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Bij de afbeelding op de voorpagina:
Tekening door Hans Christian Andersen Awardwinnaar Igor Oleynikov uit
het boek ‘De Os en de Ezel bij de Kribbe’ door Jules Supervielle (Ox And
The Ass At The Manger, Nikea Books, 2013)

(voor deze afbeelding in kleur: zie de digitale versie op de website
www.elgg.nl>gemeente>informatie>gemeenteblad Opbouw).

Bijdragen voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen zijn nodig om
de activiteiten van de gemeente te kunnen financieren. U kunt uw bijdrage
overmaken op de volgende rekening:

NL21RABO 0373 7136 14
tnv Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

___________________________________________________________

Bestellen collectebonnen:
Collectebonnen zijn handig, zeker nu er minder contant geld wordt
gebruikt. U bepaalt zelf hoeveel u aan een collecte geeft, door een of meer
bonnen in de collectezak te doen.
Deze collectebonnen zijn verkrijgbaar voor € 25 per vel (bonnen van 1 en 2
euro). U kunt één of meerdere vellen tegelijk bestellen.
U bestelt ze door het bedrag van € 25 (of het meerdere daarvan), plus € 1
voor papier en versturen, over te maken naar rekeningnummer
NL21 RABO 0373 7136 14 tnv de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Groningen onder vermelding van ‘collectebonnen’ en uw postadres.
Verzoeke de kerkrentmeesters tevens een e-mail
(elgg.kerkrentmeesters@gmail.com) of een briefje (Haddingestraat 23,
9711 KC Groningen) te sturen; soms komt de informatie namelijk niet
volledig op onze bankafschriften terecht en dan kunnen wij de betaling niet
thuisbrengen.
U ontvangt de collectebonnen per post thuis.
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Van de redactie

Met dit zesde nummer wordt onze 75e jaargang besloten. De adventstijd
breekt aan. Er is weer heel wat te lezen!

Het bezinningstraject in onze gemeente geeft de toon aan. Zo
langzamerhand komen er plannen in zicht, zoals te lezen is in het verslag
van de gemeentebijeenkomst op 6 november (blz. 10) en de bijdrage van
onze interim-predikant, die daar op aansluit (blz. 11).
Half december moeten weer de begrotingen van kerkrentmeesters en
diaconie worden ingeleverd, dus ook daarover staat het nodige in dit
nummer (blz. 18-20). Wie dat wil, kan de begroting opvragen.
En verder is natuurlijk ruimte voor de diensten, activiteiten en wat verder
de gemeente aangaat.

Om de gemeente draaiende te houden en verder te brengen is het nodig
dat gemeenteleden zich inzetten. Gelukkig is er veel te doen! U kunt
meedoen in de nieuwe ‘ondersteuningsgroep kerkdiensten’, de
pastoraatsgroep  of de techniekgroep.
Ook een manier om actief te worden: meedoen met de redactie van dit
blad! Wij zijn nu met ons tweeën en inbreng van meerdere kanten zou ons
blad goeddoen. Bovendien krijgen wij er een taak bij: het verzenden van
Opbouw.
Ons adres is: redactieopbouw@elgg.nl.

Kerstfeest vieren in de kerk, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar de
afgelopen jaren zaten we thuis, door de coronamaatregelen. Verleden jaar
ging zelfs op het laatste moment de viering niet door.
Gelukkig kunnen we nu als vanouds het Kerstfeest vieren in onze Lutherse
kerk. Op 24 december is er de kerstnachtdienst om 19.30 uur (waarin
hopelijk een cantate uit het Weihnachtsoratorium zal klinken), op 25
december de kerstmorgendienst m.m.v. de cantorij en - nieuw! - op
Tweede Kerstdag 26 december is er om 12.00 uur een kerstsamenzang.

De redactie wenst een ieder mooie feestdagen en een gezegend begin van
het nieuwe jaar.

De redactie
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Meditatie: Kersttijd kanteltijd?

In het boek ‘Herkerken’ beschrijven Remmelt Meijer en Peter Wierenga de
tijd waarin we leven als ‘kanteltijd’.

Maatschappelijke ontwikkelingen die al
gaande waren zijn volgens hen door de
coronacrisis versneld. Dit geldt ook voor
ontwikkelingen in de kerken. In het boek
worden mogelijke richtingen gewezen van een
proces van ‘herkerken’, oftwel herzien,
herijken, herbezinnen.

Op kerkelijke gemeenten heeft de coronatijd
een grote impact gehad. Misschien heeft het
wel geleid tot een versneld bezinningstraject.
De ELGG is niet de enige kerkelijke gemeente
die te maken heeft met de vraag hoe we
gemeente kunnen zijn in een kanteltijd. Vorig
jaar september werd dit bezinningsproces
ingezet en bij de laatste
gemeentebijeenkomst heeft de kerkenraad
drie ‘poten’ als richtingwijzers gepresenteerd:

de gemeente in stand houden (1), daarbinnen ruimte maken om met vallen
en opstaan te blijven revitaliseren (2) en versterking door samenwerking te
onderzoeken (3). Verderop in Opbouw schrijft Johanan er meer over. Het
formuleren van deze ‘poten’ is geen dichtgetimmerd plan; hoe de toekomst
er precies uit zal zien blijft een gezamenlijke zoektocht.

Nu leven we in deze periode alweer toe naar kerst, misschien ook wel een
soort kanteltijd: een tijd voor bezinning. De dagen worden donkerder, maar
het licht wordt groter, want juist in de donkerste dagen vieren we de
geboorte van een kind, dat het Licht zal zijn voor de wereld. De kerstdagen
zijn voor veel mensen drukke dagen, waarin voor bezinning niet zo veel tijd
is. Maar het blijft niet bij eerste en tweede kerstdag, in de traditie van de
kerk zijn er twaalf dagen van kerst, van de geboorte tot drie koningen.
Dagen waarop wellicht wat meer rust is om stil te staan bij wat je drijft,
misschien omdat het daar tijd voor is, of omdat omstandigheden dat van je
vragen.

