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Een volgend nummer zal februari 2016 verschijnen.
Kopij graag voor 28 december inzenden.....
Meer weten?
Kijk op: www.prvk.nl
Een nummer met heel veel verschillende berichten......

Dit nummer wordt voor het eerst toegezonden
aan een aantal mensen, die nog niet eerder
ONDERWEG ontvingen.
Geen volgend nummer meer ? Druk op UITSCHRIJVEN onderaan deze pagina
Anders: kijk met belangstelling uit naar het volgende nummer..
Veel leesplezier...
Verklaring van de Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe
De Provinciale Raad van Kerken Groningen - Drenthe heeft in zijn vergadering van 14 oktober
gesproken over de ontwikkelingen rond de vluchtelingen en de vluchtelingenopvang en over de
emoties die dat oproept in onze provincies. Naar aanleiding daarvan geven we onderstaande
verklaring uit (mede geïnspireerd op een vergelijkbare verklaring van de Zeeuwse Provinciale Raad
van Kerken).
==============================================================
We constateren allereerst dat vanuit verschillende kerken en door individuele christenen tal van
initiatieven worden ontplooid om te doen wat mogelijk is om vluchtelingen te helpen. Dat geldt voor
vrijwilligers die al langere tijd actief zijn, maar ook voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld de
concrete inzameling van hulpgoederen en het leggen van contacten met lokale overheden en
andere organisaties. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte als een teken dat kerken
dienstbaar willen zijn aan mensen in nood en helpen waar mogelijk. De Raad van Kerken roept dan

ook mensen binnen en buiten de kerken die iets willen en kunnen doen op om zich aan te sluiten bij
de samenwerkende hulporganisaties en zich aan te melden.
Daarnaast constateert de Raad van Kerken dat de komst van vluchtelingen naar ons land en
(nood)opvang in onze provincies soms voor onrust en onzekerheid zorgt. Hoe begrijpelijk ook, toch
dienen uit christelijk oogpunt angst en bezorgdheid niet leidend te zijn, maar vertrouwen en
openheid. Gelovigen zijn aanspreekbaar op hun vertrouwen in God. Zij willen zich door dat
vertrouwen laten leiden.
Wij willen waar mogelijk het gesprek bevorderen tussen alle betrokkenen: inwoners, vluchtelingen,
hulpverleners, deskundigen, vrijwilligers, statushouders, geïntegreerde Nederlanders van
buitenlandse komaf, christenen en moslims, gelovigen en niet-gelovigen. Alleen door gesprek en
ontmoetingen, door te luisteren naar ieders ervaringen, kan er vertrouwen ontstaan. Zo willen wij
ons inzetten om bij te dragen groei van sociale cohesie, nu onze samenleving voor deze sociale
uitdaging staat.
Kerken zijn plaatsen van gebed. De Raad van Kerken roept tenslotte maar niet in de laatste plaats
op tot gebed. Gebed voor vluchtelingen waar dan ook ter wereld; voor hen die de kans niet krijgen
om te vluchten; voor hen die zich inzetten voor vrede; voor hulp aan hen die getroffen zijn door de
wereldwijde crisis die zich voor onze ogen voltrekt. Gebed ook voor machthebbers en
regeringsleiders die sleutels in handen hebben om wendingen ten goede te geven en om
verstandige oplossingsrichtingen aan te geven.
Het gebed ontslaat ons niet van de plicht om te handelen, maar zet ons juist daartoe aan. De Raad
van Kerken Groningen - Drenthe spreekt de wens uit dat deze verklaring daaraan bijdraagt.
NB: deze verklaring is eerder toegezonden aan de plaatselijke Raden van Kerken in de
provincies Groningen en Drenhe

