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Privacy: de wijze waarop de gemeente omgaat met uw privacy is te vinden op www.pkn-ng.nl/privacy
Predikant: da. Frederique Karelse frederiquekarelse@gmail.com telefoon 0612926374
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en felicitatie voor haar 96 ste verjaardag naar
mw. R.Hoenderken-de Vries in Zuidlaren.
Ook zijn er bloemen voor haar verjaardag gebracht bij mw.R. Sluis-Ooms en voor zijn verjaardag bij dhr. J.
Kooistra in Glimmen.
Namens onze gemeente: allen van harte gefeliciteerd .
Doel diaconale collecte: Missionair werk - Pioniersplekken
Binnen de Protestantse kerken in Nederland ontstaan vaak nieuwe vormen van Kerk en Gemeente zijn. In
deze nieuwe vormen zoeken mensen aansluiting met de leefwereld en het evangelie die het beste bij hun
past. De Protestantse kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn.
Graag uw gift voor de ondersteuning van deze andere vormen van kerk zijn.
Pelgrimage in Noord-Spanje
Volgende maandag 23 mei vertrekt Diet Timmer voor haar tweede pelgrimstocht door het noorden van
Spanje. Op vrijdagavond 20 mei om 19.30 uur zullen we haar als gemeente uitgeleide doen vanuit ‘haar’
Bartholomeuskerk in Noordlaren, waar ze de reiszegen zal ontvangen. U als gemeentelid bent van harte
uitgenodigd om dit korte liturgische moment bij te wonen en na afloop - bij de koffie - Diet alle goeds (en nog
meer) toe te wensen.
Avondgebed
Morgenavond 19 mei is er weer een Avondgebed in de Bartholomeuskerk. Dit keer een week
eerder dan anders in verband met Hemelvaart volgende week. Liturg is ondergetekende. Inloop
vanaf 19.15 uur, we beginnen om 19.30 uur.

Pastoraal Team
Volgende week komt het pastoraal team weer bij elkaar. Eén van de aandachtspunten is – ook hier -het
krimpend aantal vrijwilligers. Daarover gaan we van gedachten wisselen en zoeken naar mogelijkheden voor
het pastoraat in een krimpende, ouder wordende gemeente. Hoe lang blijft pastoraat binnen en buiten de
gemeente (nog) mogelijk? Of moeten we onze opvatting van pastoraat gaan bijstellen van ‘kernopdracht van
de gehele gemeente’ tot iets bijkomends? Of zijn er andere vormen mogelijk, zoals het ouderwetse
groothuisbezoek maar dan onder een eigentijdse benaming, of meer gespreksgroepen met een pastoraal
thema, zoals eenzaamheid, relaties etc. ? Ik schrijf dit in de Nieuwsbrief niet alleen om mijn zorgen hierover te
delen, maar vooral in de hoop dat u als gemeente daarover wilt meedenken!
Met een hartelijke groet, da. Frederique Karelse
Agenda: Maandag 23 mei Pastoraal Team Trefpuntkerk 14.00 uur
Hemelvaartsdienst
Omdat de Hemelvaartspelgrimage samen met de Gorechtkerk en de Dorpskerk gehouden wordt, is de
Hemelvaardienst op donderdag 26 mei een gezamenlijke viering met Haren-Onnen. Vanwege het Feest van de
Geest vindt deze dienst dit jaar plaats in de Bartholomeuskerk. Als voorganger wil ik dan proberen Hemelvaart
te verbinden met zoeken van de hemel, wat je met een pelgrimage zou kunnen vergelijken. Een spannende
combinatie, waarbij ik mogelijk al één van de kunstwerken kan betrekken die vanaf die dag in de kerk te zien
zijn. Het liturgieboekje zal met de volgende nieuwsbrief verstuurd worden. Ook wanneer u niet deelneemt
aan de voorafgaande wandeling, van harte welkom uiteraard. Dick Vos
Feest van de Geest – Josefien Alkema
In onze kerken hangen posters en kunt u folders meenemen waarin aangegeven is in welke kerken in
Groningen en Noord-Drenthe rond Hemelvaart en Pinksteren kunst te zien is. In de Bartholomeuskerk
exposeert Josefien Alkema uit Huizinge. Tijdens de voorbereiding sprak ik haar over de ideeën in en achter
haar werk. Ik schreef er het stukje over dat als bijlage bij deze Nieuwsbrief is gevoegd en waarvan ik hoop dat
ook de Glimmerlei en de Oostermoer het plaatsen. Hierin staat ook vermeld wanneer de verschillende kerken
te bezoeken zijn. Mochten er mensen zijn die tijdens de openstellingen eens willen helpen als
gastvrouw/gastheer, laat het me even weten! Dick Vos
Kerkstoelen beschilderen t.b.v. Oekraïne
Met het kleiner worden van de gemeente, hebben we in de oude consistorie intussen een grote hoeveelheid stoelen
staan, die we nooit meer gebruiken. Dit heeft het College op het idee gebracht daar een oplossing voor te zoeken,
waarbij er niet alleen ruimte wordt gemaakt, maar waarmee ook een goed doel kan worden bereikt. In overleg met
Plaats de Wereld in Vries zijn we gekomen tot een bijzondere benefiet actie, die op zaterdag 18 juni zal plaatsvinden.
De vorige houten stoelen uit de kerkzaal, afgeschreven, maar inmiddels weer hippe industriële kerkstoelen kunnen
worden beschilderd tot prachtige kunstwerken. De opbrengst komt ten goede aan de slachtoffers van de oorlog in
Oekraïne. Het volgende persbericht zal binnenkort in diverse kranten en op sociale media te lezen zijn.
Plaats de Wereld is een educatief activiteitencentrum in het hart van Vries waar
wereldwijde solidariteit een belangrijk uitgangspunt is. De Protestantse kerk van
Glimmen en Noordlaren heeft onlangs nieuwe stoelen gekregen en stelt de oude
stoelen beschikbaar voor deze benefietactiviteit die op zaterdag 18 juni van 9.30
tot 16.00 uur bij Plaats de Wereld in Vries zal plaatsvinden, omlijst met koffie met
verse bakseltjes en lekkere lunch. Met behulp van sjablonen en voorbeelden en
onder deskundige leiding beschilder je je eigen stoel, samen of alleen. Je kunt
natuurlijk ook zelf een ontwerp maken.
Op 18 juni zijn twee startmomenten: om 9.30 uur of om 13.00 uur en er kan tot
16.00 uur worden doorgewerkt. Bij de benefietworkshop die €25,- kost is de stoel,
instructie en de verf inbegrepen. Als je klaar bent, gaat de stoel mee naar huis!
De opbrengst komt ten goede aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en
wordt ingezet voor noodhulp aan kinderen via de organisatie World Vision.
Geen zin om zelf een stoel te beschilderen? Kom kijken en breng een bod uit op
de kunststoelen die bij Plaats de Wereld zijn gemaakt. Of koop een
onbeschilderde stoel om zelf thuis te pimpen á €15,-

Op de website www.plaatsdewereld.nl kun je je opgeven om mee te doen of bel 0592-795340.
Ook bij Corke van der Weijden (van de PG Noordlaren Glimmen) kun je je aanmelden.
Tel. 0592 580206 E-mail secretaris.cvk@pkn-ng.nl

