Samen kerken!
VERDRAAGZAAMHEID LEIDT TOT VREDE
Bovenstaande uitspraak is gekozen door de Raad van Kerken tot thema voor het komende nieuwe
seizoen. Alle komende activiteiten en vieringen zullen in dit teken staan. Het nieuwe seizoen start op 18
september 2013 met een ontmoetingsdag waar het nieuwe jaarprogramma gepresenteerd zal worden.
Tevens wordt er een “ doe en denk “ programma opgezet voor die dag om samen over dit en aanverwante
thema’s na te denken. Het komende seizoen zal nadrukkelijk in het teken staan van samenwerken en
samen een eenheid vormen ten dienste van alle gelovigen en niet gelovigen in Borne, Hertme en
Zenderen. De Raad van Kerken zal ook over haar grenzen heen samenwerking zoeken met o.a. de Raad
van Kerken te Hengelo en Delden. De wereld wordt kleiner en het werkgebied van de diverse kerken
wordt juist groter. De RK kerk gaat werken met meer en over een groter gebied verspreidde parochies;
het aandachtsgebied van het nieuwe Pastorale team zal o.l.v. de nieuwe pastoor Marc Oortmans in totaal
15 kerken gaan omvatten. Deze ontwikkelingen binnen de RK kerk en de ontwikkelingen in het algemeen
binnen de kerken leidt er dan ook onherroepelijk toe dat de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen
mee moet gaan in deze ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen zijn voor de Raad van Kerken een uitdaging, waarbij met name het behoud van de
aandacht voor alle gelovigen centraal zal staan, waarbij gewaakt zal worden dat iedere kerk haar unieke
plaats en inhoud zal of kan behouden. Verdraagzaamheid zal steeds weer het thema zijn binnen deze
veranderende wereld van de kerken en alles wat daarmee samenhangt. Vreedzame omgang en
communicatie zullen belangrijke items zijn omdat alleen op die wijze de eenheid en liefde gewaarborgd
is. Niemand mag het gevoel krijgen dat de komende veranderingen en de onomkoombare aanpassingen
zullen leiden tot het verlies van normen en waarden, als verdraagzaamheid, liefde, geborgenheid en
onderlinge vrede. We gaan een andere toekomst tegemoet, maar als we die toekomst tegemoet treden
onder de inspirerende leiding van de Geest met al haar gaven, dan mogen we die toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
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