Ook als gemeente is het goed om af en toe stil te staan bij wie we zijn. Een
kerk is geen kerk om kerk te zijn, maar om vanuit de genade die ons
gegeven is kerk te zijn daar waar de Geest ons brengt en waar Jezus
zichtbaar wordt gemaakt. Die kanteltijd van kerst loopt dan ook uit op
Epifanie, de tijd waarin Jezus als Christus ‘aan het licht komt’ in de
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verhalen over de magiërs, de doop van Jezus en de bruiloft van Kana. In
deze verhalen komt Jezus in de wereld als een geschenk. Het is een
verhaal van hoop dat juist in de wereldwijde kanteltijd gehoord mag
worden, want de toekomst is voor iedereen onzeker en de roep om sociale
en ecologische gerechtigheid wordt steeds groter.

Niet dat we grote maatschappelijke problemen op kunnen lossen, maar als
kerken kunnen we wellicht ‘oefenplaatsen van liefde’ zijn, zoals dat in
‘Herkerken’ beschreven wordt. Een kanteltijd geeft kansen om op een
hoopvolle manier samen op weg te zijn, met genade als grondtoon en met
ruimte voor creativiteit, om de Geest te laten waaien en met vertrouwen de
toekomst tegemoet te treden.
Gelukkig lijkt het erop dat we dit jaar weer samen in de kerk kerst kunnen
vieren om te ervaren dat hoe donker het soms ook lijkt: het licht is
geboren. Het is deze geboorte waarmee God inbreekt in onze
werkelijkheid. Hij komt als mens onder ons; als eeuwige lichtvonk van
hoop.

Hester Wouda

(Tekening door Igor Oleynikov uit het boek ‘De Os en de Ezel bij de
Kribbe’)
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Kerkdiensten en activiteiten  nov. 2022 - jan. 2023

* De diensten beginnen om 10.00 uur in de kerkzaal, tenzij anders
vermeld.

* In diensten met een wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

* Toelichting bij de diensten en activiteiten: zie onder het overzicht.

* Toelichting bij de diaconale collectedoelen: zie blz. 21.

* De uitzending van de dienst is te volgen via kerkdienst.elgg.nl.

N.B. Ook bij de techniekgroep kampen we met een onderbezetting. Wij
doen ons best om elke dienst uit te zenden, maar kunnen het helaas niet
beloven. Wilt u de techniekgroep versterken - van harte welkom!

De kerkenraad.

NOVEMBER
nov 27 Eerste zondag van Advent, Ad te levavi

voorganger: drs. Loes Jansen
collecte: Exodus Nederland

* bij koffiedrinken: ‘Adventsstündchen’

* na afloop: bijeenkomst jongerengroep (zie blz. 17)

DECEMBER
dec 4 Tweede zondag van Advent, Populus Sion

voorganger: ds. Günter Brandorff
collecte: Kerk in Actie | Banen voor jonge Syrische vluchtelingen

dec 11 Derde zondag van Advent, Gaudete

voorganger: ds. Lieuwe Giethoorn
collecte: Stichting De Vrolijkheid

dec 18 Vierde zondag van Advent, Rogate coeli
voorganger: ds. Christel Minnaard-Müller
collecte: Diaconale doelen in stad en regio
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za. dec 24 Kerstnachtdienst 19.30 uur
cantatedienst m.m.v. de LBA (onder voorbehoud)
voorganger: ds. Jasja Nottelman
collecte: Kerk in Actie | Kinderen in de knel

dec 25 Eerste Kerstdag
m.m.v. de Lutherse Cantorij
voorganger: drs. Toos Reichman-Scheffer
collecte: Kerk in Actie | Kinderen in de knel

ma. dec 26 Tweede Kerstdag 12.00 uur
Kerstsamenzang o.l.v. Tymen Jan Bronda
m.m.v. diverse koren

JANUARI
jan 1 Nieuwjaarsdag

geen dienst

jan 8 1e zondag na Epifanie
voorganger: ds. Christel Minnaard-Müller
collecte: Pastoraat | Open Hof

jan 15 2e zondag na Epifanie
oecumenische vesper/evensong in de
Week voor de eenheid van de christenen,
in de Nieuwe Kerk, aanvang 17.00 uur

jan. 22 3e zondag na Epifanie
voorganger: ds. Marga Baas
collecte: Voedselbank Groningen

jan. 29 Laatste zondag na Epifanie
voorganger: ds. Louisa Vos
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Bij de diensten en activiteiten

27 november: ‘Adventsstündchen’
De traditionele Duitse Adventsfeier is dit jaar een Adventsstündchen. Op
zondag 27 november, de eerste zondag van Advent, staat het koffiedrinken
aansluitend aan de dienst in het teken van de Duitse adventstraditie.
Tijdens dit Adventsstündchen zullen we van kerstkoekjes genieten,
adventsliederen zingen en gezelligheid beleven.
Wie van de Duitse traditie van zelfgebakken kerstkoekjes houdt en thuis
voorbereidend aan de slag gaat kan ook zijn eigen creaties meebrengen.
Iedereen is (met of zonder koekjes) van harte uitgenodigd!
Wir freuen uns, die Adventszeit gemeinsam und besinnlich zu beginnen!

