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Aan plaatselijke Raden van Kerken en kerkenraden in Groningen en Drenthe,

Ter Apel, december 2021
Beste mensen,
In onze regio zijn er tal van oecumenische activiteiten op plaatselijk en streekniveau. Als Provinciale
Raad van Kerken Groningen-Drenthe (PRVK) hebben we in de afgelopen jaren geprobeerd op
verschillende manieren dat te ondersteunen en te stimuleren. We hebben diverse studiedagen
georganiseerd of zijn bij plaatselijke Raden van kerken op bezoek geweest. Daarnaast verzenden we
regelmatig een nieuwsbrief naar zo’n 1500 adressen in de beide provincies. Als provinciale raad zijn we
verder betrokken bij een aantal activiteiten, zoals de Stichting Pelgrimeren in Groningen en het project
Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied.
Tegelijk zien we dat de georganiseerde oecumene steeds meer onder druk komt te staan, o.a. door
afnemende kerkelijke betrokkenheid en vergrijzing.
Dat treft ook onze raad.
In de afgelopen jaren zijn in diverse plaatsen in onze provincies Raden van kerken gestopt. De bestaande
oecumenische activiteiten op lokaal niveau, kunnen prima functioneren zonder provinciale raad. Te meer
omdat er vanuit de landelijke Raad van Kerken de nodige ondersteuning wordt geboden via website,
nieuwsbrieven, oecumenische bulletins en werkmateriaal (bv. voor de jaarlijkse Week van Gebed).
Dit alles met elkaar heeft de overgebleven leden van de Provinciale Raad van Kerken Groningen –
Drenthe gebracht tot het voornemen om zichzelf op te heffen.
We stellen u via deze brief van dit voornemen op de hoogte.
Onze bedoeling is om in het voorjaar van 2022 onze werkzaamheden officieel te beëindigen.
Mede door corona hebben we de afgelopen periode nauwelijks activiteiten kunnen ontwikkelen. Er is
daardoor nog een (bescheiden) bedrag in kas, ooit door lid-kerken aan ons toevertrouwd voor onze
oecumenische activiteiten.
We willen dit graag zo goed mogelijk een bestemming geven. Daarom roepen wij u op om een
oecumenische activiteit in uw eigen kring aan te melden, waarvoor wij eventueel een subsidie kunnen
geven. Dien uw verzoek voor eind januari in, met duidelijke vermelding van doel en aard van uw
activiteit en van het oecumenische karakter daarvan.
U kunt uw aanvraag mailen naar bgroot1948@kpnmail.nl .
Wilt u op het voornemen tot opheffing van de Provinciale Raad van kerken Groningen – Drenthe
reageren, dan kan dat via mail@sinyschomaker.nl .
We willen u danken voor uw betrokkenheid in de afgelopen jaren en wensen u Gods zegen toe in uw
eigen kerkelijke situatie,

Namens de Raad
Voorzitter

Secretaris

Bert Altena

Siny Scholte Aalbes-Schomaker

