UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

"Onderweg" vraagt opnieuw aandacht met bijzondere berichten en verhalen
jaargang 02 NUMMER 02

HET TWEEDE NUMMER IN 2012 VAN DE DIGITALE "ONDERWEG".
Dit nummer gaat naar predikanten, kerkenraden, webmasters van kerkelijke websites, redacties van
kerkbladen etc.

Bestuur Provinciale Raad
van Kerken
Groningen/Drenthe

U mag artikelen met bronvermelding overnemen. Fijn als u berichten die uw bijzondere interesse hebben
in een bredere kring bekend wil maken...

Bert Altena (voorzitter)

Veel leesplezier!

Kleihamel 20

9403 XK Assen

Graag gezegende Paasdagen gewenst.

(0592) 40 55 14
Bert.altena@hetnet.nl

Jaarverslag Provinciale Raad van Kerken..
Een boeiend verslag, waarin u o.m. leest wat de Raad en haar werkgroepen allemaal deden in 2011. Om het allemaal
te lezen klikt u hier.
Ook op de website van de Raad van Kerken kunt u dit verslag lezen.

Mevr. J.Hoving (secretaresse)
Hoofdstraat 42
9414 AD Hooghalen
(0593) 59 24 20

Oude Testament blinde vlek in de oecumene..
In deze "doorwrochte" bijdrage leest u dat de oecumenische beweging meer op het Nieuwe Testament is gestoeld
dan op het Oude Testament.
Het hoe en wat leest u hier.

hovmeer@home.nl

Dhr. J. Mekkes
(penningmeester)
Piet Heinstraat 6

Scholieren ontdekken Kerk..
Stages zijn een goed middel om scholieren kennis te laten maken met de mogelijkheden van kerken.. Klik hier voor
meer informatie.

9781 CB Bedum
(050) 301 30 16
jmekkes@xs4all.nl

Mw. N. Molengraaf-Groeneveld

Vakantie voor mensen die het financieel moeilijk hebben...

Zuideinde 6

De groep mensen die niet op vakantie kan wordt steeds groter. Camping Zomers Buiten heeft een mogelijkheid om
die gezinnen (b.v. een-ouder-gezinnen) aan een goede vakantie te helpen. Als gemeente (via de diakonie of b.v. de
kerken/parochieraad) bent u de bemiddelende figuur. U kent in uw gemeente/parochie de mensen die in aanmerking
komen. Aanmelding, vervoer, zakgeld etc. zijn de dingen waarbij u kunt helpen. Klik hier voor de
bijzonderheden.Maar de camping zelf ( klein, vriendelijk, niet duur etc.).Is waard er een vakantie door te brengen....

7812 NH Emmen
(0591) 64 99 92
n.molengraaf@hetnet.nl

Gesprek met een diakones (dienares van God)
Ons land kent diakonessen. Vroeger vaak werkzaam in ziekenhuizen. Maar ook in het buitenland zijn ze zeer actief
vanuit het "hoofdkantoor" in Amerongen. In dit artikel volgt u een Diakones die al heel lang in dit diakonale werk
bezig is. Ook over het Zendings Diakonessen Huis leest u hier meer.

J.Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse

Poolse priester gaat op Zondag vier keer voor in viering.

twikkeler1@zonnet.nl

Lees dit interessante verhaal, hoe deze priester in Nederland kwam en in Drenthe werkt.
Hij vertelt over zijn opleiding, leven en zijn huidige werk. Klik hier om het verhaal te
lezen.

Dhr. J. van Luit
Hesselterbrink 259
7812 CJ Emmen

zaterdag 2 juni 2012 - Dag van de Communicatie
Hoe maak ik een communicatieplan voor de gemeente? Is onze website aansprekend genoeg? Over deze en meer
vragen organiseert de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een landelijke Dag van de Communicatie. De
dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de communicatie (internet, kerkblad, media) in zijn of haar
gemeente.
In de morgen gaat scriba Arjan Plaisier in op de vraag: 'Wat kan een plaatselijke gemeente met de visienota?' In de
middag zijn er twee workshoprondes, met workshops over negen verschillende onderwerpen: 'Een blad, een website
en sociale media'. 'Hoe houden we samenhang in de communicatie?' (Lydia Vroegindeweij); 'Kerkbalans tot een
succes maken' ( Arjen van de Broek); 'Sociale media en de kerk' (Janneke Nijboer); 'Omgaan met de pers' (Jan-Gerd
Heetderks); 'Een wervende website' (Peter Dekker); 'Een website opzetten met ProtestantseKerk.net' ( Alex Jansen);
'Kerkblad nieuwe stijl?!' (Hanna van Dorssen); 'Moderne technieken in de eredienst' (Wim van Drunen); en 'Aan de
slag met materiaal van Kerk in Actie'. (Mieke Labots)

(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

Plaats: Landelijk Dienstencentrum, Utrecht. Kosten: €15,- per persoon bij aanmelding voor 15 april; €
25,- per persoon bij aanmelding na 15 april (inclusief koffie/thee, lunch en exemplaar visienota).
Mw. S. Scholte AalbesSchomaker
Aanmelden: kerk in Actie-postbus 456-3160 Al Utrecht 030-8801456 servicedesk@kerkinactie.nl

Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel

Kleine berichten:

1. Fraude met mails over vervolgde
christenen.

(0599) 587331

Het aantal nepberichten over de vervolging van christenen neemt toe. Op basis van gemanipuleerde
foto's van vervolgde christenen wordt gevers geld afgetroggeld. Dat meldt de Franse krant La Croix, op basis
van verschillende berichten. In december stuurde een Pakistaanse organisatie mailtjes en foto's rond om hulp
te vragen voor christenen die gevlucht waren vanwege de overstromingen in het land. De oproep bleek vals,
maar leverde binnen vijf weken meer dan 19.000 euro op van donateurs in Europa en Noord-Amerika. De
twee oplichters liepen de buit echter mis, omdat ze op tijd konden worden opgepakt door de politie.

