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De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring
Club ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a
year with a circulation of approximately 3,5 million copies.
In Nederland en in België is de maatschappelijke en politieke
belangstelling voor de veiligheid bij grootschalige
evenementen en noodsituaties sterk toegenomen. Het
wettelijk en reglementair kader voor nood- en
interventieplannen en beheer van noodsituaties werd dan ook
geactualiseerd. Overheden op nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau werden verplicht om nood- en
interventieplannen op te stellen en deze op elkaar af te
stemmen. Bovendien werd hierbij meer dan voorheen het
belang onderstreept van de multidisciplinaire samenwerking
van ‘First Responders’. Alles wordt best samen voorbereid,
samen beslist en samen uitgevoerd, en ten slotte ook samen
geëvalueerd. Tot op heden werd er in de literatuur aandacht
besteed aan het opstellen van de interventieplannen en de
organisatie van de hierbij voorziene oefeningen. Het
daadwerkelijk beheer van grootschalige evenementen en
noodsituaties bleef echter nog onderbelicht. Deze reader gaat
juist daarop in, en kan daarom als naslagwerk worden
beschouwd voor beide landen. Zowel practici als academici
leveren een bijdrage. De inhoudsopgave volgt de
beleidscyclus, en meer in detail de verschillende fasen van de
ketenbenadering.
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Aan de hand van foto's, brieven, historische documenten en
interviews wordt een beeld geschetst van de joodse
werkkampen in het oosten van Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
De mogelijkheid van vrijwillige fusies van politiezones staat
hoger op de lokale beleidsagenda dan ooit. Verschillende
korpsen zijn een zoektocht begonnen, wat aftastend en soms
aarzelend, zich afvragend hoe je zo’n operatie kunt opzetten
en wat er zoal bij komt kijken. Dit boek bevat twee rapporten
die elk op hun eigen manier de weg wijzen bij zo’n zoektocht:
enerzijds een doorgedreven oefening om de volledige
provincie Limburg te voorzien van robuuste fusie-PZ’s,
anderzijds een rapport dat weergeeft hoe een aantal korpsen
in Vlaams-Brabant zijn tewerk gegaan bij het objectiveren en
valideren van hun fusiepoging. Deze publicatie zal
ongetwijfeld bijdragen tot het opschalen van de lokale zones
tot robuustere entiteiten, die toch voldoende voeling houden
met het lokaal bestuursniveau. Want, daarover lijkt intussen
iedereen het eens, vrijwillige fusies mogen niet leiden tot al te
grote geografische omschrijvingen die de lokale hartslag nog
onvoldoende voelen kloppen in het hoofdkantoor van de
zone. Gemeenschapsgerichte politie mag en moet fors zijn,
maar mag zich niet te ver verwijderen van het gemeentelijk
bestuursniveau.
Er wordt veel gesproken over de Islam. Velen vrezen, velen
verwerpen maar ook velen volgen haar. Het is niet zo
gemakkelijk om te bepalen hoe het werkelijk is en daarom
hebben wij, om u te helpen, dit boek in elkaar gezet. Het is
meer samengesteld dan geschreven daar we zowel voor- als
tegenstanders ruim de gelegenheid geven hun zegje te doen.
Daar aanhangers van de Islam bij alles wat ze naar buiten
brengen zich beroepen op de Koran, zal dat boek veelvuldig
worden aangehaald. Men kan zich voorstellen dat
aanhangers geen kwaad woord dulden over dat wat zij hun
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""Godsdienst"" noemen. Maar is de Islam wel een Godsdienst
en zo niet wat is het dan. Ook nog: is het wel van belang of
de Islam een Godsdienst is of niet. Op alle vragen wordt
uitgebreid ingegaan en de lezer mag uiteindelijk zelf bepalen
wat hij/zij van de Islam vindt. Ook wordt u een interessante en
belangrijke vraag gesteld. Meer: www.AAABoeken.nl
??16??????+???????=????????? ????????????+????
??4,000,000????? ???????sony
pictures?????????2016???????? ???????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????
????????????????? ????????????????????????39?????????
???????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????1
6?????????????…… ????????????????????????????????????
????????????……???????????????????????…… ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??…… ??????????????????????
???????????????……??????????????????……
Algemeen-Nederlands driemaandelijks kultureel tijdschrift
uitgegeven door de Stichting Ons Erfdeel v.z.w.

Nederlandse lutheranen bezitten voor de viering van
het avondmaal veelal oud en kostbaar gerei. Deze
studie bestudeert de vormen en decoraties van dat
avondmaalsgerei. De avondmaalsviering bij
Nederlandse lutheranen is gestoeld op Duitse
protestantse theologie. Daardoor staat dit altijd
persoonlijk uitgedeelde sacrament theologisch in
hoog aanzien. Tegelijkertijd waren er invloeden van
de Nederlandse gereformeerde omgeving, zoals
avondmaalsfrequentie en broodgebruik. De
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vormgeving en het decoreren van dit lutherse
avondmaalsgerei weerspiegelen diverse Duitse en
Nederlandse invloeden. Avondmaalsgerei wordt in
deze studie als bron bestudeerd. Kerkhistorische
benaderingen worden gecombineerd met inzichten
die onder meer de memory-studies en studie naar
Materieel Christendom opleverden. Zo blijkt dat dit
gerei niet alleen in de liturgische setting van de
avondmaalsviering een functie had, tevens bleek het
een belangrijke identiteitsdrager te zijn van de
godsdienstige minderheid van lutheranen in de
Nederlanden. De multidisciplinaire benadering geeft
aandacht aan onder meer liturgische gebruiken,
theologische eigenheden, sociale netwerken en
schenkersculturen. Vormen en tekstuele en
figuratieve decoraties stonden in dienst van het
profileren van de eigen identiteit. Bij veranderende
maatschappelijke omstandigheden bleken sommige
decoraties zelfs een dynamische betekenis te
hebben, maar altijd onderstreepten zij de lutherse
traditie. Door de multidisciplinaire benadering van dit
materiaal komen tevens accenten naar voren die in
de (kerk) geschiedenis snel over het hoofd gezien
kunnen worden omdat daar doorgaans meer
aandacht is voor kerkstructuren, leerstellige
kwesties, predikanten of gemeentegeschiedenissen.
Die accenten hangen samen met de studie naar de
gelovigen zonder kerkelijke taken, die in de
geschiedschrijving geen hoofdrol kregen, alsook met
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de studie naar hoe godsdienstige stromingen zich
wilden profileren. Lutheranen profileerden zich
ondermeer met een eigen vormgeving en versiering
van hun avondmaalsgerei.
Studies, gebaseerd op het materiaal dat een in 1879
in Nederland gehouden dialectenquête opleverde en
dat van een identieke vragenlijst die in 1979 werd
verzonden.
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