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HET VIERDE NUMMER IN 2013 VAN DE
DIGITALE "ONDERWEG".

Bestuur Provinciale Raad van Kerken
Groningen/Drenthe

Een "Onderweg" met berichten en verhalen die
u niet zou moeten missen...Neem de tijd om ze

Bert Altena (voorzitter)

door te lezen en dan te bekijken wat u er mee
doet.Ook nu weer berichten waar u vast wat
mee kunt ( neem het over, praat er over etc).

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

Niet het vele is goed ,maar het goede is veel..

Mevr. J.Hoving (secretaresse)
Hoofdstraat 42

Op woensdag 26 oktober waren we met een niet te grote groep in
Westerbork om te luisteren naar het inspirerende verhaal van Ds.
Jaap van der Linden over convenanten.

9414 AD Hooghalen

Een prima avond met een boeiende discussie .

hovmeer@home.nl

Convenanten kunnen "ruimte"geven om plaatselijke samenwerking
meer vorm , inhoud, zeggingskracht en uitstraling naar buiten te
geven .Meer weten over die plaatselijke samenwerkingsvormen
binnenkerkelijk verband?

Dhr. J. Mekkes (penningmeester)

Kijk op de website.
Wie de brochure wil bestellen, kan dat tegen kostprijs doen bij
rvk@raadvankerken.nl. Wie de taakgroep wil ontvangen kan via het
bureau in contact treden met ds. Jaap van der Linden, secretaris
van de taakgroep E mail: lindenerm@gmail.com

(0593) 59 24 20

Piet Heinstraat 6
9781 CB Bedum
(050) 301 30 16
jmekkes@xs4all.nl

Help ons...
Eénmaal per 2 jaar organiseert de Raad van Kerken in
Groningen/Drenthe een konferentie. De laatste konferentie in
Haren over" voltooid leven? "trok een groot aantal deelnemers.Uit
reacties merken we hoe -ook op dit moment- dit thema actueel is
en blijft. De raad wil in eind 2014 opnieuw een conferentie met een
ethisch/religieus/pastoraal/diakonaal karakter organiseren.
Wie wil ons een onderwerp noemen , waarvan u zegt: daaraan zou
de Raad eens uitvoerig aandacht aan moeten schenken...
Stuur dan een mail naar Joopvanluit@home.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:

Dhr. J. van Luit
Hesselterbrink 259

1. PR van groot belang
Uw Raad onder de aandacht van anderen brengen is van groot
belang.

7812 CJ Emmen
(0591) 61 05 19

Een eigen website? De Raad van Kerken Schoonebeek b.v. heeft
een heel aardige folder gemaakt, die ze breed verspreiden. Kost
niet veel en heeft een aardig effect... Meer weten of zo n folder
hebben?
Mail:gradusineke@zonnet.nl

joopvanluit@home.nl

Dhr. P.W. Moons
Burg. De Kokstraat 23
7861 AA Oosterhesselen

De Raad van kerken Emmen geeft elke maand een Nieuwsbrief
uit. Begonnen met 30 lezers is het aantal in 3 jaar tijds gestegen
tot bijna 600. Nieuwsbrief lezen? Ga naar
www.raadvankerkenemmen.nl en klik op de linkerkolom.

(0524) 58 16 98
pwmoons@hotmail.com

Mw. S. Scholte Aalbes-Schomaker

De landelijke Raad van kerken www.raadvankerken.nl heeft
interessant materiaal Denk eens aan de gratis maandelijkse E
flits...

Schotslaan 6
9561 TD Ter Apel
(0599) 587331

2. Week van Gebed en eenheid

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:

Het symbool van Canada is de 'maple-leaf', het espenblad

Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J. Twikkeler (Jannie)

Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de
Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als
christenen eensgezind te zijn. De gebedsweek vindt in 2014 plaats
van 19 tot 26 januari.
De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in
Korinte kritisch uit over verdeeld-heid binnen de christelijke
gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder
staat in een zelfde relatie tot Christus. Het thema ‘Is Christus dan
verdeeld?’ is dan ook een retorische vraag, waarop mensen
ontkennend zullen reageren. In Christus blijkt de liefde van God
voor de hele wereld. Tijdens de gebedsweek in 2014 zullen

Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler@kpnmail.nl

Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c

christenen wereldwijd stilstaan bij dit thema.
Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. H
Naast de eenheid tussen de migranten is er in Canada discussie
over de rechten van de inheemse bevolking. De kerken werken
nauw samen met deze oorspronkelijke, indiaanse bevolking om te
proberen hen recht te doen. Heel recent is er een nationale
commissie van waarheid en verzoening ingesteld, die moet toezien
op het bijleggen van geschillen.
De materialen verschijnen in het najaar.
De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan
honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de
christenen. In de geschiedenis van de EA bestaat al ruim 160 jaar
een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods
hand te leggen.

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

3 Kerk en Gemeente
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.

.

In de Jaarbeurs in Utrecht wordt op 29 en 30 november opnieuw de
beurs Kerk & Gemeente gehouden. De beurs is bedoeld voor
iedereen met een taak of verantwoordelijkheid in binnen een kerk
of gemeente.
Er is een keur aan artikelen en diensten: van catechesemateriaal
tot kerkorgels en geluidsapparatuur. Tijdens de vorige editie in
2012 waren er zo'n 120 standhouders en trok de beurs een kleine
3400 bezoekers. Ruim veertig exposanten hebben zich inmiddels
aangemeld.
Meer informatie: www.kerkengemeente.nl.

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

4 Groene Kerkendag 2013

landelijke raad van kerken ons toestuurt
Klik hier voor de website.

Tips?
Laat het ons weten....
Stuur ons voor 1 januari uw informatie, die boven
plaatselijk is en ook interessant voor de andere 1103
lezers.

4 Na het succes van de eerste Groene Kerkendag wordt er nu een
2e dag gehouden op 14 december a.s. in Opstandingskerk te
Houten. Een dag met lezingen, een informatiemarkt en workshops.
Voor U interessant ? U kunt een handleiding downloaden.. Zie voor
meer gegevens
www.groenekerken.nl

5 Solidair Groningen

9 As I Left

Regelmatig geeft deze groep een interessante Neiuwsbrief uit. Door
hier te klikken kunt u het laatste nummer lezen.

6. Stageplaatsen in de Kerk

Heel veel jongeren zoeken een stage plaats. Uw Kerk kan daartoe
ongekende mogelijkheden bieden..
Meer weten? Klik HIER voor een breder verhaal over dit onderwerp

7.Arme Kant van Nederland

Kaarten graag vooraf bestellen via
asileftemmen@gmail.com

