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Raad van Kerken voor de stad Groningen

omdat Christus niet verdeeld is

Voorwoord
Onze wereld ziet er na de corona-uitbraak heel anders uit. We blijken kwetsbaar.
We zijn de greep kwijt op ons leven. De toekomst heeft ineens een donkere rand
gekregen. Zomaar wat uitspraken die veel mensen zullen herkennen. We stellen ons in
op nieuwe omgangsvormen; men spreekt van 'het nieuwe normaal'. Nog even en er is
een vaccin; daarvoor zijn mensen inventief genoeg. We hebben ons als mensen altijd
aan de omstandigheden moeten aanpassen; dat kunnen we ook. Het is even lastig,
maar het lukt wel. In zulke uitspraken herkennen anderen zich. In deze actualiteit
brengt de Raad van Kerken Groningen "Bezinning en Bezieling 2020-2021" uit.
Een breed aanbod van lezingen, studiekringen en gesprekken. Wij, kerken en
geloofsgemeenschappen die samen de Raad van Kerken voor Groningen vormen,
presenteren dit aanbod met enige trots. Dit is een traditie en die zetten we graag voort.
We putten ervoor uit onze eigen veelkleurige tradities en we haken in op de actualiteit.
De consequenties van de uitbraak van het Covid-19 virus zijn ongekend. Een
opvallende ontwikkeling is dat de belangstelling voor kerkdiensten en vieringen, die op
allerlei manieren digitaal werden uitgezonden, veel groter is dan men op basis van
gebruikelijke bezoekersaantallen zou verwachten. We kunnen dat nog niet verklaren. Is
de vraag naar momenten van bezinning en bezieling misschien groter dan we denken?
Hoe dan ook, hier ligt een aanbod aan de inwoners van Stad en Ommeland.
We hopen dat het velen aanspreekt. We hopen vurig dat - rekening houdend met
noodzakelijke maatregelen - velen er aan zullen kunnen deelnemen. Om flexibel te
kunnen reageren als aanpassingen in het aanbod nodig zullen zijn, brengen we dit
aanbod nu niet uit als boekje, maar in de vorm van een folder met verwijzing naar onze
website.
We wensen u vele zinvolle en bezielende bijeenkomsten.
George Hooijer, voorzitter
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Dit gezamenlijke aanbod van de lidkerken van de Raad van Kerken van de stad
Groningen is een rijk aanbod. Het kost veel tijd, inzet en geld om dit boekje te maken.
We doen dit met veel plezier. Vindt u het een mooi boekje en bevalt u het aanbod?
Dan zou het fijn zijn als u ons werk zou willen steunen. Met uw steun kunnen we
volgend jaar weer dit boekje maken en ook andere activiteiten organiseren. U kunt
uw gift overmaken op:

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

Theologische verdieping Groningen (TVG)

Bijbel en geloofsvragen
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Theologische verdieping Groningen
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Bijbel op donderdag
Parabels
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Als Jezus zijn boodschap van Gods scheppende en bevrijdende nabijheid wil
overbrengen, vertelt hij graag gelijkenissen of parabels. Sommige zijn
buitengewoon populair geworden. Wie kent niet de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan? Jezus deelt deze voorliefde voor parabels met de latere joodse
rabbijnen die, ook gebruikmaken van deze bijzondere vertelvorm. Herkenbare
gestalten en voorbeelden uit het dagelijkse leven krijgen in deze beeldende
verhalen een verrassende wending, die ons prikkelt en aan het denken zet.
"Je kunt mensen niet vertellen wat ze moeten doen, je kunt ze alleen parabels
vertellen (…) specifieke verhalen over specifieke mensen en ervaringen, op basis
waarvan eenieder zijn eigen conclusies kan trekken, naar gelang diens
onmiddellijke en individuele behoeften", schreef de dichter W.H. Auden ooit.

Bijbel en geloofsvragen

We gaan een aantal gelijkenissen uit het Nieuwe Testament met elkaar lezen en
bespreken. Wat hebben ze ons vandaag te zeggen? Welk licht valt op deze
parabels, als we ze vergelijken met die van de rabbijnen? Hoe zijn de
gelijkenissen van Jezus in het verleden uitgelegd en op welke manier hebben
kunstenaars ze verbeeld?
Achtergrondinformatie is te vinden in het boek:
Eric Ottenheijm en Marijn Stoutjesdijk (redactie),
Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen,
Uitgeverij Berne Media 2020.
(Het is niet nodig dit boek aan te schaffen).

Vincent van Gogh, De barmhartige Samaritaan

Data: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november 2020;
14 januari, 28 januari, 11 februari en 25 februari 2021.
Tijd: 14.30-16.30 uur
Plaats: De Fontein, Eikenlaan 255
Max. aantal deelnemers: 9
Info en opgave: Marga Baas (marga.baas@home.nl).

