Stille Omgang Amsterdam
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 is in Amsterdam de
jaarlijkse Stille Omgang. De intentie dit jaar luidt: "Eucharistie = Liefde". We
kunnen met een grote groep per bus naar Amsterdam. Daar vieren we samen de
H. Mis, bidden in de bus en er is tijd om elkaar te leren kennen. U bent van harte
uitgenodigd mee te gaan!
Bus vertrektijden
Uithuizen, 17.30 uur, Kennedylaan 33
Groningen, 18.00 uur (verzamelen in de hal van het NS hoofdstation)
Heerenveen, 20.00 uur, bij de H. Geestkerk, Crackstraat 13
Nagele, Parkeerplaats afslag nr. 13 om ± 20.30 uur
De kosten zijn € 22,00 voor deelnemers uit Groningen en Friesland. € 17,00
voor deelnemers uit de N.O. Polder. Betaling te voldoen op rekening nr. NL 71
ABNA 05 02 48 89 64 t.n.v. A. Lukassen onder vermelding van ‘Stille Omgang’.
Contactpersonen
Groningen: dhr. H. Mulder (050 – 5 25 12 94), dhr. A. Lukassen (050 – 3 13 48
72).
Friesland: dhr P. Jansen (05 13 – 61 09 87). N.O. Polder: dhr. J. Kolb (05 27 65 22 55).
Opgave bij: Dhr. A. van den Hende. E-mail:
stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com.
Voor algemene informatie, zie website: www.stille-omgang.nl

Kostersdagen 2018
De kostersdagen worden georganiseerd door de diocesane werkgroep Liturgie
van het bisdom. Zet de data alvast in uw agenda:
Op 6 oktober : kostersdag in de parochiezaal van de H. Martinusparochie te
Groningen.
Op 20 oktober: kostersdag in de parochiezaal van het Titus Brandsmahuis te
Leeuwarden.
Meer informatie over het programma volgt nog.

Avond over oecumene in ontwikkeling
Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de Projectgroep Toerusting van het
Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene.
Sinds de Tweede Wereldoorlog maken kerken en christelijke
geloofsgemeenschappen kennis met elkaar en groeien ze naar elkaar toe. Dit
noemen wij oecumene.
Vooral in de jaren zestig en zeventig verkeerde de oecumene in een
stroomversnelling. Er ontwikkelden zich volop inter-kerkelijke initiatieven,
enerzijds ontwikkeld door de geloofsgemeenschap zelf en anderzijds van bovenaf
aangemoedigd.
Velen vonden het een verademing het geloof samen te kunnen vieren, waarbij
muren en grenzen geen rol speelden. Een grote rol speelde daarbij het grote
aantal gemengde huwelijken. Daardoor kwam oecumene op een andere manier
de kerk in.
Ondertussen zijn we decennia verder en lijkt het oecumenisch vuur geluwd.
Iedere kerk of christelijke geloofsgemeenschap is bezig met zijn of haar
overleven. Het is maar moeilijk over eigen grenzen heen te kijken.
Oecumene .. wat was dat ook al weer?
Maar .. lijdt de oecumene wel een tanend bestaan? Of is ze er wel, maar aan de
oppervlakte niet erg zichtbaar?
Deze avond laten we zien dat oecumene lééft.
Gast vanavond is o.a. dominee Bert Altena,
voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken,
Groningen en Drenthe.
Aan bod komen de volgende oecumenische initiatieven:
* Open Huis, Assen
* Kerk in de Kas, Erica
* Platform Kerk en Aardbeving (Groningen)
* Pelgrimeren in Groningen

* Diaconale activiteiten in de parochie Heilige Drie-eenheid
(Meppel – Hoogeveen – Beilen)
* Het mooiste Bijbelverhaal van Groningen.
Waar, wanneer, wie en voor wie?
Waar:

Parochiehuis
Dr. Nassaulaan 3c
Assen

Wanneer:

Donderdag 22 maart 2018
Van 20.00 tot 22.00 uur

Voor wie:
Leden van parochiebesturen, locatieraden,
PCI’s, oecumenische werkgroepen,
redacties parochiebladen en
allen die de oecumene een warm hart toedragen.
Door wie:

Ds Bert Altena, voorzitter van de Provinciale
Raad van Kerken Groningen-Drenthe
en andere initiatiefnemers op het gebied
van de oecumene

Opgave:

Aanmelden tot 14 maart 2018 bij:
Vicariaat Groningen-Drenthe
t.a.v. mevr. L. Winter
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. (050) 40 65 888 alle dagen (vrijdagmiddag afwezig)
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

