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Betreft: uitnodiging voor werkdag op 16 maart
Beste pastores, voorgangers, leden van raden van kerken,
Graag nodigen we jullie uit voor een werkbezoek aan de marinehaven in Den Helder op vrijdag 16 maart van
10.30 uur tot 15.30 uur. Het thema van de ontmoeting is ‘Water en staal’. Het gaat over de ruimte voor kerk
en spiritualiteit in een zakelijke omgeving.
Uit recent onderzoek blijkt er structurele behoefte te zijn aan professionele begeleiding vanuit de kerken
bij mensen die werken in de robuuste wereld van ‘Water en staal’. Waar komt die behoefte vandaan en laat zich
deze wens spiegelen naar de behoeften in gemeenten en parochies? We laten ons inspireren door de marine en
horen hoe de geestelijk verzorgers en verzorgsters daar werken. De gedachte hierbij is dat je vanuit deze
bijzondere setting dingen scherp in beeld kunt krijgen en ook idee krijgt van hoe je een situatie elders kunt
benaderen. Er valt iets te leren voor de bezoekende kerkmensen, zowel als het gaat over de plaats van
levensbeschouwing in ons leven als over het belang van oecumene.
De kerken in Noord-Holland werken samen met de diensten Geestelijke Verzorging van Defensie en de landelijke
Raad van Kerken bij de opzet van deze werkdag. De ontmoeting is bedoeld voor pastores en voorgangers van alle
kerken en voor leden van plaatselijke raden van kerken. Het kerkenwerk kan zich verdiepen. En de reflectie
heeft een oecumenisch karakter.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30
11.00
12.30
13.15

uur:
uur:
uur:
uur:

Informele ontmoeting
Rondleiding
Lunch (wordt aangeboden)
Video
Priester Age Kramer (Den Helder)
13.25 uur: Inleiding ‘Water en staal’
Vlootpredikant Jan Peter van Bruggen houdt een inleiding over ‘Water en staal’
13.55 uur: Gesprek
14.35 uur: Toelichting
Hoofd krijgsmacht Klaas Henk Ubels
14.45 uur: Dienst ter zee
Vlootaalmoezenier Frank Kamp
15.15 uur: Informele ontmoeting
Als u de werkdag wilt meemaken, kunt u zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl<mailto:rvk@raadvankerken.nl>.
Wilt u naast uw naam en email ook aangeven of u met eigen auto komt of met de trein? Voor treinreizigers zal
defensie een dienst inzetten vanaf station Den Helder om 10.30 uur. Mensen die met eigen vervoer komen kunnen
rechtstreeks naar de plaats van samenkomst rijden, dat is:
Gebouw Flevo (geestelijke verzorging marine), Rijkszee en Marinehaven 1 in Den Helder. Iedereen moet een
geldig identiteitsbewijs meenemen!
Deelname is gratis, maar gelet op de capaciteit is er een maximum. Dus wie zich het eerste meldt, maakt de
meeste kans daadwerkelijk te kunnen meedoen. Voor pastores en voorgangers die een bewijs van deelname willen
ontvangen (bijvoorbeeld in het kader van een studie permanente educatie) zijn er getuigschriften beschikbaar.
Graag tot ziens.
priester Joop Albers, kerken Noord-Holland
ds. Gert van der Ende, hoofd geestelijke verzorging
ds. Klaas van der Kamp, Raad van Kerken Nederland
priester Age Kramer, kerken Noord-Holland
ds. Klaas-Henk Ubels, hoofd krijgsmacht

ﬁle:///home/ajc/Woordengeschrift/01projecten/Website/RVKN/rvk-denhelder

