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Wilt u deze nieuwsbrief aub doorsturen naar kerkenraadsleden en betrokken vrijwilligers
in uw gemeente?

Stille week en Pasen De Levende voor ons uit
(Bericht van classispredikant ds Arie van der Maas)
Ook dit jaar zal Pasen gevierd worden onder bijzondere
omstandigheden. Werden de vorige twee jaren mede bepaald door
dreiging en gevolgen van de corona – pandemie, je zou nu haast
terugverlangen naar de relatieve overzichtelijkheid daarvan. De
oorlog in Oekraïne, het ongebreidelde geweld en verderf, de
stroom vluchtelingen, de dreiging en gevolgen die ervan uit gaan
voor heel Europa en de rest van de wereld...

Lees verder op de website

UITGELICHT
Delta Inspiratiedag
Save the date!
Nadat corona vorig jaar roet in het eten
gooide, staat er voor 5 november 2022
opnieuw een Delta Inspiratiedag in
Middelharnis gepland: een dag om elkaar te
inspireren, informeren en ontmoeten. Het
wordt een classisbrede Inspiratiedag voor
ambts- en taakdragers en belangstellende
gemeenteleden met als thema
'Toekomstgericht kerk-zijn'.

Lees meer

Oproep: vrijwilligers nodig voor Zeeuwse
vakantieweek ouderen!
Toekomst hangt aan
zijden draadje
De toekomst van de jaarlijkse Zeeuwse
vakantieweek voor ouderen, die door hun
leeftijd en/of een lichamelijke beperking niet
meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan,
hangt aan een zijden draadje: er zijn niet
genoeg organisatoren en vrijwilligers om
alles in goede banen te leiden.
Geef u daarom op en bezorg deze
ouderen een onvergetelijke week!

Klik hier

Als de gemeente klein en kwetsbaar wordt...
Een handreiking van de
classis om erover te praten
De notitie 'Als de gemeente klein en
kwetsbaar wordt...' geeft gemeenten een
overzicht van de mogelijkheden die er zijn
om toch verder te kunnen. Krimp geeft
zorgen en vanuit de classis denken de
classispredikant, het breed moderamen en
het Classicaal College voor de Behandeling
van Beheerszaken graag mee met
gemeenten die in de problemen (dreigen te)
komen.

Lees meer

Pasen: een vernieuwde en/of nieuwe
schepping?
Webinar GroeneKerken
De GroeneKerkenBeweging houdt dinsdag
12 april van 20.00 tot 21.30 uur via ZOOM
een webinar over 'Pasen: een vernieuwde
en/of nieuwe schepping?' Jan Wolsheimer,
directeur van Missie Nederland, gaat met de
deelnemers in gesprek over de belofte van
een nieuwe aarde en wat dit betekent voor
onze inspanningen nu.

Lees meer

Wie is toch...?
We stellen steeds iemand uit het 'classicale werk' aan u voor, zodat iedereen in de classis Delta
hen kan leren kennen. Deze keer:

Ko Kloet

Lid Classicale Vergadering
en lid financiële commissie
Ko Kloet uit Goes nam onlangs afscheid van
de Classicale Vergadering. Hij blijft nog wel
lid van de financiële commissie tot er een
opvolger is. Wat heeft hem al die jaren
gedreven om bestuurlijk binnen de kerk
actief te zijn? ,,We moeten meer uitstralen
dat kerkenwerk ook léuk is'', vindt hij.

Lees meer

Nieuwe cursus Theologische Verdieping
Iets voor u?
De TVG, Theologische Vorming voor
gemeenteleden en geïnteresseerden, begint
bij voldoende deelnemers in september
2022 weer met een Cursus Theologische
Verdieping (CTV) in Goes. Op donderdag
25 augustus, aanvang 19.30 uur, is er een
voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk
(Ds W.H. van der Vegtplein 2) in Goes.

Lees meer

Luther belicht tijdens concerten, lezingen
en cantatediensten
Kom ook luisteren!
Half mei is het laatste projectweekend
waarin de rijke kerkmuzikale Lutherse
traditie wordt belicht. Op 14 mei in
Kortgene en Wemeldinge en op 15 mei in
's Heer Arendskerke en Goes wordt in dit
catateproject muziek uit de Lutherse traditie
ten gehore gebracht. Daarnaast zijn er
speciale erediensten en lezingen. Alle
concerten, lezingen en diensten zijn gratis
toegankelijk.

Lees meer

Classicale Vergadering bijeen
Beleid, afscheid en
benoemingen
De Classicale Vergadering (CV) van de
classis Delta kwam 21 maart bijeen in Punt3 in Nieuwerkerk. Daarin werd afscheid
genomen van twee vertrekkers en werden
benoemingen bekend gemaakt. De CV
behandelde onder meer de toevoeging van
extra synodeleden uit de groep geestelijk
verzorgers en de veranderde verkiezing van
de preses van de generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland.

Lees meer
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Door deze nieuwsbief wil het breed moderamen van
de classis Delta de kerkenraden, predikanten,
kerkelijk werkers, vrijwilligers en andere
belangstellenden periodiek informeren over
ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de
classis.
Stuur de nieuwsbrief door naar personen van wie u
denkt dat die er belang bij hebben.
Wie opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief of
iets wil doorgeven wat in de nieuwsbrief kan worden
opgenomen, kan dit doen via:
nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u gelovenindedelta@gmail.com toe aan uw adresboek.

