NIEUWSBRIEF RAAD VAN KERKEN GRONINGEN-DRENTHE

Vooraankondiging ontmoetingsdag plaatselijke Raden
van Kerken
De Prov. Raad van Kerken Groningen/Drenthe is voornemens om
op zaterdag13 okt. a.s. een contactdag te organiseren voor
plaatselijke Raden van Kerken in de beide provincies en overige
belangstellenden.
Thema is “Recht doen aan de vreemdeling”.
Over plaats en programma wordt u tijdig op de hoogte gesteld.
Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Viering 70 jaar Wereldraad 23 augustus 2018

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.
Campinggasten
Jonge mensen uit diverse kerken worden opgeroepen mee te doen met
een ontmoeting van jongeren uit diverse landen voor een vierdaagse
voorafgaand aan de viering van 70 jaar Wereldraad. De jonge mensen in
de leeftijd van 18 tot 25 jaar verblijven op een camping bij Leusden en
krijgen een boeiend programma, waarin ze samen kijken naar de
betekenis van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede.
Klik hier

22-24 juni - INLIA herdenkt 30 jarig bestaan Charter
van Groningen
In het weekend van 22 tot en met 24 juni herdenkt INLIA het
30 jarig bestaan van het Charter van Groningen. Met dit

Charter kozen destijds honderden kerkgemeenschappen partij
voor vluchtelingen in nood. Dat is nog steeds hard nodig.
Directeur John van Tilborg: “Het is wrang dat dit werk nog
steeds, zelfs meer dan ooit, nodig is”. Het weekend staat
daarom in het teken van bezinning, bemoediging, oplossingen
voor de toekomst en hoop. Een greep uit de activiteiten:
jongeren werken mee aan een Muur van Hoop in de
Martinikerk. Een kleine boot waarmee 282 vluchtelingen de
Middellandse Zee overstaken, vaart in de Groninger grachten.
Aan boord vertelt een vluchteling over zijn tocht. In
zeecontainers is een expositie te zien van foto’s van Pietro
Bartólo, dokter op Lampedusa. Op het expositieterrein komen
drie tenten, ingericht zoals in 1997 in de bossen bij Dwingeloo,
toen de kerken daar asielzoekers opvingen die nergens terecht
konden. Het weekend eindigt zondagochtend in de Martinikerk
met een oecumenische en internationale slotviering.

Klik hier voor het volledige programma.

"Tafels van hoop" voor vluchtelingen
Doe mee met de landelijke actie op 18 december

Vorig jaar bleek dat de meeste diaconieën (85%!) betrokken zijn bij
vluchtelingen. In december 2017 deden tientallen gemeenten mee aan
de actie Tafels van hoop en ontmoetten zo’n 3.000 gemeenteleden en
vluchtelingen elkaar. Heel belangrijk, omdat contact de integratie
bevordert en helpt om onze taal te leren en werk te vinden. Daarom
nodigen we u uit om op 18 december 2018, de internationale dag van de
migrant, opnieuw in actie te komen! Ga in uw plaatselijke gemeente met
gemeenteleden en vluchtelingen aan tafel en geef het aantal deelnemers
door aan Kerk in Actie. Samen dekken we weer de langste tafel van
Nederland. Meld uw tafel aan via www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop waar u tips
vindt en meer ideeën om een gastvrije activiteit te organiseren zoals
liturgiesuggesties en een petitie voor een gastvrij Europa. Zo geven we
een krachtig signaal af dat vluchtelingen erbij horen!

Stichting Orgelconcerten Coevorden·
Plaats: Hervormde Kerk Coevorden
De organisten voor de serie van 2018 zijn bekend!
Ronald IJmker: 20 juni
Minne Veldman: 11 juli, Bachconcert
Eeuwe Zijlstra: 1 augustus
Jetty Podt: 22 augustus
Toon Hagen: 5 september, Canto Ostinato.
Een gevarieerde reeks concerten!
www.orgelconcertencoevorden.nl/
De volgende Nieuwsbrief zal eind september 2018 verschijnen.
Berichten voor de Nieuwsbrief: bgroot1948@kpnmail.nl
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