27 november: bijeenkomst jongerengroep
De jongeren gaan eerst ervaringen uitwisselen over de belijdenisdienst.
Daarna zullen we het hebben over de betekenis van het Heilig Avondmaal.
Jongeren tussen ±14 en 18 jaar die graag mee willen doen met de
jongerengroep, zijn van harte welkom!
Meer over de jongerengroep op blz.

24 december: cantatedienst met de LBA
Op kerstavond 24 december, om 19.30 uur, hopen wij weer een
cantatedienst te kunnen houden. Op dit moment is de bezetting nog niet
helemaal rond, dus deze aankondiging is onder voorbehoud. Uitgevoerd
wordt cantate V uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, door de
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten en barok-orkest) o.l.v.
Tymen Jan Bronda.
N.B. Er is in ieder geval een kerstnachtdienst op 24 december om
19.30 uur; dus ook als de cantate niet door zou kunnen gaan!

26 december: Kerstsamenzang op Tweede Kerstdag
Op 26 december, Tweede Kerstdag om 12 uur 's middags, zullen er
bekende kerstliederen klinken uit de Lutherse kerk.
Voor het eerst een samenzang uur voor jong en oud, voor stad en lande
aan de Haddingestraat. Iedereen is welkom en nodig vooral ook buurman
& buurvrouw uit!
Bekende kerstliederen staan op het programma. Tevens klinken door leden
van diverse koren delen uit Bachs Weihnachts Oratorium.
Het geheel staat onder leiding van Tymen Jan Bronda die op orgel en
vleugel begeleidt.
Na afloop wordt er gecollecteerd voor een goed doel. Van harte welkom.
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Verslag gemeentemiddag 6 november

Op 06/11 was er weer een gemeentemiddag om te praten over de
voortgang van het bezinningstraject. De kerkenraad had een
powerpoint-presentatie gemaakt om de stand van zaken te delen met de
gemeente. Ook was er mogelijkheid voor inspraak en discussie.

De kerkenraad is aan de hand van de vorige gemeentemiddag en de
heidag tot de conclusie gekomen dat er een driepotig model nodig is
voor de toekomst:

Poot 1 van het model beslaat het 'blijven wie we zijn' oftewel de
gemeente in stand houden en voor de toekomst een Lutherse vierplek in
Groningen behouden. Uit vorige gemeentemiddagen kwam naar voren dat
dit een belangrijk punt is voor de gemeente. De specifiek Lutherse
kenmerken, de muziek en de liturgie zijn hier onderdeel van.

Poot 2 van het model is 'revitaliseren/experimenteren'. Dit deel
beslaat de openheid van de gemeente voor wijzigingen en onszelf opnieuw
uitvinden om te voorkomen dat we nog meer krimpen.

Poot 3 van het model is ‘versterking door samenwerking
onderzoeken’. Dit kan gaan om andere kerken, maar ook organisaties
zoals het Stadsklooster. Dit onderdeel moet zich op de lange termijn nog
meer uitkristalliseren.

De financiën werden besproken. Naar inschatting is het mogelijk een
predikantsaanstelling van veertig procent te houden. Vijftig of zestig
procent is ook mogelijk, maar dan teren we in op het huidige vermogen
van de kerk. Maar ook dat is een overweging. Daarbij moet wel in
gedachten gehouden worden dat de Protestantse kerk hierbij toestemming
moet geven. Voor veertig procent zal dat naar alle waarschijnlijkheid wel
gaan, voor meer dan dat zal een overtuigend plan moeten worden
gepresenteerd.

Aanvullingen en opmerkingen vanuit de gemeente waren onder andere dat
de zichtbaarheid van de kerk in de stad niet in het plan was opgenomen.
Dit is onderdeel van poot 2, hieronder zal dit verder uitgewerkt moeten
worden.

Ook was er discussie of de huidige financiën zo gezond zijn als ze lijken.
Het onderdeel levend geld is altijd sterk onderhevig aan wijzigingen.
Hiervoor is dan ook jaarlijks stevige inzet nodig. Wel was duidelijk dat een
predikant zeer belangrijk gevonden wordt. Ook werd aangedragen dat er
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budget gemaakt zou kunnen worden voor meer PR, bijvoorbeeld voor het
bevorderen van zichtbaarheid op Google.

Commentaar was er ook op de optie het aantal diensten te verminderen,
zodat er ruimte is voor andere mogelijkheden. De meningen verschilden,
de één was van mening dat dit een kritieke slag was voor de vindbaarheid
van de gemeente, waar de ander betoogde dat dit mogelijk slechts een
kwestie van gewenning is; in andere kerken is de dienst maandelijks of
tweewekelijks. Ook de kerkenraad gaf aan geen voorstander te zijn van het
verminderen van het aantal diensten, maar de bezetting van ambtsdragers
en koster is momenteel lastig rond te krijgen.

Er werden vernieuwende ideeën aangedragen over de invulling van de
dienst. Onder andere de vorm biblioloog, zoals in Duitsland soms gebruikt
wordt. Ook een interactieve preek kwam aan bod. Voor het experimenteren
met vormen tijdens de diensten bestonden voor- en tegenstanders.
Belangrijk werd vooral gevonden dat we niet naar binnen keren als kleine
huiskamergemeente. In plaats daarvan zouden we juist naar buiten
zichtbaar moeten zijn. Ook is het belangrijk bij de keuze voor
experimenteren ons te committeren aan een termijn. En hierbij ook niet
weg te blijven uit de diensten vanwege de experimenten, aangezien het
belangrijk is om ook na te bespreken.

