We wensen U veel heil en zegen in het nieuwe jaar....
UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE. JAARGANG 2014 NUMMER 5
Deze Onderweg gaat ook naar een 100 tal nieuwe lezers.
Welkom ook als deelnemer aan de studieconferentie ......
SAMEN LEVEN
Hartelijke uitnodiging voor de studiebijeenkomst

woensdag 11 februari 2015

RAAD VAN KERKEN GRONINGEN-DRENTHE
BIJDRAGE AAN EEN MAATSCHAPPELIJK DEBAT

Mgr. G de Korte

Leo Feijen

Henk Jumelet

Ineke Ludikhuize

Nadere gegevens
Locatie: 't Gorechthuis Hortuslaan 1 9751 BE, Haren Tel: 050-5370855
Opgaven:
Opgave vóór 30 januaria.s. via mail: mega@ziggo.nl of
GRAAG NAMEN EN DE KERKELIJKE GEMEENTE VERMELDEN
u krijgt een bevestiging dat tevens als toegangsbewijs dient

telefoon: 0591-610519

Als Raad van Kerken willen we met onze tweejaarlijkse studieconferentie een bijdrage leveren aan een belangrijk maatschappelijk debat.
Sinds de Troonrede van 2013 speelt het begrip 'participatiemaatschappij' een belangrijke rol in de discussie over de toekomst van onze verzorgingsstaat. Met ingang v
er grote veranderingen plaats in de organisatie en uitvoering op het gebied van zorg, jeugd en werk. Los van alle vragen over de uitvoering, is het van belang dat we i
elkaar spreken over wat het begrip participatie inhoudt, wat je redelijkerwijs van burgers (mantelzorgers) mag verwachten, en welke rol de overheid en de kerk in dez
zou moeten hebben.
De inleiders zijn gevraagd om daar vanuit verschillend perspectief op te reageren, maatschappelijk, politiek en meer vanuit de praktijk. Daarnaast is er ruime gelegenh
forumleden.
Leo Feijen journalist, publicist en presentator, hoofd van de omroep RKK
Ineke Ludikhuize mantelzorger en theoloog, vm. directeur Passage
Henk Jumelet, theoloog, oud-wethouder gemeente Emmen, lijsttrekker CDA Drenthe
Programma
19.00 inloop
19.30 opening
19.35 Leo Feijen
19.50 Ineke Ludikhuize
20.05 Henk Jumelet
20.20 pauze
20.35 discussie, geopend met een kort statement door
mgr. Gerard de Korte, bisschop Groningen - Leeuwarden

21.25 afronding discussie en
21.30 sluiting
Dagvoorzitter:
Dr. A. Altena, Assen voorzitter Provinciale Raad van Kerken
Groningen - Drenthe
Voorzetten voor het debat…
Locatie en bereikbaarheid
Enkele statements van de inleiders:
"Mantelzorg: 'In den beginne was de relatie.' Zonder (familie)relatie geen mantelzorg. Daar komt bij: plicht, verantwoordelijkheid, doorzetten... Hoe eigentijds is dat?"
"Samenleving hunkert naar gemeenschapsvormen waar kerken het copyright op hebben!" (Leo Feijen)
"'Wie kan werken, moet werken' is nu het adagium. Over de kunst van het participeren!"
(Henk Jumelet)
De discussie wordt geopend door een statement van Mgr. Gerard de Korte

