Raad tekent voor duurzaamheid

De Raad heeft recent twee documenten mede-ondertekend, die oproepen tot een duurzamere en
rechtvaardiger economie en samenleving. Waarom ondertekende de Raad? Duurzaamheid is niet
louter een kwestie van het toepassen van technologische oplossingen, zodat we kunnen blijven
doen wat we gewend zijn, maar vraagt om een andere manier van denken. Daarmee is
duurzaamheid in wezen een levensbeschouwelijk vraagstuk.
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Spandoeken voor de Week van gebed

Wie in januari in de eigen woonplaats bekendheid wil geven aan de Week van gebed kan dat nu
ook doen met behulp van een spandoek met de tekst 'Bid mee tijdens de Week van gebed voor
eenheid'. De spandoeken zijn 70 x 300 cm en hebben zeilringen in de hoeken voor een makkelijke
bevestiging. Ze zijn bovendien wasbaar. Omdat er geen jaartal is vermeld, kan het spandoek
meerdere jaren gebruikt worden.
De Week van gebed vindt plaats van zondag 17 tot en met zondag 24 januari 2021.
Het spandoek kan besteld worden in onze webshop.

