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Routekaart voor een “conventie” van Europese christenen
Als leden van Europese christelijke bewegingen en kerken zijn wij in de protestantse
academie in Bad Boll (Duitsland) van 1 tot 3 juni 2015 samengekomen om de
voorbereidingen voor een “conventie” van Europese christenen te beginnen.

Onze gedeelde visie: een “conventie” van Europese
christenen
Wij hebben onderling heel verschillende nationale, culturele en sociale achtergronden, maar
Europa is onze gemeenschappelijke thuishaven. Hoewel ons geloof in verschillende
kerkelijke tradities wortelt, zijn we in één evangelie verenigd. Onze diversiteit verrijkt ons en
we willen ons geloof samen vieren.
We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een toekomst waarin er
hoop is voor heel Europa en voor de hele wereld. We zetten ons in voor vrede, vrijheid en
welzijn, medeleven en solidariteit. In deze tijden van crisis willen we zorgen voor meer
eenheid in Europa; we willen de verantwoordelijkheid van Europa in de wereld mee dragen.
We laten ons door het christelijk geloof inspireren om de Europese gemeenschap dichter bij
elkaar te brengen.
De christelijke waarden vrede, vrijheid en rechtvaardigheid waren de drijfveer van het
Europese project. Momenteel worden vrede en vrijheid in Europa door een groeiend aantal
conflicten steeds meer bedreigd. De ongelijkheid wordt groter. Steeds meer mensen krijgen te
maken met armoede en sociale uitsluiting. Doordat de buitengrenzen van Europa zijn
dichtgemetseld, zijn al vele mensen om het leven gekomen en zijn er zowel binnen Europa
als tussen Europa en zijn buren nieuwe grenzen ontstaan.
Wij willen overeenkomstig de oecumenische gedachte van eenheid leven, zoals die naar
voren wordt gebracht door de verschillende kerken in Europa.
"We zijn overtuigd, dat het spirituele erfgoed van het christendom Europa kan verrijken en
een sterkende bron van inspiratie kan zijn. Met ons christelijk geloof als basis zetten we ons
in voor een humaan en sociaal Europa, waarin mensenrechten en basiswaarden als vrede,
rechtvaardigheid, vrijheid, tolerantie, participatie en solidariteit onweerlegbaar aanwezig
zijn." (Charta Oecumenica, 2001)

Daarom willen we van start gaan met de voorbereiding van
een “conventie” van Europese christenen ...
... als een grootschalige open ontmoeting
Een christelijk evenement – volledig oecumenisch – voor iedereen toegankelijk – een
samenkomst van mensen uit heel Europa en daarbuiten!
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... als eerste hoogtepunt van een lange reis
We willen een beweging oprichten waarin evenementen en bijeenkomsten in Europa leiden
tot meer: zoals pelgrims willen we grenzen oversteken als een soort van vredestrein – we
zullen klein beginnen en snel groeien. We hopen dat dit de eerste van vele bijeenkomsten zal
zijn.
... als een plaats voor uitwisselingen over onze spiritualiteit
Het delen van de Bijbel, bidden en zingen staan centraal in onze spiritualiteit; zij vormen dus
de kern van onze “conventie”. We willen met elkaar onze spirituele reizen en ervaringen
delen. De “conventie” van Europese christenen is een onderdeel van een pelgrimstocht die
onze wereld mee helpt te veranderen.
... als een festival vol creativiteit
Met plaats voor muziek, theater, kunst en het rijke culturele leven van onze kerken en
bewegingen, met veel ruimte voor jongeren.
... als een plaats van dialoog
Tussen onze eigen christelijke tradities maar ook met de verschillende overtuigingen en
wereldbeelden die Europa maken wat het is.
... als een forum om actuele thema's te bespreken
Er is plaats voor grote debatten en kleine workshops, voor tentoonstellingen en initiatieven.
We willen een positieve visie op Europa vanuit een christelijk standpunt tonen, en bijdragen
tot de opbouw van de Europese gemeenschap. We willen de uitdagingen waarmee Europa
geconfronteerd wordt, aanpakken. We willen de Europese waarden sterker maken. We willen
bijdragen aan "Een ziel voor Europa".

De voorbereidingen
Een voorlopig coördinatieteam is samengesteld
Tijdens de bijeenkomst in Bad Boll werd een voorlopig coördinatieteam samengesteld om de
volgende stappen voor te bereiden. Het team heeft tot taak na te gaan welke organisaties en
kerken bereid zijn om mee te werken en tijdens de volgende vergadering een
organisatiestructuur voor te stellen.
Het voorlopig coördinatieteam zal de organisatiestructuur voorbereiden. Tijdens een
volgende vergadering in 2016 zullen de organisaties en kerken van start kunnen gaan met de
voorbereidingen van een “conventie” die waarschijnlijk begin volgend decennium
plaatsvindt.
Een onafhankelijk en interactief blog kan een platform zijn voor verdere dialoog.
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Kwesties waarvoor follow-up nodig is:


Verduidelijken welke organisaties en supporters toezeggen en wat hun mandaat is.



Op zoek gaan naar mogelijke locaties voor de “conventie” die over de nodige
infrastructuur beschikken en voldoende toegankelijk zijn.



Bepalen welke symbolische waarde de locatie voor de “conventie” moet hebben.



Zorgen voor uitnodigingen om een soortgelijk evenement te onthalen. Als gastheer
kan aan verschillende instanties gedacht worden (kerken, organisaties, universiteiten
...).



Op zoek gaan naar financiering.



De definitieve naam van de “conventie” kiezen.



Bepalen welke evenementen en vergaderingen als tussenstappen nodig zijn.

We gaan nu van start! Doe mee! Laten we er een succes
van maken!
We nodigen alle geïnteresseerde organisaties en kerken uit om dit document kritisch te
bekijken en opmerkingen tegen oktober 2015 aan het voorlopig coördinatieteam te bezorgen
(ak.hergert@bluewin.ch).

Bijlage
De leden van het voorlopig coördinatieteam
Peter Annegarn, Brussel
Jeannette Behringer, Zurich
Laura Casorio, Parijs
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Dusseldorf/Brussel
Geoffrey Johnston, Londen
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Kreta
Jari Kupiainen, Helsinki
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlijn
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Secretariaat:
Ann Katrin Hergert
Tannenweg 18, CH - 3012 Bern
ak.hergert@bluewin.ch

Het voorlopig coördinatieteam kan indien nodig meer leden benoemen.
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