
Column mgr. Ron van den Hout
GELOOF EN KERK

In de komende afleveringen van deze column
wil ik met u stil staan bij de Kerk. Het wordt 
een serie. Een paar eerste thema’s heb ik al 
paraat, de rest komt wel. Voor ons als 
gelovigen is de Kerk onze leefomgeving, onze
habitat, de plaats waar we het geloof beleven
en waar we in het geloof worden gevoed. 
Geloof en Kerk staan niet los van elkaar. Je 
kunt het geloof niet zonder de Kerk beleven, 
althans als je christelijk wilt leven en als je 
het wilt zoals Jezus het gewild heeft. Laten 
we die kerkelijke omgeving eens verkennen. 

We zullen niet vertrekken vanuit de kerkelijke documenten, die komen 
later aan bod. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft over de Kerk, zoals ze 
zichzelf verstaat, nagedacht en dit verwoord in het document Lumen 
Gentium (1964). We zullen echter eerst aansluiten bij de beleving van de 
gewone parochianen. Wat is voor hen de Kerk (als institutionele 
gemeenschap) en de kerk (als gebouw)? Kunnen we hieruit de contouren 
ontwaren van de Kerk zoals ze zichzelf ziet. 

Een aantal maanden geleden las ik een boek over de heilige Geest. De 
auteur begon met de Kerk. Dat verbaasde me een beetje, maar zijn uitleg
was voor mij afdoende: de Kerk is de ‘omgeving’ waar de heilige Geest op
de eerste plaats zijn werk doet. Om te weten wie de Geest is en wat Hij 
doet, is het nuttig allereerst de Kerk te bestuderen. Christus heeft de Kerk
gewild. Zijn Geest is er werkzaam. Hij zet de zending van Christus voort in
de gemeenschap van de Kerk.

Het is dus zonder schroom dat we beginnen te spreken over de Kerk, 
hoewel we beseffen dat het Rijk Gods belangrijker is. Het eerste dat Jezus
en Johannes de Doper aankondigden was namelijk de komst van het Rijk 
Gods. Jezus spreekt in het evangelie zelf nauwelijks over de Kerk. Toch 
mogen we de Kerk als vertrekpunt nemen voor ons nadenken over geloof 
in God in deze tijd, omdat de Kerk ook genoemd wordt in de 
geloofsbelijdenis.  

+ Ron van den Hout, 
bisschop van Groningen-Leeuwarden



12 oktober Ter Apel
ONTMOETINGSDAG PARTNERVERLIES

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 
Drenthe  op donderdag 12 

oktober 2017 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in het parochiehuis van 
Ter Apel , Hoofdstraat 75, 9561 JD Ter Apel. 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 5 oktober 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. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Dhr. A. van Rijdt, tel. 0527- 615748

Na opgave ontvangt u rond 6 oktober 2017 een programma, een 
routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.



24 september Groningen Jongerenplatform
NEW FRIENDS ON THE BEACH

Op 24 september geeft het 
geheel vernieuwde 
Jongerenplatform de aftrap 
voor een heel nieuw 
seizoen. Of beter: de opslag
want we gaan samen 
beachvolleyballen. In de 
indoor beachvolleybal-hal in 
Groningen. Het belooft een 
jaar te worden met nieuwe 
kansen. Onder andere met 

ons eerste JONGERENWEEKEND van 24-26 november in Appelscha.

Startbijeenkomst: Beachvolleybaltoernooi:
Voor wie? Voor jongeren tussen de 14-30 jaar
Aanmelden? Als eenling, team van twee of vier of in andere samenstelling.

De toernooidirectie plaatst ons in eerlijke teams. 
Als je je aanmeldt houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Je kunt je aanmelden bij Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl
De kosten zijn € 5 per persoon.
Waar? Groningen

Programma:
- We beginnen 24 september om  14.00 uur met een eucharistieviering in 
de Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67 in Groningen. 
- Daarna gaan we samen naar de hal en hebben een sportieve middag en 
de kans om elkaar beter te leren kennen.
- We sluiten samen af met iets eenvoudigs te eten. 

Kom ook en doe met ons mee!

Het Jongerenplatform (Jacco, Cecilia, Ellen, Renée, Gerben, Johannes, 
Sophie, Stefan, Alex, Marieke, Anna, Lisette, Marlon, Tjitze, Jozef, Marco 
en Piet)

mailto:l.winter@bisdomgl.nl


Week van Gebed 2018
RECHT DOOR ZEE 

'Recht door zee' is het thema
voor de Week van Gebed 
voor de eenheid van 
christenen. De jaarlijkse 
gebedsweek vindt plaats van
21 tot en met 28 januari 
2018. Het thema haakt aan 
op het danklied van Mozes 
en Mirjam uit het Bijbelboek 
Exodus, en is afkomstig uit 
het Caribisch gebied. De 
Week van Gebed wordt 
georganiseerd door de Raad 
van Kerken en 
MissieNederland. 

Jonathan Zeijl, 
relatiemanager bij 
MissieNederland: ‘Het 
verhaal over de bevrijding 
van het volk van God, is zeer
aansprekend voor de 
Caribische christenen. Gods 

rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het 
volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. 
Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities
de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij’.

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst en 
bezinningsmateriaal aangeboden voor acht dagen van gebed en bezinning.
Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te 
gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit 
materiaal werken christenen vanuit de volle breedte van de kerk. 

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie 
die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd 
bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij 
onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek
te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000
mensen meegedaan met het initiatief.