M: 0650297434

Ook dit jaar zal het muziek evement The Passion worden opgevoerd, waarin bekende acteurs & artiesten het
lijdensverhaal van Jezus van Nazareth tot leven brengen door middel van hedendaagse Nederlandstalige
popnummers. The Passion zal worden uitgevoerd op Witte Donderdag, 5 april, om 20.30 uur, hoofzakelijk op
het Willemsplein in Rotterdam. Een aantal scènes uit het lijdensverhaal spelen zich af op andere plekken in de
stad. Een groots opgezette processie zal langs al die plekken leiden. Op www.thepassionrotterdam.nl is het
laatste nieuws te volgen. Ook zoekt de organisatie via deze website kruisdragers en personen die actief willen
meedoen aan dit grootse project.
The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO, RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap, de
Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk en de gemeente Rotterdam en wordt geproduceerd
door Eye2Eye Media. The Passion wordt live uitgezonden op Nederland 1.
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2. Tien Oecumenische suggesties. Meer weten? Klik dan hier.
3. Rotterdam decor voor The Passion 2012

4. Autisme bij
volwassenen.

Het
autistisch Infocentrum Groningen organiseert een film/gespreksavond met als thema: "Autisme bij
Volwassenen" Dinsdag 3 april van 19.15-22.00 uur in het kantoor van Mee-Koeriersterweg 26a-9727 AC
Groningen. Aanmelden: aic_groningen@live.nl

5. Vernieuwing in de
hulpverlening.

De Arme kant van Groningen en Drenthe gaf op 20 maart j.l. een interessante avond over het bovengenoemd
onderwerp. Velen van ons hebben of krijgen er mee te maken.. Lees hier het verslag van die avond.Nu we het
er toch over hebben... de Arme Kant van Groningen en Drenthe doet belangrijk werk, maar ze
missen menskracht (b.v. om verslagen te maken..) Iets voor U? Neem contact op met Liesbeth Stolker,
Kopweg 7, 9511 PL, Gieterveen, tel: 0599-648650 lestolker@hetnet.nl
6. Denker des Vaderlands spreekt in Assen.
Op uitnodiging van de
werkgroep economie en geloof komt de Denker des Vaderlands Hans Achterhuis op dinsdag 17 april naar
Assen. Hij zal zijn visie toelichten op de economische problemen waarmee we nu worden geconfronteerd. De
bijeenkomst vindt plaats in de Opstandingskerk (Kleuverstee in de wijk Marsdijk Assen Noord) om 20.00 uur
en is voor iedereen die belangstelling heeft vrij toegankelijk (bij de uitgang een vrije gift).Theoloog en filosoof
Hans Achterhuis schreef het boek 'De utopie van de vrije markt'. Hij bekritiseert hierin de ideologie van het
neoliberalisme dat denkt dat alle maatschappelijke en economische problemen op te lossen zijn door de
marktwerking. Volgens Achterhuis is dat een utopie, een gedachte zonder grond. (letterlijk betekent het
woord ‘nergens’- het slaat nergens op). Hij laat zien hoe dit ‘geloof’ in de vrije markt een belangrijke
verklaring is voor de economische problemen waarmee we nu geconfronteerd worden. Hans Achterhuis
(1942) is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is bekend als publieke intellectueel
die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie,

siny.schomaker@gmail.com

Ds. H.S. Cohen Stuart-Fens

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

waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie. De
‘eretitel’ Denker des vaderlands draagt Hans Achterhuis sinds een jaar. Het betekent extra belangstelling voor
de lezingen die hij geeft en de artikelen die hij schrijft.

De volgende Nieuwsbrief...
Zal verschijnen eind Mei a.s. Met dit nummer veel leesplezier......
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? bijvoorbeeld uw (mede)-kerkenraadsleden, commissieleden, kennissen
enz.? Stuur een mailtje...

9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe
.nl

Werkgroep Kerk en Media
W. van Dommelen

Maar heeft U zelf informatie die van belang is voor de lezers en die bovenplaatselijk is, laat het ons weten......Soms
zijn er van die juweeltjes van berichten dat je zou wensen dat die ook in een bredere kring gelezen zouden mogen
worden.

w.van.dommelen@pkn.nl

Werkgroep kerken en mensen
met een verstandelijke
handicap
Dhr. K. Stroop

Website van de Raad van Kerken met doorlopend het laatste nieuws van
de landelijke Raad van Kerken.
Kijk daarom regelmatig op www.prvk.nl...

Centrum ‘de Duif’
Postbus 30014
9400 RA Assen
(0592) 30 54 54

Liudger Stichten
Ds. K. 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. Eflits uit. De maart verschenen
E-flits kunt u hier lezen. De Eflits van april leest u hier.

Activiteiten van de
werkgroepen.
Onder de Provinciale Raad
fungeren een aantal
werkgroepen. Zie solidair
Drenthe/Groningen door
hier te klikken.

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.a.v. mevr. J.Hoving
Haar e-mail: hovmeer@home.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.

Tips?
Laat het ons weten....
Stuur ons voor 1 mei uw informatie,
die boven plaatselijk is en ook
interessant voor de andere 899
lezers.

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

COÖRDINATIE: JOOP VAN LUIT HESSELTERBRINK 259 7812 CJ EMMEN 0591-610519 E mail JOOPVANLUIT@HOME.NL
Redactie: Dhr. T. Kuis en Dhr. J. van Luit

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1913 / Virusdatabase: 2409/4917 - datum van uitgifte: 04/05/12