Protestants Heerenveen komt met ecologische 'Trini -tas'
De Protestantse Gemeente Heerenveen heeft tijdens de startzondag een eigen ecologische tas

gepresenteerd: de Trini-tas. Met de milieuverantwoorde tas maakt de kerkelijke gemeente werk van
haar streven om nog meer 'Groene Kerk' te zijn.
Vorig jaar kreeg Trinitas dit landelijke eco-label. Ook wil de gemeente meehelpen met het
terugdringen van het gebruik van plastic tassen. Het idee kwam van kerkenraadsleden Lucia den
Daas en Carla Ganzevoort.
"Elk jaar geven we als gemeente zo'n 250 tassen weg met informatieboekjes en materiaal voor het
nieuwe winterseizoen. We hebben nu met elkaar gezegd: laten we dat doen in een tas die langer
meekan, en ook voor andere gelegenheden gebruikt kan worden", zo vertelt ds. Jan van der Veen
die voorging tijdens de startzondag.
Per 1 januari 2016 komt er een verbod op het gratis weggeven van plastictassen in winkels.
Sommige winkelketens zijn daar al op ingesprongen en geven deze alleen nog tegen een kleine
vergoeding mee aan klanten.
De kerkleden van protestants Heerenveen kunnen straks echter gewoon met de Trini-tas naar de
winkel. "Het is een zwart-oranje tas. Voor die kleur hebben we gekozen omdat deze dan lang mee
kan gaan en niet zo snel smerig wordt. Het is geen katoen en ook geen plastic, maar een
andersoortig materiaal dat milieuvriendelijker is dan bijvoorbeeld katoen. Op de ecotas staat het
logo van onze kerk Trinitas en de naam 'Trini-t

TIP VOOR UW KERK
Geschenk voor U..
Onze kerk heet U welkom..
Maak van hout ( 20 x 20 en 10 cm ) een kastje met een opklapbaar dekseltje.
Maak vervolgens een kerk welkomstfolder ( b.v. een drieslag gevouwen en 1 x in de breedte
gesneden)
Op de buitenkant een foto van uw kerk met relevante gegevens ( contactadres . tijd kerkdiensten
etc etc)
Op de achter zijde een beschrijving van de kerk.
De overige 4 bladzijden kun je dan b.v. gebruiken voor 7 dagteksten..
Die folder stop je in dat kastje en hangt die aan de buitenkant van de kerk met als titel: een
geschenk voor U

Oecumenelezing 2016
Begintijd 15 januari 2016 15:00

Eindtijd 15 januari 2016 18:00
Prof. dr. Christa Anbeek verzorgt de oecumenelezing. Zij is onder meer bekend van het boek 'Aan de heidenen overgeleverd',
Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven. Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Kosten 10 euro; studenten gratis.
Opgave rvk@raadvankerken.nl
Plaats: Geertekerk, Utrecht.

Week van Gebed 2016

Het materiaal voor de Week van gebed is beschikbaar. Bestellen kan via bestelformulier. Voor meer informatie: klik hier

Ch ri st eli jke bl ade n ve rt egenw oord ig d i n Ca ndl e
Zeker twintig bladen doen mee aan de online bladenkiosk Candle. Candle gaat op 1 januari 2016 open voor
publiek. Abonnees betalen € 2,95 per maand en krijgen daarvoor maandelijks ruim 70 artikelen uit de
christelijke journalistiek, te lezen via de website of de app.
De deelnemers zijn Beam, Belle, Clink, De Nieuwe Koers, De Oogst, Elisabeth, Gezinsgids, Idea Spektrum
(Duits), Israel & de Kerk, Israel Actueel, Israel Today, Jente, Opwekking Magazine, Profetisch Perspectief,
Sophie, Thuis, EO Visie, Weet Magazine, Zoeklicht en Zomer.
Wijnand Voogdt, projectleider van Candle, verwacht dat daar de komende maanden nog zo'n vijf bladen bij
komen. "We hebben nog wel een paar namen op ons verlanglijstje. Zo hopen we ook vertaalde artikelen van
het engelstalige blad Christianity Today te gaan publiceren, maar het overleg over de oceaan wil nog niet zo

vlotten."
Voogdt denkt dat Candle in een behoefte voorziet. "Met Candle hopen we iets goed te doen voor de lezer én
voor de uitgever. De lezer krijgt artikelen uit allerlei bladen, die prettig leesbaar zijn op elk online apparaat,
voor een behapbare prijs. Dat is een vorm die past bij deze tijd. Voor de uitgevers is Candle een kans om
veel mensen te laten zien hoe goed hun blad eigenlijk is en tegelijkertijd een extra inkomstenstroom op te
bouwen."

