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VOORWOORD
Beste lezers,
ONDERWEG verschiet van kleur, want we zijn begonnen aan een nieuwe jaargang.
U weet het wel, maar toch: Dit blad is bedoeld om u te informeren over plaatselijke,
provinciale en landelijke activiteiten en plannen op het terrein van de oecumene.
En ook om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, en te luisteren naar elkaars geloofs- en
levensverhalen. Want, schrijft Mgr. dr. Joris Vercammen in Perspectief:
"Voor de eenheid onder christenen is meer vereist dan studie en gelijke inzichten in
dogmatische kwesties. Het gaat ook om verzoening en vergeving. Het vraagt om een
ontmoeting waar christenen elkaar hun kwetsbaarheid durven te tonen; in elkaars schoenen
durven staan."
Er staan in dit nummer van 'Onderweg' weer veel berichten die ons hoopvol stemmen.
De plaatselijke raden zijn actief op veel fronten en op veel manieren, blijkt uit de
Bloemlezing. Uw aandacht willlen we in het bijzonder vragen voor de kerkennacht in
Emmen; een nieuw initiatief georganiseerd door de raad van kerken te Emmen.
Van harte aanbevolen. Natuurlijk ook om zoiets volgend jaar zelf te organiseren in uw stad of
gemeente.
Ook de werkgroepen, aangesloten bij de raad, blijven zich volop inzetten.
Een mooi artikel ontvingen we van en over de 'Debora Communiteit', een oecumenische
kloostergemeenschap in Uithuizen. Ze schrijft: "Vanuit verschillende christelijke tradities of
kerkgenootschappen komen we. Ieder houdt de eigen geloofsbeleving, zelfstandig of in de
kloostergemeenschap levend: met elkaar een sprekend en getuigend teken van eenheid willen
zijn."
Verder vindt u het jaarverslag van de provinciale raad; en een kort verslag van de jaarlijkse
bijeenkomst in Amersfoort, waar alle provinciale raden samenkomen voor overleg en
uitwisseling met de Landelijke Raad. Een vruchtbare bijeenkomst die ons heeft bemoedigd.
Tot slot een lied van Andries Govaart, geschreven voor Huub Oosterhuis, ter gelegenheiod
van zijn 75ste verjaardag. De priester-dichter, wiens liedteksten in (bijna) alle kerken van
Nederland worden gezongen. Ook oecumene. En dan nog de adressen. Wilt u
adreswijzigingen doorgeven aan het secretariaat.
Wie meer exemplaren van dit nummer van 'Onderweg' wil ontvangen, kan eveneens terecht
bij het secretariaat van de raad. Maar u kunt alles ook digitaal binnenhalen via onze website:
www.prvk.nl
We wensen u en alle plaatselijke raden veel inspiratie en goede moed.
Namens de redactie,
Ben Sleumer
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BLOEMLEZING
uit de verslagen en aankondigingen van de plaatselijke raden en geloofsgemeenschappen.
Door Jantje Hoving
Appingedam
Op 25 januari werd een Taizé-Viering gehouden .Een ad-hoc koor studeerde op de twee
voorafgaande zondagavonden liederen in.Voor de 40-dagen kalender werd volop materiaal
aangedragen. Door te grote drukte bij de drukker is het uitgeven van de kalender een jaar
uitgesteld. Diensten in Zijldijk en Marsum liggen in de planning.
Op voordracht van de scriba van de Raad is de Nicolaikerk uit Appingedam verkozen tot de
mooiste kerk van de provincie Groningen.
Beilen
Op zondag 18 januari organiseerde de Raad een dienst met als thema:”Eén in Gods hand” .
Wereldwijd is in vele diensten op die dag het zelfde symbool gebruikt, zo ook in Beilen.
Tijdens de dienst is van twee houten stokken voor elk vertegenwoordigd kerkgenootschap een
houten kruis gemaakt. Aan het eind van de dienst werden aan elk van de vertegenwoordigers
van de kerkgenootschappen één van de gemaakte kruizen mee gegeven voor hun eigen kerk,
als teken van verbondenheid.
De Raad stelde weer een vastenkalender samen, die gebruikt kan worden als bezinningsdagboekje voor de veertigdagentijd. Gedurende deze tijd werd door de Raad elke woensdagavond een oecumenische vesper of viering georganiseerd, met steeds een ander thema.
Emmen
De dienst voor de eenheid van de Christenen werd gehouden op 18 januari.
De viering werd voor het eerst voorbereid en uitgevoerd door de leden van de Raad van
Kerken in samenwerking met afgevaardigden van de Evangelische gemeenten.
Door enkele leden van de raad werd op 23 januari de oecumenelezing in Utrecht bezocht.
Op 6 maart was er een viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag.
Ook de “Vroeg op Pasen “ viering vond weer plaats. Het licht dat wordt aangestoken aan de
Paaskaars, wordt meegenomen naar de viering in eigen kerk.
Kerkennacht: In de nacht van vrijdag 19 juni is er de Kerkennacht 2009, beginnend met een
dienst om 23.00 uur. Het hele programma is te lezen op www.raadvankerkenemmen.nl
Haren
Op Zondag 21 december vond in het Boeremapark een Volks- kerstzang viering plaats.
Er waren diverse Oecumenische vieringen. Een fijne constatering was dat met name de
Oecumenische Kinderdienst goed bezocht was. Om de publiciteit van de Raad beter te
stroomlijnen, worden diverse regelingen getroffen.De muziekavonden die werden
georganiseerd rond de lamentaties van Jeremia waren erg geslaagd, mede door de grote
opkomst.De Raad hoopt in de herfst 2009 het 40-jarig jubileum te vieren.
Het onderwerp van de bijeenkomst zal zijn: ”Visie op de Oecumene.”
Noordenveld
Een nieuwe activiteit was een “Running Dinner” op 2 november n.a.v. het thema van de
Bijbel 10-daagse “Bijbels Tafelen.”
Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht werden in drie verschillende kerken genuttigd.
Het geheel, dat als zeer plezierig is ervaren, werd afgesloten met een korte viering.
Op de tweede zondag van Advent was er een Pelgrimsvoettocht waaraan 35 mensen
deelnamen.
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Op 25 januari was de dienst voor de eenheid van de Christenen.
Voor de komende periode zijn verschillende Oecumenische diensten gepland o.a. ter
gelegenheid van de Kerkendag en de Vredeszondag. Ook zal er een Openluchtdienst zijn.
De Raad zal een brief sturen aan het platform van cliëntenraden binnen Interzorg waarin
wordt gepleit voor meer geestelijke verzorging.
De Kerkendag 2009 zal in het teken staan van 40 jaar Raad van Kerken Noordenveld.
De Raad is vertegenwoordigd in de werkgroep 4-mei herdenking en speelt een rol in de
Noordenvelddialogen.
Ook steunt de Raad de Maandagavondclub Roden. De club bestaat ruim 30 jaar en richt zich
op thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking.
Ter Apel
De Oecumenische diensten van 2009 :
Op 18 januari was er een Vesperdienst, op Palmzondagavond een sobere maaltijdviering.
Ook voor 14 juni en 08 november staan Oecumenische diensten gepland, waarvan de laatst
genoemde een Thomas-Viering zal zijn.
Namens de Raad is, zoals ieder jaar met Kerst en Pasen gebruikelijk is, een bloemstuk dat
door een gemeentelid was gemaakt, naar de Penitentiaire Inrichting gebracht..
Er wordt gewerkt aan een Rolstoelwandeling en een Fietstocht in de Vredesweek.
Uithuizen
Evaluatie van enkele activiteiten:
De Grunnegerdainst was weer geslaagd. Alle stoelen die klaar stonden op het voorterrein van
de Borg waren bezet. De viering van het dertig jarig bestaan van de oecumene op 3 oktober
mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Voor de thema avond over orgaandonatie
op 20 oktober was de belangstelling matig. Op de dienst op 9 november, Willibrordzondag
kwamen goede reacties. Op 18 januari werd er een dienst gehouden in het kader van de
eenheid van de kerken. Op 6 maart was er de Wereldgebedsdag-viering.
Op 4 april organiseerde de Raad een Vastenmaaltijd met avondgebed.
Zuidhorn
De Raad is tevreden over de welkomstfolder van de kerken die er is ontwikkeld.
Binnen de Raad is er een commissie Cantatediensten gevormd..
