'Wij slaan alarm - juist vanuit vertrouwen'

Samen met andere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties heeft de Raad
van Kerken een brede oproep gedaan tot klimaatactie.
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Berichten uit het land

Gebed voor klimaat
De initiatiefnemers van GroenGelovig organiseren op zondagmiddag 14 maart een
online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee sluiten ze aan bij het
klimaatalarm, een actie van tientallen organisaties om aandacht te vragen voor de
urgente klimaatproblemen.
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Eenzaamheid hoort bij het menszijn.
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Sinds 1 maart loopt er een vuur door

Op zondag 28 maart, ruim een jaar na de

Nederland! Van Delfzijl tot Den Haag en

uitbraak van de corona-pandemie, houdt

van Valkenburg tot Zutphen: overal in het

de Raad van Kerken Amsterdam een

land vinden wakes en tochten plaats voor

oecumenische viering om 'ervaringen van

een humaan en rechtvaardig

kwetsbaarheid en van kracht, van angst

migratiebeleid.

en van hoop een stem geven.'

Meer lezen

Meer lezen