Leerhuis Judaïca seizoen 2020 – 2021
Leerhuis Judaïca
In het nieuwe seizoen pakken we de draad weer op met het onderwerp "Het
chassidisme". Deze vorm van het Jodendom ontstond in de 18e eeuw in OostEuropa en bezielde talloze mensen, die vaak in benarde omstandigheden
moesten leven. Over de leiders binnen deze beweging hebben onder anderen
Martin Buber en Elie Wiesel verhalen geschreven. De schilder Marc Chagall heeft
in de vorige eeuw hun leefwereld op eigen wijze uitgebeeld in zijn schilderijen. In
deze traditie komen we ook vele levenswijsheden tegen die nog steeds actueel
zijn. De eerste avond in september is een inleiding op de literatuur die we gaan
bestuderen en bespreken. De volgende avonden gaan we op de inhoud van de
gelezen verhalen in.

Het Nieuwe Kerkcentrum aan de Nieuwe Boteringestraat 1 - 15
fungeert als Leerhuis.
Tijden:
Donderdagavonden van 20.00 - 22.00 uur.
Data:
Kennismakingsavond met inleiding op 24 september, 22 oktober,
26 november, in 2021 op 14 januari, 25 februari en 25 maart,
met afsluitende middag op zondag 11 april.
Leiding:
Simon Bijl
Aanmelding: Via e-mail: bijl_haverdings@xs4all.nl

Bijbel en geloofsvragen

Plaats:
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Leeskring Groene theologie
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Leeskring Groene theologie
In 2019 verscheen het boek Groene theologie van Trees van Montfoort. Het werd
uitgeroepen tot het beste theologische boek van het jaar. Zoals de titel al
aangeeft, probeert Van Montfoort duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie
met elkaar te verbinden, vanuit het besef dat de ecologische crisis om een
herbezinning vraagt in denken, doen en geloven. Ze doet dat op een heel
toegankelijke en aanstekelijke manier.
Toelichting op de achterflap:
"Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het
westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal
staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte
wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Groene
theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbelse en de
christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar
Gods liefde voor heel de schepping."

Bijbel en geloofsvragen

We lezen op drie dinsdagmiddagen samen gedeelten uit dit boek.

Data:
19 januari 2021, 16 februari 2021, 16 maart 2021
Tijd:
14.30 - 16.30 uur
Plaats:
De Fontein, Eikenlaan 255
Max. aantal deelnemers: 9
Begeleiding en opgave: Marga Baas (T: 0620977769 of E: marga.baas@home.nl)

Leren van Dietrich Bonhoeffer
Leren van Dietrich Bonhoeffer
Als we een "Leerhuis mystiek" organiseren ( Mystiek is het verlangen en streven
naar verbinding met het goddelijke Geheim), kan dat dan ook rond de persoon
van Dietrich Bonhoeffer? Wat heeft hij beleefd aan en voorgeleefd van de God
die niet alleen buiten ons is, maar ook binnen in ons? En hoe heeft hij die
verbinding in stand weten te houden tot in een langdurige gevangenschap
tijdens de Tweede Wereldoorlog?
In het leerhuis gaan we dit onderzoeken aan de hand van teksten van Bonhoeffer,
die in een reader worden aangereikt. En in de voorbereidingstijd voor Kerst is er
voor een ieder de gelegenheid zijn of haar stille tijd te houden aan de hand van
het dagboek "Advent & Kerst", onderweg met Dietrich Bonhoeffer (via
ondergetekenden te verkrijgen). Dat betekent zowel stilte zoeken, als nadenken
en vragen stellen. Wat houdt het Wonder van Kerst in? Daarin onze eigen
geestelijke weg volgen.
In het nieuwe jaar delen we onze ervaringen en gaan verder in gesprek over de
mystieke weg van Bonhoeffer. Tussen belofte en ontdekking. En helpt het ons zo
om verder te komen, dichterbij het goddelijk Geheim ?

Opgave en inlichtingen bij:
Alberte van Ess, 050-5415050 predikant.pkndebron@gmail.com
Jaap Koopmans, 050-3095503/0646476130 J.Koopmans52@kpnplanet.nl

Bijbel en geloofsvragen

We gaan uit van vijf bijeenkomsten.
In 2020:
15 oktober, 19 november.
In 2021:
21 januari, 18 februari en een dan nog af te spreken slotbijeenkomst
Plaats:
De Bron, Bentismaheerd 1A
Tijd:
van 20.00 tot 22.00 uur
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Leren van de wereldkerk

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

Data:
donderdag 1 oktober, 5 november, 3 december 2020
Tijd:
20:00-21:30 uur
Plaats:
Nieuwe Kerk Centrum
Aanmelding bij: Tirtsa Liefting (t.liefting@nieuwekerk.org)

Bijbelkring Prediker
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Bijbelkring
'Alles heeft zijn tijd' en 'IJdelheid der ijdelheden', twee gevleugelde zegswijzen uit
het boek Prediker. Weinig bijbelboeken vormen zo'n kernachtige verzameling aan
levenservaring en levenswijsheid. Dit tijdloze is element boeit velen, ook buiten
de muren van de kerk. In de joodse traditie hoort Prediker bovendien tot de
feestrollen, het wordt gelezen tijdens het Loofhuttenfeest. We lezen grote delen
van het boek en leggen ook verbindingen met onze eigen zoektocht en
levenservaring. Misschien vinden we nog iets nieuws onder de zon.

