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omdat Christus niet verdeeld is

Voorwoord
Leeskringen en lezingen, Wandelingen, 'Writefullness' en workshops, Bach,
bedezangen en bibliodrama. Met hoop en optimisme presenteren de leden van de
Raad van Kerken Groningen ‘Bezinning en Bezieling 2021-2022'. Onze hoop is dat in
het komende seizoen de aangeboden activiteiten doorgang zullen vinden. Ons
optimisme op dit punt is dat enerzijds de vaccinatiegraad en anderzijds eigen
verstandig handelen dat mogelijk zullen maken.
U vindt in deze brochure een breed aanbod van lezingen, studiekringen en
gesprekken. Wij, kerken en geloofsgemeenschappen die samen de Raad van Kerken
voor Groningen vormen, presenteren dit aanbod met enige trots. Dit is een
gewaardeerde traditie. We zetten haar graag voort.
Het aanbod is tot stand gekomen door te putten uit onze eigen veelkleurige tradities
die we graag in contact brengen met de actualiteit. De consequenties van de
uitbraak van het Covid-19 virus zijn verstrekkend. Ze beïnvloeden veel van onze
zekerheden en gewoonten. We hopen dat de vraag naar momenten van bezinning
en bezieling onaangetast is gebleven.
Hier ligt een aanbod aan de inwoners van Stad en Ommeland. We weten zeker dat
het velen aanspreekt. En we hopen dat - rekening houdend met noodzakelijke
maatregelen - velen er aan zullen kunnen deelnemen.
We wensen u vele zinvolle en bezielende bijeenkomsten.
George Hooijer, voorzitter
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Dit gezamenlijke aanbod van de lidkerken van de Raad van Kerken van de stad
Groningen is een rijk aanbod. Het kost veel tijd, inzet en geld om dit boekje te maken.
We doen dit met veel plezier. Vindt u het een mooi boekje en bevalt u het aanbod?
Dan zou het fijn zijn als u ons werk zou willen steunen. Met uw steun kunnen we
volgend jaar weer dit boekje maken en ook andere activiteiten organiseren. U kunt
uw gift overmaken op:

NL32 RABO 0342 0634 80
t.n.v. Raad van Kerken Groningen

Theologische verdieping Groningen (TVG)

Bijbel en geloofsvragen
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Theologische verdieping Groningen
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Genesis, de grondverf van de Bijbel
De bijbel opent met vijf magistrale verhalen over het oerbegin van de mensheid.
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1.
2.
3.
4.
5.

Het scheppingsverhaal (of als je goed luistert twee scheppingsverhalen),
de verdrijving uit het paradijs,
Kaïn en Abel,
het zondvloedverhaal en
de toren van Babel.

Samen vormen ze de grondlaag van de Bijbel.
Alle grote menselijke thema's worden erin aangestipt.
De eerste keer duiken we in de beide scheppingsverhalen.
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In overleg bekijken we dan of we de andere vier verhalen ook gaan doorspitten.

Datum:
donderdag 21 oktober 2021
Tijd:
10.00-11.45 uur
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Leiding:
ds. Jan Willem Nieboer
Aanmelding: nieboer@goliath.nl, of 06-23409036

Leerhuis Judaïca seizoen 2021–2022
In het nieuwe seizoen pakken we de draad weer op met het onderwerp "Het
chassidisme". Deze vorm van het Jodendom ontstond in de 18e eeuw in OostEuropa en bezielde talloze mensen, die vaak in benarde omstandigheden
moesten leven. Over de leiders binnen deze beweging hebben onder andere
Martin Buber en Elie Wiesel verhalen geschreven. De schilder Marc Chagall heeft
in de vorige eeuw hun leefwereld op eigen wijze uitgebeeld in zijn schilderijen. In
deze traditie komen we ook vele levenswijsheden tegen die nog steeds actueel
zijn. De eerste avond in september is een inleiding op de literatuur die we gaan
bestuderen en bespreken. De volgende avonden gaan we in op de inhoud van de
gelezen verhalen.

Het Nieuwe Kerkcentrum aan de Nieuwe Boteringestraat 1-15
fungeert als Leerhuis.
Tijden:
Donderdagavonden van 20.00-22.00 uur.
Data:
Kennismakingsavond met inleiding op 23 september,
21 oktober, 25 november, in 2022 op 20 januari, 24 februari en
afsluiting op 24 maart.
Leiding:
Simon Bijl
Aanmelding: Via e-mail: bijl_haverdings@xs4all.nl

Bijbel en geloofsvragen

Plaats:
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Bibliodrama op maandag
De Bijbel en jezelf spelend verstaan
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Bibliodrama is een krachtige methode om persoonlijke en spirituele groei te
bevorderen door met een groep een Bijbeltekst spelend te verkennen. Het is
steeds weer verrassend om mee te maken, hoe het overnemen van een rol uit
een Bijbelverhaal ertoe leidt dat de spelers zonder grote moeite ontdekken, waar
het verhaal hun eigen leven raakt. Bibliodrama is het speelse uitproberen van
"een nieuwe versie van jezelf op een Bijbels podium" (T. Tromp). Tegelijk is het
ook een waardevolle manier van Bijbelstudie die soms tot verrassende inzichten
leidt juist doordat niet alleen het hoofd aan het werk is, maar het hele lijf
meedoet.

Deze bibliodramagroep is voor iedereen geschikt die kennis wil maken met de
methode van Bibliodrama of die eerdere ervaringen met deze methode wil
verdiepen door mee te doen aan een groep die eens per maand bij elkaar komt.
Enige voorwaarde is nieuwsgierigheid en de bereidheid om jezelf open te stellen
voor een verrijkende ontmoeting met de tekst en met de medespelers.
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Uiteraard zullen wij de situatie rond Covid 19 in de gaten houden en alleen spelen
als dat veilig is. Het is mogelijk om bibliodrama met 1,5 meter afstand te realiseren.
U ontvangt hierover een e-mail of desgewenst een telefoontje 1 week van tevoren.

