UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE.
(Oplage 1000 exemplaren)
Deze keer geen uitgebreide Onderweg, maar wel veel boeiende verhalen. Lees vooral ook het verslag van de conferentie :
"voltooid leven"

jaargang 03 NUMMER 01
HET EERSTE NUMMER IN 2013 VAN DE DIGITALE
"ONDERWEG".
Verslag van een boeiende Konferentie van 19 november j.l.
Meer mensen dan we konden herbergen (er kwamen 130 mensen, terwijl we ook
uit brandveiligheidseisen slechts 100 mensen in de conferentie ruimte konden
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ontvangen) kwam op deze boeiende konferentie af. Het verslag leest U in de
bijlage die is toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Uiteraard mag u deze hele verslag
ook opnemen (met bronvermelding) in uw eigen
kerkblad.

De Raad was actief in 2012
De Raad vergadert 2 x per jaar en behandelt dan een scala aan onderwerpen. Wilt
U weten wat er allemaal speelde. Kijk dan hier eens.

De Hersteld Apostolische Zendingkerk
De kerk van tegenwoordig moet lijken op de kerk van het begin van de christelijke
geschiedenis, vindt men bij de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland
(HAZK). Niet alleen voor wat betreft de leer, maar ook qua organisatie. Dat
betekent dat men bij deze kerkafdeling alles baseert op Bijbelse gegevens. De
Bijbel is de grondslag voor het geloof. In de serie: andere kerk en
kerkgenootschappen beter leren kennen treft U hier een artikel aan over de
Herstelt Apostolische kerk. Lees dat artikel door hier te klikken..
Neruw boek over kerk en sociale media
Veel kerken zijn met dit onderwerp bezig. Ook de Raad hield zich er al langer mee
bezig. Nu is er een boeiend boek over deze materie verschenen. Meer weten? Klik
dan hier.
Rechtvaardige vrede: werk voor de kerk
Lees hier hoe na een boeiende bijeenkomst in Jamaica over dit boeiende
onderwerp verder werd gepraat. Er is nu een boek verschenen over dit onderwerp.
lees er alles over ...

Werkgroep Solidair Groningen/Drenthe
Lees HIER het laatste bericht....

Bert.altena@hetnet.nl
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
twikkeler1@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

Slavernij: goedpraten of uitpraten..
150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft. Nederland speelde daarin niet altijd
een fraaie rol. Maar ook vandaag speelt het nog:
-In de grachtengordel woont men b.v. binnen de rijkdom die de slaven
opbouwden.
-In de Drentse veenkoloniën leefden uw voorouders als slaven.
-De "geïllegaliseerden" leven nu tussen ons als slaven...
De Raad van Kerken besteedt er samen met anderen veel aandacht aan. Kijk voor
informatie en activiteiten op de website: www.raadvankerken.nl en kies op het
menu: Slavernij.

Oecumene lezing 2013 door Ds. Tveit
Secretaris generaal van de Wereldraad van Kerken
Ds. Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken- komt naar
Nederland. Op 18 januari 2013 zal hij de Oecumenelezing van de Raad van Kerken
verzorgen, ’s middags vanaf circa 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.
Aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie.
Graag vooraf opgeven via rvk@raadvankerken.nl

BERICHTEN UIT VERSCHILLENDE
GEMEENTEN:
Bijzondere voorstelling in het Witte Kerkje
in Haren.
Op 24 februari a.s. om 3 uur s`middags bent U van
harte welkom in het Witte Kerkje in Haren waar U een
bijzondere voorstelling kunt bijwonen. De toegang is
gratis. Na afloop een collecte...

De christelijke gospelgroep "Evangelique".
Deze christelijke gospelgroep treedt ook graag bij u op

Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel
(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
Werkgroepen verbonden met de
Raad van Kerken:
Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J. Twikkeler (Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler1@kpnmail.nl
Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c
9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe.nl

Werkgroep kerken en mensen met
een verstandelijke handicap
Dhr. K. Stroop
Centrum ‘de Duif’
Postbus 30014
9400 RA Assen
(0592) 30 54 54
Liudger Stichten

b.v. in een kerkdienst.
Contact? Bel Bert van der Schoot tel.0599-621262 of
mail: bertvanderschoot@hotmail.com
Meer zien? Kijk op www.legroupeevangelique.nl

Ds. K. Pieterman
Kerkstraat 7
9972 PC Niekerk
(0595) 40 22 97

In de vorige Onderweg vertelden we u over de VEG in
Meppel.
Het blijkt dat er niet alleen in Meppel maar ook b.v. in
Stadskanaal en Veendam dergelijke gemeenten te
vinden zijn...

Adressen van plaatselijke Raden:
Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg.

Er is meer....

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Zal verschijnen eind Februari met o.m. bijdragen uit verschillende Kerken.
Vertel ons uw bijzondere activiteiten op weg naar Pasen....

Willen anderen deze Onderweg lezen?
Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen? Bijvoorbeeld uw (mede)kerkenraadsleden, commissieleden, kennissen enz. Stuur ons een mailtje...

LEUKE DINGEN TE VERTELLEN?
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 leest u doorlopend het laatste nieuws van de landelijke Raad van
Kerken. Kijk daarom regelmatig op de website (www.raadvankerken.nl).
Stuur deze email door naar een vriend
Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken

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.
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