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HET TWEEDE NUMMER VAN DE DIGITALE "ONDERWEG"
VOL MET WETENSWAARDIGHEDEN.
(let vooral ook op de aan deze nieuwsbrief toegevoegde bijlagen over de
Kerkennacht).
Veel meer nieuws....Lees b.v. het interview met de nieuwe voorzitter, of volg een cursus
die we aanbieden. Veel informatie over de Raad, haar werkzaamheden, haar leden en
activiteiten.

Samenstelling van de Raad en
haar werkgroepen:
Klik hier voor de samenstelling en
haar werkgroepen.
Adressen van plaatselijke
Raden:
Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg.
Maandelijkse E-Flits Landelijke
Raad van Kerken.

BERT ALTENA : VRAAGTEKENS BIJ
DE GEORGANISEERDE OECUMENE...

Maandelijks geeft de landelijke
Raad van Kerken een z.g. E-flits
uit. Deze kunt u hier lezen.
Activiteiten van de
werkgroepen.
Onder de Provinciale Raad
fungeren een aantal werkgroepen.
Zie de bij mededelingen
Onderweg voor hun activiteiten.
Zie solidair Drenthe/Groningen
door hier te klikken.

Interview met de nieuwe voorzitter van de Provinciale Raad van kerken
Groningen/Drenthe treft u hier aan.

BEN SLEUMER VOELT ZICH THUIS
IN HET FRANSE LAND...

Bloemlezing
Interressant is te lezen waarover
plaatselijke Raden met elkaar
praten. Lees hier de bloemlezing....
Website Provinciale Raad van
Kerken.
Op de website van de Provinciale
Raad van Kerken vindt u veel
interessante informatie. Klik hier
voor de website.

Twitterprijs
De Raad van Kerken gaat in
samenwerking met onder meer
initiatiefnemer IKON op zoek naar de
mensen die Twitter en andere sociale
media het best inzetten voor kerk en
geloof. Er is een Webfish Award voor

beschikbaar. Daarnaast gaan er prijzen
naar websites van kerken en overige
christelijke sites. De inschrijving loopt af
op 31 oktober. U kunt zch inschrijven via
de website.

De "oude" voorzitter van de provinciale Raad vertelt hier hoe het hem in Zuid Frankrijk
vergaat, waar hij een nieuw 'levensdoel" heeft gevonden.

1 + 1 = 3
Op 16 november a.s. in Vries ontmoeten leden van plaatselijke raden van kerken elkaar
om elkaar wederzijds te informeren, vragen stellen en in gesprek te gaan met leden van
de Provinciale Raad van Kerken.
Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom b.v. als u zegt : bij ons zou eigenlijk ook zo n
Raad van Kerken moeten zijn.... Komt U? Dan even een opgave naar mevr. J.
Hoving tel.0593-592420
E mail: hovmeer@home.nl

WEBSITE "WERKEN MET JOOMLA!".
Op de beide avonden die de werkgroep Media organiseerde kwam de wens naar voren
ruim geïnformeerd te willen worden over het opzetten van een kerkelijke website met

Sint Maarten
Conferentie
Belangrijke conferentie.
Zaterdag 12 Maart 2012 in
Drachten
'Noteer de datum vast....
Nadere berichten volgen.
Communicatie en de sociale
media ( twitter, hyves,
facebook, bloggs etc) in de
gemeente en de parochie.
In het voorjaar 2012 zal hierover
een avond belegd worden. Nadere
bijzonderheden in de volgende
Onderweg.

behulp van Joomla. (voor meer informatie lees hier)
Er komen 2 zaterdagen in de bibliotheken van Zuidhorn (Zaterdag 29 oktober van 10.00
tot 13.00 uur) en Beilen (Zaterdag 5 november 13.00 -16.00 uur) om u daarbij te
helpen. Voor een beperkt aantal deelnemers is plaats. Sterk individueel gericht. Bij meer
aanmeldingen organiseren we meer avonden.Mail voor deelname: joopvanluit@home.nl
In het voorjaar van 2012 komt er een grotere bijeenkomst over het onderwerp:
Communicatie in de gemeente/parochie en de rol van de sociale media. U weet wel You
Tube, Twitter, Facebook enz. In het volgende nummer leest u daar meer over......