Data:

4 oktober, 1 november, 13 december 2021, 10 januari, 7 februari,
7 maart, 11 april en 9 mei 2022
Tijd:
18.15-20.45 uur
Waar:
De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen
Maximaal aantal deelnemers: 16 (opgeven kan tot 25 september)
Begeleidster: Annette Merz, gecertificeerd begeleidster van bibliodrama
(Centrum voor Bibliodrama) en tevens hoogleraar Nieuwe Testament aan de
Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.
Kosten:
(40,- reductie voor studenten en mensen met een laag
inkomen mogelijk)
Informatie en opgeven bij: a.b.merz@pthu.nl of 06-34916368

Leren van (de mystieke kant van) Dietrich Bonhoeffer
We maken dit jaar een nieuwe start met een leerhuis mystiek rond de persoon
Bonhoeffer. Met opnieuw de vraag: als we een ‘Leerhuis mystiek’ organiseren
(Mystiek daarbij opgevat als het verlangen en streven naar verbinding met het
goddelijke Geheim), kan dat dan ook rond de persoon van Dietrich Bonhoeffer?
Wat heeft hij beleefd aan en voorgeleefd van de God die niet alleen buiten ons is,
maar ook binnen in ons? En hoe heeft hij die verbinding in stand weten te houden
tot in een langdurige gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog?
In het leerhuis gaan we dit onderzoeken aan de hand van teksten van Bonhoeffer,
die in een readers worden aangereikt. Daarnaast hopen we de vraag te benaderen
en te belichten vanuit andere perspectieven. Middels een theatervoorstelling en/of
een lezing van een ‘Bonhoefferkenner’.
U leest en begrijpt: een en ander staat nog niet vast, zoals zoveel dingen in het
leven. Een eerste datum willen we wel voorstellen om een start te kunnen maken,
en om elkaar (weer) te ontmoeten.
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Datum:
donderdag 14 oktober 2021
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
De Bron, Bentismaheerd 1A, Groningen
Opgave en inlichtingen bij:
Alberte van Ess, 050-5415050, predikant.pkndebron@gmail.com
Jaap Koopmans, 050-3095503/06-46476130
J.Koopmans52@kpnplanet.nl
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Leren van de wereldkerk

Bijbel en geloofsvragen
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"Verschillende delen van één lichaam: leren van de wereldkerk"
De theoloog Andrew F. Walls (specialist op het gebied van missiologie en
wereldchristendom) stelt: ‘Niemand van ons kan de volledigheid van Christus
alleen bereiken. We hebben elkaars zienswijzen nodig om die van onszelf te
corrigeren, te verbreden en scherp te stellen; alleen samen bereiken we de
volheid in Christus.’ In haar diversiteit en vertaling van het leven van Jezus door
de geschiedenis heen en in allerlei culturen en subculturen draagt heel de
mensheid bij aan de voltooiing van Christus.
Als kerk in het Westen bevinden we ons steeds meer in de marge, aan de rand
van waar het gebeurt. Toch is dat besef vaak nog maar klein en blijft het vooral
Westerse theologie die ons denken vormt. Als het echter waar is dat we slechts
samen de volheid van Christus bereiken, dan kunnen we niet zonder al die
andere stemmen, niet zonder de andere delen van het lichaam van Christus.
Hoewel drie avonden natuurlijk nooit genoeg zijn om daar recht aan te doen,
willen we daar in het najaar toch een klein begin mee maken. Tijdens de eerste
avond lezen we met elkaar een aantal fragmenten uit een artikel van Andrew
Walls, getiteld 'Het Efeze-moment', dat spreekt over het samen komen tot de
volheid van Christus. De twee avonden daarna duiken we teksten in van nietWesterse theologen, zoals Kwame Bediako, Gustavo Gutiérrez en Lamin Sanneh.
(We maken gebruik van Nederlandse vertalingen).

Data:

donderdag 30 september, 28 oktober en 25 november 2021
(Eventueel als B-optie: 7 okt, 4 nov, 2 dec)
Tijd:
20.00-21.30 uur
Plaats:
Nieuwe Kerk Centrum
Aanmelding bij: Tirtsa Liefting (t.liefting@nieuwekerk.org)

Leeskring ‘God met ons, Rowan Williams’
Rowan Williams was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury en schreef
diverse boeken, waaronder God ontmoeten in Paulus. In God met ons gaat
Williams in op de betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu.
Goed leesbaar, met veel aandacht voor de context van toen en de vraag hoe wij
nu kunnen aankijken tegen en leven met kruis en opstanding, het kerngegeven
van het christelijk geloof: Paasgeloof. We lezen een aantal hoofdstukken.

We prikken in overleg een datum in de veertigdagentijd en een
datum in de Paastijd
Tijd:
Deze kring vindt overdag plaats
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Begeleiding en opgave:
Anita Akkerman, predikant Protestantse wijkgemeente
Groningen Zuid, acakkerman1@gmail.com en T 06-17067504
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Datum:
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Van God spreken

Bijbel en geloofsvragen
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Op 24 oktober zal in het Witte Kerkje in Haren ds. Wouter Slob uit Zuidlaren een lezing
houden met als titel: VAN GOD SPREKEN.
Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten. '
In het geloof zouden we niet over God, maar van God moeten spreken, vindt hij. Van
de vraag of God bestaat naar de vraag wat Hij betekent.
Het atheïsme lijkt vandaag de standaardpositie als het op levensbeschouwing
aankomt. Is het wel zo waarschijnlijk dat God bestaat? En als dat niet zo zou zijn, dan
valt toch de bodem onder het christelijk geloof weg? Opmerkelijk genoeg is er een
aantal filosofen dat hier anders over denkt; atheïstische filosofen wel te verstaan. De
vraag naar het bestaan van God zullen ze vlot ontkennend invullend, maar dat
betekent geenszins dat het christelijk geloof betekenisloos zou zijn. Met opmerkelijke
gretigheid wordt de christelijke boodschap herontdekt.
De theologie lijkt, vreemd genoeg, wat terughoudend bij deze interesse. Er zou toch
alle reden zijn om deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te
nemen. Mogelijk dat daarmee weer ruimte komt om een ooit verlaten geloof weer
nieuw leven in te blazen.

Data:
Tijd:
Plaats:

24 oktober 2021
15.00 uur
Witte Kerkje, Jachtlaan 11 in Haren

Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Zolang de coronamaatregelen gelden is er een maximumaantal bezoekers en is
aanmelding noodzakelijk bij de heer A. Trox, tel 050-3094682 of per e-mail:
a.trox@planet.nl.

