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 Doopsgezinde gemeente 

 Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-
dere momenten kunt u mij thuis treffen 

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 
bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 
6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  
J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 
Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 
 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 
Gemeente Groningen.  

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  

(bereikbaar van maandag t/m donderdag 
9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 
33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 
Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 
Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 14 december 2016. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 7 december 2016 bij 

de beide redactieleden van de betreffen-
de DG.  

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 
Haren, tel 050-5348454 

NIEUW E-MAILADRES: 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tympad 8 
9753 AJ Haren 

tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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Ik zag de oude herfst in de mistige morgen 
staan, schaduwloos als de stilte 

luisterend naar (de) stilte. 
Thomas Hood 
 
In aloude tijden begon de winter op 31 oktober, de vooravond van 1 november: 
bij het vallen van de duisternis ving de nieuwe dag aan. Het is de afsluiting van 

het oogstseizoen. De voorbereiding op de winter is daarmee bijna ten einde. 

Wortels, appels, noten en aardappelen zijn opgeslagen. In de natuur sterven 

planten af om in hun winterslaap te gaan. De levenskracht trekt zich meer en 

meer terug in de schoot van de aarde. Er wordt dank gezegd. Maar het winter-

feest dat op deze dagen wordt gevierd is in zekere zin ook een dodenfeest.  
 

Sinds heel lang staat men in deze periode stil bij de eindigheid van het leven, zo 

zichtbaar in de natuur in dit jaargetijde. Doden, voorouders en familieleden wer-

den herdacht. Offers werden gebracht. Al is gedenken niet echt aan een bepaal-

de tijd gebonden, gedenken van de gestorvenen gebeurt al sinds de vroeg-

christelijke traditie met Allerzielen op 2 november. Zo is het nog steeds in de 

rooms-katholiek traditie. In de ordening van het 
kerkelijk jaar komen daarna de Voleindingszon-

dagen, afgesloten door de zondag Christus Ko-

ning, alvorens de Advent begint. In veel protes-

tantse kerken worden de overledenen dan her-

dacht op deze laatste zondag, die dan Eeuwig-

heidszondag wordt genoemd.  
 

De zondag van Christus Koning en de Eeuwig-

heidszondag hebben met elkaar gemeen, dat in 

geloof wordt uitgesproken, dat de dood niet het 

einde is en dat het kwaad niet zal overwinnen. 

Een ieder gelooft en beleeft dat op zijn eigen 
manier. Soms is er niet meer dan een intuïtief 

aanvoelen, dat het leven van een mens onuit-

wisbaar is. Maar ook al geloven of vermoeden we dat, het neemt niet weg dat wij 

moeten leven met gemis. Het is de gebrokenheid die we soms tot diep in onze 

ziel kunnen ervaren. Zeker wanneer we geliefden los hebben moeten laten en 

onze weg al wankelend en aarzelend zoeken in dat onbekende land van de rouw. 

Overledenen krijgen bijna geen plek in onze samenleving. Daardoor wordt veel 
rouw in eenzaamheid verwerkt. Ik vind het waardevol om te zien dat kerken 

vormen gevonden hebben voor het gedenken van de mensen van voorbij. De 

doden niet verzwijgen, maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen heb-

ben. Als kerkelijke gemeenschap gedenken we. In de dienst op de laatste zondag 

van het kerkelijke jaar noemen we de namen van hen die ons uit ons midden in 

het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. We hechten er waarde aan om ruimte 
te maken voor verdriet, gemis en verlies. Het noemen van de namen stelt onze 

overledenen present in ons midden, in de ruimte en de geborgenheid van God. 

Zoals we ook met het vieren van het Avondmaal ons verbonden weten door het 

Lichaam van Christus met allen die ons zijn voorgegaan. 

 

ds. Jacob H. Kikkert 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten  
 
Donderdag 17 november 

20.00 uur  DoRe cafe  
Zaal open om 19.30 uur 

Jan Willem Drijvers met ‘Het  

christendom door Romeinse ogen’ 

 

Zondag 20 november 

10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 
Gedachteniszondag 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag 21 november 

14.30 uur  Zusterkring Haren 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 22 november 
18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

20.00 uur  Nabespreking DoRe cafe 

Woensdag 23 november 

19.30 uur  Zusterkring Groningen 

20.00 uur  Geloofswerkgroep 

Donderdag 24 november 
19.30 uur  Najaarsleden- 

  vergadering 

20.00 uur Martin Buber studiegroep 

Zaterdag 26 november 

13.15 uur  GDS-Beraadsmiddag 

14.00 uur  Sint Pannenkoek 
 

Zondag 27 november 

10.00 uur  Verdiepingsdienst 

Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

Maandag 28 november 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag 29 november 

