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TVG in tijden van Corona
Maandag 9 maart was het in de pauze van de lessen een gezellige drukte in de hal van
het Willem Lodewijk Gymnasium. De eerste avond van het Open College over Dietrich
Bonhoeffer vond plaats en met een deelnemersaantal van 35 personen was het een
volle bak. Gelukkig konden we beschikken over een dubbel groot lokaal.
Dit was de intro van de nieuwsbrief zoals, die in concept voor jullie klaarstond. Tot het
Coronavirus toesloeg in alle geledingen van onze samenleving. Voordat de regering
onder druk van de samenleving de scholen sloot, had ons bestuur de beslissing de
lessen tot nader order uit te stellen al genomen.
Voor het Open College is inmiddels een oplossing gevonden. Bert van der Woude zet
de colleges voort in de Venne Kerk in Winschoten via de link www.kerkomroep.nl. Deze
colleges zijn live te beluisteren via laptop of tablet op 23 maart, 6 en 20 april om 19.30
uur. Ook later zijn deze colleges terug te luisteren. Bezoek ook vooral de site van
www.pgwinschoten.nl. Daar is een serie artikelen van de hand van Bert van der Woude
gestart over Dietrich Bonhoeffer. De moeite waard ook voor de reguliere cursisten.
Wat de financiële consequenties zijn voor de cursisten, of er restitutie van het
cursusgeld zal plaatsvinden, daar zal het bestuur zich zeker over beraden.
Goede Vrijdag, 9 april concert The Crucifixion van Stainer
Zoals was te verwachten moeten we melden, dat dit concert helaas is gecanceld.
Maandagavond 11 mei 2020: slotavond en certificaatuitreiking.
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al vermeld: de slotavond van de cursus is
gepland op 11 mei in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium. Deze avond is
bestemd voor 3e jaarcursisten met hun partners of introducées, 2e en 3e jaarcursisten,
alsmede docenten. Ook dit evenement staat nog op losse schroeven. Als de situatie
duidelijker wordt zullen we hier over informeren. Het is uiteraard nog zeer de vraag of
dit evenement op de door ons voorgestelde wijze doorgaat.
Voor de volledigheid: het bezoek aan het voormalige klooster Yesse, dat gepland was
op 31 mei gaat wegens te weinig belangstelling niet door.
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