8 september, 13 oktober, 10 november, 12 januari, 9 februari,
9 maart en 13 april
Tijd:
10.00 tot 11.30 uur
Plaats:
Remonstrantse kerk, kosterwoning, Coehoornsingel 14
Begeleiding:
ds. Lense Lijzen
Informatie en aanmelding: ds. Lense Lijzen, 050-5260630 of l.j.lijzen@planet.nl.

Bijbel en geloofsvragen

Data:

De actualiteit van John Locke
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Een brief over tolerantie. De actualiteit van John Locke
In de tweede helft van de 17e eeuw was de Engelsman Johan Locke (16321704) een van de grote filosofen. Om politieke redenen week hij uit naar de
Nederlanden, waar hij een paar jaar verbleef. In die jaren had hij intensieve
contacten met de remonstranten Van Limborch en Le Clerc. Een van zijn
invloedrijke werken was (en is) de Brief over tolerantie. Dit essay zullen we
lezen en in de gesprekken trekken we lijnen naar het debat van vandaag.

Bijbel en geloofsvragen

John Locke

Data:

16 september, 21 oktober, 18 november, 20 januari, 17 februari en
17 maart
Tijd:
20.00-22.00 uur
Plaats:
Remonstrantse kerk, kosterswoning, Coehoornsingel 14
Begeleiding: ds. Lense Lijzen
Informatie en aanmelding: ds. Lense Lijzen, 050-5260630 of l.j.lijzen@planet.nl

Bibliodrama op maandag
De Bijbel en jezelf spelend verstaan
Bibliodrama is een krachtige methode om persoonlijke en spirituele groei te
bevorderen door met een groep een Bijbeltekst spelend te verkennen. Het is
steeds weer verrassend om mee te maken, hoe het overnemen van een rol uit
een Bijbelverhaal ertoe leidt dat de spelers zonder grote moeite ontdekken, waar
het verhaal hun eigen leven raakt. Bibliodrama is het speelse uitproberen van
"een nieuwe versie van jezelf op een Bijbels podium" (T. Tromp). Tegelijk is het
ook een waardevolle manier van Bijbelstudie die soms tot verrassende inzichten
leidt juist doordat niet alleen het hoofd aan het werk is, maar het hele lijf
meedoet.
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Deze bibliodrama groep is voor iedereen geschikt die kennis wil maken met de
methode van Bibliodrama of die eerdere ervaringen met deze methode wil
verdiepen door mee te doen aan een groep die eens per maand bij elkaar komt.
Enige voorwaarde is nieuwsgierigheid en de bereidheid om jezelf open te stellen
voor een verrijkende ontmoeting met de tekst en met de medespelers.

Let op! Door restricties ivm Covid 19 is het helaas niet duidelijk of de bibliodrama
bijeenkomsten op de genoemde locatie zullen kunnen doorgaan. U ontvangt
hierover een e-mail of desgewenst een telefoontje 1 week van tevoren.

2 november 2020, 7 december 2020, 11 januari 2021,
1 februari 2021, 1 maart 2021, 12 april 2021
Tijd:
18.15 h - 20.45 h
Waar:
Protestantse Theologische Universiteit, Groningen,
Oude Ebbingestraat 25
Maximaal aantal deelnemers: 16 (opgeven kan tot 25 september)
Begeleidster: Annette Merz, gecertificeerd begeleidster van bibliodrama
(Centrum voor Bibliodrama) en tevens hoogleraar Nieuwe Testament aan de
Protestantse-Theologische Universiteit in Groningen.
Informatie en opgeven bij: a.b.merz@pthu.nl of 06-34916368

Bijbel en geloofsvragen

Data:

Leerkring overdag „God met ons, Rowan Williams“

Bijbel en geloofsvragen
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Rowan Williams was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury en schreef
diverse boeken, waaronder "God ontmoeten in Paulus". In "God met ons" gaat
Williams in op de betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu.
Goed leesbaar met veel aandacht voor de context van toen en de vraag hoe wij nu
kunnen aankijken tegen en leven met kruis en opstanding, het kerngegeven van het
christelijk geloof: Paasgeloof. We lezen een aantal hoofdstukken.
We prikken in overleg een datum in de veertigdagentijd en een datum in de Paastijd.
Deze kring vindt overdag plaats.

Begeleiding en opgave: Anita Akkerman, predikant Protestantse wijkgemeente
Groningen Zuid, acakkerman1@gmail.com en Tel. 06 17067504.

Voorbereiding Vieringen op Weg
Voorbereiding Vieringen op Weg
Protestantse gemeente Groningen Zuid 2020 2021
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Stilgezet door corona
De ingrijpende crisis vanwege het corona virus roept vragen op. We delen met
elkaar waar het ons raakt, wat we zien gebeuren in en om ons heen en ook wat het
wat ons betreft blootlegt. We brengen het in gesprek met de bijbel en ons geloof.
Vieringen:
15 en 22 november 2020
Voorbereiding: maandagmiddag 5 oktober, 12 oktober en 26 oktober vanaf 13.00 u.
Voor info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com
Job
Het boek Job. Een boek dat, met Prediker en Spreuken, tot de wijsheidsliteratuur
wordt gerekend. Welke wijsheid kunnen wij er aan ontlenen? Hoe kunnen wij
verklaren dat de toorn van God een goed mens raakt, dat Job zo op de proef wordt
gesteld?
Vieringen:
7 en 14 februari 2021
Voorbereiding: data in overleg
Voor info en opgave: Jan van der Leek, vanderleek@home.nl
Prediker
Prediker kan wel zeggen dat we mogen genieten van al het goede, maar wat nu als
je levensomstandigheden daar geen aanleiding voor geven? We verdiepen ons in
het bijbelboek Prediker en brengen dit boek, dat gerekend wordt tot de
wijsheidsliteratuur in de bijbel, naar ons eigen leven.
Viering:
14 maart 2021
Voorbereiding: data in overleg.
Voor info en opgave: Bert en Gea Kuiken, kuihof@planet.nl

