AGENDA
 Open dag Drenthse Kerken, 22 mei
Provinciale Roze Viering, 5 juni Heerenveen
 Kerkenpad Oost-Groningen, 18 juni
 Opening Tsjerkepaad, 25 juni, Dronrijp
 Viering Kleurrijk Fryslân, 21 september
 Provinciale Kerkendag Harlingen 2016, 2 oktober Harlingen
 Conferentie: Armoede en Kinderen, 7 oktober Leeuwarden
 Symposium Kerkmuziek, 23 en 24 mei 2017
 Kerkennacht, 23 tot 25 juni 2017


Wij wensen U van harte een hoopvol en vredevol Pinksterfeest!

NIEUWSBRIEF Mei 2016
Kom naar de Kerkendag in Harlingen!
“BRUGGEN”
zie:
www.friesekerkendag2016.nl
Wilt u doneren? Uw bijdrage is welkom
op: NL 97 Rabo 0119398907
t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken,
Harlingen.

TSJERKEPAAD FRYSLÂN 2016
Thema: ‘Kerk en Muziek’
De opening van ‘Tsjerkepaad 2016’ vindt plaats op zaterdag 25
juni a.s. in de Salviuskerk ( de Âlde Wite) te Dronrijp.
Info via:
www.tsjerkepaad.nl

Kerkenpad Oost-Groningen: Twintig Groninger kerken openen op 18 juni hun deuren van
11.00 tot 16.00 uur. In vele kerken zijn er bijzondere activiteiten b.v. in Oudeschans is
een foto expositie over het oldambtster landschap. Meer weten? Zie de website:
www.groningerkerken.nl
Diverse kerken in Drenthe openen op 22 mei Van 11.00 tot 17.00 hun deuren. U bent
welkom om te kijken, er zijn deskundigen aanwezig die u alles over deze kerken kunnen
vertellen. Middels een fietsroute kunt u met deze kerken kennis maken.
Elke kerk biedt een eigen gevarieerd programma. Op een later moment vindt u hier meer
informatie over deze programma's, maar we kunnen wel al het volgende laten weten:
In Het Kleine Kerkje in Gieterveen zijn optredens van een gelegenheidsduo, zij spelen
wereldmuziek uit zeer verschillende culturen. Het Kleine Kerkje is open van 11.00 tot
17.00 uur. U kunt hier beginnen met een heerlijke lunch of koffie/thee drinken met
gebak. Tevens is er een expositie van glaskunst van Geert Biel uit Eext.
In de synagoge in Zuidlaren zijn rondleidingen, kunt u kennis maken met joodse hapjes
en drankjes. Ook is er Jiddische muziek en zal er een Klezmer band optreden.
In de Magnuskerk in Anloo zijn gidsen aanwezig die u uitleg geven en wordt het orgel
bespeeld. De Magnuskerk is tussen 12.30 en 17.00 uur te bezoeken.
In de Dorpskerk in Gieten spelen leden van de muziekschool Hondsrug op piano en zijn er
optredens van het Daphne Ensemble. De Dorpskerk is open vanaf 11.00 uur.
De kerk in Eext is open van 12.00 tot 17.00 uur, hier zijn muziekoptredens, rondleidingen
en wordt het orgel bespeeld.

In de Vredesweek op 21 september organiseert Kleurrijk
Fryslân in Leeuwarden samen met de wijkgemeente
Cammingaburen ‘s avonds een Kleurrijk Vieren. Info via
www.kleurrijkfryslan.nl

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van Kerk en Israël Groningen Drenthe dan kunt u de
volgende data alvast in uw agenda schrijven.
Op donderdag 8 september is er in de Synagoge te Zuidlaren een voorbereidingsbijeenkomst
voor de Israëlzondag van 12.00 – 15.00 uur. (broodje meenemen)
De synagogelezing is dit jaar op donderdagavond 27 oktober in de Synagoge te Zuidlaren.
Aanvang 20.00 uur. De inleider is de heer Jacob de Leeuwe (arts) en groot kenner en
beoefenaar van de joodse traditie. De inleiding zal gaan over parabelen, wijsheden en Bijbelse
interpretaties vanuit de joodse mystiek, de kabbala en andere deductieve methoden vanuit
de Talmoed. Uitgebreidere informatie volgt op een later tijdstip en via:
www.kerkenisraelgroningendrenthe.nl