Locatie: 't Gorechthuis Hortuslaan 1 9751 BE, Haren Tel: 050-5370855
Vanaf de A28 U neemt de afrit Haren. Beneden de afrit kiest u richting centrum. U rijdt nu op de Emmalaan. U neemt nu de 1e weg links de Nesciolaan en gaat later o
rijdt nu recht op een rotonde af deze neemt u voor de helft (rechtdoor). Nu neemt u de 2e weg rechts de Hortuslaan.
Vanaf Hoogezand
U komt Haren in rijden van af de rotonde bij Zuidbroek. U rijdt nu richting Haren de Dr. E.H. Ebelsweg op. U rijdt constant door tot er met een T splitsing hier gaat u re
rijden tot en met de 2 rotonde, deze neemt u 1 kwart. Nu neemt u de 2e weg rechts de Hortuslaan.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden (een vrijwillige bijdrage bij de
uitgang wordt op prijs gesteld)
Opgave vóór 30 januari, via mail: mega@ziggo.nl of telefoon: 0591-610519
Na ontvangst van uw deelname krijgt u een bevestiging
We hebben ook een folder.. Hebben om uit te delen in uw gemeente of door te geven ???????
Mailtje naar mega@ziggo.nl of telefoon: 0591-610519
met uw adres en het gewenste aantal en u krijgt ze thuis gestuurd....

Wilt U dit bericht ( wellicht in verkorte vorm met de titel , de sprekers en verdere gegevens ) opnemen in uw kerkblad, dan wel er op andere manieren
???? Hartelijk dank....

Verdere berichten....

1. EXPOSITIE BIJBELS EN ICONEN.

De prachtige expositie bij de Collectie Brands "Bijbels en Iconen" is officieel geopend op zondag 2 november 2014. U kunt deze individueel bezoeken
groepen is er een arrangement tegen een aantrekkelijke prijs. Voor informatie kunt u kijken op de website van het museum.
Het arrangement bestaat uit:
• Ontvangst met koffie/thee met appeltaart in het museumcafé
• Korte inleiding over het museum en de expositie
• Rondleiding door museum, met als hoogtepunt de expositie, bezoek aan
de filmzaal met diverse videopresentaties waarin Jans Brands vertelt
over de verschillende aspecten van zijn verzameling.
Minimaal 10 peronen € 10,- p.p.

Bovenstaand arrangement kan ook geboekt worden met een wel heel speciaal tintje.
Voor 13 november, 11 december, 15 januari en 12 februari voor maximaal 30 gasten per middag. Op deze dagen, tussen 14.00 – 16.00 uur, is de iconenschilder Hans
zijn leerlingen aanwezig. Hans geeft uitleg over het schilderen van iconen en zal een rondleiding over de expositie verzorgen.
Kosten: € 15,- p.p. (Er is voor groepen geen minimumgrens.
Het betreft geen workshop).
U kunt de arrangementen reserveren via het contactformulier.

2 Beheert u een website of bent er in geïnterresseerd?
Kijk dan eens op:
www.isiamedia.nl/de-beste-christelijke-websites-van-nederland.
Verrassend en interessant....

3 Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Het project SchuldHulpMaatje waar Kerk in Actie een van de initiatiefnemers van is, is ondergebracht in de recent opgerichte Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.
feestelijke Algemene Leden Vergadering plaats in Nijkerk in aanwezigheid o.a. van Clara Sies, de oprichtster van de eerste voedselbank in Rotterdam. Staatssecretaris
directeur Henriëtte Hulsebosch van het Skanfonds feliciteerden de leden via een videoboodschap. De Vereniging heeft als doelstelling in zoveel mogelijk plaatsen same
geloofsgemeenschappen een lokaal project te starten, die getrainde vrijwilligers als SchuldHulpMaatje inzetten om mensen met financiële problemen (preventief) te be
zonder schulden. SchuldHulpMaatje heeft dankzij een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken dit jaar een nieuwe site gestart om mensen tips te geven hoe ze hu
vrienden met schulden kunnen helpen. Lees meer op www.eerstehulpbijschulden.nl of kijk op www.schuldhulpmaatje.nl. Mensen die zelf in de schulden zitten kunnen

op www.uitdeschulden.nu
4 The Passion

Komt in 2015 voor Pasen naar Enschede
5.

Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn.
Via de app 'Geloven & Muziek' zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek
en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.
Het Leger des Heils heeft een jaar proefgedraaid met de app en stelt hem nu beschikbaar voor iedereen.
De app kost 4,49 euro en is te downloaden in voor de Iphone en Ipad beschikbaar bij de App Store, en voor Andriod smartphones bij de Google Play Store.

6 Utrechts Psalter genomineerd voor Unesco-lijst
Het Utrechts Psalter, momenteel in bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, is genomineerd voor het Memory of the World Register van Unesco.
Medio 2015 beslist de organisatie of het middeleeuwse handschrift een plaats krijgt op dit register voor documentair erfgoed.

Het Utrechts Psalter, gemaakt in de negende eeuw, is een van de meest kostbare handschriften dat zich in een Nederlandse collectie bevindt.
Een Psalter is een liedboek uit de Bijbel (Oude Testament). Christenen en Joden gebruikten en gebruiken het bij hun gebeden en diensten.
Het Utrechts Psalter is wereldberoemd vanwege de spectaculaire illustraties.
Het meesterwerk is rond 830 gemaakt in of nabij de Franse stad Reims en kwam na allerlei omzwervingen in 1716 in Utrecht terecht.
Over geen enkele middeleeuws handschrift in Nederlands bezit is zoveel geschreven en zijn zoveel reproducties gepubliceerd.
In het liedboek zijn 150 psalmen en zestien bijbelse liederen en gebeden stuk voor stuk op een bijzondere manier geïllustreerd.
Het handschrift leest als een stripverhaal waarin delen uit de teksten boven de psalm zijn afgebeeld.
De surrealistische en dynamische stijl van de tekeningen uit het Utrechts Psalter was vernieuwend.
Opvallend is dat een team van maar liefst zes verschillende tekenaars aan de afbeeldingen hebben gewerkt.
De tekeningen doen soms denken aan het werk van Jeroen Bosch.
De stijl en de afbeeldingen werden nog eeuwen lang in Frankrijk en Engeland geïmiteerd. Het boek was dus een echte trendsetter.
Het boek is voor iedereen in te zien via www.utrechtspsalter.nl.
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7 Op reis met Kerk in Actie
In 2015 organiseert Kerk in Actie reizen voor jongeren en (jong)volwassenen.
Bestemmingen zijn onder andere Rwanda, Indonesië, Israël/Palestina, de Filipijnen en Colombia.
Een unieke ervaring, want zo’n reis betekent dat de reizigers logeren bij een gastgezin, een nieuwe cultuur ontdekken en in gesprek raken met mensen over
elkaars leven. Ook werken ze mee bij diverse projecten. Geïnteresseerden kunnen zich individueel opgeven, maar het is ook mogelijk om als kerk op reis te gaan.
Dit is een optie wanneer een kerkelijke gemeente besluit om actief betrokken te zijn bij een partnerorganisatie van Kerk in Actie.
Samen op reis gaan schept niet alleen een heel bijzondere band, het levert ook een ervaring op waar de hele gemeente uit kan putten.
‘Geloven in delen’, het motto van Kerk in Actie, komt tot leven tijdens zo’n reis. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/reizen
of neem contact op met de gemeenteadviseur uit uw regio.

8 Nieuw armoedeplatform Raad van Kerken
De Raad van Kerken heeft een nieuw platform opgericht: Knooppunt Armoede. Volgens algemeen secretaris Klaas van der Kamp van Raad van
Kerken "heeft de kerk in Nederland een grote verantwoordelijkheid voor het recht van de armen."
Het Knooppunt Armoede is bedoeld als alternatief voor het verdwenen arbeidspastoraat DISK en de werkgroep Arme Kant van Nederland.
Deze organen, die zich bezighielden met het bestrijden van armoede, werden dit jaar om financiële redenen opgeheven.
De kerk ontleent haar verantwoordelijkheid aan de Bijbel, waar God duidelijke richtlijnen geeft, licht Van der Kamp toe.
"Psalm 146 zegt: ''t Is de Heer, die 't recht der armen, der verdrukten gelden doet'.
In Leviticus 19 mogen de tuinders zelfs de wijngaard niet nalopen om afgevallen druiven op te rapen. Die zijn bestemd voor de armen en de vreemdelingen."
"De kerk heeft dan ook al vroeg een diaconie geïntroduceerd.
En in de eerste gemeente was er zelfs een gewoonte om geld van verkocht bezit aan de voeten van de apostelen te leggen,
opdat iedereen die voedsel nodig had dat zou kunnen krijgen."

