Van het bestuur Provinciale Raad van Kerken:
Inmiddels heeft Joop van Luit afscheid genomen als
provinciaal bestuurslid.
De Provinciale Raad van Kerken Groningen Drenthe zegt hem dank voor zijn jarenlange inzet,
in het bijzonder wat betreft de verzorging van de
PR en de nieuwsbrief.
Ds. Bert Altena, voorzitter

November/December 2017.
Met vreugde biedt de Raad u onderstaande uitgave aan van haar blad Onderweg.
Opnieuw vol interessante gegevens en informatie.
Dit was de laatste uitgave die ik voor de Raad verzorgde en opnieuw met veel
plezier.
De volgende uitgave krijgt u via het bestuur van de Raad van Kerken
Groningen/Drenthe
Veel leesplezier.
Recht hartelijke groet,
Joop van Luit

PELGRIMAGE IN EMMEN

In dit boekje is een echte pelgrimsroute langs bepaalde plekken in Emmen
uitgezet. Plekken die op het gebied van vrede en gerechtigheid een bepaalde
geschiedenis hebben. Plekken waar mensen gewoond en gewerkt hebben of daar
nog wonen of werken. Bijzondere mensen? Nee, juist niet. Het zijn hele gewone
mensen, die om een of andere reden toch apart in onze samenleving zijn gezet.
Gewone mensen, die net als wij in vrede en gerechtigheid willen leven en toch
….. zijn zij ongewild in de geschiedenis bijzonder geworden. Laten we daar
telkens even bij stil staan. Om de pelgrim op weg te helpen is op elke linker
bladzijde van dit boekje een plek weergegeven waar iets “bijzonders” is te zien.
Op elke rechter bladzijde staat een korte tekst met uitleg of een gedachte die de
pelgrim hopelijk zal inspireren. Onderaan deze bladzijde staat ook de richting
aangegeven naar de volgende plek door middel van foto’s . De pelgrimage begint
bij het oorlogsmonument 1940 – 1945 op de Markt. De verder aangegeven route
duurt ongeveer twee uur maar hoeft zeker niet in één wandeling afgelegd te
worden. Men kan de pelgrimage op elk moment afbreken en op een later tijdstip
vervolgen. Als de pelgrim eenmaal vertrouwd is geraakt met deze manier van
kijken en lopen, zal hij ontdekken dat er in Emmen nog veel meer plekken zijn
die op het gebied van vrede en gerechtigheid bijzonder zijn. Eigenlijk raakt de
echte pelgrim dus nooit uitgekeken.
Dit boekje is ook geschikt voor klassen uit het voortgezet onderwijs als project
naar 4 en 5 mei.
Vanaf januari ligt dit boekje bij alle kerken en geloofsgemeenschappen die lid
zijn van de Raad en in de bibliotheek, bij de VVV en in de Evangelische
boekhandel U kunt het boekje gratis meenemen!
Bij het secretariaat van de Raad zijn meerdere exemplaren te verkrijgen. (
baptist@hetnet.nl)

Veel belangstelling voor het Pelgrimeren in
Groningen.

In het najaar van 2016 heeft de RvK Groningen/Drenthe een convenant gesloten
met de Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) om het pelgrimeren te
stimuleren. Alle middeleeuwse kerken en kerken met een bijzondere architectuur
en historisch belang zijn aangeschreven en 130 kerken, samen met de kerken
van de Stichting Oude Groninger kerken, hebben hierop positief gereageerd. Al
deze unieke bijzondere 130 kerken zijn nu bezoekbaar via sleuteladressen. Als
we alles optellen van de architectonische schoonheid, de gewelfschilderingen en
het houtsnijwerk dan vinden we een veelvoud van de omvang van het
Rijksmuseum en toch weten maar weinig mensen de weg te vinden naar onze
kerken. De RvK hoopt samen met de SPiG daar nu verandering in te brengen om
met wandelingen deze kerken centraal te zetten.
Op 23 april 2017 is dan ook de website, www.spig.nl, met 193
pelgrimswandelingen, met een totale lengte van 2300 km door de CvdK dhr. R.
Paas geopend in de Remonstrantse kerk te Groningen. De website is sinds de
opening al door 4000 mensen bezocht en die hebben samen 20.000 pagina’s
bekeken en 3000 bestanden van de routes gedownload. Er zijn 2 soorten
wandelingen: 131 rondwandelingen van 8 km en 62 dagetappes van ca. 21 km.
Elke wandeling heeft een eigen webpagina met gratis en afzonderlijk te
downloaden bestanden:
• Routebeschrijving,
• Kaart,
• GPX bestand,
• Informatiebestand met cultuurhistorie,
• Bezinningsbestand
•
•

Christelijke spiritualiteitswerkvorm op basis van 20 eeuwen
Outdoor App Viewranger waarbij alle routes beschikbaar zijn om met de
smartphone te lopen.
Lezing.
Via het contactformulier op de website kunt u eenvoudig een lezing
aanvragen.
Georganiseerde Pelgrimswandelingen
wandelaars Hebbenook gevraagd om de routes voor een breed publiek
beschikbaar te stellen. Zie verder www.groningspelgrimage.nl

