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De 3e Nieuwsbrief!

Telefoon
0523-273305 of 0611047986

Via deze Nieuwsbrief houdt het bestuur de afgevaardigden op de hoogte van nieuws en
ontwikkelingen en geven we bekendheid geven aan activiteiten en evenementen in de
diverse kerken en gemeenten. Althans, voor zover u die activiteiten aan ons doorgeeft!
We vragen daarin dus een actieve rol van u als afgevaardigden. Niet alleen in het
doorgeven binnen uw gemeente van wat er in het Platform wordt besproken, maar ook
in het aan ons doorgeven wat er gebeurt in uw kerk/gemeente en wat het vermelden
waard is. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de bij het Platform aangesloten
kerken en gemeenten nog meer met elkaar gaan samenwerken. Tot eer aan God en tot
opbouw van Zijn Koninkrijk!

E-mail

Terugblik op…

pvkh@kpnmail.nl

Meer informatie over,
uit en rond de
kerken in Hardenberg?
Klik dan op:

* Vorige Nieuwsbrief
* Kerkplein
Hardenberg
* Diaconaal Platform
* Buddy Project 1
* Buddy Project 2
* Buddy Project 3

* Tentdienst.

Dit jaar was er voor het eerst ook op de zaterdagavond een activiteit in de tent: een
optreden van de zanger/evangelist Kees Kraayenoord, met in het voorprogramma de
plaatselijke worshipband “Your Choice”. Op zondagmiddag was er een programma voor
de kinderen, met zangeres Elise Mannah en toetsenist Henk Doest. Beide activiteiten
mochten zich in een redelijke belangstelling verheugen. Op zondagavond was er weer
een overweldigende opkomst bij de zangdienst, met als voorgangers Pieter Noordmans
en Huibert Prins. Medewerking werd verleend door de band “Light” uit Baalder en
kinderkoor “Animato”. Het gehele weekend werd georganiseerd door de gemeenten van
de PKN en de GKv van Hardenberg-Centrum.

* Herdenkingen.

De kerken waren vertegenwoordigd bij een drietal herdenkingen. In oktober werd door
Wim van der Wel en Joop Butti namens het Platform een krans gelegd bij de herdenking
van “Kamp Molengoot” in Collendoorn. Vanuit dat kamp werden op 2 en 3 oktober 1942
150 Joodse mannen en jongens weggevoerd naar Kamp Westerbork. We weten wat dat
voor de meesten van hen betekende….
Op 4 mei legden Aly Jurjens en Kees Trimp namens het Platform een krans bij het
“Vrijheidsmonument” op het Spindeplein, ter nagedachtenis aan allen die in en sedert de
2e Wereldoorlog zijn omgekomen door oorlogshandelingen.
Tenslotte was er op woensdag 15 augustus de herdeking bij het “Indië-monument” aan
de Vecht in Hardenberg. Daar werd namens de bij het Platform aangesloten kerken een
krans gelegd door Wim van der Wel en Bert Kramer.
Uit reacties weten we dat het zeer wordt gewaardeerd dat de kerken op deze manier
present zijn bij deze herdenkingen.

