
OPBOUW
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

September 2022
75e jaargang, nummer 5

Gemeente-editie

1



OPBOUW 2023-1 ALGEMENE EDITIE

Bij de afbeelding op de voorpagina:
Schilderij ‘Forgiven’ door Daniël F. Gerhartz (www.danielgerhartz.com)
Bij Lucas 7:36-50.

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:

NL21 RABO 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

De kerstperiode is voorbij, en we gaan weer een onbekend nieuw jaar
binnen. In de afgelopen tijd is er veel gebeurd, zowel hoopvolle dingen als
verdrietige.

Het bezinningsproces is nog steeds in volle gang. De huidige stand: dit jaar
zijn er minder diensten om ruimte te maken voor andere activiteiten. Ook
wordt er nagedacht over de aanstellingsruimte voor een nieuwe predikant.
Op 26 maart is er een nieuw plan dat met de gemeente besproken wordt.
(Pagina 10).

Maar ook buiten onze gemeente gebeuren interessante dingen. Zie de
aankondiging van een lezing in de Doopsgezinde kerk, de recente
nieuwsbrief van de classispredikant en de aankondigingen van lezingen bij
TVG Groningen en Assen. (Pagina 21 e.v.)

Veel leesplezier gewenst! En… wij staan altijd open voor commentaar.

De redactie
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Meditatie: Einde en nieuw begin

Terwijl ik dit schrijf in de periode na Kerst en we teruggekeken hebben op
het jaar dat voorbij is – en wat voor een jaar! – leven we nu nog maar
korte tijd in het nieuwe jaar.
Het blijft spannend en de vraag hoe alles zich zal ontwikkelen, of er
belangrijke problemen zullen worden opgelost, blijft ons bezig houden.

Ik was mijn boekenkast weer eens aan het opruimen en kreeg het boek
Einde of nieuw begin van Feitse Boerwinkel in handen, waarin de vraag die
hij stelt nog zo actueel is.
Die zin: ‘Wat is er aan de hand, als praktisch op elk gebied van onze
samenleving we uit elkaar worden gedreven en aan tegengestelde polen
belanden? Verbitterde conflicten en dodelijke spanningen’. Hij schrijft over
een hevig schokeffect, dat mensen denken dat het einde der tijden nabij is.
De auteur laat zien dat deze eindes ook mogelijkheden in zich bergen van
een nieuw begin.

Een nieuw begin. Hoe staan we erin? Is het zo als in Lied 753 (Er is een
land van louter licht), waar in het vierde couplet staat:

Het is een lied dat wordt voorafgegaan door een gebed:

God, onze Vader, van U zijn de eeuwen en de tijden,
de dagen en de nachten.
Laat niet toe dat wij leven
alsof wij niets meer te verwachten hebben.
Wek in ons hart de heilzame onrust
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omwille van het uur waarop uw Zoon zal wederkomen,
Jezus Christus, onze Heer.

Die wederkomst, daar kan ik me weinig bij voorstellen, hoe dat zou kunnen
zijn, maar wel is er die essentiële zin: ‘Als hij komt, zal hij dan geloof
vinden op deze aarde?’
Geloof, hoop, liefde in plaats van het tegenovergestelde, het onmenselijke,
haatdragende.

Hoe gaan ook wij in onze Lutherse Gemeente de toekomst tegemoet? Zijn
we bereid naar elkaar te luisteren en waar mogelijk er te zijn voor elkaar in
de goede- en kwade dagen van ons bestaan? Kunnen we tegen elkaar
zeggen waarnaar wij verlangen?
Het heeft allemaal te maken met vertrouwen.
Dietrich Bonhoeffer zijn Nieuwjaarslied (511)onderstreept dat.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Ds. Renze Pieter Yetsenga
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Kerkdiensten januari - april 2023

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

De uitzending van de dienst is te volgen via kerkdienst.elgg.nl.
(Door de geringe bezetting kan helaas niet elke dienst worden
uitgezonden. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom!)

Toelichting bij de diaconale collectedoelen: zie ‘Van de diaconie’.

JANUARI
jan 29 Laatste zondag na Epifanie

voorganger: ds. Louisa Vos; viering Heilig Avondmaal
collecte: PKN | Ondersteuning gemeenten

FEBRUARI
feb 5 Septuagesima

voorganger: ds. Yvonne Hiemstra
collecte: Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

feb 12 Sexagesima
voorganger: pastor Loes Jansen
collecte: Kerk in Actie | Ethiopië

feb 19 Quinquagesima
doop- en belijdenisdienst m.m.v. de cantorij
voorganger: ds. Hester Wouda
collecte: Lutherse vakantieweken

feb 26 Invocavit
voorganger: ds. W. Tinga
collecte: Kerk in Actie | Zambia

MAART
mrt 5 Reminiscere

voorganger: ds. Susanne Freytag; viering Heilig Avondmaal
collecte: Kerk in Actie | Werelddiaconaat

mrt 12 Oculi
geen dienst
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mrt 19 Laetare
geen dienst

mrt 26 Judica
bevestiging ambtsdrager
na afloop: gemeentebijeenkomst en lunch
voorganger: ds. Renze Pieter Yetsenga
collecte: Eigen diaconie

