Beste redacteuren van de parochiebladen,
Bijgesloten de Bisdomberichten, aflevering 2017-1 (verzonden 10 januari 2017).
Allereerst wens ik u een Zalig Nieuwjaar en wens ik ons toe dat we veel goed nieuws via onze media
mogen verspreiden het komend jaar.
Voorlopig in de Bisdomberichten geen column van de bisschop. Dat zal pas na de benoeming van een
nieuwe bisschop weer een aanvang nemen.
In deze Bisdomberichten aandacht voor twee nieuwe parochies in Groningen en Drenthe, een
aankondiging van de Stille Omgang, informatie over een cursus vormselbegeleiding, aankondiging
bijeenkomst partnerverlies in Wolvega en de aankondiging van een muzikale oecumenische
conferentie in Assen.
Voor het aanmelden van nieuws, vragen en opmerkingen kunt u een mail sturen aan
redactie@bisdomgl.nl
De volgende Bisdomberichten verschijnen op dinsdag 24 januari.
Sipke Draisma, communicatie en perszaken bisdom Groningen-Leeuwarden

Hildegard van Bingen en Maria, Koningin van Drenthe

NIEUWE PAROCHIES IN GRONINGEN EN DRENTHE
Sinds 1 januari j.l. is het bisdom Groningen-Leeuwarden twee nieuwe parochies rijker. In
Zuidoost Drenthe fuseerden de oude parochies van Emmercompascuum, Bargercompascuum,
Klazienaveen en Zwartemeer tot de nieuwe Maria, Hertogin van Drenthe-parochie.
Rond de stad Groningen fuseerden de Jozefparochie in Zuidhorn en de Nicolaasparochie in
Haren met de Salvator-Mariaparochie en de Walfriedparochie in Groningen tot de nieuwe
Hildegard van Bingenparochie. De parochiekerken houden hun oude namen.
In 2012 telde het bisdom Groningen-Leeuwarden nog 84 parochies. Met de recente
parochiefusies zijn dat er nu 30. Uiteindelijk zullen er in 2018 nog 19 parochies zijn.
De parochiefusies zijn een uitvloeisel van het diocesane beleidsplan ‘Kwetsbaar en Hoopvol’
dat een bestuurlijke versterking van parochies beoogt. Vitalere parochies zijn beter in staat om
door middel van nieuwe missionaire en diaconale activiteiten een brug te slaan tussen kerk en
wereld.
Tegelijkertijd moet er naast bestuurlijke schaalvergroting sprake zijn van pastorale
schaalverfijning waardoor pastores meer tijd krijgen voor hun parochianen.

Amsterdam 18-19 maart 2017
STILLE OMGANG: EEN SPIRITUEEL MOMENT
Jaarlijks vindt er in Amsterdam een processie plaats om het
Amsterdamse hostiewonder uit 1345 te gedenken. De religieuze en
meditatieve processie vindt plaats in de binnenstad van Amsterdam en
in stilte. Vandaar de naam Stille Omgang. De route van de processie
loopt o.a. langs de Heiligeweg, de Kalverstraat, het Spui, de
Nieuwendijk, de Warmoesstraat en de Nes.
Ook in 2017 is het de bedoeling dat de pelgrims uit het bisdom
Groningen Leeuwarden gezamenlijk naar Amsterdam gaan om de
Stille Omgang te lopen. De Groningse pelgrims komen met een bus
naar Heerenveen waar om ca. 19.00 uur, tezamen met de Friese
pelgrims, een bijeenkomst met gebed en zang wordt gehouden ter
voorbereiding op de tocht in Amsterdam.* Vanuit Heerenveen
vertrekken de pelgrims in bussen om 20.15 uur naar Amsterdam. In
Joure en Nagele wordt gestopt om de pelgrims van de
Noordoostpolder mee te nemen.
Tegen 22.00 uur arriveren we in Amsterdam en kunnen we even pauzeren in de Lutherse Kerk aan het
Spui. Vandaar wordt gewandeld naar kerkgebouw De Krijtberg aan de Prinsengracht, waar we om
22.15 uur beginnen met een H. Mis. De pelgrims van Heerhugowaard (waarvan velen lopend naar
Amsterdam zijn gegaan die dag) en Egmond vieren met ons de H. Mis, die dit keer door ons wordt
verzorgd. Daarna lopen we de Stille Omgang. Rond 01.00 uur gaan we weer met de bus terug naar de
Noordoostpolder, Friesland en Groningen.
In 2017 wordt de tocht in de nacht van 18 op 19 maart gehouden. De intentie, waarbij stil wordt
gestaan, luidt: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte (Dag Hammarskjöld). Deze intentie
is verwerkt in de overwegingen, die we bij de gebeden en zang in de bus uitspreken.

De kosten van de pelgrimstocht bedragen 22 euro incl. koffie/ thee in Heerenveen. De kosten voor de
pelgrims uit de Noordoostpolder bedragen 17 euro. U kunt zelf voor onderweg in de bus etenswaren
meenemen.
U kunt zich opgeven via telefoonnummers 0513-653803 en b.g.g. 0514-581602 (Paul JanssenHeerenveen) en 050- 3134872 (Louis Lukassen- Groningen). Via email kan natuurlijk ook:
stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com of stilleomgang@phjanssen.nl of
a.lukassen10@kpnplanet.nl
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Stille Omgang: http://www.stilleomgang.nl/
* Mochten er meerdere bussen moeten rijden omdat we veel pelgrims mogen verwachten, dan kan het
zijn dat er een bus in Bolsward en Sneek stopt. We houden alle deelnemers hiervan op de hoogte.