Wel was duidelijk dat de samenleving verandert, en het krimpen van de
kerk een maatschappij breed probleem is. Poot 2 is dus zeker nodig om
onze basis te verbreden. Maar dit moet niet ten koste gaan van poot 1. Als
slot benadrukte men dat er toch ook veel positieven zijn: een tamelijk
jonge kerkenraad, prachtige muziek met ook veel jonge mensen, een goed
doordacht plan van de kerkenraad - er is veel dat goed gaat!

Bezinningsproces

Hierboven vindt u een verslag van de gemeentebijeenkomst van november.
Ter aanvulling hierop een terugblik en een vooruitblik op de acties
voortkomend uit de heidag en de gemeentebijeenkomsten.

Bij de start met Annemiek Boonstra was de uitkomst van de eerste
bijeenkomst de komst van een nieuwe kerkenraad. In een volgende
bijeenkomst werd duidelijk dat er de wens is om als gemeente met een
eigen predikant te blijven bestaan. Afgelopen september werd besproken
hoe de gemeente dit vorm willen geven, welk profiel een toekomstige

11



predikant zou moeten hebben en hoe we ontspannen gemeente kunnen
zijn.

Aan hoe en wat gaat ‘waarom’ vooraf: waarom zijn wij eigenlijk kerk? Hier
zijn diverse antwoorden op gegeven in de gemeentebijeenkomst in
september, en dit is ook op verschillende manieren geformuleerd in het
huidige beleidsplan en in visiestukken van de vorige KR.

De ELGG maakt deel uit van de wereldwijde kerk, die als roeping heeft
Christus te volgen. In Nederland maakt de LK deel uit van de PKN,
daarbinnen wil zij haar lutherse geluid laten horen. Zo wil ook de ELGG
graag met haar Lutherse eigenheid in de stad aanwezig zijn als een
zelfstandige, open en gastvrije gemeente.

Die Lutherse eigenheid is gebaseerd op gedachtegoed van Maarten Luther,
enkele kernwaarden die Luther ontdekte zijn dat we mogen leven uit
genade, in vrijheid en dienstbaarheid/ verantwoordelijkheid en vanuit het
evangelie. In de dienst mogen we door woord, gebed en muziek instappen
in het verhaal van God met mensen. In de sacramenten van doop en
avondmaal wordt Gods liefde ervaarbaar. Specifieke speerpunten die
genoemd worden voor de ELGG waren: ontmoeting, lutherse liturgie en
muziek en ruimte voor jong en oud.
Dit is een mooie basis voor de vragen ‘hoe’ en ‘wat’ waar de kerkenraad
volop mee bezig is. Daarbij is duidelijk dat de randvoorwaarden, ‘handen
en tijd’, beperkt zijn. Om tegemoet te komen aan de verschillende wensen
heeft de kerkenraad een drie poten model voorgelegd waarover u kunt
lezen in het verslag van de gemeentebijeenkomst. Hoe gaat het nu verder?
De conclusies waren:

- Er zullen gemeenteleden ingezet worden die de taken van
ambtsdragers rond diensten overnemen om deze te kunnen voortzetten
(1). De praktijk moet de komende maanden uitwijzen of hierdoor de
kerkenraadsleden voldoende ontlast kunnen worden

- Voor het jaar 2023 zal de kerkenraad maandelijks een dienst
uitroosteren, zodat er ruimte is voor andere activiteiten (2). Na dit jaar zal
opnieuw bekeken worden of dit ritme wordt voortgezet of dat er
teruggegaan wordt naar wekelijkse diensten. In het rooster worden
andersoortige activiteiten opgenomen zoals een filmavond, samen eten etc.

- De kerkenraad wil kerkenraden van omliggende gemeenten uit-
nodigen voor een gesprek om mogelijkheden van samenwerking te
onderzoeken (3) en neemt hier ruim (zeker een jaar) de tijd voor
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- Ondertussen zal er een plan geschreven worden waar een
solvabiliteitsverklaring mee kan worden aangevraagd en zal er een
profielschets gemaakt worden, zodat er een daarna een
beroepingscommissie kan worden aangesteld

- Op 26 maart is er weer een gemeentebijeenkomst

Het is een proces van de lange adem, maar er is ook enthousiasme om
nieuwe wegen te vinden en tegelijkertijd de eigenheid te behouden. Het is
voor de kerkenraad fijn om zich gedragen te weten door de gemeente,
bijvoorbeeld door het inspringen bij diensten of gewoon in het meedenken.
Wilt u de kerkenraad op welke manier dan ook ondersteunen door een
(kleine) taak op zich te nemen, een idee in te brengen of in gesprek te
gaan, laat het dan gerust weten!

Hester Wouda

Uit de kerkenraad

De maanden september en oktober stonden vanuit de kerkenraad vooral in
het teken van het bezinningstraject. Op 6 oktober hebben we een heidag
gehad om de opbrengsten vanuit de gemeentemiddag door te nemen en
tot een voorstel of plan om te smeden.
Dit is het 'driepotenmodel' geworden waarover u elders in Opbouw meer
kunt lezen, zie bijvoorbeeld het verslag van de afgelopen gemeentemiddag
op 6 november. Kern ervan is dat we als gemeente en kerkenraad ruimte
zoeken om te vernieuwen zonder onszelf daarbij kwijt te raken en dit alles
in samenwerking met omliggende gemeenten en organisaties.