Viering:
18 april 2020
Voorbereiding: data in overleg
Voor info en opgave: Arja Schipaanboord,
aschipaanboord@hotmail.com

Bijbel en geloofsvragen

Groene genade
De aandacht voor en zorgen over het klimaat hebben binnen de kerk en theologie
geleid tot meer aandacht voor groene theologie. Theologie waarin niet zozeer de
mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Aandacht voor
Bijbelteksten die op dat spoor zetten. En kunnen wij daar ook een bepaald (groen)
spoor aan ontlenen?
Bent u ook benieuwd wat er bedoeld wordt met groene genade? We hopen dat u
nieuwsgierig bent en er meer over wilt weten. Graag nodigen we u uit om samen
over dit onderwerp na te denken.

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

Spiritualiteit

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

Data:
Tijd:
Plaats:

elke tweede en vierde maandag van de maand, start 28 september
van 20.00 tot 21.00 uur meditatie.
De Bron, Bentismaheerd 1A

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

Stilte in Stad
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Meditatiegroep Stilte in Stad
Op dinsdagavond is er een christelijke meditatiegroep in Groningen in de OudKatholieke kerk. De meditatie is vrij toegankelijk. De kerk is open vanaf 19.15 uur.
Om 19.25 uur steken we de kaars aan en gaat de stilte in. De meditatie begint
dan om 19.30 uur met een kort inleidend gebed en een korte inleiding tot de
stilte. Daarna mediteren we ca. vijftien minuten in stilte. Wanneer de gong weer
klinkt, wordt er een tekst gelezen uit de Bijbel of een andere christelijke bron en
zijn we aansluitend nog een kleine tien minuten stil. We sluiten af met het 'Onze
Vader' en een kort gebed.
Aansluitend vieren we de completen, het afsluitende gebed van de dagelijkse
getijdegebeden. De bijeenkomst eindigt rond 20.30 uur. Deelname aan de
completen is niet verplicht.
Mediteren en bidden is iets wat veel mensen willen doen, maar waarbij het
prettig is als je het samen kan doen. 'Stilte in Stad' is een initiatief van de OudKatholieke parochie van de H. Martinus in Groningen. Dit doet zij in
samenwerking met de Nederlandse tak van de oecumenische
Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian
Meditation). De WCCM stelt zich ten doel om meditatie, zoals onderwezen door
de benedictijner monnik John Main (1926-1982), te beoefenen en te bevorderen.
Enkele jaren geleden is pastoor Victor Scheijde gestart met de meditatiegroep
'Stilte in Stad'. Na zijn vertrek uit Groningen in juli 2019 heeft de groep besloten
door te gaan.

Wanneer:

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wilt u meedoen? Graag aanmelden bij Egbert van der Werff,
eowerff@hotmail.com.

Spiritualiteit

Waar:

Op dinsdagavond (behalve tijdens vakanties) om 19.30 uur
(kerk open om 19.15 uur).
Oud-Katholieke kerk, Witte de Withstraat 2; 9726 EC Groningen.

Stadsklooster Groningen
Stadsklooster Groningen
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In de zoektocht naar identiteit, zin en betekenis bezoeken mensen al eeuwen
plekken om zich even terug te trekken. Stadsklooster Groningen biedt zo'n plek
van stilte en bezinning midden in Groningen-stad. Een pleisterplaats voor
zoekers en vinders, stadjers of passanten. Een groep enthousiaste vrijwilligers is
al meer dan vijf jaar betrokken.

Spiritualiteit

Tot de coronacrisis hielden we bijna dagelijks een vesper. Ten tijde van het
opstellen van deze uitgave van Bezinning & Bezieling geeft Stadsklooster
Groningen vorm aan het herstarten van getijdengebeden. In aanvulling op de
vespers willen we dit jaar ook wekelijks een ochtendgebed houden.
0

In de komende periode hopen we een stadswandeling langs
de gasthuizen en hofjes te organiseren, waarbij we specifiek
aandacht hebben voor het monastieke verleden van onze stad.
Datum en informatie volgt op de website.

0

Op Tweede Pinksterdag 2021 vindt er een pelgrimage plaats in
samenwerking met de stichting Pelgrimeren in Groningen.
Meer informatie volgt op de website.

