UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

"Onderweg" vraagt opnieuw aandacht met bijzondere berichten en verhalen
jaargang 02 NUMMER 03

HET DERDE NUMMER IN 2012 VAN DE DIGITALE "ONDERWEG".
Dit nummer gaat naar predikanten, kerkenraden, webmasters van kerkelijke websites, redacties
van kerkbladen etc. Intussen zijn er al meer dan 1000 mensen die dit blad ontvangen. U mag
artikelen met bronvermelding overnemen. Fijn als u berichten die uw bijzondere interesse hebben
in een bredere kring bekend wil maken. Eventueel via uw sociale media....
Veel leesplezier

Bestuur Provinciale Raad van Kerken
Groningen/Drenthe

Bert Altena (voorzitter)
Kleihamel 20
9403 XK Assen

(0592) 40 55 14

VRIENDELIJK VERZOEK.
Wilt u een link op uw site plaatsen n.l. www.prvk.nl. Dat is de site van de Provinciale Raad van
Kerken Groningen/Drenthe met dagelijks nieuwe informatie....

Bert.altena@hetnet.nl

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

INFORMATIE OVER SOCIALE MEDIA.
Sociale media blijven de aandacht vragen (Twitteren, Hyves, Facebook, privacy etc. etc). We
verzamelden een aantal artikelen over dit onderwerp voor U. Klik hier om te lezen, waar uw
specifieke aandacht naar uitgaat.

hovmeer@home.nl

Dhr. J. Mekkes (penningmeester)
Piet Heinstraat 6
9781 CB Bedum
(050) 301 30 16

DOVE MENSEN 'PRATEN' MEE.

jmekkes@xs4all.nl

Dovenpastoraat in Nederland is noodzakelijk, maar is niet gemakkelijk.
Hoe betrek je mensen die niets of weinig horen bij het kerkelijk leven?

Mw. N. Molengraaf-Groeneveld

Het dovenpastoraat vervult daarin een belangrijke functie. Ds. A. Dingemanse vertelt hoe het
dovenpastoraat in het Noorden werkt. Welke vreugden en welke zorgen er zijn. Als u hier klikt leest
U hoe het dovenpastoraat ook uw aandacht mag verdienen

Zuideinde 6
7812 NH Emmen
(0591) 64 99 92
n.molengraaf@hetnet.nl

NEDERLANDSE RELIGIES VERSPREIDEN BOODSCHAP TEGEN

J.Twikkeler (Jannie)

INTOLERANTIE.
‘Wij leven en werken als joden, christenen en moslims vreedzaam samen in Nederland.’ Dat is de
boodschap van de video die door het Caïro-overleg internationaal via sociale media wordt
verspreid. Het Caïro-overleg is ontstaan naar aanleiding van de internationale onrust die de film
Fitna van Wilders veroorzaakte. Een Nederlandse interreligieuze delegatie is toen afgereisd naar
Egypte om uit te leggen dat de drie religies in Nederland in vrede samenleven. Recent is er een
zoveelste publicatie verschenen, die een beeld schildert van de islam, waarin moslims zich niet
herkennen.
‘We hopen door een internationale boodschap van religieuze tolerantie via sociale media te
verspreiden dat er deze keer geen onlusten ontstaan. We willen voorkomen dat er een
onverdraagzaam beeld van Nederland wordt opgeroepen, terwijl er in werkelijkheid al
decennialang goede contacten tussen de verschillende religies bestaan. Dat willen we door deze
video laten zien Daarnaast willen wij laten zien dat wij staan voor een Nederland waar iedereen
veilig en onbedreigd kan leven’, aldus dr. Kursat Bal, namens het Contactorgaan Moslims en
Overheid lid van het Caïro-overleg.
Aan de videoboodschap werken het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands
Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims &
Overheid mee. De video kunt u bekijken door hier te klikken.

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

MEE DRENTHE ZOEKT VRIJWILLIGERS.

pwmoons@hotmail.com

Mee Drenthe is op zoek naar vrijwilligers/maatjes voor mensen met een licht verstandelijke
beperking. Hulp van U of uw gemeenteleden zou erg fijn zijn.

