UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE
jaargang 03 NUMMER 03

HET DERDE NUMMER IN 2013 VAN DE DIGITALE
"ONDERWEG".
Een "Onderweg" met berichten en verhalen die u niet
zou moeten missen...
Noteer alsvast de datum voor een overleg tussen de
Raad en de plaatselijke Raden. Kijk ook naar de 13 !!!!
mededelingen......
In gesprek met elkaar
De Raad nodigt alle leden van de plaatselijke Raden en overleg groepen

Bestuur Provinciale Raad van
Kerken Groningen/Drenthe
Bert Altena (voorzitter)
Kleihamel 20
9403 XK Assen
(0592) 40 55 14
Bert.altena@hetnet.nl
Mevr. J.Hoving (secretaresse)
Hoofdstraat 42
9414 AD Hooghalen
(0593) 59 24 20

uit een bespreking bij te wonen op Woensdag 16 Oktober in Westerbork.
( De Voorhof-Hoogeveenseweg 4 - Westerbork)
Ds. J. van der Linden gaat ons meenemen om te zien wat we met
Convenanten kunnen doen.Van 19.30 uur welkom. Om 20.00 uur
beginnen we...
Maar er is ook ruim gelegenheid om elkaar te informeren en met elkaar in
gesprek te gaan. We horen b.v. graag welk onderwerp we op onze 2
jaarlijkse conferentie aan de orde gaan stellen.
Graag vooraf uw aanmelding ( joopvanluit@home.nl)

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

Verschillende berichten:
1. Mgr. G. de Korte houdt de oecuemene lezing in Emmen

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 AalbesSchomaker
Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel
(0599) 587331
M: 0650297434

siny.schomaker@gmail.com

Dinsdagavond 24 september komt de Bisschop van de drie
Noordelijke Provincies naar Emmen ( 19.30 uur in de Grote
Kerk in het centrum) om de jaarlijkse oecumenelezing te
houden over de toekomst van de Oecumene. We beginnen om
half acht. Geen entree, wel koffie en thee. Aan het eind van de
bijeenkomst is er een openschaal collecte ( die uiteraard van
harte aanbevolen wordt)

2 Dode zeerollen in Drenthe
Van 9 juli 2013 tot en met 5 januari 2014 is in het Drents museum te
ASSEN een wel heel bijzondere tentoonstelling te zien. U krijgt 16
originele manuscripten te zien ( in twee opvolgende sets van 8 stuks) uit
de tweede eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus. Ook
alternatieve teksten die niet in de Bijibel zijn terecht gekomen worden
getoond. Sommige van de teksten zijn nog nooit aan het publiek getoond.
Naast de manuscripten worden 400 bijzondere objecten uit het oude
Judea, Masada, En Gedi , Gamia , Jeruzalem en de grotten van Qumram
getoond. Deze voorwerpen plaatsen de geschriften in de culturele- en
historische context van de Grieks-Romeinse tijd. In die tijd zijn de teksten
geschreven en uiteindelijk verborgen tijdens de Joodse opstand tegen
Rome ( 66-70 na chr.)

3. Provinciale werkgroep Solidair Groningen/Drenthe

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
twikkeler@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
Ds. K. Pieterman
Kerkstraat 7
9972 PC Niekerk

geeft nieuwsbrief uit.
Wilt u lezen wat ze allemaal doen? kijk op :
www.solidair groningen/drenthe.nl

4.KERKENNACHT

In Emmen wordt de Kerkennacht op Zaterdag 26 oktober a.s. in de
Grote Kerk( in het centrum) gehouden.
Het begint om 18.00 uur en eindigt rond 10.30 uur . Een afwisselend
programma. Veel stands met informatie in en rond de Kerk. Gratis
toegang.... Heel hartelijk welkom....

5. Gratis E Flits van de Raad van KerKen?
Maandelijks geeft de landelijke Raad van Kerken een z.g. E flits uit.
In 1 overzicht informatie over zaken waarmee de landelijke Raad bezig is.

(0595) 40 22 97
Adressen van plaatselijke
Raden:
Klik hier en kijk bij mededelingen
Onderweg.
.
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 november uw
informatie, die boven plaatselijk is en
ook interessant voor de andere 1103
lezers.