14.30 uur  Bijeenkomst wijk  

Vinkhuizen 

18.00 uur  Maaltijd vrijwilligers 

Doperse Dis 

 
Zondag 4 december 

10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert  

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag 5 december 

19.30 uur Doopsgezind koor 

19.15 uur Shalom Culture; film 
Dinsdag 6 december 

10.00 uur  koffieochtend 

19.30 uur  Kerkenraad 

Woensdag 7 december 

Redactievergadering 

 
Zondag 11 december 

10.00 uur  Da. S.J. van        

   Hoorn-Dantuma 

17.00 uur  Iona Vesper 

 

Maandag 12 december 
19.30 uur Doopsgezind koor 

in de kerk  

19.15 uur  Shalom Culture; film 

Dinsdag 13 december 

18.00 uur  Mennomaaltijd 

19.45 uur   Natafelen inspiratieavond  

19.30 uur  Zusterkring Advents 
  avond in Haren 

Donderdag 15 december 

20.00 uur  Broederkring 

 

Zondag 18 december 

16.00 uur  Kinderkerstfeest 
Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 19 december 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

19.15 uur  Shalom Culture; film 

Dinsdag 20 december 
17.45 uur  Doperse Dis 

Woensdag 21 december 

17.30 uur  Kerstdiner jongeren 

 

Zondag 25 december 

10.00 uur Kerstdienst                

Ds. J.H. Kikkert m.m.v.  
Doopsgezind koor 

17.00 uur Iona Vesper 

 

Zondag 31 december 

17.00 uur Oudjaarsdienst 

Ds. G.J. Brüsewitz gezamenlijk 
met de doopsgezinde gemeente 

Eenrum 
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Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidzondag 
 
Zondag 20 november 2016 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de kalen-

der van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk. Die laatste zondag 

draagt ook wel de naam ‘Eeuwigheidszondag’. Op Eeuwigheidszondag gedenken 

we onze overledenen; geliefden, vrienden, familie, gemeenteleden. We noemen 

hen bij name, die het afgelopen jaar in onze gemeenschap gestorven zijn en ste-

ken daarbij een kaars aan als teken dat we ons blijvend met hen verbonden voe-

len. We zeggen daarmee dat een toekomst niet denkbaar is zonder dat deze 
dierbaren die in gedachten, in liefde, in herinnering met ons mee gaan. In het 

gebed denken we aan hen en aan alle mensen van ver en van nabij, die treuren 

om een dierbare gestorvene en staan we stil bij de vergankelijkheid van het le-

ven. Leven, liefde en eeuwigheid worden zo gevierd, terwijl we ons bewust zijn 

van eindigheid en de alomtegenwoordige macht van de dood.  

 
In deze dienst wordt een ieder in de gelegen-

heid gesteld om een kaars aan te steken voor 

iemand die gemist wordt, hoe lang ook maar. 

Ook kan dan de naam genoemd worden bij 

het aansteken van de kaars. U wordt dan wel 

verzocht voorafgaand aan de viering deze 

naam in ons gebedenboek te schrijven dat bij 
de ingang van de kerk ligt. Zo vieren we in de 

gebrokenheid van ons bestaan  een moment van tederheid en dankbaarheid als 

wij al die namen noemen van hen die ons zijn voorgegaan. 

 
ds. Jacob H. Kikkert 

 
 

In memoriam Elke Foth, geb. Jacobsen 
*16 januari 1937   +29 oktober 2016 

 

Na een ernstige ziekte is van ons heengegaan Elke Foth, weduwe sinds 1 april 

2004 van Ds. Peter Foth. Zij stonden samen aan de wieg van het partnerschap in 

1987 van de Mennonitengemeinde zu Hamburg und Altona en de Doopsgezinde 

Gemeente Groningen.  
 

Op 8 november werd in de Mennonitenkirche in Hamburg de Trauerfeier gehou-

den, waarin Ds. Bernhard Thiessen voorging. Zr. Jantien Groeneveld en ik verte-

genwoordigden onze gemeente. Vertrokken uit Groningen met een laagstaande 

zon, kwamen we voorbij Bremen in een witte wereld terecht en in Hamburg een 

laag sneeuw. Tijdens de dienst werden Elke haar lievelingsliederen gezongen: 

Beveel gerust uw wegen van Paul Gerhardt en Zegen ons Algoede, neem ons in 
uw hoede. In de overdenking klonk haar tekst uit Jesaja 43 : 1 ‘Wees niet be-

vreesd, want ik heb je bevrijd. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’. 