In het kader van die samenwerking nog een ander bericht: er heeft ook
een regio5-vergadering van de noordelijke lutherse gemeenten
plaatsgevonden. De ELG-Leeuwarden had de terugnemende bestuurs- en
menskracht op de agenda geplaatst. Een inventarisatie liet zien dat,
uitgezonderd in Zwolle, dit probleem in meer of mindere mate in elke
gemeente speelde, alhoewel nergens zo dringend als in Leeuwarden.
Leeuwarden heeft het initiatief genomen om de lutherse synode een brief
om hulp te sturen om mogelijkheden voor een nieuwe bestuursstructuur te
onderzoeken voor de noordelijke lutherse gemeenten.
De kerkenraad heeft besloten, gegeven ons gebrek aan menskracht, deze
hulpkreet aan de synode te ondersteunen.
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Voor de komende winter is het tenslotte goed om te weten dat het zowel
onbetaalbaar als moreel onverantwoord wordt om de kerk op de
gebruikelijke manier te verwarmen. Het beheer (Stichting
Binnenstadskerken in overleg met onze eigen Exploitatiestichting) heeft
besloten om de temperatuur op 14 graden te houden, waar dit normaal
17-18 graden is. Doet u dus, zeker op koude dagen, warme kleren en jas
aan, of overweegt u eventueel de aanschaf van een warmtekussen/deken.

Pastoraat is: omzien naar elkaar!

Dat is een essentieel onderdeel van het samen Gemeente-zijn.
Prof. Ploeger en Ds. Ploeger-Grotegoed schreven het boek ‘De Gemeente
en haar verlangen’ waarin zij de betekenis van Pastoraat samenvatten in
hun stelling: Pastoraat is het cement van de Gemeente.
Ik ben het daar van harte mee eens. Hoe ziet een christelijke gemeente
eruit waarin mensen langs elkaar heen leven; geen medeleven in de
goede- en kwade dagen van ons bestaan?
Ook in onze Lutherse Gemeente proberen we aan het Pastoraat een zo
goed mogelijke betekenis te geven.

Ik vraag uw speciale aandacht deze keer voor de Pastoraatsgroep.
Wij vergaderen twee (soms drie) keer per jaar. We geven dan het wel en
wee in onze Gemeente aan elkaar door, spreken af waar de bloemen uit de
zondagse eredienst naar toe kunnen gaan (wel of niet gekoppeld aan een
verjaardag). Er worden kaarten verstuurd en de predikant hoort uit de
Gemeente wie om een bezoek heeft gevraagd c.q. een bezoek op prijs
stelt.
Nu even heel concreet:
Onze Pastoraatsgroep heeft dringend behoefte aan uitbreiding.

Wie van u het fijn vindt om met ons mee te denken kan contact met mij
opnemen. Dat zal bijzonder op prijs worden gesteld!

Ds. Renze Pieter Yetsenga, pastor
050.5261092   r.yetsenga@outlook.com
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J
oni  Eareckson Tada

Vervolg jongerengroep

De belijdenisdienst in september was een feestelijk markeerpunt. De
jongeren hebben aangegeven graag weer bij elkaar te willen komen dit
seizoen. Het liefst weer in aansluiting op een dienst, om de praktische
reden dat iedereen dan meestal kan en omdat het mooi is om met jong en
oud de dienst te vieren.

Op zondag 27 november is de volgende bijeenkomst. We zullen eerst
ervaringen uitwisselen over de belijdenisdienst).
Daarna zullen we het hebben over de betekenis van het Heilig Avondmaal,
want hier was nog niet veel aandacht voor geweest in de catechese
bijeenkomsten. De jongeren zullen dan op zondag 11 december in de
dienst aanwezig zijn om het avondmaal mee te vieren.
Mochten er trouwens nog jongeren tussen ±14 en 18 jaar zijn die graag
mee willen doen met de jongerengroep, dan zijn zij van harte welkom!

Hester Wouda
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Cantorij

De cantorij zingt op Eerste kerstdag 25 december.
Daarvóór zijn er 3 repetities op de maandag:

5,  12 en 19 december vanaf 19.30 uur.

Liefhebbers om mee te zingen zijn welkom!

Tymen Jan Bronda

16



Van de kerkrentmeesters

Stand van zaken bijdragen levend geld
De gemeenteleden en vrienden hebben vanaf begin van dit jaar € 19.800
bijdragen levend geld aan de gemeente gemaakt, waarvan € 18.100
vrijwillige bijdrage en € 1.700 collecte in kerkdiensten. Onze hartelijke dank
voor deze gulle gaven.

Helpt u mee om het bedrag voor de bijdragen levend geld op te
brengen?
Zoals u in de bovenstaande grafiek ook ziet, missen we nog € 15.200 om
de € 35.000 te halen die we voor de bijdragen levend geld in 2022 hebben
begroot. We moeten als gemeente er alles aan doen om het begrote
bedrag gezamenlijk op te brengen. Een gelukkig helpt dit jaar nog het
Luthers Diakonessenhuis Fonds mee (zie hieronder).
We hebben veel over de financiële situatie van de gemeente in Opbouw
bericht en ook tijdens de verschillende gemeentevergaderingen kwam deze
aan bod. Tevens spoort de financiële toezichthouder binnen de PKN (het
CCBB - Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) de
gemeente aan om de baten en lasten in evenwicht te hebben. De
coronapandemie en de gevolgen voor iedereen maken dit nog belangrijker.
Helpt u mee waar u kunt!
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Het Luthers Diakonessenhuis Fonds verdubbelt uw bijdrage
Bij onze pogingen om de bijdragen levend geld structureel te verhogen
krijgen we ook dit jaar nog een steuntje in de rug van het Luthers
Diakonessenhuis Fonds (LDF). Het LDF heeft aan de gemeente voor de drie
jaren 2020 t/m 2022 een subsidie in de vorm van een “verdubbelaar”
toegekend: Het LDF verdubbelt de vrijwillige bijdrage boven € 26.000 tot
een maximum van € 5.000 per jaar!
We hebben dit jaar reeds € 18.100 vrijwillige bijdrage ontvangen. Als het
ons lukt om deze bijdrage boven de € 26.000 te krijgen, dan doet het LDF
er voor iedere euro die u vanaf dat bedrag geeft één euro bij, tot een
maximum van € 5.000.
Geeft u gul en helpt u daarmee de gemeente dubbel!