Geef uw e mail adres door aan rvk@raadvankerken.nl
gratis E flits.

en u krijgt die

6. KERKDAK MET ZONNEPANELEN... Iets voor Uw kerk?

Het dak van de gereformeerde kerk in Broek op Langedijk (NH) is vorige
maand voorzien van 37 zonnepanelen in de vorm van een ruim 11 meter
hoog kruis.
Met deze panelen wordt in bijna de helft van de benodigde elektriciteit
voor de kerk voorzien.
Een beeldscherm bij de entree laat zien hoeveel zonne-energie er is
opgewekt. Het project werd gefinancierd uit de nalatenschap van een
vorig jaar overleden gemeentelid.

.

7 Bundel de krachten in een convenant

.

10 Bijbel in 484 talen
De gehele Bijbel is nu in 484 talen te
lezen. De meeste bijbels en
bijbelgedeelten zijn vertaald in
Afrikaanse talen. Dat maakten de
United Bible Societies (UBS) bekend
in het jaarrapport over 2012, het
Scripture Language Report.

Het Oude of Nieuwe Testament of een
enkel bijbelboek zijn beschikbaar in
2551 talen. Dat zijn dertien talen
meer dan vorig jaar. Dat betekent dat
de Bijbel in ongeveer 4500 talen nog
niet gelezen kan worden. Het Nieuwe
Testament is in 1257 talen vertaald
en delen van de Bijbel in 810 talen.
Bijbels met daarbij deuterocanonieke
boeken zijn in 141 talen beschikbaar.

Zaal Leger des Heils
Pianoweg 117
1312 JH Almere
Start 13.30 uur Einde 16.30 uur
Informatie www.rvk.nl
Ecumenical Covenanting
“Bundel de krachten in een convenant"
De Taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken in Nederland – in
2011 voor twee jaar benoemd om het sluiten van oecumenische
convenanten te introduceren in oecumenisch Nederland - organiseert bij
het beëindigen van haar activiteiten op 26 september 2013 een
symposium over Ecumenical Covenanting.
Stephen Smyth, algemeen secretaris van Action of Churches Together in

Afrika voert de lijst van
bijbelvertalingen aan met 748 bijbels
of gedeeltelijke vertalingen. Daarna
volgt Azië met 619 vertalingen,
Oceanië met 448 vertalingen en ZuidAmerika, Centraal-Amerika en het
Caraïbisch gebied met 440
vertalingen. Europa sluit de rij met
214 vertalingen. Er is ook een Bijbel
in de kunsttaal Esperanto.
De UBS is een koepelorganisatie met
146 leden in meer dan tweehonderd
landen. In Nederland is het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
lid. UBS houdt zich ook bezig met het
bestrijden van analfabetisme, hiv- en
aids en noodhulp bij rampen.

11.AS I LEFT MIJ
FATHERS HOUSE

Scotland (ACTS) zal zijn ervaringen met het sluiten van convenanten in de Theater voorstelling 9 november
Grote kerk Emmen
United Kingdom met ons delen.
Als bedenker van een vermaarde oecumenische vorm van contextuele
Bijbelstudie zal hij ons eerst doen ervaren wat deze nieuwe methode
inhoudt.
Daarna zal hij schetsen hoe in Schotland en heel Engeland vanaf de jaren
negentig van de vorige eeuw raden van kerken zich massaal hebben
omgevormd tot Churches Together. Binnen die nieuwe organisatievorm
zijn plaatselijke geloofsgemeenschappen Local Ecumenical Partnerships
met elkaar aangegaan, verbondsluitingen waarbij zij de plaatselijke
samenwerking vastleggen in een convenant en plannen opnemen over
groei van de samenwerking.

