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Kennismaken met theologie? Omdat het zo boeiend is!
Volg dan de cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geInteresseerden in Assen

tvgAssen

Locatie
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Nieuwsgierig geworden?
Ga naar de website www.tvgassen.nl voor meer informatie of reageer
naar de secretaris via tvgassen@gmail.com of pak de telefoon: Nanno
Levenga 06 – 1410 1512.

TVG Assen:

Verrassend

verfrissend

verrijkend

‘Reizen door Armeniё en Georgiё’
Reisleider/Verteller: Ds.Geert Hovingh
Dinsdagmorgen 4 september 2018: Aanvang 10.00 u.

Georgië en Armenïё. gelegen in een brandhaard, met al die volken om hen heen, die hen
willen kleineren (Turkije, Rusland) of bevechten (de Russische Federatie), om nog maar te
zwijgen van landen als Azerbeidzjan en Tsjetsjenië. Daar moet je toch niet willen wezen?
Beide landen liggen op een hoogvlakte die 1900 meter boven zeeniveau ligt. Armenië grenst
aan Oost-Turkije,en dan mag je dus - als je ’s morgens je gordijn open trekt - genieten van een
adembenemend gezicht op de Bijbelse berg Ararat!
Precies in het grensgebied tussen Armenië en Georgië strekt zich de Kleine Kaukasus uit, een
Middelgebergte bedekt met dichte bossen waarin beren, wolven en lynxen leven. En op de
grens van Georgië en de Russische Federatie strekt zich de Grote Kaukasus uit, een alpine
gebergte met toppen van boven de 5000 meter! Beide landen kennen dan ook een rijke flora
en fauna, met soorten die je nergens anders tegen komt. Maar juist vanwege die bijzondere
ligging kennen beide landen ook elk een bijzondere geschiedenis. Alle grote wereldveroveraars zijn er door heen getrokken en hebben sporen achtergelaten: Grieken (Alexander de
Grote), Romeinen, Perzen, Arabieren, Turken, Mongolen en Russen. Ze gaan er prat op dat ze
de oudste christelijke landen ter wereld zijn! Kort na 300 na Christus zouden de toenmalige
heersers van beide landen zich al bekeerd hebben tot het christendom en de christelijke kerken
in Armenië en Georgië hechten aan de traditie dat de eerste bekeerlingen er al gemaakt zijn
door de apostelen van de Heer: Andreas (die doorreisde naar India) en Thaddeüs.
De Georgische Apostolische kerk is nauw verbonden met de Russisch Orthodoxe Kerk (al
geldt de kerk als autocefaal, d.w.z. bestuurd door een eigen hoofd, eigenlijk een soort paus),
maar de Armeens Apostolische geldt in de ogen van de orthodoxen nog steeds als ketters,
omdat zij - samen met de Kopten, de Ethiopische en een deel van de Syrische christenen - de
leer van het monofysitisme bleven voorstaan, dat wil zeggen dat Christus niet een goddelijke
en menselijke natuur kon worden toegeschreven, maar slechts één god-menselijke natuur.
Daarom werden ze veroordeeld op het concilie van Chalcedon (453). Het boeiende is dat je
dat ook terug vindt in de kerkbouw en de aankleding van het kerkinterieur.
Ik zou ook nog kunnen vertellen, over de bloedige actuele geschiedenis, met als gruwelijk
dieptepunt de Armeense genocide en het monument met museum in Jerevan en de donkere
communistische periode in beide landen. Stalin werd geboren in Georgië met zijn geboortehuis in Gori.
Toegang is gratis. Voel je welkom in het Markehuus: Koffie/thee met een versnapering zijn
geregeld!

‘Het Evangelie van Vincent van Gogh’
Spreker/Schrijver: Prof.Dr.Anton Wessels
Donderdagmiddag 6 september 2018: Aanvang 13.30 u.

