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HET DERDE NUMMER VAN DE
DIGITALE "ONDERWEG" VOL MET
WETENSWAARDIGHEDEN.
WAT STAAT ONS TE WACHTEN?

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.

De leden van de Provinciale Raad van Kerken hebben allemaal een
verschillende achtergrond en komen uit verschillende kerken en
geloofsgemeenschappen. Leden van dit bestuur geven hun visie op Kerst
en de verwachtingen voor een nieuw oecumenisch 2012. Lees die
reacties hier.

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN KIJKT TERUG.....
De Provinciale Raad van Kerken laat in het bijgevoegde verhaal iets zien,
waar ze zich allemaal mee bezig houden. U Leest hun verslag hier.

ARME KANT VAN WINSUM:
ACTIEF EN BETROKKEN..

Maandelijkse E-Flits Landelijke
Raad van Kerken.
Maandelijks geeft de landelijke
Raad van Kerken een z.g. E-flits
uit. Deze kunt u hier lezen.

Website Provinciale Raad van
Kerken.
Op de website van de Provinciale
Raad van Kerken vindt u veel
interessante informatie. Klik hier
voor de website.

Lees hun inspirerende verhaal hier..

WILT U MEER WETEN OVER HET WERKEN MET JOOMLA?

Aan te raden informatieve websites zijn:
http://www.joomlacursus.be/
http://www.joomlain24dagen.nl/ (van deze site alleen bepaalde
onderdelen)
En natuurlijk het forum van DutchJoomla.
Verder kunt u zich bij
http://www.netspecialist.nl/ebooks/joomlaebook.html inschrijven voor

Een Protestante
Gemeente omschrijft zich
zelf als:
"Wil zijn een regenboog
veelkleurig,
niemand uitsluitend,
vertrouwend op God en zijn beloften
met een open blik op de wereld".
Ook voor Uw gemeente van
toepassing?

een nieuwsbrief over Joomla en krijgt u een duidelijke handleiding gratis.
Zowel handleiding als nieuwsbrief zijn best informatief.

SOCIALE MEDIA WORDEN STEEDS BELANGRIJKER...
We gaan een avond organiseren over dit onderwerp...
Zie de aankondiging , die over enige tijd op uw scherm verschijnt....

"IK BEN HEEL BEHULPZAAM"
Hessel Falkena is diaken. Dat is op zich niet heel bijzonder. Maar Hessel is
wel bijzonder. Hij heeft een verstandelijke beperking. Desondanks werd
hij in januari 2010 tot diaken bevestigd. Of misschien is het beter om te
zeggen dankzij, want Hessel is diaken in de diensten die in het Trefpunt
gehouden worden van De Wissel, de locatie waar Hessel samen met
andere mensen met een verstandelijke beperking woont. Lees hier het
hele artikel.

SINT MAARTENSCONFERENTIE
De Sint Maartensconferentie wordt gehouden op 17 maart. De titel wordt
Diaconie 2.0 Dat betekent nieuwe diaconie. De inleidingen worden
verzorgd door Suzanne Janssen, auteur van het Pauperparadijs, en door
Hein Pieper, dijkgraaf in Gelderland, voormalig pastor in het bisdom
Groningen, voormalig voorzitter van de katholieke Maatschappelijke
organisaties en voormalig tweede Kamerlid. Annemiek Schrijver, tv
presentator van KRO, NCRV en momenteel IKON. De conferentie wordt
gehouden in de Arke te Drachten (Flevo 161) van 10.00-16.00 uur.
Parallel aan het programma zal er een jongerenprogramma zijn. Verder

Geslaagde kerkennacht in
Emmen
De Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen Emmen
organiseerde voor het eerst een
Kerkennacht. Een spetterend
programma met een kinderkoor, een
theatergroep voor jongeren, een
klezmerband met muziek uit Israël en
de Balkan, een orgelconcert en een
afsluitend vesper waren
hoogtepunten .
Alle kerken presenteerden zich en
enkele organisaties op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking waren
met informatie aanwezig.
Over 2 jaar wordt deze kerkennacht
herhaald.

Tip 1
Bij U ook een Kerkennacht?
Mail de redactie....

Tip2
Nieuws uit uw gemeente?
Laat het ons weten....
Stuur ons voor 15 januari uw
informatie, die boven plaatselijk is en
ook interessant voor de andere 599

zijn er 's middags workshops en excursies.
Informaties en opgaven door te mailen.
(info@solidairgroningendrenthe.nl)

DE LIUDGERSTICHTING
VERTELT OVER HAAR WERK
Kent u het werk van de Liudgerstichting?
Lees hier wat ze allemaal doen.

DEBORACOMMUNITEIT
Een kloostergemeenschap in het Noorden? Kent u hun werk?
Lees dan hier hun verhaal.

WERKEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING
De Provinciale Raad van Kerken onderhoudt hartelijke relaties met de
werkgroepen geestelijk gehandicapten en de kerken in Drenthe en
Groningen.
De beide "voortrekkers" van deze werkgroepen Janneke van de Poel en
Ds. Kees Stroop vertellen u in hun bijdragen over deelaspecten van hun
werk.
Lees hier het verhaal van Janneke van der Poel, terwijl u door hier te
klikken het verhaal leest van Kees Stroop.

lezers!!!!

Tip 3
Kijk regelmatig op de website
www.raadvankerken.nl

Tip 4
Bij U geen plaatselijke Raad van
Kerken en/of overlegorgaan? Toch
gewenst?
Mail ons....

VOLGEND NUMMER DIGITALE NIEUWSBRIEF....
Deze verschijnt februari a.s.
Met o.a. daarin de uitnodiging om een avond bij te wonen over
communicatie in de gemeente en de rol van de sociale media.
Met dit nummer veel leesplezier. Willen anderen deze Nieuwsbrief
ontvangen? Stuur een mailtje...

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