UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

"Onderweg" vraagt opnieuw aandacht met bijzondere berichten en verhalen
jaargang 02 NUMMER 04
HET VIERDE NUMMER IN 2012 VAN DE DIGITALE
"ONDERWEG".

Bestuur Provinciale Raad van
Kerken Groningen/Drenthe

Ook dit nummer bevat weer veel interessante informatie.
Zie met name de informatie over de Provinciale Konferentie. Noteer de datum en
vraag wie met u meegaan...en ...meldt u snel aan....
Lees maar eens hoe we het onze oude kerken omgaan. Maar misschien ook een
aansporing om te denken: Kan ik meehelpen?
Ook de Waalse gemeente stelt zich voor..

Bert Altena (voorzitter)
Kleihamel 20
9403 XK Assen
(0592) 40 55 14
Bert.altena@hetnet.nl

Artikelen mag u met bronvermelding overnemen.
Veel leesplezier.

Provinciale Konferentie op 19 november a.s.

Graag nodigen we U uit voor deze belangwekkende konferentie georganiseerd
door de Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe
Voor het programma kunt U hier klikken.
Titel: Voltooid leven? Bijdrage aan een maatschappelijk debat.
Datum 19 november. Plaats Postiljon Hotel in Haren
Aanmelden: via email adres zwolle03@hotmail.nl of bellen 0591-610519 (Graag
het aantal personen en uit welke gemeente u mensen opgeeft....)
Kosten: geen.. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage voor de kosten
deponeren.

VRIENDELIJK VERZOEK.
Wilt u een link op uw site plaatsen n.l. www.prvk.nl. Dat is de site van de
Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe met dagelijks nieuwe
informatie....

DE WAALSE GEMEENTE STELT ZICH VOOR..
We hebben er wel van gehoord maar hoe gaat dat dan in zo n Waalse
gemeente? Ook die gemeenten horen tot de PKN "familie". Wilt U er meer over
weten? Klik dan hier.

OUDE DRENTSE KERKEN
Kerken hebben vaak bewogen geschiedenissen achter zich. Lees hier hoe het met
een aantal van die oudere kerken is vergaan en hoe het nu gaat. Klik hier voor het
hele verhaal.
STICHTING GRONINGER KERKEN HEEL ACTIEF....
Lees hier hoe de stichting bezig is in Groningen oude kerken te behouden en -

Mevr. J.Hoving (secretaresse)
Hoofdstraat 42
9414 AD Hooghalen
(0593) 59 24 20
hovmeer@home.nl
Dhr. J. Mekkes (penningmeester)
Piet Heinstraat 6
9781 CB Bedum
(050) 301 30 16
jmekkes@xs4all.nl
Mw. N. Molengraaf-Groeneveld
Zuideinde 6
7812 NH Emmen
(0591) 64 99 92
n.molengraaf@hetnet.nl
J.Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler@kpnmail.nl
Dhr. J. van Luit
Hesselterbrink 259
7812 CJ Emmen
(0591) 61 05 19
joopvanluit@home.nl
Dhr. P.W. Moons
Burg. De Kokstraat 23
7861 AA Oosterhesselen
(0524) 58 16 98
pwmoons@hotmail.com
Mw. S. Scholte Aalbes-Schomaker
Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel

soms - een nieuwe functie te geven. Klik hier voor het hele verhaal.

(0599) 587331
M: 0650297434
siny.schomaker@gmail.com
Ds. H.S. Cohen Stuart-Fens
De Etgaarde 22
7861 BT Oosterhesselen
(0524) 222234
hcohenstuart@kpnplanet.nl

SPRAAKMAKENDE THEOLOOG VERZORGT OECUMENE LEZING.
Op 25 september verzorgt prof. Eric Borgman de oecumene lezing over
Convenanten (samenwerkingsvormen) in de Grote Kerk te Emmen. Deze avond
wordt georganiseerd door de Commissie Geloof, Cultuur en samenleving van de
Grote kerk samen met de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.
Prof. Eric Borgman is een spraakmakende theoloog, die systematische theologie
aan de Universiteit van Tilburg doceert.
Titel van de lezing is:
- van verdeeldheid tot veelkleurigheid
- concrete samenwerking als goddelijke opdracht.
Aanvang 19.30 uur! Gratis toegang (wel wordt een vrije gift na afloop gevraagd)
Heel hartelijk uitgenodigd deze inspirerende spreker te horen...

