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

CURSUS AANBOD

Arnhem en Achterhoek Oost

BASISCURSUS PASTORAAT

t.drewes@protestantsekerk.nl

Trix Drewes
(06) 15 90 85 50

Plaats

Apeldoorn

Data

19 februari, 5 en 12 maart 2015

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Cursusleider

Nelleke Drop, e-mail n.drop@protestantsekerk.nl

Kosten

€ 24,-- per persoon (incl. koffie/thee en materiaal)

Voor wie

Mensen die een taak hebben in het pastoraat: ouderlingen,

Ede en Tiel

bezoek medewerkers, contactpersonen, mensen die zich

Jantine Sonnenberg

oriënteren op een taak in het pastoraat.
Doel:

Een belangrijke pijler van het plaatselijke kerkenwerk is het
pastoraat. In deze cursus zal aandacht besteed worden aan de
verschillende aspecten van het bezoekwerk. Belangrijk daarbij
zijn de visie op pastoraat en de kunst van het luisteren.

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus

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

j.sonnenberg@protestantsekerk.nl
(06) 50 73 39 26
Harderwijk
Petra Visser p.visser@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 96 17
Hattem
Bea Mulder

CURSUS ‘LEIDINGGEVEN AAN DE GEMEENTE’
Plaats

Doorwerth

Data

7 en 21 april en 12 mei

Tijd

19.30 – 22.00 uur

Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7,

Cursusleiders Aart Peters, e-mail a.peters@protestantsekek.nl en

b.mulder@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 61
Nijkerk
Aart Peters a.peters@protestantsekerk.nl
(06) 15 90 85 54

Nelleke Drop, e-mail n.drop@protestantsekerk.nl

RACV

Voor wie

Kerkenraadsleden, minimaal twee per kerkenraad

Dr. J. van Beelen

Doel

Het verbeteren van de kwaliteit van leidinggeven aan de ge-

j.van.beelen@protestantsekerk.nl

meente door de kerkenraad, waarbij zowel het functionele
perspectief als de persoonlijke motivatie aan de orde komen.
Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus

(06) 15 14 92 71
Kerkbeheer
Wim de Vos,
w.de.vos@protetsantsekerk.nl
(06) 21 87 91 10

Onderstaande cursussen worden georganiseerd door de commissie Vorming
en Toerusting V&T Veluwe. Voorheen waren dit cursussen vanuit de gereformeerde bond, maar nu zijn deze bedoeld voor alle ambtsdragers e.a. binnen
de Protestantse Kerk.

BASISCURSUS PASTORAAL GESPREK
Plaats

Ede

Data

4, 11, 18 en 25 maart en 8 april 2015

Cursusleider

Jantine Sonnenberg, e-mail j.sonnenberg@protestantsekerk.nl

Plaats

Voorthuizen

Data

17 februari, 3, 10, 17 en 24 maart 2015

Thema Kiezen voor dichtbij?

Cursusleider

Ds. J.H. van Daalen

Pastoraat om de hoek

Plaats

Harderwijk

Data

19 februari, 5, 12, 19 en 26 maart 2015

Kiezen voor dichtbij is kiezen voor

Cursusleider

Aart Peters, a.peters@protestantsekerk.nl

Plaats

Wezep

Data

16 februari, 2, 9, 16 en 23 maart 2015

Cursusleider

de heer G. van Waversveld

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Kosten

€ 30,- per persoon voor 5 avonden
(incl. lesmateriaal en koffie/thee )

Voor wie

De cursus pastoraal gesprek is bedoeld voor ouderlingen,

ouderling-kerkrentmeesters, bezoekbroeders en – zusters, en leden van
psychisch pastorale hulpverlening.
Meer informatie over deze cursussen en aanmelden via dhr. E. Gardebroek,
e.gardebroek@kpnmail.nl Na aanmelding ontvangt u nadere gegevens.

