Gemeente jfl Bergen op Zoom

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk

Ons kenmerk
Beh. door

J. Sengers

Doorkiesnr.

0164-277773

Gesprekken met
vertegenwoordigers van kerken
en moskeeen

Afdeling

Concernstaf

Bijlage(n)

Geen

Uw brief
Onderwerp:

3 ÛKĪ. 2019

Niet van toepassing

U19-015695

Beste leden en burgerleden,
Naar aanleiding van de in januari 2019 in Nederland uitgebrachte Nashville verklaring en de commotie die dit in de media
veroorzaakte, heb ik gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een aantal geloofsgemeenschappen in Bergen op
Zoom. Gesproken is met het bestuur van de Turkse Moskee, vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland
(PKN) in Bergen op Zoom/Halsteren, de secretaris van de Marokkaanse Moskee en met de pastoor van de Rooms
Katholieke Kerk. In augustus 2019 heb ik vervolgens de vertegenwoordigers uitgenodigd om de bevindingen uit de
gesprekken met elkaar te delen.
Doel van de afzonderlijke gesprekken was om te horen hoe de geloofsgemeenschappen staan ten opzichte van de
Nashville verklaring en hoe voorkomen kan worden dat een dergelijk vraagstuk een splijtzwam in onze samenleving
wordt.
De vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen hebben aangegeven vanuit hun geloofsopvatting
hierover wel een mening te hebben, maar dat zij zich niet genoodzaakt voelen of voelden deze uit te dragen. Zij vinden
het belangrijker om de dialoog aan te gaan met bijvoorbeeld het C.O.C. Bergen op Zoom of vertegenwoordigers van
LHBTI. Er moet namelijk voorkomen worden dat standpunten worden ingenomen en uitgedragen zonder dat men elkaar
heeft ontmoet en de mens achter de het vraagstuk heeft gezien. Bovendien wordt gevonden dat in een gezonde en
respectvolle samenleving, verschil van mening mag bestaan. Ontmoetingen dragen er toe bij dat men meer begrip voor
eikaars standpunten kan krijgen. In alle gesprekken zijn de in het verleden gehouden zogenaamde ‘Ravelijndagen’ als
goed voorbeeld voor ontmoeting tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en onze samenleving genoemd.
De vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen denken dat de tijd rijp is om opnieuw een dergelijk initiatief het
leven in te blazen. Aanvullend kunnen ook thematische bijeenkomsten over bijvoorbeeld de thema’s 'eenzaamheid' of
'tweedeling in de samenleving’ gehouden worden en wat de geloofsgemeenschappen hierin kunnen betekenen.
De persoonlijke ontmoetingen met vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen en de gezamenlijke ontmoeting
in augustus 2019 stemmen mij hoopvol, leder wil, met respect voor eikaars opvattingen, bijdragen aan onze samenleving
waarin ‘samen’ het sleutelwoord vormt en is bereid hieraan concreet handen en voeten te geven.
Afgesproken is om twee maal per jaar met de vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen te
overleggen om te zien wat zij voor elkaar en voor onze samenleving kunnen en willen betekenen.
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Ik vertrouw er op u hiermee, voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd.
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