Grote Steden. Overige deelnemers betalen 15 euro contant ter plekke
(kwitantie beschikbaar)

Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9, 3512 XC Utrecht, 030-2933830

• Vanaf station Utrecht CS bus 2 (Museumkwartier ringlijn),
uitstappen halte Centraal Museum/Nicolaïkerk
• Lopend vanaf het station in ongeveer twintig minuten
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De kerk ligt naast de ingang van het Centraal Museum
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• Parkeren kan in de parkeergarage Springweg, of bij het station
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Lokatie:
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Kostenloos voor personen uit de steden die lid zijn van het Beraad
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Kosten:

E

gemeenteleden uit de Protestantse Gemeenten in het land

H

predikanten, ouderlingen, diakenen, kerkelijk werkers en belangstellende
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Leden van de Vereniging Beraad Grote Steden, bestuurders,

Vereniging Beraad Grote Steden in de PKN

Voor wie:
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Informatie en opgave:
Eveline Bersma, secretaris BGS
bgs@kerkelijkbureau.nl

De wijkgemeente als partner

p/a Nieuwe Keizersgracht 1-A
1018 DR Amsterdam
Tel 020-5353700
vermeld s.v.p. uw naam, e-mailadres en kerkelijke gemeente

www.verenigingsberaadgrotesteden.nl

Najaarsconferentie
4 november 2011
Nicolaïkerk Utrecht

Programma vrijdag 4 november
We nodigen u graag uit voor de najaarsconferentie van de Vereniging

10.00 – 10.30

Ontvangst, koffie/thee

Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland op vrijdag

10.30 – 10.40

Opening door Dick van Kampen, voorzitter Vereniging Beraad Grote

4 november aanstaande.

Steden in de Protestantse Kerk in Nederland, predikant te Rotterdam
10.40 – 10.55

Julia van Rijn, predikant in Amsterdam Oost, scriba van de algemene

We zullen ons op deze conferentie bezighouden met de vraag met welke

kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam, reflecteert op de

partners een wijkgemeente in de stad kan samenwerken. Welke organisaties

betekenis van mogelijke partners van wijkgemeenten in een stedelijke

in de wijk kunnen samenwerkingspartners worden om zo de liefde van God

omgeving. Ook zal zij haar ervaringen delen die zij opdeed in New York,

gestalte te geven in de wijk.
Nu kerken kleiner worden en vaak wel met minder menskracht maar

tijdens haar studieverlof.
10.55 – 11.10

niet met minder elan werken, is het erg belangrijk te ontdekken wie je

Reacties op de toespraak en doorpraten met elkaar onder leiding van
Bram Schriever, DB lid Vereniging BGS

bondgenoten zijn, wat je van hen mag verwachten en hoe je met hen moet

11.10 – 11.15

Toelichting bij de workshops

omgaan. Op deze conferentie willen we dat overdragen en exploreren.

11.15 – 12.30

Keuze uit de volgende workshops:
1. Marcuskerk in Utrecht: ds. Hans Koops en Anne-Marie Rutgers

We hebben ds. Julia van Rijn gevraagd te reflecteren op het thema.

vertellen over hun ervaringen met het maken van een musical.

Als wijkpredikant in een multiculturele wijk (Amsterdam Oost) heeft

Ze wisten daarvoor talent uit een multiculturele basisschool aan te

ze ervaring in contacten met o.a. moskeeën. Tijdens haar studieverlof in

wenden. Daarnaast praktijkvoorbeelden van contacten met moskee,

New York deed ze ervaring op met andere kerkgenootschappen en hun

inloophuis en andere kerkgenootschappen in de wijk.

werkwijze.

2. Jeruzalemkerk Amsterdam ds. Bas de Graaf: samenwerken in de
buurt aan bijvoorbeeld de cultuurmaand. Daarnaast samenwerken met

Dr. Frank Petter was ooit predikant. Hij is nu burgemeester in

‘Amsterdam in beweging voor Jezus Christus.’ Waarom en waartoe.

Woudrichem. Hij zal ons een spiegel voorhouden hoe een wijkgemeente

3. Pastoraat Oude Wijken Rotterdam: Ds. Katinka Broos vertelt hoe

zich tot de plaatselijke gemeente kan verhouden.

deze vorm van kerkzijn is geworteld in het leven van de buurt.
Samenwerking met wijkorganisaties, zelforganisaties en wijkkerken

De najaarsconferentie is gratis toegankellijk voor leden van de vereniging.

blijkt vruchtbaar en noodzakelijk. Belangrijk daarbij is dat je als kerk je

Als uw stad geen lid is betaalt u 15 euro. Lunch is inbegrepen

bewust bent van je identiteit en je missie. In deze workshop verkennen
we deze begrippen en vindt er uitwisseling van praktijken plaats.
12.30 – 13.15

lunch

13.15 – 14.30

Tweede workshop ronde, zie boven

14.30 – 14.50

In gesprek met Dr. Frank Petter, voormalig predikant, nu burgemeester
van Woudrichem. Hoe kijkt hij aan tegen de contacten tussen kerkelijke
gemeenten en de burgerlijke gemeente

14.50 – 15.00

Afsluiting conferentie

15.00 – 15.30

koffie en thee; informele ontmoeting