DE LIUDGERSTICHTING.
De Liudgerstichting komt in oktober met 2 nieuwe uitgaven, te weten een
'Kinderbiebel' en 'Dag & Deur'. Dag & Deur en de Kinderbiebel zullen verkrijgbaar
zijn via de Liudgerstichting en bij boekhandel Riemer in Groningen. Dag & Deur is
ook rechtstreeks bij uitgeverij Profiel in Bedum te bestellen. Op beide boeken is
voorintekening mogelijk.
Meer weten? Klik hier.

Werkgroepen verbonden met de
Raad van Kerken:
Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J. Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler@kpnmail.nl
Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c
9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe.nl
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

HISTORISCHE OECUMENISCHE INTERNATIONALE
BIJEENKOMST
De Raad van Kerken Ter Apel nam een opmerkelijk initiatief voor een historische
internationale bijeenkomst. Klik hier voor het verslag.
Wellicht een idee ter navolging?

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Zal verschijnen in November a.s.
Ruimte dus voor uw najaars/kerst en nieuwjaars activiteiten...
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Bijvoorbeeld uw (mede)kerkenraadsleden, commissieleden, kennissen enz.? Stuur ons een mailtje...
Maar heeft U zelf informatie die van belang is voor de lezers en die
bovenplaatselijk is, laat het ons weten......Soms zijn er van die juweeltjes van
berichten dat je zou wensen dat die ook in een bredere kring gelezen zouden
mogen worden.

WEBSITE VAN DE RAAD VAN KERKEN
Op deze website doorlopend het laatste nieuws van de landelijke Raad van
Kerken. Kijk daarom regelmatig op de website (www.prvk.nl)

SPAM?
Komen onze nieuwsbrieven als Spam bij u binnen dan komt dat waarschijnlijk
omdat het emailadres van de afzender niet in uw adresboek voorkomt. U kunt dit
voorkomen door het volgende adres in uw adresboek in te vullen:
joopvanluit@home.nl

Liudger Stichten
Ds. K. Pieterman
Kerkstraat 7
9972 PC Niekerk
(0595) 40 22 97
Adressen van plaatselijke Raden:
Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg.
Maandelijkse E-Flits Landelijke
Raad van Kerken.
Maandelijks geeft de landelijke Raad
van Kerken een z.g. E-flits uit. De in
september verschenen E-flits kunt u
hier lezen:http://prvkonderweg.blogspot.nl/2012/09/e-flitsseptember-2012-raad-vankerken.html
Activiteiten van de werkgroepen.
Onder de Provinciale Raad fungeren
een aantal werkgroepen. Zie en lees
over de activiteiten van de werkgroep
Solidair Groningen/Drenthe door hier
te klikken
Website Provinciale Raad van
Kerken.
Op de website van de Provinciale Raad
van Kerken vindt u veel interessante
informatie.
Dagelijks vindt u nieuwe berichten die
de landelijke raad van kerken ons
toestuurt
Klik hier voor de website.

Tips?
Laat het ons weten....
Stuur ons voor 1 juli uw informatie, die
boven plaatselijk is en ook interessant
voor de andere 1003 lezers.

COÖRDINATIE: JOOP VAN LUIT HESSELTERBRINK 259 7812 CJ EMMEN 0591-610519 E
mail joopvanluit@home.nlJOOPVANLUIT@HOME.NL
Redactie: Dhr. T. Kuis en Dhr. J. van Luit

