UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

"Onderweg" vraagt opnieuw aandacht met bijzondere berichten en verhalen.
Lees de verhalen over andere Kerken en noteer alsvast de datum voor een overleg tussen de
Raad en de plaatselijke Raden.
jaargang 03 NUMMER 02
HET TWEEDE NUMMER IN 2013 VAN DE DIGITALE
"ONDERWEG".

Bestuur Provinciale Raad van
Kerken Groningen/Drenthe

In de komende nummers van Onderweg zult u o.m. verhalen aantreffen van
Kerken en Kergenootschappen die minder bekend zijn. Levendige kerken met
ieder hun eigen verhaal. Maar ook een aantal berichten uit plaatselijke

Bert Altena (voorzitter)
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gemeenten.
Artikelen mag u met bronvermelding overnemen.
Veel leesplezier.

De Raad vergadert en bracht ook een Jaarverslag uit
Binnen de Raad werd gesproken over de mogelijkheid dat andere kerken en
kerkgenootschappen lid kunnen worden, dan wel eerst een tijd gastlid kunnen
zijn.
Maar de Raad wil ook graag op de hoogte gebracht worden van plaatselijke
kerkelijke initiatieven Dat hoeft niet altijd een raad van kerken te zijn, maar kan
ook een overleg zijn..
Verder stond de Raad stil bij het jaar verslag. Interessant om te lezen wat er
allemaal passeerde. Ook u kunt het lezen door hier te drukken.

In gesprek met elkaar
De Raad nodigt alle leden van de plaatselijke Raden en overleg groepen uit een
bespreking bij te wonen op Woensdag 16 Oktober in Westerbork. Ds. J. van der
Linden gaat ons meenemen om te zien wat we met Convenanten kunnen doen.
Maar er is ook ruim gelegenheid om elkaar te informeren en met elkaar in gesprek
te gaan. We horen b.v. graag welk onderwerp we op onze 2 jaarlijkse conferentie
aan de orde gaan stellen. U ontvangt apart nog een uitnodiging met programma

De Raad laat u kennismaken.....
In elke uitgave van Onderweg komt een kerkgenootschap aan de orde waar u
meestal niet zo heel veel van hoort of leest. Daarnaast hebben we gekeken of een
dergelijke groep ook in Drenthe/Groningen vertegenwoordigd is. Deze keer 2
verhalen die zeker uw interesse zullen wekken...

a. Visie in Delfzijl
Geen raad van kerken wel een interessant samenwerkingsverband. In Delfzijl
gebeuren leuke dingen op kerkelijk erf. Lees het en laat u inspireren. Door hier te
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b. Doperse mensen in het Noorden
Doopsgezinde mensen komen in het Noorden relatief veel voor. Klein, maar
inspirerende Kerken. Lees hier hoe het in de doperse kerken in het Noorden
vergaat
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Verschillende berichten:
1. Arme kant van Nederland.
Belangrijk werk . Het komt steeds vaker voor dat kerken geconfronteerd worden
met mensen die het heel moeilijk hebben. De provinciale Werkgroep wil graag
helpen. MAAR....ZE HEBBEN DRINGEND VERSTERKING NODIG. De
werkgroep bestaat uit 3 mensen, maar er zouden er tenminste nog 2 bij moeten,
w.o. een secretaris Kijk eens rond in uw eigen gemeente of u mensen kent die de
provincale werkgroep wil helpen komen versterken.
Dit werk wordt steeds belangrijker...Daarom is menskracht gewenst. Informatie:
joopvanluit@home.nl

2. PR Boekje

De Raad van Kerken Emmen heeft een boekje uitgeven waarin heel veel kerken
(ruimer dan de leden van de Raad, nl 23 verschilllende kerken en
kergenootschappen alleen al in Emmen!!!!!) een beschrijving geven met foto's van
hun kerk. Dat boekje is breed verspreid via campings, hotels, B en B, restaurants
etc. en is bedoeld voor mensen die als toerist in Emmen en omgeving verbijven.
Een idee ter navolging?? U kunt het boekje GRATIS (met uw adres ) opvragen
bij: joopvanluit@home.nl

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.
.
Activiteiten van de werkgroepen.
Onder de Provinciale Raad fungeren
een aantal werkgroepen. Zie en lees
over de activiteiten van de werkgroep
Solidair Groningen/Drenthe door hier
te klikken
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 april uw informatie, die
boven plaatselijk is en ook interessant
voor de andere 1103 lezers.

3. Provinciale werkgroep Solidair Groningen/Drenthe geeft
nieuwsbrief uit.
Wilt u lezen wat ze allemaal doen? Klik dan hier...

4. KPN STOPT MET KERKTELEFOON
KPN stopt per 31 december met zijn
kerktelefoondienst, 'omdat de dienst sterk verouderd
is.' Dat meldde het telefoniebedrijf. KPN heeft de
aanbieder van kerktelefonie-oplossingen 'DCT Net'
gevraagd een alternatieve dienst aan te bieden. De
kerktelefoon verbindt de audio-installatie van een
kerk met het telefoonnetwerk, waardoor mensen thuis
ook kunnen meeluisteren.De kerktelefoon bestaat al
sinds 1920. De laatste jaren stapten kerken massaal
over op het uitzenden van diensten via internet, de kabel of de ether.

