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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

De Kruisweg Start van het seizoen 
 
Op 2 oktober beginnen we om 14.30 uur aan ons nieuwe seizoen in De 
Eendracht en we sluiten rond 16.30 uur af in de RK Kerk.  
 
Diaken Sander Hof van de Rooms Katholieke Heilig Hart Parochie neemt ons mee 
op de Kruisweg, die zich in elke katholieke kerk bevindt. 
De Kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een nabootsing van de Lijdensweg van 
Christus in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken. 
Een Kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste 
gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het 
Latijn statio, dat halteplaats betekent).  Het idee van een kruisweg is dat de 
gelovige zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn 
geweest. 
                               Statie VI  Veronica droogt het aanschijn van Jezus af 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanzelfsprekend gaan we voor de kruisweg ook naar de RK Kerk aan de 
Poststraat.  
 
 

Inleider: Diaken Sander Hof 
Plaats: De Eendracht  
Datum: Zaterdag 2 oktober  
Aanvang: 14.30 uur 
Kosten: €2 voor koffie/thee  
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

Symbolisch Bloemschikken 
 
Hiernaast zien we gemeenteleden in 
actie, werkend aan de Kerstschikking in 
december 2019.  
 
De bloemschikgroep van de 
Poststraatkerk zal ook deze keer uitleg 
geven over de te maken schikking, 
daarna kan iedere deelnemer zijn of 
haar creativiteit inzetten.  
Het aantal deelnemers is afhankelijk 
van de dan geldende Corona 
maatregelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Over de kosten en de mee te nemen materialen volgt nog 
nader bericht. 
 
 
 
 
 
 

Leiding: Gea Kruize en Rietha te Velde 
Datum: maandag 13 december 2021 
Plaats: Eendracht/Poststraatkerk 
Aanvang: 19:30 uur 
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

Verschuivingen in het godsbeeld 
 

Dinsdagavond, 23 november, leidt 
professor dr. Martien Brinkman het tweede 
hoofdstuk over God uit zijn boek Grote 

woorden in.  
 
Onder invloed van tal van factoren heeft 
het westerse godsbeeld de laatste twee 
eeuwen een verschuiving ondergaan. 
Langzaam maar zeker heeft het beeld van 
de ver boven ons verheven almachtige 
God afgedaan. Het beeld van een alziende 
en alles beschikkende God, vaak 
verbonden met dat van een oude man met 
een grijze baard hoog in de wolken, is het 
godsbeeld geworden van vervlogen tijden. 
 
God is voor velen nu primair een in ons 
werkende kracht van elders. Dit meer 
nabije spreken over God zal ongetwijfeld 
mede een reactie zijn op een theologie die 
zich vooral ten doel stelde God uit de 
grijpgrage handen van mensen te houden. 
Dat is een nobel streven maar de wal kan 

het schip keren. Als God té ver weg wordt gehouden, loop je de kans dat hij 
definitief achter de horizon verdwijnt. Dat hebben we in de twintigste eeuw in het 
Westen op grote schaal zien gebeuren. 
 
God of het goddelijke treedt nu eerder als een krachtenveld naar voren. Hij wordt 
gezien als inspiratiebron, als bron van leven. Het gaat dan om een kracht die 
heilzaam in ons werkt, zonder dat aan het geheim van die krachtbron, het 
mysterie, afbreuk wordt gedaan.  
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
God wordt eerder ‘van onderop’ 
gezocht dan ‘van bovenaf’ 
gedropt. Hij heeft dan niet 
zozeer te maken met een 
bovenwereld, ver boven de 
onze verheven, maar eerder 
met onze eigen, aardse 
werkelijkheid die ontdekt dat ze 
zichzelf niet genoeg is, dat ze 
‘zichzelf niet bevatten kan’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martien Brinkman (1950) 
groeide op in Stadskanaal. Hij 
werd in de 
Poststraatkerk gedoopt en deed 
daar ook belijdenis. 
Hij studeerde theologie, was 
godsdienstleraar en predikant en werd later hoogleraar oecumenische theologie 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.      
 

