NIEUWSBRIEF
Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk
Steunpunt ZuidOost
Postbus 175, 6980 AD Doesburg
e-mail: zuidoost@protestantsekerk.nl
september 2015
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

Data

t.drewes@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 50

BASISCURSUS DIACONAAT
Plaats

Trix Drewes

Tiel

Barchem

Drumptsehof, De Balije 1

De Hoeksteen, Beukenlaan 20

donderdag 24 september,

maandag 26 oktober,

1 en 8 oktober 2015

2 en 9 november 2015

Bommel, Harderwijk , Apeldoorn (stad)
Jan Boer
j.boer@protestansekerk.nl
(06) 29 39 98 00

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Herman Ekenhorst: info@hermanekenhorst.nl

Ede en Tiel

Kosten

€ 24 per persoon voor 3 avonden incl. map koffie en thee

Jantine Sonnenberg

Voor wie

Diakenen, leden van een diaconale werkgroep en mensen die

j.sonnenberg@protestantsekerk.nl

meer willen weten over diaconaat.
De eerste twee avonden over: Wat is diaconaat en diaconaal
beleid. De derde avond is een keuze uit twee van de volgende
onderdelen en wordt in de eerste twee avonden vastgesteld

Hattem
Bea Mulder
b.mulder@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 61

-

Diaconaat en eredienst

-

Diaconaat en geld

Nijkerk

-

Duurzaamheid en kerk

Aart Peters

-

Het diaconale bewustzijn van de gemeente

a.peters@protestantsekerk.nl

-

Armoede in Nederland

(06) 15 90 85 54

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus
BASISCURSUS PASTORAAT
Plaats

(06) 50 73 39 26

Hengelo
Ons Huis te Hengelo (Gld)

RACV
Dr. J. van Beelen
j.van.beelen@protestantsekerk.nl
(06) 15 14 92 71

Data

donderdagavond 8, 15 en 29 oktober 2015

Kerkbeheer

Cursusleider

Floor Barnhoorn: f.barnhoorn@protestantsekerk.nl

Wim de Vos,

Kosten

€ 24 per persoon voor 3 avonden incl. cursusmap koffie en thee

Voor wie

Mensen die een taak hebben in het pastoraat en mensen die
zich oriënteren op een taak in het pastoraat

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus

w.de.vos@protestantsekerk.nl
(06) 21 87 91 10
Kerk in Actie
Jaantje Vink, j.vink@kerkinactie.nl
(06) 15 90 02 78

INSTRUCTIEBIJEENKOMST MICHACURSUS
Plaats

Apeldoorn
De Hofstad, Hofveld 52

Data

dinsdag 6 oktober 2015

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Jantine Sonnenberg: j.sonnenberg@protestantsekerk.nl

Kosten

€ 10 per persoon, exclusief materiaal.

(in samenwerking met Joker)

Voor wie

Voor wie als cursusleider of assistent-cursusleider de Micha-

Plaats

JOP COACH LIVE

cursus plaatselijk wil opzetten en voor diakenen en anderen die zich willen

Apeldoorn
Kruispunt Open Huis

oriënteren op de Michacursus

Datum Maandag 12 oktober

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze instructiebijeenkomst

Tijd

MET LEF LEIDINGGEVEN AAN DE KERKENRAAD
Plaats

Arnhem
Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505 , 6824 KL Arnhem

Datum

eerste avond 8 oktober 2015

Tijd

20.00 uur

Cursusleider

Trix Drewes: t.drewes@protestantsekerk.nl

Kosten

€ 24 per persoon

Hoe kun je als kerkenraad inspirerend leiding geven aan de gemeente? Wat
kom je dan allemaal tegen en wat heb je nodig als voorzitter van de kerkenraad?
Hoe ‘doen’ andere voorzitters dat?
Vragen die voor voorzitters herkenbaar zullen zijn. Ik heb daarom het initiatief
genomen om komend seizoen een intervisiegroep met voorzitters te starten.
Een veilige groep van 5-8 voorzitters waarbij de casus van een van de deelnemers uitgangspunt is voor bespreking. Een plek waar we samen op het
spoor komen wat het betekent om met lef leiding te geven aan de kerkenraad.
Met elkaar leren we welke vorm van leidinggeven de kerkenraad en de geloofsgemeenschap helpt en ruimte geeft om te groeien. Het boekje ‘Leiderschap met lef’ biedt daarbij achtergrondinformatie.
We komen drie keer bijeen. Na deze drie keer kunnen we verder naar behoefte
afspreken.

