Samen kerken

Vrede, Verzoening, Eenheid en Hoop
Het thema van het seizoen 2014 – 2015 van de Raad van Kerken zal zijn “Vrede, Verzoening,
Eenheid en Hoop“. De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen (hierna RvK te noemen)
staat midden in de samenleving, waarbij zij een rol wil vervullen die, naast de religieuze taken
ook meer maatschappelijk verantwoordde taken in zich hebben. In al haar activiteiten wil zij
als vaste leidraad het bovengenoemde thema als middel hanteren met als doel om te zien naar
de behoeftige mens.
Vrede: De RvK zal zich in samenwerking met vredesinstellingen en kerken binnen Borne,
Hertme en Zenderen (hierna te noemen Borne) inzetten voor vrede, in welke vorm dan ook.
Verzoening: De RvK zal zich opstellen als een organisatie die verzoening teweeg wil
brengen tussen diverse religies, diverse kerken, tussen religieuze en maatschappelijke
instellingen binnen Borne..
Eenheid: De RvK streeft binnen Borne ernaar om met de diverse aangesloten kerken te
komen tot een eenduidig beleid op het vlak van armoedebestrijding, gelijkheid van ras, kleur
en geaardheid. Tevens streeft zij naar meer respect op het gebied van de onderlinge
verschillen binnen de Christelijke kerken en de verschillende religies. Nadrukkelijk stelt zij
dat de RvK geen eenheidskerk nastreeft, maar wel een samenwerking tussen de kerken die de
eenheid in het Christelijk geloof benadrukt en stimuleert.
Hoop: De RvK gelooft in een toekomst waarbij de Christelijke kerken samen als Christenen
voorwaarts zullen gaan om de leer van het Christelijk geloof en de liefdadigheid die daarbij
hoort onder de mensheid te brengen in de hoop op een betere wereld waarbij ieder mens
gelijk is en in vrede kan leven.
De RvK wil zich met bovengenoemde doelstellingen profileren als een ondersteunende en
hulpvaardige organisatie te midden van een maatschappij die economisch belang stelt boven
sociaal belang. Mensen moeten kunnen steunen op alles wat de RvK vertegenwoordigt.
Sociale saamhorigheid, naastenliefde, gelijkheid en omzien naar elkaar wordt door de Raad
van Kerken gezien als waarden die door haar hoog in het vaandel worden gedragen. Zij wil
dit bereiken door een hechte samenwerking met organisaties binnen Borne die dezelfde
doelen nastreven.
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