Plaats: Poststraatkerk 
Inleider: Prof. dr. Martien Brinkman 
Datum: Dinsdag 23 november 2021 
Aanvang: 19:30 uur 
Kosten: € 6,-- incl. koffie/thee 
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

Kerstwandeling 
 
Zoals bij de meeste meesten welk bekend zal zijn, wordt er al jaren een 
kerstwandeling georganiseerd vanuit de Semsstraatkerk.  
Vorig jaar, door bekende omstandigheden, hebben we helaas een jaar moeten 
overslaan. 
We zijn nu aan het brainstormen, hoe we ondanks de maatregelen wel een 
activiteit kunnen organiseren die in het teken van het kerstverhaal staat. 
Ook benieuwd of dit gaat lukken hoe dit er dan uit gaat zien?  
Volg dan de berichtgeving in Op Weg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum: Medio december 
Plaats:  Vertrek vanaf Semsstraatkerk 
Kosten:  Vrijwillige bijdrage 
  



 
 

 9 

Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

Kerstontbijt 
 

Al jaren wordt aansluitend aan de dienst van de vroege kerstochtend in de 
Semsstraatkerk een ontbijt gehouden. Na de dienst waarin we letterlijk vanuit het 
‘donker’ naar het ‘licht’ gaat, gaan we met elkaar ontbijten. 
Eet u ook mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 25 december 2022 
Plaats: Semsstraatkerk 
Aanvang: Na afloop van de dienst van 7.30 uur! 
Kosten: Vrijwillige bijdrage 

 U hoeft zich niet op te geven. 
 
  



 
 

 10 

Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 
Grunneger Dainst 

 
 
Veur de zesde keer organiseert ‘Taakgroep Vorming & Toerusting’ ain Grunneger  
Dainst in Semsstroatkerke. 
Psaalms en gezangen zingen in ons aigen  Grunneger streektoal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie leesn oet de Biebel, overzet in ‘t Grunnegers deur vertoalplougen van 
Liudgerstichten. 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden 
Datum: Zondag 9 januari 2021 
Tijd: 19:00 uur 
Plaats: Semsstraatkerk 
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

Nieuwjaarsstamppotbuffet  
 
 
Begin 2022 wordt er door de voormalige werkgroep van de Semsstraatkerk van de 
Protestantse Gemeente te Stadskanaal een Nieuwjaarsstamppot-buffet 
georganiseerd.  
 
Details komen nog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Datum: Wordt nog bekendgemaakt 
Plaats: Wordt nog bekendgemaakt 
Aanvang: Wordt nog bekendgemaakt 
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

Bijbels koken 
 
Maaltijden spelen in elke godsdienst een (grote) rol. Ook in de Bijbel komt het 
onderwerp eten regelmatig voor. 
Bijbels koken kon helaas de laatste keer niet doorgaan. 
Corona gooide roet in het eten! 
Maar: Het komende seizoen gaan we opnieuw Bijbels koken zoals dit eerder 
gestart werd door ds. Bindert de Jong. 
D.w.z. we koken samen gerechten uit het Midden-Oosten met ingrediënten die 
deels ook in de Bijbel voorkomen en er zal gesproken worden over de link die er 
ligt tussen sommige gerechten, geloven en de Bijbel.  
Grote kookervaring is niet nodig, maar een beetje plezier in koken is wel prettig. 
We sluiten de avond af met het gezamenlijk genieten van de bereide maaltijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiding: Rietha te Velde 
Datum: 18-01-2022 
Plaats: Esdoornstraat 7 
Kosten: € 12,50 
Maximaal aantal deelnemers:12 personen  
 
(Aanmelden kan alleen via de in het Blauwe Boekje van Vorming & Toerusting 
genoemde procedure! Zie blz. 31!) 
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

 
!!ACTUEEL!! 
 
Nieuwe visienota 'Van U is de toekomst' 

 
Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw 
perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Bijna de 
voltallige generale synode kan zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe 
visie. 

 

Ook wij hebben dit onderwerp opgenomen in ons programma t.w. 
*zondag 23 januari 2022 om 9.30 uur in de eredienst 

 *maandag 24 januari 2022 om 19.30 uur in De Hoeksteen            
Op zondagmorgen vindt de Bijbelse introductie plaats en 
op maandagavond gaan we met elkaar in gesprek over de wezenlijke aspecten 
van deze Visienota. Niet om het eigen gelijk te halen, maar om er kennis van te 
nemen en om gedachten te delen.  Graag op de invullijst aanmelden voor de 
avond! 
 
 

Leiding: Ds. Jan van Dijk  
Datum: Maandag 24 januari 2022 
Plaats: De Hoeksteen 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: €1 voor koffie/thee    
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JEZUS, verteller van parabels 
 
Thema’s en variaties in de evangeliën. 
 

