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VOORJAARSCONFERENTIE 2018
VAN HET BERAAD GROTE STEDEN

Vrijdag 8 juni 2018
12.30 lunch
13.30 start programma
16.00 borrel

Fonteinkerk
Robert Kochstraat 4
3817 JM Amersfoort

(Dicht bij afslag 5 Maarn van de A28, goede parkeergelegenheid.
Goed bereikbaar vanaf station NS Amersfoort.)

Het proces KERK 2025 streeft o.m. naar vereenvoudiging
van de kerkelijke regels. De ervaringen met diverse
pioniersplekken zijn aanleiding voor bezinning over ambten,
lidmaatschap en sacramenten. Met het oog op deze
bezinning is in opdracht van het moderamen van de synode
een discussienota geschreven met de titel
TUSSEN WILDGROEI EN VERNIEUWING
Na verschillende interne gespreksronden zal dit zogeheten
startpaper aan de orde komen in de synode van najaar
2018. Vanuit het Beraad Grote Steden willen we graag een
bijdrage leveren aan het gesprek over de vragen die in dit
startpaper aan de orde worden gesteld. Aanleiding voor het
Beraad is daarbij het onbehagelijke gevoel dat de vragen
van het startpaper geen recht doen aan de snel
veranderende positie van de Protestantse Kerk in de
Nederlandse samenleving, vooral in de grootstedelijke
context.

PROGRAMMA
12.00 Algemene Leden Vergadering
12.30 Lunch (graag van te voren aanmelden)
13.30 Opening voorjaarsconferentie door de
voorzitter van het Beraad, Derk Stegeman
13.40 Terugblik op de Stedentrip 2017 van het
Beraad Grote Steden
13.50 Toelichting bij het startpaper door Vincenza
La Porta (clustermanager Ondersteuning
Gemeenten)
14.05 Reacties op het startpaper vanuit het bestuur
van het Beraad door Harm Dane
(Amersfoort), Derk Stegeman (Den Haag),
Kees Wijnen (Utrecht)
14.45 Korte terugkoppeling van de resultaten van
het onderzoek
15.00 Korte pauze voor onderling gesprek
15.10 Reacties vanuit de zaal, gesprek met de
inleiders
15.45 Afsluitende viering
16.00 Ontmoeting en borrel

Opgave uiterlijk 1 juni bij de secretaris van het Beraad, Liesbeth Timmers, e-mail: info@beraadgrotesteden.nl.
Wie zich opgeeft ontvangt het praatpapier startpaper TUSSEN WILDGROEI EN VERNIEUWING digitaal

