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Bij de afbeelding op de voorpagina:
“Saint Georges terrasant le Dragon,” soms ook “Michaël en de draak” door
de schilder Jean-Marie Pirot, ook wel bekend als Arcabas

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:
De Collectebonnen zijn op een vel ter waarde van € 50 verkrijgbaar.
U bestelt ze door het bedrag van € 50 (of het meerdere ervan), plus € 1
voor papier en versturen, over te maken naar rekeningnummer
NL21RABO 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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Meditatie: De afwas doen met Jezus
Afgelopen maand overleed Karel Eykman. Op onnavolgbare wijze kon hij
bijbelverhalen tot leven brengen voor jong en oud. Het mooiste uit zijn
kinderbijbel Woord voor woord vind ik het verhaal over Marta en Maria
(Lucas 10:38-42), dat Karel Eykman laat eindigen in de keuken, waar Jezus
en Maria samen met Marta de afwas doen.

Het verhaal gaat over de twee zussen die symbool staan voor een actieve
en een contemplatieve levensstijl. Als Jezus bij hen langskomt komt is
Marta de gastvrouw die hard blijft werken om het iedereen naar de zin te
maken. Maria gaat als een leerling aan de voeten van Jezus zitten. Zij doet
niet veel meer dan luisterend aanwezig zijn.
Die twee kanten, luisterend aanwezig zijn en werken kom je ook tegen in
de bekende regel van Benedictus, ‘ora et labora’, bidden en werken. Het
gaat in de benedictijnse spiritualiteit echter niet om de dualiteit van deze
twee kanten, maar om de integratie van de twee. ‘Ut in omnibus Deus
glorificetur’: alles - het dagelijkse werk, de alledaagse bezigheden - biedt
kans om God te verheerlijken. Alles wat we doen mag gebeuren met
aandacht. Daarin komen Marta en Maria samen. Het is dan de kunst om
ook de alledaagse werkzaamheden met aandacht uit te voeren.
In de versie van Karel Eykman zegt Jezus tegen Marta: ‘“Het is fijn als er
lekker eten is. Want dan kun je ook prettiger met elkaar praten. Maar als
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het eten maken zoveel tijd kost dat ik niet eens met jullie kan praten, dan
is het niet goed. Kom er toch bij zitten” ‘Toen deed Martha haar schort af.
Ze kwam erbij zitten en ze praatten tot laat in de avond. Ten slotte hielpen
Jezus en Maria nog bij het afwassen. Want daar, in de keuken, konden ze
ten minste doorgaan met praten’.
Zo geeft Karel Eykman een draai aan het verhaal waardoor het niet alleen
moraliserend is, maar ook praktisch. Nu alle activiteiten in het dagelijkse
leven en in de gemeente weer volop bezig zijn herinnert hij ons eraan dat
we af en toe het werk even mogen laten liggen om op adem te komen. Om
daarna samen geïnspireerd en met aandacht het werk te doen, want vele
handen maken licht werk!

Hester Wouda

Van de redactie
De vakantieperiode is inmiddels alweer voorbij en het normale leven weer
van start gegaan. Het eennalaatste nummer van Opbouw van dit jaar ligt
voor u. De tijd vliegt.
In dit nummer vindt u zoals altijd een vooruitblik over de komende
diensten. Waaronder een cantatedienst, een muziekdienst en
Eeuwigheidszondag.
Van belang is ook het artikel van ds. Hester Wouda over de voortgang van
het bezinningsproces, en de koers die gezet is in de afgelopen
gemeentebijeenkomsten. De volgende bijeenkomst is op 6 november, zie
de uitnodiging op pagina 8. Bovendien het verslag van de laatste
gemeentemiddag, op pagina 11.
Zondagmiddag 23 oktober zal een gespreksmiddag plaatsvinden. Hiervoor
is inschrijving gewenst. Meer informatie vindt u in het artikel daarover op
pagina 10.
Ook vindt u, vers van de pers, een impressie van de belijdenisdienst op 18
september in dit nummer (pagina 14).