Mw. S. Scholte Aalbes-Schomaker

Meer weten? Klik hier voor nadere informatie.

Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel
(0599) 587331
M: 0650297434

THEOLOGISCHE VORMING VOOR GEMEENTELEDEN.
"omdat het zo boeiend is". Heeft u altijd al meer willen weten over de betekenis van geloof en

siny.schomaker@gmail.com

godsdienst? Volg dan zo'n cursus. In Assen start een dergelijke cursus op dinsdagmorgen 4
september a.s. Over de inhoud van de cursus, de plaats, de kosten etc. leest u meer door hier te
klikken.

Ds. H.S. Cohen Stuart-Fens
De Etgaarde 22
7861 BT Oosterhesselen

DE LIUDGERSTICHTING.
De Liudgerstichten komt in oktober met 2 nieuwe uitgaven, te weten een 'Kinderbiebel' en 'Dag &
Deur'. Dag & Deur en de Kinderbiebel zullen verkrijgbaar zijn via de Liudgerstichten en bij
boekhandel Riemer in Groningen. Dag & Deur is ook rechtstreeks bij uitgeverij Profiel in Bedum te
bestellen. Op beide boeken is voorintekening mogelijk.

(0524) 222234
hcohenstuart@kpnplanet.nl

Werkgroepen verbonden met de Raad
van Kerken:

Meer weten? Klik hier.
Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J. Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36

BERICHTEN UIT VERSCHILLENDE GEMEENTEN:
DOPEN IN EMMEN...
De Raad van kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen hield zich
het afgelopen seizoen bezig met de vraag: Hoe wordt er in jouw
kerk/gemeenschap wel/niet gedoopt. Interessante verhalen....
Kostelijk om te lezen. Op de websites www.prvk.nl en
www.raadvankerkenemmen.nl staat een te downloaden PDF
hierover.

7933 PW Pesse
twikkeler1@zonnet.nl

Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c
9403 AA Assen
(0592) 33 19 72

SPECIALE AVOND VOOR JONGEREN UITHUIZEN...
Op 7 september komt Ruud Walenga bij ons een avond verzorgen

info@solidairgroningendrenthe.nl

met als titel : "De Klokkenluider".
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de KandelaarHoofdstraat 18 Oost te Uithuizen.
Jongeren hartelijk welkom….

NIEUWE SERVICE...
Voor uw kerkblad of uw website kunt u dit digitale nummer van
'Onderweg' ook zichtbaar maken door de volgende permalink over
te nemen:
http://tinyurl.com/722stf3

Werkgroep Kerk en Media
W. van Dommelen
w.van.dommelen@pkn.nl

Werkgroep kerken en mensen met een
verstandelijke handicap
Dhr. K. Stroop
Centrum ‘de Duif’
Postbus 30014
9400 RA Assen

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF...

(0592) 30 54 54

Zal verschijnen augustus/september a.s. Met dit nummer veel leesplezier......
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Bijvoorbeeld uw (mede)-kerkenraadsleden,
commissieleden, kennissen enz.? Stuur ons een mailtje...

Liudger Stichten
Ds. K. Pieterman
Kerkstraat 7

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.

9972 PC Niekerk
(0595) 40 22 97

Adressen van plaatselijke Raden:

WEBSITE VAN DE RAAD VAN KERKEN
Op deze website doorlopend het laatste nieuws van de landelijke Raad van Kerken. Kijk daarom

Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg.

regelmatig op de website (www.prvk.nl)
Maandelijkse E-Flits Landelijke Raad
van Kerken.
Maandelijks geeft de landelijke Raad van
Kerken een z.g. E-flits 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 en lees over de
activiteiten van deze groep 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
Berichten van de plaatselijke raden kunt u hier lezen

Website Provinciale Raad van Kerken.
Op de website van de Provinciale Raad van
Kerken vindt u veel interessante
informatie.
Dagelijks vindt u nieuwe berichten die de
landelijke raad van kerken ons toestuurt

Klik hier voor de website.

Tips?
Laat het ons weten....
Stuur ons voor 1 juli uw informatie, die boven
plaatselijk is en ook interessant voor de
andere 1003 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

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1913 / Virusdatabase: 2433/5048 - datum van uitgifte: 06/05/12

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP

