Vicariaat Friesland-Noordoostpolder
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
Telefoon: 050 - 4065888
E-mail: vicariaatfrnop@bisdomgl.nl

Groningen, maart 2018

Betreft:

Uitnodiging voor de gezamenlijke regioraadsvergadering d.d. 11 april
2018.

Geachte leden van de regioraden ZW en NO,
Geachte belangstellenden vanuit de parochies,
Het is een groot genoegen u, mede namens de agendacommissie, te mogen
uitnodigen voor de komende regioraadsvergadering 11 april 2018 in de parochiezaal
van Heerenveen, (Crackstraat 7, 8441 ES.)
Voor deze bijeenkomst is kanselier dr. J.W.G. Geelen C.R.L. uitgenodigd om
een inleiding te verzorgen. Sinds oktober maakt hij deel uit van de Bisdomstaf. Deze
bijeenkomst is een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken. Kanselier
Geelen is lid van de Reguliere Kanunniken van Sint-Jan van Lateranen. Vanuit de
kerkgeschiedenis is dit een interessante gemeenschap. Vanuit Nederlands perspectief
met name vanwege de verbinding met de Moderne Devotie, zoals die zijn wortels
heeft in onze Lage Landen. We mogen dan denken aan grote namen als Geert Grote en
Thomas a Kempis. Deze nadere kennismaking met onze kanselier zal zodoende ook
licht werpen op een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van het religieuze leven én
van onze Nederlandse historie.
De bijeenkomst van de regioraad staat gewoontegetrouw niet alleen open voor
de leden, maar is zoals altijd tevens toegankelijk voor belangstellenden.
Het is nodig u even op te geven, ook als u lid bent van de Regioraad. U kunt zich
aanmelden bij Lisette Winter, telefoon 050-4065888 of l.winter@bisdomgl.nl
Van harte hopend u te mogen begroeten de 11e april.
Met beste wensen en vriendelijke groet,

In Christus,

Vicaris A. Bultsma

Vicariaat Friesland-Noordoostpolder
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
Telefoon: 050 - 4065888
E-mail: vicariaatfrnop@bisdomgl.nl

Regioraad NO en ZW d.d. 11 april 2018
Agenda
20:00 uur
1.

Opening met gebed

2.

Voorstelrondje

3.

Verslaglegging

20:05 uur
4.

Ontmoeting met kanselier J.W.G. Geelen

21:30 uur
5.

Mededelingen

6.

Verslag vorige keer: 7 februari 2018

7.

Vanuit de agendacommissie

8.

Rondvraag

22:00 uur sluiting

