

NIEUWSBRIEF Maart 2016

AGENDA
 Presentatie Cd ‘Taizé yn it Frysk’ 20 maart Jorwert
 Concert Karel ter Linden & Karin Kuyper 20 maart Gasselte
 Jaarvergadering Friese Raad van Kerken 11 april Warns
 Liedboekdag 23 april Veendam
Augustinus’ preken, lezing door Hans van Reissen 10 mei Joure
 Friese Provinciale Roze Viering 5 juni Heerenveen
Provinciale Kerkendag Fryslân 2016, 2 oktober Harlingen
 Conferentie: Kerk, kind en armoede 7 oktober Leeuwarden

PASEN
Ieder jaar vieren we met de nodige uitbundigheid ons Paasfeest. Het feest dat in de lente valt. Een omstandigheid die de vreugde van Pasen
verdiept. Het jonge leven meldt zich overal om ons heen. We voelen steeds meer de warmte van de zon. Aan alles merk je de levenskracht en de
levensmoed.
Pasen versterkt dat gevoel. Het is het verhaal van het leven dat altijd weer opnieuw voortkomt uit de dood. Zoals in de natuur het leven afsterft
en op die manier het mogelijk maakt dat nieuw leven en nieuwe levensvormen ontstaan.
De weg die Jezus is gegaan is daarvan het gelovig symbool. Met Pasen ondergaat hij een transformatie. De gekruisigde is de opgestane. De dode
is de Levende.
Ieder jaar is dat weer het wonder, dat wij in geloof vieren. Ook al is het verhaal bekend, het kan je telkens weer raken en inspireren. Dat laatste is
alleen het geval, als het een verhaal wordt dat in je eigen leven concreet wordt. Als er sprake is van 'transformatie'. Dat de dingen er anders uit
komen te zien. Dat er in een ogenschijnlijk troosteloze situatie, toch hoop wordt beleefd.
In de oecumenische beweging proberen christenen tekenen van hoop op te richten. Door samen te werken, elkaar te ontmoeten, elkaars tradities
te verrijken en te verdiepen, en door onderlinge solidariteit met de slachtoffers in deze wereld. Zo geven zij gestalte aan hun roeping om getuige
van de Levende te zijn.
Wereldwijd is er van alles gaande, dat ook ons bestaan in de eigen omgeving raakt. De komst van vluchtelingen en asielzoekers, waar veel
mensen vanuit plaatselijke geloofsgemeenschappen bij betrokken zijn. De aandacht voor vervolgde christenen in Syrië en Irak, waarvan
sommigen in ons eigen midden wonen. De blijvende aandacht om kwetsbare groepen in onze eigen samenleving. De zorg om het behoud van de
aarde.
In deze nieuwsbrief vindt u voorbeelden van kerkelijke activiteiten die misschien voor u interessant en verrijkend kunnen zijn. Om met elkaar de
hoop levend te houden, dat het anders kan in de wereld, als we ons laten leiden door de Geest van de Opgestane.
Veel inspiratie gewenst, namens de Provinciale Raden van Kerken van Friesland en van Groningen - Drenthe, ds. Bert Altena.

23 april Liedboekmiddag Veendam
Op zaterdag 23 april is er van 14.00 tot 16.45 in de Grote Kerk aan de J.G.Pinksterstraat 5 te Veendam een liedboekmiddag rond het thema ‘bijbelse
(hoofd)personen en bijbelse vertelliederen’.
Los van de ideeën die je opdoet voor het zoeken naar en het gebruik van geschikte liederen uit het nieuwe liedboek in eigen kerk of koor is het
natuurlijk gewoon een feestje om op een middag maar liefst 25 liederen te leren kennen en te zingen met gelijkgestemde en enthousiaste mensen.
Wie zich uiterlijk zo. 17 april aanmeldt, krijgt € 2,50 korting op de entree van € 7,50 (‘all-in’). Kaarten zijn ook aan de zaal te koop. Rondom de kerk
is volop (gratis) parkeergelegenheid (de blauwe zone geldt niet op zaterdag). In het najaar is de volgende liedboekmiddag.
Info en opgave via liedboekdagen@pknveendam.nl of via (0598) 613308.
Bij sommigen wordt het nieuwe liedboek al helemaal gebruikt, bij anderen wordt er af en toe en bij nog weer anderen nog niet uit gezongen – voor
deelname aan de liedboekmiddag maakt dat allemaal niet uit – het is kennismaken en verkennen en daarbij komen we van alles tegen.