5. Bij U een raad van kerken of een samenwerkingsverband?
We hebben de bij ons bekende plaatselijke Raden van kerken in een overzicht dat
u kunt lezen op onze website (www.prvk.nl).Maar.... heeft U verslagen? Stuur ze
ons toe. Wij halen er soms leuke berichten uit, die we als tip dorogeven aan
andere kerken via deze Nieuwsbrief...
Is er in Uw gemeente wellicht een vorm van samenwerking tussen kerken (en dat
hoeft dan niet een plaatselijke raad van kerken te zijn)?
Wilt U ons dan het e-mailadres en de naam doorgeven??

6. Kerkennacht
In Assen, Groningen en Emmen is men bezig een kerkennacht voor te bereiden.
Ook bij U? Laat ons dat weten en ook of u bij de organisatie enige hulp nodig
heeft.
Kijk vooral op www.kerkennacht.nl voor de laatste berichten...

7. Dromen in Jeruzalem
Van 3 t/m 6 april 2013 organiseert de Baptisten Gemeente Siddeburen een
tentoonstelling over Jeruzalem onder de titel "Dromen in Jeruzalem"
Velen van u en uw leden zullen al in Jeruzalem zijn geweest, anderen dromen er
van om er nog naar toe te gaan. Maar vooral in deze tijden dat het geld steeds
minder wordt is dit een mooie gelegenheid om uw droom waar te maken of nog
even terug te denken aan de tijd die men al in Jeruzalem heeft doorgebracht.
Deze schitterende tentoonstelling van Christenen voor Israël, die in de zomer van
2012 te zien was in Nijkerk, komt naar de Baptisten gemeente in Siddeburen.
Dromen over Jeruzalem zet de beloften van God voor Jeruzalem op een rij. De
expositie laat zien hoe het Joodse volk door de eeuwen heen altijd is blijven
verlangen naar de vervulling van Gods beloften voor Zijn heilige stad en haar
bevolking.
Dromen over Jeruzalem is een tentoonstelling, waarbij u als het ware door de
straatjes van Jeruzalem wordt gevoerd. Een schitterende belevenis voor jong en
oud.
Iedereen is van harte welkom.
De entree is gratis en er is voor iedere bezoeker een kop koffie, thee of limonade.
Ook is een verkoopstand met Israël producten aanwezig.
De tentoonstelling wordt gehouden van: 3 april t/m 6 april 2013
Openingstijden: Woensdag t/m vrijdag van 14.00 - 21.00 uur. Zaterdag 6 april
van 10.00 - 17.00 uur.
Adres kerkgebouw: Singellaan 7 9628 AL Siddeburen.

8. Nieuw Liedboek
Op 25 mei 2013, precies 40 jaar na het uitkomen van het huidige liedboek,
verschijnt het nieuwe liedboek. Niet alleen voor gebruik in de kerk( diensten),
maar ook voor gebruik in andere bijeenkomsten,thuis en op school. Dat spreekt
ook uit de gekozen titel:

Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Daarom zal dit nieuwe Liedboek ook
gebeden en andere teksten bevatten.

9. Sans Papiers dag

Op 25 mei a.s. organiseren de taakgroepen: Duurzame ontwikkeling en
Binnenlands Diakonaat van de landelijke Remonstranten een dag voor mensen die
tussen wal en schip vallen. Het zijn mensen die zich aan onze grens gemeld
hebben om hier te mogen leven maar om allerlei redenen niet mogen blijven. Zij
zijn"uitgeprocedeerd", op straat terecht gekomen en aan hun lot overgelaten.
( Niet altijd, want er zijn gelukkig ook veel goede initiatieven te melden waar deze
mensen welkom zijn..) Maar toch....Daarom deze dag op Zaterdag 25 mei tussen
10.00 en 17.00 uur bij de gemeente Vrijburg-Diepenbrockstraat 46 in Amsterdam.
Aanmelden:
Landelijk bureau Remonstranten- Nieuwe Gracht 27-Utrecht tel.030-2316970
info@remonstranten.nl

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Zal in Juni verschijnen. Ruimte dus voor uw zomeractiviteiten
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Bijvoorbeeld uw (mede)kerkenraadsleden, commissieleden, kennissen enz.? Stuur ons een mailtje...
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.

WEBSITE VAN DE RAAD VAN KERKEN
Op deze website doorlopend het laatste nieuws van de landelijke Raad van
Kerken. Kijk daarom regelmatig op de website (www.prvk.nl)

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....

SPAM?
Komen onze nieuwsbrieven als Spam bij u binnen dan komt dat waarschijnlijk
omdat het emailadres van de afzender niet in uw adresboek voorkomt. U kunt dit
voorkomen door het volgende adres in uw adresboek in te vullen:
joopvanluit@home.nl

NIEUWSBRIEF VOOR HET EERST?
VRIENDELIJK VERZOEK.

We krijgen nogal eens mailtjes van mensen die zeggen: die en die zou de
Nieuwsbrief ook wel willen ontvangen. We doen dat onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat men zich ook weer direct kan laten uitschrijven (onderaan deze
pagina op uitschrijven drukken)
Maar anders krijgt U over twee maand weer een "verse' nieuwsbrief vol met
interessante zaken.
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