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Raad van Kerken voor de stad Groningen

omdat Christus niet verdeeld is

Voorwoord
Voor u ligt een greep uit het open aanbod van de kerken in Groningen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken. Er is nog veel meer en in de loop van het
seizoen zal er ongetwijfeld nog veel bijkomen. Zingen, bezielen, inspireren, leren,
verstillen, debatteren en doen: in de kerken van Groningen is gelegenheid om op
diverse manieren bezig te zijn met oude en nieuwe vragen van het leven, geloven
en de samenleving.
In de week van Gebed voor de Eenheid van 19 tot en met 26 januari 2020 zijn er
gezamenlijke vieringen in de hele stad en hopelijk ook weer een kerkentocht.
In de loop van de jaren is de rol van de Raad van kerken veranderd. In onze stad zijn
vele oecumenische initiatieven waar kerken of voorgangers
elkaar ontmoeten en samen werken, vieren of bidden. Dat
gebeurt lang niet altijd vanuit de vergadering van de
Raad van kerken. Wij hebben daarom besloten om minder
te gaan vergaderen, maar elkaar twee keer per jaar te
ontmoeten rond een thema.
De Raad van Kerken blijft een platform waar de verschillende
kerken in de stad elkaar ontmoeten en wil in de stad een
aanspreekpunt zijn voor wie geïnteresseerd is in het christelijk
geloof en de rol van kerken in de samenleving. De Raad van Kerken is betrokken bij
het stedelijk initiatief tegen eenzaamheid: EenSamen en ontwikkelde samen met
Humanitas het project Maatjes voor Leven voor mensen die suïcide overwogen of
een poging deden.
Wij hopen u te ontmoeten. Vrede en alle goeds.
Ds Jannet van der Spek, voorzitter Raad van Kerken Groningen tot september 2019
@: jmtvdspek@hetnet.nl
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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)
ZIN OM JE THEOLOGISCH TE VERDIEPEN?
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De cursus TVG zet je aan het denken
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Bijbel en geloofsvragen

Ÿ

De bijbel is niet rechtstreeks uit de lucht komen vallen, maar hoe zit het dan
wel?
Wat is relatie tussen kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis?
Hoe staat het met de religie in deze tijd? Kunnen we nog wat met die oude
dogma's en de nieuwe spiritualiteit? Helpen de ethiek en de filosofie ons bij
onze geloofsvragen?
Hoe verhoudt ons geloof zich tot het dagelijkse leven?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus TVG.
De cursus is voor ieder die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die
openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te
doen en je op persoonlijke wijze te ontwikkelen.

Oriënteren? Voor slechts  25 kun je kennismaken.
Tijdens drie avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in de verschillende
vakgebieden en maak je kennis met de meeste docenten.
Deze oriëntatie-cursus vindt plaats op 30 september, 7 en 14 oktober. 2019.

Theologische verdieping Groningen
Daarna kun je beslissen of je gaat deelnemen aan het eerste jaar, dat start op 28
oktober 2019 en eindigt op 14 april 2020
Je krijgt dan 22 avonden les in de vakgebieden Oude en Nieuwe Testament,
hedendaagse ontwikkelingen in de geloofsvragen, Kerkgeschiedenis, Geloven in de
Samenleving en Spiritualiteit.
De kosten voor deze cursus zijn  200.
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In het tweede en derde jaar komen deze vakken terug en worden aangevuld met
Filosofie, Ethiek, Jodendom, Godsdienstsociologie en Geestelijke Zorg (Pastoraat).
In alle 28 lessen is ruimte voor discussie en gesprek en de cursist kan zelf bepalen
hoeveel tijd hij aan de studie wil besteden.
De kosten voor het tweede en derde jaar bedragen  225 per jaar . Echtparen
genieten korting.

Data:
De lessen worden gegeven op de maandagavond
Tijd:
19.30 - 22. 00 uur
Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen

Informatieavond maandag 16 september 2019.
Wil je kennismaken met de cursusleider en informatie en ervaringen van cursisten
horen kom dan op deze avond naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Aanvang
20.00 uur.
Informatie bij ds. Bert L. van der Woude tel: 0597-422112 of via de website
www.tvg-groningen.nl

Overdag de cursus volgen? Dat kan bij de TVG Assen.
Voor meer informatie zie de website: www.tvgassen.nl

Bijbel en geloofsvragen

DIT JAAR NIEUW ! : OPEN COLLEGES
Onderwerp : Spiritualiteit en Natuur
Docent:
ds. Just van Es
Data:
30 september, 14 en 28 oktober en 4 november 2019.
Locatie:
Willem Lodewijk Gymnasium,
Tijd:
19.30 - 22.00 uur
Kosten:
 40
Opgave via de website of bij ds. Bert L. van der Woude

Bijbelkring
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Gelijkenissen zijn in het Nieuwe Testament bij uitstek de vorm waarin Jezus zijn
boodschap vertelt. Ze scherpen ons denken over wat rechtvaardig is, over wat er
toe doet in het leven, over jouw plaats en die van de ander, over wat je misschien
moet opgeven of met wie je je moet verbinden. En ze vertellen over het uitzicht op
de nieuwe wereld, vaak aangeduid met het koninkrijk van God.
We duiken in de wereld van de verloren zoon, de beste plaatsen bij de maaltijd,
rechtvaardige beloningen en verborgen talenten.

Bijbel en geloofsvragen

De verloren zoon - Rembrandt

Data:

10 september, 8 oktober en 12 november 2019,
14 januari, 11 februari, 10 maart en 14 april 2020
Tijd:
10.00 tot 11.30 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.

Leerhuis Judaïca seizoen 2019 – 2020
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Net als alle andere godsdiensten kent het Jodendom meerdere stromingen en
vormen. Bekend is dat ten tijde van Jezus de Sadduceeën, de Farizeeërs en de
Essenen actief waren als stromingen binnen deze ene religie. Elke variant kende ook
weer allerlei variaties. Na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel bleef eigenlijk
maar één hoofdstroom over, die van de Farizeeërs. Maar in latere eeuwen
ontstonden weer allerlei groeperingen, een proces dat doorgaat tot op heden.
Dit seizoen willen we kennis maken met één van die tradities, het Chassidisme.
Deze vorm van het Jodendom is ontstaan in de achttiende eeuw in Oost-Europa,
waar toentertijd grote joodse gemeenschappen leefden. Hun toestand was niet
makkelijk. De armoede was groot en de christelijke omgeving was lang niet altijd
even veilig voor deze minderheid. In deze bonte, kleurige, sombere wereld trad
iemand op, die de naam Baal Sjem Tov ontving, in onze taal "Heer van de goede
naam". Zijn optreden en zijn boodschap bracht in het leven van deze mensen een
nieuw elan. Talloze verhalen zijn ons overgeleverd uit de kring van deze wonderlijke
man en zijn volgelingen. Bekende namen als Martin Buber en Elie Wiesel zijn
verbonden aan de overleveringen van het Chassidisme in onze tijd.
Met elkaar gaan we kennis maken met deze boeiende en verrassende vorm van het
Jodendom, door deze verhalen te lezen en te bespreken. Zodoende kunnen we de
betekenis van deze beleving van het geloof in de Ene op het spoor komen.