Aftrek vanaf de eerste euro bij een periodieke gift
U kunt de gemeente nog meer helpen als u overstapt naar een periodieke
gift in plaats van incidentele giften te geven. De gemeente heeft de
ANBI-status. Uw periodieke gift mag u daarom bij de belastingaangifte
helemaal aftrekken.
Voor een periodieke gift gelden bepaalde voorwaarden, onder andere moet
u een overeenkomst met de gemeente afsluiten. De details zijn op
belastingdienst.nl te vinden. Als u vragen hebt beantwoorden wij
kerkrentmeesters deze graag. Ook sturen we u graag de overeenkomst toe.

Actie Kerkbalans 2022
Met deze editie van Opbouw roepen we op tot de vierde termijn van uw
bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans 2022. We vragen u om deze
termijn van uw bijdrage via een overschrijving vanaf uw bankrekening aan
de gemeente over te maken. Het rekeningnummer van de gemeente vindt
u op blz. 2. U kunt natuurlijk ook een periodieke overschrijding bij uw
bankrekening instellen, dan hoeft u er verder niet meer aan te denken.
Alvast dank!

Begroting 2023
De kerkenraad heeft de begroting 2023 voorlopig vastgesteld. Zoals voor
het vorige jaar is ook voor 2023 de begroting lastig op te stellen omdat
zowel de laatste jaren door de coronapandemie in financieel opzicht
bijzonder waren, sinds medio 2021 de predikantsplaats vacant is en we op
interim-predikanten leunen, alsmede omdat de uitkomsten uit het
bezinningstraject nog niet bekend zijn en in het bijzonder niet wanneer we
weer een eigen predikant zullen hebben. Desalniettemin zijn we verplicht
om een begroting te maken en deze medio december bij de PKN in te
dienen.
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We hebben daarom een aantal aannames gehanteerd, waaronder de meest
relevante de volgende zijn:

- Ten eerste sluit de begroting voor het jaar 2023 zo veel mogelijk aan bij
de begroting voor 2022 en de rekening over 2021.
- Ten tweede gaan we voor de begroting uit van van de inzet van onze
interim-predikante voor geheel 2023.
- Ten derde anticipeert deze begroting 2023 expliciet niet op de uitkomsten
en gevolgen van het bezinningstraject, zoals de beroeping van een eigen
predikant.

Deze begroting 2023 is een voortzetting van de keuzes die in het verleden
gemaakt zijn. Zodra in het bezinningstraject keuzes en stappen voor de
toekomst worden gemaakt en duidelijk is wat de gevolgen ook voor de
financiën zijn, zullen we onze financiële verwachtingen bijwerken.

De opbrengsten en baten zijn met € 60.500 iets lager dan in de begroting
voor 2022; in 2023 verwachten we namelijk iets minder baten uit belegd
vermogen. De uitgaven en kosten zijn met € 76.100 beduidend hoger dan
in de begroting 2022 en de jaarrekening 2021. Dit heeft vooral te maken
met de kosten voor onze interim-predikante die met het afgesproken aantal
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uren de gemeente intensief bij het bezinningstraject en gedurende de
periode zonder eigen predikant kan begeleiden. Voor 2023 levert dit een
begroot tekort op van € 15.600.
Gedurende het jaar 2023 zullen we de vinger aan de pols houden met als
doel het begrotingstekort waar mogelijk te verkleinen. De complete
begroting is bij de kerkrentmeesters tot en met 1 december aanstaande op
te vragen.

Collectebonnen
Door alle pinbetalingen is er tegenwoordig minder contant geld in omloop
dan vroeger. Dan blijkt soms zomaar je portemonnee leeg te zijn als de
collectezak langskomt. Het gebruik van collectebonnen kan hiervoor een
oplossing zijn.
Enkele gemeenteleden maken er al gebruik van. Om het makkelijker te
maken verlagen we nu het bestelbedrag per vel van € 50 naar € 25. Wie
meer wil, kan meerdere vellen tegelijk bestellen. Op zo’n vel zitten bonnen
van 1 en 2 euro. Op blz. 2 staat hoe het bestellen in z’n werk gaat.

Van de diaconie: begroting 2023

De conceptbegroting van de diaconie voor 2023 is als volgt:

Opbrengsten en baten: 3.525 Euro
Uitgaven en lasten: 6.100 Euro
Het operationeel resultaat:       -2.575 Euro.

De conceptbegroting ligt ter inzage bij de diakenen:
diaconie@elgg.nl
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Van de diaconie: collectedoelen

27 november   -    Exodus Nederland
Exodus Nederland is het samenwerkingsverband van veertien
Exodusstichtingen en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk die
toekomstperspectief bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun
familieleden. Zo biedt men begeleiding aan (ex-)gedetineerden in de
periode voor en tijdens hun terugkeer in de samenleving. Ook wordt
aandacht besteed aan hun partners en kinderen. Dit mede door de kerken
gedragen werk vormt het collectedoel.

4 dec. - Kerk in Actie|Banen voor jonge Syrische vluchtelingen
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Nu leven zij vaak in extreme
armoede in landen als Libanon en Jordanië. Werk vinden en een nieuw
bestaan opbouwen is heel moeilijk. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een
klein eigen bedrijf. Met onze collecte willen wij dit initiatief van Kerk in Actie
steunen.

