Nieuws van het Platform Kerk en Aardbeving
Maart 2017
Het platform kerk en aardbevingen is een oecumenisch samenwerkingsverband van kerken in
Groningen. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid die kerken van oudsher hebben, willen
we graag bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Het platform heeft als visioen dat
Groningen een gebied blijft waar mensen zich thuis blijven voelen, zowel in de fysieke
leefomgeving, als ook in hun sociale omgeving, waar onbegrip en ongeduld en
tegengestelde belangen een bedreiging vormen voor de toekomst.
Om dat visioen te verwezenlijken wil het platformproberen de krachten van mensen te
bundelen. Het eerste half jaar van 2017 staat in het teken van contacten opbouwen,
netwerken vergroten, mensen met elkaar in verbinding brengen en onverwachte
samenwerkingen tot stand brengen.
Annet Eveleens heeft dat met bovenstaande foto prachtig in beeld gebracht. De foto is te
zien op de expositie Geraakte Groningers.
Op de foto staan van links naar rechts Liebrecht Hellinga, Nellie Hamersma-Sluis, Ate
Kuypers, Jacobine Gelderloos, Jitse van der Wal, Marco Roepers, Fokke Fennema, Reint
Wobbes, Harmen Jansen en Jako Jellema.
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EEN PAAR HEFTIGE DAGEN
Jitse van der Wal, voorzitter Platform Kerk en Aardbeving.
Heb jij dat nu ook ? Dat het in je hoofd een wirwar dreigt te worden door het nieuws van het
aardbevingsfront ? Ik heb dat van tijd tot tijd wel. Dat zal voor een deel liggen aan wie ik ben:
iemand die houdt van heldere hoofdlijnen zonder al te veel gezeur over details. Waarom
houd ik mij dan bezig met deze ellende? Omdat door de veelheid aan regelingen Groningers
in de knel komen. Het proces waarop met de gevolgen van de gaswinning wordt omgegaan
is zo bureaucratisch en juridisch als het maar kan. De menselijke maat is uit beeld. Het
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is helder in de analyse van de aanpak tot nu
toe en in de aanbevelingen voor de toekomst. Eén organisatie moet integraal

verantwoordelijk gemaakt worden voor de afhandeling van de problemen in Groningen; een
bestuurlijk orgaan met eigen wettelijke bevoegdheden dat niet afhankelijk is van andere
bestuurlijke organen. Voorbeeld daarvan uit het verleden is de Herinrichtingscommissie
Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. De conclusies van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid geven aan, dat forser besturen gevraagd worden, en dan nu
écht.
Op vrijdag 31 maart is bekendgemaakt, dat de NAM uit de schadeafhandeling stapt. Dat is de
eerste goede stap. Of zal door de juridische verbinding die blijft de NAM toch de bepalende
grootmacht op de achtergrond blijven? De afhandeling zal ook meer met het hanteren van
de menselijke maat vorm krijgen, niet meer door te streven naar procedurele precisie. Precies
wat de Onderzoeksraad aanbeveelt. Dat wordt beloofd. Sorry, dat ik na al die vermoeiende
jaren wat sceptisch ben.
2