Donderdagavonden van: 26 september 2019, kennismaking en
inleiding, 17 oktober, 21 november 2019
23 januari, 27 februari 2020, 26 maart 2020 slotavond
Tijd:
20.00 tot 22.00 uur
Plaats:
Nieuwe Kerk Centrum, Nw. Boteringestraat 1-15
Leiding:
Simon Bijl
Aanmelding: s.w.bijl@xs4all.nl of H.W. Mesdagstraat 78, tel. 050-3131017

Bijbel en geloofsvragen

Data:

Cursus Leren van Luther 2019-2020
Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron

Bijbel en geloofsvragen
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Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een Luthers theoloog
en predikant die vooral door zijn verzet tegen het
Nazi-regime voor velen een grote inspiratiebron is
geworden. Eén vraag houdt Bonhoeffer zijn hele leven
lang bezig: wat is de kerk, wie is de kerk, en waar is de
kerk voor? In zijn proefschrift (hij is dan pas 21 jaar) maakt
Bonhoeffer duidelijk dat de kerk niet moet praten over
Christus en het evangelie, maar zelf vindplaats moet zijn
van Christus in de wereld. Christus bestaat als gemeente.
Dat schept een enorme verplichting! Genade en vergeving
kunnen niet zonder Navolging (de titel van Bonhoeffers
beroemdste boek). En die navolging van Christus is geen hoogst individuele zaak
maar vraagt om sociaal engagement. In Amerika leert Bonhoeffer hoe zwarte
geloofsgemeenschappen dat laten zien in hun hulp aan slachtoffers van uitsluiting
en racisme. Geen wonder dat hij vervolgens in Nazi-Duitsland één van de
spraakmakende gezichten wordt van de Bekennende Kirche, die zich verzet tegen
de dictatuur en tegen mede-christenen die trouw zweren aan Hitler. Aanvankelijk
propageert Bonhoeffer pacifisme. Hij zamelt geld in om Joden te helpen vluchten
naar Zwitserland. Daarvoor wordt hij in 1943 gearresteerd en veroordeeld. Tijdens
zijn tijd in de Gestapo-gevangenissen en concentratiekampen schrijft hij de brieven
en gedichten die nu nog een enorme indruk maken. Na de mislukte aanslag op
Hitler in 1944 blijkt dat Bonhoeffer via familie ook betrokken was bij de groep
officieren die die aanslag hadden beraamd. Op 9 april, drie weken voor het einde
van de oorlog, wordt Bonhoeffer op persoonlijk bevel van Hitler opgehangen. Zijn
laatste woorden voordat hij werd opgehangen, waren: "Dit is het einde, voor mij het
begin van het leven."
Bonhoeffer heeft zich niet alleen laten inspireren door het radicale denken van
Maarten Luther (1483-1546), maar heeft dat denken ook voor onze tijd opnieuw
doordacht en doorleeft. In de cursus Leren van Luther 2019-2020 (75 jaar na
Bonhoeffers voortijdige dood) staan we stil bij zijn belangrijkste teksten over het
wezen van een kerkelijke gemeenschap, over de spanning (of niet) tussen christenzijn en leven in een niet-christelijke samenleving en over de betekenis van
'navolging' in onze tijd. Soms komt daarbij ook het denken van Luther prominent
aan de orde en soms denken we even mee met andere theologen die de actualiteit
van Luther (en Bonhoeffer) voor het voetlicht brengen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Aanmelding:

9 oktober, 6 november en 11 december 2019, 29 januari 2020
14.30 tot 16.00 uur
Lutherse kerk, Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen
Men kan zich opgeven tijdens de eerste bijeenkomst!

De cursus is voorbereid en wordt geleid door een team van Lutherse theologen
en predikanten. De serie wordt afgesloten met een film over het leven van
Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer - gedichten en gebeden in gevangenschap
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer
werd terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven,
gedichten en gebeden. De brieven schreef hij aan zijn familie, aan zijn verloofde en
vrienden; de gebeden voor zijn medegevangenen.
Een aantal van deze teksten is opnieuw vertaald en verzameld in het boekje "Dietrich
Bonhoeffer 1906-1945. Gedichten en gebeden in gevangenschap." In een viertal
bijeenkomsten op de dinsdagmiddag lezen en bespreken we een keuze hieruit.
Deelnemers krijgen het boekje uitgereikt.
(Mocht er belangstelling zijn voor een avondgroep, dan kunnen we over die
mogelijkheid overleggen.)

Bijbel en geloofsvragen

Data:
11 en 18 februari 2020, 10 en 24 maart 2020
Tijd:
14.30-16.30 uur
Plaats:
De Fontein, Eikenlaan 255
Info en opgave:
Marga Baas (marga.baas@home.nl).
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Bijbel op donderdag – de weg van het gebed
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Thema voor deze bijeenkomsten op de donderdagmiddag is dit seizoen: de weg
van het gebed.
We lezen diverse verhalen en fragmenten uit de Bijbel, zoals Abraham's pleidooi
voor Sodom en Gomorra, het gebed van Jezus en het zuchten van de Geest.
Wat is bidden?
Kunnen we (opnieuw) leren bidden?
Tot wie bidden wij?
In gesprek met de Bijbel en met elkaar proberen we te ontdekken wat bidden in ons
eigen bestaan zou kunnen betekenen.

Bijbel en geloofsvragen

Gielia Degonda, Auf gewundenen Pfaden 2001

Data:

4 oktober, 18 oktober, 31 oktober, 14 november
en 28 november 2019; 9 januari, 23 januari, 6 februari
en 20 februari 2020.
Tijd:
14.30-16.30 uur
Plaats:
De Fontein, Eikenlaan 255
Info en opgave:
Marga Baas (marga.baas@home.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 bibliodramagroep is geschikt voor iedereen die wil kennismaken 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. De
enige voorwaarden zijn nieuwsgierigheid en de bereidheid om jezelf open te stellen
voor een verrijkende ontmoeting met de tekst en met de medespelers.

7 oktober, 4 november en 2 december 2019,
6 januari, 3 februari, 2 maart 6 april en 4 mei 2020
Tijd:
18:15 tot 20:45 uur
Plaats:
Protestantse Theologische Universiteit, Groningen,
Oude Ebbingestraat 25
Maximaal aantal deelnemers: 16
(opgeven kan tot 1 september, maar vol is vol)
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: a.b.merz@pthu.nl of 06-34916368.

Bijbel en geloofsvragen

Data:

Voorbereiding Vieringen op Weg
Protestantse gemeente Groningen Zuid 2019 2020
Viering op Weg Blijdschap
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Blijdschap, aangename stemming, iets om blij van te worden. Dat 'iets' kan een
heleboel zijn. Iedereen heeft zijn/haar eigen invulling bij dit woord.
Blijdschap is een begrip dat met ons meegaat door de eeuwen heen.
We delen onze beelden en associaties en kijken wat de bijbel over blijdschap zegt.
Blijdschap is een breed terrein; ook de muziek speelt een rol als een van de
vertolkers van blijdschap.

Data voorbereiding:
donderdagavond 19 en 26 september 2019
Tijd:
19.30 uur
Plaats:
Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)
Viering:
Zondag 13 oktober 2019 om 10.00 uur
Coördinator en opgave:
Arja Schipaanboord, aschipaanboord@hotmail.com

Bijbel en geloofsvragen

Viering op Weg Openbaring
In het Bijbelboek Openbaring beschrijft Johannes aan 7 gemeenten in Klein-Azië
visioenen die hij kreeg op het eiland Patmos. Dat alles in de 1ste eeuw na Christus.
Johannes schrijft zijn brieven ter bemoediging aan de gemeenten die lijden onder
de vervolging van de Christenen in Klein- Azië.
Een draak, een beest met tien horens en zeven koppen, een wit paard met een
ruiter, zeven engelen, een boekrol met zeven zegels……
Wat moeten en kunnen wij vandaag met deze apocalyptische beelden?
Wat zeggen ons deze fascinerende beschrijvingen?
In drie voorbereidingsavonden gaan we ons hier over buigen.

Data voorbereiding:
donderdagavond 17, 24 en 31 oktober 2019
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)
Vieringen:
zondag 17 en 24 november 2019 om 11.30 uur
Coördinator en opgave:
Herma Bosch, hermabosch1955@gmail.com, 0651831924

Voorbereiding Vieringen op Weg
Protestantse gemeente Groningen Zuid 2019 2020
Viering op Weg Prediker
Het boek Prediker behoort tot de zogeheten Wijsheidsliteratuur en wordt
toegeschreven aan Koning Salomo. Het centrale thema is "Vanitas", ijdelheid (in de
zin van doelloosheid), in de vertaling van 2004 weergegeven als "lucht en leegte".
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Wat is de boodschap die de prediker ons wil meegeven? Wat kunnen wij van hem
leren? Op het eerste gezicht lijkt het of alles zinloos is, de wereld absurd, en al ons
gezwoeg niets dan lucht en leegte, ijdelheid.
Geen vrolijke boodschap, of zit er toch meer in?
Daar gaan wij ons tijdens de voorbereidingsavonden mee bezighouden, en tijdens
de dienst op 12 januari over praten en zingen.

