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Nieuwe
seizoen

Het seizoen 2021-2022 is bijna voorbij. Veel studenten
hebben hun laatste tentamens al gedaan, anderen
hebben nog (her)kansen. Aan het einde van een
seizoen worden er vaak ook al weer plannen gemaakt
voor het nieuwe seizoen. Zo zijn veel nieuwe besturen
van studentenverenigingen druk bezig om hun beleid
voor volgend jaar te maken.
Samen met het Overleg Christelijke Studentenvereniging
Groningen (OCSG) ben ik al weer begonnen met de
voorbereidingen voor een christelijke opening van het
nieuwe academische jaar. Met alle christelijke
studentenverenigingen willen we het nieuwe seizoen
beginnen met gebed. De NSG-band, prof. Jeroen de
Ridder en ik hopen hier weer een bijdrage aan te
leveren. U bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn of om dit via de livestream te volgen
(via website Oosterkerk) op maandag 5 september om
20.00u in de Oosterkerk te Groningen.
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Pastoraat
Via calendly.com/studentenpastor kunnen
studenten zelf een afspraak maken voor een
gesprek met de studentenpastor over geloof en
andere aspecten van hun welbevinden. Het zou
mooi zijn als vanuit de kerken op deze mogelijkheid
gewezen wordt.

Catechisaties
Op woensdag 14 september om 20.30u
starten de catechisaties voor het nieuwe
seizoen weer. De bijeenkomsten zijn een keer
in de twee weken. De catechisaties worden
gegeven aan de hand van het boek
Dogmatiek voor iedereen. Mocht je
belangstelling hebben laat het dan even
weten via ctbasoski@gkv.nl, ik maak graag
voor die tijd even kennis met je.
De catechisaties worden gegeven in de
Columnakerk, Paulus Potterstraat 2 in
Groningen.

Gebedspunten
Ter overweging
‘Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een
tijd voor alles wat er is onder de hemel’
Prediker 3,1

In uw gebed vraag ik aandacht voor de volgende
dingen: Dat de zomer voor iedereen ook een periode
van rust is, zodat er straks ook weer vol moed en energie
aan een nieuw seizoen begonnen kan worden. Er wordt
veel druk ervaren, wilt u bidden dat studenten leren
omgaan met druk en dat ze in tegenslagen ook
terugvallen op geloof in Jezus en rust in Hem vinden. Wilt
U ook bidden voor de nieuwe studenten, die net
eindexamen hebben gedaan en straks aan hun nieuwe
opleiding beginnen en mogelijk ook verhuizen. Wilt u ook
bidden voor hen die aan het eind van hun studie zijn en
op zoek gaan naar een baan, Wilt U ook bidden voor de
opening van het nieuwe academische jaar, begin
september, Het zou mooi zijn wanneer er in de
kerkdiensten op zondag 4 september daarvoor wordt
gebeden.