APRIL
apr 2 Palmzondag

voorganger: ds. Alberte van Ess
collecte: SchuldHulpMaatje Jong Oldambt

Doop- en belijdenisdienst 19 februari

In de dienst van zondag 19 februari zullen enkele kinderen en een
volwassene gedoopt worden.
Drie volwassenen zullen belijdenis doen. Zij hebben zich hierop voorbereid
door in vier catechese bijeenkomsten met elkaar te spreken naar aanleiding
van het boek ‘In goed vertrouwen. Ontmoetingen rond de apostolische
geloofsbelijdenis’ (iets over de achtergrond van deze belijdenis elders in
Opbouw).
Het waren waardevolle gesprekken en we kijken uit naar een feestelijke
dienst! De dienst is extra feestelijk door een kleine bijdrage van de cantorij
en wat lekkers bij de koffie na de dienst.

Hester Wouda

8



Bezinningsproces

In november heeft de kerkenraad een zogenaamd ‘driepotenmodel’
gepresenteerd: de gemeente wil een bloeiende lutherse vierplek behouden
in de stad (1), en daarnaast ruimte creëren voor vitalisering/ uitproberen
van nieuwe activiteiten (2). Parallel en verbonden hiermee wil de
kerkenraad samenwerking onderzoeken met vergelijkbare gemeenten in de
stad (3).

Vieringen
We concludeerden ook dat de kerkenraad beperkt is qua beschikbare
handen en tijd. Zoals aangekondigd zullen er dit kalenderjaar daarom
minder diensten gehouden worden. Dit is in eerste instantie een tijdelijke
verandering om ruimte te maken voor nieuwe activiteiten (2) en zoeken
naar mogelijke samenwerking (3). Ook het inzetten van
beroepingsprocedure vraagt de nodige tijd en inspanning. Aan het einde
van het jaar zal het aantal diensten geëvalueerd worden.
In het preekrooster van 2023 vervalt er ongeveer maandelijks een dienst.
Het mooiste zou zijn als dit iedere maand dezelfde zondag is, maar dat
bleek helaas niet helemaal mogelijk. Het is meestal de vierde zondag, maar
dit is niet iedere maand het geval! Het is dus goed opletten dit jaar op
welke zondagen er dienst is.

Predikant
Tijdens de kerkenraadsvergadering van december hebben de
kerkrentmeesters de kerkenraad voorgerekend hoe de situatie er uitziet in
een situatie waarin de gemeente voor 40, 50 of 60% een predikant zou
willen beroepen. De volgende vraag is dan met welke taken een predikant
het meeste kan betekenen voor de opbouw van de gemeente en hoe lang
dit financieel behapbaar blijft. Uiteindelijk zal dit natuurlijk ook afhangen
van de solvabiliteitsverklaring.

In de gemeentebijeenkomst van september is het idee aangedragen
samenwerking te zoeken ten behoeve van de predikantsplaats. Wie weet is
er in een omliggende gemeente een vacature die te combineren is met de
vacature bij de ELGG zodat deze aantrekkelijker kan worden bijv. voor
predikanten elders uit het land om naar Groningen te komen. Uit
voorbeelden blijkt dat de ‘klik’ met een andere gemeente wel cruciaal is. De
samenwerking zal dan wederzijds als een verrijking ervaren moeten
worden. Deze mogelijkheden worden onderzocht.
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De kerkenraad heeft op zaterdag 18 februari weer een heidag in Ezinge,
om al deze opties te bespreken en om te komen tot een profiel en omvang
van de aanstelling die past bij het driepotenmodel.

Gemeentebijeenkomst
Zondag 26 maart is de volgende gemeentebijeenkomst na de dienst om
de uitkomsten met de gemeente te bespreken. Het plan is om daarna een
gezamenlijke lunch te houden. Details hierover volgen in het volgende
nummer van Opbouw, dat kort voor 26 maart zal verschijnen. We hopen op
een mooie opkomst, ook omdat in de dienst die ochtend een nieuwe
ambtsdrager zal worden bevestigd die de kerkenraad kan ondersteunen.
Hier zijn we natuurlijk erg blij mee!
Hopelijk zien we elkaar op 26 maart. Wilt u vooraf al graag iets delen of
wilt u een afspraak maken voor een gesprek neem dan gerust contact met
me op.

Hester Wouda
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Uit de kerkenraad

Allereerst is er goed nieuws: Een van de gemeenteleden stelt zich
kandidaat als kerkenraadslid. Hij is zeer welkom!