Data voorbereiding:
donderdagavond 28 november, 12 en 19 december 2019
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)
Viering:
Zondag 12 januari 2020 om 10.00 u
Coördinator en opgave:
Jan van der Leek , vanderleek@home.nl

Viering op Weg Muziek
In deze cyclus gaan we op verkenningstocht naar muziek in de bijbel en in de kerk.
Een proeverij van kerkmuziek door de eeuwen heen! Van de eerste christenen,
langs de reformatie tot aan wereldmuziek en de diversiteit van nu.
En wat betekent muziek voor ons in de kerk en welke muziek en liederen spreken
ons aan?
We onderzoeken met elkaar de helende kracht van muziek.

Data voorbereiding:
maandagochtend 25 november,
woensdagavond 11 december 2019 en
maandagochtend 20 januari 2020
Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur
Plaats:
Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)
Viering:
Zondag 2 en 9 februari 2020 om 11.30 uur
Coördinator en opgave:
Arja Schipaanboord, aschipaanboord@hotmail.com

Bijbel en geloofsvragen

Tijdens de tweede viering op 9 februari wordt de Hennie Vrienten mis uitgevoerd.

Voorbereiding Vieringen op Weg
Protestantse gemeente Groningen Zuid 2019 2020
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Viering op Weg Franciscus
Franciscus van Assisi (1181-1226), de stichter van de Franciscaanse kloosterorde, is
nog altijd een tot de verbeelding sprekende figuur. Zijn spiritualiteit, zijn aandacht
voor de schepping, zijn betrokkenheid op de armen: veel verhalen doen hierover de
ronde. We willen ons verdiepen in het leven en de spiritualiteit van Franciscus en
dat naar ons toehalen. Wat heeft Franciscus ons nu nog te zeggen?
Deze viering wordt voorbereid door leden van de Pepergasthuiskerk en de
Immanuelkerk; de viering zal plaatsvinden in de Pepergasthuiskerk.

Eerste voorbereidingsavond:
maandagavond 9 maart 2020, 20.00 u, Immanuelkerk.
De overige avonden zijn in onderling overleg.
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)
Viering:
17 mei 2020 om 11.00 uur in de Pepergasthuiskerk
Coördinator en opgave:
Ingrid Webbink, ingridwebbink@gmail.com

Zangers gezocht
In de Immanuelkerk is komend seizoen twee keer de mogelijkheid om mee te
doen met een projectkoor. Je hoeft niet geschoold te zijn, maar wel graag
aanwezig op de repetities.
Viering op Weg Openbaring 17 en 24 november 2019 om 11.30 uur
Martijn Jager leidt het projectkoor voor de Viering op Weg over Openbaring

Bijbel en geloofsvragen

Data repetities: zaterdag 26 oktober, en zaterdag 2, 9, 16, 23 november
van 10 tot 12 uur in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Hennie Vrientenmis
9 februari 2019
Alweer tien jaar geleden schreef Henny Vrienten (bekend van Doe Maar en als
componist van film- en popmuziek) de muziek voor een complete liturgische
viering: van openingslied, kyrie en gloria tot aan slotlied en zegenbede.
Ruimte waar het licht kan komen!
Al eerder is deze mis opgevoerd in de Immanuelkerk. Dit was meer dan de moeite
waard en daarom willen we het komend seizoen opnieuw instuderen en ten
gehore brengen. Cantrix Cobien Nieuwpoort zal het project begeleiden.
Data repetities: zaterdag 4,11, 18 en 25 februari 2020, van 10.00 tot 12.00 u in de
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Voor alle projecten geldt:
meer info en opgave: Ingrid Webbink, ingridwebbink@gmail.com

Leren van de mystici
In de geschiedenis van de mystiek (het verlangen en streven naar verbinding met
het goddelijke Geheim) hebben mystici van alle tijden en van verschillende religies
ons laten zien dat God niet alleen buiten ons is, maar ook binnen in ons. Er is
daarmee een gemeenschappelijke goddelijke kern in het bestaan.
In het leerhuis gaan we dit onderzoeken aan de hand van het boek van Wim
Davidse: "Er is meer in ons". Leren van de mystici. De schrijver vergelijkt in zijn boek
uitspraken over God van vijf moderne mystici en teksten afkomstig uit verschillende
mystieke tradities. Daarbij zijn er verschillende mystieke wegen te ontdekken.
Hieraan heeft de schrijver negen merkstenen ontleend om dat te markeren. Kunnen
we wat met deze wegwijzers op de mystieke weg? Helpen ze ons om verder te
komen, dichterbij het goddelijk Geheim?
We gaan erover in gesprek vanuit onze eigen ervaringen.

Bijbel en geloofsvragen

We denken aan vijf bijeenkomsten.
Data:
24 oktober, 21 november en 19 december 2019.
23 januari en 20 februari 2020.
Tijd:
van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats:
De Bron, Bentismaheerd 1A, Groningen
Opgave en inlichtingen bij:
Alberte van Ess, 050-5415050, predikant.pkndebron@gmail.com
Jaap Koopmans, 050-3095503, J.Koopmans52@kpnplanet.nl

15

Geloven in de branding: het denken van Tomás Halík
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De Tsjechische priester en theoloog Tomás Halík (*1948)
staat sinds de vertaling van zijn boek Geduld met God (2014)
ook in Nederland sterk in de belangstelling. Opvallend is dat
hij de ontwikkelingen in de moderne samenleving serieus
neemt en tegelijk op een eigen manier verbinding zoekt met
het oude christelijke erfgoed. Wat kan dit ons vandaag nog
zeggen? We lezen zijn boek Raak de wonden aan. Over niet
zien en toch geloven (2018) en gaan met elkaar in gesprek
over zijn visie en toekomstbeeld voor samenleving, geloof
en kerk.

Data:

18 september, 16 oktober en 20 november 2019,
22 januari, 12 februari en 18 maart 2020
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

Middagpauzevieringen
Al jaren lang worden er oecumenische vieringen op donderdagen gehouden van
12.50 - 13. 30 uur. Vroeger gebeurde dat wekelijks in het gebouw van de Open Hof,
later in het gebouw bij de Nieuwe Kerk.
Tegenwoordig is men welkom op de tweede donderdag van de maand rond een
tekst, die kort wordt toegelicht en daarna door de aanwezigen besproken.
Er wordt gezongen en er is ruimte voor stilte en gebed.
Na de viering kan men nablijven voor ontmoeting met thee of koffie en samen eten
van meegenomen broodjes.
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Data:

Plaats:
Tijd:
Info:

donderdag 12 september, 10 oktober, 14 november en
12 december 2019; 9 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april,
14 mei en 11 juni 2020
Nieuwe Kerkcentrum, Nw. Boteringestraat 1 - 15
Op de tweede donderdag van de maand van 12.50 - 13.30 uur
Simon Bijl, s.w.bijl@xs4all.nl

Zaterdagcursus: Strijders voor gerechtigheid
Levenden, weest tolerant en altijd waakzaam staat te lezen bij een oude synagoge.
Maar wat vraagt het om gerechtigheid te bereiken?
En wanneer doe je een zaak of een medemens eigenlijk recht?
Op drie zaterdagochtenden treden we in het spoor van een aantal voorvechters uit
de recente geschiedenis: ds. Martin Luther King jr. (1929-1968), 'nazi-jager' Simon
Wiesenthal (1908-2005) en Carla del Ponte (*1947), hoofdaanklager van het
Joegoslaviëtribunaal.
Documentaire beelden en interviews vormen het uitgangspunt van de
bijeenkomsten en het gesprek.
Elke keer wordt besloten met een eenvoudige lunch.

Carla del Ponte
(foto: wikipedia.org)

Martin Luther King jr.
(foto: wikipedia.org)

17

Simon Wiesenthal
(foto: New York Times)
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Data:
18 januari, 15 februari en 21 maart 2020
Tijd:
10.30 tot 12.30 uur
Plaats:
Remonstrantse kerk, kerkenraadskamer, Coehoornsingel 14
Kosten:
 5,- per keer (incl. lunch)
Begeleiding:
ds. Lense Lijzen
Informatie en aanmelding:
remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl
of 050-5260630/ l.j.lijzen@planet.nl

Martinikerk
. Elke woensdagmiddag van
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14.30 - 16.30 uur Biechtspreekuur
in het Boter & Broodhuisje van de
Martinikerk.

