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AGENDA
Roze Lezing 2015
Plaats:

Drachten
Karmelklooster, Burgemeester Wuiteweg 162, 9203 KP
Drachten
Datum:
18 oktober 2015
Tijd:
15.30 uur, koffie staat klaar vanaf 15.00 uur
Informatie en organisatie: werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland
Thema van deze lezing is “Iedereen is anders, gelukkig wel”, seksuele
diversiteit op school en thuis.
Onder de naam LCC Plus Projecten voert een alliantie van vijf christelijke
homo-organisaties (LKP, CHJC, Contrario, HolyFemales.nl en Netwerk
Mirre) in de periode 2012-2015 vier projecten uit om homoseksualiteit in
christelijke kringen bespreekbaar te maken, opnieuw met subsidie van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2008-2012
hebben drie van deze organisaties (LKP, CHJC en Contrario) op dezelfde
basis ook al drie projecten uitgevoerd.
In deze roze lezing vertellen Heleen en Marianne over de ervaringen en
resultaten van de LCC-projecten, met aandacht voor de plaats van seksuele
diversiteit in onderwijs- en opvoedingssituaties. Deze roze lezing wordt U
aangeboden door de
Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland De werkgroep (opgericht
1992) beoogt het gesprek over en de acceptatie van homoseksualiteit, en
in bredere zin seksuele diversiteit, binnen de Friese
geloofsgemeenschappen en kerken te ondersteunen en stimuleren. Deze
ondersteuning blijkt nog steeds noodzakelijk en zinvol, om vooroordelen
weg te nemen en de veiligheid van seksuele minderheden in de Friese
kerkprovincie te verbeteren. De werkgroep organiseert daarnaast de
jaarlijkse provinciale roze zondagviering.

Classis indeling:
Buitenpost, Dokkum en
Leeuwarden
Louis Bakker
l.bakker@protestantsekerk.nl
06 – 119 219 23
Drachten en Franeker
Ate Klomp
a.klomp@protestantsekerk.nl
06 – 113 542 98
Heerenveen en Sneek
Tineke Klei
e.klei@protestantsekerk.nl
06 – 131 727 60

Met lef leidinggeven aan de kerkenraad
Hoe kun je als kerkenraad inspirerend leiding geven aan de gemeente? Wat kom je dan allemaal tegen en wat heb
je nodig als voorzitter van de kerkenraad? Hoe ‘doen’ andere voorzitters dat?
Vragen die voor voorzitters herkenbaar zullen zijn. Daarom is het initiatief genomen om komend seizoen een
intervisiegroep met voorzitters te starten. Een veilige groep van 5-8 voorzitters waarbij de casus van een van de
deelnemers uitgangspunt is voor bespreking. Een plek waar we samen op het spoor komen wat het betekent om
met lef leiding te geven aan de kerkenraad. Met elkaar leren we welke vorm van leidinggeven de kerkenraad en de
geloofsgemeenschap helpt en ruimte geeft om te groeien. Het boekje ‘Leiderschap met lef’ biedt daarbij
achtergrondinformatie.
We stellen ons voor om minimaal drie keer bijeen te komen. De kosten zijn € 24,- per persoon. Na deze drie keer
kunnen we verder naar behoefte afspreken. De eerste avond is op 1 december 2015 om 20.00 uur in Leeuwarden.
De overige data worden in overleg met de groep bepaald. Specifieke plaats wordt nog bekend gemaakt.
Is het iets voor u of heeft u nog vragen?
Laat het weten voor 15 november 2015 aan
Tineke Klei, senior gemeenteadviseur
Email: t.klei@protestantsekerk.nl
Telefoon: 06 13172760

Basiscursus Kerk en Communicatie
Plaats:
Joure
De Oerdracht, E.A. Borgerstraat te Joure
Data:
12, 26 januari en 9 februari 2016
Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze cursus
Welke doelen kun je bereiken via welk medium? voor welke doelgroep(en) maakt u het kerkblad? Hoe maakt u een
goede bladformule die de beoogde lezers aanspreekt? Hoe richt u de redactionele organisatie praktisch in? hoe
zorg je dat je als gemeente vindbaar bent op het internet? Welke informatie hoort op de website?
Allemaal vragen die thuishoren bij Communicatie. Voor werkgroepsleden en kerkenraadsleden die zich willen
toeleggen op een goed communicatiebeleid in de gemeente heeft het PCTE de nieuwe Basiscursus Kerk en
Communicatie ontwikkeld. De cursus bestaat uit 3 dagdelen en wordt gegeven door de gemeenteadviseur.
In de cursus komen onder meer aan de orde: de visie op communicatie in de gemeente, de opzet en redactie van
het kerkblad, de opbouw en inrichting van website en een toelichting op social media. Cursisten leren hoe ze
verschillende middelen doeltreffend kunnen inzetten zowel in het contact met gemeenteleden als met de
omgeving. De deelnemers krijgen inzicht in het maken van de passende keuzes, maar gaan ook met veel praktische
en organisatorische tips naar huis om direct in hun gemeente toe te passen.
Bij de cursus hoort een cursusmap met documentatie en lesbladen. Enige kennis van het huidige
communicatiebeleid van de plaatselijke kerk is wel van belang. Kennis van redactie of (website)techniek is niet
noodzakelijk