Activiteiten Raad van Kerken in Fryslân

Uitnodiging voor de

Jaarvergadering Raad van Kerken in Fryslân
maandagavond, 11 april 2016
19.00 inloop & ontmoeting
19.45 opening door ds. Margarithe Veen, raadsvoorzitter
20.00 Inleiding door ds. Wim Beekman: ‘De vitaliteit van de kerken
in Noord Nederland’
20.45 pauze
21.00 ds. Cees Glashouwer: Vooruitblik Friese
Kerkendag Zondag 2 oktober 2016 Harlingen,
21.30 rondvraag en afsluiting
locatie: RK St. Janskapel
Boppelâns 19, 8721 GG te Warns
info & aanmelding: tjallingii2@zonnet.nl
06-14859557, ds. Ulbe Tjallingii

Activiteiten van de Raad van Kerken Drenthe/Groningen
Concert
met Carel ter Linden en Karin Kuyper
in 'Witte Kerkje' te Gasselte

In het Witte Kerkje in Gasselte is op Palmzondag, 20 maart, om 15.00 uur
een concert van Carel ter Linden en Karin Kuyper. Dit concert staat in het
teken van 'De zeven kruiswoorden, uitgesproken door
Jezus aan het Kruis' en wordt afgewisseld door de
pianomuziek die Joseph Haydn maakte in 1786 op verzoek
van de bisschop van Cadiz.
De zeven kruiswoorden zijn te vinden in het evangelie van
Lucas 23:34 en 43, Johannes 19:27, Marcus 15:34,
Johannes 19:28 en 30 en het laatste kruiswoord in Lucas
3:46. Dat laatste kruiswoord luidt 'Vader, in Uw handen
beveel ik mijn geest.'
Aanmelding vooraf (€ 10) is prettig in verband met de
voorbereidingen. Komt u die middag op 'goed geluk'
naar de kerk en er is nog plaats, dan betaalt u per
persoon iets meer (€ 11). De kosten kunnen die middag
contant worden betaald; koffie en/of thee is aanwezig.
Aanmelding kan gebeuren bij Piet Vlasblom, Ericapark
6, 9462 RD in Gasselte, tel. 0599-565363, per e-mail:
pvlasblo@hotmail.com. Wel graag het aantal personen aangeven en hoe
en waar u bereikbaar bent, zodat we uw aanmelding kunnen bevestigen.

Provinciale
Kerkendag 2016
Harlingen
“Bruggen”
Op zondag 2 oktober 2016 organiseren de
Harlinger kerken en de Friese Raad van Kerken de vijfde provinciale
kerkendag. Het thema van deze editie is ‘Bruggen’.
\
De Harlinger kerken stellen die zondag hun deuren en harten open
met mooie muziek, viering en ontmoeting, met talrijke workshops
en medewerkers, van bisschop de Korte tot ds. Bottenbleij, en van
liedboekzingen tot kliederkerk.
Een hartelijke welkom aan iedereen die zin heeft om erbij te zijn. En
zegt het voort!
De details van het programma en de communicatiemogelijkheden
met de organisatie worden binnenkort zichtbaar op de website van
deze Friese kerkendag: www.friesekerkendag2016.nl
Wilt u nu al contact leggen mail dan naar
info@friesekerkendag2016.nl.
Of bel met ds.Cees Glashouwer, 0517-417033.
Wilt u doneren voor het welslagen van de kerkendag? Uw bijdrage is
welkom op:
NL 97 Rabo 0119398907
t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen.

Raad van Kerken Emmen organiseert ”Vroeg op Pasen”
Elk jaar wordt op de morgen van de eerste Paasdag een "Vroeg op Pasen "
in Emmen gehouden door de Plaatselijke Raad van Kerken.
Rond een liturgie ( deels binnen en bij een knappend houtvuur ook
buiten)komt de Paasgedachte aan de orde.
Vertegenwoordigers van veel kerken in Emmen en omgeving steken een
kaars aan aan de Paaskaars en nemen die vervolgens mee naar de eigen
kerk om het PAASFEEST TE GEDENKEN.
Vooraf aan deze viering begint er al de avond
daarvoor in de Grote kerk een doorlopende
gebedsdienst/Paaswake( start rond 23.00 uur) die de
hele nacht doorgaat en overgaat in de Vroeg op
Viering. Dit alles rond en in de Grote Kerk. Meer dan
van harte welkom.

Archief Friese
Raad naar
Tresoar
Op 6 maart is het archief
van de Raad van Kerken in
Fryslân in bewaring
gegeven bij Tresoar te
Leeuwarden. Het betreft de
raadsdocumentatie over een
periode van 40 jaar, vanaf
de oprichting op 11 juni
1969 tot en met het kalenderjaar 2009. De documenten zijn zorgvuldig
gesorteerd en geïnventariseerd door ds. Ulbe Tjallingii en bij Tresoar in
goede handen. Het archief is in beginsel niet openbaar maar voor
onderzoek kan bij de Friese raad toestemming worden gevraagd.

Symposium
Kerkmuziek
&
Liturgie
23 en 24 mei
2017

Er zal weer een landelijke kerkennacht
worden gehouden in 2017.
De datums zijn inmiddels al bekend:
Kerken zullen hun deuren openzetten in
het weekend van
23 tot 25 juni 2017.
Dat heeft de nieuwe werkgroep van de stichting
Kerkennacht bekendgemaakt.

