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Belangrijk:
De conferentie Samen Leven op 11 februari was een zeer geslaagde
conferentie waaraan 100 mensen deelnamen.
Een verslag van die conferentie vindt U bijgevoegd..U mag dit verslag
doorzenden b.v. aan mede- kerkenraadsleden e.d.Onderstaand een kleine foto impressie.....

Verdere interessante mededelingen voor U
1.Activiteiten in de noordelijke provincies ( Zie de bijlagen)
Zie de bijlagen over activiteiten voor kerken in Groningen en Drenthe en de
brief over Kerk en Israel
2 Nederlandse opblaaskerk in trek in Duitsland

Het kostte de bouwers van de Keulse Dom een slordige zeshonderd jaar om de kerk te bouwen, Pim Bottenberg maakte een twaalf meter hoge
opblaaskerk die in twee uurtjes is opgezet. Het gevaarte blijkt in Duitsland erg in trek te zijn.
Gelovigen maar ook feestvierders kunnen binnenkort in verscheidene Duitse steden gebruikmaken van het 160 vierkante meter grote
opblaaskerk met 120 zit- of tweehonderd staplaatsen. "Dit jaar wordt de kerk opgebouwd in Keulen, Darmstadt, Bremen en Münster",
zegt Bottenberg vandaag in de krant Westfälische Nachrichten.
De huurprijs voor een dag bedraagt 900 euro. Huurders moeten wel zelf voor kerkbankjes zorgen.

3 Gein Cultuur Groningen in de Synagoge Groningen
Zondag 15 maart.
Start rond 11.00 uur
Elk uur 4 programma's.
De Synagoge ligt aan de Folkingstraat 60 in Groningen
Entree; 10 euro p-.p.
C
Het programma en eventuele wijzigingen vindt u op de website (wordt steeds bijgewerkt):
https://sites.google.com/site/geincultuur. Contact per e-mail: gein.cultuur@gmail.com.
4.Evangelische Kirchentag Stuttgart

Van 3 tot en met 7 juni 2015 vindt de Duitse Evangelische Kirchentag plaats in Stuttgart. Het thema van deze meerdaagse
Kirchentag is: „Damit wir klug werden‟. Dit citaat uit Psalm 90 wordt in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald als: “dat wijsheid ons hart vervult”.
De organisatie wil met dit thema vooral uitdrukking geven aan de boodschap dat een „Ja‟ aan God, een „Ja‟ voor (het) leven betekent.
Omdat het leven eindig is, vraagt het erom het leven wijs te leven. Wijs betekent daarin ook luisteren en tijd nemen voor anderen.
Vijf dagen lang kunnen deelnemers op alle mogelijke manieren participeren in dit thema. Iedere dag begint met een bijbelse overdenking
die door verschillende bekende Duitse mensen en/of theologen wordt gegeven. U kunt zelf kiezen wie u voor die dag aanspreekt.
Na deze „Bibelstunde‟ kunt u zelf opnieuw uw programma samenstellen uit het enorme aanbod dat de Kirchentag biedt.

5 'Veel schade aan kerken door gaswinning'

De aardbevingsschade aan kerken door de gaswinning in Groningen loopt in de miljoenen euro's. Dat zegt Jur Bekooy van de Stichting
Oude Groninger Kerken dinsdagavond bij de EO op Radio 5. Volgens de bouwkundige bedraagt de schade per kerk tussen de 1 tot 1,5 ton.
In totaal gaat het om zestig beschadigde kerken.
De schade bestaat vooral uit scheuren in de stenen gewelven en in zwakke plekken in muren. De muren zijn meestal 1,5 meter dik
en kunnen een stootje hebben, maar de gewelven zijn maar 10 centimeter dik. Scheuren tastten ook de gewelfschilderingen aan, zegt Bekooy.
6 Participatie in werk

Een goede brochure van de landelijke Raad van kerken over
Biddag voor gewas en arbeid 11 maart 2015
Zondag van de Arbeid
3 mei 2015
Dankdag voor gewas en Arbeid 4 november
In deze brochure ook achtergrondsverhalen, gespreksvragen, ervaringsverhalen en aandacht voor jongeren.