Er wordt getracht een bezinningsavond.met kerkenraden en parochiebestuur te realiseren.
Er zijn enkele vespers in voorbereiding.
Zuidlaren
Op donderdag 22 januari was er de gebedsdienst voor de eenheid van de kerken.
In de dienst werden gebedsteksten uit Korea gelezen.
In de 40-dagen tijd werden 4 sobere vastenmaaltijden gehouden in de verschillende kerken.
Vrijwilligers zorgden voor een lezing/meditatie. Op 1 mei zal er een oecumenische
Pinksterdienst zijn. Gesprekskringen/cursussen:
Er zijn positieve berichten over de filosofische kring, de oecumenische gesprekskring , en de
cursussen: Zin en onzin over God, Rouwverwerking, Op reis met Johannes en Paulus (met
hieraan gekoppeld een reis naar Turkije) en de cursus meditatie.
Naar aanleiding van vraag 2 van de Charta Oecumenica vraagt de raad zich af of er
maatschappelijke activiteiten zijn waar de Raad bij betrokken zou kunnen worden.
Op 20 september zal de startzondag 2009 plaatsvinden.
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DEBORA COMMUNITEIT
Over de Debora Communiteit, met name “de Kloeze“
Historie
In 1995 werd de Stichting Debora Communiteit een feit, in Amersfoort. Daarmee stond ook
de Debora Communiteit, inmiddels “de Kloeze”, oecumenisch contemplatief klooster op.
De Regel een proeve, werd geboren en kreeg als titel mee:
“Een klein begin van opstanding, een teken.”
Gebaseerd op de Opstanding van Christus, als Bron van het (communiteit-) leven, op Debora
de Richteres en naamgeefster, uit Richt. 4 – 5, die opstond, ‘moeder in Israël’ en het volk
voorop ging en aanvoerde in de strijd tegen de vijand.
De Debora Communiteit is ontstaan uit de inspiratie van Taizé en Grandchamp.
Gedachten over hoe de kloostergemeenschap in “de Kloeze” zou kunnen/willen
functioneren.
RUIMTE geven, ruim worden en zijn, (in de navolging
van Christus, Die ruimte schept voor de mensen die Hij
ontmoet), op de manier die bij hen past, op een hele unieke
eigen wijze.
OPEN willen we zijn, zoals Jezus. Wel doende ging Hij
rond, oren en ogen openend voor de blijde boodschap van
het Koninkrijk van God. Open staat Hij voor de mensen
van deze en elke tijd! Zo mogen ook wij dat in alle
bescheidenheid en vurig, zoals het ons gegeven wordt,
navolgen.
ONTDEKKEN, onderzoeken en bewegen op open terrein:
dat het Woord is, dat Christus is.
Al doende kan een ieder de weg vinden die leidt naar een
persoonlijke relatie met de Levende Heer. De speelruimte
van het geloof mag zichtbaar worden vanuit de vrijheid
van denken als een natuurlijk gegeven.
STILTE, verkennen, leren beoefenen in alles. Zodat
innerlijke stilte groeien kan waarin Gods stem hoorbaar
wordt.
De Opstanding van Christus als Bron van het leven, leven, brengt een mens tot het beamen:
‘Christus is je leven’, Het Al.
DE OPSTANDING VAN CHRISTUS:
De Bron van ons leven.
Kloosterlingen, monniken, monialen,
geroepenen tot Godgewijd leven.
geroepen tot een leven van gebed.
Mensen, zonder onderscheid worden
geroepen om antwoord te geven
op de roepstem van Gods verlangen naar hen.
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Ieder naar eigen aard, aanleg en mogelijkheden.
U, jij en ik.
Dat is op reis gaan en de plaats van aankomst niet kennen.
Dat betekent: loslaten.
Oud achterlaten terwijl nieuw nog niet voorhanden is.
Dat is een verlieservaring die winstgevend zal blijken.
Dat is gaan in vertrouwen, in ontvankelijkheid en overgave
Mensen struikelen.
Mensen raken verstrikt.
Mensen zijn onvolmaakt en prachtig.
Mensen zullen vallen, maar het daarop volgend woord is: Sta op!
Elke week opnieuw met God in Christus
de cyclus van neergang en opgang durven (aan) gaan
in gewone tijden, op doordeweekse dagen.
In de Kloeze, biddend leven en werkend
bidden, ontdek je gaande de weg wat dat voor
jou persoonlijk betekent. Zo mag je al doende
ontdekken wat de opstanding van Christus jou
te zeggen heeft. Een weg die ieder van ons op
uiterst persoonlijke wijze gaat, omdat God
met ieder mens een eigen unieke bedoeling
heeft. Op die weg is Christus zelf onze
voorganger. Hij biedt ons Zijn helpende hart
en handen als wij gevallen zijn, om op te staan
in Zijn kracht, door Zijn Liefde, door Zijn
Leven.
Op de Paasmorgen ontsprong de Bron: De Opstanding van Christus. Vanuit die kracht van
Opstanding leven wij, in alle lagen van ons samen – leven, van ons één – zaam leven, van ons
mens-zijn.
Zo kan verrassend onverwacht een persoonlijk Pasen doorbreken en beleefd en gevierd
worden, in het leven van alledag.
Zo mogen we in de kracht van de opstanding:
“als wachters op de muren zijn
geroepen om het zwijgen te verbreken
een klein begin van opstanding een teken.”(Liedbundel B22 Z16)
Oecumenisch
Nu al leven als dat wat eens zijn zal namelijk: over kerkgrenzen heen. In navolging van het
gebed van Jezus: “Vader, mogen zij allen één zijn, zoals Gij in Mij en Ik in U…opdat de
wereld kan geloven.” ( Joh.17: 21)
Vanuit verschillende christelijke tradities of kerkgenootschappen komen we. Ieder houdt de
eigen geloofsbeleving. Zelfstandig of in de kloostergemeenschap levend: met elkaar een
sprekend en getuigend teken van eenheid willen zijn.
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Contemplatief leven
Hiertoe wordt of weet een mens zich innerlijk geroepen. Intens is het verlangen naar een op
God gericht leven. Contemplatief leven is een uitnodiging van God. Ingaan op deze
uitnodiging is antwoord geven, op volstrekt eigen unieke wijze, op de roep van Gods liefde,
gevormd willen worden in en door Christus, in doen en laten, in houding en gedachten, in
bidden en werken Godgewijd zijn.
In gemeenschap groeien tot de mens, zoals die door God bedoeld is. Samen delen, maar ook
gericht op de persoonlijke vrijheid en het individueel welbevinden.
Zelfstandig oecumenisch contemplatief leven, Godgewijd in dienstbaarheid aan allen die het
levenspad kruisen.
Leven puttend uit één Bron én open en flexibel zijn.
In overgave aan God leven én ook de gasten welkom heten.
In het ritme der getijden bidden én in alle doen en overwegen, willen en gaan, je laten dragen
door gebed.
Elk moment bereid zijn het eigen ik uit te laten zuiveren in Gods licht
én geestelijke begeleiding geven.
In alles het gebed vasthouden én uitdagend en vernieuwend zijn.
Christus is het centrum, maar iéder heeft een eigen weg te gaan.
Gaande vanuit deze Bron, staan we in Zijn licht en stromen vol van
leven. Zoals Debora (Richt.4-5), naar wie de Communiteit heet. Toen
vijanden het volk bedreigden, zodat het geen leven meer had, stond
Debora op, moeder in Israël. Gericht op Gods woord bestreed zij het
kwaad.
Het volk volgde haar. De Debora Communiteit volgt haar door zich
iedere dag opnieuw te richten op Woord en Leven.
Gebedsleven
In het gebed delen we in het leven van God. Het gebed is een weg om met God een relatie te
ontwikkelen en te verdiepen. Het wezenlijke van het monniksleven is door de eeuwen heen
getrouw doorgegeven en wordt gekenmerkt door: het gemeenschappelijk gebed – arbeid – en
tijd voor geestelijke lezing, studie en persoonlijk gebed, stilte en zodoende rust uitdragend.
Wij bidden het gemeenschappelijk gebed
op vastgestelde tijden.
Zeven gebedsvormen worden
gepraktiseerd: danken; loven en prijzen;
aanbidden; voorbeden; gebed om
vergeving; gebed om de leiding van
Heilige Geest; gebed zonder woorden
ofwel het innerlijk gebed.
In dit alles kan gebruik gemaakt worden
van reeds bestaande, eventueel
voorgeschreven gebeden en/ of vrije
gebeden.
Het gebed draagt ons in alle werken, overwegen, doen en laten. Het is de onderstroom van het
contemplatieve leven, die uitmondt in de oogopslag van het hart, in persoonlijke korte
gebeden en aanroepingen, door de dag heen.

