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OpenCollege J.S. Bach uitgesteld naar het najaar
Op 24 februari j.l. besloot het bestuur in een Teams-vergadering bijeen, het Open
College over het leven en werk van Johan Sebastiaan Bach, uit te stellen naar het
najaar. De onzekerheden met betrekking tot de Coronamaatregelen gaven daartoe
aanleiding. Achteraf een goede beslissing, zo liet een aantal cursisten en ook docent
Theo van Beijeren ons weten.
Onlinelessen
Na een goede start door Bert van der Woude met Nieuwe Testament voor de eerstejaars
en Filosofie door Bert Altena voor de tweedejaars was het de beurt aan Atze Landman
met het vak Geloven in de Samenleving (GIDS1) en Michaël Kruiper met GIDS2 . Voor
Atze was het een eerste kennismaking met de Zoomlessen en hij zag er in eerste
instantie tegenop. Maar het is hem alles meegevallen, alleen in de laatste les waren er
wat technische problemen. De lessen van Michaël Kruiper, ervaren in het onderwijs,
werden door de tweedejaars interessant gevonden. Helaas lukte het Adri Spelt de les
GIDS3 niet te geven, maar hij onderneemt een nieuwe poging op 29 maart.
Voor de eerstejaars staan nu de lessen Spiritualiteit op het programma. Docent Just
van Es ziet het niet zitten zelf de verbindingen te leggen, dus Bert van der Woude en
bestuurslid Ipe van der Deen nemen de hostfunctie op zich. Over de lessen Judaïca van
Simon Bijl volgt nader bericht.
Nieuw rooster
Een aantal lessen in januari is vervallen. Deze gaan we inhalen op 10 , 17 , 31 mei en 7
juni. Er is een nieuw rooster gemaakt, dat inmiddels op de site is geplaatst. We
hopen natuurlijk, dat de lessen binnenkort weer in het Willem Lodewijk Gymnasium
plaats kunnen vinden, maar de tekenen zijn op dit moment nog niet onverdeeld
gunstig.
Slotavond voor cursisten, docenten en bestuursleden op 14 juni 2021
Traditiegetrouw sluiten we ons seizoen af met het uitreiken van de certificaten. Dit
jaar is er echter geen derdejaarsgroep, die afzwaait en wordt het een slotavond met
een enigszins ander karakter. Het bestuur beraadt zich nog over de inhoud, maar
gaat uit van een gezellige avond met een uiteraard verdiepende inhoud. Houd deze
avond, dus vrij in je agenda, want het wordt de moeite waard!
Korte online cursussen via TVG Rotterdam
In januari volgde ik een online-cursus bij de TVG Rotterdam. Onder leiding van ds.
Adri v.d. Wal heb ik me met ongeveer 30 andere cursisten drie dinsdagochtenden
kunnen verdiepen in het boek Openbaringen. Heel interessant en fijn om weer met
de theologie bezig te zijn. De coronacrisis biedt ons ook nieuwe,
grensoverschrijdende mogelijkheden. Op 6, 13 en 20 april van 10.00 – 12.30 uur is er
nog een korte onlinecursus over het thema: Jezus als levenskunstenaar/filosoof,
gegeven door cultuurhistoricus dr. Jan de Bas. Aan bod komen de gedachten van de
filosofen Erasmus, Pascal, Joep Dohmen, Kierkegard en Vincent van Gogh. De kosten
zijn € 45,-. Meer informatie en opgeven via de website van TVG Rotterdam. Heleen
van de Velde
Ervaringen van een eerstejaarscursist

Na de kerstvakantie kwam door de Coronacrisis een tijdelijk einde aan de
eerstejaarsleergang van de TVG-cursus. Gelukkig echter wilde cursusleider Bert van
der Woude voor de module Nieuwe testament, die eind januari zou starten, het
experiment aan om dit via MS teams te gaan doen. Na 7 leerzame en inspirerende
sessies, eerst van Bert en nu van Atze (met de module Geloof in de samenleving),
kunnen we zeggen dat het experiment ook technisch gezien, ondanks wat gedoe af en
toe met slechte verbindingen, browsers waarin de link voor de bijeenkomst niet werkt
enz., redelijk geslaagd is. Tot nu toe zijn de technische problemen die we tegenkwamen
uiteindelijk steeds overwonnen. Soms ging dat vanzelf (opeens was de verbinding weer
beter), soms kwam het goed doordat degene die problemen had met inloggen net zo
lang bleef proberen tot het lukte verbinding te krijgen. Uiteraard hebben fysieke
bijeenkomsten onze voorkeur. Gelukkig kon dat voor de kerstvakantie wel zodat we
elkaar niet alleen digitaal kennen. Voor ons blijkt de digitale vorm voor tijdelijk een
prima alternatief om de huidige lockdown te overbruggen. Maar uiteraard hopen we
dat op niet al te lange termijn, bijvoorbeeld na de derde golf in april, weer wat meer
mogelijk is. Zodat we de kaars die aan het begin van iedere bijeenkomst wordt
aangestoken, en elkaar weer in het echt kunnen zien.
Groeten, Maarten van Damme,
Vervelen tijdens de coronapandemie: niet nodig!
Mocht je met je tijd geen raad weten en nog wat verdiepende kennis op willen doen
dan kun je een kijkje nemen op de website van PKN Winschoten, waar mooie artikelen
zijn te vinden van de hand van Bert van der Woude over b.v. Luther. Ook de website
van onze docent Bert Altena is lezenswaard, met name de boekbesprekingen.