Uit het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kwam bijeen op 5 juli 2018. O.a. de volgende onderwerpen
kwamen aan de orde.
-- Bestuursvacature.
We zijn nog steeds op zoek naar een 5e bestuurslid. Ook wordt nog gezocht naar
iemand, die de website van het Platform van Kerken wil opzetten en onderhouden.
-- Financiën.
Alle deelnemende kerken en gemeenten hebben inmiddels de contributie 2018 betaald.
Hartelijk dank daarvoor!
-- Folder voor Campings en Bungalowparken.
In Heemse werd een folder uitgegeven, met gevens van kerken en kerkdiensten (in
Heemse) tijdens de vakantieperiode. Het zou mooi zijn als die folder zou worden
uitgebreid met kerken uit Hardenberg. Helaas is dat dit jaar niet gelukt. We proberen
volgend jaar tijdig te starten met de voorbereidingen. Maar er zal ook een budget voor
moeten worden opgenomen in de begroting 2019.
-- Nieuw College van B&W. Zoals u weet is er in de gemeente Hardenberg een geheel
nieuw College van Burgemeester en Wethouders aangetreden. Vanuit het bestuur zal
worden getracht “een lijntje uit te gooien” om ook met dat nieuwe College goede
contacten op te bouwen.
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-- Festival “Hartstikke Cultuur”: Op 20 juni 2018 vond er een oriënterende
bespreking plaats over een in september te houden cultuurfestival. Aan de kerken is
gevraagd om het zondagmiddag-programma te vullen. Het bestuur vindt het mooi dat
aan de kerken is gedacht en heeft de uitnodiging daarom doorgestuurd naar de leden,
met het verzoek een afvaardiging naar die bijeenkomst te sturen. Veel van de kerken
hebben aan die oproep gehoor gegeven. Slechts van één kerk ontvingen we een bericht
dat men niet meedoet. Redenen: de kerk is geen “culturele zaak” en bovendien zijn er
activiteiten op een tijdstip dat er ook kerkdiensten zijn.
Tijdens de brainstorm-bijeenkomst is besloten om, vanwege de korte voorbereidingsperiode, dit jaar nog niet mee te doen, maar dat we wel alvast gaan nadenken of en in
hoeverre we dan volgend jaar een programma op de zondagmiddag kunnen vullen.
Daarom zal Jan Maarten Veurink, directeur van de “Voorveghter” en een van de
initiatiefnemers van het festival, ons tijdens de september-bijeenkomst iets over de
plannen vertellen.
-- “Open Doors”. Verschillende voorgangers zijn benaderd door Bertus Veurink, die
plannen heeft voor een grootscheepse manifestatie in Hardenberg ten behoeve van
“Open Doors”, de organisatie die zich inzet voor vervolgde Christenen wereldwijd. Voor
die manifestatie wordt de medewerking van de kerken gevraagd, reden waarom ook
voor dit doel ruimte wordt gemaakt op de bijeenkomst van het Platform in september
a.s.
-- We hopen van harte dat voortaan voor elk nieuw evenement eerst de vraag wordt
gesteld: “Kunnen we dit samen doen met andere Christenen in Hardenberg?”.

Nogmaals: aandacht voor: “Buddy Project”
Alle kerken in Hardenberg en omgeving hebben onlangs een brief ontvangen, met
informatie over en een verzoek om steun voor het “Buddy Project”. De doelstelling van
het Buddy Project Hardenberg is:
Het sociale isolement van vluchtelingen en statushouders doorbreken en integratie
bevorderen en de betrokkenheid van de inwoners van Hardenberg bij de opvang van
vluchtelingen en statushouders vergroten.
Inmiddels verschijnt er ook regelmatig een “Nieuwsbrief” van het Buddy Project.
U vindt links naar deze Nieuwbrieven in de linker kolom van onze eigen Nieuwbrief.
Voor dit project is niet alleen financiële steun nodig, er worden ook flink wat vrijwilligers
gevraagd! Wilt u dit initiatief onder de aandacht brengen van uw gemeenteleden?

Eerstvolgende Platform-bijeenkomst:

De eerstvolgende bijeenkomst voor de afgevaardigden van alle aangesloten kerken is op
donderdag 27 september a.s., om half acht, in de “Höftekerk”. Zoals altijd beginnen
we met een korte viering. Daarna vervolgen we het programma in “De Schakel”. Het
thema voor deze bijeenkomst is:
“Het geloof doorleven en doorgeven”.
Is het moeilijk om het geloof in de levende Heer te “doorleven”, dat wil zeggen: tot
uiting te laten komen in je dagelijkse leven? En vervolgens ook “door te geven” aan
mensen, die niks met het Christelijk geloof hebben?
We willen het weer op dezelfde manier doen als de vorige keer: laat elke kerk zo veel
mogelijk een korte presentatie aanleveren van 1 of 2 dia’s, met daarop hun wijze van
het “overbrengen” van het geloof, zowel naar binnen als naar buiten….
Uiterste aanleverdatum: 15 september 2018. Nader nieuws volgt.
Vriendelijk verzoek:
Wilt u wijzigingen in de afvaardiging z.sp.m. doorgeven aan het secretariaat?
Ook zijn er nog kerken, die maar één lid hebben afgevaardigd in het Platform, terwijl
het er statutair twee moeten zijn (behalve voor heel kleine gemeenten).

EN TOT BESLUIT…
* Het volgende nummer van onze Nieuwsbrief verschijnt in december 2018.
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