Nieuwsbrief nr 10
augustus 2021
Start seizoen 2021-2022
Op 6 september a.s. start TVG weer met de lessen voor de tweede- en
derdejaarsgroep. Uiteraard zullen de coronarichtlijnen worden gehanteerd. We
hebben we de beschikking over de grotere lokalen, waardoor we kunnen voldoen aan
de 1,5 meter richtlijn. In de hal van de school en in het lokaal staan flacons met
desinfectievloeistof. De lokalen worden van te voren gelucht en de school verzoekt
ons na afloop van de les de tafels en stoelen te reinigen. Hopelijk is ook ieder
gevaccineerd.
Zo spoedig mogelijk krijgen de cursisten het rooster en de lijst van deelnemers
toegestuurd. De groepen van vorig jaar worden aangevuld met enkele cursisten, die
wegens de pandemie vorig jaar waren afgehaakt. De tweedejaarsgroep bestaat
daardoor uit 12 en de derdejaars uit 9 personen.
PR-commissie
Ons lid van de publiciteitscommissie, oud-cursist Kasper Nijhoff, heeft in vele kerken
van Groningen de flyers en posters rondgebracht en alle kerkbladen hebben in juli
informatie over onze cursus ontvangen. De eerste aanmeldingen zijn ook al binnen. Op
20 september 2021 is er om 19.30 uur een informatieavond gepland en op 27
september begint de Oriëntatiecursus waarin op drie avonden verschillende vakken
worden geïntroduceerd. Op 25 oktober start dan de eerstejaarscursus. Uiteraard hopen
we op een groep van minimaal 10 deelnemers.
Slotavond een succes
De slotavond op 28 juni was geanimeerd. Bijna alle cursisten en meerdere docenten
waren aanwezig. Hoewel de cursisten in het verlengde seizoen nog fysiek les hadden
gekregen was het fijn om elkaar in ontspannen sfeer weer te zien en te spreken. Na de
koffie met appelplaatkoek heette Bert van der Woude ons van harte welkom en
memoreerde hij de gang van zaken van het vorig jaar. Daarna leidde hij Nick Everts
in, monastiek pionier van het Stadsklooster in Groningen. Nick vertelde over zijn
werk in het klooster en over allerlei activiteiten, die deze zomer plaatsvinden zoals het
kunstproject Dagdelen en een project Writefullness, dat op 7 oktober a.s. start in
samenwerking met de Immanuëlkerk.
Na de pauze met een hapje en een drankje trad het duo Mja Mera (Op een dag) aan.
Peter Rippen bespeelde beurtelings de accordeon en de vleugel en Karin Heesen
speelde viool. Diverse eigen composities alsmede Jiddische liederen werden
instrumentaal en in duetten ten gehore gebracht. Het was fijn om weer livemuziek en
zang te mogen brengen en te beluisteren!

Na het bedanken van de musici werd afscheid genomen van Marieke Pranger, onze
docente Nieuwe Testament. Ze kreeg uit handen van Bert van der Woude bloemen en
de lijvige biografie over Erasmus, dwarsdenker, van Sandra Langereis met uiteraard
veel dank voor haar werk als docent en bestuurslid van TVG. Wij zullen haar missen.

Vanuit het bestuur
Na het zomerreces kwam het bestuur op 18 augustus weer bijeen. Onderwerpen waren
o.a. de terugblik op de slotavond, het opstarten van het cursusjaar 2021-2022, de PR
en de financiën. Het bestuur zoekt naar uitbreiding, dus voel je je geroepen om te
participeren in het bestuur van deze cursus, meld je dan aan bij Bert van der Woude.