In het kader van bijzondere diensten is ook 19 februari het noemen waard:
dit zal een doop- en belijdenisdienst zijn! Schrijf het vooral in uw agenda.
Mocht u niet kunnen komen, dan is er altijd nog de livestream op
kerkdienstgemist.nl.
Dat brengt mij op het volgende punt. Misschien hebt u het al gemerkt,
maar het lukt de kerkenraad niet om elke zondag een dienst uit te zenden.
We streven ernaar om dit wel bij bijzondere gelegenheden te doen.

Wat het bezinningstraject betreft heeft de kerkenraad een tweede heidag
gepland midden februari. We merken dat er in de reguliere
kerkenraadsvergaderingen zoveel praktische zaken besloten en
afgehandeld moeten worden dat dit gemakkelijk blijft liggen.

Tenslotte een herhaling van het winterbericht van de vorige Opbouw:
vanwege de gasprijzen is de Stichting Binnenstadskerken en de St.
Exploitatie genoodzaakt om de verwarming lager te zetten. Het kan de
komende zondagen dus koud zijn in de kerk. Binnenkort komen er een
aantal dekentjes achterin de kerk te liggen die u kunt gebruiken, maar doet
u vooral ook zelf warme kleding aan! Als het extreem koud wordt is er ook
de optie om uit te wijken naar de Lutherzaal, die goedkoper te verwarmen
is.
In het algemeen is het goed om de website in de gaten te houden nu er
ook niet elke zondag een dienst is.

De kerkenraad
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Van de kerkrentmeesters

Actie “Verdubbelaar” van het Luthers Diakonessenhuis Fonds
geslaagd!
In totaal heeft de gemeente vorig jaar € 32.073 vrijwillige bijdrage
ontvangen. Met dit bedrag zullen we het volledige subsidiebedrag van
€ 5.000 voor 2022 van het Luthers Diakonessenhuis Fonds (LDF)
ontvangen. Het LDF had namelijk met de “verdubbelaar” in 2022 voor het
laatst toegezegd om de vrijwillige bijdrage boven de € 26.000 te
verdubbelen, tot het maximum van € 5.000. De voorwaarde voor het
volledig subsidiebedrag van de “verdubbelaar” hebben we gehaald en de
actie is geslaagd. Dat is fantastisch nieuws!

Wij danken alle gevers voor hun gulle gaven. Deze zien we als blijk van
vertrouwen in de gemeente. En onze hartelijke dank ook aan het LDF voor
de subsidie gedurende de jaren 2020 t/m 2022, in totaal € 15.000!

Bijdragen levend geld in 2022
We maakten ons in de herfst vorig jaar enige zorgen over de ontwikkeling
van de vrijwillige bijdragen en hebben daarom herhaaldelijk op de
noodzaak van financiële bijdragen gewezen, onder andere in Opbouw en in
e-mails aan de leden en vrienden. Tevens hebben we op de “verdubbelaar”
van het LDF als prikkel voor de bijdragen gewezen.

Tot onze opluchting zijn er in de laatste zes weken van het jaar nog bijna
€ 15.000 bijdragen levend geld en daarmee meer dan 40% van de totale
bijdragen binnengekomen. De voorlopige telling van de bijdragen levend
geld in 2022 komt uit op € 34.307, bestaande uit de reeds vermelde
€ 32.073 vrijwillige bijdrage en € 2.234 collecten in kerkdiensten. Daarmee
hebben we bijna het voor 2022 begrote bedrag van € 35.000 gehaald. Dat
is heel fijn.
We danken alle mensen van harte die financieel hebben bijdragen!

In een oogopslag was de ontwikkeling van de bijdragen levend geld (dus
vrijwillige bijdrage én collecten in kerkdiensten) gedurende 2022 als volgt:
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Actie Kerkbalans 2023
Ook dit jaar doet onze gemeente mee met de Actie Kerkbalans. Over de
financiële situatie van de gemeente kunt u in iedere editie van Opbouw
lezen. Dit jaar 2023 kent daarbij twee bijzondere uitdagingen.
Ten eerste moeten we het in 2023 zonder de prikkel van de Actie
“verdubbelaar” van het LDF doen, want 2022 was het laatste jaar van deze
subsidie. Ten tweede maken we een uitzonderlijk hoge inflatie mee (2022:
10%, 2023: verwachting rond 5%) en zijn de lasten van de gemeente
reeds gestegen en zullen zij dit verder blijven doen, onder andere voor de
kosten voor de predikanten, de musicus en voor bepaalde diensten en
goederen.
We begrijpen al te goed dat ieder lid en vriend de gevolgen van de inflatie
in zijn of haar eigen portemonnee duidelijk voelt. Desalniettemin moeten
we ernaar streven om de vrijwillige bijdrage in ieder geval met de stijging
van de inflatie te verhogen. Want anders leidt de inflatie meteen tot een
financieel gat.
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Daarom is onze oproep tweeledig: doet u mee bij de actie Kerkbalans en
kijkt u daarbij in hoeverre u deze bijdrage kunt verhogen, tenminste met
de inflatie.