Prof. dr. Annette Merz, hoogleraar Nieuw 
Testament aan de Protestantse Theologische 
Universiteit in Groningen doet met collega’s uit 
Utrecht en Tilburg onderzoek naar de parabels van 
Jezus en die van de rabbijnen. 
In de evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas 
vertelt Jezus parabels (of “gelijkenissen”), maar er 
zijn maar weinig parabels die door alle drie 
evangelisten zijn opgetekend. Waarom koos 
Mattheüs voor de arbeiders van het elfde uur en 
Lucas voor de verloren zoon en de barmhartige 
Samaritaan? Waarom heeft Marcus zoveel minder 
gelijkenissen? Prof. Merz zal de eigenheid van 
ieder evangelie illustreren met behulp van de 
parabels, die erin te vinden zijn en door 
verschillende versies van één gelijkenis te 
vergelijken (bijvoorbeeld het verloren schaap bij 

Lucas en Mattheüs). Ook het apocriefe evangelie van Thomas en het 
Johannesevangelie komen even aan bod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleider: Prof. dr. Annette Merz 
Plaats: Eendracht / Poststraatkerk 
Datum: Dinsdag 25 januari 2022  
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: € 6, inclusief koffie/thee 
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 

Opgave formulier 1 
 

Ik geef mij op voor: 

❑ Kruisweg staties zaterdag 2 oktober 2021  

❑ Verschuivingen in het godsbeeld dinsdag 23 november 2021 

❑ Symbolisch Bloemschikken maandag 13 december 2021 

❑ Kerstwandeling nader te bepalen 

❑ Kerstontbijt zaterdag 25 december 2021 

❑ Grunniger Dainst *) zondag 9 januari 2022 

❑ Bijbels koken dinsdag 18 januari 2022 

❑ Visienota PKN “Van U is de toekomst” zondag 23 januari 2022 (kerkdienst) 

❑ Visienota PKN “Van U is de toekomst” maandag 24 januari 2022 (gesprek) 

❑ JEZUS, verteller van parabels dinsdag 25 januari 2022 

❑ Vocalgroep Choral (over Chagall) zondag 6 februari 2022 

❑ Film “Lion” zondag 13 februari 2022 

❑ Pannenkoekendag dinsdag 1 maart 2022 

❑ Christendom en Westerse beschaving dinsdag 15 maart 2022 

❑ Kerkentocht zaterdag 26 maart 2022 

❑ Choral Evensong  zondag 27 maart 2022 

❑ Pelgrimeren in Groningen (Lezing)  donderdag 7 april 2022 

❑ Pelgrimeren in Groningen (Pelgrimstocht)  zaterdag 9 april 2022 

❑ Vastenmaaltijd woensdag 13 april 2022 

❑ Het liedboek met stem en instrument zondag; nog te bepalen 2022 

❑ Wandelen / Korte afstand  vanaf vrijdag 1 oktober 2021 

❑ Wandelen / Lange afstand vanaf zaterdag 9 oktober 2021 

 zaterdag 4 juni 2022 

❑ Vol van Geest zondag 5 juni 2022 

                                                                    maandag 6 juni 2022  
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

Achterkant aanmeldingsformulier 1 

 
 
Naam:.......................................................................................... 
 
Adres:.......................................................................................... 
 
Woonplaats:................................................................................. 
 
Telefoon:...................................................................................... 
 
E-mail:......................................................................................... 
 
Datum:……………………………………………………………………………………. 
 
 
❑  Ik geef mij wel/niet op om op Pannenkoekendag  5 à 10 pannenkoeken te 
bakken en mee te nemen naar Eendracht 
 
Dit formulier uiterlijk inleveren vóór op 12 september 2021. Dat kan: 
 
1. Door dit formulier in te leveren bij één van de leden van de 
             Taakgroep Vorming en Toerusting; 
2. Telefonisch bij één van de leden van de Taakgroep Vorming en 
             Toerusting (zie pag. 31); 
3. Per e-mail naar: vorming@pknstadskanaal.nl; 
4. In één van de verzameldozen in de drie kerkgebouwen. 
 
