Contactpersonen Geloven in Samenleven

Geloven in Samenleven is als netwerk begonnen in Noord- en Oost-Nederland. De
huidige regionale contactpersonen werken dan ook in die delen van Nederland. Zij
onderhouden het contact met de plaatselijke groepen. Waar vragen zijn, kunnen en
willen zij ondersteuning bieden. Zij zijn bekend met onze projecten en hebben brede
ervaring en veel contacten.
Friesland
e-mailadres
Evert Jan Hefting
ejhefting@gmail.com
vacature
In deze provincie wordt goed samengewerkt met Kleurrijk Friesland
Groningen en Drenthe
Nasr Errabhi
Itse de Boer

nasr86@gmail.com
itse.de.boer@hetnet.nl

Overijssel
Ayhan Aktas
Chris Dees

aktas52a@hotmail.com
47kortgene@gmail.com

Geloven in Samenleven  werkt aan een landelijke dekking, zowel wat betreft het
netwerk van lokale samenwerking als wat betreft de contactpersonen.

Wat doen wij?

Contactadres
U kunt contact met ons opnemen via info@geloveninsamenleven.nl. Graag
ontvangen we op dit mailadres ook uw verslagen van plaatselijke interreligieuze
activiteiten en andere wetenswaardigheden. Ook kunt u zich via de website
aanmelden voor de nieuwsbrief.
191001

De stichting Geloven in Samenleven wil de lokale praktische samenwerking tussen
mensen van diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities ondersteunen en
verbreden. Zij doet dit vanuit de visie ‘verbinden van verschillen en opkomen voor
elkaar’.
De stichting Geloven in Samenleven streeft naar de opbouw van een landelijk
netwerk van lokale initiatieven onder het motto van ‘het goede bij elkaar
versterken’.
Ter ondersteuning van de lokale samenwerking organiseert Geloven in Samenleven
vraaggericht ontmoetingsdagen, voorlichting, trainingen en cursussen.
Geloven in Samenleven wordt gedragen door enthousiaste, betrokken en deskundige
personen: contactpersonen, coördinatoren, webmasters en bestuursleden.
Daarnaast werken ook professionele trainers mee aan de uitvoering van projecten.

Onze Projecten
-

-

-

-

-

Bruggenbouwen: training om een groep mensen in staat te stellen lokaal om te
gaan met spanningen, conflicten en polarisatie. De training is uitgevoerd in
Enschede en Leeuwarden.
Opbouw van een lerend netwerk: hoe kunnen lokale initiatieven rond de
samenwerking tussen moskeeën en kerken van elkaar leren? Wat zijn de goede
praktische en haalbare voorbeelden?
Collegiaal overleg imams en pastores: Ervaringen delen en elkaar
ondersteunen schept een band. Graag willen we een start maken met collegiale
overleggen van imams en pastores.
Delen van geslaagde initiatieven, zoals groene gebedshuizen, vrouwen
ontmoeten vrouwen en jongeren in wijken beter laten samenwerken en
weerbaar maken.
Voorlichting: De website bevat literatuurverwijzingen en een interessante pool
van sprekers.

Communicatie
Website www.geloveninsamenleven.nl
Actuele informatie treft u aan op onze website. Daarnaast vndt u daar een
sprekerslijst, werkmateriaal en literatuur. U kunt zich via de website ook abonneren
op de nieuwsbrief.

Facebookpagina
Heel regelmatig worden berichten, die
relevant zijn voor groepen, actief op het
gebied van interculturele en
interreligieuze ontmoeting, op onze
facebook-pagina geplaatst. U kunt
volger worden van deze pagina!

Nieuwsbrief

Stichting Geloven in Samenleven
De stichting Geloven in Samenleven is in 2019 opgericht. Het bestuur bestaat uit
Rasit Bal (voorzitter), David Renkema (secretaris), Johan de Ruiter (penningmeester)
en Mirjam Ateş-Snijdewind. Het bestuur is te bereiken via
secretaris@geloveninsamenleven.nl.
De stichting is onder nummer 74859951 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Giften zijn welkom op bankrekening NL40 TRIO 0379 6568 33 ten name van stichting
Geloven in Samenleven.
Het bestuur laat zich adviseren door mensen die betrokken zijn bij
-

Contactorgaan Moslims Overheid (CMO), zie http://cmoweb.nl/
Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM), zie https://www.ojcm.nl/
Beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting Raad van Kerken, zie
https://www.raadvankerken.nl/

De stichting Geloven in Samenleven brengt enkele malen een digitale nieuwsbrief
uit. Deze is bedoeld om de geïnteresseerden te informeren. U kunt zich inschrijven
via de website.