Verbeter je talent als jongerenbegeleider
CURSUS VORMSELVOORBEREIDING
In ons bisdom hebben veel parochies een goede voorbereiding op het H.
Vormsel. Soms is die voorbereiding ingebed in een traject van tiener- of
jongenrenpastoraat. Vergeleken met andere bisdommen doen er aardig
wat jonge mensen mee in de kerk. De vormselvoorbereiding lijkt daar een
belangrijk element in.
Tegelijkertijd worden aantallen vormelingen kleiner, er worden minder
kinderen geboren, soms vinden ouders of kinderen het niet zo nodig. Dat
vraagt van onze voorbereiding nieuwe creativiteit.
In vier avonden gaan we de volgende onderwerpen onderzoeken:
- Waar over gaat het vormsel en hoe past het vormsel in het leven van een tiener van nu?
- Wat is in onze (jongeren)cultuur de meest geschikte leeftijd voor het vormsel?
- Voorbereiden: kort of lang?
- Welke methodes werken? Is er meer dan alleen maar boekjes?
- Wat is de verhouding tussen vieren, leren en actief mensen helpen in de voorbereiding?
- Moeten we alles alleen doen of kunnen we ook samenwerken? Hoe pakken we dat effectief aan?
Waar? Als we één groep starten zijn de bijeenkomsten in het bisdomhuis. Bij voldoende aanmeldingen
komen er twee series in de regio.
Wanneer? Do 9 februari, Wo 8 maart, Di 28 maart, Ma 10 april. Van 20.00 uur - 22.00 uur.
Voor Wie? Voor echte ‘die-hards’ die al jaren in de vormselvoorbereiding actief zijn. Voor
nieuwkomers die enthousiast willen beginnen en graag goed beslagen ten ijs komen. Voor
professionals die eens willen reflecteren op waar ze mee bezig zijn.
Aanmelden voor 25 januari kan bij: Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl of telefonisch: 050-4065888
De deelnamekosten bedragen €25,-. Het bedrag kun je overmaken op bankrekeningnummer:
NL42INGB 0670265578 o.v.v. ‘Cursus Vormselvoorbereiding’

Geachte redacteur van parochieblad en/of parochiewebsite,
Namens de Werkgroep Partnerverlies verzoeken wij u om plaatsing van onderstaand bericht in een
van de komende edities van uw parochieblad of op de website van uw parochie. Onze ervaring is dat
de meeste opgaven via de parochiebladen komen, dus wij stellen plaatsing zeer op prijs.
Bij voorbaat hartelijke dank, Pastor B.J.J. Buit

Voor mensen, die hun partner hebben verloren
ONTMOETINGSDAG IN WOLVEGA
De diocesane werkgroep Partnerverlies van het
Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half
jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag
voor mensen, die hun partner door de dood hebben
verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de
regio Noordoost Friesland op dinsdag 28 maart
2017 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in het
parochiehuis van Wolvega, Lycklamaweg 12, 8471
JX WOLVEGA.
Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat
praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en
helend kan zijn.
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de
plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering. Voor koffie/thee
en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Als u het
prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.
U kunt zich tot 21 maart 2017 opgeven bij de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom
Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888.
Email:l.winter@bisdomgl.nl
Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418
Mevr. G. Schotanus-ten Berge, tel. 050-3012620
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596
Na opgave ontvangt u rond 22 maart 2017 een programma, een routebeschrijving en verdere
informatie over de ontmoetingsdag.

22 februari 2017 Jozefkerk Assen
OECUMENISCHE CONFERENTIE OP MUZIEK

Samen zingend verder
Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.
Lied 970
Als Raad van Kerken Groningen-Drenthe
willen we met onze tweejaarlijkse
studieconferentie een bijdrage leveren aan
het Lutherjaar 2017. Op 31 oktober 1517
begon de augustijner monnik Maarten Luther
met 95 stellingen een discussie om de kerk te hervormen. Dat liep uit op een scheiding van
katholieken en protestanten.
Wij komen gelukkig weer geregeld bij elkaar en willen nu samen deze gebeurtenis herdenken. We
gaan dat zingend doen. In de spiritualiteit, die spreekt uit liederen, herkennen wij veel bij elkaar.
Dr. Evert Jonker emeritus hoogleraar praktische theologie was voorzitter was van de commissie die
het Nieuwe Liedboek samenstelde. Hij zal onze gids zijn. Hij begint met de geloofsbeleving van
liederen van Luther en eindigt bij Huub Oosterhuis en Henk Jongerius.
Hij vertelt over de achtergrond van de liederen en wij ervaren samen hoe ze klinken. Als we elkaars
liederen leren zingen, raken we thuis in elkaars belevingswereld.
Aanmelden kan: joopvanluit13@gmail.com of 0591-610519, Joop van Luit, Emmen.
Met medewerking van kerkmusicus Johan Gerkes, Bert Altena voorzitter RvK Groningen/Drenthe
en Koos Tolboom, pastoor van Assen
Plaats en tijd: Jozefkerk, Collardslaan 2A, Assen
Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Iedereen welkom. Toegang gratis