Locatie:
Website:
Email:

Lutherse kerkzaal of de Lutherzaal (Haddingestraat 23, Groningen)
www.stadskloostergroningen.nl
info@stadskloostergroningen.nl

Kloosterwandeling
Kloosterwandeling zaterdag 17 oktober 2020
Op steenworpafstand van Helpman ligt het mooie buurtschap Essen. Een rijke
geschiedenis van een voormalig Cisterciënzer vrouwenklooster Yesse te Essen
behoort tot haar verleden. In het bezoekerscentrum (kloosteryesse.nl) van het
voormalige klooster is veel informatie te vinden.
Een wandeling in en rond Helpman richting het bezoekerscentrum.
Langs de route klinken enkele spirituele teksten vanuit de traditie van de
Cisterciënzers kloostertraditie en ook hebben we aandacht voor wat we in de
natuur tegenkomen.
Halverwege de wandeling bezoeken we het bezoekerscentrum en drinken koffie en
thee.

Datum:
zaterdag 17 oktober 2020
Tijd:
14.00 uur - 16.00 uur.
Verzamelen: Goeman Borgesiuslaan 209
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A en opgave:
Voor meer informatie

Anita Akkerman (predikant Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid):
acakkerman1@gmail.com en Michiel Coesel (ecologisch hoveniersbedrijf
Groningen Zuid): michielcoesel.ecohovenier@gmail.com

19

Kom op je verhaal dag voor vrouwen
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Je bent vrouw. Je verlangt ernaar om met aandacht in het leven te staan, balans te
vinden in de veelheid,
in verbinding te blijven met geloofsbronnen die jouw bezieling voeden.
Kortom, een uitdagend en enerverend geheel!
Vandaar de uitnodiging voor een kom-op-je-verhaal dag! Gun jezelf een dag,
waarin spiritualiteit en aandacht centraal staat. We laten ons deze dag inspireren
door wijsheid van de kloostertraditie. Wijsheid dichtbij! Op steenworpafstand van
Helpman ligt het mooie buurtschap Essen. Een rijke geschiedenis van een
voormalig Cisterciënzer vrouwenklooster Yesse te Essen behoort tot haar verleden
(kloosteryesse.nl). We putten deze dag uit de wijsheid van dit voormalige klooster.
Op het programma staan korte meditaties, een wandeling, kloosterinspiratie en
onderlinge uitwisseling en ontmoeting.

Datum:

zaterdag 21 november 2020

Spiritualiteit

Tijd:
13.00 tot 17.00 uur
Plaats:
de Ark (Haydenlaan 46, Groningen)
Kosten:
10 euro
Groepsgrootte: maximaal 12
Begeleiding: Anita Akkerman (predikant Protestantse wijkgemeente
Groningen-Zuid) en Annemiek Bos (klooster Yesse)
Informatie en opgave:
Anita Akkerman, email: acakkerman1@gmail.com, tel.: 06 17067504

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

Datum:
Woensdag 17 maart 2021
Tijd:
9.30-12.00 uur.
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen.
Kosten:
12,50 euro.
Aanmelding en informatie: tekenenbijmariska@gmail.com.
Docent Mariska Lunsing van "Beeldend bezig!".
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Workshop: „Teken een boom“

Spiritualiteit
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Het beeld van de boom is een bekend bijbels beeld, denk bijvoorbeeld aan psalm 1.
We gaan bij enkele beelden langs. Ook kijken we wat één ieder heeft met bomen of
een specifieke boom. Daarop gaan we intern op zoek naar de boom die we nu zijn.
Deze boom wordt getekend. We sluiten af door ons werk met elkaar te delen.
Tevens krijgt u informatie over hoe de boom gezien wordt in het licht van de
Tekentaal. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, stap voor stap, zet u uw boom op
het papier. Er wordt gewerkt met krijt, kleurpotlood en ecoline. Houdt hier rekening
mee wat betreft uw kleding of neem een oude blouse mee.

Datum:
Woensdag 18 november 2021
Tijd:
9.30-11.00 uur.
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen.
Kosten:
12,50 euro.
Aanmelding en informatie: tekenenbijmariska@gmail.com.
Docent Mariska Lunsing van "Beeldend bezig!".

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021
15 december 2020 - Het Christelijk gebed van beschouwing
door pater Hugo Beuker
Velen in het moderne westen verlangen ernaar zich meer voor de ervaring van
Gods aanwezigheid open te stellen. Ze zoeken daarvoor concrete oplossingen
en voelen zich regelmatig gedwongen zich tot boeddhistische en hindoeïstische
bronnen te wenden. Die blijken dan vaak toch niet zo toegankelijk als ze in eerste
instantie leken, omdat ze gestoeld zijn op een totaal ander filosofisch
denkpatroon. Ondertussen ligt er echter op de zolder van onze eigen traditie een
schat aan praktische meditatiemethoden klaar om herontdekt en ingezet te
worden. Pater Hugo heeft er een paar voor u in de aanbieding, kant en klaar om
thuis te gebruiken. Vreemde kunstgrepen komen er niet aan te pas. Een beetje
tijd, een scheutje geduld en een klein snufje bescheidenheid volstaan.

23

Pater Hugo bewoont sinds 2001 de kluizenarij van Warfhuizen. Hij is opgeleid
aan de Universiteit van Leuven, waar hij zich specialiseerde in mystieke
theologie.

20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl

Lezing, debat, samenleving

Tijd:
Plaats:

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021
12 januari 2021 - "Theologie van het Lichaam"
door Luc Simons pr.