Week van gebed 2012

EERSTE KERKENNACHT
IN DRENTHE

Zojuist verschenen: het materiaal
voor de Week van gebed 2012.
Voor meer info en het
bestelformulier: klik hier.
29 OKTOBER 18.00 UUR
"GROTE KERK' EMMEN.
In de Grote Kerk in Emmen wordt op zaterdag 29 oktober van 18.00 tot 23.59 de eerste
kerkennacht gehouden in Drenthe. Een zeer afwisselend programma. Zie in de bijlagen
van deze nieuwsbrief voor het raambiljet en de flyer... Zegt het voort.....Hartelijk
welkom...

WERELDARMOEDEDAG
17 OKTOBER
(Miniconferentie in Emmen)

Op maandag 17 Oktober wordt er in Emmen een miniconferentie gehouden over
Armoede in het kader van de Wereldarmoededag.
Lees hier over deze conferentie en de aanmelding.

REIS NAAR TURKIJE....
(In de voetsporen van
Paulus...)

In het voorjaar 2012 zal er, onder leiding van Ds. H.W. Thon van de Protestantse
Gemeente Valthe en Valthermond,
een gemeente reis gehouden worden naar het werkgebied van Apostel Paulus in Turkije.
De titel van de reis is: "In de voetsporen van Paulus".
De reis wordt gemaakt met Drietour Reizen.
De reis wordt (onder voorbehoud) gehouden van woensdag 25 april t/m woensdag 9 mei
2012. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ds. H.W.
Thon. (tel: 0599-851784)

LEGER DES HEILS

EMMEN

VRAAGT UW HULP

Ikke???? Ja jij……Kan ik dat dan ???? Zeker weten…
Het Leger des Heils in Emmen doet heel veel diaconaal werk (koffie-inloop, pastoraal- en
maatschappelijk spreekuur, 126 mensen in de schuldhulp- en dienstverlening, een
goede 2e handskledingwinkel en een second hand markt voor 2e handspullen) Een grote
groep vrijwilligers verzorgt dat allemaal… Natuurlijk kost dat geld….

Het Leger heeft toestemming gekregen een huis aan huis collecte te houden.
U snapt het al… Er zijn collectanten nodig… En dat is wat u kunt bijdragen aan het leger
en waarom ze juist u nodig hebben? Wilt u in uw straat collecteren? Uiteraard is het
allemaal goed geregeld. U krijgt informatie en materialen.
Juist u…. U kunt het en het leger heeft u nodig voor deze keer, één keer in het jaar. De
collecte wordt tussen 28 november en
3 december gehouden.
Nu gelijk u aanmelden:
Leger des Heils, korps Emmen, tel.0591-647476, van Schaikweg 42-44, 7811
KK Emmen
Majoor J. van Hese e-mail: sjaak.vanhese@home.nl

Schuldhulp-maatje… iets voor u?
We zeiden het al: het leger des Heils ondersteund 126 mensen in de zorg vanwege
schulden- problematiek. Dat aantal neemt toe wekelijks toe. Om mensen met schulden
te helpen ondersteunen heeft zij vrijwilligers nodig die naast hen staan. Op dit moment
werken zo’n 20 vrijwilligers vanuit diverse kerken mee als maatje. Maar vanwege de
forse toename van mensen met schulden zoekt zij nieuwe vrijwilligers. Mensen die als
een vertrouwenspersoon zich wil inzetten, die luistert, adviseert en zo nodig meegaat
naar verschillende instanties etc. Voorwaarde is dat informatie – en of trainingen worden
gevolgd. Uiteraard krijgt elk maatje de ondersteuning die daarvoor nodig is. Mogelijk
iets voor u? Ook hier geldt…. Bellen en u opgeven.. Ook als u iets af weet van
schuldhulpverlening kunt u misschien wel ingezet worden om andere maatjes te
ondersteunen, of werken in een coördineren rol. Het Leger zegt u op voorhand dank.
Leger des Heils, korps Emmen, tel.0591-647476, van Schaikweg 42-44, 7811
KK Emmen
Majoor J. van Hese e-mail: sjaak.vanhese@home.nl

PERSPECTIEF
Digitaal oecumenisch theologisch tijdschrift. Neem kennis van de inhoud door hier te

klikken ....

VOLGEND NUMMER DIGITALE NIEUWSBRIEF....
Zal verschijnen in december a.s.
Met dit nummer veel leesplezier.
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mailtje...

Tips?
Laat het ons weten....
Stuur ons voor 1 december uw
informatie, die boven plaatselijk is

en ook interessant voor de andere
599 lezers!!!!

Stuur deze email door naar een vriend
Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken
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