NIEUWSBRIEF RAAD VAN KERKEN GRONINGEN-DRENTHE
aug. 2018

Vooraankondiging oecumenisch werkbezoek plaatselijke Raden van
Kerken
De Prov. Raad van Kerken Groningen/Drenthe is voornemens om op zaterdag27 okt.
a.s. ( en niet 13 okt. zoals eerder was aangekondigd)een contactdag te organiseren voor
plaatselijke Raden van Kerken in de beide provincies en overige belangstellenden.
Plaats: De Schepershof, Emmen
Thema is “Vreemdeling zijn we allemaal”.
Het programma voor die dag volgt.
Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Voorbereidingsbijeenkomst Israëlzondag 2018
De werkgroep K&I Groningen Drenthe organiseert ook dit
jaar weer een voorbereidingsbijeenkomst voor de
Israëlzondag 2018.
Deze bijeenkomst is op dinsdag 11 september in de
Synagoge te Zuidlaren. Zuiderstraat 1, van 12 .00 – 15.00
uur.
De handreiking van de Protestantse Kerk Nederland, ter
voorbereiding op de Israëlzondag van 7 oktober heeft als
thema “Trouw tot in eeuwigheid”.

Voor alle deelnemers is er een werkmap. Het volledige materiaal kunt u downloaden via
de site van de PKN.
De bijeenkomst is voor predikanten, voorgangers en andere geïnteresseerden.
Bent u van plan te komen geeft u zich dan, voor 6 september op, via onze website:
www.kerkenisraelnoord.nl of tel. 0521-590663
Per 1 september 2018 gaat het digitale leerhuis van Kerk & Israël Groningen Drenthe
voor een doorstart.
Na anderhalf jaar is de nieuwe gebruiksvriendelijke website zover dat er een doorstart
gemaakt kan worden met het digitale leerhuis.
Met het DigiLeerhuis is het voor mensen, die om wat voor reden moeite hebben met het
bezoeken van een avondvullende activiteit, mogelijk om samen met andere geïnteresseerden
te ‘lernen’ via internet.
Elke 2 maanden komt er een nieuwe tekst op de site. Inhoudelijk zal het gaan over het Joodse
gedachtegoed al of niet in relatie tot het christendom.
De individuele deelnemer of de groep kan hierop reageren. Aan het eind van de 2 maanden
zal de inbrenger een reactie op het geheel geven.
Het leerhuis is op de website www.kerkenisraelnoord.nl te vinden.

Kerkproeverij
Op zondag 16 september en zaterdag 15 september vindt in de
meeste kerken de kerkproeverij plaats. Gemeenteleden worden
gestimuleerd om iemand als gast mee te nemen naar de kerk. Om de
campagne onder de aandacht te brengen zal er voorafgaand aan het
weekend op creatieve wijze aandacht zijn voor de Kerkproeverij met
street-art. Tijdens het afscheid van Klaas van der Kamp van de Raad
van Kerken (31 augustus) wordt daar verder op ingegaan.

Vertel over uw kerk......

Heel wat kerken zouden de samenleving een mooie dienst kunnen bewijzen door zich zelf
helder te presenteren.
Een mogelijkheid daartoe is een eenvoudige bord te maken van 40 x 40 cm.
Op dat bord 2 foto s , 1 van de buitenkant van de kerk en 1 van de binnen kant. Als tekst de
naam, en een beschrijving van de kerk ( toen en toen gebouwd, uitbreiding, renovatie,
vernieuwing etc) Tijd van de kerkdiensten evt. wanneer de kerk open is voor bezichtiging etc.
Verder een contactadres en telefoon nummer of het noemen van de website voor nadere
informatie. Hang dat bord aan de buitenkant van de kerk..
Heel veel mensen willen wat weten van uw kerk en over de geschiedenis van uw kerk.