. Elke laatste woensdagavond van de
maand vespers in het Hoogkoor van
de Martinikerk van 20.00 - 20.40 uur
(behalve in juli en augustus)
Voorafgaand kan er meegegeten
worden vanaf 18.30 uur in de kapel

. Elke tweede donderdagavond van de
maand Spoor van Licht, van
19.30 - 22.00 uur in de Martinikerk.
(Behalve in juli en augustus). Spoor
van licht is een interkerkelijk initiatief.

. Elke laatste vrijdagavond in de maand
open filosofiekring van 20.00 - 20.30
uur in de Librije van de Martinikerk.
(Behalve juli en augustus)

. Elke eerste zondagmiddag in de
maand Engelstalige dienst van
17.00 - 18.15 uur in de Martinikerk
(behalve in juli en augustus)
Voorafgaand koffie en erna een
maaltijd.

. Elke tweede zondag in de maand om
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17.00 uur een Psalmenvesper in de
Martinikerk (behalve juli en augustus)
Samenwerking met Schoonheid met
een Ziel.

Voor andere activiteiten: check de website, Facebook of Kerk in Stad.
Voor meer informatie neemt u contact op met de scriba (Siem Doornenbal)
of predikant (Pieter Versloot) scriba@wijkgemeente-martinikerk.nl of
dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl

Pepergasthuisviering met Marjoleine de Vos
Met regelmaat vragen we mensen vanuit hun
betrokkenheid bij de maatschappij om in de
Pepervieringen hun inzichten met ons te delen.
We doen dat jaarlijks in enkele bijzondere vieringen.
Deze dragen de titel Tussen Hemel en Aarde; het zijn
vieringen waarin de samenleving binnenkomt en een
beroep op ons doet. Marjoleine de Vos is bereid ook
deze keer een overweging voor haar rekening te
nemen. Marjoleine is bekend als redacteur en columnist
bij de NRC. Velen zullen haar ook kennen als schrijfster
van prachtige poëzie en mooie teksten, o.a. in het boek
Ode dat in mei ter gelegenheid van het 50-jarig
jubileum van de Stichting Oude Groninger Kerken
verscheen. Op 17 november 2019 verzorgt ze de
overweging tijdens de viering in de Pepergasthuiskerk.
U bent van harte uitgenodigd.
Datum:
Tijd:
Plaats:
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Zondag 17 november 2019
10:30 uur
Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20, 9711 PC Groningen

Pepergasthuiskerk Kerstkring 2019: Het Mysterie van Menswording

Datum:
Tijd:
Plaats:

Zondag 1 december 2019
10:30 uur
Pepergasthuiskerk, Peperstraat 20, 9711 PC Groningen
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In de advent bereiden we ons voor op het mysterie van de menswording van God.
Dit jaar maken we nadrukkelijk ook ruimte om na te denken over onze eigen
menswording: wat bepaalt ons, wat vormt ons, wie zijn wij, wat betekent het
eigenlijk om mens te zijn? Bij het nadenken over deze vragen worden we bijgestaan
door vier Bijbelse verhalen die ons een boodschap vertellen over onze toekomst.
De toekomst van God met de mens en de toekomst van de mens met zichzelf.
Is de mens in het diepst van zijn gedachten voor zichzelf een mysterie of zijn wij een
raadsel dat valt op te lossen?
In vier Adventsvieringen bereiden we ons op vier verschillende manieren voor op
de toekomst, op het mysterie van het leven, op het ontvangen van het wonder van
Kerst.
Op de eerste zondag zal Jannet Delver poezie en muziek gebruiken om de
voorspellingen van de profeet Micha in een breder kader te plaatsen.
Jannet is theoloog en cultuurfilosoof en voormalig hoofd van de dienst geestelijke
verzorging in het Vumc.
U bent van harte welkom.

Christelijke meditatiegroep in De Bron
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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 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 gebruik gemaakt van bijbelgedeeltes of andere
(religieuze) teksten, een bepaald object, muziekfragmenten en afbeeldingen.
In De Bron (Beijum) komt de meditatiegroep samen op de 2e en de 4e
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.
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Data:

elke tweede en vierde maandag van de maand,
start 23 september 2019
Tijd:
van 19.30 tot 20.00 uur inloop met thee en koffie,
van 20.00 - 21.00 uur meditatie
Plaats:
de Bron, Bentismaheerd 1A, Groningen
Inlichtingen en opgave:
bij ds. A. van Ess, predikant.pkndebron@gmail.com, 0505415050

Meditatiegroep Stilte in Stad
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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. 20 minuten in stilte. Wanneer de gong weer klinkt wordt er
een tekst gelezen uit de Bijbel of een andere christelijke bron en zijn we nog een
kleine 10 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.
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 Oud-Katholieke
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 (19261982), 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.
Wilt u meedoen? Loop gewoon eens binnen!

Vanaf 17 september 2019 op dinsdagavond
(behalve tijdens vakanties)
Tijd:
19.30 uur (kerk open om 19.15 uur).
Plaats:
Oud-Katholieke kerk, Witte de Withstraat 2; 9726 EC Groningen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
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Data:

Stadsklooster
Stadsklooster is een plek van stilte en ontmoeting midden in de
drukke binnenstad van Groningen.
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Elke dag, behalve op zondag en de christelijke feestdagen
is het stadsklooster geopend vanaf 17 uur
om in stilte binnen te komen
en eventueel een kaars aan te steken.
Om 17.15 uur gaat de deur dicht en begint het getijdengebed,
eenvoudig met liederen uit Taizé en Iona of andere bronnen,
een psalm, een bijbeltekst en stilte.
Na afloop is er koffie/thee.
Rond 18.00 uur gaat ieder weer zijn of haar eigen weg.
Op woensdag zijn we stil rond een meditatieve tekst
Op zaterdag hebben we een lichtritueel.
NIEUW: writefulness! Aandacht gerichte schrijf meditatie.
Onder begeleiding van Nick Everts (monastiek pionier)
worden verschillende vormen van meditatief schrijven verkent.
Eén groep start twee wekelijks in het najaar en één in het voorjaar:
1) Donderdagmiddag 15.00-16.30
12, 26 sept, 10, 24 okt & 7, 21 nov 2019
2) Donderdagmiddag 15.00-16.30
9, 23 jan, 6, 20 feb & 5, 19 maart 2020
Opgave verplicht (zie mail), vrije bijdrage,
beperkt aantal plekken, locatie volgt per email.
Het stadsklooster is in ontwikkeling.
Houd de website en facebook in de gaten.
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Data:
Tijd:
Plaats:

Vanaf 24 augustus maandag tot en met zaterdag
van 17.00 tot 18.00 uur
Lutherzaal, Margarethahof, Haddingestraat 23
(zijstraat Vismarkt en Zuiderdiep)
Informatie: www.stadskloostergroningen.nl of mail naar:
info@stadkloostergroningen.nl
Opgave:
niet nodig
N.B. In de zomermaanden juli en tot 24 augustus vindt het Stadsklooster plaats
in de Martinikerk op woensdag en zaterdag om 17.00 uur.
Ingang Martinikerkhof 3, tegenover het Feithhuis. Open vanaf 16.45 uur

Lectio Divina van de psalmen
Lectio Divina is een spirituele leeswijze die door de vroege monniken ontwikkeld
werd. Eenvoudig gezegd gaat het er bij deze leeswijze om hoe wij zélf in de Schrift
staan. Als je de psalmen leest kan het je treffen hoe de psalmist klaagt, roept,
juicht….onzeker is.... verdrietig is… troost zoekt… kortom hoe hij alle menselijke
emoties kent.
Als we een psalm lezen volgens de Lectio Divina kijken we eerst naar wat er staat in
de tekst, en welke vragen of opmerkingen we daarbij hebben. Daarna overwegen
we in stilte de tekst. Hoe kan deze tekst bij ons 'binnenkomen? Kan de tekst ook ons
(Gods) verlangen wakker maken of oproepen? Hoe staan wij zelf in de tekst? Waar
raakt zij ons? Kunnen we ons eigen leven erin herkennen?
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We willen drie avonden op deze manier een psalm lezen.
Data:
Tijd:
Plaats:
Begeleiding:

7 oktober, 4 november 2019 en 6 januari 2020
19.30 - 21.30 uur
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Anne Hilhorst-Joosten

Graag aanmelden voor 1 oktober per mail: anne.hilhorst@kpnmail.nl

Workshop “Teken een glas in lood venster”
Op dinsdag 16 oktober van 10.00-12.00 uur bent u
van harte uitgenodigd om "een glas in lood venster"
te tekenen. Op christelijke basis, zoals een
roosvenster of een symbool uit de christelijke
traditie. Er zijn meerdere voorbeelden beschikbaar
van heel eenvoudig tot erg ingewikkeld. Ook zonder
tekenervaring komt u tot een mooi resultaat.
Er wordt gewerkt met kleurpotlood, stift en/of
pastelkrijt. Tevens gaan we in gesprek over een
aspect van het geloof en is er meditatieve muziek
op de achtergrond.
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Datum:
woensdag 16 oktober
Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur
Plaats:
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Kosten:
10
Aanmelding en informatie;
tekenenbijmariska@gmail.com
Aanmelden voor 14 oktober
Mariska Lunsing. Creatief, kunstzinnig docent/begeleider bij Beeldend bezig.

Etty Hillesum
Verdiepingskring over Etty Hillesum aan de hand van "Het verstoorde leven“
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"Binnen in me zit een heel diepe put en daarin zit God soms kan ik erbij
maar vaker liggen er stenen en gruis voor de put dan is God begraven
dan moet hij weer opgegraven worden."
Etty Hillesum
Etty Hillesum, geboren 15 januari 1914 te Middelburg, werd in 1939 jurist en
studeerde daarna Russisch. Zij werd via Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz,
waar zij waarschijnlijk op 30 november 1943 vermoord werd.
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Van maart 1941 tot oktober 1942 houdt Etty Hillesum een dagboek bij. Geen
oorlogsdagboek maar een dagboek met gedachten over een zinvol bestaan, over
het wezenlijke in de mens.
Etty spoort zich (en anderen, ons ?!) aan, om het goede in zichzelf (ons) "op te
graven" en tot leven te wekken.
Het goede, is dat dat, wat ze God gaat noemen?
'Hineinhorchen', groeien in mens-zijn.
Lijden en verdriet. Het uitbannen van haat
uít het denken. Veel om over na te denken,
veel dat bij christenen kan aansluiten.
Etty Hillesum neemt ons mee op haar
levensweg. Van een onzekere jonge vrouw
die veel teveel in haar hoofd zit, naar de
vrouw die de diepte in gaat, naar de zin van
het leven zoekt en die in Westerbork tot
steun en troost van velen wordt, of zoals
zij het zelf zei: "men zou een pleister op
vele wonden willen zijn."
Het dagboek van Etty Hillesum, begonnen
als een therapeutisch middel om de chaos
in haar hoofd en haar sterk wisselende
stemmingen de baas te worden, is nu
geworden tot een bron van inspiratie en
bezieling voor velen.

Data:
Tijd:
Plaats:
Opgave:

14, 28 september; 12, 26 oktober; 09, 23 november 2019
zaterdagochtenden van 10.00 - 12.00 uur
Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen
José Weening-Hallmans jose.hallmans@gmail.com
06 - 15202592

Preek van de Leek Stevo Akkerman
Nieuw initiatief in Groningen Zuid: de Preek van de Leek!
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.
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Stevo Akkerman bijt de spits af. Op
zondagmiddag 20 oktober beklimt hij de
preekstoel in de Immanuelkerk.
Stevo Akkerman is redacteur en columnist
van dagblad Trouw. Daarnaast schrijver.
Een aantal keer per week schrijft hij zijn
column op de tweede pagina van de krant.
Over de samenleving, nationaal en
internationaal, politiek en levenshouding.
Kenmerkend is dat hij daarbij ruimte maakt
en vragen blijft stellen vanuit zijn drijfveer
om zichzelf en anderen niet vast te zetten
in een mening of idee over hoe het hoort.
Zelf zegt hij over zijn columns: mijn columns zijn in feite vaak ook kleine preekjes.
Ik heb een hekel aan mensen met een onbedwingbare preekdrang, maar ik heb dat
zelf blijkbaar ook….( uit: interview nieuwwij).
We laten ons uitdagen en inspireren door zijn preek die de titel draagt: het
verlangen van een gelovige ongelovige……

zondag 20 oktober 2019
16.00 uur
Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen

Voor meer informatie: zie www.immanuelkerk-groningen.nl

Lezing, debat, samenleving

Datum:
Tijd:
Locatie:

Documentaire “Down to earth”
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Op zoek naar nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen
met hun drie kinderen vier jaar in Noord-Amerika samen met Native Americans.
Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen.
Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom
Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.

Lezing, debat, samenleving

De film nodigt uit om te verbinden, met jezelf, met anderen en met de aarde zoals
deze ons gegeven is. Het is een film om mee aan de slag te gaan en legt een mooie
voedingsbodem voor een aansluitende dialoog.

Datum:
donderdagavond 3 oktober
Tijd:
19.30 uur (lengte van de documentaire: 1,5 uur)
Plaats:
Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)
Voor meer informatie en opgave:
Robert Faber, robertfaber5@hotmail.com of
Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com

Lezing Trees van Montfoort
„Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid“
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.
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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.
Deze lezing wordt georganiseerd door de Pepergasthuis gemeenschap en de
Protestantse gemeente Groningen- Zuid.
Op zondagochtend 26 april 2020 gaat Trees van Montfoort voor in een viering in de
Peper om 10.30 uur.

Lezing, debat, samenleving

Datum:
zaterdag 25 april 2020
Tijd:
15.00 uur - 17.00 uur.
Plaats:
Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)
Voor meer informatie:
Rita Rouw (home@ritarouw.nl) en
Anita Akkerman (acakkerman1@gmail.com)

Lezingen in de R.K. Sint Martinusparochie 2019 - 2020
Lezingen in de Sint-Martinusparochie 2018 - 2019

28

Tijd:
Plaats:

alle avonden beginnen om 20.00 uur
Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

Informatie over de verschillende lezingen en sprekers vindt u op de website van
de Sint Martinusparochie: www.stmartinusparochie.nl
15 oktober 2019 - De heilige Edith Stein
door mgr. dr. E. de Jong

Lezing, debat, samenleving

De heilige Edith Stein (Breslau 1904 - Auschwitz 1942),
zei als Joods meisje van 16 het geloof van haar
voorvaderen vaarwel en werd bewust atheïste. Na de
middelbare school werd ze echter aangetrokken door
de lijfspreuk van de filosoof Edmund Husserl: "Zu den
Sachen selbst." Vraag naar de dingen zelf; blijf niet bij
de buitenkant staan. Bij hem ging ze studeren en
schreef ze haar proefschrift over de empathie. Tegelijk
leerde ze inderdaad ook zonder vooroordelen goed te
kijken naar de dingen en mensen. Ten slotte was het
lezen van de autobiografie van Theresia van Avila
(1515-1581), een grote mystica, doorslaggevend.
Toen ze het boek dichtgeslagen had, riep ze uit:
„Dit is de waarheid!". Ze trad in bij de Karmelietessen in Keulen. Door de Nazi's
bedreigd ging ze naar het buitenland en kwam zo in Echt (L) terecht. Daar werd
ze in 1942 weggevoerd, als vergelding voor het veroordelen van de deportaties van
de Joden door de bisschoppen van Nederland.
De heilige Paus Johannes Paulus II heeft haar heiligverklaard (1989) uitgeroepen tot
medepatrones van Europa.
Everard de Jong, geboren in Eindhoven op 4 juli 1958, studeerde na de L.T.S.
metaal en de M.T.S. electronica aan het seminarie Rolduc te Kerkrade en werd 28
mei 1983 priester gewijd.
Hij studeerde in Rome en Washington. Daarna werd hij docent filosofie aan diverse
priesteropleidingen. Op 6 februari 1999 werd hij tot bisschop gewijd en is sindsdien
hulpbisschop van Roermond. Onlangs verscheen van hem Wijsgerige ethiek
(Parthenon, 2019)
12 november 2019 - Leven na de dood?
door pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar
Het einde van het kerkelijk jaar ziet de Kerk in het licht van het einde der tijden.
Wat moeten wij denken over een persoonlijk oordeel bij ons overlijden en het
Laatste Oordeel?