De redactie
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Kerkdiensten september-november 2022
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.
N.B. Zoals ook op andere plekken kampen we ook bij de techniekgroep met
een onderbezetting. Omdat er maar 4 kerkenraadsleden zijn en van de
techniekgroep vanwege ziekte maar 2 mensen beschikbaar zijn op dit
moment (waarvan één persoon ook kerkenraadslid is) is het soms niet
mogelijk voor een kerkenraadslid naast de koster taken en de dienst als
ambtsdrager óók nog de uitzending te doen.
We doen ons best om elke zondag de dienst uit te zenden, maar we
kunnen het helaas niet beloven. Wilt u de techniekgroep of de kerkenraad
of een andere werkgroep versterken - van harte welkom! U kunt hierover
contact opnemen met de voorzitter. - De kerkenraad.

SEPTEMBER
sep 25
OKTOBER
okt 2

15e zondag na Trinitatis
voorganger: ds. Maren Overbosch
16e zondag na Trinitatis
cantatedienst m.m.v. Cantate Consort
o.l.v. Jelte Hulzebos (toelichting hieronder)
voorganger: Rob Kroes

okt 9

17e zondag na Trinitatis
voorganger: Enrieke Damen

okt 16

18e zondag na Trinitatis
voorganger: ds. Wietske Tinga

okt 23

19e zondag na Trinitatis
voorganger: ds. Renze Pieter Yetsenga

okt 30

20e zondag na Trinitatis
voorganger: ds. Günter Brandorff
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NOVEMBER
nov 6

Eerste zondag van de Voleinding
muziekdienst m.m.v. Bragi A Capellakoor
o.l.v. Rein de Vries (toelichting hieronder)
voorganger: ds. Wietske Tinga
* Na afloop: gemeentebijeenkomst (zie blz. 8)*

nov 13

Tweede zondag van de Voleinding
voorganger: ds. Annemiek Boonstra

nov 20

Eeuwigheidszondag
voorganger: ds. Renze Pieter Yetsenga

nov 27

1e zondag van Advent - Ad te levavi
voorganger: drs. Loes Jansen

Cantatedienst 2 okt. en muziekdienst 6 nov.
In de cantatedienst op zondag 2 oktober zingt het ensemble Cantate
Consort. In deze cantatedienst wordt de Bachcantate 'Wo Gott der Herr
nicht bei uns hält' BWV 178 ten gehore gebracht. Het is de eerste cantate
in de reeks cantatediensten Lutherse kerk van dit seizoen. Cantate Consort
Groningen, barokorkest en solisten staan o.l.v. Jelte Hulzebos. Als vocale
solisten werken mee David van Laar – altus, Han Warmelink – tenor en
Roele Kok – bas.
Johann Sebastian Bach schreef cantate BWV 178 voor de 8ste zondag na
Trinitatis in 1724. Het is een zogenaamde koraalcantate gebaseerd op het
koraal ‘Wo Gott der Herr nicht bei uns hält’ van Justus Jonas. De
koraaltekst sluit aan bij de woorden uit de evangelielezing waarin Jezus
waarschuwt voor valse profeten.
Het openingskoor is een grote koraalfantasie waarbij de koraalmelodie in
de sopraan klinkt. Bach creëert een prachtig evenwicht tussen de
koraalmelodie, tekstinhoud en vorm. Zes van de in totaal acht coupletten
zijn integraal getoonzet, twee coupletten zijn bewerkingen. Bach zette
diverse instrumentale en vocale combinaties in om de tekst te schilderen
en componeerde daarmee een bijzonder mooie cantate.
Voorganger in de dienst is Rob Kroes. Tymen Jan Bronda bespeelt het
orgel. Van harte welkom!
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Op 6 november is er weer een muziekdienst. Dan komt het Bragi A
Capellakoor o.l.v. Rein de Vries. Er worden indrukwekkende koorwerken
uitgevoerd, passend bij de tijd van de Voleinding:
- Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? - J. Brahms (1833-1897)
- Selig sind die Toten - H. Schütz (1585-1672)
- Laboravi in gemitu meo - Ph. Rogier (1561-1596)
Voorganger is ds. Wietske Tinga.

