“ONDERWEG”
Nieuwsbrief Raad van Kerken Groningen-Drenhe
Nieuwste uitgave van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen: “Een
pelgrimage van vrede en gerechtigheid”

De Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen te Emmen
heeft een boekje uitgegeven
getiteld: Een pelgrimage van vrede
en gerechtigheid”. Aan de hand van
dit boekje kunt u een wandeling
maken door het centrum van
Emmen. De route voert o.a. langs
Stolpersteine, verschillende
monumenten, de synagoge en de
Joodse begraafplaats. De route
wordt met foto’s aangegeven en
begeleidende teksten verbinden
verhalen uit het verleden met
thema’s waarmee we vandaag
worden geconfronteerd. Dit boekje

is op 28 maart aan wethouder
Kleine (onderwijs, toerisme, kunst
en cultuur) overhandigd tijdens een
bijeenkomst in de synagoge te
Emmen.

EEN VIRTUEEL KLOOSTER IN EEN DESOLAAT LANDSCHAP; ROTTUM.
De regen is net opgehouden als we met 22
personen achter de boerderij van Jan en
Hilma parkeren. Het is even wennen en
hier en daar laten de koeien toch hun
sporen na op het erf en dat merken een
aantal wandelaars op een niet aangename
wijze. We zijn in Stitswerd. Een prachtig
wierdedorpje met de kenmerkende
radiaalstructuur op de linkeroever van de
ooit zo brede rivier de Fivel. De vorst van
de afgelopen weken heeft duidelijk zijn
sporen nagelaten, grote gaten in de weg en
de weilanden hebben bruin/groene tinten.
De grijze bewolking ligt als een deken over
dit uitgestrekte land. Geen wonder dat de
monniken hier terecht kwamen ver van de

woelige wereld om zich terug te trekken in
een gezamenlijk kluizenaarsbestaan.

Onze blik is gericht op Rottum en groot is
de verbazing als we via Bethlehem naar dit
pittoreske wierdedorp gaan. De nonnen
hadden hier een convent en hebben het hier

niet altijd breed gehad. Toen de
toenmalige paus af wilde van de
dubbelkloosters zijn de nonnen hier
neergestreken en vernoemden het naar de
geboorteplaats van Christus. Het is amper
1500 meter van het oorspronkelijk
klooster.
We maken een omtrekkende beweging om
Rottum en het onthult eigenlijk al snel dat
het hele dorp een voormalig klooster is
geweest met een dubbele rij grachten
met uitsparingen die bedoeld waren als
bastions tegen vijandige bendes en troepen.
Kloosters waren in de middeleeuwen

gewilde militaire strategische objecten. Je
kon er met veel manschappen bivakkeren,
er was voedsel voor de huursoldaten en de
paarden en onderdak voor een grote groep
strijders. Beide strijdende partijen, de
Staatsen o.l.v. Willen van Oranje en de
koningsgezinde Spanjaarden hebben hier
“gebruik” van gemaakt en hebben bij
vertrek alles aanzienlijk vernield. Het is de
ironie van de geschiedenis dat met het
terugtrekken uit de wereld diezelfde wereld
jou als militair strategisch object ziet. De
monniken hadden geen andere keus dan te
vluchten naar het Refugium in Groningen
bij de Rode Weeshuisstraat.

Zie voor meer nieuws en routes: www.spig.nl
************
Meditatief stiltemoment in de Grote Kerk Emmen.
Verlangen naar stilte en
rust, dat herkennen veel
mensen bij zichzelf.
Even los komen van de
drukte in werk, gezin en
in het hoofd. Stilte kan je
veel geven.
Daarom is er vanaf 15 januari op elke
maandag twee keer een meditatief moment
met de naam ‘Naar binnen ’. Mensen
kunnen dan stilte ervaren in dit bijzondere
gebouw, de Grote Kerk. Vanaf 12.00 uur
en 19.00 uur kan men binnen lopen. Er
klinkt muziek, er is een geleide meditatie
vanaf 12.15 en 19.15 uur. Dan is het

daadwerkelijk stil tot 12.45 en 19.45 uur.
Daarna kan men weggaan, een kaarsje
branden of nog even blijven zitten.
Omdat er weinig woorden klinken, is een
bepaalde traditie of kerkelijke binding geen
voorwaarde om deze stilte te kunnen
beleven.
Het moment is gratis en vrij toegankelijk
voor iedereen die in het centrum werkt,
woont, winkelt en voor iedereen in Emmen
die verlangt naar een moment van stilte.
Elke maandag (vanaf 15 januari) 12.00 –
13.00 uur en van 19.00 -20.00 uur.

Ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur
van Kerkgebouwen.
Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door
de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest. Het
thema voor 2018 is: Levensadem
En we zijn al een heel eindje met het invullen van het programma van 2018. Kijk maar op de
website www.feestvandegeest.nl

Groei bij gebedsweek

De deelname aan de Week van
Gebed om Eenheid onder de Christenen stijgt nog steeds. Dat blijkt nu de cijfers van de enquête zijn
verwerkt van mensen die hebben meegedaan met de gebedsweek in januari 2018. Uit meer dan 200
formulieren kan worden afgeleid dat een derde van de deelnemende kerken meer gasten mocht
ontvangen dan in 2017; bij 11 procent nam het aantal iets af.

50 jaar
Raad van Kerken in Nederland
We zijn
dankbaar u te
kunnen
uitnodigen voor
het vijftigjarig
jubileum van
de Raad van
Kerken in
Nederland. We
hopen dat op pinkstermaandag 21 mei
2018 te vieren in de Sint Joriskerk, Hof 1

te Amersfoort. Om 15.00 uur is er een
feestelijke viering met het thema ‘De Geest
waait’. Aansluitend volgt een receptie tot
18.00 uur.
Wilt u ons jubileum bijwonen, dan vragen
wij u in verband met de organisatie om
aanmelding via de e-mail:
rvk@raadvankerken.nl.

70 jaar Wereldraad
Begintijd 23 augustus 2018
11:00
Eindtijd 23 augustus 2018
18:00
De Wereldraad van Kerken
bestaat 70 jaar. Dat wordt
gevierd in Amsterdam. Het

eerste deel bestaat uit een pelgrimage van
gerechtigheid en vrede door de stad (de
precieze tijden moeten nog worden
doorgegeven). Vanaf 16.00 uur is er een
viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
met o.a. dr. Agnes Abuom, voorzitter van
de Wereldraad van Kerken.

De volgende Nieuwsbrief zal eind
september 2018 verschijnen.
Berichten voor de Nieuwsbrief:
bgroot1948@kpnmail.nl