LANDELIJKE PASTORALE DAG
18 APRIL 2015

de eigen gemeente, de eigen wijk,
het eigen dorp, voor pastoraat ‘om
de hoek’. De kracht zit in de kwaliteit in plaats van in de kwantiteit.
Zien we de mensen met hun vragen
en noden? Welke behoeften hebben
zij als het gaat om aandacht, ontmoeting en gesprek rond levensvragen? Op welke manier kunnen
we hen als kerk nabij zijn? Pastoraat is ook altijd dichtbij in jezelf:
in de pastorale ontmoeting blijf je
zelf niet buiten beeld. Het raakt je,
stelt je vragen en verrijkt je.
Deelnemers aan de dag hebben de

VERVOLGCURSUS DIACONAAT ‘SIGNALEREN VAN ARMOEDE’
Plaats

Nunspeet
De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38

Data

3, 17 en 31 maart 2015

Cursusleider

Bea Mulder, e-mail b.mulder@protestantsekerk.nl

Tijd

20.00 – 22.00 uur

Kosten

€ 24,- per persoon voor 3 avonden
(incl. lesmateriaal en koffie/thee )

Voor wie

diakenen en diaconale medewerkers

Inhoud en opzet :
Wat is je eigen beeldvorming over armoede?
Wat is de realiteit waar mensen in armoede mee te maken hebben?
Wat zijn kenmerken en oorzaken van armoede?
Een bijbelse visie op armoede
Wat is een diaconale grondhouding?
Wat is de rol en taak van een diaconie bij armoedebestrijding?
Hoe signaleer je armoede?
Meer informatie over deze cursussen en aanmelden via dhr. E. Gardebroek,
e.gardebroek@kpnmail.nl Na aanmelding ontvangt u nadere gegevens.

keuze uit twee inleidingen. Ds. Rob
Visser, de stadsdominee van Amsterdam en predikant op IJburg, en
prof. Henk de Roest, hoogleraar
Praktische Theologie aan de PThU,
belichten elk vanuit hun eigen invalshoek de thematiek. Vervolgens
is er een ruim aanbod van meer dan
dertig workshops in drie rondes en
een markt met boeken, materiaal
en informatie van diverse organisatie.
Plaats

Scholengemeenschap

De Goudse Waarden, Gouda
Kosten € 27,50 p.p.
(bij aanmelding voor 15 maart 2015
betaalt u € 25,00)
Aanmelden via Aanmelder
Voor meer informatie zie
www.protestantsekerk.nl/pastoraat

BASISCURSUS DIACONAAT
Plaats

Barneveld

Data

9, 16 en 23 april 2015

Cursusleider

Aart Peters, e-mail a.peters@protestantsekerk.nl en

Kerkelijk centrum Rehoboth

Jantine Sonnenberg, e-mail j.sonnenberg@protestantsekerk.nl
Tijd

19.30 – 22.00 uur

Kosten

€ 24,- per persoon voor 3 avonden

Voor wie

De basiscursus diaconaat is bedoeld voor diakenen

(incl. lesmateriaal en koffie/thee )
Meer informatie over deze cursussen en aanmelden via dhr. E. Gardebroek,
e.gardebroek@kpnmail.nl Na aanmelding ontvangt u nadere gegevens.

ALS DIACONIE ACTIEF IN

UITNODIGING

KERKELIJK NOODFONDS?

‘VERKENDAG’ PIONIEREN
Plaats

Zwolle
BMA Ergonomics, Schoenerweg 4

Datum

woensdag 11 februari 2015

14:00 tot 17:00 uur - voor predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteadviseurs
19:30 tot 21:30 uur - voor kerkenraadsleden, evangelisatiecommissies en be-

langstellenden
De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn 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 en aanpak.
Hoe werkt pionieren in uw regio? Waar liggen kansen en valkuilen?
Vanuit het landelijk projectteam pionieren neemt Ronald van der Molen u mee
in de mogelijkheden. Ook Anneke van der Velde, gemeenteadviseur voor de
classes Zwolle en Kampen, is erbij. Natuurlijk is er ruimte om te bespreken hoe
pionieren in uw context eruit kan zien.
We zijn te gast bij de fabriek van BMA Ergonomics. Er zijn interessante parallellen tussen BMA (circa 50% minder klanten in 10 jaar tijd) en de Protestantse
Kerk (ruim 20% minder leden in 10 jaar tijd). Directeur Koen van Eig zal ons
meenemen in het verhaal van dit eigentijdse bedrijf en de keuzes die zij hebben gemaakt om te innoveren.
U bent van harte uitgenodigd!
De toegang is vrij.
Meld u aan via missionair@protestantsekerk.nl , graag vóór donderdag 5 februari.
Bij vragen kunt u bellen met (030) 880 1892 (Nel van Houwelingen).
Meer informatie over pionieren vindt u op www.protestantsekerk .nl/pionieren