De NCG krijgt de zeggenschap over het hele aardbevingsdossier. Er komt per 1 juli een
nieuwe aanpak onder leiding van een onafhankelijke commissie. Dat willen we eerst zien, dan
geloven! Want ook de NCG is, nu het het te vertellen krijgt over CvW, niet onafhankelijk van
het Ministerie van Economische Zaken. Dat is te zien in het pijnlijke nieuws rond het niet
erkennen van schades in het buitengebied. Terwijl ‘Het Groninger Gasberaad’ en ‘Vereniging
Eigen Huis’ vandaag samen aangeven, dat we onvoldoende weten over de werking van de
Groninger ondergrond in combinatie met gaswinning (inclusief bodemdaling als bijproduct
van de gaswinning) en het schaderisico. ‘Iets vaststellen kan momenteel niet zonder het
doen van meerdere aannames’. Die aannames zijn in het voordeel van de NAM gemaakt,
blijkt vandaag Dit slechte nieuws proberen ze af te kopen met voor vele gedupeerden een
fooi van 1500 euro ! Daar laten Groningers zich tot niet door bij de neus nemen ?
Kortom, het gaat in mijn hoofd heen en weer. Van vreugde om het eindelijk maken van de
NAM tot schadebetaler in plaats van schadebepaler. Wanneer ik jouw auto in elkaar rijd,
bepaal ik niet wat ik jou moet betalen toch ? ‘Hier heb je 2000 euro !’
Van vreugde aan de ene kant tot pijn om weer zoveel onrecht aan de andere kant. Kijk naar
de buitengebieden.
Stop met dit bureaucratische en juridische steekspel. Ga voor echte onafhankelijkheid in het
aanpakken van de problemen die een uitdaging zijn voor Groningen. En kies voor de
menselijke maat in de schadeafhandeling en alles wat daar mee samenhangt. Ga naar een
‘acceptabel niveau van veiligheid’ rond de hoeveelheid te winnen gas; en dan gaat het niet
alleen om objectieve veiligheid, ook om subjectieve veiligheid. Geef vertrouwen aan mensen
terug en zie hen staan ! Dan zijn we samen op weg om te werken aan herstel van vertrouwen.

Gasberaad
Sinds november 2016 wordt het platform Kerk en Aardbeving
vertegenwoordigd in het gasberaad door Jacobine
Gelderloos, als onderzoeker verbonden aan de Protestants
Theologische Universiteit. Het platform wil deelnemen aan het Gasberaad om te weten welke
discussies er gaande zijn en hierin te participeren. We willen als platform in het gasberaad
aandacht vragen voor de persoonlijke en sociale gevolgen van de bevingen en de
bedreigingen van het landschap. Het gaat erom dat mensen recht wordt gedaan en dat er
perspectief ontstaat op een duurzame en leefbare toekomst voor Groningen.
Via het gasberaad spreken we elke maand met de Nationaal Coördinator Groningen in de
vergaderingen van de Maatschappelijke Stuurgroep. Zo kunnen we als kerken direct reageren
op beleidsplannen. De versterkingsbijeenkomst op 6 april is hiervan een direct gevolg.
Daarnaast versterken we de contacten met diverse belangenorganisaties, zoals CNV, natuuren milieufederatie, LTO en Groninger Bodem Beweging.
Wilt u meer weten over het gasberaad? http://gasberaad.nl/
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Onze deelname aan het gasberaad betekent ook dat geregeld ons gevraagd wordt om
petities en verzoeken te ondersteunen. We proberen ons hierin solidair, constructief en
kritisch op te stellen.
Dat betekent dat een aantal platformleden meereisden naar Den Haag toen daar een petitie
aan de kamer werd aangeboden: “Groningers naar Den Haag om schade snel af te handelen.”
http://www.dvhn.nl/groningen/Groningers-naar-Den-Haag-om-gasschade-snel-af-tehandelen-21998327.html
Ook ondertekenden we een brief van de Groninger Bodembeweging aan de informateur.
http://deformatiewijzer.nl/2017/03/29/brief-formateur-groningen/

Stut en Steun
Daarnaast werken we steeds intensiever samen met Stut en Steun. Dit steunpunt is er voor
een ieder die schadelijke gevolgen ondervindt ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in
Groningen.
http://www.stutensteun.nl/