24

God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn
daarom geroepen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Daarin
speelt het lichaam volgens de katholieke Kerk een cruciale rol. Het lichaam van
de mens heeft een huwelijkse betekenis, leert paus Johannes Paulus II in zijn
'Theologie van het Lichaam'. Wij zijn als man en vrouw naar Gods beeld
geschapen. In de menselijke seksualiteit heeft God de betekenis gelegd om het
leven door te geven en liefde uit te drukken en zichtbaar te maken, een liefde
zoals door God bedoeld: trouw en vruchtbaar; een liefde die zichzelf durft te
verliezen aan de ander. Het lichaam noemt de heilige paus Johannes Paulus II
daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In hun zelfgave aan elkaar tot in
het lichaam toe, maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar is: de liefde die
God in het hart van de mens heeft gelegd.
Deze avond willen we kennismaken met deze 'Theologie van het Lichaam' en
haar waarde voor onze tijd.

Lezing, debat, samenleving

Ir Luc Simons (1965) studeerde milieuhygiëne in Wageningen en vervolgens
studeerde hij aan het priesterseminarie Rolduc. Nu is hij priester van het
bisdom Roermond; hij behaalde zijn licenciaat Theologie in Oostenrijk.

Tijd:
Plaats:

20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021
2 februari 2021 - Wat betekent een natuurlijke omgang met vruchtbaarheid?
door Nanja Borst
Nanja Borst is sinds 2012 FertilityCare docent en geeft hierover cursussen hierin
aan zowel alleenstaanden als stellen. FertilityCare is een methode waarmee
vruchtbare en onvruchtbare perioden tijdens de cyclus van de vrouw
vastgesteld kunnen worden. Dit is de basis waarmee stellen op een natuurlijke
manier gezinsplanning kunnen toepassen en waarmee problemen rond
onvruchtbaarheid ontdekt kunnen worden. Tijdens deze lezing wordt aandacht
gegeven aan de oorsprong van natuurlijke gezinsplanning, de ervaringen van
stellen die zij begeleid heeft, de theologie vanuit de R.K. kerk m.b.t.
gezinsplanning en de (on)mogelijkheden van het volgen van een natuurlijke
methode op het gebied van gezinsplanning en (on)vruchtbaarheid.
Voor meer informatie: www.fertilitycare.nl
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Mevrouw Nanja Borst-Spoelder (1978) is gehuwd met Mark Borst en moeder
van drie opgroeiende kinderen.

20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl

Lezing, debat, samenleving

Tijd:
Plaats:

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021
16 februari 2021 - Over de Stille Omgang
door Jeroen Brenninkmeijer
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Amsterdam wordt wel eens 'mirakelstad' genoemd vanwege het
Sacramentsmirakel dat daar heeft plaatsgevonden op 15 maart 1345.
In de Kalverstraat lag een man ziek te bed, stervende. Een priester kwam hem
bedienen en gaf hem de H. Communie. Daarna moest hij overgeven en het
braaksel werd uit eerbied in het haardvuur gedaan. De volgende dag bleek de H.
Hostie onbeschadigd boven het vuur. De priester bracht de H. Hostie terug naar
de Oude Kerk maar het gebeurde herhaalde zich tweemaal. Bedevaarten
kwamen op gang en sacramentsprocessies.
Toen Amsterdam in 1578 protestants werd, was dit niet meer mogelijk. In stilte
en in groepjes bleef men de gang van de Kalverstraat naar de Oude kerk lopen.
In 1881 werd de Stille Omgang voor het eerst gehouden. In de avond/nacht op
zaterdag na 15 maart trok men door de straten zonder enige aankleding, gezang
of gesproken gebed. In stilte dus.
Vele duizenden katholieken uit het hele land komen nog steeds ieder jaar samen.
In verschillende kerken wordt de H. Eucharistie gevierd. Over deze geschiedenis
en de betekenis ervan zal Jeroen Brenninkmeijer vertellen aan de hand van
beelden.

Lezing, debat, samenleving

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

Tijd:
Plaats:

20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021
16 maart 2021- De sociale kwestie in de christelijke politiek
door mr. Pia Lokin-Sassen
Vanaf het midden van de 19e eeuw ontstond er door de opkomende
industrialisering ook in Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos was en in
grote armoede leefde. In de toenmalige overheersende (liberale) staatsopvatting
was er in beginsel geen plaats voor overheidsinterventie om voor deze groep
beschermende maatregelen te treffen. Het zogenoemde Kinderwetje uit 1874,
een initiatiefwet van het uit Groningen afkomstige liberale Tweede Kamerlid
Samuel van Houten was "één zwaluw die nog geen lente maakt". De Sociaal
Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis ontwikkelde zich tot een
anarchistische, buitenparlementaire beweging. De Sociaal Democratische
Arbeiders Partij onder leiding van Troelstra hing de marxistische leer aan en,
preekte de klassenstrijd en de revolutie, en was niet bereid om 'burgerlijke'
regeringsverantwoordelijkheid nemen. Het zijn vooral christelijke kabinetten
geweest die de basis hebben gelegd voor de sociale wetgeving aan het eind van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
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Mw mr. Pia Lokin-Sassen studeerde van 1964 tot 1971 rechten in Nijmegen. In
juni 1974 begon zij als wetenschappelijk medewerkster I aan de rechtenfaculteit
van de RUGroningen. Tot 2009 doceerde zij aldaar onder meer Parlementaire
Geschiedenis en Mensenrechten.
Van 2011 tot 2015 en van oktober 2017 tot juni 2019 was zij lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal voor het CDA.

