
Maart  

 
 

woensdag Aswoensdag: 1e Vesper 
19:00 Kloosterkerk 

Als thema voor de vespers volgen we dit jaar de werken van barmhartigheid.  
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling, en 
jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en 
jullie kwamen naar mij toe.’ Matteüs 25: 35 en 36. 
Door de eeuwen heen zijn de werken van barmhartigheid een bron van inspiratie geweest voor veel schilders. In 
deze vespers gebruiken we een schilderij van de Meester van Alkmaar (Rijksmuseum Amsterdam, 1504) en 
iedere week zoemen we in op een paneel uit dit werk. Wat opvalt is dat de werken hier worden uitgebeeld als 
kleine stadse tafereeltjes en de stadsbewoners als echte mensen worden neergezet. Het zijn gewone mensen die 
hier de weldaden doen, geen heiligen of mensen van adel.  Op ieder paneel vinden we tussen de aanwezigen ook 
Jezus afgebeeld. Op het eerste paneel (hongerigen spijzen)  is hij de enige die ons als beschouwers aankijkt en zo 
een appèl op ons doet.  
De vespers kennen een vaste opbouw met een aantal terugkerende liederen. Iedere week staat één van de 
werken centraal en daarbij is een passende lezing en psalmtekst gezocht. De korte overwegingen komen uit het 
boekje: Leven met compassie, van Anselm Grün. 
Ruimte voor verstilling en een moment om even stil te staan in de dagelijkse drukte van werk en bezigheden. 
Goede vieringen gewenst op weg naar Pasen.  
De volgende vespers zijn op woensdag 9, 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april, telkens om 19:00 uur in de 
Kloosterkerk.  
 

dinsdag 15 creatieve avond  
19:30 uur de Hoeksteen, Ten Post 
 
Deze avond staat in het teken van de Lijdenstijd, de 40 dagen voor Pasen. In katholieke kerken is het sinds de 15e eeuw 
gebruik om op Goede Vrijdag stil te staan bij Jezus’ lijdensweg naar het kruis. Letterlijk stilstaan en bezinnen bij de 14 
kruiswegstaties, afbeeldingen die langs de kerkmuren hangen en stap voor stap de weg naar de kruisiging uitbeelden. Het 
idee is om samen de verschillende beelden van een “Kruisweg” te schilderen.  
Geen zorg, we zijn niet op zoek naar “de beste schilders” en het wordt ook geen “project Rembrandt”. Iedereen die het 
leuk vindt om eens met verf en penseel aan de slag te gaan, kan meedoen!!  
Opgave vooraf is nodig, uiterlijk 10 maart bij Gerda Koens, scriba@pkn-gtstp.nl  

 

dinsdag 15  

gespreksgroep Eenvoudig leven 
19:30 uur Kloosterstee 

about:blank


 

Hoe leef je goed? Hoe ga je om met vragen rond verduurzaming? Het laatste klimaatrapport van het IPCC heeft 

deze vragen voor een ieder van ons nog eens op scherp gezet. We kunnen er niet meer omheen: er moet iets 

veranderen aan onze levenswijze.  

Kort geleden verscheen het praktische boekje ‘Eenvoudig leven, Bijbelstudies over het goede leven’ onder 

redactie van Sam Janse. In dit boekje bespreken diverse auteurs verschillende Bijbelgedeelten met als 

achterliggende vraag: hoe helpen ze ons bij het ‘goede leven’? De auteurs reiken ons vragen, voorbeelden en 

concrete suggesties aan. Voor wie zich samen met anderen wil verdiepen in vragen over wat er nodig is, en wat 

wij daar zelf in kunnen betekenen.  

Op drie avonden willen we met dit boekje aan de slag. Deelnemers wordt gevraagd om het boekje van te voren 

aan te schaffen en het eerste hoofdstuk alvast te lezen.  

Data: 15 en 29 maart, 19 april 

Aantal deelnemers: 5 tot 8, opgeven vóór 9 maart 
he.deboer@yahoo.com 

donderdag 17 meditatie   
19:30 uur Kloosterkerk 

Meditatie is een manier om hoofd en hart ‘leeg’ te maken: om ruimte te scheppen en weer aandacht te krijgen 

voor wat ons bezielt.  
Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com 

vrijdag 18 middaggebed  
12:00 uur Kloosterkerk 
contactpersoon: Ria Ziengs, riaziengs@ziggo.nl  

zaterdag 19 Pelgrimeren 
09:00 uur H. Westerplein Ten Boer 

We maken een wandeling van ongeveer 8 á 9 km door het mooie Groninger land. 

Daarbij staat één kerk centraal en is in de meeste gevallen ook te bezoeken. Neem 

zelf iets te eten en te drinken mee, horeca is niet altijd aanwezig. Vandaag lopen we 

naar Breede-Den Andel 

 

contactpersoon: Lina Mensinga: linamensinga@hotmail.com  

dinsdag 22 Leeskring 
19:30 uur Kloosterstee 

 

Vanavond bespreken we het boek: de Trooster van Esther Gerritsen. Er is plaats voor 5-8 deelnemers, graag 

aanmelden vóór 15 maart.  

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


April  

vrijdag 15 middaggebed  
12:00 uur Kloosterkerk 

 

woensdag 20 Film 
19:30 uur Trefpunt Thesinge 

Dirty God 

van de Nederlandse regisseur Sacha Polak, over de veerkracht van een jonge vrouw. Ze was een 

schoonheid totdat haar ex-vriendje zoutzuur in haar gezicht gooide. 

 

Contactpersoon: Kees Brak, ca.brak@ziggo.nl  

 

donderdag 21 meditatie   
19:30 uur Kloosterkerk 

 

zaterdag 23 Pelgrimeren 
09:00 uur H. Westerplein Ten Boer 

Vandaag een wandeling rond Bierum en Hoogwatum.  

 

 

Mei  
donderdag 19 Meditatie  
19:30 uur Kloosterkerk 

 

vrijdag 20 middaggebed  
12:00 uur Kloosterkerk 

 

zaterdag 21 Pelgrimeren 
09:00 uur H. Westerplein Ten Boer 

 

Naar Stitswerd-Rottum 

 

 

Juni-juli-aug 

vrijdag 17 juni middaggebed  

about:blank


12:00 uur Kloosterkerk 

 

zaterdag 18 juni Pelgrimeren 
09:00 uur H. Westerplein Ten Boer 

Vandaag gaan we naar Garnwerd 

 

 

 

 

vrijdag 15 juli middaggebed  
12:00 uur Kloosterkerk 

vrijdag 19 augustus middaggebed  
12:00 uur Kloosterkerk 

 

 


