
Mandaat Werkgroep Kerk in de Samenleving 
 

De Werkgroep Kerk in de Samenleving is in het kerkelijk organigram ingedeeld in Categorie III. 
 
De werkgroep stelt zich ten doel:  
-1) zich te verdiepen - op basis van het bijbels getuigenis- in maatschappelijke problemen met 
betrekking tot sociale, economische, politieke en ethische kwesties. Bijzondere aandacht zal 
worden geschonken aan alle vormen van discriminatie, klimaat en duurzaamheid.  
-2) in samenwerking met andere werkgroepen (o.a. Werkgroep MiSaG) en diensten van de VPKB 
(o.a. de verantwoordelijken voor het vormingswerk) bij te dragen tot de bewustwording van 
leden van de plaatselijke gemeenten, hen te inspireren en te bemoedigen om hun 
verantwoordelijkheid als christenen in hun omgeving uit te oefenen.  
-3) om bij te dragen aan een grotere zichtbaarheid en presentie van de VPKB in de samenleving.  
-4) waar mogelijk samen te werken met andere kerken; eventueel met anderen, die hetzelfde 
doel nastreven: een rechtvaardige, vredevolle en duurzame samenleving.  
 
Hiertoe zal de Werkgroep:  
-5) bijeenkomsten -mede-organiseren over thema’s die ofwel voorwerp van maatschappelijk debat 
zijn dan wel als zodanig aandacht verdienen.  
-6) studie-en gespreksmateriaal samenstellen ( brochures en artikelen)  
-7) pastorale brieven opstellen  
-8) vragen van andere organen in de VPKB om studie -en actie materiaal, serieus overwegen voor 
zover dit binnen haar mandaat ligt en zij over voldoende expertise beschikt.  
-9) zorgdragen voor de communicatie binnen onze kerk via de website van de VPKB, mailingen etc.  
-10) regelmatig verslag uit brengen aan de Synodale Raad en ingaan op verzoeken van deze Raad om 
actie te ondernemen dan wel studies uit te voeren over thema’s die binnen haar mandaat vallen.  
-11) de nodige aandacht wijden aan de studies en rapporten van de verschillende oecumenische 
organisaties ( CEC: Conference of European Churches), CCME (Conference of Churches on Migrants 
in Europe) WRK ( Wereldraad van Kerken), WCRC ( World Communion of Reformed Churches), GPKE 
(Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa) en inter levensbeschouwelijke organisaties in 
België, die over thema’s handelen die overeenkomen met het aan de werkgroep verschafte 
mandaat.  


