PERSBERICHT
Zaterdag 26 juni 2010 van 10.00 tot ca. 12.45 uur vindt in het kerkgebouw van
de Doopsgezinde Gemeente Utrecht, Oudegracht 270 te Utrecht de bijeenkomst
“ZENDING, OECUMENE, STUDIE EN GETUIGENIS” plaats.
De Adjunct Secretaris-Generaal van de Wereldraad van Kerken, de heer ds. dr. Hielke Wolters, zal
spreken over:
Oecumene anno 2010 en haar samenhangende taken op de terreinen van
Armoedebestrijding, Gerechtigheid en Duurzame Ontwikkeling
Het jaar 2010 daagt speciaal uit tot plaatsbepaling en actie. Honderd jaar geleden kwamen in Edinburgh protestantse kerken en bewegingen uit alle windstreken bijeen voor een gezamenlijke, diepgravende studie betreffende zending en geloofsoverdracht op de verschillende continenten. Tijdens deze conferentie werd de pretentie
van de Anglo-Amerikaanse en van de kerken van het Europese continent tegenover de culturen en gelovigen
elders voor het eerst collectief onder ogen gezien.
Zo werd Edinburgh 1910 niet alleen een mijlpaal in de zendingswetenschap, maar ook een vertrekpunt voor de
oecumene en aldus onder meer een wegwijzer naar Amsterdam 1948: de oprichting van de Wereldraad. Begin
Juni 2010 vond opnieuw een grote samenkomst plaats in Edinburgh, nu van vrijwel de gehele wereldwijde familie van kerken, inclusief de Afrikaanse Independent Churches, de orthodoxe, rooms-katholieke en de evangelicale kerkgenootschappen.
Maar hoe is het gesteld met de oecumene nu in Nederland? Is eenheid van onze kerken voor de buitenwereld
tastbaar of heeft het élan van het begin meer en meer plaats gemaakt voor binnenkerkelijke aandacht? Hoe
kunnen de afzonderlijke kerken hier het werk van de Nederlandse Raad van kerken en die van de Wereldraad
steunen? Wat betekent navolgen van Jezus hier en nu? Welke verantwoordelijkheden kunnen we aan met onze
eigen gemeente en welke samen in de oecumene?
Het werken aan eenheid, missie en gerechtigheid in hun onderlinge samenhang is voor de Wereldraadagenda
bepalend. De Nederlandse theoloog Hielke Wolters draagt in zijn rol als Adjunct Secretaris-Generaal van de
Wereldraad van Kerken speciale verantwoordelijkheid voor de samenhang tussen de verschillende projecten
van de Wereldraad. Wolters zal ingaan op kansen en bedreigingen voor de kerken om anno 2010 gerechtigheid
te bevorderen en armoede te bestrijden en daarbij de verandering in de (mondiale) kerkelijke verhoudingen
betrekken. De Adjunct Secretaris-Generaal zal specifieke aandacht schenken aan kansen en bedreigingen voor
missionair kerk-zijn anno 2010.
De Doopsgezinde Zending biedt de Wereldraad zaterdag 26 Juni aanstaande graag een podium om ook in Nederland, kort na Edinburgh 2010, de onderweg de agenda van de Wereldraad te komen verduidelijken en kerkelijk Nederland de spiegel voor te houden.
Met een orgelconcert door het aanstormende talent Wout Bosschaart zal het ochtendprogramma afgerond worden. Wout Bosschaart (1983) studeerde orgel en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium bij o.a. Bas
de Vroome; zijn masterstudie volgde hij bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Aan het Koninklijk Conservatorium studeert hij thans Hoofdvak Theorie der Muziek. Als organist is hij verbonden aan de Doopsgezinde gemeente te Rotterdam en als cantor is hij werkzaam in de Laurenskerk te Rotterdam. Wout Bosschaart zal werken van Sweelinck, Mozart en Schuurman ten gehore brengen.
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