
Mini-symposium 14 juni Heerenveen
WAT IS ER DOOR DE OECUMENE BEREIKT

De Raad van Kerken in Fryslân en het Bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseren samen met de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene een mini-symposium op 
woensdag 14 juni 2017 in kerkelijk centrum Trinitas te 
Heerenveen voor pastores, dominees en andere in 
oecumene geïnteresseerde kerkleden. 

Aanleiding is de herdenking van 500 jaar Reformatie. We 
willen op deze dag stilstaan bij wat er in de 

oecumenische samenwerking is bereikt. Aan het slot van deze dag vragen we samen Gods 
zegen over de weg die voor ons ligt als Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. 

In het programma is aandacht voor 50 jaar oecumenische samenwerking door ds. Karin ten 
Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ds. 
Margarithe Veen, voorzitter van de Friese Raad van Kerken spreekt over oecumene in het 
Noorden anno Nu. Drs. Geert van Dartel, directeur/studiesecretaris van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene houdt een voordracht over oecumenische inzichten ten aanzien 
van Doopsel en Eucharistie/Avondmaal. Oudkatholiek priester prof. dr. Peter Ben Smit 
schetst de toekomst van de oecumene. 

Het programma begint om 15.00 uur. Om 17.00 uur is er een warm buffet. U kunt zich 
aanmelden via l.winter@bisdomgl.nl Kerkelijk centrum Trinitas vindt u aan de Coehoorn van 
Scheltingaweg 1, 8442 EZ te Heerenveen. U kunt een vrijwillige bijdrage geven vanwege de 
kosten voor deze dag.

Zondag 25 juni Barger-Oosterveld
GERARDUS MAJELLA BEDEVAART

Op zondag 25 juni aanstaande vindt de jaarlijkse Gerardus 
Majella bedevaart plaats in Barger-Oosterveld. Dit jaar is 
bisschop mgr. Ron van den Hout de hoofdcelebrant bij de 
eucharistieviering.

Het thema dit jaar is de wapenspreuk van mgr. van den Hout:
“In exilio spes” (In de ballingschap is er hoop). Gerardus 
Majella verlangde om in het klooster te gaan, maar had daar 
naar de mening van anderen, te weinig capaciteiten voor. 
Onderwijl werkte hij bij zijn vader in de kleermakerij, voor 
Gerardus ook een tijd van ‘ballingschap’. Hij bleef echter 
hopen en vragen en na lang aandringen mocht hij alsnog 
lekenbroeder worden bij de  Redemptoristen.

Om 10.30 uur vindt de plechtige Hoogmis plaats in het kerkenbos, aansluitend is de 
Sacramentsprocessie en nadien is er gelegenheid tot ‘Frühshoppen’ op het kerkplein. Het 
Gemengd Koor en Muziekvereniging Volharding zal haar medewerking verlenen.
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