PAAS- EN KERSTLIEDEREN UIT HET LIEDBOEK
In december 2014 verscheen de tweede cd met Liedboekliederen. Het Vocaal
Theologen Ensemble & de Buitenschoolse Koorschool Utrecht onder leiding
van Hanna Rijken, met medewerking van organist Sebastiaan ’t Hart, voeren
liederen uit voor de Veertigdagentijd en Pasen (en ook voor Advent en Kerst).
De cd is te bestellen via: www.liedboek.nl. Zie ook: CD Met hart en ziel II

Steeds meer diaconieën zijn
betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Een noodfonds
biedt incidentele financiële hulp
aan mensen in nood. Soms zijn
er contacten met andere maatschappelijke organisaties en
met de lokale overheid. Op deze
manier vindt er overleg plaats,
wordt er naar elkaar doorverwezen en worden knelpunten helder. Kerk in Actie biedt in 2015
en 2016 diaconieën begeleiding
aan als zij hun noodfondsen
verder willen professionaliseren
of een nieuw kerkelijk noodfonds willen starten. Kerk in
Actie krijgt voor deze begeleidingsuren een subsidie van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Is uw diaconie actief in een noodfonds? Of
bent u zich aan het oriënteren
er één op te starten? Dan nodigen wij u uit uw vragen, opmerkingen en ervaringen te delen
met Meta Floor,
m.floor@kerkinactie.nl
Zij behartigt armoedebestrijding
namens Kerk in Actie.

Open aanbod voor diakenen en bezoekmedewerkers

Diaconaal alert in Gelderland
Sinds 1 januari 2015 zijn er wijzigingen op het gebied rond zorg en welzijn.
Veel diaconieën stellen zich daardoor de vraag:
Wat kunnen wij doen, wat moeten wij doen en hoe doen wij de dingen die we
doen zodat ze wel ‘des kerks’ blijven.
Ook in de kerkenraadvergadering en taak- en werkgroepen overleg komt deze
vraag steeds dringender op de agenda.
Het Maatschappelijk Activeringswerk Gelderland wil u hierbij een handvat
bieden. Allereerst op het punt van de informatievoorziening. Maar ook en
vooral door u als diaken, ouderling en als bezoekmedewerker toe te rusten,
zodat u een antenne ontwikkelt voor de vragen waar mensen mee zitten. Doel
is dat u als kerk de vraag kunt beantwoorden: Hoe kunnen wij de naaste zijn,
en u mensen gericht kunt doorverwijzen.
Aanbod op de thema’s rond armoede, eenzaamheid en zorg:
•een informatieavond voor diakenen, bezoekmedewerkers en kerkenraden
•een gemeenteavond voor de gemeente waarin u interactief aan de slag gaat

MAATJE VOOR ‘ANDEREN’
Project RVAZ (Ruimte Voor Anders
Zijn) regio Oost-Gelderland (Achterhoek en Liemers) zoekt voor
mensen met een psychische handicap of eenzaamheid, vrijwilligers die bezoekjes willen afleggen en een luisterend oor willen
bieden. Als bezoeker/gespreksmaatje bieden we je een vier
avonden durende cursus en begeleiding als er vragen of pro-

met dit thema.

blemen zijn.

U kunt hiervoor contact opnemen met: gemeenteadviseurs voor het Maat-

De eerstvolgende cursus begint

schappelijk Activeringswerk:

op 31 maart a.s. in Doetinchem.
Er zijn nog plaatsen vrij!

Petra Visser, e-mail p.visser@protestantsekerk.nl tel. (06) 15 90 96 17

Aanmelden graag zo spoedig

Bea Mulder, e-mail b.mulder@protestantsekerk.nl tel. (06) 15 90 85 61

mogelijk.
Ook als je zelf behoefte hebt aan
zo’n vrijwilliger en eens wilt praten over je vragen of ervaringen,
samen wilt wandelen of ergens
een kopje koffie wilt drinken, kun
je je aanmelden.
Meer informatie op
www.ruimtevooranderszijn.nl
Aanmelden bij de coördinator,
Ruud van Velzen,
tel.: (0573) 45 94 16

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