Hoop voor Groningen
Op 2 maart organiseerde het
Platform Kerk en Aardbeving
samen met de Christen Unie de
avond Hoop voor Groningen.
Zo’n veertig mensen uit de hele
regio waren naar Appingedam
gekomen. Opvallend was dat
gemeenteleden uit dezelfde kerk elkaar tot hun verbazing hier tegen kwamen en ontdekten:
“Hebben jullie dan ook schade?” Het werd weer eens duidelijk hoe weinig er over de schade
gesproken wordt, terwijl de bevingen het leven nogal op zijn kop kunnen zetten. Hoe ga je
daarmee om? Wordt je boos en verontwaardigd over het onrecht en de onmacht? Wordt je
strijdlustig of moedeloos?
Bijbelse teksten bieden onverwachte aanknopingspunten. In Mattheus 5:9 roept Jezus op om
vredestichters te zijn: vrede in Groningen, waar relaties onder druk komen te staan omdat de
een weg wil en de ander wil blijven. Vrede waar onbegrip ongeduldig maakt, waar onkunde
solidariteit in de weg staat. En psalm 8: Van God is de aarde. Dat roept een
verantwoordelijkheid om zorgvuldig en zorgzaam met de aarde en de bronnen om te gaan.
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Breien voor Groningen
De hele winter hebben mensen
in heel Nederland gebreid voor
Groningen. In november startte
milieudefensie met het project
‘Breien voor Groningen’ en op
3 maart is het kleinste huisje
van Groningen in Rottum
ingepakt in een kleurige deken.
De deken is een signaal dat we
energiezuiniger moeten leven
en andere energiebronnen
moeten
vinden
om
de
gaswinning
te
kunnen
verminderen. Maar het is ook
een deken van solidariteit.
Door samen te breien raken
mensen met elkaar aan de
praat, en kunnen verhalen,
frustraties en ideeën worden
gedeeld. Op deze manier
wordt de sociale cohesie
versterkt. Vanuit het hele land
zijn breiwerken opgestuurd,
want mensen waren blij om
hun zorgen en gevoelens van
solidariteit om te zetten in iets
tastbaars. Op 26 januari was er
in de energieneutrale kerk in
Winsum een breicafé waar
mensen uit de hele regio op af
waren gekomen. In het digitale
tijdschrift Handwerken zonder
grenzen
verscheen
een
prachtige reportage.
De breicafés waren een groot
succes en mensen wilden
graag doorbreien. En dat gaat
gebeuren. Tijdens de formatieperiode wil milieudefensie blijven breien in heel Nederland
onder het motto: Gas we breien er een eind aan. Wilt u meedoen of zelf een breicafé
organiseren, kijk voor meer informatie: https://milieudefensie.nl/gasboringen-groningen/webreien-er-een-einde-aan
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Foto-expositie Geraakte Groningers
In het kader van het thema Rottum gas(t)vrij is vanaf zaterdag 1 april de foto-expositie
Geraakte Groningers in het kerkje van Rottum te zien. Annet Eveleens uit Rottum is als
fotograaf betrokken bij het project Breien voor Groningen. Het project inspireerde haar om
mensen te portretteren die, de meesten letterlijk, geraakt zijn door de gevolgen van de
gaswinning. Ze zijn in actie gekomen, omdat niets doen geen optie was. De geldt ook voor
de mensen van het platfrom Kerk en Aardbeving en ook het Platform Kerk en Aardbeving is
geportretreerd. Het breiwerk staat symbool voor verbinding en loopt als een rode draad door
de expositie.
De expositie is tot 25 juni dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Platform Kerk en Aardbeving in de media
We proberen regelmatig contact te zoeken met de media om de complexiteit van de situatie
in Groningen onder de aandacht te brengen. Inmiddels worden we ook regelmatig benaderd
door kranten als het Nederlands Dagblad, Friesch Dagblad en Reformatorisch Dagblad. De
afgelopen maanden zijn de volgende berichten in de media verschenen:
Interview met Jitse van der Wal in Nederlands Dagblad – 17 december 2016
https://www.nd.nl/nieuws/geloof/jitse-van-der-wal-duidelijk-direct-enweinig.2444820.lynkx
Ingezonden brief Jitse van der Wal, Liebrecht Hellinga, 3 januari 2017
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/ingezonden-brief-sp-kamerlid-paul-ulenbeltnaar.2459182.lynkx
RTV Noord – 3 januari 2017
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/172268/God-kan-mensen-in-aardbevingsgebied-weer-hoopgeven
http://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20020/Vroeg-Op-Noord/aflevering/7716
Friesch Dagblad: “De scheuren zitten ook in de mensen”
http://www.hetgoedeleven.com/2017/02/14/de-scheuren-zitten-ook-in-de-mensen/
Als platform hebben we Rutte in een open brief uitgenodigd een keer naar Groningen te
komen. De brief is door verschillende kranten geplaatst.
Dagblad van het Noorden, “Rutte doet inwoners Groningen tekort”
https://drive.google.com/file/d/0B2q8NAkGBr7oQjV5NWJkbEhBRFAtb3hTeUVhWGhp
Y2xVZWNv/view
Nederlands Dagblad, “Wees ook premier van Groningers”.
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/wees-ook-premier-van-groningers.2500255.lynkx
Reformatorisch Dagblad, “Groninger kerken vragen Rutte om betrokkenheid”.
http://www.rd.nl/kerk-religie/groninger-kerken-vragen-rutte-om-betrokkenheid1.1374300
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Trouw, “Rutte moet oprechte betrokkenheid tonen met de mensen in Groningen”.
https://www.trouw.nl/opinie/rutte-moet-oprechte-betrokkenheid-tonen-met-demensen-in-groningen~a9c6b321/
Nederlands Dagblad, “De scheuren én de stress, het is allebei aardbevingsleed”, 1 maart 2017
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/de-scheuren-en-de-stress-het-isallebei.2519260.lynkx
Reformatorisch Dagblad: “Predikant Appingedam: Word maar kwaad over onrecht na
aardbevingen.”, een verslag van Hoop voor Groningen, 3 maart 2017
http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/predikant-appingedam-word-maar-kwaadover-onrecht-na-aardbevingen-1.1379840
Marco Roepers, “Op bedevaart door aardgaswingebied”, Oecumenisch bulletin, januari 2017,
p. 26
http://www.raadvankerken.nl/?b=13
Reportage Geloof en een hoop liefde –
http://geloofeneenhoopliefde.eo.nl/artikel/2017/03/tussen-angst-en-beven-in-hetgroningse-appingedam/
http://geloofeneenhoopliefde.eo.nl/artikel/2017/03/jitse-van-der-walaardbevingspastor-in-appingedam/
Diakonia, “Solidair met Groningen”
https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/blijf-op-de-hoogte/diakonia