Zeven kerken en geloofsgemeenschappen hebben zich inmiddels aangesloten bij het Knooppunt Armoede,
waaronder de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. "We kunnen nog niet alle deelnemers noemen,
omdat sommige kerken het initiatief nog moeten terugkoppelen in eigen kring. De kleinere gereformeerde kerken zitten om de tafel
en enkele ervan hebben aangegeven te willen participeren. Hun deputaten kijken nog naar de exacte invulling."
"De Rooms-Katholieke Kerk doet mee. De Protestantse Kerk doet me, evenals de koepels van de EAEZA en de Raad van Kerken. Kerken zoals de doopsgezinden
en de remonstranten doen niet zelf mee in het Knooppunt, maar ze zijn wel bereid om ervoor te collecteren en om informatie vanuit het Knooppunt aan
de achterban door te geven."
9 De zorgboerderij en de diaconie
Vanaf 1 januari 2015 treden er enkele nieuwe wetten in werking op het terrein van zorg en welzijn. Bij de dagbesteding voor meerdere doelgroepen,
zoals verstandelijk gehandicapten, (ex)psychiatrische patiënten, mensen met een burn out spelen zo’n 1500 zorgboerderijen momenteel een belangrijke rol.
Kerk in Actie wil nagaan in hoeverre er vanuit diaconieën relaties zijn met zorgboerderijen; welke vorm van ondersteuning er wordt geboden en welk doel men
daarbij voor ogen heeft. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van activiteiten of het kunnen laten participeren van specifieke doelgroepen op een zorgboerderij,
zonder dat hiervoor subsidies voor handen zijn. Om meer inzicht te krijgen in deze diaconale betrokkenheid, wil Kerk in Actie graag in contact komen
met diaconieën en hen enkele vragen voorleggen.
Kerk in Actie wil deze informatie gebruiken om diaconieën aan de hand van o.a. praktijkvoorbeelden te informeren of het zinvol is een relatie met een
zorgboerderij aan te gaan, welke aspecten daarbij afgewogen kunnen worden en hoe zo’n contact het beste aangepakt kan worden.
Reacties graag mailen aan Carla van der Vlist, e-mail: b.vander.vlist@kerkinactie.nl

9KLEINSTE BIJBEL TER WERELD
Het Israëlische bedrijf Tower Semicionductor is genomineerd voor het Guinness Book of Records met de kleinste Bijbel ter wereld, de Nano Bijbel. Het exemplaar kan met een
nano-chip bijvoorbeeld worden verwerkt in sieraden.
Op deze manier kunnen gelovigen de heilige schrift altijd bij zich dragen. Er komt wel wat onderzoek en techniek kijken bij het produceren van dit bijzondere item.
Het bedrijf kreeg academici op bezoek die het product goedkeurden. Door een microscoop onderzochten zij de Griekse tekst op de chip van 4,76 millimeter aan beide zijden.
Dat was het bewijs dat de Nano Bijbel inderdaad 27 boeken van het Nieuwe Testament bevat.

10 Uw kerk nog aantrekkelijker ?
Kijk eens op onderstaande websites
www.kerkenmilieu.nl
www.groenekerken.nl
www.scheppingvieren.nl
www.symbolischschikken.nl
www.sameneerlijketen.nl
www.kerkenvoordetoekomst.nl