Gemeentebijeenkomst op 6 november
Op 6 november, aansluitend aan de dienst, is er weer een
gemeentebijeenkomst. De kerkenraad wil dan concretere plannen aan de
gemeente voorleggen, die zullen moeten worden goed- of afgekeurd.
Aanvang rond 11.30 uur, afloop uiterlijk 13.00 uur.
Vanwege verhuur van de kerk is er deze keer geen aansluitende lunch. U
hoeft dus geen eten mee te brengen.
We hopen op de aanwezigheid van vele gemeenteleden en - vrienden. Het
is belangrijk dat iedereen (kritisch) met ons meedenkt!

De kerkenraad

Eeuwigheidszondag 20 november
Bij het verschijnen van dit nummer van Opbouw duurt het nog even, maar
nu alvast vraag ik uw aandacht voor Eeuwigheidszondag, wanneer we in de
dienst de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdenken.
Gelegenheid om een kaars aan te steken bij het noemen van de naam van
de overledene.
Ook ontsteken we een licht voor diegenen die dan
wel niet bij name worden genoemd, maar waaraan
we wel denken. Het verlies van een familielid, vriend
/ vriendin, dierbare in uw eigen kring. Het lied ‘De
mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen’ zal
ook dit jaar bij de herdenking op de liturgie staan.
Ik hoop van harte dat wij die zondagochtend
aanwezig kunnen zijn en zo om elkaar heen kunnen
staan.

Ds. Renze Pieter Yetsenga
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Voortgang bezinningsproces
In overleg met de kerkenraad heb ik de opdracht als interim predikant in
de ELGG van ds. Annemiek Boonstra over mogen nemen.
Omdat ik inmiddels een beetje bekend geraakt was in de gemeente door
de pastorale werkzaamheden en het begeleiden van de catechesegroep
heb ik sommigen van u al leren kennen. Eind augustus heeft de overdracht
plaatsgevonden met Annemiek en heeft ze me zo goed mogelijk bijgepraat.
Met de overdracht hopen we dat het bezinningsproces niet te veel
vertraging oploopt en dat het een doorgaand proces kan zijn.
In 2017-2018 heb ik de opleiding tot interim predikant gevolgd bij de PKN.
Ik zal deze opdracht uitvoeren naast mijn werk als predikant van de
Dorpskerk Zuidhorn.
Interim predikant
Misschien is het goed om nog even kort te vermelden dat een interim
predikant een predikant is die met een bijzondere opdracht aan een
gemeente wordt verbonden. Meestal gaat het om een gemeente die in een
veranderingsproces zit of een crisis meemaakt. Een interim predikant
begeleidt de gemeente bij het zoeken naar nieuwe wegen, zodat de
gemeente daarin zelf weloverwogen keuzes kan maken.
De verbintenis is altijd tijdelijk. In dit geval tot december 2023, maar
wanneer het bezinningstraject eerder afgerond is dan worden de
werkzaamheden eerder beëindigd. In deze periode ben ik bij de gemeente
betrokken. De interim predikant kan alle ambtswerkzaamheden uitvoeren,
afhankelijk van de opdracht.
Opdracht en werkzaamheden
Sinds 1 september ben ik gestart met de werkzaamheden voor de ELGG
voor gemiddeld 12 uur per week. De bedoeling is dat het geïntegreerde
traject dat het afgelopen jaar is ingezet zal worden voortgezet. Dit
geïntegreerde traject bevat twee hoofdlijnen.
De eerste is het voortzetten van het bezinningstraject met het oog op de
toekomst van de gemeente. De tweede lijn is revitalisatie van de
gemeente, wat met name ingezet is door het betrekken van jongere
groepen.
Doorgaand proces
Het afgelopen jaar is er al veel gebeurd en geïnitieerd. Een belangrijk punt
was het betrekken van jongeren bij de gemeente. Ze volgden catechese en
doen op 18 september confirmatie/ belijdenis. Het is heel waardevol dat zij
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aangeven zich thuis te voelen in de gemeente en hiermee verder willen in
hun leven. Na de confirmatie willen zij elkaar blijven ontmoeten en
betrokken zijn bij de gemeente!
Er zijn drie gemeentebijeenkomsten geweest.
Tijdens de eerste is een nieuwe kerkenraad gevormd. Daarna is er is een
de overgang ingezet naar een werkgroepenmodel.
Bij de tweede bijeenkomst werd duidelijk dat er de wens is om als
gemeente een eigen dominee te beroepen.
In de derde bijeenkomst is in drie groepen nagedacht over de kernvraag
‘wat voor gemeente willen we zijn’ ten behoeve van het beroepen van een
nieuwe predikant en om te komen tot een haalbare koers om vitaal
gemeente te zijn met een ontspannen werkklimaat voor de
kerkenraadsleden en andere vrijwilligers. De opbrengsten van deze
bijeenkomst zal de kerkenraad op een heidag in oktober verwerken. Het
voorstel dat hieruit komt zal in een volgende gemeentebijeenkomst op
6 november worden voorgelegd aan de gemeente.
Zo hopen we uiteindelijk te komen tot een gemeenteprofiel en een profiel
voor een nieuwe predikant. Belangrijke thema’s zijn het behouden van een
Lutherse vierplek en onderzoeken van samenwerking met behoud van de
eigen identiteit. Bij alle ontwikkelingen is betrokkenheid van
gemeenteleden van belang. Iedere vrijwilliger, al is het met een kleine taak,
draagt bij aan de opbouw van de gemeente. De kerkenraad bestaat uit een
kleine groep enthousiaste mensen die allemaal fulltime werken. Het is
belangrijk om hen te ondersteunen en te dragen in hun kerkenraadswerk
(versterking van de KR zou helemaal mooi zijn!).

