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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de maandelijkse informatie die wij vanuit de dienstenorganisatie voor u verzameld hebben.
Inspiratiebeurzen
Op veertien plaatsen kunt u tussen 22 september en 22 oktober kennismaken met projecten, materialen en
diensten ter ondersteuning van het werk in de plaatselijke gemeente. De beurzen staan voor een belangrijk
deel in het teken van Advent, Kerst en Veertigdagentijd. Nieuw is de workshop ‘Ziekte, gezondheid en geloof’
waarin aandacht voor het pastoraal gesprek rond dit thema centraal staat.
6 oktober: dag voor kerkenraden
Kerkenraden worden van harte uitgenodigd om zaterdag 6 oktober op excursie te gaan. Op meer dan twintig
locaties kunnen ze terecht voor een leerzame en inspirerende dag: bij een missionair-diaconaal project in een
oude stadswijk, een pioniersplek in een VINEX-locatie, een dorpsgemeente met veel missionair elan, enz. ’s
Middags is er ruim de tijd voor bezinning: wat kunnen we meenemen naar onze eigen situatie?
‘Geloof, hoop en liefde’ als jaarthema
In veel gemeenten wordt het thema van de startzondag een jaarthema dat regelmatig terugkomt in
kerkdiensten en andere activiteiten. Op www.pkn.nl/startzondag vindt u onder ‘downloaden’ een flink aantal
ideeën voor een jaarthema, zoals korte werkvormen, materiaal voor gespreksgroepen en Bijbelkringen, en
een uitgewerkt programma voor groothuisbezoek.
Haitiaanse Schilderijen te koop!
Kerk in Actie werkt al meer dan zestien jaar samen met Aprosifa. Aprosifa geeft seksuele voorlichting in
Carrefour-Feuilles, een sloppenwijk van de hoofdstad, Port-au-Prince, Haïti. Sinds 2006 geeft Aprosifa ook
schildercursussen om jongeren een alternatief voor de criminaliteit van jeugdbendes te bieden. Na de
aardbeving in Haïti op 12 januari 2010 zijn de schildercursussen gebruikt om jongeren te helpen om de
gevolgen van de ramp te verwerken. Vier jonge kunstenaars maakten vijfentwintig schilderijen over hun
gevoelens over de aardbeving en de rol die hun geloof heeft gespeeld. Aprosifa heeft deze schilderijen (circa
130 cm bij 170 cm) aan Kerk in Actie en ICCO gegeven als dank voor de jarenlange steun. De schilderijen
zijn in verschillende kerkgebouwen geëxposeerd. Nu kunt u de schilderijen uit Haïti kopen. Belangstellenden
kunnen contact opnemen met Communicatie en Fondsenwerving of met servicedesk@kerkinactie.nl.
Nieuws van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie
In september verschijnt de nieuwe cursusgids met informatie over het aanbod in 2012-2013. Deze gids met
poster is een bijlage bij Kerkinformatie van september. Wij maken u alvast attent op de volgende activiteiten:
 Presentatie voor Voorgangers (0,5 punten PE); training van 4 dagdelen waarin de presentatie van
voorgangers wordt versterkt. Houten: startdatum 1 oktober, Drachten: startdatum 2 oktober.
 Uitgebreid Pastoraat voor Vrijwilligers; 8 daagse training voor gemeenteleden die in en namens een
gemeente werkzaam zijn als pastoraal medewerker en/of ouderling in het pastorale werk, op het niveau
van het reguliere contact- en bezoekwerk en in 'bijzondere' pastorale situaties.
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Motiverende gespreksvoering (2,5 punt PE), training van 3 dagen voor predikanten, kerkelijk werkers,
ambtsdragers en andere vrijwilligers. Start 11 oktober, Utrecht.
 Studiedag ‘Kom de deur uit’ (Kerk in Actie), maandag 24 september, Utrecht.
 Studiedag ‘Kerken en Wmo – Terugblik en perspectief’ (Kerk in Actie), vrijdag 5 oktober, Utrecht.
Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten: www.pkn.nl/pcte
Kerk & Israël Onderweg vernieuwd
Het kwartaaltijdschrift Kerk & Israël Onderweg verschijnt begin september in een ‘nieuw jasje’ in de huisstijl
van de Protestantse Kerk en is daarmee duidelijker een eigen uitgave van de kerk. Vorm en inhoud zijn upto-date gemaakt, aantrekkelijker en leesbaar voor geïnteresseerde gemeenteleden. Vraag een gratis
exemplaar aan via de webwinkel.
Studie- en ontmoetingsreis Israël en de Palestijnse gebieden
Meta Floor (uitgezonden medewerker Kerk in Actie bij Sabeel Jeruzalem) organiseert en begeleidt opnieuw
een studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden. Tijdens deze studiereis vinden veel ontmoetingen
plaats met joden, moslims en christenen, om zo meer inzicht te krijgen in de impact van het conflict op het
dagelijks leven van mensen, maar ook op de inzet van Israëliërs en Palestijnen voor vrede en gerechtigheid.
Doelgroep is kerkelijk kader, maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Verwacht wordt dat
deelnemers na afloop hun ervaringen delen in eigen omgeving en kerk. Kijk hier voor meer informatie.
Opening academisch jaar 2012 – 2013
De opening van het academisch jaar 2012-2013 van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) vindt
plaats op 31 augustus 2012 in de Janskerk in Utrecht. Prof. dr. Frank van der Duyn Schouten spreekt de
openingsrede uit, getiteld: ‘De universiteit en profile en en face’. Voorafgaande aan de academische
plechtigheid wordt een liturgische viering gehouden. Het College van Bestuur van de PThU nodigt u van
harte uit aanwezig te zijn. Kijk op de website voor meer informatie en opgave.
Boekpresentatie bij PThU Groningen: ‘Kerk en theologie in een links gewest’
Van de Groninger Richting tot de Afscheiding - sommige van de interessantste ontwikkelingen in de
Nederlandse kerkgeschiedenis vonden hun oorsprong in de provincie Groningen. Ze komen uitgebreid aan
bod in het boek Harde grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen 1813-1945 van de regionale historicus
dr. Jonn van Zuthem, dat op 28 september aan de vestiging Groningen van de PThU wordt gepresenteerd.
Oratie dr. Rinse Reeling Brouwer
Op 1 januari 2012 is dr. Rinse Reeling Brouwer benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege de stichting
Miskotte/Breukelman aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Reeling Brouwer is al aan de
PThU verbonden als universitair hoofddocent theologiegeschiedenis en symboliek. De oratie is op 5 oktober.
Presentatie Verzameld Werk J.H. Gunning Jr. bij PThU Amsterdam
e
De werken van de 19 eeuwse theoloog J.H. Gunning jr. maakten grote indruk op zijn tijdgenoten. Op
12 oktober a.s. wordt het eerste deel van zijn Verzameld Werk gepresenteerd bij de vestiging Amsterdam van
de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).
Symposium ‘Europa, het einde van nationale kerken?’
Welke toekomst hebben nationale kerken als de Europese integratie doorgaat? Gaan ze nationale
saamhorigheid versterken of internationale solidariteit bevorderen? Over deze vragen wordt op 25 oktober
een symposium gehouden op de vestiging Groningen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).
Zeker nu de komende parlementsverkiezingen voor een belangrijk deel over ‘Europa’ gaan, is dit actueel.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Reacties op onze mailings zijn altijd welkom via de
contactadressen in de kolom rechtsboven.
Met vriendelijke groet,

Jan-Gerd Heetderks
Woordvoerder