8

Gemeenschapsleven
“De gemeenschap, is van iedereen, moet terughoudend zijn met morele oordelen, ze moet
luisteren, luisteren, luisteren…… (Ds. P. Lootsma en Dhr. J. Hendriks)
De hoofdzaak van gemeenschap zijn is: Gedeeld verlangen en vertrouwen op God……”
Hart van het klooster de Kloeze is: Geroepen zijn tot Godgewijd leven, in dienstbaarheid aan
de gemeenschap en allen die enige- of langere tijd deel daarvan uitmaken.
In de gemeenschap heeft een ieder zijn/ haar eigen weg van navolging van Christus te gaan
zoals de Geest het geeft, aanspoort en roept.
Oude tradities kennen het z.g. dubbelklooster. In deze tijd komt het opnieuw voor. In een
dubbelklooster beleven mannen en vrouwen hun Godgewijde leven, de gebeden en de
werkzaamheden, in gezamenlijkheid.
Het is bij hoge uitzondering mogelijk, buiten de Kloeze te wonen en als religieuze verbonden
te zijn met de Debora Communiteit.
Veel bewegingen tot deelname aan het leven in “de Kloeze” zijn mogelijk.
Het is goed mogelijk dat u met betrekking tot uzelf daarna verlangt. Het gesprek in de Kloeze
hierover aangaan, is het geëigende middel! Schroomt u vooral niet. Het kan zijn dat u
baanbrekend werk verzet, ook voor mensen na u.
Zie voor uitgebreidere aanvullende informatie de website.
Er is een Stichtingsbestuur,
De bestuursleden komen uit verschillende kerken. Zij is sinds enige tijd een nabij bestuur,
adviserend, begeleidend en meedenkend. Het bestuur heeft notarieel goedgekeurde statuten en
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur is mede verantwoordelijk voor de financiën en geeft juridische en praktische
adviezen.
Luisteren naar verlangen
Het gezaaide graan slaapt in de omgeploegde akker. Het wordt wakker. De tijd is daar! Diep
in mensen ontwaakt het verlangen naar stilte, naar gebed, naar werkelijk zijn. Luister naar dat
verlangen. Hier is een plek waar dat verlangen mag openbloeien. Een plaats om samen of
alleen een antwoord te zoeken of te geven.
Sta op, Hij gaat al voor ons uit
de morgen is vol nieuw geluid.
Al wat leeft en vragend zoekt
mag nu de hoop herwinnen,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
Hij heeft gezegd:
Jij mens, kom uit, open je dode oren.
Kom uit en wordt geboren! (parafrase lied 210: LvdKerken)
Debora Communiteit
De Kloeze
Maarweg 55
9981 KX Uithuizen
0595 43 56 00
email: deboracommuniteit@zonnet.nl
Website: www.deboracommuniteit.nl
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BERICHT SOLIDAIR
GRONINGEN & DRENTHE
Het Katholiek Steunpunt Drenthe is al jaren
actief in de provincie Drenthe. Sinds eind
2007 is het KSD ook werkzaam in de
provincie Groningen. Om dit ook in onze
naam kenbaar te maken heten we sinds kort: Solidair Groningen & Drenthe. Solidair
Groningen & Drenthe ondersteunt als katholiek maatschappelijk activeringswerk vrijwilligers
die actief zijn in de samenleving. Zo kijken we met parochies hoe we de diaconie kunnen
versterken. Het gaat dan over bezoekwerk, ouderenwerk, Parochiële Caritas, mantelzorg,
activiteiten i.v.m. armoedezaken, een diaconaal jaar, woonwagenpastoraat, jongerenwerk,
diaconale excursies en dialoog met moslims. We hebben ook het Geloven op Maandag-fonds
waarop parochies voor kleine bedragen (een paar honderd euro) een beroep doen als ze
diaconale activiteiten ontplooien. Dit alles doen we in samenwerking met collega-instelling
Solidair Friesland, het bisdom Groningen-Leeuwarden en natuurlijk protestantse collega’s en
kerken. Daarnaast ontwikkelen we projecten met maatschappelijke organisaties zoals MEE
Drenthe in het Maatjesproject Solidair in Drenthe. We zoeken in dit project vrijwilligers en
mensen met een licht verstandelijke beperking, die dan samen gaan winkelen, een kop koffie
gaan drinken of andere gezellige dingen. Met STAMM CMO Drenthe organiseren we voor
het tweede jaar de Dag van de Dialoog. Kortom waar mogelijk werken we met vrijwilligers
aan een leefbare en rechtvaardige samenleving.
Voor meer informatie: Ellen Hogema, coördinator Solidair Groningen & Drenthe
Industrieweg 22c, 9403 AA Assen.
Tel: 0592-331972 Email: info@solidairgroningendrenthe.nl

