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Thema Gebedsweek 2014
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie
(EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 een
gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Is
Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de
Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep
klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De
gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 ...
Lees verder>>

Actueel
Thema Gebedsweek 2014
Predikanten in discussie
Leken bij kerkennacht
Complete vorming
Verantwoording slavernij
Overvloed en Overgave
Van hout naar steen

Leken bij kerkennacht

Kindveiligheid in kerk
Theologie onder economie
Soepele adverteerders
Programma's gaan ritselen
Van gedenken tot verzoenen
Gezamenlijk lied Kerken8
Oecumene opent denkraam
Hebreeuws-Arabisch
Hub Crijns geridderd

Agenda

Predikanten in discussie
Als er één
activiteit populair
is tijdens de
kerkennacht dan
is het wel de
‘preek van de
leek’. De
toespraak met
een ... lees

Taal zonder agressie

Dr. Arjan Plaisier heeft een boek
geschreven om mede invulling te
geven aan de tw eede periode van
zijn w erk als scriba in de
Protestantse Kerk in Nederland. Een
fragment over de kerk. Klik hier.

Wat gebeurt er
als je predikanten
uit nagenoeg alle
Europese landen
bij elkaar zet in
een conferentie?
Je krijgt al snel

21 jun 18:00

Kerkennachten
24 jun 14:30

Symposium Mantelzorg
1 jul 19:00

Keti Koti
6 sep 14:00

een ... lees verder>>

Bijbelleesrooster

verder>>

26 sep 14:00

Passion werkt door

Stephen Smyth

50 x Kerkennacht
Orthodox enthousiasme groeit
Paus over oecumene

MEER INFORMATIE
Deze site brengt actuele informatie en achtergronden. Wilt u meer weten van de Raad? Klik hieronder.

Assemblee Wereldraad

Uw stem:
'Vrijheid van meningsuiting'
impliceert
dat je alles mag zeggen
dat je een ander niet kwetst
(zelfregulatie)
dat je een ander wettelijk
niet mag kwetsen

Wie zijn wij?

Jaarverslag

Beleidsplan

Statuten

Contact

ZOEKEN ?
Zoekt u een specifiek onderwerp? Ga naar de zoekfunctie rechtsboven. Typ het woord in. U krijgt
vervolgens de titels. Klik en scrol naar de plek waar het trefwoord is gemarkeerd.

stem!

Twitter
Klik voor websites projectgroepen van de Raad, partners en internationale verbanden:

Volg de Raad op Facebook!

Meer inform atie

E-flits ontvangen?
bloemschikken

kerk en milieu

Convenanten

Armoede

schepping vieren

Als u uw e-mailadres invult,
ontvangt u gratis eens per maand de
e-flits: digitale nieuw sbrief over
actuele ontw ikkelingen in de
oecumene.

Uw e-mailadres

eerlijk eten

kerk en stage

Wereldraad

Europese kerken

Skanfonds
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