Studiegroep: de troost van apocalyptische literatuur
Tijdens de coronapandemie hoorde je weleens mensen iets zeggen over de
eindtijd. Op momenten van crisis misschien niet zo vreemd. De waan van alledag
wordt doorbroken en de kwetsbaarheid van het bestaan dringt zich aan ons op. Niet
zelden verwijst men daarbij naar klassieke teksten.
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De Joodse en Christelijke apocalyptische literatuur wordt echter niet altijd goed
begrepen. Zo worden doembeelden en angst vaak gevoed, terwijl apocalyptische
literatuur primair bedoeld is als troost en houvast in moeilijke tijden. Met deze
studiegroep willen we op zoek gaan naar inspiratie vanuit apocalyptische literatuur.
Na een inleidende avond staan we stil bij twee apocalyptische teksten uit de Joodse
Bijbel en twee apocalyptische teksten uit het Nieuwe Testament. We sluiten af met
een avond over hoe we de opgedane kennis kunnen vertalen naar een viering die
inspireert, troost en bemoedigt in moeilijke tijden.
Deelnemers aan deze studiegroep wordt gevraagd om te participeren in een van de
twee vieringen die naar aanleiding van deze reeks zal worden gehouden. Zoals
gebruikelijk binnen de Oecumenische Vieringen Groningen (OVG) mag iedereen
helpen bij de voorbereiding van de viering. Per viering wordt gekeken of een
(externe) spreker uitgenodigd moet worden. De vieringen zijn op zondag 12 juni
(OT) , 19 juni (NT).
Zowel bij de voorbereiding van de vieringen als tijdens de studiegroep zal Nick
Everts theologisch ondersteunen. Het niveau van de studiegroep is afgestemd op
de geïnteresseerde leek/kerkganger. Nadrukkelijk zijn ook mensen die niet betrokken
zijn bij de OVG welkom.

Tijd:
Plaats:
Opgave:

Maandag 15 november en 13 december 2021, 17 januari,
21 februari, 21 maart en 18 april 2022.
19.30-20.45 uur
Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20, 9711 PC, Groningen.
per e-mail naar theoloog@ovg-web.nl
(gratis, max. 15 deelnemers). Kosten voor eventueel
materiaal/boeken zijn voor eigen rekening.
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Data:

Vieringen Op Weg 2021-2022
Groene genade
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De aandacht voor en zorgen over het klimaat
hebben binnen de kerk en theologie geleid tot
meer aandacht voor groene theologie.
Theologie waarin niet zozeer de mens centraal
staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Aandacht voor Bijbelteksten die op dat spoor zetten.
En kunnen wij daar ook een bepaald (groen) spoor
aan ontlenen?
De viering is een samenwerking tussen de Pepergasthuisgemeente en de
Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid.
Zie voor meer informatie: website Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid en
van de OVG.

Plaats:
Viering:

Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Zondag 24 oktober 2021 om 11:30 uur (na een kort bezinningsmoment gaan we op pad voor een (korte) groene wandeling.
Voor wie niet mee kan/wil wandelen is er een programma in de kerk.
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Kunst in Helpman
De kunst ligt voor het oprapen. Alleen al in de wijk Helpman
staan dik 20 kunstwerken. Van Mysteries van Helperzoom, via
een Hemelladder naar Christus Koning. Ieder kunstwerk heeft
een eigen verhaal en al die verhalen samen vertellen weer iets
over de wijk. Deze Viering Op Weg beginnen we met een
verrassende Kunst-wandeling door de wijk Helpman:
woensdagavond 22 september om 19.30 uur. We staan dan
stil bij herkenbare beelden waar je misschien dagelijks aan
voorbij gaat. Aansluitend komen we twee avonden bij elkaar
om rond een aantal van deze kunstwerken twee Vieringen Op
Weg vorm te geven.
Datum voorbereiding:
woensdag 22 september 2021
Tijd:
19.30 uur
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Vieringen:
zondag 14 en 21 november 2021 om 11.30 uur
Opgave:
Gea Kuiken: kuihof@gmail.com
Voorganger: ds. Jan Willem Nieboer

Vieringen Op Weg 2021-2022
Judas
Judas verraadde Jezus. Kort daarop kreeg hij berouw over zijn daad, maar hij zag
geen andere uitweg dan het beëindigen van zijn leven. Een onomkeerbare keuze.
Was er voor Judas een andere mogelijkheid? Hoe kwam hij tot
zo'n keuze? Hoe werd er in de loop van de eeuwen over
Judas geoordeeld? Hoe kijken wij hiertegen aan?
Misschien kennen we zelf wel een 'Judas', of herkennen
we iets van hem. Veel vragen, samen gaan we op zoek
naar antwoorden.
Iedereen is welkom om mee te doen aan de voorbereiding.
Zelfdoding is een beladen onderwerp. Als
voorbereidingsgroep willen we met elkaar in gesprek
hierover. We zijn niet gericht op het verwerken van rouw.
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Data voorbereiding:
dinsdag 25 januari en 8 februari 2022
Tijd:
20:00 uur
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Viering:
zondag 27 maart 2022 om 11.30 uur
Coördinator: Anita Benjamins, 06-12301108, ajbenjamins@hotmail.com
Voorganger: ds. Jan Willem Nieboer

Bidden

Datum voorbereiding:
woensdag 27 oktober 2021
Tijd:
13.00 uur
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Viering:
zondag 16 januari 2022 om 11.30 uur
Voor meer info en opgave:
Margriet Nijkamp, ml.nijkamp@home.nl

Bijbel en geloofsvragen

‘Het gebed is misschien wel de meest radicale daad van een mens. Ieder onderdeel
van geloof en religie vindt hier zijn kern. Alle theologie vindt hier haar grond.
Nergens wordt de nood van onze samenleving dieper gepeild dan in het gebed en
nergens wordt meer hoop gegeven.’ Dat schrijft ds. Jurjen Beumer in het
voorwoord van zijn boek Bidden - Het meest intieme gesprek.
Bidden kan veel vormen aannemen: van het standaard gebed voor het eten tot aan
de hartenkreten uit de psalmen: ‘luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed’. Van
het in de kerk voor allen uitgesproken gebed tot aan een persoonlijke omgang en
ook worsteling met God. Bidden, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat of hoe zou je
dat kunnen doen? Daar gaan we het over hebben in de drie
voorbereidingsbijeenkomsten. Welkom!

Vieringen Op Weg 2021-2022
Job
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Het boek Job. Een boek dat, met Prediker en Spreuken, tot de wijsheidsliteratuur
wordt gerekend. Welke wijsheid kunnen wij eraan ontlenen? Hoe kunnen wij
verklaren dat de toorn van God een goed mens raakt, dat Job zo op de proef wordt
gesteld?
Tijdens de drie voorbereidingsbijeenkomsten gaan we samen verder op deze
vragen in. We lezen gedeeltes uit het boek, praten er met elkaar over en proberen
door te dringen tot de kern van dit bijzondere verhaal.
De begeleider van deze cyclus is ds. Tiemo Meijlink, emeritus studentenpredikant
GSp Groningen.
Muzikaal zullen deze vieringen worden omlijst door liedteksten uit het boek van
Henk Fonteijn. Ik neem het niet! Bespiegelingen rond het boek Job

Data voorbereiding:
De data van de bijeenkomsten worden in onderleg vastgelegd
Tijd:
in overleg
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Vieringen:
zondag 13 februari en zondag 20 februari 2022 om 16.00 uur
Voor info en opgave:
Jan van der Leek, vanderleek@home.nl
Voorganger: ds. Tiemo Meijlink
Zinvol leven
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Zinvol leven: wat is dat? Wat betekent dat voor jou? In het Bijbelboek Prediker
lezen we: ‘Lucht en leegte (…) alles is leegte’ (Pred.1, vers 2) en : ‘Wat er was, zal
er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan’ ( Pred.1, vers
9) Wat is dan zinvol leven, hoe ziet dat eruit? Aan de hand van het boek Zinvol
leven van Stefan Paas en Siebrand Wierda onderzoeken we met hun verwijzingen
naar het Bijbelboek Prediker dit thema en onze eigen vragen daarbij.

