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*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. Het hebben van een coördinerende en ondersteunende functie voor
plaatselijke raden.
2. Het organiseren van een studieavond of- middag.
3. Het verzorgen van regelmatige publiciteit voor plaatselijke raden en
kerkenraden/parochieraden.
4. Het stimuleren van oecumenische initiatieven.
Om één en ander te realiseren, kent de raad ‘taakgroepen’.
1.Werkzaamheden van de raad
a De raad vergaderde het afgelopen jaar 2 keer, hoofdzakelijk om lopende zaken af
te werken en over en weer informatie uit te wisselen.
b De Raad van Kerken Groningen/Drenthe en de Stichting Pelgrimeren in Groningen
hebben een convenant opgesteld met als doelstelling het pelgrimeren in de eigen
regio te willen stimuleren. Pelgrimeren is het huidige thema van de Wereldraad van
Kerken. Er is in Groningen een afstand van 2000 km. Aan Pelgrimstochten.
Tijdens de vergadering van de raad op 19 oktober wordt het convenant getekend
door de voorzitter en de secretaris van de Stichting Pelgrimeren in Groningen en de
voorzitter en secretaris van de Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe.
Aan kerkenraden en parochiebesturen in de Provincie Groningen is een brief
gestuurd met het verzoek om de middeleeuwse kerken bezoekbaar te maken voor
wandelaars via sleuteladressen.
c Contact Groninger kerken en Groninger Bodembeweging.
Er zijn goede contacten met de vertegenwoordigers hiervan. Vanuit diverse plaatsen
worden in 2017 wandelingen georganiseerd.
d De activiteiten rond de herdenking van 500 jaar reformatie hebben de volle
aandacht van de raad.
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e Er is een commissie gevormd die de 2- jaarlijkse studiebijeenkomst gaat
voorbereiden die in februari 2017 zal plaatsvinden.
f Een vertegenwoordiger van de raad was op 8 oktober aanwezig bij de uitreiking
van de onderscheiding De Levende Steen aan de inwoners en autoriteiten van
Lampedusa. Stichting Inlia verleend deze onderscheiding aan een organisatie of
persoon die zich bizonder verdienstelijk heeft gemaakt voor vluchtelingen en
asielzoekers.
2. Overleg tussen de landelijke raad en de provinciale raden.
1 Op vrijdag 9 december 2016 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 aanwezige raden vertelden over hun activiteiten.
Onze Raad deed mededelingen over het gesloten convenant met de Stichting
Pelgrimeren in Groningen en de komende studieavond werd onder de aandacht
gebracht.
De teruglopende betrokkenheid van de plaatselijke raden werd aan de orde gesteld.
De Provinciale Raad Van Noord Holland wordt opgeheven. Na 2019 wordt het
voortbestaan van de Landelijke Raad een probleem omdat met name de PKN gaat
snoeien in de financiering.
De bijeenkomst werd afgesloten met een korte viering.
3. Contact met plaatselijke raden
Een deel van de plaatselijke raden stuurt 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. Door middel van Onderweg wordt hieraan bekendheid gegeven.
Onderweg wordt goed gewaardeerd.
Dhr. J. van Luit heeft een inventarisatie gemaakt van het reilen en zeilen van de
Raden van Kerken in Groningen en Drenthe.
Het blijkt dat er nog 12 raden functioneren. 3 Raden zijn opgeheven en één raad
functioneerd tijdelijk niet i.v.m. ziekte.
Er is een commissie gevormd die een in februari 2017 te houden Twee-jaarlijkse
Studiebijeenkomst gaat voorbereiden.
4. Contact met het Bisdom Groningen/Leeuwarden
De Provinciale Raad van Kerken en de diocesane werkgroep Oecumene houden
elkaar op de hoogte van hun activiteiten door het toezenden van aankondigingen,
uitnodigingen en notulen en het bezoeken van diverse bijeenkomsten, voor zover
men elkaar hier voor uitnodigt.
5. Onderweg
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Het digitale blad van de Raad verscheen het afgelopen jaar 5 keer.
Het aantal lezers bedraagt ongeveer ruim 2000.
In de lopende serie wordt ook aandacht gegeven aan kerken en hun organisatie die
geen lid zijn van de raad. Veel aandacht wordt gegeven aan plaatselijke activiteiten.
6. Samenwerking met De Raad van Kerken in Fryslân.
De samenwerking beperkt zich momenteel tot het gezamenlijk uitgeven van het
digitale blad Onderweg.
7. De werkgroepen
De provinciale raad wil werkgroepen in hun werk ondersteunen door mee te denken
over ontwikkelingen en activiteiten.
*Stichting Arme Kant Groningen/Drenthe
Gelukkig konden de werzaamheden op beperkte schaal weer worden
opgepakt.
Het onderwerp Maatschappelijke participatie wordt op verschillende plaatsen
onder de aandacht gebracht, o.a. door middel van een Theatervoorstelling.
Vanuit de overkoepelende organisatie is er aandacht voor beleidsmatige
zaken. Incidenteel zijn er contacten met Solidair Groningen/Drenthe.
*Solidair Groningen-Drenthe
Solidair Groningen en Drenthe ondersteunt als katholiek maatschappelijk
activeringswerk vrijwilligers die actief zijn in de samenleving.
SGD introduceerde een nieuwe website en een Faceboekpagina.
De oprichting van de stichting nabestaanden na zelfdoding in de provincie
Groningen is in volle gang.
De door Solidair Groningen/Drenthe georganiseerde trainingen “ Armoede
onder de Loep” waren een succes.
De vijfde Sint Maartensconferentie, die op 19 november in Groningen werd
gehouden , werd door 4 leden van de Raad bijgewoond. Het thema van de
Conferentie was Gastvrijheid. Gastvrijheid zegt iets over de houding waartoe
wij worden opgeroepen als het gaat om vluchtelingen. Er was door de
organisatie een inspirerend programma ontwikkeld. Sprekers waren: Peter
den Oudsten, Burgemeester van Groningen, Schrijver Rodaan Al Galidi en Erik
Borgman, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Veel indruk maakte de
voorstelling: “As I Left My Father’s House ”.
*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.
In pastoraal-cultureel centrum “De Duif” te Assen is een documentatieCentrum gevestigd.
De consequenties van de WMO worden door de werkgroep gevolgd.
7. Financiën
3

De jaarrekening 2015 wordt, na een toelichting door de penningmeester,
goedgekeurd.
De kascommissie heeft de kas en de boeken in orde bevonden.
De penningmeester werd gedechargeerd.
Ook de begroting voor 2017 werd besproken en goedgekeurd.
Assen, maart 2017
Ds. A. Altena, voorzitter
J. Hoving-Meertens, secretaris
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