 
 
De adressen staan achter in dit boekje. 
 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
verklaart het Team V&T dat de gevraagde gegevens nodig zijn voor a. het 
aantal belangstellenden en b. om deze belangstellenden te kunnen bereiken 
bij eventuele wijzigingen in het programma. 
De gegevens zullen aan het einde van het seizoen worden vernietigd. 
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Opgave formulier 2 
 

Ik geef mij op voor: 

❑ Kruisweg staties zaterdag 2 oktober 2021  

❑ Verschuivingen in het godsbeeld dinsdag 23 november 2021 

❑ Symbolisch Bloemschikken maandag 13 december 2021 

❑ Kerstwandeling nader te bepalen 

❑ Kerstontbijt zaterdag 25 december 2021 

❑ Grunniger Dainst *) zondag 9 januari 2022 

❑ Bijbels koken dinsdag 18 januari 2022 

❑ Visienota PKN “Van U is de toekomst” zondag 23 januari 2022 (kerkdienst) 

❑ Visienota PKN “Van U is de toekomst” maandag 24 januari 2022 (gesprek) 

❑ JEZUS, verteller van parabels dinsdag 25 januari 2022 

❑ Vocalgroep Choral (over Chagall) zondag 6 februari 2022 

❑ Film “Lion” zondag 13 februari 2022 

❑ Pannenkoekendag dinsdag 1 maart 2022 

❑ Christendom en Westerse beschaving dinsdag 15 maart 2022 

❑ Kerkentocht zaterdag 26 maart 2022 

❑ Choral Evensong  zondag 27 maart 2022 

❑ Pelgrimeren in Groningen (Lezing)  donderdag 7 april 2022 

❑ Pelgrimeren in Groningen (Pelgrimstocht)  zaterdag 9 april 2022 

❑ Vastenmaaltijd woensdag 13 april 2022 

❑ Het liedboek met stem en instrument zondag; nog te bepalen 2022 

❑ Wandelen / Korte afstand  vanaf vrijdag 1 oktober 2021 

❑ Wandelen / Lange afstand vanaf zaterdag 9 oktober 2021 

 zaterdag 4 juni 2022 

❑ Vol van Geest zondag 5 juni 2022 

                                                                    maandag 6 juni 2022  
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Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 
 

 

Achterkant aanmeldingsformulier 2 

 
Naam:.......................................................................................... 
 
Adres:.......................................................................................... 
 
Woonplaats:................................................................................. 
 
Telefoon:...................................................................................... 
 
E-mail:......................................................................................... 
 
Datum:……………………………………………………………………………………. 
 
 
❑  Ik geef mij wel/niet op om op Pannenkoekendag  5 à 10 pannenkoeken te 
bakken en mee te nemen naar Eendracht 
 
Dit formulier uiterlijk inleveren vóór 12 september 2021. Dat kan: 
 
1. Door dit formulier in te leveren bij één van de leden van de 
             Taakgroep Vorming en Toerusting; 
2. Telefonisch bij één van de leden van de Taakgroep Vorming en 
             Toerusting; (zie pag. 31); 
3. Per e-mail naar: vorming@pknstadskanaal.nl; 
4. In één van de verzameldozen in de drie kerkgebouwen. 
 
 
 
De adressen staan achter in dit boekje. 
 
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
verklaart het Team V&T dat de gevraagde gegevens nodig zijn voor a. het 
aantal belangstellenden en b. om deze belangstellenden te kunnen bereiken 
bij eventuele wijzigingen in het programma. 
De gegevens zullen aan het einde van het seizoen worden vernietigd. 
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 Vocalgroep Choral 
 
I and the village (Ik en het dorp); van Marc Chagall  

 
De Vocalgroep Choral komt naar Stadskanaal 
met haar muzikale raamvertelling over de 
bekende schilder Chagall. 
Choral is een bijzondere groep zangers, 
bestaande uit een hechte groep van ongeveer 
vijftien zangers die hard werken aan kwalitatief 
hoogstaande uitvoeringen, in wisselende 
samenstelling. 
Zangers, verteller en musici genieten zichtbaar 
van het samen musiceren; dat spat van het toneel.  

De zangvoorstelling is een raamvertelling, 
gebaseerd op leven en werk van de Joods-
Russisch-Franse schilder Marc Chagall (1887-

1985). 
Opmerkelijk in zijn werk is zijn enorme 
positivisme. Een centrale plaats is er voor de 
geweldige kleuren, die hij gebruikt: rood, geel, 
groen en blauw. Het thema is de liefde, zoals dat 
in het bijbelboek Hooglied is te lezen. Dat sluit 
heel goed aan bij het leven van Chagall dat we in 
het verhaal volgen. En dat thema zit ook in het 
schilderij verborgen, dat getoond wordt tijdens de voorstelling. 
In zowel muziek als liedteksten klinken vreugde, verdriet, eenzaamheid, 
geborgenheid en tintelend plezier door. 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom bij deze unieke zangvoorstelling! 
Deze activiteit vindt plaats onder auspiciën van de V&T teams van Borger, 
Nieuw-Buinen en Stadskanaal. 