Data voorbereiding:
23 maart, 6 en 20 april 2022 om 20.00 uur
Tijd:
19.30 uur
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Vieringen:
zondag 15 en 22 mei 2022 om 11.30 uur
Coördinator: Herma Bosch, 06-51831924, hermabosch1955@gmail.com
Voorganger: Jan Willem Nieboer, 06-23409036, nieboer@goliath.nl

Woensdagavondvieringen en bezinningsavonden
Woensdagavondvieringen en bezinningsavonden in de Hildegard van
Bingenparochie, locatie Salvator-Mariakerk, Hora Siccamasingel 202
Gezongen woensdagavondvieringen
In de Salvator Mariakerk worden elke woensdagavond van 19.00 tot plusminus
19.45 uur vieringen gehouden.
In een maandelijks terugkerende cyclus wisselen verschillende vormen elkaar af.
Deze betreffen: Eucharistie, Getijdevespers, Karmelitaanse Psalmviering, Woord- en
Gebedsdienst en Aanbidding. Eens per kwartaal betreft het een Taizé-viering.
Onder begeleiding van Chris Fictoor wordt het zingen wekelijks ondersteund door
een cantorgroep, met periodiek een instrumentaal solist. Maandelijks verzorgt een
nieuwe Schola de viering. Zodra samenzang weer is toegestaan bent u van harte
uitgenodigd om mee te zingen.
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Wij zien ernaar uit dat u met ons meeviert in een inspirerend nieuw seizoen!
Maandelijkse bezinningsavonden
Maandelijks is er, aansluitend op de woensdagavondviering, een bezinningsavond,
om 20.00 uur in de bovenzaal van de Salvator Mariakerk, ingang van
Starkenborghstraat 1. Koffie en thee staan klaar!
Woensdag 22 september aansluitend na de Vesper/Getijdenviering een bezinning
op het Getijdengebed: ‘Een seizoen Getijde vieren’. Inleiders: Arjen Jellema en Chris
Fictoor.
Woensdag 20 oktober aansluitend aan de Karmelitaanse psalmviering:
Achtergronden van Karmelitaanse spiritualiteit. Inleiders: Anne Hilhorst-Joosten,
Gea Ettema, Chris Fictoor.
Woensdag 3 november aansluitend aan de Getijdenviering:
Wat kan het Getijdengebed betekenen voor jezelf? Voor de gemeenschap?
Inleiders: Arjen Jellema en Chris Fictoor

Tijden bezinningsavonden: 20.00-21.30 uur
Plaats:
Salvator-Mariakerk, Vieringen: Hora Siccamasingel 202.
Bezinningsavonden: zijingang Van Starkenborghstraat 1
De vieringen en bezinningsavonden zijn ook los van elkaar te volgen.
De onderwerpen en data van de bezinningsavonden in 2022 leest u t.z.t in het
blad Kerk in Stad.
Inlichtingen: m. c.w.a.fictoor@gmail.com /t. 050-8517585.

Bijbel en geloofsvragen

Woensdag 8 december aansluitend aan de Eucharistieviering (waarin de Schola
zingt): Händels `The Messiah', toegelicht op weg naar Kerstmis. Inleider: Chris
Fictoor.

(Christelijke) meditatiecursus
(Christelijke) meditatiecursus
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In onze snelle tijd met stress, hoge werkdruk en lawaai zoeken steeds meer
mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de
bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven.
Er worden tegenwoordig vele mogelijkheden geboden om hier gericht mee
bezig te zijn. Zowel vanuit een religieuze als vanuit een meer een algemene
achtergrond. Deze cursus wordt aangeboden vanuit de kerk. Inhoudelijk is de
cursus geïnspireerd door de joods-christelijke traditie. Want het christendom
heeft daartoe een rijke schat in huis.
We leren daarbij de meditatiehouding aan om zo tot verstilling en een houding
van overgave te kunnen komen. Dat is voor ons, drukke en altijd maar
denkende mensen, niet eenvoudig. Daarom zijn er meditatietechnieken
ontwikkeld om ons daarbij te helpen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van
bijbelgedeeltes of andere (religieuze) teksten, een bepaald object,
muziekfragmenten en afbeeldingen.

Spiritualiteit

In De Bron (Beijum) komt de meditatiegroep samen op de tweede en de vierde
maandagavond. Sommige doen al vanaf
het eerste begin mee, anderen zijn later
aangehaakt. Nieuwkomers zijn altijd
welkom en de ervaring leert dat ze
moeiteloos instromen. Het is niet
noodzakelijk dat je ervaring hebt in
meditatie.

Data:
Tijd:
Plaats:

elke tweede en vierde maandag van de maand, start 27 september
van 20.00 tot 21.00 uur meditatie.
De Bron, Bentismaheerd 1a, Groningen

Inlichtingen en opgave bij ds. A. van Ess, predikant.pkndebron@gmail.com.
Tel. 050-5415050

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven
Benieuwd wat we van monniken kunnen leren over rust, aandacht en regelmaat?
Vanaf oktober 2021 zouden wij - Nick Everts (Stadsklooster Groningen) en Ruth
Pruis (buurtkerk De Fontein) - hier samen met jullie maandelijks bij stil willen staan.

19

Dit doen wij aan de hand van Een levensregel voor beginners, Benedictijnse
spiritualiteit voor het dagelijks leven van Wil Derkse. Dit boek laat zien dat de
kloosterregel van de Benedictijnen nog altijd actueel is en ons ook buiten de
kloostermuren kan helpen om aandachtig te leven. Maak kennis met begrippen als
'conversio morum' (elke dag een kleine verbetering), 'stabilitas' (trouw zijn aan je
plek), 'luisteren met aandacht' en 'gehoorzaamheid'. Ontdek wat deze
kloosterdisciplines in je eigen leven kunnen betekenen.

