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TVG lessen voor het eerst online!
Op 1 februari 2021 kreeg TVG Groningen een primeur voor het noorden. Na TVG
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en IJsselland gingen onze lessen online. Waar TVG
Assen, Buitenpost en Sneek tijdelijk de lessen hadden opgeschort hadden wij de eerste
helft van het seizoen op 14 december 2020 nog in z’n geheel fysiek kunnen afwerken.
Maar daarna werden we geconfronteerd met een nog strengere lockdown en ging het
Willem Lodewijk Gymnasium weer op slot.
Eerstejaarsgroep
De eerstejaarsgroep heeft de eerste les Nieuwe Testament van onze cursusleider Bert
van der Woude achter de rug. Alle negen cursisten logden in via het programma Teams.
Van te voren hadden ze de lesstof al via de mail ontvangen. Voor deze Power Point
presentatie geeft cursist Maarten van Damme Bert heel veel hulde! De onderwerpen
voor de komende periode zijn: de taal en de totstandkoming van het NT, de evangeliën
en de apostel Paulus.
Een van de cursisten, Janny Wegman, die met haar partner Johan de Boer de cursus
volgt is blij, dat op deze manier de cursus doorgaat. Ze heeft al ervaring met Zoombijeenkomsten en vindt het prettig de groep te kunnen zien. Wel mist ze enigszins de
dynamiek van en de interactie in de groep. Johan en zij hebben een verschillende visie
en volgen beide hun eigen pad. Dat betekent niet dat er geen gesprekstof tussen hen is,
want de cursus is interessant. Kortom zij vond deze eerste les een goede ervaring.
Tweedejaarsgroep
De tweedejaarscursisten hadden het vak Filosofie door Bert Altena op het rooster. Bert
gaf les via Zoom. Ook hij had van te voren een presentatie via de mail gestuurd.
Sommige cursisten hadden geen beeld, maar allen waren blij dat er weer wat werd
georganiseerd. Na de theorie was er voldoende gelegenheid vragen te stellen.
Sjoerdje Hiddema, een cursist, die nog geen ervaring had met online lessen, was wel
even nerveus of het haar zou lukken in te loggen. Maar het bleek allemaal heel
eenvoudig de link aan te klikken en binnen te komen. Ze vond het heel fijn weer les te
krijgen, maar ervoer de schermervaring toch wel als spannend en een beetje
vermoeiend.
Kortom iedereen is blij met deze voortgang en nu is het afwachten hoelang deze periode
gaat duren.
Open College Johann Sebastian Bach
Het Open College over J.S. Bach is uitgesteld naar 22 en 29 maart , 12 en 19 april 2021.
We wachten in spanning af of dit college door kan gaan, want het is gepland in de aula
van het WSG en het afsluitende concert in de kerk in de Magnuskerk te Anloo. Er
hebben zich tot nu toe 19 cursisten gemeld. Meer informatie over dit college op onze
website: www.tvg-groningen.nl.