Bereikbaarheid
Wilt u iets delen of wilt u een afspraak maken voor een gesprek dan kunt u
mij een bericht sturen: h.j.wouda@gmail.com of 06-19704879.
Behalve op dinsdag- en donderdagmiddag ben ik over het algemeen goed
bereikbaar. Mijn werkplek is in Klein Hanckema, het bijgebouw van de
Dorpskerk in Zuidhorn.
Ik verheug me erop samen met u op te trekken in het bezinningsproces en
dat we met Gods hulp een goede weg kunnen vinden voor de toekomst
van de gemeente. Graag tot ziens bij de volgende gemeentebijeenkomst op
6 november!

Hester Wouda
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Aankondiging gespreksmiddag: “Wat is de vraag?”
Vanuit de wens meer met elkaar in gesprek te komen en daar gelegenheid
voor te geven, organiseert de Lutherse kerk een gespreksmiddag onder de
titel: “Wat is de vraag?”. Het gaat om een open ontmoeting, maar niet
zonder vorm.
Voor wie: oud en jong, tijdgenoten in het leven.

Wanneer: zondagmiddag 23 oktober 2022, 15:00-17:00 uur.
Bij belangstelling voor een vervolg prikken we natuurlijk een nieuwe
datum.
Waar: Lutherzaal
Begeleiding: Johanan Havinga en Wietske Koopmans

Hoe ziet zo’n gespreksmiddag eruit?
De deelnemers komen samen. Ieder noteert voor zichzelf een vraag, een
kwestie die bij hem of haar speelt. Het is belangrijk de vraag zodanig te
formuleren, “scherp te stellen” dat je zegt: ja, zo staat het er goed, of:
voorlopig formuleer ik het zo.
Vervolgens gaan we (dat wil zeggen: de vragensteller met de deelnemers)
de vraag verkennen, bekloppen, beluisteren. Dit aan de hand van bepaalde
spelregels. (Iemand heeft overigens de vrijheid zijn of haar vraag voor
zichzelf te houden.)
De laatste fase is de afweging: heeft dit me iets gebracht? Ben ik mogelijk
een stap verder? Laat zich misschien zelfs een antwoord formuleren? Of
blijft mijn vraag onbeantwoord…
Opgave:
Uiterlijk 17 oktober bij Johanan Havinga of Wietske Koopmans. Mondeling
en/of via info@elgg.nl.

Cantorij op Eeuwigheidszondag
De cantorij zal weer zingen op Eeuwigheidszondag. Daartoe zijn er op 3
maandagen er aan vooraf een drietal repetities.
Van harte welkom om mee te zingen.

