Nieuwsbrief FRYSLÂN

Juni 2016
Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk
Steunpunt Noord
Postbus 152
7950 AD STAPHORST
e-mail:
steunpuntnoord@protestantsekerk.nl

AGENDA
Cursus Theologische Vorming Sneek seizoen 2016-2017
Een cursus theologische basisvorming en verdieping.
Op dinsdag 27 september a.s. om 20.00 uur start het seizoen voor de
cursus TVG Sneek met een open gastcollege door ds. Hinne
Wagenaar over zijn onlangs verschenen boek ‘Op ús eigen wize’
met verhalen uit het boek Handelingen over taal en cultuur.
Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Van hen wordt een
bijdrage gevraagd van € 5.
De lessen beginnen op dinsdag 4 oktober om 19.00 uur: twee lessen
per avond. Locatie: Bogerman, Hemdijk 2 in Sneek.
De kosten bedragen per cursusjaar € 210.
Nieuwe cursisten zijn van harte welkom!
Zie voor meer informatie en aanmelden: www.tvg-sneek.nl
aanmelden kan ook via e-mailadres info@tvg-sneek.nl
INSPIRATIEFESTIVAL Terschelling 28, 29 en 30 oktober 2016
De Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk
organiseren samen met de kerken van Terschelling en andere
organisaties dit najaar een weekend geestelijk uitwaaien op het
Inspiratiefestival. “Veel betrokken kerkmensen werken keihard voor
de kerk. Dit is een moment om even op te laden,” aldus Mathilde
de Graaff, een van de organisatoren. Zij is tevens predikant op het
eiland.
Op het programma staan onder andere lezingen van inspirerende
Nederlandse theologen, (meezing)concerten, spirituele
strandwandelingen, vieringen en veel muziek en andere cultuur.
Ook kunnen deelnemers inspiratie opdoen voor de dagelijkse
kerkelijke praktijk in workshops, bijvoorbeeld over geld in de kerk of
het opzetten van een pioniersplek. Het programma is nog volop in
ontwikkeling. Mathilde de Graaff: “De deelnemers kunnen van
locatie naar locatie wandelen en fietsen over ons prachtige eiland.
Samen met anderen haal je zo letterlijk en figuurlijk even een frisse
neus.” Het thema van het festival is “Leven in de wind”.

Classis indeling:
Buitenpost, Dokkum en
Leeuwarden
Louis Bakker
l.bakker@protestantsekerk.nl
06 – 119 219 23
Drachten en Franeker
Ate Klomp
a.klomp@protestantsekerk.nl
06 – 113 542 98
Heerenveen en Sneek
Tineke Klei
e.klei@protestantsekerk.nl
06 – 131 727 60

Karin van den Broeke, synodevoorzitter van de Protestantse Kerk en lid van de stuurgroep van het
inspiratiefestival, hoopt dat het evenement uitgroeit tot een fenomeen in Nederland: “Als kerk moeten
we de Geest de kans geven om flink te waaien. Ik hoop dat het Inspiratiefestival voor zoveel mogelijk
mensen zo’n moment is.”
Meer nieuws komt de komende tijd beschikbaar via http://pthu.nl/inspiratiefestival.
Voor meer informatie kunt u nu alvast contact opnemen met Mathilde de Graaf.
Zij is bereikbaar via graaff39@zonnet.nl