Lezingen in de R.K. Sint Martinusparochie 2019 - 2020
Wat te denken over hemel, hel en vagevuur? Velen leven in het
hier en nu als een absoluut gegeven: wat er daarna is lijkt ver
weg of zelfs niet bestaand.
Toch spreekt Christus heel duidelijk over een oordeel. Hoe
moeten we dat verstaan?
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Pastoor R.R.B.M. Wagenaar (1944) werd in 1983 tot priester
gewijd. Daarvoor studeerde hij kunstgeschiedenis.
Sinds eind 2000 pastoor van de St. Martinusparochie.

10 december 2019 - Steden van lezers. Boeken, lezers en devotie in
de late Middeleeuwen.
door prof. dr. Sabrina Corbellini
De lezing zal ingaan op een veel besproken
onderwerp in de bestudering van laatmiddeleeuwse geschiedenis (in het bijzonder de
periode 1350-1520): de mogelijkheid voor
"gewone mensen" toegang te krijgen tot
religieuze teksten, in primis de Bijbel, maar
ook devotionele en mystieke werken. Aan de
hand van verschillende schriftelijke en visuele
bronnen zal ik de toegankelijkheid van
religieuze literatuur bespreken, maar ook
stilstaan bij de vraag waar deze gewone
mensen religieuze teksten konden vinden en
hoe deze teksten werden gelezen.

14 Januari 2020 - Onderzoek naar mensen met de perceptie van een
"Voltooid leven“
door dr. A. Sachs
Dr. Els van Wijngaarden (Universiteit voor Humanistiek Utrecht) en Dr. Alfred
Sachs (Julius Centrum, UMC-Utrecht), hebben van VWS de opdracht gekregen
om in 2019 onderzoek te doen naar mensen met een "voltooid leven" gevoel.
De discussie die nu actueel is betreft mensen die hun leven voltooid achten en
om die reden hun leven willen beëindigen.
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Sabrina Corbellini is verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de
Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 is zij hoogleraar "Geschiedenis van het
lezen in premodern Europa" en geef leiding aan de onderzoeksgroep "Cities of
Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century".
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Voltooid leven is een verzamelbegrip van verschillende situaties; er bestaat geen
eenduidige definitie. Bij voltooid leven is het lijden en de uitzichtloosheid niet
obligaat, maar indien aanwezig dan wordt dit lijden niet veroorzaakt door een
ziekte. Toch hebben deze mensen een stervenswens en willen ze euthanasie of
hulp bij zelfdoding om hun leven te beëindigen. De vraag vanuit de gemeenschap
aan de overheid is om ook deze groep te voorzien in een niet-strafbare vorm van
hulp bij zelfdoding.
Naast de vraagstelling van dit onderzoek, zullen met name
begrippen als autonomie, zelfbeschikking en stapeling van
ouderdomsklachten, conform de wet omschreven, worden
gepresenteerd.
Het doel van de avond is de thematiek aangaande
"voltooid leven" te verduidelijken om zich een goed beeld
ervan te kunnen voorstellen.
Alfred Sachs (1949) studeerde geneeskunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1983 tot 2018 was hij
huisarts in de stad Groningen. Na zijn promotie in1997 is hij werkzaam geweest
als universitair docent-onderzoeker aan het Julius Centrum van het UMC-Utrecht
en vanaf 2007-2018 als Associate professor. Momenteel werkt hij in opdracht van
het ministerie van VWS aan een ZonMw studie over mensen met de perceptie
van een "voltooid leven" en geeft hij onderwijs over o.a. medische ethiek aan het
UMC-Utrecht.
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4 februari 2020 - Schoonheid als weg naar God
door dr. A. Bodar
Volgens de even oude als nog altijd geldende leer en
overtuiging van de Moederkerk is God één, waar, goed
en schoon. Als de ene God in drie Personen (Vader,
Zoon en Heilige Geest) is Hij de waarheid, de
goedheid en de schoonheid.
We leven in een periode dat waarheidsvinding als
gegeven wordt betwist in de meningsvorm over
relativisme (iedereen zijn eigen waarheid) en ook
inzake goedheid (die veelal afhankelijk is van
onderscheiden meningen omtrent leven en dood en
dergelijke).
Schoonheid, ondanks de misvatting over de betwisting
of de ene smaak beter is dan de andere (hetwelk
natuurlijk zo is), is een wat minder zorgelijke
eigenschap van God dan die over waarheid en goedheid dan die over waarheid en
goedheid.
De weg naar God dus als schoonheid is het thema van de lezing - de ontroering in
het wisselen van blikken, de gewaarwording van de natuur, de geboorte van een
kind, de verliefdheid tussen twee personen, de bewogenheid door muziek, het
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besef van eigen kleinheid tegenover een grootheid die ons te boven gaat.
En dan ook nog de aanraking door God -- Hij, de persoonlijke God, Die voor ons
niet te bevatten is omdat Hij te groot voor ons is.
Die ervaring van schoonheid geschiedt in de liturgie -- de aanraking van hemel en
aarde, bescheiden over en weer, in het christelijke ritueel dat in stylering gestalte
geeft aan de viering van God als de opperste schoonheid.
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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.
11 maart 2020 - Hoe denken over God in het licht van het lijden?
door mgr. dr. C.F.M. van den Hout
Het lijden maakt deel uit van het menselijk bestaan. Het
is ook altijd een onderwerp geweest om over na te
denken. Waarom is er lijden en waarom moet ik lijden?
We kunnen er filosofisch over reflecteren, maar in het
bijzonder stelt zich de vraag naar het lijden bij
christenen. We geloven in een goede God. Hoe kan
Hij het lijden toestaan of willen? Waarom is er het
kwaad? Een definitief antwoord zullen we op deze
vraag niet krijgen, zeker niet als het lijden ons
persoonlijk raakt. We kunnen er wel over nadenken
samen met gelovigen die het vóór ons hebben gedaan. Het boek Job helpt ons
gedachten te formuleren over de betekenis van het lijden.

21 april 2020 - 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 zgn 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
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Mgr. dr. Ron van den Hout is bisschop van Groningen - Leeuwarden.
Hij studeerde Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome
en promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een proefschrift over
het boek van de profeet Zacharia.
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anarchistische, buitenparlementaire beweging. De Sociaal Democratische
Arbeiders Partij onder leiding van Troelstra hing de marxistische leer aan en preekte
de klassenstrijd en de revolutie en was niet bereid om 'burgerlijke'
regeringsverantwoordelijkheid nemen. Het zijn vooral christelijke kabinetten
geweest die de basis hebben gelegd voor de sociale wetgeving aan het eind van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
Mw mr. Pia Lokin-Sassen studeerde van 1964 tot 1971 rechten in Nijmegen. In juni
1974 begon zij als wetenschappelijk medewerkster I aan de rechtenfaculteit van de
RUG Groningen. 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.
12 mei 2020 - 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 christelijk
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.

