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AGENDA
Vierde missionaire ronde: deel je leven
Plaats:
Noord – Oost Groningen
Datum:
26 september 2016
Begin april 2016 ging de vierde missionaire ronde van start. Het
thema van deze ronde is ‘Deel je leven’.
Tijdens de ronde bezoeken ds. Hans van Ark en ds. Nynke DijkstraAlgra tachtig locaties in het land. Doel is om in gesprek te gaan met
iedereen die zich betrokken voelt bij het werk in de plaatselijke kerk,
en samen op zoek te gaan naar manieren om je leven en je geloof
te delen met anderen, met name met mensen die verder af staan
van geloof en kerk .’s Middags zijn predikanten en kerkelijk werkers
welkom, ’s avonds kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen en
mensen met een missionair hart.
Alle predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden krijgen een
uitnodiging toegestuurd voor de bijeenkomst van deze ronde bij
hen in de buurt, afhankelijk van de datum waarop deze plaatsvindt.
De missionaire ronde zal zo’n twee jaar in beslag nemen.
Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/missionaireronde.

Cursus “Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleden
en Geïnteresseerden” (TVG)
Deze cursus geeft op laagdrempelige wijze informatie over de
achtergronden en wortels van het christelijk geloof. Daarbij gaat het
niet alleen om de Bijbel, maar ook om de oorsprong van het
christendom, de relatie met andere godsdiensten zoals het
Jodendom, de islam en het boeddhisme. Ook wordt ingegaan op
kerkgeschiedenis door de eeuwen heen. Kunst en cultuur en
kerkmuziek komen aan de orde. Dat geldt ook voor de rol van de
kerk in het pastoraat en in het diaconaat. Verder wordt ingegaan
op christelijke ethiek en op spiritualiteit.

Classis indeling:
Groningen en Westerkwartier
Ate Klomp
a.klomp@protestantsekerk.nl
06 – 113 542 98
NoordOost Groningen en Oost
Groningen
Evi de Vries-Baarlink
e.de.vries@protestantsekerk.nl
06 – 526 763 85
Winsum
Tineke Klei
e.klei@protestantsekerk.nl
06 – 131 727 60

Kortom een cursus, die interessant is voor iedereen die zich uit interesse wil verdiepen in levens- en
geloofsvragen of om met meer kennis actief te kunnen zijn in kerk en maatschappij door vergroting van
kennis en inzicht over theologie en aanverwante zaken. Er is veel ruimte voor gesprekken met docenten
en met medecursisten.
In de cursus komen de volgende vakgebieden aan de orde:
Oude Testament
Nieuwe Testament
Kerkgeschiedenis
Dogmatiek/geloofsvragen
Ethiek
Filosofie
Jodendom
Islam en andere wereldgodsdiensten
Liturgie, pastoraat en diaconaat
Spiritualiteit
Kerkmuziek
Kerk en kunst
Het is een driejarige cursus. Deze wordt gehouden in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen op
dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 12.15 uur, verdeeld over 2 lessen. Het cursusjaar 2016/2017 begint op
dinsdag 13 september 2016 en eindigt in april 2017. In de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie zijn er geen
cursussen.
Op dinsdag 6 september 2016 is er de openingsochtend, als start van het seizoen, voor alle cursisten,
oud-cursisten en docenten. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Markehuus en begint om 9.30 uur.
Op dinsdagavond 30 augustus 2016 is er een informatiebijeenkomst in de vorm van een inloopavond in
het Markehuus, vanaf 19.30 uur.
Het cursusgeld voor 28 ochtenden bedraagt € 200 per persoon en € 350 voor echtparen.
De cursus wordt in 21 plaatsen in Nederland gehouden. Aanmelding en informatie:
Website: www.tvgassen.nl
Telefoon: 0599-234830 (Aly Klaren)
Email: tvgassen@gmail.com (Graag aanmelden per email)
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”.
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.

