
Beleidsnota van de Raad van Kerken te Zuidlaren-Anloo/Annerveen 

 

1. Uitgangspunten voor de Raad van Kerken te Zuidlaren Anloo/Annerveen zijn; 

a. Het beraad over en het gestalte geven aan de samenwerking en het één zijn in Christus van de kerken in 

getuigenis en dienst aan de samenleving. 

Dit kan bevorderd worden door het gezamenlijk doen van al datgene, dat alle of een deel van de aan de 

Raad deelnemende kerken in dienst en getuigenis verrichten. 

b. De gezamenlijke bezinning op vragen aangaande geloof en leven en het bevorderen van die bezinning       

in de kerken. 

Het motief hiertoe vindt de Raad van Kerken in de Heilige Schrift.  

 

2. Lid van de Raad van Kerken zijn momenteel de Protestantse Gemeente i.w. Anloo-Zuidlaren (bestaande uit 

de Hervormde Gemeente (Dorpskerkgemeente) te Zuidlaren, de Gereformeerde Kerk (Laarkerk) te 

Zuidlaren en de Hervormde Gemeente (Magnuskerk) te Anloo/Annerveen), de Franciscus Parochiekerk te 

Zuidlaren en de Ontmoetingskerk te Zuidlaren. Waarnemer is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

(Kandelaarkerk) te Zuidlaren. Elke kerk wijst een vertegenwoordiging aan bestaande uit een predikant of 

pastor aangevuld met één gemeentelid. De Ontmoetingskerk is vertegenwoordigd door één van zijn 

geestelijk verzorgers. 

       De Raad is bevoegd, desgewenst adviserende leden met bijzondere kwaliteiten op het terrein van de  

       oecumene toe te voegen.    

       De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

 

3. De Raad is geen orgaan boven de besturen van de lidkerken, maar vervult een adviserende rol op 

oecumenisch gebied. Omdat de vergaderingen van de lidkerken zich met zeer veel andere zaken bezig 

moeten houden en de Raad van Kerken zich speciaal met de oecumene bezig houdt, heeft de Raad een 

“prikkelfunctie” op het gebied van de oecumene t.a.v. de lidkerken. 

       De Raad kan, indien dit in het belang is van de oecumenische beweging, onder eigen verantwoordelijkheid  

       zaken ter hand nemen en uitvoeren, al blijft nauw overleg met de lidkerken uiteraard gewenst.  

 

4. De Raad van Kerken laat zijn agenda enerzijds voorschrijven door de lidkerken ter plaatse, anderzijds door 

wat er op regionaal en landelijk niveau (bijvoorbeeld de Raad van Kerken in Nederland), en internationaal 

(bijvoorbeeld de Wereldraad van Kerken) speelt. 

 

5. Binnen de Raad willen we komen tot onderling vertrouwen en bekendheid met elkaars “identiteit”. 

 

6. De Raad wil de deelnemende kerken en hun besturen informeren en bijstaan in de praktische uitwerking van 

de oecumenische gestalte van de kerk. Mogelijke middelen zijn o.a.: gespreksgroepen, thema-avonden, 

bijzondere kerkdiensten, activiteiten ter gelegenheid van een gebedsweek of vredesweek.  

 

7. De Raad zal attent zijn op en, zonodig, contact opnemen met oecumenische werkverbanden buiten de Raad.       

   

8. De lidkerken stellen de Raad in de gelegenheid zijn werkzaamheden in materiele zin naar behoren uit te  

voeren. Hiertoe stelt de Raad jaarlijks tijdig een begroting op van de hiermee gemoeide kosten. 

Deze kosten worden verdeeld op basis van een door de lidkerken overeengekomen verdeelsleutel. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Kerken op 23 januari 2017  

 

       