Verkent u daarbij ook de mogelijkheid om van het voordeel voor uw
belastingsverplichting gebruik te maken door middel van een periodieke gift
aan de gemeente. De gemeente heeft namelijk de ANBI-status en als u
zich voor tenminste 5 jaar tot een jaarlijkse gift committeert kunt u de
volledige gift aan de gemeente van uw belastbaar inkomen aftrekken,
zonder drempelbedrag. U kunt daarbij uw belastingvoordeel geheel of
gedeeltelijk aan de gemeente doen toekomen en zo de vrijwillige bijdragen
voor de gemeente verhogen. Een aantal gemeenteleden maakt al van deze
mogelijkheid gebruik. Neemt u hiervoor contact op met ons
kerkrentmeesters. Wij sturen u de door de belastingdienst voorbereide
overeenkomst op.

In deze Opbouw Nr. 1 vragen wij u om uw vrijwillige bijdrage in het kader
van de Actie Kerkbalans. U kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening
van de gemeente (voor het rekeningnummer zie blz. 2 of de één na laatste
bladzijde van Opbouw). Als u bij uw eigen bankrekening een periodieke
overschrijving instelt hoeft u er verder niet meer aan te denken en kunt u
uw bijdrage ook over het jaar spreiden. In Opbouw Nr. 3, 5 en 6 zullen we
opnieuw om uw bijdrage voor deze Actie Kerkbalans vragen.

De kerkrentmeesters

Cantorij

Op zondag 19 februari zingt de cantorij weer in de dienst.
De repetities daarvoor zijn op maandag 6 en maandag 13 februari, van
19.30-21.00 uur in de Lutherse Kerk.

Tymen Jan Bronda
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De Apostolische Geloofsbelijdenis

Een legende zegt dat de twaalf apostelen elk één van de regels van deze
geloofsbelijdenis geschreven hebben, zoals hiernaast op komische wijze
verbeeld wordt. ‘Apostolisch’ betekent echter ‘in overeenstemming met de
leer van de apostelen’. Het is een van de oudste overgeleverde
geloofsbelijdenissen die gebruikt werd in de doopliturgie. De tekst zoals we
die nu kennen (zie hieronder) komt uit de achtste eeuw, maar de
ontwikkeling ervan begon veel eerder, vermoedelijk in de eerste of tweede
eeuw na Christus.

De Apostolische Geloofsbelijdenis (of
Apostolicum) behoort tot de
zogenaamde oecumenische symbolen.
Dat zijn de belijdenisgeschriften die in
een groot deel van de christelijke kerk
aanvaard zijn. Daartoe behoren ook de
geloofsbelijdenis van Nicea en de
geloofsbelijdenis van Athanasius. De
geloofsbelijdenis van Nicea wordt ook in
de Oosterse Kerken erkend. De beide
andere belijdenissen alleen in de
Westerse kerken. Dat wij deze
belijdenissen nu nog steeds kennen en
gebruiken komt voor een groot deel
door de politieke context waarin de
belijdenissen houvast gaven. Zo heeft
de keuze van Karel de Grote voor het
Apostolicum gezorgd voor een wijde
verbreiding in de Westerse kerken
doordat gelovigen het Apostolicum uit
het hoofd moesten leren.

In latere tijden is het Apostolicum
verschillend gewaardeerd. Tijdens de
Reformatie was de belijdenis populair.
Luther zei erover in een van zijn
preken: “het heeft nu al zolang
overeind gestaan en is nog
onomstotelijk. Daar blijf ik bij, daarop
ben ik gedoopt, daarop leef ik en sterf
ik.” Hij vond namelijk dat de bijbelse
leer er kort en krachtig in samengevat
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werd, en daarmee achtte hij deze geschikt voor jong en oud, geletterd en
ongeletterd. In kerkdiensten kreeg het een plaats als credo (= ‘ik geloof’).

De waardering van het Apostolicum is in de allerlei kerkelijke stromingen
verschillend gebleven. In veel gemeenten is de plaats van het credo in de
dienst verwaterd. Toch blijft de Apostolische Geloofsbelijdenis van waarde.
Het verbindt ons met gelovigen over heel de wereld en ook met christenen
van vorige generaties. Daarom wordt bij het uitspreken of zingen ervan
soms gezegd: “we belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en
alle plaatsen”. Net als de bijbelteksten is iedere belijdenis verbonden met
de context van zijn tijd. Dit vraagt dus om een doorgaand gesprek met
elkaar, waarin we de tekst en elkaar mogen bevragen om verder te komen
op onze geloofsweg. Het is mooi dat we met een boek als ‘In goed
vertrouwen’ op een laagdrempelige manier deze oude geloofsbelijdenis
kunnen verbinden met het leven van vandaag.

Hester Wouda

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel (of: rijk van de dood),
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen oordelen de levenden en de doden;

Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwig leven.
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Van de diaconie: Collectedoelen

29 januari    -     PKN   |    Ondersteuning gemeenten
Waar nodig, ondersteunt de PKN kerken financieel. Ook de dorpskerken,
die vanouds vaak het middelpunt van de samenleving zijn. Door hun
diaconale activiteiten vervullen zij in hun omgeving een maatschappelijke
functie. Voor dit missionaire werk op kleine schaal, maar ook voor dat in
grotere gemeenten is de collecte van vandaag bestemd.