Data:

Spiritualiteit

Kosten:
Locatie:
Opgave:

iedere tweede woensdagavond van de maand van
19.30 tot 21.00 uur – 13/10, 10/11, 8/12, 12/1, 9/2, 9/3 & 13/4
aanschaf boek
buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255, Groningen
vóór donderdag 30 september 2021
(VOL=VOL, max. 15 deelnemers), bij:
pionier@stadskloostergroningen.nl of r.pruis@defontein.info

Oecumenische Vieringen Groningen
Oecumenische Vieringen Groningen: 30-jarig bestaan!
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Wie jarig is, die trakteert. De OVG viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum en trakteert met
een bijzondere lustrumviering. In deze viering kijken we terug op een mooie tijd met
prachtige liederen, ruime theologie, creativiteit en een levendige oecumene. Een
reden om feest te vieren. Tegelijk is het lustrum een goede gelegenheid om vooruit
te kijken.

Spiritualiteit

Iedereen, Pepergangers én anderen, is uitgenodigd om de lustrumviering mee te
maken. Zowel live als via de streaming. Vanwege onzekerheden rondom corona zal
de meest actuele informatie over de lustrumviering en andere lustrumactiviteiten
verschijnen op onze website: www.ovg-web.nl.

Datum:
Tijd:
Plaats:

Zondag 3 oktober 2021
10.30 uur
Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20, 9711 PC, Groningen.

Bedezangen met br. Thomas Quartier OSB
Concertpresentie: bedezangen met br. Thomas Quartier OSB
Wie de tijd wil heiligen, heeft liederen nodig. Vanouds bestaat daar de traditie van
het getijdengebed voor, in de kloosters en daarbuiten. Maar ook andere, eigentijdse
geluiden kunnen ons helpen om de scharniermomenten van ons leven te markeren.
Thomas Quartier, benedictijnermonnik, theologiehoogleraar en boekauteur zal in
deze muzikale bezinning zijn eigen liederen in de traditie van de psalmen en liederen
van Bob Dylan zingen en daar beschouwingen bij geven. Dit jaar verschenen ze als
boek en op cd onder de titel Bedezang.
Stadsklooster Groningen en Oecumenische Vieringen Groningen organiseren een
concertpresentatie rondom het boek Bedezang. Br. Thomas reist speciaal voor deze
concertpresentatie af van Leuven (Abdij Koningsberg) naar Groningen. Een unieke
gelegenheid om gezongen spiritualiteit te beleven en de monnik in jezelf te
ontdekken. Uiteraard zullen boek en cd's ook verkrijgbaar zijn en zal br.
Thomas ze na afloop graag signeren en
met de bezoekers in gesprek gaan.
Meer informatie over boek en cd:
https://adveniat.nl/product/bedezang/

Zaterdag 13 november 2021
19.30-21.00 uur
Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20, 9711 PC, Groningen.
vanaf 1 oktober via www.stadskloostergroningen.nl
live bijwonen 5,-

Spiritualiteit

Datum:
Tijd:
Plaats:
Opgave:
Kosten:
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Writefulness: cursus meditatief schrijven
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De term writefulness is een samenvoeging van de woorden 'writing' (schijven) en
'mindfulness'. Writefulness is dus een combinatie van schrijven en aandachtgerichte
meditatie. In beide cursussen proeven we aan vier vormen van writefulness. Door
deze methodes spreek je verschillende kanten in jezelf aan.
Voor meer informatie over writefulness zie:
www.stadskloostergroningen.nl/writefulness
De cursus is een samenwerking vanuit PKN Groningen -Zuid en Stadsklooster
Groningen. Hij bestaat uit een kennismaking met writefulness op vier avonden van
19.30 tot 20.45 uur. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemers. Voor materiaal wordt
gezorgd. Wel moedigen we aan om een eigen pen (evt. met bijzondere herinnering)
mee te nemen.

Spiritualiteit

Cursus A - 7 oktober, 4 november, 2 december,13 januari
*Bijbelverhaal over schrijven * schoonschrift * herhalend vers * brief aan je vroegere
zelf *
Cursus B - 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei
* Creatief schrijven * estafette * schrijven als oefening van empathie* brief aan God*

Locatie:
Tijd:
Kosten:
Begeleiding:

Immanuelkerk, Groningen
19.30 - 20.45 uur
7,50
Nick Everts, monastiek pionier Stadsklooster Groningen en
Anita Akkerman, predikant PKN Groningen -Zuid
Opgave via: pionier@stadskloostergroningen.nl

Kom op je verhaal (groep)
Een bemoedigingsgroep voor mensen die hersteld zijn of aan het herstellen zijn van
bijvoorbeeld een burn-out en openstaan voor onderlinge bemoediging om de
nieuwe inzichten levend te houden, juist ook in relatie tot geloof en spiritualiteit.
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We volgen het ritme van de seizoenen en komen vier keer per jaar bij elkaar, in ieder
seizoen. We zetten de natuur in en laten ons versterken door wat de natuur ons in
ieder seizoen brengt. Dat kan door naar buiten te gaan, maar ook door de natuur
binnen te halen. Het ritme van de natuur brengt bij leven: wat aan het ontkiemen is,
wat is gaan bloeien nadat je moest/kon loslaten, vertrouwen in groeikracht, ook in
de winter.
Zijn
als een boom aan stromend water,
stevig geworteld,
meebewegend op de wind
met de seizoenen
in het licht.

Spiritualiteit

Eerste avond: woensdag 13 oktober van 19.30 tot 21.00 uur
De overige data zijn in onderling overleg (overdag zou ook een
mogelijkheid kunnen zijn)
Maximaal 9 deelnemers. Er is nog plek voor een aantal mensen.
Bij meer belangstelling wordt een nieuwe groep gestart.
Informatie en opgave:
Anita Akkerman, email: acakkerman1@gmail.com,
tel.: 06-17067504

Workshop ‘Teken een boom’

Spiritualiteit
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In de bijbel zijn veel verwijzingen te vinden naar bomen. We gaan enkele daarvan bij
langs. Ook kijken we wat eenieder heeft met bomen of een specifieke boom.
Daarop gaan we intern op zoek naar de boom die we nu zijn. Deze boom wordt
getekend. We sluiten af door ons werk met elkaar te delen. Tevens krijgt u
informatie over hoe de boom gezien wordt in het licht van de tekentaal. U hoeft niet
goed te kunnen tekenen, stap voor stap, zet u de boom op het papier. Er wordt
gewerkt met krijt, kleurpotlood en ecoline. Houdt hier rekening mee wat betreft uw
kleding of neem een oude blouse mee.

Datum:
Woensdag 17 november 2021
Tijd:
10.00-12.00 uur.
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen.
Kosten:
12,50
Aanmelding en informatie:
tekenenbijmariska@gmail.com.
Docent:
Mariska Lunsing van "Beeldend bezig!".