8. Act for peace

Dit jaar wordt de Vreedesweek van 21- 29 september gehouden.
Op de site www.ministerievanvrede.nl staat er alles over .Hier vindt u
ook liturgiesuggesties die te downloadenzijn voor de jaarlijkse
vredeszondag onder het kopje "Vrede Vieren"

As I Left My Fathers House brengt
mensen bij elkaar met een warm hart
voor vluchtelingen en die zich zorgen
maken over onze multireligieuze- en
multiculturele samenleving.
Indrukwekkende voorstelling met
hartverscheurende vluchtverhalen
opgebouwd uit teksten uit de drie
Heilige Boeken ( Bijbel, Tenach en
Koran)
Aanvang 19.30 uur Toegang: 12,50
euro. Scholieren 9

12.WERKDAG

9 Geloof op rolletjes
Het geloof van de mensen uit Qumran is op rollen overgeleverd. Voorheen
dateerde het oudste volledige handschrift van het ‘Oude Testament’ uit de
Middeleeuwen. De Dode Zeerollen dateren van rond het jaar nul. Het
Drents Museum wijdt er een expositie aan en toont ondermeer de eerste
verzen van Genesis en het zondvloedverhaal. Authentiek materiaal dat
tweeduizend jaar zorgvuldig onder het zand verborgen is gebleven. Het
dossier hierover leek gesloten. Zijn deze nieuwe data reden de ‘cold case’
te heropenen? Wat roept het op bij mensen nu deze oude wereld tot leven
komt?
In een theater op steenworp afstand van het museum is ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan. Diverse sprekers zullen als gids dienen van 31
augustus t/m 4 januari. Een enkele maal wordt uitgeweken naar
Groningen, Hooghalen en Dordrecht. Gratis inschrijving via
www.geloofjijhet.com .

Vluchtelingen 2
november Amersfoort
Voorlopig programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10:30 uur Opening
10:45 uur Inleiding Adriana van
Dooijeweerd, Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken (ACVZ)
11:15 uur Vragen vanuit de zaal naar
aanleiding van de inleiding
11:30 uur Werkgroepen
13:00 uur Lunch
13.45 uur Debat met kerkelijke
leiders onder leiding van Henk van
Hout,
voorzitter Raad van Kerken
15.15 uur Meditatief moment
15:30 uur Afsluiting
Opgave vóór 25 oktober 2013 bij het
secretariaat van de Raad van Kerken,
tel. 033- 4633844 of via
rvk@raadvankerken.nl; toegang
gratis; voor een lunch wordt gezorgd
Plaats Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2,
3818 JC Amersfoort

13 Cursussen van de
PKN Noord
Hoe kan een kerkdienst missionair
zijn??
Plaats: Groningen
Datum: 17 september 2013
Plaats: Drachten
datum: 29 oktober 2013

Basiscursus Eredienst
Plaats: Ruinerwold
Gereformeerde kerk, Berghuizen 20 te
Ruinerwold
Data: 17 september, 1 en 15 oktober
2013
Leiding: Evi de Vries-Baarlink (e-mail:
e.de.vries@pkn.nl)
Cursus Jaargesprekken
Plaats: Drachten
De Arke, Flevo 161 te Drachten
Data: 4 en 18 november 2013
Leiding: Ate Klomp (e-mail:
a.klomp@pkn.nl)
Regionale inspiratiedag
Plaats: Zuidlaren
Gebouw “de Meent” Stationsweg 159,
Zuidlaren
Datum: 9 november 2013
Voor meer informatie: Jenneke Span
(e-mail: j.span@pkn.nl)

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF...
Van deze Onderweg werden bijna 1100 exemplaren
verzonden.
De volgende Onderweg zal medio november verschijnen. Ruimte dus
voor uw komende activiteiten( en denk daarbij aan Kerst, bijzondere
bijeenkomsten etc)
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)

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....

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

NIEUWSBRIEF VOOR HET EERST?
We krijgen nogal eens mailtjes van mensen die zeggen: die en die zou de
Nieuwsbrief ook wel willen ontvangen. We doen dat onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat men zich ook weer direct kan laten
uitschrijven (onderaan deze pagina op uitschrijven drukken)
Maar anders krijgt U over twee maand weer een "verse' nieuwsbrief vol
met interessante zaken.
Stuur deze email door naar een vriend
Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken

COÖRDINATIE: JOOP VAN LUIT HESSELTERBRINK 259 7812 CJ EMMEN 0591- 610519
E-mail joopvanluit@home.nl Redactie: Dhr. J. van Luit