Tymen Jan Bronda
tymenjanbronda@planet.nl
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Verslag gemeentemiddag 4 september
Op 4 september vond, aansluitend aan de dienst, de gemeentemiddag
plaats om als gemeente vooruit te kijken in ons bezinningsproces.
De voorzitter lichtte kort toe wat de kerkenraad graag met deze middag
wilde: een richting of koersbepaling, ook met het oog op een te beroepen
predikant, maar ook om te proeven of er ruimte en enthousiasme is voor
eventuele nieuwe activiteiten. Ook stelt zij ds. Hester Wouda, reeds actief
in onze gemeente in pastoraat en met de jongeren, voor als nieuwe
interim-predikant!
Vanuit het college van kerkrentmeesters werd beknopt de financiële stand
van zaken toegelicht: er is momenteel voldoende geld, ook voor een
nieuwe dominee of eventuele nieuwe activiteiten. Maar er is een trage
maar structurele dalende tendens aan de inkomstenkant, simpelweg door
het langzaam dalende ledental. Eén vraag die ons als gemeente voor ligt is
dan ook: willen we doorgaan met wat we gewend zijn, of investeren we in
iets nieuws?
Ds. Hester Wouda legt de werkwijze uit: we vormen drie groepen die in
gesprek gaan over een aantal kernvragen: wat voor gemeente willen we
zijn? Wat vinden we het belangrijkste om te (blijven/gaan?) doen als
gemeente? En hoe kunnen we dat, ook met beperkte menskracht,
organiseren? Elk groepje heeft een gespreksleider en een notulist, die
verslag uitbrengt na een ~40 minuten durende uitwisseling van ideeën en
ervaringen.
De uitkomsten van de drie groepen waren behoorlijk uiteenlopend: van een
nadruk op zelfstandigheid en meer gemeente-activiteiten tot het zoeken
van toenadering met andere gemeenten, eventueel op deelgebieden zoals
jongerenactiviteiten, en het (noodgedwongen) houden van minder 'eigen'
diensten. Ook een ander tijdstip voor de zondagsdienst werd genoemd, net
als het zoeken van een dominee samen met een andere vergelijkbare
gemeente in de regio. Alhoewel de ideeën behoorlijk uit elkaar liepen,
sprak er wel een gedeelde veranderingsbereidheid uit.
Na deze verslaggeving is er ook nog heerlijk en zeer gezellig geluncht!
De kerkenraad zal met de opbrengst van deze middag aan de slag gaan op
een 'kerkenraadheidag' op 8 oktober – dat zal een flinke puzzel worden. Op
6 november staat een nieuwe gemeentemiddag gepland waarin er
concretere plannen zullen moeten worden goed- of afgekeurd. Graag zien
we u dan weer terug!
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Uit de kerkenraad
In het vorige nummer van Opbouw kwam op de valreep nog het bericht
dat ds. Annemiek Boonstra heeft moeten stoppen als interim-predikant
vanwege een nieuwe functie binnen de PKN.
Nu de zomer voorbij is hebben wij gelukkig ds. Hester Wouda bereid
gevonden om dit werk op te pakken en als onze nieuwe interim-predikant
ons te begeleiden in het bezinningstraject. Elders in Opbouw kunt u hier
meer over lezen.
Verder is er eigenlijk weinig nieuws te melden, omdat ook de kerkenraad
op vakantie was in de zomer. We hebben twee vergaderingen gehad: één
om de gemeentemiddag van 4 september voor te bereiden, en één
reguliere. Enkele bijzonderheden die desondanks het noemen waard zijn:
– Er worden samenwerkingsmogelijkheden onderzocht in het Groninger
kerklandschap, specifiek voor de komende winter, om nodeloos gasverbruik
voor de verwarming van kerkgebouwen te minimaliseren. Door meerdere
diensten van verschillende gemeenten in hetzelfde gebouw te houden is
flinke besparing mogelijk. Omdat de Lutherse Kerk relatief klein is en de
stookkosten daarmee relatief laag (t.o.v. bijv. de Martinikerk), is zij wellicht
zeer geschikt om te delen met andere gemeenten. De kerkenraad wil
hierover graag in overleg met de kerkenraden in andere gemeenten – met
de huidige gasprijzen en een aflopend energiecontract zouden winterse
kerkdiensten onbetaalbaar kunnen worden.
– INLIA (Internationaal Netwerk voor Lokale Initiatieven met Asielzoekers)
is zeer actief in het coördineren van kerkelijke hulpverlening voor de
opvangcrisis in Ter Apel. Er zijn verschillende momenten georganiseerd om
ervaringen uit te wisselen met steeds het verzoek om in de eigen kerk ook
opvangmogelijkheden te onderzoeken. Wij zouden graag een rol van
betekenis willen spelen, maar ons gebouw is daarvoor ongeschikt en ook
de menskracht ontbreekt ons. Wel is het mogelijk als vrijwilliger individueel
hulp aan te bieden: neem daarvoor contact op met INLIA via
telefoonnummer 050-3138181.
– De 18e september zal een bijzondere dienst worden: 7 jongeren doen
belijdenis van hun geloof! Als u dit leest ligt deze heuglijke gebeurtenis
alweer achter ons!
– Sinds enkele maanden lag het diaconiewerk stil. Gelukkig willen twee
kerkenraadsleden nu samen de diaconie gaan vormen. In de volgende
vergadering zullen we dit formeel in orde maken.
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Catechesegroep(je) voor volwassenen
Op zondag 19 februari 2023 zullen Noah en Daniël worden gedoopt in de
Lutherse kerk! Hun ouders, Rutger de Jager en Valerie Kamminga willen in
deze dienst zelf waarschijnlijk graag belijdenis/confirmatie doen. Ter
voorbereiding hierop zullen we op een
aantal avonden in gesprek gaan over de
Lutherse geloofstraditie en ons eigen geloof
aan de hand van het boek ‘In goed
vertrouwen.
Ontmoetingen
rond
de
apostolische geloofsbelijdenis’. Dat is een
laagdrempelig boek over onderwerpen als
God, Jezus, bidden, Avondmaal, goed
leven. Het zou leuk zijn als er nog meer
mensen zijn die mee willen praten, want
dat werkt altijd verdiepend! Misschien heb
je nog nooit belijdenis gedaan en wil je je hierop oriënteren. Ook als je niet
weet of je confirmatie wilt doen, van harte welkom om mee te doen.
Data: woensdagen 12 okt, 16 nov, 14 dec en 18 jan.
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Voor opgave en/of vragen: h.j.wouda@gmail.com of 06-19704879.