Workshop ‘Teken een kruis’
Het kruis is het symbool van de christelijke traditie. In deze workshop verdiepen we
ons in de betekenis van het kruis. Vervolgens teken we stap voor stap een kruis. Al
doende krijgt u tips over hoe u het aan kunt pakken, u hoeft niet goed te kunnen
tekenen. Wel vindt u het fijn om u creatief uit te drukken, een moment naar binnen
te keren en dit samen in een kleine groep te doen. Er wordt gewerkt met
kleurpotlood en ecoline. Houdt hier rekening mee wat betreft uw kleding of neem
een oude blouse mee.

Spiritualiteit

Datum:
Woensdag 16 maart 2022
Tijd:
9.30-12.00 uur.
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen.
Kosten:
12,50
Aanmelding en informatie:
tekenenbijmariska@gmail.com.
Docent:
Mariska Lunsing van "Beeldend bezig!".
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Activiteiten Groene kerk
Kring Het Groene Normaal
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In het Het Groene Normaal spreekt Alfred Slomp met negen 'groene' christenen, die
vanuit hun eigen perspectief en deskundigheid aanhaken bij de trend van duurzaam
leven. Ze wijzen op het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier
van leven, vanuit verwondering en eerbied voor de schepping.
Het is een hoopvol en inspirerend boek vol
aanknopingspunten om met elkaar in gesprek
te raken. Berichten over de klimaatcrisis en
milieuproblematiek komen soms zo massief
en onbeheersbaar over. Dit boek brengt het
terug naar onze eigen invloedssfeer van
waarden, inspiratie en concreet handelen.
Tijdens twee avonden gaan we aan de hand
van een aantal interviews in gesprek over
inspiratie uit de bijbel, waarden die ten grondslag
liggen aan onze omgang met de Schepping en
praktische tips.
'Hoop vind ik uiteindelijk niet in wat er om mij heen gebeurt, maar in Gods trouw
aan deze wereld. De uitdaging is om van deze hoop geen doekje voor het bloeden
te maken' (citaat Emmert Wesselink, directeur van A Rocha Nederland).
'De coronacrisis werkt als het ware als een soort contrastvloeistof en legt meer dan
ooit bloot wat we eigenlijk al wisten: onze manier van leven is niet volhoudbaar'(
citaat Carla Dik-Faber, politicus namens de Christenunie).

Lezing, debat, samenleving

De avonden worden begeleid door Myriam Oosting (pastor Hildegardparochie) en
Anita Akkerman (predikant protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid).
Allebei maken ze deel uit van de werkgroep Groen Geloven Groningen,
www.groengelovengroningen.nl

Data:
Tijd:
Locatie:

dinsdagavond 26 oktober en 9 november
20.00 uur
26 oktober: San Salvatorparochie (van Starkenborghstraat 1)
9 november: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1).
Groepsgrootte: maximaal 12
Na opgave ontvang je de interviews via de mail.
Info en opgave: pastor Myriam Oosting, pastor.oosting@hildegardparochie.nl
Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com

Open College over Johann Sebastian Bach
Heb je zin in het volgen van interessante Open
Colleges? Meld je dan aan bij Theologische
Verdieping Groningen voor vier avonden over het
leven en werk van Johann Sebastian Bach.
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De colleges zijn in handen van Bachkenner ds. Theo
van Beijeren uit Roden en worden afgesloten met
een orgelconcert door Wim van de Laar jr. uit
Hoogezand. Het orgelconcert zal plaatsvinden in
de Magnuskerk te Anloo op 8 november 2021.
Inhoud van de cursus:
Bach weet met zijn muziek nog altijd veel mensen aan te spreken. Hoe komt dat?
Wat is het 'geheim' van Bach?
In vier bijeenkomsten gaan we op zoek naar Bach als persoon en componist. We
volgen zijn levensloop en carrière aan hoven en in kerken. Wat dreef hem, wat
maakte hem zo goed en hoe zag zijn wereld eruit? Uiteraard besteden we aandacht
aan zijn oeuvre, met zo nu en dan wat voorbeelden van zijn muziek. We gaan nader
in op de wijze waarop Bach zijn ideeën heeft vormgegeven in die muziek.
Speciale aandacht zal er zijn voor de theologische achtergrond van Bach, waarin
Luther een hoofdrol speelt, maar ook het piëtisme invloed heeft. En we gaan in op
Bachs omgaan met sterven en dood, de thema's waarbij hij zijn mooiste muziek
heeft geschreven. Kan dat nog altijd troosten, en zo ja, hoe komt dat?
De vierde avond zal in het teken staan van Bach als organist. Wie hebben hem
beïnvloed, waar is hij organist geweest en hoe zien zijn orgelcomposities eruit?
Deze avond zal samen met organist Wim van de Laar (jr) uit Hoogezand worden
ingevuld.

Data:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
Docenten:

27 september, 11 en 25 oktober en 8 november 2021
Aula Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220,
Groningen en Magnuskerk, Kerkbrink 1, Anloo
19.30-22.00 uur
 40,ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr.

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl.

Lezing, debat, samenleving

Jodendom: thuis, in sjoel en onderweg
Voorjaar 2022 organiseert TVG een serie van vier avondbijeenkomsten over Joods
leven. Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Beth
Hatsafon vertelt over de (dagelijkse) rituelen en gebruiken, de Joodse levenscyclus
en over het leven als Jood in een niet-joodse omgeving. Nadere bijzonderheden zijn
t.z.t. te vinden op onze website.
Theo van Beijeren

DoRe-Café 2021-2022
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In het zogeheten DoRe-Café presenteren de Doopsgezinde en Remonstrantse
gemeenten in Groningen lezingen, toneelvoorstellingen, poëzieavonden en
excursies op het snijvlak van kerk en geloof, cultuur en samenleving.
Voor het komende seizoen zijn we geinspireerd door het thema Aarde, toegespitst
op Stad en Ommeland.
De invulling van dit thema zal breed zijn: we laten ons inspireren door kunst,
Groningse vrijzinnigheid en Joodse geschiedenis, en als afsluiting plannen we een
fietstocht langs Groninger kerken op het Hogeland.
Data: vooralsnog staat de activiteit van september vast (zie hieronder).
Volgende DoRe-Café-dagen zijn in: november, februari, april en juni.
De precieze invulling daarvan is te zijner tijd te vinden op:
https://www.dggroningen.doopsgezind.nl en
https://groningen.remonstranten.nl/

De 1e activiteit staat gepland op zaterdag 18 september 2021.

