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         Laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022 
 
Vandaag de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Ondanks de Corona-perikelen mogen 
we terugkijken op een mooi seizoen, waarin we niet alleen 3 “jaargangen” elke week 
mochten begroeten, maar ook 2 series open college hebben gegeven. 
 
Open College over Bach 
 
In het najaar de cursus Bach door Theo van Beijeren die na wat vervelende 
opstartproblemen toch veel kon laten zien en horen over het leven en de werken van 
Johan Sebastiaan Bach. Dit college hebben we afgesloten met een  speciale orgelconcert-
les ,ondersteund door organist Doewe Kraster. 
 
 
Inhoud Open College Joods leven, thuis in sjoel en onderweg 
 
In het voorjaar heeft Lex van der Star een Open College gegeven met als thema; Joods 
leven in een niet-Jroodse omgeving. In 4 avonden heeft Lex verteld over het Joodse 
leven.  
De eerste avond ging over de Joodse identiteit die gevormd is door de religie en traditie, 
de verbondenheid met Israël, de oorlog met de vervolgingen en de overleving, de 
persoonlijke geschiedenis en de wisselwerking tussen de Joodse en Nederlandse cultuur.  
 

De 2de avond ging over het Joodse leven met  de 
sjabbat en enkele feestdagen zoals Pesach, 
Soekot (loofhuttenfeest), Chanoeka (in 
december) en enkele gedenkdagen. 
De 3de avond ging over het Joodse leven in 
Zuidlaren. In deze lezing lag de nadruk op de 
vieringen in de synagoge in Zuidlaren en de 
gemeenschap zoals deze daar wordt beleefd. 
De 2de en 3de avond werden we door 2 cursisten 
verrast met kokoskoek en gemberbolussen! 
De 4e avond vond plaats in de synagoge waar Lex 
ons trakteerde op koffie en kokoskoek, geheel 
naar de traditie van de bijeenkomsten in de 
synagoge. Deze avond werden de wetten en 
voorschriften behandeld die het gehele 
religieuze  leven bepalen. Ook nu werden                             
weer een aantal feestdagen besproken. 

          
             Al met al een boeiende serie colleges die door 20 mensen werd bezocht. 
 

 
 
 
 
 



 
Slotavond en certificaatuitreiking 
 
De slotavond vond plaats op 30 mei in een lokaal van het WLG. Het lokaal was heel 
sfeervol versierd met lampionnen en bloemen en gezellige kleedjes op de tafels. Na de 
koffie met tompouce met ons eigen TVG-logo opende Bert van der Woude deze 
slotavond met een inleiding.  
 
 

                
 
 
Hierna kwam Pieter Versloot aan het woord over zijn werk als stadspredikant in 
Groningen. Hoe rol je in dit werk en hoe geef je zo’n brede taak handen en voeten. Te 
veel om op te noemen. We houden het bij een van de meest opvallende projecten:  
Spoor van Licht. Op straat word je uitgenodigd een kaarsje aan te steken en kun je je 
laten meenemen in een sfeer van rust, live muziek en kaarslicht.  
En als je behoefte hebt aan een gesprek of luisterend oor is daarvoor ook gelegenheid.   
Het was een boeiend overzicht van een boeiende functie.  
  
 
Hierna was er pauze en  gelegenheid om even bij te praten onder het genot van een 
alcoholvrij drankje of een heerlijk glas wijn.   
 
 

                                       

 
Afscheid Adri Spelt 
 
Met toch wel spijt in het hart neemt Adri 
afscheid van TVG. 
Bert van der Woude memoreerde onder andere 
dat Adri maar liefst  11 jaar de lessen Ethiek 
verzorgde. Zijn colleges waren boeiend. Veel 
cursisten kennen hem en zullen zich hem 
beslist herinneren!  
Onder dank en applaus kreeg hij een cadeau 
aangeboden.  
 
 



 
Afscheid derdejaars / certificaatuitreiking 
 
Tijdens het  laatste deel van de avond vertelden de derdejaars, ieder op zijn/ haar  
eigen wijze,  over hun ervaringen met de cursus. Het waren mooie presentaties en 
verhalen.  
Daarna werden de certificaten uitgereikt door Bert van de Woude .  
 

 
 
 

Het was een boeiende en gezellige avond! 
 
 
 
Wij wensen u als bestuur een heel fijne zonnige gezonde zomer toe. We hopen jullie òf 
bij de reguliere lessen òf bij de Open Colleges weer te mogen begroeten. 
 
 
Ken je mensen die zich ook theologisch willen verdiepen dan kun je hen verwijzen 
naar de website www.tvg-groningen.nl   
De oriëntatie-cursus vindt plaats  26 september en 3 en 10 oktober.  
  
 
 
 
 

 


