UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

"Onderweg" vraagt opnieuw aandacht met bijzondere berichten en verhalen
Lees de verhalen over andere Kerken en overdenk om zelf een kerkenacht te organiseren
jaargang 02 NUMMER 05

HET VIJFDE NUMMER IN 2012 VAN DE DIGITALE "ONDERWEG".
U kunt niet om de konferentie heen die we 19 november organiseren. Eerder ontving u al een
special. De opgaven komen binnen, maar gaf U zich al op??
We gaan de komende tijd een aantal kerken aan het woord laten die u niet elke dag tegen
komt. Deze keer treft U bijdrage aan van de VEG (Vrije Evangelische Gemeente) in Meppel, de
Quackers en de groep "Geloof je mee?" Lees hun verhaal.....

Bestuur Provinciale Raad van Kerken
Groningen/Drenthe

Bert Altena (voorzitter)
Kleihamel 20
9403 XK Assen

Hebt u er weleens aan gedacht zelf in uw gemeente een kerkennacht te organiseren?
lees maar of het wat voor u is....

(0592) 40 55 14
Bert.altena@hetnet.nl

Bent u ook actief als diakonie in Oekraïne? Lees het verslag.

Mevr. J.Hoving (secretaresse)

Artikelen mag u met bronvermelding overnemen.

Hoofdstraat 42

Veel leesplezier.

9414 AD Hooghalen
(0593) 59 24 20

PROVINCIALE KONFERENTIE OP 19 NOVEMBER A.S.

hovmeer@home.nl

Graag nodigen we U uit voor deze belangwekkende konferentie georganiseerd door de Provinciale
Raad van Kerken Groningen/Drenthe

Dhr. J. Mekkes (penningmeester)

Voor het programma kunt U hier klikken.

Piet Heinstraat 6

Titel: Voltooid leven? Bijdrage aan een maatschappelijk debat.

9781 CB Bedum

Datum: 19 november. Plaats: Postiljon Hotel in Haren

(050) 301 30 16

Aanmelden: via email adres zwolle03@hotmail.nl of bellen 0591-610519 (Graag het aantal
personen en uit welke gemeente u mensen opgeeft....)

jmekkes@xs4all.nl

Kosten: geen.. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage voor de kosten deponeren.

Mw. N. Molengraaf-Groeneveld
Zuideinde 6

KERKENNACHT 2013 IETS VOOR U?
In heel wat gemeenten worden in Juni 2013 kerkennachten georganiseerd. Een prachtig middel om
als kerken u naar buiten te presenteren. Als U hier klikt leest u hoe u een Kerkennacht kunt
organiseren....

7812 NH Emmen
(0591) 64 99 92
n.molengraaf@hetnet.nl

J.Twikkeler (Jannie)

VROLIJK ORTHODOX....
Zo noemt de Vrij Evangelische Gemeente in Meppel zich. Beleef mee hoe deze gemeente met haar
vijf vingers omgaat. Maar volg hen ook bij hun bijzondere activiteiten.

Veldbrake 36
7933 PW Pesse

twikkeler1@kpnmail.nl

Meer weten ??? Klik hier.
Dhr. J. van Luit
Hesselterbrink 259

GELOOF JE MEE???
Ze willen niet evangeliseren, zeggen hoe het moet, met het vingertje wijzen. Integendeel.
Voorganger Bart Groeneveld (37) van de Rafaëlgemeente Sion in Meppel en gemeentelid Evert
Mussche (55) hebben het platform Geloof je Mee opgericht. Doel is 'het geloof te doen'. Niet
zeggen wat je beweegt, maar het in daden laten zien.' Lees dit artikel en nog veel meer hier.

7812 CJ Emmen
(0591) 61 05 19
joopvanluit@home.nl

Dhr. P.W. Moons
Burg. De Kokstraat 23

WERKGROEP KERK EN ISRAËL AAN HET WOORD
De Werkgroep Kerk en Israël voor de provincies Groningen Drenthe bruist als nooit tevoren.
Met acht enthousiaste leden en inspirerende activiteiten doet de werkgroep waar ze voor is:
toerusting en informeren over Kerk en Israël (samengevat in de mooie formule ‘het stimuleren van
de toerusting van de gemeente tot de ontmoeting met Israël’). Lees hier alles over hun werk.

7861 AA Oosterhesselen
(0524) 58 16 98
pwmoons@hotmail.com

Mw. S. Scholte Aalbes-Schomaker

DE QUACKERS EEN GROEP DIE WE NAUWELIJKS KENNEN.
De Quackers of het genootschap der vrienden is een groep die we nauwelijks kennen.
In dit artikel vertellen ze wie ze zijn, wat ze doen etc.
Klik hier om het artikel te lezen.

Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel
(0599) 587331
M: 0650297434
siny.schomaker@gmail.com

DIAKONALE REIS NAAR DE OEKRAÏNE.
Ds. H.S. Cohen Stuart-Fens

Wij zijn de Hervormde gemeente van Stedum-Lellens_Wittewierum en Ten Post. Doordat een
jongere haar stage heeft doorgebracht in een kinderziekenhuis in West-Oekraïne heeft onze
gemeente een band opgebouwd met een christelijk kindertehuis voor meisjes ,daar in de buurt, te
Nagydobrony. Deze streek heeft voor de 1e wereldoorlog deel uit gemaakt van de OostenrijksHongaarse dubbelmonarchie en daarom vormen de Hongaren hier een grote minderheid.

De Etgaarde 22
7861 BT Oosterhesselen
(0524) 222234
hcohenstuart@kpnplanet.nl

Zo begint het verslag van een diakonale reis naar de Oekraïne. Lees en beleef het mee.
Klik hier om dat verslag te lezen.

Werkgroepen verbonden met de Raad
van Kerken:

BIJBELBOEK JESAJA NU IN HET DRENTS.
Jesaja een groot profeet.Leefde 750-700 jaar voor Christus. De verschillende teksten zijn op
verschillende tijdstippen ontstaan en later als 1 boek samengebracht. Leuk Sinterklaas -of
Kerstcadeau....
Kijk op www.hetdrentseboek.nl www.kiepshop.nl

Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J. Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler@kpnmail.nl

CONTACT, MAGAZINE VOOR EIGENTIJDS- EN PRAKTISCH
KERKMATERIAAL.
Op zoek naar een andere methode voor de Kindernevendienst, de zondagschool of de
kinderwoorddienst. Kijk dan eens op het blad Contact , bestemd voor kerkelijke werkers,
boekentafels, voorgangers, kerkredacties en liturgisch belangstellenden. Zie voor informatie:
www.narratio.nl

Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c
9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe.nl

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF...

Zal begin februari verschijnen. Ruimte dus voor uw voorjaarsactiviteiten.
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Bijvoorbeeld uw (mede)-kerkenraadsleden,
commissieleden, kennissen enz.? Stuur ons een mailtje...
Werkgroep kerken en mensen met een
verstandelijke handicap

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.

Dhr. K. Stroop
Centrum ‘de Duif’
Postbus 30014
9400 RA Assen
(0592) 30 54 54

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)

Liudger Stichten
Ds. K. Pieterman
Kerkstraat 7

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....

9972 PC Niekerk
(0595) 40 22 97

Adressen van plaatselijke Raden:

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

Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg.

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 februari 2013 uw informatie,
die boven plaatselijk is en ook interessant
voor de andere 1003 lezers.

Moet toch kunnen???

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