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Classes en gemeenteadviseurs:
Achterhoek West
Floor Barnhoorn
f.barnhoorn@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 58
Apeldoorn (m.u.v. stad) en Nijmegen
Nelleke Drop
n.drop@protestantsekerk.nl
(06)15 90 85 51
Arnhem en Achterhoek Oost

CURSUS AANBOD
Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie biedt een breed scala van
cursussen en trainingen aan. Er is landelijk aanbod en regionaal aanbod. Binnen
het regionale aanbod maakt het PCTE onderscheidt tussen ‘maatwerk’ – een
cursus/training die u als gemeente zelf bij pcte@protestantsekerk.nl kunt aanvragen – en ‘open inschrijving’ – een cursus/training die al op datum en plaats

Trix Drewes
t.drewes@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 50
Bommel, Harderwijk , Apeldoorn (stad)
Jan Boer
j.boer@protestansekerk.nl
(06) 29 39 98 00

voor een bepaalde regio gepland is.
De volgende workshop kan als maatwerk worden aangevraagd:
WORKSHOP ‘ZORGZAME KERK’

Ede en Tiel
Jantine Sonnenberg
j.sonnenberg@protestantsekerk.nl
(06) 50 73 39 26

Workshop van één dagdeel
Deze instapbijeenkomst is bedoeld voor mensen (ambtsdragers, niet ambtsdra-

Hattem

gers, predikanten) die in de ontwikkeling naar de participatiesamenleving een

Bea Mulder

relevante rol zien weggelegd voor de plaatselijke kerk.
De workshop is bedoeld als introductie van het concept Zorgzame Kerk en wil
cursisten op weg helpen in de keuze voor een van de deelprojecten.
Deelnemers worden bewust gemaakt van het belang van netwerken en leren hoe
er eventueel gestart kan worden met Zorgzame Kerk.
Klik hier voor meer informatie over deze workshop en de mogelijkheid om deze
workshop als ‘maatwerk’ aan te vragen.
OP ZOEK NAAR NIEUWE WEGEN IN HET PASTORAAT
Plaats

Ede (locatie wordt nog nader bekend gemaakt)

Data

Maandag 11 en 18 mei, donderdag 28 mei 2015

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Cursusleiding

Aart Peters, e-mail a.peters@protestantsekerk.nl en
Nelleke Drop, n.drop@protestantsekerk.nl

b.mulder@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 61
Nijkerk
Aart Peters
a.peters@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 54
RACV
Dr. J. van Beelen
j.van.beelen@protestantsekerk.nl
(06) 15 14 92 71
Kerkbeheer
Wim de Vos,
w.de.vos@protestantsekerk.nl
(06) 21 87 91 10

Een cursus voor pastorale medewerkers, ouderlingen, predikanten en kerkelijk
werkers om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van pastoraat. Samen bezin
en we ons op de betekenis van pastoraat en het belang ervan in de gemeente
en zetten we stappen naar een vernieuwd pastoraal beleid.
Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus

GRAAG UW AANDACHT VOOR…
PIONIEREN verkennen wat er kan in en rond Harderwijk
Plaats

Harderwijk, Plantagekerk, Stationslaan 136

Datum

Dinsdag 2 juni 2015

TVG: een cursus Theologische basisvorming en verdieping.
TVG is een cursus die gemeente-

14:30 -17:00 uur - voor predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteadviseurs

leden en andere geïnteresseerden

19:30 - 21:30 uur - voor kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen en be-

in drie jaar laat kennismaken met

langstellenden

theologie.

De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerk-zijn voor mensen die niets (meer) met de kerk
hebben. We vertellen u wat er mogelijk is en we delen wat zich in Nederland
ontwikkelt. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek. Hoe
werkt pionieren in Harderwijk en omstreken? Waar liggen kansen en valkuilen?
Vanuit het team Missionair Werk & Kerkgroei komen we graag in gesprek. Ook
is er ruimte om te bespreken hoe pionieren in uw context eruit kan zien. Ronald van der Molen, lid van het landelijk Projectteam Pionieren neemt u mee in
de mogelijkheden. Daarnaast zijn er gemeenteadviseurs uit de regio beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
We nodigen u van harte uit! De toegang is vrij.
Meld u aan via missionair@pkn.nl , graag vóór donderdag 21 mei.
Bij vragen kunt u bellen met: (030) 880 18 92 (Nel van Houwelingen).
Meer informatie over pionieren vindt u op
www.protestantsekerk.nl/missionair/pionieren

