
     23 januari 2014 

Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België  
Concertation d’Eglises Chrétiennes en Belgique  
Consultation of Christian Churches in Belgium 

 

OVERLEGORGAAN VAN DE CHRISTELIJKE KERKEN IN 

BELGIE 

“Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de 

eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één 

geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één 

Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die 

boven allen, door allen en in allen is”. (Efeziërs, 4, 3-6). 

Het Centraal Comité van de Anglicaanse Gemeenschap in België, de Bisschoppenconferentie van 

België, de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België en de  Orthodoxe Kerk in 

België hebben in het gemeenschappelijk beluisteren van het Woord van God in de Heilige Schrift een 

overeenstemming bereikt betreffende de volgende bepalingen: 

 

1. Naam van het overlegorgaan van de Christelijke Kerken in België 

Overleg van Christelijke Kerken in België / Concertation d’Eglises chrétiennes en Belgique / 

Consultation of Christian Churches in Belgium / Überlegungsorgan Christlicher Kirchen in 

Belgien 

 

2. Doel 
 

 Gestalte geven aan de reeds bestaande gemeenschap tussen de lidkerken, een grotere 

eenheid en een duidelijker christelijk getuigenis bevorderen. 

 Een plaats zijn voor gemeenschappelijk gebed. 

 Een plaats zijn van uitwisseling van informatie, het naar elkaar luisteren en de dialoog 

tussen de Kerken. 

 Het bevorderen van reflectie en zo mogelijk van gemeenschappelijke initiatieven, in het 

drievoudige domein van het getuigenis, de dienst en de christelijke aanwezigheid in de 

wereld. 

 

3. Samenstelling  

Iedere Kerk zal drie leden afvaardigen, die daartoe naar behoren gemandateerd zijn voor een 

hernieuwbaar mandaat van vier jaar. Ieder mag de eigen taal spreken. Iedere afvaardiging 

moet minstens een lid tellen dat een passieve kennis heeft van het Nederlands, het Frans en, zo 

mogelijk, het Engels. 
 

Monseigneur André-Joseph Léonard        Metropoliet Athenagoras
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Bevoegdheid 

Dit orgaan vervangt de oecumenische groepen niet die reeds werkzaam zijn op plaatselijk, 

regionaal of nationaal vlak. De enige formele bevoegdheid van dit orgaan is die welke eraan 

wordt toegekend door de stichtende lidkerken. Het gaat dus niet om een “super-kerk”, maar 

wel om een enigszins gestructureerd platform voor gesprek en ontmoeting tussen 

gedelegeerden die door hun Kerk afgevaardigd zijn. Binnen dit orgaan wordt het gezag 

collegiaal uitgeoefend. De besluiten zullen bij eenparigheid van stemmen worden genomen en, 

zo één van de leden dit vraagt, aan de goedkeuring van de lidkerken worden onderworpen. 

4. Werking 
 

 Het overlegorgaan zal geregeld samenkomen, in samenspraak met alle leden, maar 

minstens één keer per jaar. Om de twee jaar zal het voorzitterschap waargenomen worden 

door een andere Kerk en dit in alfabetische volgorde. De wisseling geschiedt op 1 januari. 

 De Kerk waaraan het voorzitterschap is toevertrouwd, zorgt eveneens voor het 

secretariaat. Zij stelt de agenda op en verzendt de uitnodigingen. Deze worden enkele 

weken vooraf verzonden. De andere Kerken kunnen punten voor de agenda voorstellen. 

 Werkgroepen kunnen worden opgericht met een welbepaalde opdracht. 

5. Stellingnamen en gemeenschappelijke initiatieven 

Gemeenschappelijke verklaringen met stellingname kunnen enkel worden afgelegd en 

gemeenschappelijke initiatieven enkel worden genomen mits het akkoord  van de bevoegde 

instanties van elke Kerk. 

Iedere Kerk behoudt de vrijheid stelling in te nemen aangaande een of ander onderwerp. Het is 

wenselijk deze aangelegenheden in alle openheid binnen het overlegorgaan te bespreken, 

“daar het tegenover onze verschillende theologische en ethische posities van fundamentele 

betekenis is dat wij in Christus bij elkaar horen.” (Charta Oecumenica, § 6) 

6. Waarnemers 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leden en waarnemers door de deelneming aan de 

beslissingen: 

 Een waarnemer neemt niet deel aan de besluitvorming. 

 Het statuut van waarnemer wordt toegekend mits het akkoord van de vier stichtende 

Kerken. 

 Het statuut van  waarnemer blijft twee jaar geldig en kan vernieuwd worden. 

 Na een periode van vier jaar kan een waarnemer het statuut  van  lid aanvragen na het 

akkoord van zijn Kerk of van ieder constituerend lid van zijn Kerkgroep en mits 

aanvaarding van de statuten en het akkoord van alle lidkerken van het Overlegorgaan.  

 

  

 

 
 

 

Kanunnik Robert Innes      Docterandus Steven Fuite 