Lezing, debat, samenleving

In de middag komen we samen in het Dorpshuis van Baflo, waar keramiste Sibrich
Veenland een lezing zal geven over haar werk. Aansluitend brengen we een bezoek
aan haar atelier.
Op haar website staat haar inspiratie als volgt verwoord:
“Inspiratie vindt ze op de plek waar ze woont en werkt, een boerderij midden in het
weidse land op het Groninger Hogeland. Het atelier bestaat voor een groot deel uit
glas en zo is ze onderdeel van het landschap om haar heen. In de verre verte ziet ze
het silhouet van een dorpje, de horizon en de enorme ruimte. Wolkenpartijen, het
prachtige kleiland en de altijd aanwezige wind inspireren haar. De beelden van
Sibrich zijn vertalingen van dit landschap en de wijze waarop zij dit beleeft. Wolken,
wind, zon, water, horizon, aarde en geploegd land krijgen vorm in beelden.”

Datum:
Tijd:
Plaats:

18 september 2021,
14.30 uur
Dorpshuis Agricola te Baflo, aansluitend bezoek aan haar atelier
in Rasquert

U kunt zich opgeven tot 12 september via:
dolfanke83@gmail.com of djkrijtenburg@home.nl.

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2021-2022
Lezingen in de Sint Martinusparochie 2021-2022
Tijd:
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Plaats:
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie
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Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl
18 oktober 2021 - Maria in het christelijke Oosten
door L.C.M. van Leijsen, theoloog
De figuur van Maria neemt een belangrijke plaats binnen
de verschillende tradities van het oosters christendom.
Welke rol heeft zij? Op deze avond kijken we om een
antwoord op deze vraag te vinden naar een icoon van
de 'Moeder Gods', zoals ze in de meeste tradities
wordt genoemd. We kijken tevens naar een Bijbeltekst
die belangrijk is voor de persoon van Maria in het
christelijke Oosten en naar een toepasselijke tekst over
Maria uit een oosterse kerk. Met dit alles laten we zo
als het ware de oosterse traditie zelf aan het woord
over Maria.
Leo van Leijsen is theoloog. Hij is medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke
Vereniging voor Oecumene, een landelijke instelling gevestigd in 's-Hertogenbosch
16 november 2021 - Een kerkvader voor onze tijd - H. John Henry Newman
door mgr. E. de Jong

Lezing, debat, samenleving

In het Engeland van de 19e eeuw, en dan met name in
Oxford, straalde de ster van de H. John Henry kardinaal
Newman (1801-1890). Door zijn studies van de
kerkvaders kwam hij geleidelijk tot de conclusie dat
de ware Kerk van Christus niet, zoals hij dacht en
verdedigde, in het midden lag tussen de Protestanten
en de Katholieke Kerk, namelijk in de Anglicaanse Kerk,
maar in de Katholieke Kerk zelf. Hij werd een van de
leiders van de Oxford-beweging, en in 1845 bekeerde
hij zich tot de Katholieke Kerk, waarbij hij velen
inspireerde hetzelfde te doen. Stond hij in zijn
Anglicaanse tijd beroemd als predikant van de
Universiteitskerk, later werd hij alom gewaardeerd als
theoloog van het ontwikkelingsproces van de theologie,
als oprichter van de katholieke universiteit van Dublin, als schrijver van een boek
over de psychologie van de instemming en van historische romans en dichtwerken.
In 1879 werd hij geëerd met de titel kardinaal. Zijn denken over de theologie van het
persoonlijk geweten heeft een grote invloed uitgeoefend op de documenten van het

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2021-2022
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Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Zijn onverminderde actualiteit voor de
postmoderniteit ligt o.a. in het feit dat hij in een tijd van religieus relativisme in het
diepst van de menselijke subjectiviteit (het geweten) de basis voor de objectiviteit
van de geloofsleer en de eenheid met de gemeenschap van de Kerk terugvond.
Mgr. dr. Everard de Jong (1958), hulpbisschop van Roermond, bisschop voor de
krijgsmacht. Promoveerde in de wetenschapsfilosofie op een proefschrift over
Galileo Galilei in Washington D.C.

Lezing, debat, samenleving

14 december 2021 - ‘Theologie van het Lichaam’
door Luc Simons pr.
God is liefde en wij zijn naar Gods
beeld en gelijkenis geschapen. We
zijn daarom geroepen om Gods
liefde in deze wereld zichtbaar te
maken. Daarin speelt het lichaam
volgens de Katholieke Kerk een
cruciale rol. Het lichaam van de
mens heeft een huwelijkse
betekenis, leert paus Johannes
Paulus II in zijn 'Theologie van het
Lichaam'. Wij zijn als man en vrouw
naar Gods beeld geschapen. In de
menselijke seksualiteit heeft God
de betekenis gelegd om het leven door te geven en liefde uit te drukken en
zichtbaar te maken, een liefde zoals door God bedoeld: trouw en vruchtbaar; een
liefde die zichzelf durft te verliezen aan de ander. Het lichaam noemt de heilige
paus Johannes Paulus II daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In hun
zelfgave aan elkaar tot in het lichaam toe, maken man en vrouw zichtbaar wat
onzichtbaar is: de liefde die God in het hart van de mens heeft gelegd.
Deze avond willen we kennismaken met deze 'Theologie van het Lichaam' en haar
waarde voor onze tijd.
Ir Luc Simons (1965) studeerde milieuhygiëne in Wageningen en vervolgens
studeerde hij aan het priesterseminarie Rolduc. Nu is hij priester van het bisdom
Roermond; hij behaalde zijn licenciaat Theologie in Oostenrijk.
25 januari 2022 - Wat betekent een natuurlijke omgang met vruchtbaarheid?
door Nanja Borst
Nanja Borst is sinds 2012 FertilityCare-docent en geeft hierover cursussen hierin
aan zowel alleenstaanden als stellen. FertilityCare is een methode waarmee
vruchtbare en onvruchtbare perioden tijdens de cyclus van de vrouw
vastgesteld kunnen worden. Dit is de basis waarmee stellen op een natuurlijke
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manier gezinsplanning kunnen toepassen en waarmee
problemen rond onvruchtbaarheid ontdekt kunnen worden.
Tijdens deze lezing wordt aandacht gegeven aan de
oorsprong van natuurlijke gezinsplanning, de ervaringen
van stellen die zij begeleid heeft, de theologie vanuit de
R.K. kerk m.b.t. gezinsplanning en de (on)mogelijkheden
van het volgen van een natuurlijke methode op het gebied
van gezinsplanning en (on)vruchtbaarheid.
Voor meer informatie: www.fertilitycare.nl
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Mevrouw Nanja Borst-Spoelder (1978) is gehuwd
met Mark Borst en moeder van drie opgroeiende kinderen.
8 februari 2022 - Over de Stille Omgang
door Jeroen Brenninkmeijer

Jeroen Brenninkmeijer (1971) is sinds vorig jaar voorzitter van de Stichting Stille
Omgang.