20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl

Lezing, debat, samenleving

Tijd:
Plaats:

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021
13 april 2021 - Een kerkvader voor onze tijd - H. John Henry Newman
door Antoine Bodar
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John Henry Newman (1801-1890), aanvankelijk priester van de Anglicaanse
Kerk, erkent in 'Rome' de enige ware Kerk, waarnaar elke christen zou moeten
terukeren. In 1845 wordt hij katholiek, in 1847 wordt hij tot priester van de
Moederkerk gewijd, en in 1879 wordt hij tot kardinaal gecreëerd. Zalig
gesproken is hij in 2010 en in 2019 heilig.
Met zijn geschriften oefende Newman grote invloed uit op het Tweede
Vaticaanse Concilie (1962-1965).
Dit betreft zijn betoog de Kerk te openen naar de wereld, de vrijheid van
godsdienst, de taak van de leek en zo meer. Vooral zijn pleidooi voor het volgen
van het eigen - goed gevormde - geweten maakt hem een hedendaagse
inspirator. Beroemd is zijn uitspraak over het dogma van Pius IX omtrent de
pauselijke feilbaarheid in 1870 - inhoudelijk juist, maar tactisch niet doelmatig:
'Zou ik het glas heffen op de Paus in zijn onfeilbaarheid, eerst zou ik drinken op
mijn eigen geweten.'
In de lezing wordt in enige aspecten van zijn persoon en werk kardinaal Newman
voorgesteld.

Lezing, debat, samenleving

De Priester Antoine Bodar doceerde kunstgeschiedenis
en filosofie van de kunst aan de Universiteit van
Leiden en was bijzonder hoogleraar 'cultuur,
christendom en media', aan de universiteit van
Tilburg.
Hij woont en schrijft in Rome en publiceert essays
en boeken over deze onderwerpen, met bijzondere
belangstelling voor liturgie.

Tijd:
Plaats:

20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl

Lezingen in de Sint Martinusparochie 2020-2021
11 mei 2021 - Maria in het christelijke Oosten
door L.C.M. van Leijsen, theoloog
De figuur van Maria neemt een belangrijke plaats in in de verschillende tradities
van het oosters christendom. Welke rol heeft zij? Op deze avond kijken we om
een antwoord op deze vraag te vinden naar een icoon van de 'Moeder Gods',
zoals ze in de meeste tradities wordt genoemd. We kijken tevens naar een
Bijbeltekst die belangrijk is voor de persoon van Maria in het christelijke Oosten
en naar een toepasselijke tekst over Maria uit een oosterse kerk. Met dit alles
laten we zo als het ware de oosterse traditie zelf aan het woord over Maria.
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Leo van Leijsen is theoloog. Hij is medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke
Vereniging voor Oecumene, een landelijke instelling gevestigd in
‚s-Hertogenbosch.

20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u ook op de website
van de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl

Lezing, debat, samenleving

Tijd:
Plaats:

Preek van de Leek
Preek van de Leek
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Twee keer per jaar nodigen wij een "Leek"
uit om een preek te houden. De "Leek"
heeft zijn sporen verdiend in bijvoorbeeld
de wetenschap, theater, journalistiek,
politiek en gaat een eigen weg als het
gaat om zingeving en geloof. Juist dat
eigen verhaal willen wij voor het voetlicht
en in gesprek met de bijbel brengen.
Op zondagmiddag 25 oktober beklimt Maarten Meester de preekstoel. Maarten
Meester(1966) is filosoof, literatuurwetenschapper en publicist. Samen met zijn
broer Frank Meester schreef hij onder meer Meesters in de filosofie (2005),
Meesters in religie (2006) en de roman Descartes' dochter (2007), en heeft hij
een wekelijkse column in de Volkskrant.
In 2019 verscheen van de hand van Maarten het boek 'boek 'De Meestermethode: de makkelijkste manier om te stoppen met milieu vervuilen'. Hoe
kunnen we minder vervuilen in een maatschappij die ons van alle kanten
prikkelt om te consumeren? De Meester-methode is een zelfhulpboek voor
mensen die willen stoppen met milieu vervuilen, maar die dat nog niet lukt. Het
idee dat je iets moet opofferen om minder te kunnen vervuilen, is een denkfout,
stelt Meester.

Lezing, debat, samenleving

We laten ons uitdagen en inspireren door zijn preek!

Datum:
Tijd:
Locatie:

zondag 25 oktober 2020
16.00 uur
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
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Docu „The biggest little farm“
Wanneer John en Molly Chester
noodgedwongen hun appartement in
Los Angeles verlaten, besluiten ze op
goed geluk een dor stuk Californische
grond te kopen en dat om te toveren
tot een boerderij met een
zelfregulerend ecosysteem. Een
documentaire met prachtige beelden
van de flora en fauna die de boerderij
in aan aantal jaar tijd overspoelen.
Maar bovenal een documentaire die
aan het denken zet over de aard van de
natuur en onze omgang ermee.