14.00 – 22.00 uur

Kosten € 10,- per persoon
JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk organiseert dit jaar weer
JOP COACH Live: het toerustingsevenement voor iedereen die met
kinderen en jongeren werkt in de
kerk.
Het

thema dit jaar is: ‘Anders

kijken - anders werken’

Kijk mee: kijk met de blik van
kinderen en jongeren naar de
wereld, zie hoe ze samen leren,
zich binden en wanneer ze ergens voor gaan.
Doe mee: laat je inspireren door
praktijkervaringen uit jouw regio,
deel de jouwe en leer van elkaar.
Ontwikkel mee: creëer met elkaar
nieuwe mogelijkheden om met
kinderen en jongeren geloof te
beleven.

Is het iets voor je?
Laat het weten aan: Trix Drewes, t.drewes@protestantsekerk.nl

We hebben ook dit jaar een
mooi avondprogramma

voor

KLIK HIER VOOR HET TOTALE CURSUSAANBOD

iedereen die actief is met kin-

Wilt u een van deze cursussen in uw eigen gemeente organiseren, neem dan

deren en jongeren om de kerk.

contact op met uw gemeenteadviseur.

Nieuw dit jaar is het middagprogramma speciaal voor predikanten en andere kerkelijke professionals!
Tussen de twee dagdelen is er
een maaltijd waarbij beide groepen elkaar ontmoeten.
Kijk voor meer informatie over de
workshops en de mogelijkheid
tot aanmelden op:
www.jop.nl/jopcoachlive

GRAAG UW AANDACHT VOOR…

VERSCHIJNINGSBERICHT

ANBI - TRANSPARANT ONLINE
Het ANBI-team van de dienstenorganisatie roept gemeenten en diaconieën op
aan de publicatieplicht van ANBI te voldoen. Het is van essentieel belang om dit
op tijd en goed te regelen, omdat anders de giftenaftrek in gevaar komt. De
nieuwe ANBI regels vereisen een publicatieplicht van een aantal verplichte gegevens op een internetsite in het kader van de transparantie.

Protestantse Kerk en

Meer informatie over hoe u aan uw verplichtingen voldoet treft u op

Boekencentrum

www.protestantsekerk.nl/ANBI

brengen een praktisch boek uit over
diaconaat.

KERKEN EN WMO-DAG 2015
Plaats

Utrecht
Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydenlaan 2A

Datum

vrijdag 2 oktober 2015

Tijd

10.30 – 15.30 uur

Thema

‘De zorgzame Kerk in de praktijk’

U bent van harte welkom op de jaarlijkse studiedag Kerken en Wmo die Kerk in
Actie samen met de Federatie van Diaconieën organiseert.
In het ochtendprogramma presenteert prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder
hoogleraar en docent voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, de uitkomsten van het onderzoek Zorgzame Kerk dat hij samen met Jac
Franken, beleidsmedewerker bij het Expertisecentrum van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, gehouden heeft. Aansluitend schetst Carla van der
Vlist, teamleider binnenlands diaconaat bij de dienstenorganisatie, een visie op
de toekomst van het diaconale werk.
Tijdens het middagprogramma worden vier workshops gehouden over de vier
deelprojecten van Zorgzame Kerk. U kunt hierin kennis nemen van de variëteit
aan ervaringen, aanpak en resultaten. Het middagprogramma wordt op ludieke
wijze afgesloten door Kees Posthumus. Hij zet de aanwezigen in beweging om