11 december   -     Stichting De Vrolijkheid
Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd
kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra, ook in onze omgeving.
Hard nodig, want een op de drie vluchtelingen in deze centra is jonger dan
achttien jaar. Uiteenlopende vormen als muziek, theater en beeldende
kunst helpen om de sleur van wachten te doorbreken, de veerkracht van
jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.

18 december   -    Diaconale doelen in stad en regio
Veel kleinere diaconale doelen, zoals het werk van de Werkgroep
Ziekenpastoraat Groningen-Drenthe en van de Interkerkelijke Commissie
voor de Pastorale verzorging van doven in de provincie Groningen, komen
op ons rooster niet met name voor. Maar ook zij krijgen elk jaar een
bijdrage uit onze diaconale inkomsten, en vandaag collecteren wij speciaal
om ook dit jaar deze doelen in Stad en Ommeland te kunnen blijven
steunen.

24 en 25 december   -   Kerk in Actie   |   Kinderen in de knel
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland: dat is het doel
van de collecte met Kerst dit jaar. Kerk in Actie steunt kerken en
organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen
direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren.
Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten,
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en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren, en biedt hen
taal- en computerlessen, medische zorg en hulp bij de asielaanvraag. Ook
helpt de kerk kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

8 januari   -   Pastoraat   |   Open Hof
Binnen onze kerkelijke gemeente zien wij om naar elkaar. Maar daar mag
het niet bij blijven, wij moeten ook oog hebben voor de wereld om ons
heen. Zo kijken we ook naar de mensen die De Open Hof - een initiatief
van de kerken - in onze binnenstad geregeld bezoeken, om daar gezien en
gehoord te worden. Voor hen is een huiskamer waar naast een
broodmaaltijd ruimte is voor een gesprek bij een kop koffie, van groot
belang. Zeker na een periode waarin we moesten schipperen tussen
samenkomen en afstand houden.

22 januari   -   Voedselbank Groningen
De ongekende inflatie van deze tijd brengt steeds meer mensen in
financiële problemen. Daardoor hebben de voedselbanken het drukker dan
ooit, terwijl het aanbod terugloopt doordat zowel winkels en bedrijven als
consumenten scherper inkopen en minder overhouden. Onze steun aan de
Voedselbank in Groningen blijft dan ook hard nodig, om ieder die daar
aanklopt van de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Als lutherse
gemeente willen wij ook stilstaan bij de nood in onze eigen omgeving en
daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Collectebijdrage overmaken
Wie de komende tijd de dienst in de kerk niet kan of wil bijwonen, en wel
het collectedoel wil steunen, kan haar of zijn bijdrage overmaken naar onze
bankrekening:
NL 92 INGB 0006 3262 56   t.n.v.  Diaconie ELGG Groningen.

De diaconie
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SVLK: crowdfunding actie t.b.v. kerkenraadskamer

De lutherse kerk is een gebouw dat gelukkig druk en veelzijdig wordt
gebruikt. Schaduwkant daarvan is, dat er ondanks zorgvuldig beheer toch
veroudering en slijtage optreedt. Ondertussen wordt er van alles
ondernomen om het complex en
interieur daarvan in goede staat te
houden of te herstellen. Hulp vanuit de
eigen gemeente, fondsen, werk van
vrijwilligers en steun van o.a. de
Stichting Exploitatie en van de Stichting
Vrienden van de Lutherse kerk (SVLK)
heeft het mogelijk gemaakt dat het
geheel nog steeds in goede staat
verkeert en ook enkele onderdelen
spectaculair werden opgeknapt.
Voorbeelden zijn de predikantskamer,
de Lutherzaal en laatstelijk de
kerkenraadskamer (schilderwerk vloer,
ramen e.d., zie bijgaande foto’s).

Helaas hebben we nog geen bij het
fraaie 19de eeuwse interieur passende
gordijnen, alsmede nog een ‘kale’ vloer,
waarop een nieuw, goed en passend
slijtvaste pers ontbreekt. Gezien de
grootte van de kamer en van de
vergadertafel is daar zo’n tapijt met
minimaal als afmetingen 490 x 320 cm
nodig.
Ondanks toezeggingen van o.a. de
Stichting Exploitatie ontbreekt voor de
aanschaf van bovengenoemde stoffering
nog een bedrag van zo’n 1000 euro. Wij
als SVLK willen graag helpen dit bedrag

bijeen te brengen en doen bij deze ook een beroep op uw vrijgevigheid.
Helpt u mee dit resterende tekort te slechten en zo door uw bijdrage het
herstel van de kerkenraadskamer optimaal af te ronden? We zijn benieuwd!

(IBAN  NL18 INGB 0002 8083 31, o.v.v. ‘kerkenraadskamer’)

Namens het bestuur van SVLK, Victor Timmer (voorzitter)
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Op weg naar Kerstmis - Ikonen achter glas schilderen

Vier Adventsdonderdagmiddagen in de Oud-Katholieke kerk
24 november, 1, 8 en 15 december van 14.00 tot 16.00 uur

Als voorbereiding op het Kerstfeest is er voor iedereen die wil de
mogelijkheid om, op de wijze van Oost-Europese volkskunst, een
achterglas-ikoon te maken. Dit is een schildertechniek die voor mensen met
geen enkele ervaring te doen is.
Het resultaat kan in de Kerstdagen een bijzonder accent in huis geven.
Deze bijzondere activiteit staat open voor iedereen: parochianen, bewoners
uit de Zeeheldenbuurt en mensen uit de oecumene van de Groninger
binnenstadskerken.
Deze cursus zal onder leiding van Tjalling Kindt, die hiermee een
langdurige ervaring heeft, worden gegeven.