Locatie:

donderdagavond 6 november
19.30 uur (lengte van de documentaire: 1,5 uur), na afloop
ruimte voor nagesprek
Immanuelkerk, , Overwinningsplein 1, Groningen

Voor meer informatie en opgave:
Robert Faber, robertfaber5@hotmail.com of Anita Akkerman,
acakkerman1@gmail.com

Lezing, debat, samenleving

Datum:
Tijd:
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Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid
Lezing Trees van Montfoort:
Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid
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Wil theologie relevant zijn in deze tijd, dan moet ze spreken over het klimaat,
aldus Trees van Montfoort.
Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep
Theologie, Kerk en Duurzaamheid. In maart 2019 verscheen van haar hand Groene
theologie.
Het christendom heeft enerzijds meegewerkt
aan een mentaliteit die geleid heeft tot de
hedendaagse overbelasting van de aarde
door de mens centraal te stellen in de schepping.
Aan de andere kant is er veel in de Bijbel en in christelijke traditie dat een
tegenwicht kan bieden tegen deze mentaliteit. Vanuit de Bijbel en de christelijke
traditie benadrukt Trees van Montfoort dat niet de mens centraal staat, maar Gods
liefde voor heel de schepping. In haar lezing neemt Trees van Montfoort ons mee
naar een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid.

Lezing, debat, samenleving

Deze lezing wordt georganiseerd door de Pepergasthuis gemeenschap en de
Protestantse gemeente Groningen- Zuid.
Op zondagochtend 29 november 2020 gaat Trees van Montfoort voor in een viering
in de Peper om 10.30 uur.

Datum:
Tijd:
Locatie:

zaterdag 28 november 2020
15.00 uur - 17.00 uur.
Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1, Groningen)

Voor meer informatie, ook over mogelijk aanmelden:
zie www.immanuelkerk-groningen.nl
Rita Rouw (home@ritarouw.nl) en Anita Akkerman (acakkerman1@gmail.com)

Geloven op de tast
Leeskring Geloven op de tast
Studentenpastor Matty Metzlar en studentenwerker Arjen Zijderveld organiseren
dit jaar vanuit het GSp een leeskring over het boek Geloven op de Tast.
Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons dagelijks leven. Ook gelovigen
kennen het gevoel van afstand tot God. Waar komt dit gevoel vandaan? En hoe
worden twijfelende gelovigen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij een
spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.
In dit boek gaan Anselm Grün en Thomás Halík, twee van de bekendste
religieuze schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken en de ervaring
van de afwezigheid van God voor ons geloof van vandaag.

Jongeren en studenten

de eerste avond is donderdag 10 september.
Locatie: Kraneweg 33. Toegang gratis.
We beginnen om 20:00 uur.
Graag aanmelden door een mailtje te sturen naar ajzijderveld@gmail.com.
Toegang gratis.
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Let’s Movie it!
Let's Movie it!

Jongeren en studenten
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Let's movie it is een maandelijkse avond waar vanuit Grace Church en het GSp
een belangrijke en interessante film of documentaire wordt vertoond. Na het
vertonen van de film vindt er een nagesprek plaats in het Engels. We gebruiken
het medium van de film om belangrijke thema's in onze cultuur op het spoor te
komen. De avonden vinden plaats aan de Kraneweg 33, op de maandagavond.
De eerste drie avonden zijn reeds gepland.

14 september kijken we Sophie Scholl.
5 oktober de klassieker 12 Angry Man.
2 november Departures.
Meer informatie vind je op Facebook,
https://www.facebook.com/Lets.movie.it.Groningen of door te mailen naar
ajzijderveld@gmail.com.
De toegang is gratis en er is koffie en thee. I.v.m. de maatregelingen rondom
Corona, graag van te voren per mail kenbaar maken dat u komt. We beginnen
om 19:30 uur.

Raad van Kerken
Alle kerken die verenigd zijn in de Raad van Kerken:
Protestantse Gemeente Groningen:
Groningen Zuid
De Bron
De Fontein
Martinikerk
Nieuwe Kerk
Rooms-katholieke Kerk Martinusparochie:
St. Jozefkathedraal
St. Franciscuskerk
Christelijke Gereformeerde Kerk:
Jeruzalemkerk
Maranathakerk
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Evangelisch Lutherse Gemeente
Nieuw-Apostolische Kerk
Oud-katholieke Kerk van de Heilige St. Martinus
Religieus Genootschap der Vrienden, Quackers
Remonstrantse Gemeente Groningen
Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Transformatie
Anglicaanse Kerk
Chinees-Evangelische Kerk
GSp, Platform voor Levensbeschouwing
Leger des Heils
Baptistengemeente Groningen
Pepergasthuisgemeenschap
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Oecumenisch zomerprogramma
Elk jaar vinden in de maanden juli en augustus activiteiten plaats die
georganiseerd worden door de binnenstadskerken. U vindt hier meer informatie
over op de website van de Raad van Kerken van de stad Groningen:
www.rvkgroningen.nl. Folders zijn te vinden bij de VVV, bibliotheek en de
verschillende kerken. Ook wordt er dan gecollecteerd voor een
gemeenschappelijk doel.

www.rvkgroningen.nl