in het Van Gogh Huis, Van Goghstraat 1, 7844 NP Nieuw-Amsterdam

Prof.dr. Anton Wessels was van 1978 tot 2002 hoogleraar Godsdienstwetenschap aan de
Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij werkte voor die tijd
jarenlang in Egypte en Libanon. Hij publiceerde over de verhouding tussen islam en christendom en de verhouding tussen evangelie en cultuur.
Vincent van Gogh is enkele jaren predikant en evangelist geweest. Maar ook nadat hij zijn
roeping als schilder gevolgd had, is hij evangelist gebleven. Anton Wessels geeft hiervoor een
samenhangend en overtuigend bewijs. Daarvoor plaatst hij het werk van de schilder tegen de
achtergrond van zijn hele leven en al zijn werken – dus ook van de laatste tien jaar van zijn
arbeid als schilder. Het rijk geïllustreerde boek vertelt de boodschap van Vincent van Gogh in
woord én beeld, onderverdeeld in drie grote thema's: ‘Droef en toch blijde’, ‘Door duisternis
tot licht’ en ‘De kunst van het leven’. Afbeeldingen, tekeningen en schilderijen zijn steeds
voorzien van uitleg. Soms brengt Wessels ze in verband met teksten uit de Bijbel, maar vooral
citeert hij Van Goghs eigen tekst en uitleg. Het evangelie volgens Vincent van Gogh toont aan
hoezeer Van Gogh in gesprek is geweest met en geïnspireerd werd door zijn ‘medepelgrims
op weg’
Op de achterflap van het boek staat te lezen: Vincent van Gogh is wereldberoemd, maar lang
niet iedereen weet dat hij enkele jaren evangelist is geweest. Hij koos er pas later voor zijn
roeping als schilder te volgen. Dat lijkt slechts een keuze voor een andere vorm geweest. Anton Wessels laat zien hoe Van Gogh worstelde met de menselijke vragen van het waartoe en
waarheen in het leven en hoe hij probeerde in zijn werk een boodschap over te brengen.
Daarin voelde Van Gogh zich niet alleen staan en Wessels haalt dan ook vele geestverwante
schrijvers en schilders naar voren. Het gaat over een gepassioneerd mens, in de wieg gelegd
voor geloof.

Prof.Dr.Anton Wessels geeft een presentatie over zijn boek: ‘Het evangelie
volgens Vincent van Gogh’. Naast voorlichting over TVG Assen is er ook een
rondleiding door dit Huis. Voor deze middag dient u zich telefonisch of per
mail op te geven (aanvang 13.30 u.) bij onze secretaris Nanno Levenga: tel. 06
– 1410 1512 of tvgassen@gmail.com o.v.v. naam/adres/ telefoonnr./mailadres.
Toegang is gratis. Er is slechts plaats voor maximaal 30 belangstellenden,
dus wacht niet te lang met aanmelden!

‘Radikale Reformatie’
Spreker: Dr.Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland
Dinsdagavond 11 september 2018: Aanvang 19.30 u.

in het Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst
Staphorst, de gemeente met haar vele gezichten spreekt tot de verbeelding. De lange lintbebouwing met haar kleurrijke boerderijen, de klederdracht die nog steeds volop gedragen wordt
en de vele tradities en gewoonten, maken Staphorst tot een unieke plek. Museum Staphorst is
gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, die op een typisch Staphorster manier is
ingericht. Het woongedeelte dat vroeger de stal was, is ingericht als expositieruimte.
Op de bovenverdieping is vanaf 24 maart 2018 een expositie over de Staphorster streeksieraden: sieraden die gedragen zijn bij de plaatselijke streekdracht of klederdracht. Zij vertellen
iets over de drager, bijvoorbeeld over de levensfase of het tijdperk waarin de drager leefde. Ze
zijn ook gebonden aan het moment van de dag of van de week. Het materiaal waarvan streeksieraden zijn gemaakt kan, net als de kleding, duiden op de welstand van de drager. De meeste
streekgebonden sieraden hebben een functionele oorsprong, zoals knopen, gespen of haken,
ogen en ook het oorijzer. Er is niet alleen aandacht voor ontwikkeling en betekenis van de
sieraden. Ook de vervaardiging en het vermaken van Staphorster streeksieraden komt in
beeld.