Data: 24 november, 1, 8 en 15 december
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
Plaats: gemeentezaal van de Oud-Katholieke parochiekerk,

Witte de Withstraat 2, 9726 EC  te Groningen.
Kosten: materiaal (verf, lijst etc.) + koffie en thee € 10,--
Opgave: via de mail aan pastoor Wietse van der Velde: wvdv@okkn.nl

Een “achterglasikoon” zoals die vooral in Roemenië populair is.
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Van het LBE: Weihnachts-Oratorium

donderdag 15 december
20.00 Grote kerk Dalfsen cantate 1-3, 5 kleinkoor LBE

vrijdag 16 december
19.30 Koepelkerk Smilde cantate 1-3, 5 kleinkoor LBE

zaterdag 17 december
15:00 & 20.00 Akerk Groningen cantate 1-3 kleinkoor LBE
20 uur cantate 4-6 projectkoor LBA

zondag 18 december
14.00(!) Nicolaikerk Appingedam  cantate 1, 4-6 projectkoor LBA

programma
J.S. Bach – Weihnachts-Oratorium BWV 248

uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble & Lutherse Bach Academie (koren, solisten &
barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Cressida Sharp (sopraan) | David van Laar (altus) | Jasper Dijkstra (tenor) |
Joris van Baar (bas)

KAARTEN zijn verkrijgbaar via https://luthersbachensemble.nl/concerten.

Uitgaansagenda Lutherse Kerk

Musica Antiqua Nova

Lutherse kerk Groningen, zaterdag 3 dec. Aanvang 20.00 uur,
Toegangsprijs € 26,00 en € 13,00 (tot 18 jaar, stadjerspas)

Bach op het boerenerf en in het koffiehuis.
Kaffee- en Bauerncantate van J.S. Bach; muziektheater uit de 18e eeuw

De wereldse muziek die Bach schreef is humoristisch en theatraal van
opzet – eigenlijk een soort operascènes in miniatuur. Dit geldt in ieder
geval voor de Kaffeekantate BWV 211 en de Bauernkantate BWV 212.
Deze cantates geven de zangers ruimschoots de gelegenheid om te
acteren, in de aria’s maar vooral in de verhalende recitatieven. Naast de
gezongen partijen bevatten ze ook behoorlijk virtuoze instrumentale
stukken, zoals die voor fluit in de Kaffeekantate.
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In de koffiecantate maken we kennis met een jonge vrouw die verslaafd is
aan koffie en met haar vader, die haar hier uit alle macht vanaf wil helpen.
Dit levert hilarische scenes op.
De boerencantate is een kluchtige mini-opera waarin alle aardse
genoegens van het boerenleven voorbij komen. Verpakt in populaire
deuntjes uit de 18e eeuw, met de muzikale kwaliteiten van Bach.

Medewerkenden:
Luthers Bach Ensemble (barok-orkest & solisten)
Marc Pantus (regisseur & bas)
Elvire Beekhuizen (sopraan)
André Pérez Muíño (tenor)
Zie voor de concerten in de Lutherse Kerk de website:
www.binnenstadskerken.nl

Van het Luthers Bach Ensemble: gastadressen gezocht

Het Luthers Bach Ensemble werkt inmiddels ruim 15 jaar met musici uit
heel Europa en soms nog verder. Veelal wonen zij in het westen van
Nederland, maar sommigen wonen ook in nabije Europese landen zoals
Duitsland of Frankrijk.
Tijdens onze projecten is het gewenst musici en solisten te huisvesten in of
rondom Groningen. Hiervoor zijn diverse gastadressen nodig tijdens de
repetitie- en concertperiode. Gelukkig beschikt het LBE over een aantal
gastvrije mensen, die belangeloos een slaapplek ter beschikking stellen. De
meeste gastgezinnen genieten zelf ook van de aanwezigheid van de musici.
Nieuwe gastgezinnen -woonachtig in of in de nabijheid van de stad
Groningen - blijven van harte welkom.
Wat wordt er van u verwacht? Een slaapplek waar de gast lekker rustig kan
slapen, zodat energie kan worden opgedaan voor de repetities en
concerten. Het LBE verzorgt diners voor de musici; het is fijn als u een
mogelijkheid ziet hen een ontbijt te bieden. Als u buiten de stad Groningen
woont zou het fijn zijn dat u uw gast kunt helpen bij vervoer naar de stad.
Er wordt meestal gerepeteerd tussen 13.00 en 22.00 uur. Op de
concertdagen starten we meestal aan het einde van de middag.
Er zijn jaarlijks ongeveer 6-8 concertweekenden, maar u kunt uiteraard zelf
aangeven welke data zouden schikken.
De beloning? Een vrijkaartje voor het concert dat weekend en natuurlijk
heel veel dank!
Heeft u interesse om musici te huisvesten, dan kunt u e-mailen met Titia
Patberg, producer LBE
producer@luthersbachensemble.nl www.luthersbachensemble.nl
Alvast veel dank!
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Arcabas - Maria

- - - - - - - - - -
Opbouw is het officiële orgaan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente
Groningen. Opbouw verschijnt zes maal per jaar. Er zijn twee edities:
Gemeente en Algemeen. Leden en vrienden van de ELGG ontvangen de
gemeente-editie. De algemene editie bevat geen persoonlijke gegevens.

75e jaargang nummer 6, 27 november 2022 t/m 28 januari 2023.

Het volgende nummer zal verschijnen op 24 januari 2023.
Kopij inleveren uiterlijk op: maandag 16 januari.

Redactie: Erica Greiner en Jakoba Havinga

Redactie-adres: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen

E-mail redactie: redactieopbouw@elgg.nl

E-mail verzending: verzendingopbouw@elgg.nl
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Afzender:

Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Haddingestraat 23

9711 KC Groningen
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