Versterkingsbijeenkomst op 6 april in Loppersum
Als Platform verwachten we dat het versterken van de sociale cohesie nog hard nodig gaat
zijn. Over een paar maanden gaat in Loppersum, Overschild, Opwierde-Zuid, Ten Post en ’t
Zandt de versterkingsoperatie van start. Alle huizen in deze dorpen zullen versterkt moeten
worden. Er zal ook bekeken moeten worden in hoeverre versterken haalbaar is, of dat huizen
nieuw gebouwd moeten worden. Hoe dan ook, iedereen zal voor kortere of langere tijd zijn
huis uit moeten….wat gaat dat betekenen voor de sociale cohesie? Hoe zal dit de levensloop
van mensen bepalen. En hoe zullen de dorpen eruit zien als de versterkingsoperatie achter de
rug is? Wat zal er over zijn van het Hoogeland, woar ik als kind nog niks begreep van pien of
zörgen?
Daarom organiseert het platform voor pastores (en andere belangstellenden) uit deze vijf
dorpen op 6 april een bijeenkomst op 14:00 uur in de Vredekerk in Loppersum.
Gebiedscoördinatoren van de Nationaal Coördinator Groningen zullen vertellen wat de
versterking concreet gaat betekenen. Evert Jan Veldman, predikant van de Nieuwe Kerk in
Groningen, maar werkzaam in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp, vertelt over hoe de
kerk destijds present probeerde te zijn in Roombeek. En dan volgt de vraag: wat kunnen we
als kerken in het versterkingsgebied doen?
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Contextueel Bijbellezen
Ook op een andere manier willen we verkennen wat de eigen bijdrage is van
geloofsgemeenschappen in de situatie van gaswinning, schadeherstel, versterking in een
krimpgebied zou kunnen zijn. Daarom willen we in diverse groepen experimenteren met
contextueel bijbellezen. Dat betekent in een groep bespreken wat er in de context speelt, dat
kunnen vragen zijn rondom de aardbevingen, maar ook thema’s als zorg, werk en relaties
kunnen centraal staan. Vervolgens wordt gekeken welke bijbelverhalen hierbij aan sluiten. De
bijbeltekst wordt samen gelezen om te kijken welk licht de bijbel op onze eigen context
werpt en welke handelingsperspectieven zich openen.
We hopen dat contextueel bijbellezen een manier is om in (inter)kerkelijke groepen het
gesprek aan te gaan. Wat gebeurt er als mensen met verschillende perspectieven met elkaar
in gesprek komen: boeren, burgers en buitenlui, werknemers van de NAM, aannemers en
belangen groepen? Zo willen we het thema van de aardbevingen in samenhang met alle
andere dingen die een mens bezig kunnen houden bespreekbaar maken.
Lijkt het u wat om een keer op deze manier aan de slag te gaan? Neem dan contact op met :
Jacobine Gelderloos (jkgelderloos@pthu.nl); Liebrecht Hellinga (voorganger@baptistenappingedam.nl) of Marco Roepers (marco@roepers.net).
Op 27 april vindt een eerste bijeenkomst contextueel bijbellezen plaats in Open Venster kerk
van de Bapistengemeente Appingedam, Scharreweersterweg 80, Appingedam