Het belang van diaconaat in het
kerkenwerk is duidelijk toegenomen, niet in de laatste plaats
door de crisis en de komst van de
participatie-maatschappij. Het is
voor startende diakenen echter lang
niet eenvoudig om zich snel in te
werken in de vele zaken die met
diaconaat te maken hebben.
Daarom stelde de Protestantse Kerk
een boek samen met handvatten
voor diakenen, getiteld:
Diaconaat, hoe doe je dat?
Het boek is geschreven voor startende

of gevorderde diakenen. Er

wordt o.a. ingegaan op de rol van
diaken in de diaconie en in de
gemeente, diaconale hulpverlening
binnen en buiten de gemeente, het

voort te gaan op de ingeslagen weg.

wereld-diaconaat en het maken van

Kijk op www.kerkinacte.nl voor meer informatie over deze dag.

dit boek ruim voldoende materiaal

finan-cieel beleid. De lezer vindt in
voor

120STE LANDELIJKE DIACONALE DAG
Plaats

Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht

Datum

Zaterdag 21 november 2015

Tijd

10.00 - 16.00 uur

Thema

GELOOF IN DE KRACHT VAN DELEN

Kosten

€ 32,50 per persoon, wie zich uiterlijk 2 november opgeeft, krijgt
korting en betaalt € 30,00 per persoon.
In de meeste gevallen betaalt de diaconie de kosten voor haar diakenen.

Diakenen en ZWO-leden krijgen deuren open met een portie lef, creativiteit en
respect. Ook deuren die stevig dicht zitten. De aanhouder wint. Of het nu gaat
om aankloppen bij de overheid voor opvang van een zwervende vluchteling of
om het trouw bezoeken van iemand die vereenzaamd achter de voordeur zit.

bezinning

en

onderling

gesprek in de diaconie
Auteurs: Matthijs Geluk en Aart
Peters (red.), Dick Klein, Jan de
Kluijver, Alie Leeflang, Steven van
Loo, Gijs van Norden, Wim van Ree,
Anco de Rooij, Piet Vergunst en Meo
Wolswinkel.
Meer informatie over dit boek
vindt u op de website van de uitgever: http://bit.ly/1KPBHZN .
Daar kunt u ook de eerste pagina’s van het boek inzien.

Deuren gaan ook open bij het samen zoeken naar perspectief bij mensen die
gebukt gaan onder zulke grote schulden dat er geen oplossing voor lijkt te zijn.

Theologische vorming

Aanhouders winnen. Zeker als we geloven in de kracht van delen. Als we laten

gemeenteleden

zien dat we tijd, talent en geld delen, werkt dat. Er gaat een krachtig signaal vanuit. In die delende kracht reiken we elkaar de hand. Daar licht Gods liefde op.
Overal timmeren diakenen en zwo-leden moedig aan de weg. Samen met hun

Waar ga je naartoe? Waar kom je
vandaan? Heeft het leven zin?

gemeentepredikant. Gelovend in een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Levensvragen die jij je misschien

Lichtend vuur heeft 'onderhoud' nodig. Dat wil Kerk in Actie u bieden op de 120e

op dit moment stelt. Vanuit het

Landelijke Diaconale Dag. Beleef het en deel mee in de kracht van een inspire-

christelijk geloof blijken verras-

rend diaconaal samenzijn.
Meld u aan via www.aanmelder.nl/ldd2015

sende antwoorden en inzichten
mogelijk. Deze inzichten en antwoorden krijg je aangereikt in de

KERK IN ACTIE INSPIRATIEAVONDEN: GELOVEN IN DELEN

“Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen we
delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.”
Herkent u dat, dat gevoel om te willen delen? En herkent u zich in deze inspiratie? Kom dan naar de Kerk in Actie-inspiratieavond! Nu het kerkelijk seizoen is

driejarige cursus Theologie voor
Geïnteresseerden (TVG)
De cursus heeft een leerplan, dat
bestaat uit basisvakken en toegevoegde vakken. De cursus wordt
op meerdere plaatsen in het land

begonnen is er niets mooiers dan om met andere diakenen, ZWO- en zendings-

gegeven. De basisvakken zijn lan-

commissieleden van gedachten te wisselen. Daarom organiseert uw Kerk in

delijk vastgesteld en worden in

Actie-gemeenteadviseur deze inspiratieavond. We zien ernaar uit u te ontmoeten!

iedere plaatselijke cursus gegeven.