KERK IN ACTIE INSPIRATIEDAG ‘KERK, KINDEREN EN ARMOEDE’
Plaats

Houten
Opstandingskerk (naast NS-station Houten)

Datum

zaterdag 6 juni 2015

Tijd

9.30 inloop, 10.00 start programma, 15.15 afsluiting

Toegang

10 euro (incl. lunch)

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit kan betekenen dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding
rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede worden vaker gepest op
school en ervaren vaak stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege
angst uit huis gezet te worden.
Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert Kerk in Actie een landelijke inspiratie
dag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’. Ineke Bakker, directeur van Stek – stichting
voor stad en kerk in Den Haag – houdt een inspirerend verhaal over de ver
binding van kerk en geloof met armoedebestrijding onder kinderen.
We gaan deze dag praktisch aan de slag in workshops en laten ons inspireren
met goede voorbeelden en nieuwe ideeën.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/agenda
Aanmelding: Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl

Alle theologische vakken komen
aan de orde: Oude- en Nieuwe
Testament, kerkgeschiedenis,
geloofsvragen, ethiek en praktische
theologie. Dit zijn de basisvakken,
die op elke cursuslocatie worden
gegeven.
Daarnaast worden ook nog extra
vakken aangeboden, zoals wereldgodsdiensten, jodendom, gemeenteopbouw. Dit verschilt per locatie.
Er worden geen eisen gesteld aan
opleiding of kerkelijke achtergrond.
Nieuwsgierigheid en willen bijleren
zijn de enige basisvoorwaarden.
Op wel 21 plaatsen in het land is
deze cursus te volgen, meestal van
september t/m mei.
Kijk voor meer informatie op de
website
www.protestantsekerk.nl/tvg of
mail naar tvg@protestantsekerk.nl.
Bellen kan ook: (030) 880 15 60.

DIACONALE AANDACHT VOOR HET NIEUWE ROOSEVELTHUIS.

ADRESWIJZIGINGEN

Vele diaconieën organiseerden jaarlijkse vakantieweken met gasten en vrijwil-

Om adresgegevens beter te kun-

ligers in het Roosevelthuis, waardoor het vakantiecentrum kon bogen op een

nen beheren in de Dienstenorga-

bezettingsgraad van 46 à 47 weken per jaar. Voor de meesten een verrijken-

nisatie, verzoeken wij u de adres-

de ervaring. Juist voor de gasten –chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers-

mutaties te laten uitvoeren door

is het fijn om even de dagelijkse beslommeringen achter zich te laten.

uw lokaal beheerder in het LRP-

Een diaconale vakantie is dan een uitkomst!

systeem.

Het oude Roosevelthuis is door het intensieve gebruik versleten. De Generale

Met ons schrijven van juni 2014

Synode heeft besloten dat er een nieuw huis komt. Evenals de diaconieën wil

-verzoek controle gegevens ten

ze dat het mogelijk blijft om voor kwetsbare groepen mensen diaconale va-

behoeve van uitgave jaarboek en

kanties te organiseren.

ANBI wetgeving- is al aan de

Met als uitgangspunt dat alle diaconieën in het land bij dit werk voor mensen
met een beperking belang hebben, is het plan ontstaan om de relatie tussen
de diaconieën en het werk in het Roosevelthuis op te frissen en te verstevigen.
Hieronder vindt u nogmaals de plaatsen en data in uw omgeving.
Datum: 2 juni 2015
De Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, Nunspeet
Datum: 10 juni 2015
Het Borchuus, Kerkplein 3, 7051CK Varsseveld
De avonden starten om 20.00 uur.

lokaalbeheerder verzocht om de
volgende gegevens te beheren;
- Kerkenraad
- College van Kerkrentmeesters
- College van Diakenen
- Kerkelijk Bureau
- Kerkgebouwen
Adreswijzigingen van andere aard
kunt u door geven aan
adressen@protestantsekerk.nl

U kunt zich opgeven per mail bij: vakanties@hetvakantiebureau.nl onder
vermelding van Roosevelthuis, de datum en het aantal personen.

Als de nieuwsbrief aan u is doorgestuurd en u wilt onze nieuwsbrief in de toekomst rechtstreeks
ontvangen, dan kunt u zich hier
aanmelden. Graag ontvangen we
dan uw naam, adres en e-mail
adres.

Samenstelling en eindredactie
nieuwsbrief:
Hanneke Koekoek
Officemanager Steunpunt
Zuidoost
h.koekoek@protestantsekerk.nl

