Nieuwsbrief Maart 2017
Beste mensen,
Met vreugde bieden de beide Provinciale Raden van kerken u deze Nieuwsbrief aan.
Ruim 2500 exemplaren worden verzonden.
Wilt u geen Nieuwsbrief meer ontvangen, stuur dan een mail naar voor Friesland tjallingii2@zonnet.nl of
joopvanluit13@gmail.com voor Groningen/Drenthe.

Uitnodiging Jaarvergadering Raad van Kerken in Fryslân Achlum, 27 februari 2017
Beste allemaal, beste betrokkenen rondom de oecumenische beweging in Fryslân,
De Raad van Kerken Fryslân nodigt u van harte uit voor haar jaarvergadering
Maandag 3 april a.s. 19.30 uur – 21.30 uur
in de R.K. Kerk te Oosterwolde, Quadoelenweg 4, 8431 LM
Deze avond staat in het teken van de ‘Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede’ en ontmoeting met elkaar.
Programma:
19.30u
19.35u
19.50u
20.05u
20.25u
20.45u
21.15u
21.30u

Welkom door pastor Pascal Huiting
Inleiding ‘Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede’ door ds. Margarithe Veen
Inleiding Arme Kant Fryslân door dhr. R. de Vries
Gesprek
Pauze
Uitwisseling activiteiten aanwezige Lokale Raden van Kerken in Fryslân
Mededelingen vanuit de RvK Fryslân: Jaarverslag 2016 & Vooruitblik 2017-2018
Afscheid ds. Ulbe Tjallingii als ambtelijk secretaris v.d. Raad van Kerken Fryslân
Afsluiting

Een ieder die geïnteresseerd is, is welkom. Wij zien er naar uit u maandag 3 april a.s. te begroeten.
Met een hartelijke groet, namens de Raad van Kerken Fryslân, Ds. Margarithe Veen Voorzitter
Raad van Kerken in Fryslân, Schouw 7, 8531 BJ Lemmer. Email: pastor.huiting@gmail.com

Vroeg op Pasen en

Noteert u alvast in uw agenda:
Zaterdagavond en- nacht 15
april Paaswake en overgaand op
zondagmorgen 16 april in de Vroeg op
Pasenviering in en bij de Grote Kerk van
07.20 u – 08 .00 uur!
We beginnen met het zingen van
paasliederen bij een open vuur vóór de
kerk en daarna wordt de viering in de kerk
voortgezet.
Afgevaardigden van ( steeds meer) kerken
en geloofsgemeenschappen ontsteken dan
een kaars aan de paaskaars en nemen die
vervolgens mee naar hun eigen diensten
later op de 1e paasdagmorgen. Zo wordt
het licht van de opgestane Heer over heel
Emmen verspreid! Komt u eens een keer
meevieren??? Hartelijk welkom!!!

Verslag

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen bracht een mooi
en helder jaarverslag uit. Duidelijk overzicht van activiteiten die
uitgevoerd zijn, overzicht van wat er allemaal besproken is etc.
U krijgt een goed inzicht hoe actief de Raad bezig is.
Zo`n jaarverslag hebben? Stuur een mailtje naar baptist@hetnet.nl

Kerken betrokken bij informatie voor mensen die met een camper op de camperplaats in
Emmen komen.
Jaarlijks komen zo n 1000 campers naar de camperplaats in Emmen, dicht bijn het centrum. Men
wil Wildlands bezoeken en Emmen en omgeving leren kennen
Vanaf Pasen tot en etm 1 oktober zullen dagelijks op de camperplaats informatiemappen worden
utiitgedeeld. Naast informatie over Emmen en omgeving, informatie over bezienswardigheden etc
komt er ook informatie over kerken in te staan. 9 Kerken uit Emmen nodigen de camperaars uit
om naar hun kerk te komen

De Raad van Kerken Groninge/Drenthe heeft een convenant gesloten met de stichting
Poelgrimage
Bekijk hun website eens en bespreek of u met een groep uit uw gemeente zo`n tocht gaat
lopen
Inspirerend,zinvol en veriijkend....Kijk op de website:www.gronigsepelgrimage.nl

JUBILEUM
25 jaar Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland
zondag 11 juni 2017 te Buitenpost
15.00 uur: JUBILEUMVIERING in de Mariakerk te Buitenpost
thema: ‘Stralen van het ene Licht’
voorgangers: ds. Foekje Dijk, predikant Vrijzinnig Assen
ds. Gert van Helden, predikant PG Buitenpost
organist: Sebastiaan Schippers
vanaf 16.30 uur: Receptie & presentatie Jubileumboek “Heel de mens”
in gebouw “De Schakel” Buitenpost

Een kwestie van centen
De Raad van Kerken Nederland heeft 50.000 euro per jaar nodig vanuit de
collecten die parochies en kerken plaatselijk houden. We vragen daarom alle
plaatselijke raden van kerken om het onderwerp aan te kaarten bij de kerken
locaal.
We zullen u verder vanaf deze plaats blijven informeren over het verloop van
de actie. Op dit moment is er ongeveer tien procent binnen. Het gaat om
giften van particulieren en om collecten die zijn gehouden, meest in de week
van gebed om eenheid. Klop aan bij uw locale gemeenten en parochies en
vraag hen ook een collecte te bestemmen voor de landelijke Raad van Kerken.
Het kan ook gaan om een deurcollecte, zodat er niet op het bestaande rooster
hoeft te worden ingegrepen.
Als u dat wilt kunt u folders gratis bestellen bij het bureau van de landelijke
raad. Die kunt u dan in de dienst klaarleggen op de stoelen of een week voor
de collecte al uitdelen, zodat mensen een idee hebben van waar het geld naar
toe gaat. Het totaalbedrag kunt u overmaken ten name van de Stichting
Vrienden van de Raad van Kerken, NL09 INGB 0000 5598 39, t.n.v. Stichting
Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland o.v.v. collecte of gift. De
persoonlijke bijdragen zijn aftrekbaar van de belasting. Meer informatie via
www.raadvankerken.nl