Hester Wouda
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Impressie belijdenisdienst 18 september
Een volle kerk, deze dag! De catechisanten van het afgelopen jaar gaan
belijdenis doen en daarvoor zijn veel familieleden, uit Nederland en
Duitsland, naar de dienst gekomen.
Belijdenis doen is ja zeggen tegen je doop, legt dominee Hester uit aan de
aanwezige jongere kinderen. Die keuze hebben je ouders voor jou
gemaakt, nu kies je zelf. Dat is een uitroepteken! Maar het is ook een
vraagteken, want je blijft groeien en leren in het leven.
Wij zingen mooie liederen, ook in het Duits, en luisteren naar de
Schriftlezingen: Jesaja 41.17-20 en Johannes 3.1-13. De tweede lezing,
over Jezus en Nikodemus, staat centraal in de overdenking. Het gaat over
opnieuw geboren worden, uit water en geest. Dan ga je zien met de ogen
van je ziel, wat telkens opnieuw kan gebeuren. Zo geeft Jezus hoop aan
Nikodemus. Belijdenis doen is de keuze om in te stappen in het verhaal van
Gods liefde.
Na de belijdenis, zegening en verwelkoming ontvangen de nieuwe lidmaten
elk een Bijbel met daarin een speciaal voor hen getekende boekenlegger.
Een dankwoord is er voor ouderling J., voor alle tijd en energie die hij heeft
gestoken in de begeleiding van de groep catechisanten.
Zo is in de kerk het hele scala van ons leven aanwezig: we staan op omdat
er iemand is overleden, er wordt een speciaal orgelwerk gespeeld omdat
iemand op sterven ligt, jongeren doen belijdenis, en de aankomende
dopelingen horen het allemaal rustig aan in de kinderwagen.
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Van de kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2022
Met deze editie van Opbouw roepen we op tot de derde termijn van uw
bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans 2022. We versturen geen
fysieke acceptgiro’s meer, maar vragen u om uw bijdrage via een
overschrijving vanuit 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!
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Van de diaconie: Collectedoelen
25 september | Kerk in Actie - Vrouwen als vredestichters
(Vrede en veiligheid)
Na een langdurig gewapend conflict werd in Colombia in 2016 een
vredesakkoord gesloten tussen de regering en de guerrillabeweging FARC.
Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich om een vreedzame
samenleving op te bouwen. Ook staan zij vrouwen bij die slachtoffer
werden van geweld. De helende kracht van Bijbelverhalen is bij hun
streven naar vrede een belangrijke inspiratiebron. Vandaag collecteren wij
voor deze en andere vormen van vredeswerk.
2 oktober
|
Israëlzondag - Kerk en Israël: onopgeefbaar
verbonden (Omzien naar elkaar)
Belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de
ontmoeting met het jodendom stimuleren, antisemitisme bestrijden en
verbondenheid met Palestijnse christenen bevorderen: het zijn belangrijke
aandachtsgebieden van Kerk en Israël, onderdeel van de PKN, en Kerk in
Actie. Toerusting van predikanten op dit terrein is daar een onderdeel van.
Daarom is vandaag op Israëlzondag de collecte voor deze toerusting
bestemd.
9 oktober
| Eigen diaconie
De bijdragen voor de eigen diaconie worden voor een deel besteed aan
doelen die niet als zodanig op het collecterooster verschijnen. Het is
onmogelijk alle aanvragen om een bijdrage om te zetten in een aparte
collecte. Vandaar dat wij u vragen vandaag bij te dragen voor de
diaconiekas, zodat uw diaconie snel bij kan springen waar dat dringend
nodig is.
16 oktober | Kerk in Actie - Een beter inkomen voor Javaanse
boeren (Armoede)
Veel boerengezinnen op het Indonesische eiland Java kunnen nauwelijks
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om
duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten, wat leidt tot een
hogere prijs voor hun producten. Tijdens trainingen worden christelijke
waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Het
succesvolle project wordt inmiddels uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.
23 oktober | Artsen zonder Grenzen
In een wereld vol brandhaarden staat Artsen zonder Grenzen vaak in de
frontlinie als het op helpen aankomt. Ze geeft medische hulp, probeert
uitbraak van ziekten te voorkomen en zorgt voor sanitaire voorzieningen.
Waar andere (hulp)organisaties niet aanwezig kunnen of durven zijn, is
17