TVG Assen en TVG IJsselland presenteren ook samen de cursus TVG . U krijgt
dan niet alleen voorlichting, maar ook een voorbeeldles TVG over ‘Radikale Reformatie’ en als ‘extra’ een introductie in de cultuur van Staphorst aan de hand
van een kledingpresentatie. Inloop vanaf 19.15 u. .met koffie/thee; programma
van 19.30-22.00 u. Toegang is gratis, maar men dient zich wel van te voren op
te geven bij onze secretaris Nanno Levenga, tel. 06 – 1410 1512 of via de mail
tvgassen@gmail.com o.v.v. naam/adres/telefoonnr./mailadres. Zie verder ook
voor meer informatie op de website www.tvgassen.nl
Dr.Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland, over ‘Radikale Reformatie’: ‘Dan gaat
het over wederdopers, maar ook over de boerenopstanden. En hij schaart ook Zwingli onder
de reformatoren die “verder dan Luther” gingen. In onze tijd van godsdienstvrijheid heeft het
hem altijd gefascineerd dat men op het christelijk erf nog maar een paar eeuwen geleden zo
fanatiek andersgelovigen bestreed, martelde en doodde. En dat de slachtoffers hardnekkig
weigerden toe te geven, ja zelfs hun martelaarschap verwelkomden. Wat dreef die mensen?
Het kan ons helpen te “snappen” hoe de radicale islam aan haar keuzes komt. Het zijn soms
net de christenen van de 16e eeuw.............’

‘de Koran, vertelling voor kinderen en de Groeibijbel’
Begeleider: Chris Dees, docent Wereldgodsdiensten TVG Assen
Donderdagavond 20 september 2018: Aanvang 20.00 u.

Vanaf 19.00-19.45 u. is er een informatiegedeelte over de cursus Theologische vorming en
verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden Assen in het Markehuus. Het gaat dan over
cursusochtenden, groepsproces, lesrooster, vakken en docenten, begeleidingscommissie en
bestuur, verwachtingen en teleurstellingen. U krijgt informatiemateriaal, maar ook is er
voldoende tijd om uw vragen te kunnen stellen. U kunt zich dan ook aanmelden voor deze
cursus als de informatie u bevalt. Toegang is gratis. Koffie/thee staat voor u klaar.
Van 20.00-22.00 u. is er een gratis voorbeeldles Wereldgodsdiensten van Chris Dees, docent
voor dit vak, die ons meeneemt door twee boeken. ‘de Koran uitleg voor kinderen’, van imam
Abdulwahid van Bommel met illustraties van Senad Alic met de ‘Groeibijbel’ van Ds.Piet
van Midden. De vraag is: ‘Hoe laten we onze kinderen en jongeren groeien aan deze verhalen?’ Naast korte inleidingen met verhalen komen er tussenvragen voor onderling gesprek en
discussie.
Abdulwahid van Bommel schrijft in mei 2017 in het eerste deel van zijn boek: ‘De tekst van
deze Koranuitleg voor kinderen heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Door de jaren heen
heb ik steeds de tekst weer weggelegd, omdat het voor mij onmogelijk leek de juiste woorden
te vinden om kinderen te bereiken vanuit wat ik dacht te hebben begrepen van de Koran.
Praten met kinderen over de Islam lukt soms wel en is vaak erg fijn. Maar de Koran op papier
uitleggen aan kinderen bleek veel moeilijker …..
Kinderen zijn een bron van inspiratie voor het ‘bespiegelen’ van wat we eigenlijk geloven. Ik
moest alle zeilen bijzetten. Juist op het gebied van geloofsleer en praktijk brengen kinderen
een enorme frisheid onder woorden voor wie denkt kinderen iets te kunnen leren’. Voor alle
kinderen en hun ouders een uniek en verrassend leesavontuur.
Piet van Midden is emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg.
De Bijbel is een verhaal apart. Bij het lezen stap je een heel andere taal, tijd en wereld binnen.
En dan kun je als lezer – en zeker als jongere – soms gauw afhaken.
Daarom heeft Piet van Midden de Bijbelverhalen herverteld, speciaal aan jonge mensen. Hij
hoopt dat je Bijbellezen leuk gaat vinden, dat je erin groeit, net als hij. En Bijbelverhalen die
vaak worden overgeslagen omdat ze ‘niet zo geschikt zijn voor jonge lezers’ gaat hij daarbij
niet uit de weg. Piet van Midden beschrijft de verhalen knap, verrassend en verfrissend. Voor
je het weet loop je er zelf in rond.
Chris Dees was voorheen docent levensbeschouwing, voornamelijk in de bovenbouw aan de
CSG Dingstede te Meppel en docent levensbeschouwing/wereldgodsdiensten/kinderfilosofie/
intercultureel onderwijs aan de Pabo’s van de Stenden Hogeschool te Emmen en Meppel. Hij
heeft veel ervaring in omgaan met kinderen, jongeren en studenten rond levensbeschouwelijke thema’s.
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