5 februari     -    Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Muziek hoort bij onze eredienst. Gelukkig kunnen ook wij nu weer
muziekdiensten in onze gemeente houden. Eind vorig jaar hebben wij al
van muziek in onze diensten kunnen genieten, en ook voor dit jaar staan er
muziekdiensten gepland. De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
zet zich in voor de verbreiding van kerkmuziek in het algemeen en lutherse
kerkmuziek in het bijzonder. Daarom collecteren we vanochtend voor deze
stichting.

12 februari   -   Kerk in Actie   |   Ethiopië  -  Noodhulp en
rampenpreventie
In de Hoorn van Afrika, waartoe ook Ethiopië behoort, heerst vaak
langdurige droogte. Ook nu. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen
zijn daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert
de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vast te houden en te
irrigeren, en nieuwe gewassen te verbouwen die tegen de droogte kunnen.
Onze collecte is bestemd voor deze hulp om minder kwetsbaar te zijn in de
toekomst en voor het geven van noodhulp bij de huidige ramp.

19 februari    -   Lutherse vakantieweken
Elk jaar collecteren we in het voorjaar voor hen die door persoonlijke
omstandigheden straks moeilijk met vakantie kunnen gaan. Te weinig geld
of een slechte gezondheid kan tot gevolg hebben dat vakantie een illusie
lijkt. Wij willen het voor deze mensen mogelijk maken ook het
vakantiegevoel te ervaren, en wel door er een week tussenuit te kunnen in
de lutherse vakantiehuizen. De collecteopbrengst kan hen al een eindje op
weg helpen. Helpt u mee?

26 februari - PKN | Kerk in Actie - Maatjes voor ouderloze
gezinnen in Zambia
In meer dan 20.000 gezinnen in Zambia ontbreken de ouders en is een
kind onder de achttien jaar gezinshoofd. Lange tijd zorgden grootouders
voor de kleinkinderen, nadat de ouders aan aids waren overleden. Vallen zij
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ook weg, dan staan de kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in
Zambia stimuleert om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en
maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te
ondersteunen. Met de collecte van vanochtend willen wij bijdragen in de
kosten van deze trainingen.

5 maart     -    Kerk in Actie  |   Werelddiaconaat
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD, die jongeren,
onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Ook helpt
zij aankomende studenten zich voor te bereiden op de daarvoor vereiste
toelatingstest. AWARD wil jongeren niet alleen zelfstandig maken, maar
brengt ook in haar werk jongeren met verschillen religieuze achtergronden
bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

26 maart   -   Eigen diaconie
Op momenten waarop en voor doelen waarvoor dat dringend nodig is,
springt uw diaconie bij. Het is onmogelijk alle aanvragen om te zetten in
een aparte collecte. De diaconiekas moet dan ook gevuld zijn om snel te
kunnen handelen. Inmiddels is het al een aantal maanden geleden dat wij
voor het laatst voor onze eigen diaconiekas hebben gecollecteerd. Daarom
is de collecte van vanochtend voor onze eigen kas bestemd.

2 april   -   SchuldHulpMaatje Jong Oldambt
Relatief veel inwoners in de gemeente Oldambt hebben problemen op het
gebied van inkomen, werk en scholing, wat zich vertaalt in financiële
zorgen. En die zijn er het laatste jaar bepaald niet minder op geworden. De
Stichting Schienvat, voortgekomen uit het jongerencentrum ’t Schienvat
waarvoor wij vele jaren collecteerden, laat de jongeren in deze regio niet
vallen. Met vijf kerken en andere organisaties zette zij SchuldHulpMaatje
Jong Oldambt op poten. Ook door zo’n project kan de kerk present zijn in
de samenleving!

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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Een paar kijk-, luister- en leestips (nieuwe rubriek)

Podcast Scheppingsdrift
Bijbel en kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de podcast
Scheppingsdrift duikt presentator Allard Amelink, samen met theoloog Alain
Verheij en kunstkenners Lieke Wynia en Ab Nieuwdorp, elke aflevering in
een Bijbelverhaal. Aan de hand van muziek, literatuur, film en beeldende
kunst gaan ze op zoek naar de verhalen achter de kunst en naar de
betekenis van die eeuwenoude verhalen voor vandaag de dag.
Scheppingsdrift is een podcast van de EO en NPO Radio 4. Wekelijks
verschijnt een nieuwe aflevering. Telkens vormt een Bijbelverhaal het
uitgangspunt.
Luister via: https://www.eo.nl/podcasts/scheppingsdrift/alle-afleveringen of
via een app zoals NPO radio 4.

Lutherse Kerk Groningen in publicatie over Schuilkerken
Het Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed hebben een prachtige publicatie over schuilkerken in Nederland
uitgebracht waar ook de Lutherse Kerk in Groningen in opgenomen is. Het
interieur wordt beschreven en een reeks prachtige foto’s .

