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haaks op de wereld   
Voor een groot aantal kerken, plaatselijk, 
landelijk en over de grenzen, staat 2017 
in het jaar van de herdenking van de 
Reformatie, die volgens de traditie begon 
in 1517 met Luthers stellingen aan de 
slotkerk van Wittenberg.               
Maar lang niet voor alle kerken is dit het 
geval. Voor andere partners, zoals de 
room-katholieken en orthodoxen, is deze 
periode van hervorming er een van 
rebellie waar tegenover stelling genomen 
moest worden om de eigenheid van het 
christendom te bewaren.         
                                                              
Maar vijf eeuwen na dato zijn de zaken 
waarin we elkaar herkennen van groot 
belang en die willen we in de zomer-
bijeenkomsten uitdragen. Dit doen we 
onder de noemer 'Haaks op de wereld'. 
Om aan te geven dat we behalve deel 
van de samenleving, geregeld ook een 
tegenover daarvan zijn, en willen zijn. Dat 
er niet altijd zoete broodjes gebakken 
hoeven te worden, bijvoorbeeld wanneer 
de menswaardigheid van de mens in het 
geding komt. Maar ook in de zin dat we 
een teken van hoop willen zijn in deze 
tijd, en dat Gods koninkrijk niet een 
onbereikbare droom hoeft te zijn.                                              
Op zes dinsdagochtenden in de zomer-
vakantie nodigen we u uit om nader 
kennis te maken met de eigenheid en 
rijkdom van de verschillende tradities en 
soms ook met hun dwarsheid en nieuwe 
vormen. Het aangeboden programma, 
de verschillende vieringen in deze zomer 
en een overzicht van deelnemende 
kerken vindt in deze folder.

U bent van harte welkom!

adressen
Doopsgezinde Kerk
Oude Boteringestraat 33

Evangelische Broedergemeente
Fonteinkerk, Eikenlaan 255

Evangelisch-Lutherse Kerk
Haddingestraat 23

Wijkgemeente Martinikerk                                                                                                                    
Martinikerkhof 3

Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerkhof 1

Oud Katholieke Kerk
Witte de Withstraat 2a

Remonstrantse Kerk
Coehoornsingel 14

Russisch Orthodoxe kerk
Ganzevoortsingel 2

Sint Jozefkathedraal
Radesingel 4

Pepergasthuiskerk
Pepergasthuisstraat 21-29

collectedoel bij de 
gezamenlijke zomerdiensten 
In de gezamenlijke vieringen van de Kleine 
Oecumene zal deze zomer worden 
gecollecteerd voor kinderbijbels voor de 
Koptische christenen in Egypte.  In veel 
gezinnen zijn de financiële mogelijkheden 
om een kinderbijbel aan te schaffen zeer 
beperkt. Daar komt bij dat de Koptische 
kerk op dit moment onder grote druk staat.  
Om de kinderen te helpen en als teken van 
solidariteit is daarom voor dit doel 
gekozen.  Het project loopt via het 
Nederlands Bijbelgenootschap.

Giften op NL92INGB00063262 56 tnv Diaconie 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen, 
ovv Kinderbijbels Koptische kerk



gezamenlijke vieringen van 
de kleine oecumene:
23  juli 10.30 uur  Remonstrantse Kerk
 Ds. L.J. Lijzen

30 juli 14.00 uur   Evang. Broedergemeente
Ds. S. Delvendahl-Bloem

6 aug. 10.00 uur   Evangelisch Lutherse Kerk
 Ds. R.P Yetsenga

13 aug. 10.00 uur  Evangelisch Lutherse Kerk
 Ds. R.P Yetsenga

20 aug. 10.00 uur Doopsgezinde gemeente 
                               Ds. J.H. Kikkert 

27 aug. 10.00 uur Doopsgezinde gemeente
 Ds. J.H. Kikkert

3 sept. 10.30 uur  Remonstrantse Kerk
 Ds. L.J. Lijzen

  

Nieuwe Kerk: 
Zondag  9.30 uur 

Russ. Orthodoxe Kerk:  
Zaterdag 17.30 uur Vesper
Zondag  10.30 uur Heilige Liturgie

St. Jozefkathedraal:         
Zaterdag 17.00 uur Engelstalige Mis 
Zondag  9.30 uur Latijnse Mis  

    Zondag 11.00 uur Hoogmis

Oud Katholieke Kerk       
 Zondag, 11.00 uur

              30 juli, 6 en 20 aug., 3 sept.