STICHTING ARME KANT Gr/Dr
Wij van de Stichting arme kant Groningen/Drenthe zijn vooral bezig geweest met
voorlichting geven aan verschillende groepen, onder andere diakenen.
Ook zijn we met de provincie bezig geweest om wat geld te krijgen.
Daarnaast de thema-avond Recessie en Armoede die op 21 april 2009 in Haren plaats vond.
Het doel van de avond was om met elkaar handvatten te vinden: hoe ondersteun je iemand
die het verlies van zijn of haar baan nog aan het verwerken is.
Op deze avond verzorgde Ds. R.H.Veldman uit Beilen de inleiding. En er was voor de
aanwezigen gelegenheid voor discussie. Ook is er nog ruimte voor groepen en diakenen die
op een avond meer over de Armekant willen weten. Voor meer informatie kan altijd kontakt
met ons Secretariaat opgenomen worden. I.E.Stolker Kopweg 7 9511PL Gieterveen.
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WERKGROEP KERK EN MEDIA
De werkgroep houdt zich vele manieren bezig met de ontwikkelingen in comunnicatieland.
Bladspiegel is nog steeds een van onze paradepaardjes. Als redactie van een kerkblad kunt u
ons drie nummers zenden en wij bekijken hoe we als werkgroep u en uw redactie nog beter
van dienst kunnen zijn met suggesties etcetera.
Maar we zijn ook bezig met kerkelijke websites. Studenten van de Hanze Hogeschool zijn
bezig met een onderzoek naar kerkelijke websitesen geven hieronder een eerste visie op de
vragen die ze hebben gesteld. En… Wij houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg van
dit onderzoek.
Kerk op het web
Internet valt niet meer weg te denken uit ons leven. Een groot deel van onze communicatie
gaat via de digitale snelweg. Steeds meer bedrijven bieden hun diensten aan via internet en
ook als kerk kom je in deze tijd van digitalisering niet onder de vraag uit: Wat kunnen we als
kerk doen op het internet? Hoe kunnen we het internet op een verstandige manier inzetten
om te communiceren met onze leden? Hoe valt er een goede match te vinden tussen alles
wat het internet te bieden heeft en datgene wat in de communicatie binnen een kerk van
belang is? Wat is een goede website en hoe ziet dat eruit?
Vragen
Dat zijn vragen waar wij, studenten van de Hanzehogeschool ons de laatste weken mee
bezig hebben gehouden. Op verzoek van de Werkgroep Kerk en Media zijn wij bezig geweest
met een onderzoek naar kerkelijke sites en op welke manier deze verbeterd kunnen worden.
Wij hebben een groot aantal kerkelijke sites bezocht en beoordeeld aan de hand van een
aantal criteria.
Eigen site
Op grond hiervan kunnen we concluderen dat de wijze van gebruik sterk uiteen loopt. Zo zijn
er kerken die veel bezig zijn met ontwikkelingen op het web en deze toepassen op hun eigen
site. Ze bieden bijvoorbeeld forums waar kerkleden onderling berichten kunnen uitwisselen of
mogelijkheden om kerkelijke formulieren op te vragen en digitaal te versturen. Maar een
groot
gedeelte van de onderzochte kerken werken met een redelijk statische site die qua inhoud en
structuur veel weg heeft van een digitale versie van het kerk-/parochieblad. Het is de vraag of
op deze manier de website echt iets toevoegt aan de communicatie.
Middelen
Naast het belang van een goed functionerende site is het belangrijk om je af te vragen wat de
kerkleden graag willen terugzien op de site en waarvoor kerk- en parochiebesturen de site
zouden willen inzetten. Het internet kan vele mooie en handige middelen bieden, maar als
daar geen behoefte aan is binnen de gemeente dan heeft het geen nut om deze in te zetten.
Om te achterhalen wat de behoeften zijn van de gemeente zelf, hebben we een digitale
enquête verstuurd onder kerkleden en kerk-/parochiebesturen. Op deze manier hopen we
een goed beeld te kunnen krijgen van hoe de ideale kerkelijke website eruit zou moeten zien.
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Wedstrijd
Dit voorjaar zal de Werkgroep Kerk en Media een wedstrijd organiseren tussen kerkelijke
sites waarbij dit onderzoek als leidraad genomen zal worden. Wij hopen dan ook dat dit een
stimulerende werking zal hebben op de digitale dienstverlening van kerken. Misschien weet
uw kerk dit voorjaar één van de mooie prijzen in de wacht te slepen!
Studenten Hanzehogeschool Groningen
Stephan Bijma, Marijke de Jager, Marije Kools, Daniel Laan, Annerieke Velvis
Informaties van het werk van de werkgroep “Kerk en Media” kunt u krijgen bij Ton KuisZuidhaege 519401 NZ Assen
e mail: tonkuis@xs4all.nl
tel.0592-356391
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KERKEN & MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP KMVH)
- Werkgroep Drenthe Verslag over 2008
Ook in 2008 heeft de werkgroep KMVH in Drenthe allerlei activiteiten ondernomen:
Documentatiecentrum
In pastoraal-cultureel centrum ‘De Duif’ te Assen is een documentatiecentrum gevestigd,
waar verhalen-, studie- en liedboeken, CD ’s, dia’s en video’s kunnen worden bekeken,
materialen kunnen worden geleend en ideeën en informatie kunnen worden opgedaan.
Maatjesproject.
De werkgroep heeft bijzondere aandacht voor het sociale netwerk van mensen met een
verstandelijke beperking. Velen kunnen uit zichzelf geen initiatief nemen om contacten te
leggen of hebben dat in het verleden te weinig geleerd. Bovendien verliezen velen bij het
ouder worden hun naaste familie. Om het sociale netwerk in tact te houden, worden maatjes
gezocht. In overleg met het ‘Katholiek Steunpunt Drenthe’ (KSD), heeft het KSD besloten
hiervan een zgn. maatjesproject te maken en subsidie aan te vragen. Dit project is gestart op
1 april 2007 en het wordt uitgevoerd door MEE Drenthe. In het eerste jaar staan de publiciteit
en het zoeken en trainen van vrijwilligers voorop. Met name in thuissituaties is er veel
behoefte aan een maatje. Het project wordt opgestart in de regio Emmen. Bij succes wordt het
project stap voor stap uitgebreid in andere regio’s.
WMO
De werkgroep heeft de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
nauwlettend gevolgd. Het blijkt dat veel kerken en diaconieën geen raad weten met deze wet
en niet op de hoogte zijn van de gevolgen voor o.a. mensen met een verstandelijke beperking.
De werkgroep staat open voor signalen uit de praktijk.
Reflectie en verdieping
Onder redactie van dr. H.P. Meininger verscheen in 2004 het boek ‘Van en voor allen,
wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke
handicap hebben’. Op de vergaderingen van de Drentse werkgroep wordt regelmatig een
artikel uit dit boek besproken.
Samen Doe Dag
De Samen Doe Dag werd gehouden op 8 november 2008 in Leek onder het motto:
“Vet gaaf – Je bent goed zoals je bent”.
In de morgen was er meespeeltheater van Crux. Daarna waren er allemaal verschillende
activiteiten. Het werd een dag waarop nieuwe ideeën konden worden opgedaan om in eigen
gemeente en parochie verder mee aan het werk te gaan.
Correspondentieadres
Drentse Werkgroep ‘Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap’
p/a ‘De Duif’, Postbus 30014, 9400 RA Assen
Email: de.duif@vanboeijen.nl
(vergeet de punt niet !)
Website : www.deduifdrenthe.nl
(zonder die punt)
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VERSLAG LANDELIJK OVERLEG IN AMERSFOORT
Kort verslag van de jaarlijkse overlegvergadering van provinciale raden van kerken, en de
Raad van Kerken in Nederland, gehouden op 12 december 2008 te Amersfoort.
1. Verkenning vanuit de regio’s: wie doet wat?
Zuid-Holland: wat wij voor ogen hebben is:
- contact onderhouden met plaatselijke raden van kerken;
- aandacht schenken aan nota’s en stukken die door de landelijke Raad, de Wereldraad
en de RKK worden gepubliceerd;
- aandacht voor praktische en diaconale vormen van samenwerking.
Flevoland heeft zich in 2008 bezig gehouden met:
- de viering van het 40 jarig jubileum van de landelijke Raad;
- contacten met plaatselijke raden van kerken;
Voor 2009 staan de volgende plannen op stapel:
- een provinciale ontmoetingsavond waarbij de interreligieuze ontmoeting centraal staat.
- aandacht voor jongeren: hoe kom je van ‘boeien’ naar ‘binden’?
Utrecht: wij focussen ons op de volgende zaken:
- contact onderhouden met de 34 plaatselijke raden van kerken. Van deze bezoeken is
een evaluatierapport gemaakt. Belangrijke items daarin zijn: het eigen functioneren
van de raden, de diaconale activiteiten, vieringen, contacten met de burgerlijke
gemeenten.
- jaarlijks contact met Gedeputeerde Staten met name op het terrein van sociaal beleid;
jaarlijkse lezing of studiedag.
Friesland meldt de volgende activiteiten:
- in 2008 is er een geslaagde kerkendag in Sneek belegd. Daarom is het voornemen om
in 2012 een kerkendag te beleggen in Heerenveen.
- kennismaking met groepen die geen lid zijn van de Raad. Er zijn plaatsen waar de
oecumene geweldig loopt, maar ook plaatsen waar daar nauwelijks sprake van is.
- Toerusting Plaatselijke Oecumene (Topo) zorgt voor contact met de plaatselijke raden
van kerken dan wel regionale bijeenkomsten;
- Kerkenpad in Friesland is verder uitgebreid.
Noord-Holland meldt het volgende:
- in 2008 is er een studiedag belegd over ‘jongeren en oecumene’ met lezingen en
workshops. Doelgroep: jeugdwerkers uit de plaatselijke gemeenten/parochies.
Deelnemersaantal: ongeveer 70;
- De provinciale Raad heeft gesondeerd in hoeverre de WMO een thema is dat leeft; dat
heeft geleid tot een studiedag. Geattendeerd wordt op de materialen die Disk en het
Leger des Heils hebben gemaakt over de WMO. Ook wordt verwezen naar de
landelijke website over de kerken en de WMO.
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Groningen/Drenthe concentreert zich op:
- periodieke studiedagen, zoals recent over ‘religie en politiek’ – kreeg veel aandacht;
- nu bezig met het thema ‘respectvol samenleven’ – er was een geslaagde avond m.m.v.
de heer Wallage en mevrouw Kalski;
- Contact en ontmoeting met plaatselijke raden van kerken.
- de werkgroep ‘Kerk en Media’ van de provinciale raad is actief met een handreiking
voor kerkbladen en websites.
Parkstad (vh Oostelijke Mijnstreek Limburg) meldt:
- Begonnen met uitgeven van een contactblad en werken aan een betere verankering van
de oecumene in gemeenten en parochies;
- hier en daar zijn intensieve gezamenlijke (sociale) activiteiten;
2. Verkenning vanuit de landelijke Raad
- M.b.t. de communicatie: de website van de landelijke Raad krijgt meer nadruk, o.a. via
het verzenden van de e-flits, een nieuwe activiteit.
- De kerkennacht mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. In landen om
ons heen, zoals Oostenrijk en Duitsland, is de kerkennacht al een succes. De landelijke
Raad is aan het verkennen of daar ook in ons land toekomst voor is. Provinciale raden
kunnen dit onderwerp meenemen in hun contacten met plaatselijke raden van kerken.
- M.b.t. de deelname van jongeren aan de oecumene wordt gewezen op de
jongerenambassadeurs van de landelijke Raad.
- De vraag wordt bij de vergadering neergelegd: is een introductiecursus oecumene
zinvol? Bespreek dat met de achterban.
- Gememoreerd wordt dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene een cursus heeft
ontwikkeld voor 4 avonden.
- M.b.t. Armoede: De Werkgroep Arme Kant/EVA heeft onlangs een nieuw driejarig
mandaat van de Raad gekregen.
3. Gesprek over de nota Het doel is de weg
Dit conceptrapport, een stuk van de Beraadgroep Geloven en Kerkgemeenschap, wordt
ingeleid door Leo Koffeman. In de nota probeert de Beraadgroep de veranderingen die gaande
zijn wat duidelijker onder woorden te brengen, waarbij doel en richting van de oecumene
centraal staan. Daarbij moet aangetekend worden dat er geen sprake is van één doel of één
weg, maar meerdere doelen en wegen. Essentieel blijft echter de geloofsuitspraak dat
oecumene de beweging is van Heilige Geest.
De aanpak in de nota gaat in drie stappen (nog bekend vanuit het Conciliair Proces):
- wat zien we (zien), zichtbaar maken wat er gebeurd is en gebeurt;
- hoe beoordelen we dat (oordelen);
- wat kunnen we gaan doen (handelen), hoe nu verder.
Daaruit trekt de Beraadgroep de volgende lijn naar de toekomst: het gaat om
interconfessionele, sociaal geëngageerde oecumene, waarbij het met elkaar beleven van
geloof en gemeenschap het draagvlak vormt. De meeste belangstelling gaat uit naar het
spirituele en het missionaire. Op de klassieke punten, zoals ambt en avondmaal, is weinig
vooruitgang te boeken.
Een heel belangrijke vraag zou wel eens kunnen zijn: wie is Jezus in de christelijke traditie?
Die vraag speelt in de interreligieuze dialoog.
Tenslotte meldt hij dat beraadgroepleden beschikbaar zijn om gesprekken over de nota kracht
bij te zetten. En gebruik ook de website van de Raad.
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Sofi