Dit najaar presenteert stichting Marianum - School voor de ziel een eerste
cursus van zeven hoorcolleges over mystieke theologie. Deze zullen zijn
toegespitst op de relatie tussen de menselijke ziel en God, en de wegen die de
traditie aanreikt om jezelf beter te leren begrijpen en de zoektocht naar God op
een zinnige manier te kunnen vormgeven. De colleges worden op
zondagmiddag gegeven door pater drs. Hugo Beuker, kluizenaar, die zich in dit
onderwerp heeft gespecialiseerd aan de KU Leuven. Hij staat erom bekend dat
hij lastige stof helder en met de nodige humor kan brengen. Het betreft een
theologische cursus op Academisch niveau.
Data:
Tijd:
Plaats:

13 oktober - 20 oktober - 27 oktober - 3 november - 10 november
- 17 november - 24 november 2019
14.00 - 15.30 uur.
Pastorie Radesingel 4, Groningen

DoRe-Café 2019 – 2020
Oude denkers opnieuw gedacht

De actualiteit van de twintigste eeuw

Het DoRe-Café van remonstranten en doopsgezinden richt dit najaar in een drieluik
zijn blik op een aantal theologen, die in de afgelopen eeuw van zich hebben doen
spreken: de remonstrantse seminariehoogleraar Gerrit Jan Heering (1879-1955), de
doopsgezinde predikant Frederik (Frits) Kuiper (1898-1974) en de rooms-katholieke
Catharina Halkes (1920-2011). Bij alle drie tekent zich het dilemma af van het
-gedreven- spreken in en vanuit de kerk en de taak die zij vanuit het evangelie
voelen aan de ene kant en aan de andere kant het deel van hun eigen kerk dat zich
minder uitgesproken wil profileren. De avonden willen zowel deze historische
spanning belichten als de actualiteit van deze theologen en meer in het algemeen
het spreken van 'de' kerk in de samenleving.
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(1) Gerrit Jan Heering en De zondeval van het christendom
De klassieke remonstrant Heering publiceerde zijn boek over de christelijke
vredesgedachte in 1933. Belangrijkste idee is dat de sterkste machten in
het leven niet geweld en wapenen zijn maar geloof en geweten.
Ds. Lense Lijzen, predikant van de remonstrantse gemeente, verkent
Heerings radicaliteit, die veel opriep en nog steeds vragen oproept.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Tijd:
Toegang:

ds. Lense Lijzen
maandag 7 oktober
Remonstrantse kerk, kerkzaal
Coehoornsingel 14, Groningen
20.00 uur
vrijwillige bijdrage

Lezing, debat, samenleving

Gerrit Jan Heering
foto: KNAW, Huygens Instituut

DoRe-Café 2019 – 2020
(2) Frits Kuiper, tussen gewone- en
heilsgeschiedenis
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Als denker ging het de doopsgezinde ds. Frits Kuiper in de theologie om de
samenhang tussen de 'gewone' geschiedenis en de 'heilsgeschiedenis'.
Daarvan getuigen zijn ruime belangstelling voor het socialisme, zionisme
en het doperdom. Die vormden hem tot een uitgesproken maatschappijkritische rode theoloog. En hij liet het niet alleen maar bij woorden.
Inleider:
Datum:
Plaats:
Tijd:
Toegang:

ds. Pieter Post (Heerenveen)
woensdag 6 november
Doopsgezinde kerk,
Oude Boteringestraat 33
20.00 uur
vrijwillige bijdrage
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(3) Catharina Halkes, de eerste eco-theologe
Halkes, met name bekend als feministisch
theologe en voorzitter van de 8-mei
beweging, gaf ook de eerste aanzet tot
een eco-theologie.

Catharina Halkes
foto: wikipedia.org
Datum, plaats en inleider van deze lezing worden nog bekend gemaakt.

Hoe staat het met Voltooid Leven?
De ontwikkelingen rond het denken over de laatste levensfase en een waardig
levenseinde blijven de gemoederen bezighouden. Recent mengde ook het kabinet
zich direct in de discussie met het starten van een landelijke discussie over het
levenseinde.
Dr. Annemarieke van der Woude zal ingaan op de actuele ontwikkelingen. Zij bepleit
onder meer terughoudendheid met euthanasie bij niet-terminaal zieke mensen en
wil ook meer aandacht voor wie achterblijven.
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Van der Woude is theoloog aan de Radboud Universiteit, remonstrants predikant en
publiceert regelmatig in Trouw over de laatste levensfase. Ze is auteur van onder
andere Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat (2015) en Het doodshemd
heeft geen zakken. Nadenken over het levenseinde (2011).

Annemarieke van der Woude

dinsdag 29 oktober
Remonstrantse kerk, kerkzaal, Coehoornsingel 14, Groningen
19.30 uur / 20.00 uur
vrijwillige bijdrage
niet nodig
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Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
aanmelding:

Kom op je verhaal wandeling Natuurschoon Nietap

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

Datum:
donderdagmiddag 14 mei 2020
Tijd:
14.00 uur (tot ongeveer 15.30 uur).
Wandelroute: natuurgebied Natuurschoon Nietap
Verzamelen: parkeerplaats die ligt tegenover Vagevuurselaan 8-10, bij een
groot bord Natuurschoonbos.
Organisatie: het initiatief voor deze wandeling ligt bij de PKN in Roden.
Begeleiding: Anita Akkerman (predikant Protestantse gemeente Groningen
Zuid en wandelcoach)
Info en opgave:
Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com
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FESTIVAL VAN DE GEEST 12 tot en met 15 september 2019
Het Festival van de Geest is een vierdaags cultuurfestival in en rond de Nieuwe Kerk
te Groningen. Het wordt jaarlijks georganiseerd rond Open Monumentendag in
september. Het Festival van de Geest is een co-productie van de Hortusbuurt en van
de Nieuwe Kerk. Het programma bestaat uit lezingen - muziek - theater - kunst maaltijd - workshops - themawandelingen.
Deze editie heeft als thema: 'GROEN DOEN’
Donderdag 12 september
19.30
Inloop (koffie, thee of verrassing)
20.00
Opening door burgemeester Peter den Oudsten
Presentatie door Carla Veldhuis van "Operatie Steenbreek" en
Rixt van Gosliga van "Korenbloemtuinen"
Optreden van Elles van der Heiden op de vleugel na de pauze
Presentatie door Tamara Ekamper, landschapsarchitect gemeente
Groningen Presentatie Niels Knilis Meijer over zijn actie: bloemzaad
inzaaien "beter voor de bijen“

Cultuur en excursie

Vrijdag 13 september
20.00
Tomm Velthuis: PerFormgever. Renée Luth: stadsdichter.
Cissy Gressmann en Mauricio Plat: Spoken Word.
En een saxofoon spelend damesduo: "Truus soleert".
Een divers programma van powerpoint tot persoonlijke verhalen,
een sketch of korte film en met het orgel van de Nieuwe Kerk
Zaterdag 14 september
10.00-17.00 Kunst-, cultuurmarkt, tweedehandsboeken, platen- en CD-verkoop
rondom de kerk.
Open Monumentendag, mogelijkheid tot bezichtiging van de Nieuwe
Kerk en het beklimmen van de toren van de Nieuwe Kerk.
11.00
Ineke Jekel (fluit) en Els Koning (piano)
11.30, 13.00 Doedertoe: 3 workshops voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Mandala's
leggen van bloemen,
en 15.30
blaadjes en vruchten uit de natuur
12.00-12.30 Groninger Kamerkoor

Vervolg programma zaterdag
13.00
14.00-14.30
15.30
16.30
17.30
18.30

Modeshow van tweedehands kleding
Groninger Kamerkoor
Jelte Hulzebos: orgeldemonstratie
Pianospel door 2 jonge buurtgenoten
Borrel voorafgaand aan de Buurtmaaltijd.
Buurtmaaltijd inclusief een drankje ( 20 p.p.)
Kinderen t/m 12 jaar, studenten en mensen met stadjerspas ( 5 p.p.)
Opgeven via festivalvdgeest@gmail.com (niet/wel vegetarisch)
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Zondag 15 september
9.30
Theater-kerkdienst met Kees van der Zwaard, theatermaker en
dominee
13.00
Inloop en uitleg wandelingen
13.30
Natuurwandeling o.l.v. Janny Giezen (natuurgids)
13.30
Kunstwandeling o.l.v. Anneke Oele (kunsthistoricus)
Voor deelname van te voren opgeven via:
festivalvdgeest@gmail.com ( 2 p.p.)
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Het jaar door
Theologische Vorming Gemeenteleden
Biechtspreekuur Martinikerk
Meditatiegroep in De Bron
Meditatiegroep Stilte in Stad
Stadsklooster