De
publicatie is gratis te downloaden via:
https://www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken/religieuze-interieurs/

Door scrollen tot het kopje: Schuilkerken.
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Op zoek naar het paradijs
En ten slotte nog een TV tip: “Sinan Op Zoek Naar Het Paradijs”. Het is een
vierdelige docuserie bij BNN-VARA. Sinan Can en Thomas Blom gaan in dit
programma op een ontdekkingstocht door het Midden-Oosten. Samen
volgen ze de mythische rivier de Eufraat op zoek naar de mooiste
landschappen, de meest kleurrijke mensen en de verborgen schatten.
Vanaf de berg Ararat in Oost-Turkije, volgt hij de Eufraat duizenden
kilometers dwars door Syrië naar Irak, waar de rivier uitmondt; de plek die
het Paradijs genoemd wordt. Op de vruchtbare gronden ligt de oorsprong
van de beschaving.

Te vinden via:
https://www.npostart.nl/sinan-op-zoek-naar-het-paradijs/BV_101409513

Luthers Bach Ensemble brengt Matthäus Passion

Van 11 tot en met 20 maart geeft het Luthers Bach Ensemble zes
uitvoeringen van haar voor Nederland unieke semiscenische Matthäus
Passion. Door het Dagblad van het Noorden uitgeroepen tot ‘Beste
Klassieke Muziekuitvoering 2022’, en eerder dat jaar al bekroond met vijf
sterren in diezelfde krant en in de Leeuwarder Courant.

In de semi-scenische presentatie van het Luthers Bach Ensemble hebben
de solisten en het koor dagelijkse kleren aan en zingen ze uit het hoofd.
Daardoor wordt de interactie tussen de zangers onderling en met het
publiek groter. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de
passie. Het Luthers Bach Ensemble is het enige muziekgezelschap in
Nederland dat de Matthäus op deze manier uitvoert.
De regie voor deze productie ligt net als vorig jaar in handen van Marc
Pantus. ‘Mijn doel is om via het intense begrip van de muzikale en literaire
tekst van de Matthäus het stuk te ontdoen van haar aureool. Er moet voor
gezorgd worden dat het stuk nu, op dit moment, voor ons iets te
betekenen heeft.’
Het is een unicum dat het Luthers Bach Ensemble een uitvoering een jaar
later nogmaals in de programmering opneemt. Dirigent Tymen Jan Bronda:
‘We kregen zóveel bijzondere reacties uit het publiek en van de pers dat we
er niet omheen konden om voor een reprise te gaan. Dit jaar dan ook de
laatste keer met Marc Pantus als regisseur en ook dus in semi-scenische
vorm’. Extra bijzonder deze keer: We komen ook in de Grote of Martinikerk
van Sneek. Pas gerestaureerd en heringericht, daardoor zeer geschikt voor
deze staged Matthäus!”
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Data
11 maart 14.30 uur Harderwijk, Grote Kerk
12 maart 15.00 uur Groningen, Akerk
16 maart 19.30 uur Sneek, Grote of Martinikerk
17 maart 19.30 uur Loppersum, Petrus- en Pauluskerk
18 maart 19.30 uur Groningen, Akerk
19 maart 15.00 uur Doesburg, Grote- of Martinikerk

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen
Jan Bronda 
Roder Jongenskoor | Marc Pantus, regie | Drew Santini, Christus | Nils
Giebelhausen, Evangelist
Cressida Sharp, sopraan I | Agnes van Laar, sopraan II | Tobias Segura
Peralta, altus I | David van Laar, altus II | Twan van der Wolde, tenor |
Matthew Baker, bas

Info en kaartverkoop: www.luthersbachensemble.nl.
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Iris Speckmann en Yvonne Hiemstra over Avondmaal

Op zondag 5 februari organiseert de Doopsgezinde Gemeente na de dienst
een bijeenkomst omtrent het avondmaal. Dit kerkelijk gebruik is een lastig
onderwerp in de vrijzinnige traditie, waar het een stuk minder wordt
gevierd dan binnen andere christelijke stromingen. Afgelopen jaar zijn Iris
Speckmann en Yvonne Hiemstra beide gepromoveerd op dit ritueel. Deze
middag zullen zij presentaties geven over hun onderzoek.

Het onderzoek van Yvonne Hiemstra is getiteld Omstreden Maaltijd:
Debatten over de kerkelijk-liturgische maaltijd in de Nederlandse
vrijzinnigheid. Dit onderzoek met historische insteek bespreekt ook een
historische casus van Remonstranten en Dopers uit Groningen over
vormverlegenheid rond het avondmaal.

Iris Speckmann deed in haar proefschrift Bijeen om te eten onderzoek naar
de beleving en betekenis van het Doperse avondmaal via antropologische
onderzoeksmethoden. Zij vergeleek daarbij de beleving van het avondmaal
met dat van seculiere groepsmaaltijden. In haar presentatie legt zij uit
waarom voor deze benadering gekozen is.