www.raadvankerkenemmen.nl Informatie: joopvanluit@home.nl

KERKENNACHT 2009 in Emmen.
KERKENNACHT EMMEN
In Emmen zal voor het eerst een KERKENNACHT georganiseerd worden in – en om de
Grote Kerk in het centrum van Emmen.
Een kerkennacht om op een andere- en laagdrempelige manier mensen van verschillende
kerken en geloofsgemeenschappen ( en mensen die op de rand of niet met een kerk meeleven)
met elkaar in kontact te brengen.
De kerkennacht zal gehouden worden van vrijdagavond 19 juni 23.00 uur tot en met
zaterdagmorgen 20 juni 5 uur. De toegang is gratis.. Koffie en frisdrank is in ruime mate
voorhanden…
Het( voorlopige) programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 19 juni: 23.00 uur opening van de Kerkennacht door wethouder Henk Jumelet.
23.10 uur : kerkdienst o.l.v. ds. A.Forrer m.m.v. Laus Deo. Thema; „Wakker worden…“
24.00 uur; koffie, drankje, stands en tentoonstelling bezoeken.
00.30 uur: Santiago wandeling.. Wandel ,luister en zie hoe we daar met elkaar kunnen komen.
1.30 uur; koffie, drankje, stands en tentoonstelling
1.45 uur: Oud – en Nieuw .Zingen van oude- en nieuwe liederen uit verschillende bundels van
de Kerken
2.30 uur: koffie, etc
2.45 uur: De groep Actie Faith gaat met ons in discussie over actuele thema s . Kom en
praat mee!!!
3.30 uur: koffie etc
3.45 uur; de zanggroep Sayonara treedt voor ons op. Luister en geniet….
4.30 uur: slotkoffie
4.45 uur Taizee viering met jongeren die net in Taizee zijn geweest.
5.15 uur : afsluitende broodmaaltijd.
Er zijn o.m. stands van het NBG, Amnesty International en Bannd. Tevens zijn er
tentoonstellingen….
Deze kerkennacht wordt mogelijk gemaakt door de plaatselijke Raad van Kerken, de Stichting
Kerk en Wereld te Utrecht en de Vrijmetselaarsloge `t Schienvat
www.vrijmetselarij.nl/tschienvat.
WAARD OM TE KOMEN……
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PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE
JAARVERSLAG 2008
*Inleiding
De leden van de raad
De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan ‘de raad’) bestaat uit leden
die namens een kerkgenootschap zitting nemen in de raad;
én leden die een oecumenische werkgroep of stichting vertegenwoordigen.
In de praktijk wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende leden.
Ieder lid heeft recht van spreken en recht van stemmen.
De belangrijkste taken van de raad
1. Ondersteuning bieden aan de plaatselijke raden van kerken.
2. Contact en uitwisseling met de plaatselijke raden door o.a.
de uitgave van het contactblad ‘Onderweg’.
3. Een studiedag organiseren over een relevant thema,
om de voortgang van de oecumene in onze provincies te bevorderen;
om de besturen van de deelnemende kerken aan hun verantwoordelijkheid
en belofte te houden, zoals neergelegd in de “Charta Oecumenica”.
Oecumene is immers geen vrijblijvende zaak, maar een Bijbelse opdracht.
Om een en ander te realiseren, kent de raad ‘taakgroepen’.
De vergaderingen van de raad
De raad vergadert 2x per jaar voltallig: een in het najaar en een in het voorjaar.
En verder op afroep als er dringende zaken zijn.
In de voorjaarsvergadering wordt vooral aandacht gegeven aan het wel en wee van de
werkgroepen; en aan de jaarrekening.
De najaarsvergadering wordt grotendeels gewijd aan de taakgroepen van de raad; en aan de
begroting.
* Werkzaamheden van de raad in 2008
1.‘Taakgroep Studieavond’
Als aanloop naar de studieavond op 06 oktober 2008 in het Mercure hotel in Haren
is er een aantal keren vergaderd door de commissie.
Het thema van de avond was: Respectvol Samen leven, zijn daar afspraken over te maken?
Na de opening door de voorzitter van de Raad, de heer B. Sleumer werd er een inleiding
gehouden door mevr. dr. Manuela Kalsky, theoloog en door drs. Jaques Wallage,
burgemeester van de gemeente Groningen.
Op beide inleidingen volgde een discussie geleid door de heer B. Vastenburg.
Het was een goede avond met diepgang en kwaliteit.
De werkgroep Kerk en Media zorgde voor de publiciteit.
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2. Onderweg
De redactie van ons contactblad ‘Onderweg’ bracht dit jaar twee nummers uit.
Nummer 19 verscheen in mei 2008.
In dit nummer presenteerden de Lutheranen uit Groningen en Drenthe zich.
Er stond in dit nummer een artikel over het in 1975 vanuit de Wereldraad van Kerken
opgerichte Oikocredit. Het jubileumjaar van de Raad van Kerken in Nederland werd onder de
aandacht gebracht, even als de Studieavond op 6 oktober.
Het jaarverslag 2007 is er in opgenomen en een impressie van de bijeenkomst van de
Provinciale Raden van Kerken met de Landelijke Raad van Kerken in Amersfoort gehouden
op 7 dec. 2007.
Uit de verslagen van de plaatselijke raden werd een bloemlezing samengesteld.
Nummer 20 verscheen in november 2008.
Hierin waren opgenomen:
De speech die dhr. Sleumer, de voorzitter van de Raad, hield bij de opening van de
studieavond “Respectvol Samen Leven “, verslagen van de inleidingen gehouden door Drs. J.
Wallage en mevr. Dr. M. Kalsky, en verslagen van de discussies die zijn gehouden naar
aanleiding van de beide inleidingen.
Verder stond in dit nummer een uitvoerig artikel over de nieuw benoemde bisschop van
Groningen-Leeuwarden, Mgr. dr. De Korte en een verslag van de viering van het 40 jarig