Week van gebed 2018
Datum
De Week van gebed voor de
eenheid van de christenen is van
21 t/m 28 januari 2018.
Bijbeltekst
Het Engelse materiaal is inmiddels
vertaald. Centraal staat: Exodus
15, vers 1 - 21.
Gebedskaartje downloaden: klik
hier
Poster downloaden: klik hier
(groot bestand)
Poster downloaden: klik hier (klein
bestand)
Boekje downloaden: klik hier
Voor het bestelformulier: klik hier
Het kinder- en tienermateriaal
verschijnt later. Wij plaatsen een
bericht zodra deze folders zijn
verschenen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introductie thema
Meditatie
De oecumenische situatie in de Cariben
Suggesties voor het basisonderwijs
Nieuwsbrief Week van gebed 2018, nr. 1
Vertalingen Exodus 15:1-21
Bloemschikken bij 'Recht door zee'
Kinderdienst / zondagsschool

Raar? Maar misschien toch nog niet zo gek.....

Met een theelepeltje water een uitslaande brand blussen? Hopeloze zaak. Maar als mensen,
die geloven dat het wel kan, hun lepeltje daartoe oppakken, is niets onmogelijk. Dat dacht
schrijver Amos Oz toen hij het idee lanceerde voor de ‘Orde van het theelepeltje’.
Het Haags Vredesinitiatief, een groep Hagenaars die zich inzet voor vrede, wil in Nederland de
Orde van het theelepeltje oprichten. De Orde wil verbindingen versterken en de lepeltjes
daarin een symbolische rol laten vervullen. Ze brengt hiertoe de lepeltjes uit als sierspeldjes.
Wie zich daarmee tooit, verklaart zich te scharen achter het motto van de Orde: ‘Samen voor
Verscheidenheid in Verbondenheid’. Het theelepeltje symboliseert daarnaast het vertrouwen
op de positieve werking van elke serieuze poging om de wereld leefbaarder te maken.
Theelepeltje bemachtigen, informatie inwinnen? Schrijf naar info@theelepeltje.nl of
zie website theelepeltje.nl (in ontwikkeling).

Adventskalender 'God in ons
midden' een thematisch
opgezette kalender voor huis
en kerk met schilderijen en
foto’s van Corja Bekius en
gedichten en liedteksten van
Andries Govaart. Bij deze
kalender voor volwassenen,
die ook uitstekend geschikt is
als kerstgeschenkje voor
gemeenteleden, is een
werkboekje verschenen met
ideeën, suggesties en
werkvormen om kinderen op
kerstmis voor te
bereiden. Stukprijs van de
adventskalender € 2,95 (voor
aantallen geldt een
staffelprijs) Nadere
informatie www.docete.nl

Van kerstboom en kruishout tot
levensboom een nieuwe
brochure (44 pagina’s A-4) met
liturgische schikkingen aan de
hand van Bijbelse thema’s uit
het B-jaar, samengesteld door
Tini Brugge en Anita
Westhuis. prijs € 9,50
Nadere informatie
www.docete.nl

40 stellingen na Luther.

De PKN gemeente De Opgang in Emmen greep het Lutherjaar aan om gemeenteleden de
mogelijkheid te geven een stelling op een deur te schrijven die in de Kerk stond.
40 stellingen werden opgeschreven ( zie de bijlage).
De kerk gaat via groepen het komende jaar aan de gang om een aantal van die stellingen in
het komende jaar vorm te geven.
Idee voor uw gemeente?

Veiligheidsbeleid van kerken
Na de verschrikkelijke aanslagen op kerken, waarbij veel mensen omkwamen en ook
getroffen door een situatie in Nederland hebben we ons gewend tot de landelijke Raad van
Kerken.
Zij hebben een artikel over deze materie gepubliceerd op de website
Dat artikel treft u ook aan als bjlage.
Wellicht aanleiding om in uw eigen kerk( gemeenschap) hierover van gedachten te wisselen?

Praktische handreiking
Voor ambtsdragers en (andere) vrijwilligers die in de
plaatselijke situatie met armoede te maken krijgen is
er een praktische handreiking gemaakt. Leden van
raden van kerken en vrijwilligers van diaconale
organisaties kunnen veel gemak hebben van de
uitgave bij de inzet tegen armoede in Nederland. De
titel van de brochure, die door het knooppunt ... Lees
verder>>

Humor in de Oecumene.

Juist als je kunt lachen om verschillen, kan je serieus werken aan de
oecumene. Een bepaalde innerlijke houding, een manier van geloven helpt
de oecumene enorm. Wij hoeven de waarheid van het geloof niet te
verdedigen. Maar wij stellen ons er gezamenlijk onder, lachend om hoe
weinig we er eigenlijk van begrijpen. Lachend omdat wij allemaal totaal ...
Lees verder>>