Na beide presentaties is er ruimte voor vragen uit de zaal. Vooraf wordt de
bijeenkomst geopend met een eenvoudige maaltijd van soep en brood. De
middag begint om 12.00 uur en zal tot 14.00 uur duren.

In verband met de maaltijd wordt gevraagd uiterlijk donderdag 2 februari
aan te melden via info@dggroningen.doopsgezind.nl. De middag is
toegankelijk voor een ieder die zich met dit onderwerp verbonden voelt.

Praktisch

Datum: 5 februari 2023

Tijd: 12.00 – 14.00 uur

Plaats: Mennozaal DG Groningen, Oude Boteringestraat 33

Aanmelden: Uiterlijk donderdag 2 februari,
info@dggroningen.doopsgezind.nl
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Uit de nieuwsbrief van de classispredikant, jan. 2023

Project Thuisgevers
De Protestantse Kerk Nederland heeft in samenwerking met de burgerlijke
overheid het project ‘Thuisgevers’ opgestart: de opvang van vluchtelingen
in een kleine setting (een pastorie, een gebouw bij de kerk, een huis) voor
langere tijd. In Friesland zijn er op dit moment bijvoorbeeld veertien
gemeenten die zich hebben gemeld; onze classis blijft nog wat achter, maar
hier wordt veel aandacht besteed aan de acute noodopvang van
vluchtelingen. Toch het project Thuisgevers van harte aanbevolen en
informatie is in te winnen via Kerk in Actie bij de Protestantse Kerk
Nederland, contactpersoon is Karel Jungheim.

Regiopredikant
Op 1 november begonnen, 27 november bevestigd in Loppersum, is Heleen
Maat nu zo’n twee maanden actief als regiopredikant. Zij ondersteunt
gemeenten om te bekijken op welke manier samenwerking van gemeenten
plaats kan vinden, daar waar gemeenten hebben aangegeven dat te willen
onderzoeken. Het is een voortzetting van werk dat eerst vanuit het Breed
Moderamen werd gedaan. Een aantal keren hebben wij met een aantal
gemeenten bij elkaar gezeten om te horen of en op welke manier ze iets
voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dat gesprek moet verder en niet op
lange, maar op korte termijn. Dat betekent dat Heleen niet op alle plekken
in onze classis kan worden ingezet, omdat de werktijd nu eenmaal beperkt
is; zij werkt daar waar gemeenten aangeven op zoek te zijn en daarvoor
hulp nodig hebben vanwege emoties, angsten, onduidelijkheden,
onzekerheden en noemt u het maar op. We zien wel wat schuiven op dit
terrein. Steeds meer merken we dat gemeenten daadwerkelijk het gevoel
krijgen dat we iets aan elkaar kunnen hebben en samen kerk zijn en
daarvoor ook een verantwoordelijkheid voor een onzekere toekomst
dragen. Het aantal verzoeken om hulp is aanzienlijk.
De regiopredikant komt niet in de plaats van een gemeenteadviseur (die als
zzp-er gemeenten kan bijstaan) of een interim-predikant of anderen die
professioneel gemeenten helpen om te doen wat ze moeten en kunnen
doen: een beleidsplan maken of een probleem oplossen, een conflict
oppakken, onduidelijkheden verhelderen of een gemeente ondersteunen bij
de vraag waarom en waartoe ze gemeente zijn.

Website
Voor een goede gang van onze communicatie is de website twee jaar
geleden helemaal vernieuwd. Graag willen we iedereen wijzen op deze
vernieuwde website voor het laatste nieuws uit onze classis. Ook is het
mogelijk een mededeling, oproep of aankondiging te laten plaatsen op
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onze website. Het is het beste om dat te doen via onze scriba mw. Leny de
Zeeuw, scriba@classisgroningendrenthe.nl, die dan zorgt dat het bij degene
komt die dat kan regelen, Annejet Fransen.

Stand van zaken
In onze classis hebben we te maken met ongeveer 180 gemeenten en even
zo veel voorgangers (predikanten en kerkelijk werkers). Bij veel gemeenten
gaat dat goed, is er een goed gevulde kerkenraad en zijn er voldoende
vrijwilligers zodat het werk dat gedaan moet worden ook daadwerkelijk
wordt gedaan. Veel mensen met veel liefde voor de kerkelijke gemeente
zijn actief en dat geeft de kerk een gezicht en uitstraling, mooi om te zien.
Een aantal gemeenten heeft een kerkenraad die het nog net aankan, maar
waar zorgen zijn over de toekomstige invulling. Dat is niet alleen van deze
tijd, dat speelt al langer en eerder was ook al wel eens de vraag wie de
zittende mensen zouden moeten opvolgen, maar meestal werd er nog weer
een oplossing gevonden. Dat wordt steeds moeilijker, horen en merken wij.
We constateren ook dat er nogal wat vacatures zijn waar het gaat om de
voorgangers en we weten dat een aantal komend jaar of in 2024 met
emeritaat gaat. Het wordt lastig om die vacatures voor voorgangers, die
meestal ook steeds iets kleiner van omvang worden, in te vullen. Het helpt
om dat samen te doen als een aantal gemeenten met elkaar; het helpt om
te kijken of je op dat vlak kunt samenwerken met een andere gemeente.
Wij verwachten dat het noodzakelijk zal zijn op dit punt ingrijpende
maatregelen te treffen. In ons nieuwe beleidsplan dat vermoedelijk in mei
op de classicale vergadering wordt besproken zullen we daar aandacht voor
vragen en hopelijk samen kunnen zoeken naar oplossingen.

