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Interessante mededelingen voor U :

1 Conferentie „Toekomst Kerkmuziek Noord-Nederland‟
Datum: 11 april 2015
Aanvang: 13.00 uur
Plaats: Mariakerk, Oude Havenstraat 1, 9285 TC BUITENPOST
De conferentie is gratis en toegankelijk voor allen die belangstelling hebben in de thematiek. Info & aanmelding bij ds. Ulbe Tjallingii,
06-14859557 of tjallingii2@zonnet.nl.
De Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek Fryslân organiseert op zaterdag 11 april 2015 een conferentie met als titel „Toekomst Kerkmuziek Noord- Nederland‟,
dit i.s.m. de NSGV van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Raad van Kerken in Fryslân en de KVOK-afdeling Fryslân.
Het programma omvat de presentatie van de resultaten van het „onderzoek kerkmuziek Fryslân 2014‟, de ervaringen met recent onderwijs aan
kerkmusici en een gespreksronde over het behoud van de goede kwaliteit van kerkmuziek en liturgie in Noord Nederland.
Medewerking wordt o.a. verleend door Stef Tuinstra, leider van de Noord Nederlandse Orgel Academie (NNOA).

2. “Kostbaar is de Kerk”
Presentatie en gespreksavond over het document:
„The Church – towards a common vision”
met dr. Hans Kronenburg en drs. Geert van Dartel
Dinsdagavond 28 april 2015, aanvang 19.30 uur in de Oasekerk, Ringweg 3, 9201 GT, Drachten
De Wereldraad van Kerken publiceerde in 2013 het document “The Church, towards a common vision”.

Het document is de vrucht van een lange oecumenische dialoog over de Kerk en wordt dezelfde status toegemeten als het Lima-document uit 1982.
Hans Kronenbrug en Geert van Dartel geven deze avond een PowerPointpresentatie over het document The Church, gevolgd door plenaire bespreking of
gesprek in groepen aan de hand van gespreksvragen, en inventarisatie van reacties en leeservaringen.
Dit is een initiatief van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit en de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Nederlandse Raad van Kerken
(werkgroep: dr. Hans Kronenburg (PKN), drs. Henk Schoon (OKK), drs. Rob van Uden (RKK) en drs. Geert van Dartel (RKK)).
De avond in Drachten wordt georganiseerd en aangeboden door de Raden van Kerken van Fryslân, Groningen en Drenthe. Meer info over het document
vindt u hier: http://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/nieuws/840-william-henn-geeft-aanzet-tot-boeiende-uitwisseling-over-the-church.
De Nederlandse vertaling van Ton van Eijk vindt u hier: http://www.raadvankerken.nl/pagina/98/overige_publicaties
U bent van harte welkom. Wilt u uw komst wel even aankondigen, via tjallingii2@zonnet.nl. Bij voorbaat dank.
Dit bericht kunt u verder verspreiden naar geïnteresseerden

3 Nieuwsbrief Oecumenens nr 2. In de bijlage in pdf.
We hebben een nieuwe website!

www.oecumenens.nl

We moeten nog een beetje ( laten) sleutelen aan de lay-out en aan het 'vullen' van de website, maar het begin is er!
Binnenkort zal ook een deel van L.O.P- archief op de nieuwe website komen.
Graag willen wij u uitnodigen mee te werken aan de inhoud van de Nieuwsbrief door
artikelen aan te leveren die van belang zijn voor de oecumene. Of door ons en elkaar attent te maken op oecumenische activiteiten.
Een inspirerende veertigdagentijd, goede week en alvast een gezegend / zalig Pasen!

4 Bijbel als serie foto's van Instagram
De Bijbel als een verzameling foto's van de foto-app Instagram gekoppeld aan bijbelteksten. Dat is de gedachte achter de nieuwe app Parallel Bible.
Gebruikers kunnen foto's koppelen aan een bijpassende bijbeltekst of andersom. Ze kunnen zo hun favoriete bijbelteksten en foto delen,
eventueel rond een thema.
Lees verder bij het Reformatorisch Dagblad

5 Kerkenmarkt in Emmen
De Raad van Kerken Emmen gaat een Kerkenmarkt organiseren.
Op donderdag 22 Oktober zal er in en rond de Grote Kerk in het centrum van Emmen een kerkenmarkt georganiseerd worden.
Veel informatie in tal van kramen,een kinderprogramma maar ook een Lagerhuis debat met uitdagende stellingen b.v.
"Over 15 jaar bestaat er geen kerk meer", De oecumene is een aflopende zaak, De islam is de grootste bedreiging.
Meer weten: kijk op www.kerkenmarktemmen.nl
]

6 Onder de titel: "Beter te vroeg dan te laat.....
Kerkelijke Feestdagen
Palmzondag

20-03-2016

begin van de Goede Week,
de week voor Pasen

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Beloken Pasen
Hemelvaart
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag

24-03-2016

begin van de Advent
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag

25-03-2016
26-03-2016
27-03-2016
28-03-2016

Paasmaandag

03-04-2016

Barmhartigheidszondag

05-05-2016

40e dag van Pasen

15-05-2016

50e dag van Pasen

16-05-2016

Pinkstermaandag

27-11-2016

4 zondagen voor Kerstmis

25-12-2016

donderdag

26-12-2016

vrijdag

7 Welke kerken zijn er lid van de Landelijke Raad van kerken?
Lidkerken:














Protestantse Kerk in Nederland
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Remonstrantse Broederschap
Evangelische Broedergemeente in Nederland
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
Leger des Heils
Anglicaanse Kerk in Nederland
Koptisch Orthodoxe Kerk
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
Orthodoxe Kerk in Nederland

Geassocieerd lid:


Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland




Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Vrijzinnigen Nederland

8 PELGRIMAGE
De landelijke Raad van Kerken is met dit interessante onderwerp bezig.
Eén van de kerken in de provincie Drenthe gaat er mee aan de slag en gaat een Pelgrimage in begin 2016 lopen.
Ook iets voor Uw gemeente? Kijk op de website www.raadvankerken.nl
Hulp nodig of meer informatie?
Eén van de leden van onze Provinciale Raad houdt zich met dit onderwerp bezig.
Ook in uw gemeente zo n Palgrimage en wilt U meerweten? Stuur ene mailtje naar joopvanluit@home.nl

9 Nieuwsbrief PKN
Zie als PDF de bijlage van de PKN met o.m.:
Inspiratiedag over Kerk-Kinderen en armoede en over het nieuwe diakonale vakantiecentrum Roosevelthuis

U treft de Nieuwsbrief voro Groningen aan, maar die voor Drenthe is precies zo...