Pelgrimage, Heilig jaar en wandeltochten in Noord Nederland
Paus Franciscus kondigt een Jaar van Barmhartigheid af. Een heilig jaar, dat begint met het openen
van de rechterdeur van de Sint Pieter. Pelgrims die het Jaar van de barmhartigheid mee vieren
kunnen door die deur naar binnen gaan. Toen ik eind september in Rome was, was die deur nog
dicht gemetseld. Op 8 december zal de paus die deur openen. De deur blijft open tot 20 november
2016. Zo gaat dat in een Heilig Jaar.
Twee dingen vallen mij op:
1.
De paus sluit aan bij de pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede waartoe de Wereldraad van
kerken vorig jaar bijeen in Busan heeft opgeroepen.
2.
Die pelgrimstocht betekent niet alleen letterlijk op weg gaan, maar vooral elke dag op de
plek, waar jij leeft, gehoor geven aan de oproep van Jezus tot barmhartigheid - wees barmhartig
als je hemelse Vader - en tot het gaan van de weg van gerechtigheid en vrede.
Luister maar naar de uitleg van de paus: De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig
Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een
pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim die een weg aflegt naar een
begeerd doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in ieder andere plaats te bereiken zal ieder naar
eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen. Dit zal een teken zijn van het feit dat ook de
barmhartigheid een doel is om te bereiken en dat het inzet en offer vraagt. Moge de pelgrimstocht
derhalve een prikkel tot bekering zijn: wanneer wij door de Heilige Deur gaan, zullen wij ons laten
omarmen door de barmhartigheid van God en zullen wij ons ervoor inzetten barmhartig te zijn voor
de ander, zoals de Vader dat is voor ons.
Het gaat, ook als je een pelgrimstocht naar Rome maakt, vooral om de pelgrimstocht die ons leven
is en om de doelen die je op die tocht je bewust kunt stellen: je kunt kiezen voor barmhartigheid en
voor de weg van gerechtigheid en vrede. Daartoe willen paus Franciscus en de Wereldraad ons
oproepen.
Het daadwerkelijk op pad gaan is daarbij wel een mooi hulpmiddel, dat kan helpen om je leven als

een pelgrimstocht te ontdekken; naar doelen die er al zijn en waarvoor je bewust kunt kiezen.
Dat middel kunnen we dus bewust hanteren. Als Raad van Kerken van Groningen/Drenthe willen we
graag zulke pelgrimages organiseren en daarbij behulpzaam zijn. Maar toen we een poging deden
een pelgrimstocht in het noorden te organiseren, realiseerden wij ons dat er al heel veel
gepelgrimeerd wordt. Wij hoeven misschien alleen maar de rol van doorgeefluik te vervullen.
Daar willen we in ieder geval mee beginnen. En daarom vragen we aan alle plaatselijke raden van
kerken, aan alle actieve groepen binnen parochies en gemeenten, aan allen die dit bulletin lezen om
de volgende vragen te willen beantwoorden en ons hun antwoorden toe te sturen:
1.
Welke pelgrimages/wandeltochten/pelgrimstochten kent u uit uw eigen omgeving?
2.
Wat was de reden en het karakter van die pelgrimages?
3.
Zijn die pelgrimages te koppelen aan de pelgrimage, waartoe de Wereldraad oproept en
waartoe paus Franciscus oproept?
Zoudt u uw antwoorden willen mailen naar mij: lind49@hetnet.nl? De resultaten van die
inventarisatie geven we dan graag weer aan u door. Er gebeurt al heel veel. Door dat aan elkaar
door te geven, helpen wij elkaar verder op weg. Op de weg van barmhartigheid, en van
gerechtigheid en vrede. De paus bemoedigt met zijn opgeheven duim ons op die weg!

Jaap van der Linden, ambassadeur van de RvK voor locale oecumene.

Kerkelijke Popupwinkel in Assen

