Nederlandse Bisschoppenconferentie

Verklaring mgr. Hurkmans voor de
Nederlandse Missieraad
De Nederlandse kerk heeft in haar rijke missietraditie een belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de wereldkerk. Als ik zeg ‘Nederlandse kerk’ is dat wel erg breed. In het verleden namen
religieuze congregaties namelijk het grootste deel van ‘de missie’ voor hun rekening. Bisdommen en
parochies hielden zich vooral met fondsenwerving bezig en kochten daarmee hun missionaire
verantwoordelijkheid af. Het lijkt er de laatste decennia niet beter op geworden te zijn, terwijl een
missionaire geest, zoals uitgesproken door het Tweede Vaticaans Concilie, eigenlijk heel het kerkelijk leven
zou moeten doordesemen.
Missie heeft als doel de verkondiging – in
woord en daad – van de persoon van Jezus
Christus. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag
en altijd en in Hem realiseert zich het Rijk
van God. God heeft Zijn Geest gezonden,
opdat wij ons zouden inzetten voor de vervolmaking van de toekomstige wereld. Met
die opdracht willen wij, de Nederlandse bisschoppen, ons met hernieuwd élan inzetten
voor een goede missionaire educatie in onze
bisdommen. Wij willen een proces op gang
brengen van groei naar een vollediger kerkzijn; een proces van bezinning, van analyse
en van concreet handelen.
Paus Johannes Paulus II heeft ons in
zijn encycliek Redemptoris missio opgeroepen tot het bevlogen uitdragen van onze
missie. Indachtig deze oproep willen wij ons
vooral richten op:
– wereldwijde solidariteit – zowel materieel als personeel – tussen de plaatselijke
kerken onderling (“wat je de minsten van
Mij gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan”);
– missionaire aanwezigheid van gelovigen in situaties van achterstand en onrecht
in zowel Zuid als in Noord (“zie hoe zij
elkaar liefhebben”);
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– een oprechte dialoog met andere christenen en andere godsdiensten;
– een voortdurend ijveren voor het verminderen of kwijtschelden van de schuldenlast van de armste landen;
– vrede en respect voor de rechten van de
mens. Wij willen de Nederlandse Missieraad, als belangrijkste missieorgaan van de
Nederlandse kerkprovincie, van harte
ondersteunen bij het zoeken naar vitalisering van het begrip ‘missie’. Daarom roepen
wij bij de NMR aangesloten organisaties op
om vooral in gezamenlijkheid met ons als
bisschoppen en met de kerk aan deze
opdracht te werken. Wij spreken de hoop
uit, dat het ‘vuur’ van missie – de niet aflatende evangelische inzet voor de komst van
het Rijk Gods – in het derde millennium
krachtig mag blijven branden. En wij bidden om de bijstand van God onze Vader om
dit genadevol mogelijk te maken.
‘s-Hertogenbosch, 29 mei 2000
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