UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

"Onderweg" loopt ook in dit nummer met je mee .....
jaargang 02 NUMMER 01

HET EERSTE NUMMER IN 2012 VAN DE DIGITALE
"ONDERWEG" .
Boordevol informatie die ook voor uw eigen
kerk/gemeenschap van belang kan zijn.
KONFERENTIE: KERK EN SOCIALE MEDIA
Communicatie als noodzaak voor kennisoverdracht

Bestuur Provinciale Raad
van Kerken
Groningen/Drenthe
Bert Altena (voorzitter)
Kleihamel 20
9403 XK Assen
(0592) 40 55 14
Bert.altena@hetnet.nl
Mevr. J.Hoving (secretaresse)

Ineens was het echt winter. Voor een aantal mensen een prachtige ervaring. Anderen durfden

huis en hard niet te verlaten. De spoorwegen hadden grote problemen om de treinen tijdig te
laten rijden. Passagiers hadden best begrip voor de ontstane chaos. De natuur is immers een
keiharde tegenstander. Zij uiten wel hun zorg over de slechte communicatie van ons nationale
vervoersbedrijf. Niemand was in staat inzicht te geven over de situaties.
Communicatie is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. De moderne sociale media
maken deel uit van het traject van de overdracht van onze boodschappen. De kerken maken
deel uit van dat spanningsveld. Voor kerkelijke bestuurders en voorgangers is het een wereld
voor verrassingen. Moeten zij ook meedoen aan Twitter, Hyves en Facebook?
De vraag kan niet in een zin een antwoord krijgen. Het is wel van belang om er over na te
denken. Als Raad van Kerken willen wij een aanbieding doen door een informatieavond over
dit onderwerp te organiseren. De inleiders Eric van den Berg en Martin Ettema kennen de
onderwerpen vanuit de dagelijkse praktijk. Zij hebben ook inzicht in de specifieke kerkelijke
wereld, die om een bijzondere aanpak vraagt.
Wij nodigen u graag uit om naar Westerbork te komen. Niet voor een eenzijdige overdracht
van informatie, maar om samen van gedachten te wisselen. En daarvoor hebben we u nodig
als gesprekspartners
Tijd en plaats: donderdag 29 maart om 19.45 uur in de Voorhof in Westerbork met ruime
gratis parkeermogelijkheden.
Toegang is € 5,- p.p. (aan de zaal te betalen).
Opgave via e mail ( BIJ VOORKEUR): joopvanluit@home.nl of telefonisch 0591-610519
Snel opgeven graag ..... Vol=vol....
Programma:
19.30 - 20.00 uur: Binnenlopen, koffie, nadere kennismaking
20.00 uur: Opening door mevr.N. Molengraaf -vice-voorzitter van de Raad
20.10 uur: Eric van den Berg over moderne communicatie binnen de kerken
20.45 uur : Vragen stellen
21.00 uur: Koffie
21.15 uur: Martin Ettema: De rol van de sociale media in de Kerken.
Martin Ettema is oud docent aan de Hanze Hogeschool m.b.t. publiciteit
21.35 uur: Nagesprek

Hoofdstraat 42
9414 AD Hooghalen
(0593) 59 24 20
hovmeer@home.nl
Dhr. J. Mekkes (penningmeester)
Piet Heinstraat 6
9781 CB Bedum
(050) 301 30 16
jmekkes@xs4all.nl
Mw. N. Molengraaf-Groeneveld
Zuideinde 6
7812 NH Emmen
(0591) 64 99 92
n.molengraaf@hetnet.nl
J.Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler1@zonnet.nl
Dhr. J. van Luit
Hesselterbrink 259
7812 CJ Emmen
(0591) 61 05 19
joopvanluit@home.nl
Dhr. P.W. Moons
Burg. De Kokstraat 23
7861 AA Oosterhesselen
(0524) 58 16 98
pwmoons@hotmail.com

22.00 uur: Sluiting
Voor meer informatie over sociale media en de Kerken klikt u hier.
Bovendien kunt u hier een interview met Eric van den Berg lezen.

GIDS BETAALBARE VAKANTIES...
Steeds meer mensen moeten bezuinigen en dan schiet de vakantie er bij
in. Maar.... er zijn goede mogelijkheden om als eenoudergezin, levend
onder de bijstandsnorm, leven met allerlei beperkingen om toch een
goede- en betaalbare vakantie te hebben. Kerkelijke gemeenten,
diaconieën en parochiebesturen etc. kunnen daarbij een prima helpende
hand bieden.
Vraag die Gids aan bij Werkgroep Eva/armekant van Nederland tel. 073612 19 39
Zie voor informatie op www.armekant-eva.nl of mail info@armekanteva.nl.

VLUCHTELINGEN WERK NOORD NEDERLAND...
Zij vertellen over hun werk en laten ook zien hoe ze u in uw plaatselijke
gemeente kunnen helpen
Meer weten? Lees er meer over hier.