LEZING: Waait de geest nog waarheen die wil? Augustinus verkondiging op Pinksteren (10 mei te Joure)
Dinsdagmiddag 10 mei organiseert de RvK Friesland een studie- en ontmoetingsmiddag voor pastores en predikanten. Onderwerp zullen de
pinksterpreken van de kerkvader Augustinus zijn. Het verhaal over de komst van de Heilige Geest op Pinksteren zoals verteld in Handelingen
van de apostelen is een intrigerend maar ook lastig verhaal. Het gedruis van hevige wind, vurige tongen, spreken in vreemde talen en een stoet
aan volkennamen zijn voor menig predikant een pittige opgave. Augustinus van Hippo (354-430) heeft bijna veertig jaar lang de
geloofsgemeenschap van het Noord-Afrikaanse Hippo Regius als predikant en bisschop gediend. Van hem zijn honderden preken bewaard.
Daaronder bevinden zich ook enkele pinksterpreken. In die toespraken blijkt Augustinus oog te hebben voor details in de Bijbeltekst waar je
gemakkelijk overheen leest. Hij legt bovendien verrassende verbanden. Kan een bezielende pastor uit oude tijden eraan bijdragen om onze visie
op het pinksterfeest te vernieuwen?
De bijeenkomst wordt begeleid door drs. Hans van Reisen (*1957), theoloog en studiesecretaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven.
Samen met anderen publiceerde hij een reeks preekvertalingen en bijbelcommentaren van Ambrosius en Augustinus. Tijdens de bijeenkomst is
een boekentafel aanwezig waarop alle leverbare boektitels met vertalingen van deze kerkvaders ter inzage en te koop liggen.
De middag begint om 13:30 uur en eindigt omstreeks 16:15 uur met de uitnodiging onder het genot van een drankje de onderlinge ontmoeting
nog even voort te zetten. Plaats van samenkomst is het parochiecentrum te Joure: Midstraat 110 (8501 AV). De kosten voor deze studiemiddag
bedragen €10,00 per persoon. Opgave kan via info@raadvankerkenfryslan.nl.

Zondag 1 t/m zondag 8 mei 2016
REIS VOOR JONGEREN NAAR TAIZÉ

Gezamenlijke busreis (o.v.) vanuit Friesland, Groningen en (event.) andere opstapplaatsen.
Kosten voor jongeren vanaf 17 jaar € 215,- (incl. maaltijden, verblijf en reiskosten).
Taizé is een oecumenisch klooster in Bourgondië in Frankrijk,
waar jaarlijks tienduizenden jongeren naar toe gaan, uit de hele wereld. Een unieke plek waar je
stilte vindt, inspiratie en bijzondere ontmoetingen kunt meemaken.
Inlichtingen en opgave bij Gerrit Groeneveld, tel. 0515-579190;
g.s.groeneveld@ziggo.nl; Robine van Olffen
(reiswebsite FrieslandnaarTaizé.nl); tel. 06-37493597;
robineolffen@hotmail.com en Bauke Groeneveld;
tel. 06-26248454; b.j.groeneveld@student.rug.nl. (Groningen).
Opgave tot 1 april. Bij voldoende belangstelling reizen we met een bus, anders met busjes/auto’s.

Taizé yn it Frysk
De prachtige meerstemmige liederen van Taizé zijn in een Friese vertaling
opgenomen in de liedbundel “Tachtich lieten út Taizé”, waarvan vorig jaar
de derde druk is verschenen. In de Friese editie van het Liedboek (zingen en
bidden in huis en kerk) is een aantal van deze liederen opgenomen. Van deze
Friese Taizéliederen verschijnt in maart een cd, uitgevoerd door een koor en
muziekgroep o.l.v. Jannie Brandsma uit Parrega. Op zondag 20 maart wordt
in de St. Radboudkerk in Jorwerd om 16.00 uur een Taizégebedsviering van
het Nijkleaster gehouden, waarin deze liederen worden gepresenteerd. Na
de gebedsviering staat de koffie klaar. De cd is opgenomen in een boekje
over Taizé met een koorversie en een instrumentale (inzing)versie en kost €
15,- Inlichtingen bij Gerrit Groeneveld (tel. 0515-579190)
g.s.groeneveld@ziggo.nl

Info & contact:
www.raadvankerkenfryslan.nl of www.prvk.nl
Contactadressen: tjallingii2@zonnet.nl (voor Friesland)
en Joopvanluit13@gmail.com (voor Groningen/Drenthe).
We nodigen U van harte uit nieuwe contactgegevens, nieuws en
artikelen voor deze nieuwbrief door te geven.
Deadline volgende editie 7 mei a.s.
Redactie: Joop van Luit en Ulbe Tjallingii

