Uitnodiging Oecumenische Ontmoetingsbijeenkomst

Het licht en donker van corona
Hoe gaan kerken verder na corona?

dinsdag 8 juni 2021
19.30 tot 21.15 uur
Online bijeenkomst via Zoom
Corona zet ons aan het denken over wat ertoe doet:
persoonlijk en als lid van een geloofsgemeenschap.
Reikhalzend kijken we uit naar de versoepeling van de
maatregelen. Hoe zal het verder gaan? Pakken wij de draad
op zoals het was of ervaren we dat het ook anders kan?
Corona heeft gevolgen voor de kerkgemeenschap en
ambtsdragers. Veel mensen missen het bezoek aan hun kerk
en het persoonlijke contact met geloofsgenoten. Er zijn
aanwijzingen dat het kerkbezoek na corona afneemt, maar ook
dat het kan toenemen. Corona ‘duwt’ tegen vertrouwde tradities
en gewoontes, maar biedt ook een verwachtingsvolle kant.
Zo ontdekken we - ondanks of dankzij corona - nieuwe kansen.
Kerkdiensten worden digitaal aangeboden via livestream,
huisbezoek wordt tuin- of balkonbezoek of we gaan actief op
bezinningspad (wandelpastoraat). Kringwerk gaat digitaal door
en de kerk opent haar deuren als stilteplek. Koffiemomentjes
vinden plaats bij de computer en vrijwilligers bedenken creatieve
oplossingen. Er is nog steeds contact, maar anders dan gewend
of gewenst. Corona herbergt zowel licht als donker, yin en yang.

Programma dinsdag 8 juni
Hoe gaan kerkgemeenschappen verder na corona? Brengt het
ons dichter bij elkaar? Wat zijn aandachtspunten en waar liggen
kansen? We starten de avond met inspirerende verhalen van
gastsprekers. Daarna gaan we in groepen uiteen om van
gedachten te wisselen. We kijken ernaar uit om samen met u
het licht en donker van corona te verkennen!
19.15 uur
19.30 uur

Digitale inloop, zodat we om 19.30 uur kunnen
starten
Welkom en opening door ds. Fokko Omta
Aansteken van een kaars in eigen huis of werkplek

19.40 uur
20.00 uur
20.40 uur
21.00 uur
21.15 uur

Licht en donker van corona: de verhalen van
Peter-Ben Smit en Joke van der Heide
Verhalen delen/groepsgesprekken
Verzamelen van de verhalen
Hoe verder na corona? Reflectie en
terugkoppeling door Joke en Peter-Ben
Einde bijeenkomst

Sprekers
Ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp
Prof. dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar Contextuele
Bijbelinterpretatie aan de VU; bijzonder hoogleraar
vanwege het Oud-Katholiek Seminarie (VU) en
hoogleraar Systematische Theologie en Oecumene
aan de Universiteit Bern. Peter-Ben Smit heeft
samen met anderen recent onderzoek gedaan naar
Kerk en Corona: gevolgen voor gemeenschap en
ambtsdragers.
Joke van der Heide, jeugdwerker Doopsgezind
Amsterdam en consulent jeugd- en jongerenwerk
Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Voor wie?
Iedereen in Noord-Holland die de oecumene een
warm ♥ toedraagt waaronder: lokale raden van
kerken, oecumenische en liturgische werkgroepen,
pastores, voorgangers, predikanten, geestelijk
verzorgers, Taizé-groepen en de Iona-groep.

Meld u tijdig aan
Aanmelden kan op twee manieren:
- via de contactpagina op onze website
- door een mail te sturen naar
info@oecumenischplatformnh.nl
Online bijeenkomsten vragen om een extra goede
voorbereiding. Daarom vernemen wij graag of u van
de partij bent, uiterlijk 3 juni of eerder. Enkele
dagen voor de bijeenkomst ontvangt u de Zoom-link.
Alvast bedankt voor uw reactie!

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met Kor Berghuis,
telefoon (06) 55 88 44 86

Informatie Oecumenisch Platform NH
www.oecumenischplatformnh.nl

