Bondsnieuws
C.A. de Vries moderamenlid Protestantse
Kerk
Ouderling-kerkrentmeester C.A. (Carel) de
Vries volgt M.C. van der Klooster op als lid
van het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk. De synode
koos hem op donderdag 25 april.
De Vries woont in
Ede en is lid van de
wijkgemeente
Oude kerk. Het
nieuwe moderamenlid zei na zijn
verkiezing zich in te
willen zetten voor
de ‘breedte van de
kerk’. Hij noemde
De Vries
drie zaken die in zijn
oog belangrijk zijn:
een duurzame kerk, meer samenwerking
met andere kerkgenootschappen (onder
meer migrantenkerken) en missionair werk.
We wensen ouderling-kerkrentmeester De
Vries én het hele moderamen Gods zegen in
hun werk ten dienste van de kerk van harte
toe.

Geref. Bond belegt regionale studiedag
over ‘Het christelijke huwelijk’ te
Nieuwe-Tonge

Op donderdag 20 juni belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond DV in kerkelijk centrum Elim, Zuiddijk 19 te Nieuwe
Tonge een regionale studiedag over ‘Het
christelijke huwelijk’. Na ontvangst met koffie vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur,
terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.
De Gereformeerde Bond wil met (aanstaande) echtparen, gemeenteleden en ambts-

dragers hierover graag doorspreken en hun
handvatten geven. Na de opening door ds.
J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland zal ds.
M.M. van Campen uit Goes in zijn lezing,
getiteld ‘Het christelijk huwelijk’, een beeld
schetsen van het bijbelse, christelijke en het
geestelijke huwelijk.
Vervolgens worden er twee workshopronden gehouden, waarin vier workshops aangeboden worden.
- ‘Communicatie’, o.l.v. mw. Ellen
Oosterhuis, christen psychologe van de
stichting Gutta Spei;
- ‘Intimiteit en geborgenheid’, o.l.v. ds. A.L.
Molenaar, Bruinisse;
- ‘Gehavend in het huwelijk’, o.l.v. mw.
Corine Hotting, psychologe & relatie-gezinstherapeut van de stichting Driesnoer;
- ‘Kerkje in de kerk’, o.l.v. ds. B.J. van Assen,
Nieuwe-Tonge/Herkingen.

Oosterhuis

Hotting

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops in krijgen
de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden. De dag zal worden
afgesloten o.l.v. ds. A.L. Molenaar met een
terugkoppeling in kleine groepjes en
plenair.

Graag ontmoeten we u/jou op 20 juni in
Nieuwe Tonge. Opgave zo spoedig mogelijk
(uiterlijk op 5 juni) via info@gereformeerdebond.nl; dit met het oog op het aantal te
drukken studiemappen. Tevens graag drie
workshops aangeven in volgorde van eerste, tweede en derde keuze waarna indeling
volgt bij twee workshops.
Als tegemoetkoming in de kosten voor deze
dag vragen we een bedrag van € 15 /p.p.
Graag dit bedrag over te maken op rekening
NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond,
Apeldoorn, onder vermelding van studiedag
Nieuwe Tonge.
Het hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond hoopt van harte dat deze studiedag
mag bijdragen aan de grote waarde van het
christelijke huwelijk.

Vakantie binnenland

Op donderdag 27 juni stellen we ook dit jaar
ruimte beschikbaar aan (kleine) gemeenten
en evangelisaties in delen van ons land waar
velen hun vakantie doorbrengen, om de
kerkdiensten in de zomertijd aan te kondigen. Het gaat om tijd en plaats van samenkomst, alsmede het adres voor nadere
informatie. Vanwege de beperkte ruimte
publiceren we geen namen van voorgangers. Opgaven ontvangen we per email
uiterlijk 18 juni op het redactieadres. Alleen
(!) in het nummer van 27 juni bieden we
deze service.

Wijziging adresboekje

Ds. T. Beekman is bevestigd als predikant in
Tiendeveen/Nieuw-Balinge (pag. 21); tel.
0528-342129, predikant@kerktn.nl.

Kerknieuws
PThU benoemt hoogleraren Ethiek van
de gezondheidszorg en Diaconaat

- Dr. T.A. (Theo) Boer: de Protestantse
Theologische Universiteit heeft dr. Boer
(1960) benoemd als hoogleraar Ethiek van
de gezondheidszorg. Dr. Theo Boer is al
verbonden aan de PThU als universitair
docent Ethiek. De benoeming gaat in per 1
september 2019.
Theo Boer heeft binnen en buiten
Nederland bekendheid verworven vanwege zijn expertise op het terrein van ethische vragen rondom het levenseinde. Met
de vestiging van de persoonlijke leerstoel
Ethiek van de Gezondheidszorg wil de
PThU het profiel van de Groningse opleiding tot geestelijk verzorger in zorginstellingen versterken. Daarnaast zal dr. Boer

zich in de komende jaren gaan inzetten
voor het project Moral Compass dat tot
doel heeft om het gesprek tussen de
levensbeschouwingen over de basis van de
moraal bij ingewikkelde ethische kwesties
te voeren.
Na 1 september zal Theo Boer niet langer
de Lindeboomleerstoel bekleden. Het Prof.
dr. G.A. Lindeboom Instituut beoogt
medisch-ethische thema’s te doordenken
vanuit een christelijk perspectief en dit
perspectief in te brengen in het maatschappelijke en politieke debat.
- Dr. Thijs Tromp: De Protestantse
Theologische Universiteit heeft dr. Tromp
(1970) benoemd als hoogleraar op de bijzondere leerstoel Diaconaat vanwege
Stichting Rotterdam. Tromp is daarmee de
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opvolger van dr. Herman Noordegraaf, die
de leerstoel tot 2018 bekleedde. Dr. Tromp
wil in de komende vijf jaar onderzoeken
welke rol het diaconaat kan vervullen om
sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, zorg en samenleving te bevorderen. Hij kiest het diaconaat, zoals dat binnen de kerken plaatsvindt, als vertrekpunt
van zijn onderzoek. Van daaruit zoekt hij
nadrukkelijk samenwerking met partners in
zorg en welzijn en andere maatschappelijke
organisaties. De benoeming gaat in per 1
september. Het moderamen van generale
synode van de Protestantse Kerk Nederland
heeft ingestemd met de benoeming.
Stichting Rotterdam is een protestantschristelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein.
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