Pelgrimage naar Bedum
Op 7 mei 2017 gaan we op pelgrimage door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit
verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets, op weg naar Bedum, de
bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die ook gewerkt heeft aan het bewoonbaar maken
van het Groningerland. Om 16:00 uur zal in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende
bijeenkomst plaatsvinden waarin we een korte vesper houden.
De bedoeling van deze pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek
van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de
waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het
landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben
wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al
pelgrimerend, delen met elkaar.
Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen. Startpunten:
 Loppersum bij de voet van de Lopster Toren om 13:00 uur.
Aanmelden bij Regina Feitsma: scriba@gereformeerdekerkloppersum.nl
 Winsum, bij de Torenkerk om om 13:45
 Middelstum, bij Hippolytuskerk om 14:00 uur
Kerk te Farmsum om 13:00, 13:30 uur Kabzeël Dijkstraat, Appingedam, 14:00 uur Garrelsweer
kerk PKN, 14:30 Kloosterkerk Ten Boer. Bij al deze plaatsen kunnen mensen aanhaken op
deze fietstocht door het Groningerland.
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Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken GroningenDrenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren
in Groningen.
Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen - Drenthe)

Stichting
Op heel verschillende manieren probeert Platform Kerk en Aardbeving er aan bij te dragen
dat mensen weer vertrouwen krijgen in de toekomst. We willen mensen met elkaar in
verbinding brengen en daarnaast ook de solidariteit in heel Nederland aanwakkeren. Daarom
participeren we in het gasberaad, organiseren we bijeenkomsten en doen we mee aan
diverse initiatieven. Om al die werkzaamheden te organiseren en te coördineren wil het
platform graag iemand aan stellen. Er zijn concrete plannen om een stichting op te richten,
zodat fondsen aangeschreven kunnen worden. Maar mocht u als lokale diaconie het werk van
het platform willen ondersteunen, dan zouden wij daar bijzonder blij mee zijn. Voor meer
informatie, neem contact op met de voorzitter: Jitse van der Wal wal01721@planet.nl
https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/home

Wat kunnen kerken doen?
Praat met elkaar en maak het thema bespreekbaar in uw gemeente zodat mensen niet tegenover elkaar
komen te staan
Bid en werk voor een duurzame samenleving, die gedragen wordt door solidariteit, openheid en
vertrouwen.
Nodig ons uit om meer te vertellen over wat kerk met aardbevingen te maken heeft, om een breicafé
mede te organiseren, om te experimenteren met contextueel bijbellezen of gewoon voor een gesprek.
Organiseer een breicafé en breng mensen met elkaar in verbinding
Loop mee met de pelgrimage naar Bedum of bezoek de tentoonstelling in Rottum
Zoek contact met burgerlijke gemeenten, lokale zorg- en welzijnsorganisaties en kijk of samenwerking
mogelijk is. Het is ook de moeite waard om als kerk in het versterkingsgebied contact te leggen met een
versterkingspunt. Op deze manier kun je als kerk bijvoorbeeld op de hoogte worden gehouden als er
informatieavonden voor bewoners zijn en mensen te horen krijgen wat er met hun woning kan gaan
gebeuren. De versterkingspunten zijn te vinden in Ten Post, Overschild, ’t Zandt, Appingedam, Loppersum
en binnenkort ook in Ten Boer.
Teken de petitie “Laat Groningen niet zakken”: http://www.laatgroningennietzakken.nl/
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