Extra nieuwsbrief met verschillende berichten.
We vragen U die berichten te lezen, door te geven en /of in uw eigen blad
te publiceren.
1 Stichting LGBT Groningen
Aandacht voor geloof en seksuele diversiteit in de Regenboogweek
Geloof en seksuele diversiteit: twee werelden die voor de één botsen, maar voor de ander prima samengaan. Hoe is het anno
2015 om gelovig en homo, lesbisch, bi of transgender te zijn? Rond die vraag zijn in het eerste weekend van oktober
verschillende activiteiten in de stad Groningen. Dit in het kader van de jaarlijkse Regenboogweek, die aandacht vraagt voor
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).
Op zaterdag 3 oktober organiseert COC Groningen & Drenthe een bijeenkomst over hoe het gaat met gelovige homo’s en
lesbiennes in de provincie Groningen en hoe hun positie kan worden verbeterd. De bijeenkomst is van 14.00u tot 16.00u in
Galerie Mooiman, Noorderstrationstraat 40. Meer informatie en aanmelden bij galerie@mooi-man.nl. In deze galerie is tot 15
november ook de fotoserie ‘Gay in the Bible Belt’ te zien. De jonge fotograaf Niels Scheurwater (19) verbeeldt hierin zijn
coming out in een christelijke omgeving.

Op zondag 4 oktober begint om 11.30u in de Martinikerk de Regenboogviering. Voorganger is Matty Metzlar (GSp) en het
thema is ‘Plaats van betekenis’. De viering is een gezamenlijke activiteit van Stichting LGBT Groningen en het GSp –
Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Aansluitend organiseert de nieuw opgerichte werkgroep Geloof van COC
Groningen & Drenthe een netwerkbijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema geloof en seksuele
diversiteit. Deze bijeenkomst is los van de viering te bezoeken en begint om ca. 13.00u in de Martinikerk.
De Regenboogweek vindt plaats van 2 t/m 12 oktober 2015. De volledige agenda is vanaf 15 september te vinden op
www.regenboogweek.nl. De regenboogweek wordt georganiseerd door Stichting LGBT Groningen. Deze stichting heeft als doel
het bevorderen van de emancipatie en sociale acceptatie van de zeer diverse LGBT-gemeenschap in Groningen en omstreken.
Meer weten:
Coördinator geloof & levensbeschouwing
COC Groningen & Drenthe
050 2 111 797 (dagelijks tussen 13.30 en 16.30)
http://www.cocgd.nl/geloof/
https://www.facebook.com/cocgdgeloof

2 Rectificatie
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er in de hectiek van alle dag een storende fout geslopen in onze
uitnodiging voor het bijwonen van het symposium Interculturele Zorg in de Bergkerk in Amersfoort.
De datum is woensdag 7 oktober in plaats van donderdag 7 oktober.
Hierbij ontvangt u de aangepaste versie.
Onze excuses voor de ontstaande verwarring

Symposium Interculturele Zorg op 7 october 2015
Op dit symposium presenteert de projectgroep ‘Geloven in samenleven’ de eerste resultaten van de training
‘interculturele zorg’. Deze training is erop gericht om de eerste generatie migranten bij hun zorgaanvraag te
ondersteunen. Doel daarvan is dat zij kennis opdoen over de mogelijkheden op het gebied van zorg, wonen
en welzijn, waardoor ze kunnen kiezen voor zorg die vertrouwd aanvoelt en past bij hun cultuur en
godsdienst.

Om dit te realiseren zijn vertrouwenspersonen opgeleid, die bekend zijn met deze migrantengroepen. Deze
vertrouwenspersonen gaan fungeren als intermediair tussen de zorgvrager en dienstverlenende
zorginstellingen, waaronder de gemeente. Zie ook Project Interculturele zorg op onze website.
Om meer bekendheid te geven aan de veranderingen in de zorg voor migranten en om de ervaringen te
delen die we opgedaan hebben met de pilots in Zwolle en Breda, organiseren we op woensdag 7
oktober een symposium in de Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818JC Amersfoort.
De toegang is gratis.
3 Ruimhartige opvang vluchtelingen

Een brede coalitie van de kerken en christelijke organisaties heeft minister Ard
van der Steur aangeschreven en gepleit voor een ruimhartige opvang van
vluchtelingen in landen zoals Nederland. Tegelijk wordt de bereidheid
uitgesproken om zich ook vanuit de organisaties en kerken in te zetten voor een
menselijke benadering.
De brief geeft een ... Lees >>
4 Week van Gebed 2016

Het materiaal voor de Week van gebed is beschikbaar. Bestellen kan via bestelformulier. Voor meer
informatie: klik hier
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