Verslag 5de Ring Westerkwartier- vergadering op 16 januari 2020 in de Gasthorn te
Zuidhorn. ca. 33/35 aanwezigen;
1. Welkom en Opening : Ds. M. Klomp , voorzitter van de Ring Westerkwartier opent deze
5e Ring-vergadering en heet ons allen welkom in het bijzonder de belangstellenden die
betrokken zijn bij het werk in de kerk rondom de pastorale zorg.
Een speciaal woord van welkom is er voor onze spreker van vanavond ds. Adri Spelt,
geestelijk verzorger in het UMCG en ds. Wouter Bakker, die aanwezig is als voorzitter van
het college voor Visitatie in de Classis Groningen-Drenthe.
Bij de opening leest ds. M. Klomp Romeinen 13: vanaf vs. 8, passend bij het onderwerp. We
kunnen hierbij nadenken over ons handelen in voorkomende gevallen en wat de Bijbel
daarover zegt.
Met ds. A. Landman aan de piano zongen we samen staande uit ‘Zingend geloven’ Lied 273:
Een venster open naar het leven. Zingen werkt ontspannend en verbindend.
De Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, elkaar te bemoedigen en te
inspireren. En wat je bezig houdt te delen.
2. Presentielijst De presentielijst gaat rond.
.
3. Agenda aanvulling dhr. J. Zwerver van Grootegast merkt op dat het verzoek van
Grootegast om op de Ring te bespreken hoe vorm kan worden gegeven aan de geestelijke
verzorging binnen (zorgcentrum) Het Hooge Heem te Grootegast niet op de agenda is
geplaatst.
Ds. Klomp antwoordt hierop dat dit binnen de Stuurgroep is afgesproken dat dit een probleem
van Grootegast is en evt. op de werkgemeenschap besproken kan worden. De scriba van
Grootegast zal op korte termijn bericht hierover krijgen.
Er worden geen aanvullende punten voor de agenda gemeld.
Er kwamen geen spontane ideeën om de lijst van onderwerpen aan te vullen.
4. Het verslag van de vergadering 4 april 2019 behoeft geen aanpassingen/correctie.
• Ter informatie: de verslagen van de Ringvergaderingen wordt doorgestuurd naar de
scriba van de aangesloten gemeenten en van de Classis.
5. Mededelingen
Aan de PG. Marum-Noordwijk zijn de dorpen Nuis en Niebert toegevoegd en zal verdergaan
als PG. Marum e.o.
Ds. Jan Kroon en mw. Jeltsje Elzinga zijn benoemd als resp. predikant en pastoraal werker in
de PG Grijpskerk e.o.
6. Presentatie door ds. Adri Spelt met het onderwerp. Ds. Spelt is predikant met een
bijzondere opdracht, waar bij zijn werkterrein het Beatrix kinderziekenhuis in Haren is.
Verdere houdt hij zich bezig met pastoraat (supervisor), ethiek en bijscholing aan alle
geledingen binnen het christendom.
“Ethische vragen van ons, als gelovigen, aan de medische wetenschap”.
Het aangekondigde thema zou kunnen fungeren als een preek met 3 punten,
t.w. 1.Etische vragen; 2. ons/wij als gelovigen; 3. de medische wetenschap.

In de ethiek zijn 3 “puzzels” te onderscheiden hetgeen belangrijk is omdat in ethische
discussie deze 3 zaken vaak door elkaar lopen.
1. Kennispuzzels; 2. Praktische puzzels; 3. Ethische puzzels.
Voor alles is het verstandig deze 3 ‘puzzels’ te onderscheiden.
De presentatie spitste zich toe op euthanasie, zowel bij volwassenen als bij kinderen.
•
•
•

•
•
•

Kennispuzzels zijn o.a. feiten en stand van zaken, zaken die je kunt verifiëren: dit is
op te lossen met informatie.
Praktisch puzzels: Vaardigheid, handigheid, efficiëntie en effectiviteit. Op te lossen
door te bespreken: hoe pakken we dit aan? Welke middelen? door wie en wanneer?
Ethische puzzels: Hier is sprake van morele ‘intuïtie’, geweten, normen en waarden.
“voelt het wel goed?” Verder zijn er nog de wetten en de regels waar ieder zich aan
dient te houden.
Dit alles speelt zich af op diverse niveaus.
In het klein tussen arts en patiënt (of ouders),
of in groter verband: wat is het beleid van de instelling/organisatie en
als 3de wat is de invloed van de cultuur en samenleving, waar bij gedacht kan worden
aan publieke opinie, patiënten recht en politiek.

Religie speelt op alle niveaus een rol. Zij zijn belangrijke bronnen voor ethiek. Soms komt
men in een moreel dilemma door conflicterende normen en waarden (hoe verhouden die zich
tot elkaar?) en conflicterende deugden en geweten. Teneinde een goede beslissing te kunnen
nemen is ‘veiligheid’ in het gesprek en kritische zelfreflectie noodzakelijk.
7. Gezamenlijke gedachtewisseling over het onderwerp : Over en weer werden diverse
vragen en opmerkingen, soms aan de hand van voorbeelden, besproken en de tijd was te kort,
waardoor helaas niet alles aan bod kwam. Het was een boeiende en verhelderende presentatie
aan de hand van een PowerPoint presentatie die na gezonden zal worden.
Ds. Adri Spelt wordt door ds. M. Klomp bedankt en ontvangt als attentie een Groninger koek.
De beloofde boekenbon zal hem worden toegezonden.
8. Gemeenteronde: wordt geen gebruik van gemaakt
9. Ideeënlijst voor nieuwe onderwerpen is verder niet aangevuld/ De Stuurgroep zal een
keuze maken.
1. Eenzaamheid, m.n. onder ouderen
2. Communicatie van mens tot mens
3. Catechese, gespreksgroepen, iets voor tieners: samen regionaal of in clusterverband
misschien aan te pakken?
4. Orgaan en weefseldonatie, vanuit Bijbels perspectief
5. Mogelijkheden zoeken om meer gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, samen
activiteiten oppakken?
6. Hoe gaan we om met ons levenseinde en de bespreekbaarheid daarvan? De technische
en medische mogelijkheden; Zelfbeschikkingsrecht; Economische redenen;
Uitzichtloos lijden;
7. Mogelijkheden/onmogelijkheden in het kader van euthanasie bij kinderen die
ondraaglijk lijden.
8. Kerkdiensten: Hoe bereiken we de “middengroep”?

9. CvK wil graag mee informatie over kosten m.b.t. uitvaarten vanuit de kerk; Hoe doen
andere kerken dat?
>>>>: de punten 6 en 7 kunnen na deze samenkomst worden afgevoerd van de lijst.
10. Rondvraag: Er wordt aandacht gevraagd voor de actie in Grootegast van de Stichting
Hulp Vervolgde christenen: een potgrondactie met de naam “Plant een Bijbel. Zeer
aanbevolen aan de Ring-kerken. Zie informatie op www.planteenbijbel.nl of meedoen met
Grootegast: Akkie Jellema: jaapjellema@hetnet.nl
11. Volgende vergadering Ring Westerkwartier:
Donderdag 2 april 2020 in de Schaapskooi/Goede Herder kerk Grootegast.
Presentatie Martine Versteeg (Hoe verder met het Jeugdwerk? Een vervolg op de
presentatie april 2019.
12. Sluiting :Tot slot zingen we samen, uit het NLB, lied 425, opnieuw begeleid door ds. A.
Landman.(met onze dank!)
13. Afsluiting met hapje en drankje, altijd gezellig en verbindend….
Akkie Jellema-Riedstra, notuliste.

