
 

 

AGENDA 

Jaarvergadering van de Raad van Kerken Fryslân 

Plaats Warns 

            Rooms Katholieke Sint Jans Kapel, Boppelâns 19, 

    8721 GG  WARNS 

Datum 11 april 2016 

 

Ds. Wim Beekman zal een inleiding houden getiteld “De vitaliteit van 

de kerken in Noord Nederland”, verder wordt er vooruitgeblikt op 

de Friese Kerkendag in oktober 2016 

Klik hier voor meer informatie 

 

Studie- en ontmoetingsdag “Waait de geest nog waarheen die wil?” 

Plaats Joure 

             Parochiecentrum, Midstraat 110 te Joure 

Datum  10 mei 2016 

Kosten € 10,-- p.p. 

aanmelding kan via info@raadvankerkenfryslan.nl  

 

Onderwerp zullen de pinksterpreken van de kerkvader Augustinus 

zijn. Het verhaal over de komst van de Heilige Geest op Pinksteren 

zoals verteld in Handelingen van de apostelen is een intrigerend 

maar ook lastig verhaal. Het gedruis van hevige wind, vurige 

tongen, spreken in vreemde talen en een stoet aan volkennamen 

zijn voor menig predikant een pittige opgave. Augustinus van Hippo 

(354-430) heeft bijna veertig jaar lang de geloofsgemeenschap van 

het Noord-Afrikaanse Hippo Regius als predikant en bisschop 

gediend. Van hem zijn honderden preken bewaard. Daaronder 

bevinden zich ook enkele pinksterpreken. In die toespraken blijkt 

Augustinus oog te hebben voor details in de Bijbeltekst waar je 

gemakkelijk overheen leest. Hij legt bovendien verrassende 

verbanden. Kan een bezielende pastor uit oude tijden eraan 

bijdragen om onze visie op het pinksterfeest te vernieuwen? De dag 

is bestemd voor pastores en predikanten. 

 

 
Nieuwsbrief FRYSLÂN 

 

    

   

  

  Maart 2016 

 

   Dienstenorganisatie 

   Protestantse Kerk 

 

   Steunpunt Noord 

   Postbus 152 

   7950 AD  STAPHORST 

   e-mail:   

   

steunpuntnoord@protestantsekerk.nl  

 

 

 

 

 

 

Classis indeling: 

 

Buitenpost, Dokkum en 

Leeuwarden 

Louis Bakker 

l.bakker@protestantsekerk.nl 

06 – 119 219 23 

 

Drachten en Franeker 

Ate Klomp 

a.klomp@protestantsekerk.nl  

06 – 113 542 98 

 

Heerenveen en Sneek 

Tineke Klei 

e.klei@protestantsekerk.nl  

06 – 131 727 60 
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Kom kennismaken met Kleurrijk Fryslân 

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, in 1966 uitgeroepen door de 

Verenigde Naties. Misschien wist u dat wel. Op die datum in 1960 was er een vreedzame demonstratie in 

Sharpeville, een zwarte township in Oranje Vrijstaat-Zuid-Afrika. De menigte demonstreerde tegen de 

zogenaamde pasjeswetten. De politie opende het vuur op de menigte. 

De pasjeswet dwong de zwarte bevolking dáár te gaan wonen waar de blanke regering wilde. 

Gezinnen werden daardoor vaak uit elkaar gehaald. Zonder waarschuwing vooraf openden 

politieagenten het vuur op de demonstranten. Het werd een bloedbad: 69 mensen, onder wie 10 

kinderen en 8 vrouwen, werden doodgeschoten en 180 mensen raakten gewond. 

Dit jaar is het dus 50 jaar geleden dat de VN deze dag uitriep tot een internationale dag waarop 

aandacht wordt gegeven aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie op grond van kleur, geloof 

of afkomst. Iedere dag vraagt natuurlijk dat we geen onderscheid maken. Maar die dag van extra 

aandacht is volgens secretaris Ban Ki-moon van de VN een kans “om onze betrokkenheid om te bouwen 

aan een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld te tonen. Een wereld waarin vreemdelingenhaat en 

intolerantie zijn uitgebannen. We moeten leren van het verleden en erkennen dat discriminatie op grond 

van huidskleur blijvende schade aan mensen toebrengt.” (van de website van de VN)  

Tijd voor een nieuw geluid op de eerste dag van de lente?   

Kennismaken met Kleurrijk Fryslân en Kleurrijk Vieren? Kom dan op 21 maart om 19.00 uur naar de HDV 

Moskee Şefaat in Heerenveen, Hesselstraat1. I.v.m. de beperkte ruimte in de moskee is aanmelden 

verplicht, dat kan via: info@kleurrijkfryslan.nl.   

 

 

Micha Nederland bestaat 10 jaar  

‘Goed doen en recht doen, opkomen voor gerechtigheid’…. Woorden van de profeet Micha, die ook in 

de kerk klinken en soms opnieuw geproefd moeten worden. In 10 Jaar hebben heel wat mensen de 

cursus gevolgd , of zijn geraakt door een preek of de liturgie van de Micha Zondag. De cursus is een 

geweldig hulpmiddel om te ontdekken waarin jij, of je gemeente het verschil kan maken. Hoe werkt 

dat? Oriënteer je op: www.michanederland.nl/cursus.  

Neem een besluit de Micha Cursus in uw gemeente uit te voeren; Zoek binnen de gemeente een 

geschikte cursusleider. Vraag of deze persoon één instructieavond wil bezoeken. De cursusgroep begint 

de eerste 4 avonden met een maaltijd, en verdiept zich daarna in het onderwerp van die avond. Dan 

volgt een praktijk dag, die je zomaar kunt verbinden aan wat bijvoorbeeld ‘Stichting Present’ in je 

gemeente doet, of de Veranderdag van Kerk in Actie en de Actiedag: NLDoet.  

De Micha-lessen worden dan praktisch ervaren en beleefd. Tot slot is er een terugkom avond voor 

evaluatie, afspraken maken met jezelf en elkaar. Ieder vult een Micha-paspoort in en verbindt zich. 

Reden genoeg om de website www.michanederland.nl goed in de gaten te houden vanwege het 

jubileumnieuws. Begin met aan te haken en mee te doen! Cursusboekjes bestellen en filmbeelden 

binnenhalen kan via deze website. De datums van de instructieavonden staan er ook op. 

 

Wil je meer informatie? Een avond voorlichting in jouw gemeente? Neem contact op met 

Michanederland: coördinator@michanederland.nl 

 

 
Vooraankondiging 

 

Kerkendag 2016 Harlingen  

Op zondag 2 oktober 2016 organiseren de Harlinger kerken en de Friese Raad van 

Kerken de vijfde provinciale kerkendag. Het thema van deze editie is ‘Bruggen’. De 

Harlinger kerken stellen die zondag hun deuren en harten open met mooie muziek, 

viering en ontmoeting, met talrijke workshops en medewerkers, van bisschop de Korte 

tot ds. Bottenbleij, en van liedboek zingen tot kliederkerk. Een hartelijke welkom aan 

iedereen die zin heeft om erbij te zijn. En zegt het voort! 

 

De details van het programma en de communicatiemogelijkheden met de organisatie 

worden binnenkort zichtbaar op de website van deze Friese kerkendag: www.friesekerkendag2016.nl  
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