Tot slot
Dit is een andersoortige nieuwsbrief dan u van mij gewend bent, maar ik
dacht dat het zinvol zou zijn op sommige punten iets meer informatie te
geven, vooral bestemd voor kerkenraden en wellicht om later op een
onderwerp nog eens terug te lezen.
Om met Paulus te spreken: Heb elkaar lief en laat u aanvuren door de
Geest en dien zo de Heer.

ds. Jan Hommes
Classispredikant classis Groningen-Drenthe
06 51 99 97 11
j.hommes@protestantsekerk.nl

Deze nieuwsbrief is in z’n geheel te lezen via de website:
classisgroningendrenthe.nl.
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TVG Groningen: Open Colleges over Lev Tolstoj

Vier Open Colleges over Lev Tolstoj, de profeet die monddood
werd gemaakt. Start op 6 maart 2023

In deze tijd van oorlog in de Oekraïne komt de schrijver, theoloog, filosoof
Lev Tolstoj weer in de belangstelling. Een man die in Rusland
geweldloosheid heeft gepredikt en de weg naar het Koninkrijk Gods op
aarde heeft gewezen. Na een decadent leven en deelname aan de
Krimoorlog werd hij de wereldberoemde auteur van Oorlog en Vrede en
Anna Karenina. Rond zijn vijftigste levensjaar raakte hij in een diepe
depressie. Daar kwam hij pas uit toen de betekenis van de Bergrede tot
hem doordrong en zijn missie hem duidelijk werd.

Sieuwert Haverhoek, vertaler van alle in Rusland verboden werken van
Tolstoj neemt ons op vier avonden mee naar de wereld van Lev Tolstoj, de
Russische ziel en de theologie van deze indrukwekkende figuur. De boeken
die Tolstoj schreef na zijn ‘bekering’ werden door de Russische overheid en
kerk verboden en als ‘staatsgevaarlijk en geloof ondermijnend’ beschouwd.
Zo werd Tolstoj in eigen land monddood gemaakt en bleef zijn visie
onbekend bij Poetin en het Russische volk.

U krijgt op de eerste avond Haverhoeks boek ‘Verboden werken van Lev
Tolstoj’, op de tweede avond ‘Wat ik geloof’. Er is volop gelegenheid voor
vragen en levendige discussie over de opvattingen van Tolstoj.
De volgende thema’s komen aan de orde:
6 maart 2023: Levensloop voor en na de bekering. Lees Wikipedia over

Tolstoj.
13 maart 2023: Kritiek op Kerk en Staat en uitleg van de Bergrede (Wat ik
geloof)
20 maart 2023: Gedachten over God en religie en deugdenleer.
27 maart 2023: Invloed van Tolstoj in Nederland en christelijke anarchie.

Alle gegevens over dit Open College op een rijtje:
Data: maandag 6, 13, 20 en 27 maart 2023
Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen
Tijd: 19.30 – 21.45 uur
Kosten: € 40,-
Docent: Sieuwert Haverhoek
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier op de website van Theologische
Verdieping Groningen: www.tvg-groningen.nl of via ons e-mailadres:
administratie@tvg-groningen.nl.
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TVG Assen: Met Peter van ’t Riet door Leviticus

Lezing op 7 maart a.s. Thema: Leviticus als theologie van daden

Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen
Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten
hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het
uitvoeren van een tempelritueel met bloedige offers is in veler ogen een
achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen we met een dergelijke
beschouwing wel recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de Tora vormt?
Veel opvattingen over het boek Leviticus zijn helaas gebaseerd op
misverstanden en onjuiste interpretaties van de tekst. Deze lezing laat zien
dat de offerdienst theologie is, echter geen theologie van woorden, maar
een theologie van daden.

TVG (Theologische vorming en verdieping) Assen nodigt u uit voor deze
morgen.
Gastspreker: Dr. Peter van ’t Riet uit Zwolle, auteur literatuur jodendom en
o.a. docent Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora  Synagoge Zwolle

Datum:          Dinsdagmorgen 7 maart 2023
Gebouw:        Wijkcentrum ‘t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Aanvang:       10.00 u., met inloop vanaf 09.30 u.
Kosten:          Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening
Meer info:      via onze website onder www.tvgassen.nl
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