Uit: Beleidsplan Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg 2013 – 2016

Onze opdracht
Religie heeft te maken met “ weet hebben van een omvattende orde”, “ je opgenomen weten
in een zinvol verband” .
Een Godsdienst als het Christendom heeft vanuit dat “weet hebben van een groter verband”
iets te bieden dat in de samenleving zeldzaam is: een perspectief dat de vaak al te beperkte
deelperspectieven verbindt en te boven gaat. Het gaat in het Christendom uiteindelijk om
niets minder dan het heil van heel de bewoonde wereld (de oecumene). Christenen hopen op
de komst van, met een traditionele term, Gods Koninkrijk (“ Uw Rijk kome”): eens zal deze
wereld als nieuw zijn, tot zijn bestemming gekomen volgens Gods bedoelingen. De komst van
dat Rijk is, zo geloven wij, niet van hun inzet afhankelijk, maar van God. En toch gaat de
hoop erop gepaard met het besef dat mensen nu al moeten proberen te handelen naar die
bedoelingen te richten (“Uw wil geschiede op aarde….”). Christenen hebben dus weet van
een ver en hoopgevend perspectief dat samenhangt met een programma voor het handelen
hier en nu.
Uit “de context-kerk-zijn in een geseculariseerde samenleving”, onderdeel van het
Beleidsplan 2012-2016 van de Landelijke Raad van Kerken.
De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg werkt als plaatselijke Raad vanuit een zelfde
context. Ook in Leidschendam-Voorburg zorgt de toenemende secularisatie ervoor dat kerken
in leden afnemen en gedwongen zijn samen te voegen en kerken te sluiten. Binnen de
Protestantse Gemeente Voorburg is dat als laatste na Leidschendam en de Rooms Katholieke
kerken een feit.
Binnen de samenleving van Leidschendam-Voorburg is de Raad het visitekaartje van de
kerken naar de Burgerlijke Gemeente en de samenleving toe. Voor de periode 2013-2016,
jaren waarin de kerksluiting van de PGV Voorburg twee kerken zal sluiten en alle kerken
opnieuw leden zullen verliezen is het meer en meer nodig de uitstraling naar buiten toe vorm
te geven om te laten zien dat wij als gezamenlijke Christenen weet hebben van een ver en
hoopgevend perspectief en daarnaar willen handelen.
Dit is de missionaire opdracht waar alle kerken voor staan en waarin de Raad een duidelijke
opdracht ziet als woordvoerder en beelddrager namens de gezamenlijke kerken.