ZinPortaalFryslân
Een jaar geleden nam een aantal geestelijk verzorgers uit Friesland het initiatief
om iets te doen voor de steeds grotere groep mensen die worstelen met
zingevings- en levensvragen. Het aantal mensen dat niet meer vanzelfsprekend
de weg naar de eigen pastor of gemeente vindt is alleen maar toegenomen. En
ook de reguliere hulpverlening heeft meestal geen antwoord op vragen naar
zin en betekenis. De meeste hulpverleners zijn niet getraind om dit soort
signalen op te pakken.
Eenzaamheid, verlies, ziekte en eindigheid van het leven zijn thema’s waar niet
meer vanzelfsprekend een klankbord voor is.
Op 1 december vorig jaar was er een ontmoeting met de Friese Raad van
Kerken en deze groep, die zich ZinPortaal Fryslân noemt om nader kennis te
maken en informatie uit te wisselen.
ZinPortaal Fryslân is inmiddels een stichting en wil als netwerkorganisatie op
twee niveaus werken: Rechtstreeks begeleiding bieden aan mensen die daarom
vragen en trainen van hulpverleners (zoals huisartsen, medewerkers van
gebiedsteams, enz.) en vrijwilligers in het herkennen van en omgaan met
zingevingsproblematiek.
Daartoe zijn twee proefprojecten gepland: een bij een huisartsenpraktijk
“Zingeving op Recept” en een bij een gebiedsteam “Zin in de Buurt”. Het eerste
project loopt vanaf februari tot augustus 2016, het tweede project start na de
zomer.
Het is nadrukkelijk de bedoeling van de stichting om waar mogelijk de
verbinding met lokale kerken en pastores te herstellen.
De stichting wordt gefinancierd door sponsorgelden en donaties.

Platform Kerk en Aardbeving
is een platform van kerken in Noordoost-Groningen dat betrokken is bij
de problematiek rond de aardbevingen die worden veroorzaakt door
aardgaswinning in Groningen.
Deze problematiek heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van de
bewoners van het gebied huizen en andere gebouwen worden aangetast.
Inspecteurs komen in huis en bekijken het grondig de schade op te
nemen. In vele gevallen volgt dan een reparatie die het huiselijk leven
voor een tijdje ontwricht.
Maar soms volgt er een impasse waarbij de bewoners en/of eigenaars in
onzekerheid verkeren over hun toekomst en hun veiligheid. Verder
blijken ook scholen, bedrijven, monumenten en dijken beschadigd te
worden. Wat betekent deze problematiek voor de aantrekkelijkheid en
het perspectief van deze regio? Hierdoor strekt deze problematiek zich
uit tot bijna het hele maatschappelijke leven en grijpt het in in het
welbevinden voor de bewoners.
Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken
vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het
welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Het
platform investeert op deze wijze in de leefbaarheid van de
gemeenschap.

De Raad van Kerken Friesland ondersteunt dit initiatief van harte en beveelt de
stichting ZinPortaal Fryslân warm aan bij de Friese kerken.
Het e-mailadres van de stichting is info@zinportaal.frl
De website (in voorbereiding) is www.zinportaal.frl

VOORAANKONDIGING:
conferentie ‘Armoede en kinderen’
Vrijdag 7 oktober 2016, van 10.00 tot 16.00 uur
Hoe kunnen kerken en overheid elkaar vinden op het gebied van armoede en
elkaars inzet zo afstemmen dat met name voor kinderen de gevolgen van
armoede afnemen.
Met inleidingen en workshops zullen diverse aspecten aan de orde komen.
Gastsprekers o.a. ds. Karin van den Broeke, voorzitter Synode Protestantse
Kerk in Nederland, wethouders Van der Molen (Leeuwarden) en Rijpstra
(Tytjerksteradiel).
Locatie: kerkgebouw De Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden.
Voor wie: leden van kerkgenootschappen en belangstellenden die betrokken
(willen) zijn bij de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, als u reiskosten niet kunt
declareren en ze een belemmering zijn voor deelname, dan kunnen wij ze
vergoeden.
Zie voor het uitgebreide programma de website van de Arme Kant van Fryslân:
www.armekantfryslan.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Meer informatie vindt u op deze website:
https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/
De zienswijze van het platform vindt u hier:
https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/standpunten/zienswijze

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 6 september a.s.
Redactie:
Joop van Luit en Ulbe Tjallingii