bestaan van De Raad van Kerken in Nederland.
De Bloemlezing uit de verslagen en aankondigingen van de plaatselijke raden gaf weer een
goede indruk van de plaatselijke activiteiten.
Het vermelde lied: “Huis om stil te zijn”, was het winnende lied van het oecumenisch
liedfestival 2008. l
3. Overleg tussen de landelijke raad en de provinciale raden.
Op vrijdag 18 januari 2008 bezochten 2 leden van de raad de Oecumenelezing in de
Geertekerk te Utrecht. Het thema van de bijeenkomst was:” God is terug-maar voor de kerken
is het nog even wennen.”
De vergadering heeft tijdens die gelegenheid kennis kunnen maken met de heer Klaas van der
Kamp, de nieuwe Algemeen secretaris van De Raad van Kerken in Nederland.
Op vrijdag 12 december 2008 bezochten twee leden van de raad de jaarlijkse bijeenkomst
met de Landelijke Raad in Amersfoort. Er waren vertegenwoordigers van verschillende
Provinciale Raden van Kerken; van de Protestantse Dienstencentra; en de oecumenisch
gedelegeerden van de (RK) Diocesane Pastorale Centra aanwezig.
Het doel van de bijeenkomst was:
1 Het uitwisselen van informatie, zowel over het oecumenisch werk in de verschillende
provincies als over het werk van de landelijke Raad.
2 Het versterken van de oecumene op provinciaal en landelijk vlak.
De vertegenwoordigers van de 9 aanwezige raden vertelden over hun activiteiten.
Vanuit de landelijk Raad werd naar aanleiding van een toegestuurde bijlage op een aantal
thema’s de aandacht gevestigd door middel van steekwoorden.
Vervolgens was er een gesprek over de nota:” Het doel is de weg.”
Dit rapport, een stuk van de Beraadsgroep Geloven en Kerkgemeenschap werd ingeleid door
Prof. Dr. L. Koffeman. Het betreft een eerste visie. Het rapport wordt nog voorgelegd aan de
lidkerken en kan daarom gewijzigd dan wel aangevuld worden.
De bijeenkomst werd afgesloten met een korte viering in de kapel.
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Op 21 juni namen 2 leden van de raad deel aan de viering van het 40-jarig bestaan van de
Raad van Kerken in de Jacobikerk te Utrecht en aansluitend aan de Taize-viering in de
Janskerk.
4. Contact met plaatselijke raden,
Een deel van de plaatselijke raden sturen regelmatig de verslagen van hun vergaderingen naar
de secretaris van de provinciale raad, waardoor de raad goed op de hoogte wordt gehouden
van de activiteiten van deze plaatselijke raden.
De provinciale raad wordt veelvuldig op de hoogte gesteld van plaatselijke activiteiten.
Ook de uitgave van het contactblad Onderweg is een manier van contact en uitwisseling met
de plaatselijke raden.
Op donderdag 17 januari 2008 bezocht een lid van de raad een bijeenkomst van de stedelijke
Raad van Kerken in Groningen. Aan deze raad is het verzoek gedaan om op zondag 15 juni
een viering te organiseren in het kader van de viering van het 40-jarig bestaan van de Raad
van Kerken in Nederland.
Op zondag 15 juni namen 3 leden van de raad deel aan de bovengenoemde viering
Op 5 oktober werd door een lid van de raad de feestelijke viering van het 40-jarig bestaan van
de Raad van Kerken in Meppel bijgewoond.
5. Contact met het Bisdom Groningen/Leeuwarden
Namens de Provinciale Raad waren op 13 september 3 leden aanwezig bij de installatie van
Mgr. G.J.N. de Korte als nieuwe bisschop van het diocees Groningen-Leeuwarden.
De Provinciale Raad van Kerken en de diocesane werkgroep Oecumene houden elkaar op de
hoogte van hun activiteiten door het toezenden van de notulen.
6. De werkgroepen
De provinciale raad wil werkgroepen in hun werk ondersteunen door mee te denken over
ontwikkelingen en activiteiten.
*Stichting Arme Kant Groningen/Drenthe
Op 13 maart heeft een studieavond plaatsgevonden over het onderwerp: Bejegening
en respect.
Op 17 oktober was er een bijeenkomst in verband met de dag van de extreme armoe.
Op 21 oktober was er een bijeenkomst voor Arme Kant Groepen, Kerken en Politieke
Partijen.
*Het Katholiek Steunpunt Drenthe
Het Steunpunt gaat over in “Solidair Groningen- Drenthe.”
Hiervoor zijn nieuwe statuten ontworpen.
Op 16 februari heeft Solidair Groningen-Drenthe i.o. in samenwerking met Solidair
Friesland een goed bezochte Diaconale Conferentie gehouden.
*Kerk en Media
De werkgroep organiseerde, in samenwerking met het Dagblad van het
Noorden,
op 15 mei een bijeenkomst voor redacties van kerk-en parochiebladen en redacties van
kerkelijke websites.
Een boekje vol met tips en handvaten voor redacties van kerk-en parochiebladen werd
beschikbaar gesteld aan de deelnemers.
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Als vervolg hierop wordt er in samenwerking met de Hoge School Groningen en Het
Dagblad van het Noorden een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste kerkelijke
websites.
*Werkgroep kerken en mensen met een verstandelijke handicap;
De werkgroep adviseert kerken over het belang van integratie en participatie van
verstandelijk gehandicapten in kerk en samenleving.
7. Financiën
De jaarrekening 2007 wordt, na een toelichting door de penningmeester, goedgekeurd.
De kascommissie heeft de kas en de boeken in orde bevonden.
Ook de begroting voor 2009 werd besproken en goedgekeurd.
Assen, 28 april 2009