ONTZIE DE KWETSBARE MENSEN IN ONZE
SAMENLEVING...
De komende bezuinigingsmaatregelen zullen kwetsbare groepen zwaar

Mw S. Scholte Aalbes-Schomaker
Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel
(0599) 587331
M:0650297434
siny.schomaker@gmail.com
Ds. H.S. Cohen Stuart-Fens
De Etgaarde 22
7861 BT Oosterhesselen
(0524) 222234
hcohenstuart@kpnplanet.nl
Werkgroepen verbonden met de Raad
van Kerken:
Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J.Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler1@zonnet.nl
Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c
9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe.nl
Werkgroep Kerk en Media
W. van Dommelen
w.van.dommelen@pkn.nl
Werkgroep kerken en mensen met een

treffen.
Teken daarom de petitie: "Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen".
Voor meer informatie en hoe u de petitie kunt ondertekenen leest u hier
verder.

NEDERLANDSE ROL BIJ SLAVERNIJ TEN ONRECHTE
VERZWEGEN...
Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. De
rol van Nederland en ook de kerken is niet altijd helder voor het voetlicht
gebracht. Daarin komt verandering. Lees hier een artikel van het Zeister
Zendingsgenootschap over dit onderwerp.

EXODUS VANGT EX-GEDETINEERDEN OP...
De organisatie Exodus vangt mensen en begeleidt ze die (bijna) ex
gedetineerd zijn. In Drenthe en Groningen heeft deze organisatie
opvanghuizen. Zij vertellen graag over hun werk en kunnen in b.v.
kerkdiensten informatie geven via een verhaal en informatie materiaal.
Lees hun ervaringen hier.

SNUFFELDOZEN VOOR VASTENTIJD...
Leuk die "snuffeldozen"... De groene websites van de Raad van Kerken
(b.v. schepping vieren, liturgisch bloemenschikken, kerktuinen, samen
eerlijk eten etc.) zijn waard om gelezen te worden. Meer weten? Klik hier
voor verdere informatie.

verstandelijke handicap
Dhr. K. Stroop
Centrum ‘de Duif’
Postbus 30014
9400 RA Assen
(0592) 30 54 54
Liudger Stichten
Ds. Pieterman
Kerkstraat 7
9972 PC Niekerk
(0595) 40 22 97

Adressen van plaatselijke
Raden:
Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg.
Maandelijkse E-Flits Landelijke
Raad van Kerken.
Maandelijks geeft de landelijke
Raad van Kerken een z.g. E-flits
uit. De zojuist verschenen E-flits
kunt u hier lezen.
Activiteiten van de
werkgroepen.
Onder de Provinciale Raad
fungeren een aantal
werkgroepen. Zie solidair
Drenthe/Groningen door hier te
klikken. Lees waar ze mee bezig

Oecumene: kans van slagen!!!!
Cursus van 2 avonden, waarvoor u hartelijk uitgenodigd bent.
a. Waar staan we op de oecumenische weg in het jaar 2012?
b Wat gaan we doen?
Data: woensdagen 21 maart en 18 april in het Parochiehuis in Assen.
Klik hier voor nadere informatie en opgaven.

VOLGEND NUMMER DIGITALE NIEUWSBRIEF...
Zal verschijnen in april a.s. Met dit nummer veel leesplezier.
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje...

zijn en lees het verhaal uit het
dagboek van Ron.
Verslagen van de plaatselijke
Raden
Fijn als u de verslagen van de
vergaderingen van de plaatselijke
raden wilt sturen naar de
secretaresse van de PRVK t.w.
mevr. J.Hoving
Haar e mail: hovmeer@homen.nl
Website Provinciale Raad van
Kerken.
Op de website van de Provinciale
Raad van Kerken vindt u veel
interessante informatie. Klik hier
voor de website.

Ook luchtiger onderwerpen krijgen
een plaats in deze nieuwsbrief:
Tip 1:
Bijbelse quiz....
Leuk voor een gemeenteavond
of als start voor een gespreksgroep...
Voor u gevonden op de site van de
Protestantse Gemeente Buitenveldert
een leuke bijbel quiz. Meedoen? Klik
hier.

Tip 2:
Bijbels koken
Helemaal in....
probeer het maar b.v. als mogelijkheid
om elkaar beter te leren kennen.
We vonden voor u een bijzonder
Bijbels gerechten.
Klik hier voor de recepten.
Tip 3:
Nieuwe musical..
De gospelgroep Share uit Emmen gaat
een indrukwekkende nieuwe musical
opvoeren. (de tekst is in het
Nederlands) Titel: Jeus, Son of God
Zondag 1 april is de première in de
Bron (Baptistenkerk aan
de Brinkenweg/Hesselterbrink)
We vragen U aan deze opvoering
aandacht te geven via een kort berichtje
in Uw kerkblad en door het te vertellen
tijdens de zondagmorgen Kerkdienst
etc.
Maar... ze komen ook graag bij u deze
musical opvoeren .Voor meer
bijzonderheden Klik hier.
Tips?

Laat het ons weten....

Stuur ons voor 1 maart uw
informatie, die boven plaatselijk
is en ook interessant voor de
andere 699 lezers.

Stuur deze email door naar een vriend
Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken
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