NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2016
AGENDA
Jaarlijkse oecumene lezing, 20 september, 19.30 uur, Grote Kerk te Emmen
Kleurrijk vieren ‘Vrede verbindt’, 21 september 19.30 uur, Schakel Leeuwarden
5e Friese Kerkendag, 2 oktober, Harlingen
Conferentie ‘Armoede en kinderen’, 9 oktober, Leeuwarden
5e Sint Maartensconferentie ‘Gastvrijheid’, 19 november, Groningen
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Groningen Drenthe

De jaarlijkse oecumene lezing zal gehouden
worden op dinsdagavond 20 september om 19.30
uur in de Grote Kerk te Emmen.
Menso Rappoldt ( predikant van de Grote Kerk) en
Elles Schut- Westhuis ( voorzitter van de Raad van
Kerken) zullen Joop van Luit interviewen over zijn
leven , zijn werk bij de kerken in binnen - en
buitenland en met hem in gesprek gaan over tal
van andere onderwerpen.
Het gaat deze avond vooral ook over uw inbreng
en deelnemers worden intensief betrokken bij de
discussie. Van harte welkom...

Herhaling studiedagen voor organisten over het nieuwe Liedboek:
8 en 29 oktober (Friese Beraadgroep voor Liturgie en Kerkmuziek)
Twee jaar geleden organiseerde de Beraadgroep vier keer een gratis studiedagen over het nieuwe liedboek. Wie om
wat voor reden dan ook toen niet deel kon nemen krijgt een herkansing. Op twee zaterdagen wordt deze studiedag
nog een keer aangeboden: Zaterdag 8 oktober in Ureterp (GKV, De Levensbron) en hetzelfde programma op zaterdag
29 oktober in Joure (RKK). Docenten: Auke de Boer en Jelle Rollema. Tijd: 11.00 -16.30 uur. Aanmelden is
noodzakelijk: voor Ureterp uiterlijk zondag 2 oktober en Joure uiterlijk zondag 23 oktober, bij Jelle Rollema:
j.rollema@planet.nl (of 0515-521261).
Doel: zingend en spelend het nieuwe liedboek verkennen. Programmaonderdelen: o.a. de opzet van het nieuwe
liedboek, nieuwe zangvormen, lichte muziek, tips voor het instuderen en begeleiden van nieuwe liederen en
zangvormen. En niet onbelangrijk: het delen van ervaringen en ontmoeten van collega-kerkmusici. De cursus is
laagdrempelig en specifiek bedoeld voor amateur-organisten, maar ook hoger opgeleide kerkmusici zijn van harte
welkom. Kerkmusici uit de provincie Groningen en Drenthe en niet-leden van de Protestantse Kerk zijn ook welkom.
Ook deze keer weer voor iedereen gratis toegang, incl. koffie/thee en lunch. Minimaal aantal deelnemers 10,
maximaal 30. Vol is vol.

Vooraankondiging 5e Sint Maartenconferentie ‘Gastvrijheid’, zaterdag 19 november
2016, 10.00 – 16.30 uur: in stad Groningen. Binnenkort meer informatie op:
www.sintmaartenconferentie.nl of bel naar Solidair Groningen en Drenthe 0592
331972.
Diaconale conferentie voor alle parochies, PCI’s, diaconiegroepen en ieder ander met
passie voor diaconie in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Geïnspireerd worden en
elkaar ontmoeten rond de vraag: “Hoe kunt u van betekenis zijn voor vluchtelingen en
nieuwkomers in uw eigen omgeving?” Met
onder meer diverse workshops, een
informatiemarkt, een optreden van het
Syrisch koor “New Life” en (onder
voorbehoud) de indrukwekkende
voorstelling “As I Left My Fathers House”.

“Mijn moeder doet boodschappen in de
supermarkt, maar mijn vader bij de
Voedselbank.”
Conferentie armoede en kinderen.
Plaats: Leeuwarden, kerkgebouw De
Fontein, Goudenregenstraat 77
Datum: 7 oktober 2016 Tijd: 10 – 16 uur
Er zijn geen deelnamekosten, maar i.v.m.
de lunch is aanmelden verplicht.
Inlichtingen: Door-Elske Cazemier,
d.cazemier@protestantsekerk.nl of 0615139975. Een uitgebreid programma is
te vinden op de website van de Arme Kant
Fryslân http://armekantfryslan.nl/
(Aanmelden kan via de site).

Kirchentag 2017 - 'Du siehst mich'
De voorbereidingen voor de Kirchentag
2017, 24 – 28 mei 2017 in Berlijn zijn in
volle gang. Het wordt een heel bijzondere
Kirchentag in het jubileumjaar van de
Hervorming. Kijk voor nadere informatie
op de website www.kirchentag.de.