blz
4
18
20
21
22

September 2019
blz
1
Engelstalige dienst Martinikerk 18
8
Psalmenvesper Martinikerk
18
10
Bijbelkring
6
12
Middagpauzeviering
16
12
Spoor van Licht
18
12-15
Festival van de Geest
37
14
Verdiepingskring Etty Hillesum 24
18
Het denken van Tomás Halik 16
19
Voorber. Vieringen op Weg
12
25
Vesper Martinikerk
18
26
Verdiepingskring Etty Hillesum 24
26
Leerhuis Judaïca
7
26
Voorber. Vieringen op Weg
12
27
Filosofiekring Martinikerk
18
Oktober 2019
blz
3
Down to earth
26
4
Bijbel op donderdag
10
6
Engelstalige dienst Martinikerk 18
7
Lectio Divina van de psalmen 23
7
Bibliodrama
11
7
Oude denkers opnieuw gedacht 33
8
Bijbelkring
6
9
Leren van Luther (Bonhoeffer) 8
10
Middagpauzeviering
16
10
Spoor van Licht
18
13
Psalmenvesper Martinikerk
18
13
Viering op Weg
12
15
Lezing Sint-Martinusparochie 28
16
Het denken van Tomás Halik 16
16
Workshop Glas in Lood
23
17
Leerhuis Judaïca
7
17
Voorber. Vieringen op Weg
12
18
Bijbel op donderdag
10
20
Preek vd Leek Stevo Akkerman 25
24
Voorber. Vieringen op Weg
12
24
Leren van de mystici
15
25
Filosofiekring Martinikerk
18
26
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
29
Voltooid Leven
35
30
Vesper Martinikerk
18

Oktober 2019
blz
31
Bijbel op donderdag
10
31
Voorber. Vieringen op Weg
12
November 2019
blz
2
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
3
Engelstalige dienst Martinikerk 18
4
Bibliodrama
11
4
Lectio Divina van de psalmen 23
6
Leren van Luther (Bonhoeffer) 8
6
Oude denkers opnieuw gedacht 33
9
Verdiepingskring Etty Hillesum 24
9
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
10
Psalmenvesper Martinikerk
18
12
Bijbelkring
6
12
Lezing Sint-Martinusparochie 28
14
Middagpauzeviering
16
14
Bijbel op donderdag
10
14
Spoor van Licht
18
16
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
17
Viering op Weg
12
17
Peperg. kerk Marjoleine de Vos 19
20
Het denken van Tomás Halik 16
21
Leerhuis Judaïca
7
21
Leren van de mystici
15
23
Verdiepingskring Etty Hillesum 24
23
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
24
Viering op Weg
12
25
Voorber. Vieringen op Weg
13
27
Vesper Martinikerk
18
28
Bijbel op donderdag
10
28
Voorber. Vieringen op Weg
13
29
Filosofiekring Martinikerk
18
December 2019
blz
1
Engelstalige dienst Martinikerk 18
1
Pepergasthuiskerk Kerstkring 19
2
Bibliodrama
11
8
Psalmenvesper Martinikerk
18
10
Lezing Sint-Martinusparochie 29
11
Leren van Luther (Bonhoeffer) 8
11
Voorber. Vieringen op Weg
13
12
Middagpauzeviering
16
12
Spoor van Licht
18
12
Voorber. Vieringen op Weg
13
19
Voorber. Vieringen op Weg
13
19
Leren van de mystici
15
25
Vesper Martinikerk
18
27
Filosofiekring Martinikerk
18

Agenda
Januari 2020
blz
5
Engelstalige dienst Martinikerk 18
6
Bibliodrama
11
6
Lectio Divina van de psalmen 23
9
Bijbel op donderdag
10
9
Middagpauzeviering
16
9
Spoor van Licht
18
12
Psalmenvesper Martinikerk
18
12
Viering op Weg
13
14
Bijbelkring
6
14
Lezing Sint-Martinusparochie 29
18
Strijders voor gerechtigheid
17
20
Voorber. Vieringen op Weg
13
22
Het denken van Tomás Halik 16
23
Bijbel op donderdag
10
23
Leerhuis Judaïca
7
23
Leren van de mystici
15
29
Leren van Luther (Bonhoeffer) 8
29
Vesper Martinikerk
18
31
Filosofiekring Martinikerk
18
Februari 2020
blz
2
Engelstalige dienst Martinikerk 18
2
Viering op Weg
13
3
Bibliodrama
11
4
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
4
Lezing Sint-Martinusparochie 30
6
Bijbel op donderdag
10
9
Viering op Weg
13
9
Psalmenvesper Martinikerk
18
11
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
11
Bijbelkring
6
11
Dietrich Bonhoeffer
9
12
Het denken van Tomás Halik 16
13
Middagpauzeviering
16
13
Spoor van Licht
18
15
Strijders voor gerechtigheid
17
18
Dietrich Bonhoeffer
9
18
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
20
Leren van de mystici
15
20
Bijbel op donderdag
10
25
Rep. projectkoor Vier. op Weg 14
26
Vesper Martinikerk
18
27
Leerhuis Judaïca
7
28
Filosofiekring Martinikerk
18

Maart 2020
blz
1
Engelstalige dienst Martinikerk 18
2
Bibliodrama
11
8
Psalmenvesper Martinikerk
18
9
Voorber. Vieringen op Weg
14
10
Bijbelkring
6
10
Dietrich Bonhoeffer
9
11
Lezing Sint-Martinusparochie 31
12
Middagpauzeviering
16
12
Spoor van Licht
18
18
Het denken van Tomás Halik 16
21
Strijders voor gerechtigheid
17
24
Dietrich Bonhoeffer
9
25
Vesper Martinikerk
18
26
Leerhuis Judaïca
7
27
Filosofiekring Martinikerk
18
April 2020
blz
5
Engelstalige dienst Martinikerk 18
6
Bibliodrama
11
9
Middagpauzeviering
16
9
Spoor van Licht
18
12
Psalmenvesper Martinikerk
18
14
Bijbelkring
6
21
Lezing Sint-Martinusparochie 31
24
Filosofiekring Martinikerk
18
25
Groene theologie
27
26
Viering met Trees v. Montfoort 27
29
Vesper Martinikerk
18
Mei 2020
blz
3
Engelstalige dienst Martinikerk 18
4
Bibliodrama
11
10
Psalmenvesper Martinikerk
18
12
Lezing Sint-Martinusparochie 32
14
Middagpauzeviering
16
14
Spoor van Licht
18
14
Wandeling Nietap
36
17
Viering op Weg
14
27
Vesper Martinikerk
18
29
Filosofiekring Martinikerk
18
Juni 2020
blz
7
Engelstalige dienst Martinikerk 18
11
Middagpauzeviering
16
11
Spoor van Licht
18
14
Psalmenvesper Martinikerk
18
24
Vesper Martinikerk
18
26
Filosofiekring Martinikerk
18
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Raad van Kerken
Alle kerken die verenigd zijn in de Raad van Kerken:
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Protestantse Gemeente Groningen:
De Ark
De Bron
De Fontein
De Immanuelkerk
Martinikerk
Nieuwe Kerk
Rooms-katholieke Kerk Martinusparochie:
St. Jozefkathedraal
St. Franciscuskerk
Christelijk Gereformeerde Kerk:
Jeruzalemkerk
Maranathakerk
Doopsgezinde Gemeente Groningen
Evangelisch Lutherse Gemeente
Nieuw-Apostolische Kerk
Oud-katholieke Kerk van de Heilige St. Martinus
Religieus Genootschap der Vrienden, Quackers
Remonstrantse Gemeente Groningen
Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Transformatie
Anglicaanse Kerk
Chinees-Evangelische Kerk
GSp, Platform voor Levensbeschouwing
Leger des Heils
Baptistengemeente Groningen
Pepergasthuisgemeenschap

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

Vicevoorzitter

Voorzitter
Ds J.M.T. van der Spek (PKN)

Pastoor drs. R.R.B.M. Wagenaar (Rooms-Katholiek)

Secretariaat
Mv. J. Wagenborg
e-mail: secretaris@rvkgroningen.nl

Penningmeester
Dhr. C.J.A.Wessels
rekeningnumer: NL32 RABO 0342 0634 80
Ingeschreven bij de KVK: 55917488