Artsen zonder Grenzen vaak de enige redder in nood. Opdat zij haar
humanitaire werk kan voortzetten, collecteren wij vanochtend voor deze
organisatie.
30 oktober |
Stichting Garuda House Bali (Kinderen in de
knel)
Ook dit jaar collecteren wij voor de Stichting Garuda House Bali, een
project dat indertijd werd aangedragen door Jeroen en Ivette Langeveld,
leden van de Lutherse gemeente in Stadskanaal. Meisjes uit kansarme
gezinnen vinden in dit huis een stimulerende en veilige omgeving waarin zij
kunnen studeren, leren en spelen. Deze meisjes in de leeftijd van zeven tot
zeventien jaar gaan één dagdeel naar school en benutten het andere
dagdeel voor onderlinge hulp, spel en lichte huishoudelijke taken. Graag
ontvangen wij uw bijdrage voor een project ver weg dat van dichtbij wordt
gecoördineerd.
6 november | Kerk in Actie - Zambia: opleiding predikanten
(Omzien naar elkaar)
Thijs en Marike Blok zijn sinds kort als theologiedocenten verbonden aan
de Justo Mwale University in Lusaka (Zambia). Samen met hun Zambiaanse
collega’s leiden zij predikanten op; deze zijn hard nodig in de groeiende
kerk. Predikanten leveren in dit land behalve aan de kerk ook een
waardevolle bijdrage aan de samenleving. Daarom is er in de opleiding ook
aandacht voor praktische onderwerpen als man-vrouwvraagstukken,
mensenrechten, voedselveiligheid en klimaatverandering.
13 november |
Kerk in Actie - Golfstaten: de kracht van
Bijbelverhalen (Armoede)
De miljoenen arbeidsmigranten in de Golfstaten maken lange werkdagen
onder barre omstandigheden. Velen van hen zijn christen en willen graag
meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een
vertelmethode waarbij Bijbelverhalen worden doorgegeven. De verhalen
komen zo tot leven, en uit die verhalen putten de arbeiders moed en
kracht.
20 november - Kerk in Actie | Pastoraat (Omzien naar elkaar)
De gemeenten en pioniersplekken van de PKN bieden aan het einde van
het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of
dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze
vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en
naar muziek te luisteren, waarbij er ook altijd een luisterend oor is. Oog
hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel
van gemeente zijn.
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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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Open Monumentendag 2022
Dit jaar bemande de Stichting Vrienden Lutherse Kerk, geholpen door
vrijwilligers, de kerk om bezoekers te ontvangen en rond te leiden op Open
Monumentendag 2022. Verspreid over de dag kwamen enige tientallen
mensen het kerkgebouw binnen om een kijkje nemen. Gemoedelijke
gesprekjes ontstonden. Het domineeskamertje was een attractie, kinderen
beklommen graag de trappen.
Gehoorde vragen en opmerkingen:

-

Mijn vader heeft hier nog gepreekt.
Al jaren woon ik in de stad, maar hier was ik nog nooit geweest.
Waarom staan hier twee orgels?
Hoe kwam het dat de Lutherse kerk niet als zodanig herkenbaar
mocht zijn in het straatbeeld?
Kijk, op dat gebrandschilderde raam: een vrouw onder het gehoor
vanj Jezus.
Worden hier nog diensten gehouden?

Tegen
vieren
stroomde
de
kerk
behoorlijk
vol
voor het
Monumentendagconcert. Uitvoerenden: Machteld Vossen (sopraan), David
van Laar (countertenor), en Tymen Jan Bronda (piano en barokorgel). De
tongwerken net gestemd. Een geslaagd concert, aandachtig publiek. Een
enkeling sloot de ogen bij “When I am laid in earth” uit Dido and Aeneas.
Wonderlijk, hoe Purcell met zo weinig noten zo diep kan raken. En wat een
schwung bij J.S. Bach/A. Vivaldi, in het Allegro van de orgelbewerking van
het Concerto a Moll, BWV 1065.
De dag was om. We sloten de kerk weer af. Alle lichten gingen uit. Niets
was verspild op deze dag die als thema (achter een bureau?) had
meegekregen: duurzaamheid.
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TVG-cursus Groningen
Persbericht
Op 24 oktober 2022 start de 1e jaars cursus Theologische Verdieping
Groningen.
Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de
cursus Theologische Verdieping Groningen. De cursus heeft een
gevarieerde opzet en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om
samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen en
verbreden.
Het eerste jaar bestaat uit 24 avonden, waarin de volgende vakken aan
bod komen: Oude Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe
Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving.
Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.
Deze cursus kost € 200.
De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem
Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.
Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl.
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Cursus Theologische verbreding en verdieping in Assen
Persbericht
Je verdiepen in theologie betekent je verdiepen in de relatie tussen God en
mensen. Duiken in de wereld van de Bijbel en nadenken over de bronnen
van het christelijk geloof en … open staan voor ‘andersdenkenden’. U kunt
kennis maken met deze cursus TVG in Assen op donderdagavond 6
oktober 2022. U krijgt informatie over onze cursus TVG en Chris Dees, een
docent en bestuurslid van deze cursus, geeft een voorbeeldles TVG.
De eerste cursusmorgen voor onze nieuwe cursisten wordt
dinsdagmorgen 25 oktober 2022, de dinsdag na de herfstvakantie. Wilt
u meer weten over aanmelding en verder cursusgebeuren: zie ook op onze
website onder www.tvgassen.nl. Een telefoontje naar onze secretaris Bert
van Maanen mag ook gerust: M: 06-51846656. Hij zal ook aanwezig zijn op
deze avond.
Waar?
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen (parkeergelegenheid)
Wanneer?
Donderdagavond 6 oktober 2022. Begin 19.30; eind rond 21.30 u.
Kosten?
Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Koffie/thee staat voor u
klaar en voelt u thuis onder ons allen.
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