Pepergasthuiskerk       
Zondag om 10.30 uur

In het verlengde van Gods belofte aan Noach 
viert Oecumenische Vieringen Groningen deze 
zomer de veelkleurigheid. Vanaf zondag 23 juli 
kunt u zich zeven weken lang onder-dompelen in 
groen, blauwe, gele, oranje, roze, paarse en 
witte vieringen. U bent van harte welkom om te 
komen ontdekken wat de kleuren met ons doe, 
om het zichtbare met het onzichtbare te 
verbinden.                                                        

activiteiten 
1 aug. - Fascinatie voor Johannes’ Openbaring
10.00 uur,  St. Jozefkathedraal
Pastoor Wagenaar neemt u mee naar de 
Middeleeuw-en en de fascinatie van de mensen 
toen voor de Openbaring van Johannes, in de R.K. 
kerk de Apocalyps genoemd. Het is ook het eerste 
woord van dit laatste bijbelboek.

8 aug. - George McLeod en de Iona gemeenschap 
10.00 uur, Nieuwe Kerk
George McLeod (1895-1991) was werkzaam in een 
arme wijk van Glasgow. Om de verbinding tussen 
arbeiders en kerk te herstellen trok hij in 1938 met 
hen en een groep aankomende predikanten naar 
het eiland Iona. Daar bouwden zij de oude abdij op 
en hieruit kwam de Iona Community voort. Tot op 
vandaag zet deze zich in voor vrede gerechtigheid 
en behoud van de aarde. Met ds. Evert Jan 
Veldman.

15 aug. - Blik op de Oriëntaals-Orthodoxe kerken 
11.00 uur, Russisch Orthodoxe kerk
Vader Onufry verzorgt een rondleiding door de kerk 
met aandacht voor de iconen en de eredienst. Ook 
vertelt hij over de grote groep Eritrese christenen in 
Groningen en - met beelden - over de Syrisch-
orthodoxe kerk. 

22 aug. - Reformatie in de branding
10.00 uur,  Remonstrantse kerk
Voor zijn landelijke kerk was ds. Lense Lijzen eind 
juni, begin juli aanwezig bij de Wereld Assemblee 
van de Reformed Churches in Leipzig. Hij doet 
verslag van deze 10-daagse, die gelovigen van alle 
continenten bij elkaar bracht. Naast de herdenking 
van de Reformatie stonden ook vragen van vrede 
en gerechtigheid en verdere oecumenische 
samenwerking hoog op de agenda.

29 aug. - Zoals ook wij vergeven onze 
  schuldenaren, Amish Grace

10.00 uur,  Doopsgezinde kerk
Vertoning van de  film 'Amish Grace’ en nagesprek. 
Amish Grace is de verfilming van de tragedie die 
een hechte geloofsgemeenschap treft wanner zij te 
maken krijgt met een moord-partij op de plaatselijke 
school. Wij krijgen een inkijk in de spiritualiteit van de 
Amish die verankerd is in hun diepe overtuiging van 
geweld-loosheid.  Wij zien hier de twee archetypes 
van haat en vergeving op elkaar botsen: de dader 
die wraak neemt voor een onrecht dat hem is 
overkomen en de gemeenschap van de Amish die 
nog op dezelfde dag de moordenaar van hun 
kinderen vergeeft. De hoofdrolspeelster - moeder 
van twee vermoordde meisjes - hangt tussen beide 
emoties in. Nagesprek met ds. Maren Overbosch en 
ds. Jacob H Kikkert.