Datum: Zondag 6 februari 2022 
Plaats: Poststraatkerk 
Aanvang: 15:30 uur 
Kosten: €7,50 per persoon  
  



 
 

 20 

Vorming en Toerusting seizoen 2021-2022 

 

 
Film: “Lion” 

Op een klein spoorwegstation in India is 
de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. 
Hij klimt in een treinstel om hem te 
zoeken, maar raakt per ongeluk 
opgesloten. En komt helemaal alleen aan 
de andere kant van India in Calcutta 
terecht. Daarvan kent hij de taal niet. 
Zonder zijn familie en zonder te weten uit 
welk dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang 
door de straten van de grote stad. Hij blijft 
in leven door onder andere op een 

vuilnisbelt zijn kostje bij elkaar te zoeken en slaapt op straat. Totdat hij wordt 
opgenomen in een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en 
uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar. 
Als hij bijna dertig is, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het 
station waar hij zo veel jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Uiteindelijk lukt hem 
dat. Hij vertrekt dan naar India om zijn 
familie te zoeken. 
Het waargebeurde verhaal van de film is 
gebaseerd op Saroo’s boek: ” A long way 
home “.  
De filmtitel “ Lion “ verwijst naar de naam 
Saroo. Hij ontdekt dat de juiste uitspraak 
van zijn naam Sheru is, wat in Hindi 
“Leeuw” betekent. 
 
 
Na afloop is er koffie. 
 
 
 
 

 
Datum:  Zondag 13 februari 2022. 

Plaats: De Hoeksteen of Eendracht 
Aanvang: 14:30 uur. 
Entree:  €6,00 (incl. koffie/thee) 
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Pannenkoekendag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De traditie om de dinsdag voor Aswoensdag, de restanten van melk, meel, enz. op 
te maken, willen we graag voortzetten. 
 
 
Evenals in 2020 zoeken wij ‘bakkers’ die vandaag enkele pannenkoeken, met of 
zonder spek, appel, kaas, of met nog andere ingrediënten mee willen brengen naar 
Eendracht. 
 
Mocht de pannenkoek niet warm genoeg meer zijn: er is een magnetron. 
 
Vanaf 17 uur is iedereen welkom en rond 17h30 gaan we gezamenlijk smullen van 
ieders ‘restjes’. 
 
Wel graag opgeven of u met of zonder pannenkoeken naar Eendracht komt. 
 
 
 

Datum: Dinsdag 1 maart 2022 
Plaats: Eendracht/Poststraatkerk 
Aanvang: Vanaf 17:00 tot 19:00 uur 
Kosten: Vrijwillige bijdrage in de pan 
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De invloed van het Christendom op de westerse beschaving 
 

We zijn opgegroeid met begrippen als 
naastenliefde, zorg voor de zwakke, 
zich inzetten voor een ander, ook als 
het ten koste gaat van je eigen leven. 
Denk aan het lijden en sterven van 
Jezus. Elk individu heeft waarde op 
zichzelf als schepsel van God. 
In de cultuur van de Grieken en de 
Romeinen, maar ook in veel niet-
westerse samenlevingen wordt een 
dergelijke opofferingsgezindheid niet 
altijd positief gewaardeerd. Veeleer 
wordt de sterke bewonderd. 
 
De Britse historicus Tom Holland 
(*1968) laat in zijn boek “Dominion” 
(Nederlandse vertaling “Heerschappij”) 
zien hoe onze moderne cultuur 
ondanks het afnemen van de invloed 
van de kerken geheel doordrenkt is van 
de invloed van het christelijk denken. 
In deze bijeenkomst zal ds. Dirk Wams 
dit belangwekkende boek met ons 
bespreken en daarover met de 
aanwezigen van gedachten wisselen.  
 

 
 
 
 

Inleider: Ds. Dirk Wams 
Datum: Dinsdag 15 maart 2022 
Plaats: Eendracht/Poststraatkerk 
Aanvang: 19:30 uur 
Kosten: €1 voor koffie/thee 

  