De avonden starten om 19.30 uur (tenzij anders vermeld).
28 oktober 2015:

Varsseveld

Voor meer informatie over de in-

5 november 2015 :

Zaltbommel

houd van de cursus verwijzen we

1 december 2015 :

Lunteren

u naar

U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met informatie over de locatie, workshops en sprekers.
Heeft u vragen over de inspiratieavond bij u in de buurt? Neem dan contact op

www.protestantsekerk.nl/pcte/toe
rusting/tvg/

met uw gemeenteadviseur Kerk in Actie: Mevrouw Jaantje Vink,
e-mail: j.vink@protestanstekerk.nl, tel. (06) 15 90 02 78
Wijzigingen

secretariaat

RCBB

Op 1 augustus 2015 is mevrouw
Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs een cruciale klimaatconferentie plaats. In Parijs besluiten de wereldleiders over het klimaatbeleid voor de
komende decennia. Daarom trekken dit najaar over de hele wereld mensen naar
Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken gaan we op

Bretta van Middelkoop, na meer
dan 25 jaar voor onze dienstenorganisatie te hebben gewerkt, met
pensioen gegaan. De laatste jaren

weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid.

was ze werkzaam voor het RCBB.

In Gelderland wordt een etappe afgelegd in het 4e weekend van de klimaatloop.

met plaatselijke bestuurders.

Op zaterdag 31 oktober van Ede, via Bennekom, naar Wageningen. En op zondag
1 november naar Oosterbeek, zowel vanuit Wageningen als vanuit Elst. Onderweg
zijn er vieringen en ontmoetingen in de verschillende kerken. Iedereen is van
harte welkom om hierbij aan te sluiten.

In die functie had ze veel contact

Haar werkzaamheden worden nu
overgenomen door:
mevrouw Helga van den Berg en
de heer Edo Kerkkamp.

Dit is het moment: Loop mee en maak 2015 het jaar van de hoop!

Mevrouw Van den Berg is op maan-

Meer informatie over de Klimaatloop, maar ook welke activiteiten plaatselijk on-

op dinsdag.

dernomen kunnen worden, vindt u op www.klimaatloop.nl

dag aanwezig en de heer Kerkkamp

DIACONALE IMDC BIJEENKOMST VOOR ALLE GEÏNTERESSERDEN IN DE CLASSES EDE,
HARDERWIJK, HATTEM
EN NIJKERK
Plaats

Nijkerk, De Schakel

Datum

29 oktober 2015

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Kosten

Geen

Thema

signalering en preventie bij armoede

Ook in onze regio komt armoede voor. Vanuit de praktijk ook voor u vast en zeker
herkenbaar, al is het niet altijd zichtbaar. Op 29 oktober nodigen we iedereen uit
die wil meedenken en -doen rond de rol die kerken kunnen spelen bij het signaleren, de preventie en aanpak van armoede.
Ook willen we aandacht geven aan de gevolgen van armoede zoals sociale uitsluiting en eenzaamheid. Dat dit een enorme impact heeft op de leefbaarheid van
mensen zal duidelijk zijn.
Veel initiatieven rond deze thema’s zijn de laatste jaren ingezet in onze regio.
Deze avond willen we dan ook van elkaar leren, elkaar inspireren en nieuwe ideeën
opdoen.
Deze avond wordt georganiseerd door het IMDC, de Interclassicale Missionair
Diaconale Commissie Veluwe van de classes Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk, in
samenwerking met het Maatschappelijk activeringswerk Gelderland van de Protestantse Kerk in Nederland.
Met medewerking van Schuldhulpmaatje en De Voedselbank
U kunt zich opgeven voor deze avond bij:
Mw. Hanneke Koekoek, steunpunt Zuidoost, j.koekoek@protestantsekerk.nl

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