B. Sleumer, voorzitter
J. Hoving-Meertens, secretaris

Oproep
Door het vertrek van mevrouw Van Kleef uit de proviciale raad,
is een vacature ontstaan.
De provinciale raad doet een dringend beroep op alle plaatselijke raden
in de regio Groningen, om iemand af te vaardigen naar de proviciale raad.
Bij voorkeur iemand die namens het Bisdom Groningen-Leeuwarden
zitting kan nemen, maar ook anderen zijn welkom.
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ADRESSEN leden Provinciale Raad van Kerken
Taak

Naam/Adres

- Voorzitter
- Vertegenwoordigt Bisdom
- Studiedag

Dhr. B. Sleumer
Beilerstraat 61
9401 PD Assen
(0592) 317 118
bensleumer@home.nl

Werkgroep / Stichting
Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J.Twikkeler ( Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler1@zonnet.nl
Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c
9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe.nl

- Secretaris

Mw. J.Hoving-Meertens
Hoofdstraat 42
9414 AD Hooghalen
(0593) 59 24 20
hovmeer@home.nl

- Penningmeester
- Vertegenwoordigt
Doopsgez. Sociëteit
- Studiedag

Dhr. J. Mekkes
Piet Heinstraat 6
9781 CB Bedum
(050) 301 30 16
jmekkes@xs4all.nl

- Lid
- Vertegenwoordigt PKN
- Studiedag

Mw. N. Molengraaf-Groeneveld
Zuideinde 6
7812 NH Emmen
(0591) 64 99 92
n.molengraaf@hetnet.nl

- Lid
- Afgevaardigde Werkgroep
Arme kant

J.Twikkeler ( Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler1@zonnet.nl

- Lid
- Redactie Onderweg
- Afgevaardigde Werkgroep
Kerk en media

Dhr. J. van Luit
Hesselterbrink 259
7812 CJ Emmen
(0591) 61 05 19
joopvanluit@home.nl

Websites:

Dhr. P.W. Moons
Burg. De Kokstraat 23
7861 AA Oosterhesselen
(0524) 58 16 98
pwmoons@hotmail.com

www.oecumene.nl

- Lid
- Afgevaardigde stichting
Solidair Groningen/Drenthe
- Studiedag

Werkgroep Kerk en Media
W. van Dommelen
w.van.dommelen@pkn.nl
Werkgroep kerken en mensen met
een verstandelijke handicap
Dhr. K. Stroop
Centrum ‘de Duif’
Postbus 30014
9400 RA Assen
(0592) 30 54 54
Liudger Stichten
Ds. Pieterman
Kerkstraat 7
9972 PC Niekerk
(0595) 40 22 97

www.prvk.nl
www.raadvankerken.nl

www.stichtingoikos.nl
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ADRESSEN

Plaatselijke Raden

Appingedam
J.B. Smit
Stationsstraat 35
9901 BL Appingedam
(0596)62 44 11
scriba.rvk_appingedam@hetnet.nl

Haren
J.B.T.M. Roerdink
Hildebrandlaan 27
9752 ET Haren
(050) 534 37 49
jbtm.roerdink@telfort.nl

Assen (AWK)
Mw. M.H.J.van Herk-van Maanen
Omloop 28
9401 VH Assen
(0592) 31 27 69

Hoogeveen
Dhr. B.C.Rooker
Einsteinlaan 53
7904 EB Hoogeveen
(0528) 26 47 60
bc.rooker@planet.nl

Beilen
Mevr. R.F. Veldman-Brands
Kalmoes 29
9411 CP Beilen
(0593) 52 3077
h.rveldman@home.nl
Delfzijl
G. Kapma
Zeis 19
9932 AX Delfzijl
(0596) 68 07 22
Eelde-Paterswolde
Dhr. Th. Paping
Hortentiaweg 44
9765 HB Paterswolde
(050) 309 51 46
Emmen
Dhr. J. Baptist
Houtweg 203
7823 PM Emmen
(0591) 627167
baptist@hetnet.nl
Groningen Lewenborg eo.
Vaargeul 77
9732 IW Groningen
(050) 541 43 66
Groningen stad
G. Lof
Van Brakelplein 11-a
9726 HB Groningen
(050) 314 50 03
lofgroni@hetnet.nl

Hoogkerk
F. v.d. Velde-Kloosterman
D. Ruinemanlaan 55
9744 DN Groningen
(050) 556 68 91
hvandervelde47@home.nl
Leek eo.
Mevr. R.Ferwerda
Weegbree 24
9351 XA Leek
(0594-580525)
g.ferwerda@hetnet.nl
Meppel
Mv. J.M.Berendsen-Toonk
Bezettingslaan 86
7943 CN Meppel
0522-257206
bemep@home.nl
Noordenveld
Mv. A.E. Westerbrink
Nieuweweg 11
9301 GP Roden
(050) 5033958
Aew.rvk@home.nl
Pekela
Dhr. J. Zwinderman
Burg. Van Weringstraat 9
9665 GN Oude Pekela

Schoonenbeek eo.
p/a I. Ellen
Westersebos 17
7761 PS Schoonebeek
Ter Apel
Mw. H.J. Meidam
Markeweg 149
9561 SK Ter Apel
Tel. (0599) 582634
hennymeidam@hetnet.nl
Uithuizen
Dhr. W.J. de Boer
Alberdalaan 26
9981 NG Uithuizen
deboer.huisman@home.nl
Veendam eo.
Dhr. T. Greveling
Otto Eerelmanhof 12
9646 DD Veendam
T.Greveling@kpnplanet.nl
Winschoten
Mw. I. Kruizinga-Broekema
Vuurdoornweg 49
9674 KD Winschoten
(0597) 41 64 93
inakruizinga@kavcom.com
Zuidhorn
Pastor H. van Schalkwijk-Trimp
De Gast 38
9801 AE Zuidhorn
(0594) 50 20 70
h.van.schalkwijk@home.nl
Zuidlaren/Anloo
Mw. M. Ten Hove
Middenweg 100
9468 GD Annen
(0592-271248
mariantenhove@kpnplanet.nl

Rolde
A.D.Kamsma
Nijlande 6
9452 VB Nijlande
(0592) 24 22 29
andrekamsma@planet.nl
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