7. 40dagentijd-app van Kerk in Actie beschikbaar

Ook dit jaar biedt Kerk in Actie weer een 40dagentijd-app aan. De organisatie stelt: 'Het is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks
te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.'
De 40dagentijd-app heeft een aantal nieuwe elementen. Zo is er de optie om een poll in te vullen waardoor men samen met andere gebruikers van
de 40dagentijd-app ervaringen kan uitwisselen. In de poll komen vragen voorbij die te maken hebben met hoe de gebruiker de 40dagentijd beleeft.
Kerk in Actie: 'De 40dagentijd is een periode waarin sober leven centraal staat. In deze periode sta je bewust stil bij het onrecht en de armoede in
deze wereld. Om hier concreet invulling aan te geven biedt de app de mogelijkheid om te besparen op je dagelijkse uitgaven. In het bespaaroverzicht
kun je precies zien hoeveel je hebt bespaard.'
Voor iOS-gebruikers klik hier voor de app
Voor Android-gebruikers klik hier voor de app

8
Bijbel in 1000 blokjes

De Bijbel in 1001 blokjes' brengt de bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament op een zeer bijzondere manier in beeld: door LEGO®.
Pagina na pagina worden het leven van Jezus, zijn verhalen en zijn omgeving als LEGO®-strip vormgegeven.
'Het beste speelgoedverhaal ooit verteld.' - Rolling... LEES ME

9 Lutherfiguurtje van Playmobil is uitverkocht

Speelgoedproducent Playmobil zag zijn figuurtje van Maarten Luther in recordtijd uitverkocht raken. Playmobil bracht op 6 februari 34.000
Lutherfiguurtjes in de handel, in samenwerking met de Duitse Nationale Dienst voor Toerisme en de Dienst voor Toerisme van de stad Nürnberg.
Het Lutherfiguurtje houdt in de ene hand een pen en in de andere een Bijbel vast. De popjes worden in de handel gebracht ter herdenking van de
500ste verjaardag van de start van de Reformatie in 2017. Met het Lutherjaar wordt herdacht dat de Duitse kerkhervormer Maarten Luther op
31 oktober 1517 met de 95 stellingen ter verwerping van de aflaatpraktijken die hij tegen het portaal van de slotkerk van Wittenberg spijkerde
de Reformatie feitelijk op gang bracht.

10 PKN vraagt leden hoe het verder moet

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over
de toekomst van 'hun' kerk. Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst?
Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

Nog nooit eerder heeft de Protestantse Kerk op haar leden op zo'n grote schaal betrokken bij haar plannen. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale
synode: "De toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn er al gesprekken met deskundigen, classis en kerkenraden over dit onderwerp
geweest. Maar we vinden het belangrijk dat echt iedereen over de toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de toekomst van de kerk
belangrijk vindt, roep ik op deze vragenlijst in te vullen."
In de vragenlijst wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
· Gemeente-zijn & gemeenteleven
· Beleving van het ambt
· Bovenplaatselijk en landelijk kerk-zijn
· Imago van de Protestantse Kerk in Nederland
· (Persoonlijk) geloof
Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar waar mensen in hun gemeente door geïnspireerd worden; waar predikanten volgens hun gemeenteleden
goed in moeten zijn; de hoeveelheid tijd die kerkenraadsleden aan hun ambt besteden; het beoordelen van ideeën die door deskundigen geopperd
zijn voor de toekomst van de kerk. De vragenlijst is te vinden via www.protestantsekerk.nl/kerk2025 en kan tot en met 31 maart 2015 worden ingevuld.
Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van het project 'Kerk 2025'. Tijdens de vergadering van de generale synode in november 2014 spraken de
synodeleden voor het eerst over de vraag hoe de Protestantse Kerk er in de toekomst uit zou moeten zien.
Plaisier: "Wanneer we ons bezighouden met de kerk op weg naar 2025 zullen we ons moeten realiseren dat de kerk niet een project van ons is.
De kerk is van de Heer. Van ons wordt gevraagd oog te hebben voor de weg die de Geest met ons gaat. Als wij nadenken over de kerk op weg
naar 2025 gaat het niet om het leggen van een organisatorische puzzel. Het gaat om de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus' naam."
In april 2015 staat 'Kerk 2025' opnieuw op de agenda van de generale synode. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron
van informatie voor deze bespreking.

11 Doe als gemeente mee met de Paasgroetenactie
Tienduizenden kaarten komen er jaarlijks binnen bij Kerk in Actie voor de Paasgroetenactie. De kaarten zijn bestemd voor gevangenen in
Nederland en in het buitenland. De kaarten voor Nederlandse gevangenen worden tijdens een speciale paasdienst uitgedeeld.
Volgens gevangenispredikanten waarderen gevangenen deze kaarten enorm. Het is voor hen heel belangrijk om te weten dat er aan hen gedacht wordt.
Ook worden er kaarten verstuurd naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (deze worden verstuurd via stichting Epafras) en
naar mensenrechtenactivisten die op de groetenlijst van Amnesty staan.
Meedoen, bijvoorbeeld met een kring of met de hele gemeente?
Kijk op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