Lezing, debat, samenleving

Amsterdam wordt wel eens 'mirakelstad'
genoemd vanwege het Sacramentsmirakel
dat daar heeft plaatsgevonden op 15 maart 1345.
In de Kalverstraat lag een man ziek te bed,
stervende. Een priester kwam hem bedienen
en gaf hem de H. Communie. Daarna moest
hij overgeven en het braaksel werd uit eerbied
in het haardvuur gedaan. De volgende dag bleek
de H. Hostie onbeschadigd boven het vuur.
De priester bracht de H. Hostie terug
naar de Oude Kerk, maar het gebeurde herhaalde
zich tweemaal. Bedevaarten kwamen op gang en
sacramentsprocessies. Toen Amsterdam in
1578 protestants werd, was dit niet meer
mogelijk. In stilte en in groepjes bleef men
de gang van de Kalverstraat naar de Oude
Kerk lopen. In 1881 werd de Stille Omgang voor het eerst gehouden. In de
avond/nacht op zaterdag na 15 maart trok men door de straten zonder enige
aankleding, gezang of gesproken gebed. In stilte dus.
Vele duizenden katholieken uit het hele land komen nog steeds ieder jaar samen. In
verschillende kerken wordt de H. Eucharistie gevierd. Over deze geschiedenis en
de betekenis ervan zal Jeroen Brenninkmeijer vertellen aan de hand van beelden.

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2021-2022
22 maart 2022 - De sociale kwestie in de christelijke politiek
door mr. Pia Lokin-Sassen

32

Vanaf het midden van de 19e eeuw ontstond er door de
opkomende industrialisering ook in Nederland een
arbeidersklasse, die rechteloos was en in grote armoede
leefde. In de toenmalige overheersende (liberale)
staatsopvatting was er in beginsel geen plaats voor
overheidsinterventie om voor deze groep beschermende
maatregelen te treffen. Het zogenoemde Kinderwetje uit
1874, een initiatiefwet van het uit Groningen afkomstige
liberale Tweede Kamerlid Samuel van Houten was "één
zwaluw die nog geen lente maakt".
De Sociaal Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis ontwikkelde zich tot een
anarchistische, buitenparlementaire beweging. De Sociaal Democratische
Arbeiders Partij onder leiding van Troelstra hing de marxistische leer aan en,
preekte de klassenstrijd en de revolutie, en was niet bereid om 'burgerlijke'
regeringsverantwoordelijkheid nemen. Het zijn vooral christelijke kabinetten
geweest die de basis hebben gelegd voor de sociale wetgeving aan het eind van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
Mw mr. Pia Lokin-Sassen studeerde van 1964 tot 1971 rechten in Nijmegen. In juni
1974 begon zij als wetenschappelijk medewerkster I aan de rechtenfaculteit van de
RUGroningen. Tot 2009 doceerde zij aldaar onder meer Parlementaire
Geschiedenis en Mensenrechten.
Van 2011 tot 2015 en van oktober 2017 tot juni 2019 was zij lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal voor het CDA.

Lezing, debat, samenleving

5 april 2022 - Het Christelijk gebed van beschouwing
door pater Hugo Beuker
Velen in het moderne westen verlangen ernaar zich meer
voor de ervaring van Gods aanwezigheid open te stellen.
Ze zoeken daarvoor concrete oplossingen en voelen zich
dan vaak gedwongen zich tot boeddhistische en
hindoeïstische bronnen te wenden. Die blijken dan vaak
toch niet zo toegankelijk als ze in eerste instantie leken,
omdat ze gestoeld zijn op een totaal ander filosofisch
denkpatroon. Ondertussen ligt er echter op de zolder van
onze eigen traditie een schat aan praktische
meditatiemethoden klaar om herontdekt en ingezet te worden. Pater Hugo heeft er
een paar voor u in de aanbieding, kant en klaar om thuis te gebruiken. Vreemde
kunstgrepen komen er niet aan te pas. Een beetje tijd, een scheutje geduld en een
klein snufje bescheidenheid volstaan.
Pater Hugo bewoont sinds 2001 de kluizenarij van Warfhuizen. Hij is opgeleid aan
de universiteit van Leuven, waar hij zich specialiseerde in mystieke theologie.

Kom op je verhaal (wandeling)
Natuurschoon Nietap
Een Kom op je verhaal-wandeling langs een mooie route in natuurgebied
Natuurschoon Nietap, tussen Nietap en Roden.
Een wandeling met stilte, geleide meditaties en gedichten waarin ontmoeting
centraal staat:
ontmoeting met de plek waar we zijn, met wat in ons leeft en met elkaar, en niet te
vergeten ont -MOET- en! We volgen het tempo van onze ziel.
We starten de wandeling met het lopen van het labyrint.

Cultuur en excursie

Datum:
donderdagmiddag 10 mei 2022 om 14.00 u (tot ongeveer 15.30 u).
Wandelroute: natuurgebied Natuurschoon Nietap
Verzamelen: parkeerplaats die ligt tegenover Vagevuurselaan 8-10, bij een
groot bord Natuurschoonbos.
Tijd:
van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur.
Organisatie: het initiatief voor deze wandeling ligt bij de PKN Roden.
Begeleiding: Anita Akkerman (predikant Protestantse gemeente Groningen
Zuid en wandelcoach)
Info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com
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Raad van Kerken
Alle kerken die verenigd zijn in de Raad van Kerken:
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Protestantse Gemeente Groningen:
Groningen Zuid
De Bron
De Fontein
Martinikerk
Nieuwe Kerk
Rooms-katholieke Kerk Martinusparochie:
St. Jozefkathedraal
St. Franciscuskerk
Christelijke Gereformeerde Kerk:
Jeruzalemkerk
Maranathakerk
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Evangelisch Lutherse Gemeente
Nieuw-Apostolische Kerk
Oud-katholieke Kerk van de Heilige St. Martinus
Religieus Genootschap der Vrienden, Quackers
Remonstrantse Gemeente Groningen
Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Transformatie
Anglicaanse Kerk
Chinees-Evangelische Kerk
GSp, Platform voor Levensbeschouwing
Leger des Heils
Baptistengemeente Groningen
Pepergasthuisgemeenschap

Aantekeningen
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Oecumenisch zomerprogramma
Elk jaar vinden in de maanden juli en augustus activiteiten plaats die
georganiseerd worden door de binnenstadskerken. U vindt hier meer informatie
over op de website van de Raad van Kerken van de stad Groningen:
www.rvkgroningen.nl. Folders zijn te vinden bij de VVV, bibliotheek en de
verschillende kerken. Ook wordt er dan gecollecteerd voor een
gemeenschappelijk doel.

Raad van Kerken Groningen