Uit de vele reacties bleek dat onze komst zeer gewaardeerd werd.  

 

Elkes leven kenmerkte zich door dienstbaarheid en inzet op velerlei gebied. De 

bijzetting vond plaats op het Mennonitenfriedhof aan de Holstenkamp, Hamburg-
Bahrenfeld. Daarna werden wij uitgenodigd voor een bijeenkomst in Elke haar 
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favoriete boerderijrestaurant. Namens onze gemeente hebben wij Birgit, Wolf-
gang, Dagmar, Andreas, Kilian en Helga kracht en sterkte toegewenst.  

Wie van u de kinderen en familie nog schriftelijk wil condoleren: 

Dagmar Foth, Dahlienstieg 59, D-22850 Norderstedt. 

 

Met eerbied en genegenheid herdenken wij Elke Foth! 

Renze Pieter Yetsenga 
 

 

Bericht uit onze partnergemeente Hamburg-Altona  
 

Ds. Bernhard Thiessen neemt afscheid van de Mennonitengemeinde zu Hamburg 

und Altona op zondagmiddag 22 januari 2017 om 14.30 uur in de Mennonitenkir-

che in Hamburg. De gemeente heeft een nieuwe predikant gekozen:  

Dr. Markus Hentschel uit Paderborn. 
In de kerk is een ontwerp te zien van de te bouwen Van der Smissen-zaal het-

geen een aanzienlijke verbetering van de accommodatie zal betekenen. 

 

Renze Yetsenga 

 

 
 

 

 

 

  

Beste allen, 
 
Afgelopen dinsdag 8 november mocht ik mijn zeven-

tigste (!) verjaardag vieren. 

Al in de vroege ochtend werd ik verrast met een 

prachtige boeket bloemen namens de Doopsgezinde 

Gemeente Groningen. 

Heel veel dank daarvoor, ze staan prachtig! 
 

Hartelijke groet, Tiny Spanjer 
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DoRe-Café 17 november 20.00 uur ‘het christendom  
door Romeinse ogen’ 
 
Na het éclatante succes van de vorige DoRe-Caféavond toen 

Herman Pleij met Erasmus 150 toehoorders wist te lokken, is het 

nu weer de beurt aan de doopsgezinde kerk om gasten te ont-

vangen.  Dat  is om te beginnen de spreker:  

dr. Jan Willem Drijvers, hoofddocent oude geschiedenis aan de 

RUG, die als specialisme heeft: ‘Cultuur van leiderschap in het 

laat-Romeinse Rijk’ en: Christianisering van de Romeinse wereld’. 
Hij leidt ons binnen in de niet-christelijke wereld van de Romein-

se oudheid en de visies daarbinnen op en houdingen  tegenover christenen en 

het zich ontwikkelend christendom. waarom werden christenen biijvoorbeeld 

(soms) vervolgd.  

 

Daarbij kunnen parallellen getrokken 
worden met onze huidige tijd: 

Onze westerse wereld ziet in toenemende 

mate een angst voor de islam en zijn 

aanhangers. Vele westerlingen voelen 

zich bedreigd en menen dat de eigen sa-

menleving wordt ondermijnd, omdat de 

nieuwkomers de waarden van de wester-
se democratische maatschappij niet 

(zouden) accepteren. Moslims worden 

dan met wantrouwen bejegend en soms 

het liefst niet toegelaten tot onze samen-

leving of zelfs eruit verwijderd omdat ze 

niet of onvoldoende zouden deelnemen 
aan de dominante cultuur. 

 

Tweeduizend jaar geleden kwam ook in 

het Romeinse rijk een nieuwe religieuze 

beweging op, die één van de drie grote 

wereldgodsdiensten werd: het christen-
dom. In de eerste drie eeuwen van onze jaartelling groeide het aantal christenen 

geleidelijk. Hun godsdienst werd echter door het strikte monotheïsme tot aan het 

begin van de 4e eeuw niet erkend in de polytheïstische Romeinse wereld - en 

werd – aanvankelijk, net als het jodendom, vanwege het bijbelse beeldenverbod 

ook als ergerlijk atheïsme ervaren, want niet aangepast aan de dominante cul-

tus.  

 
Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot discussie. 
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Overzicht collectes  vanaf 15 mei t/m 6 november 2016 
 
15 mei    Canada fort Mc Muway  € 178,65 

22 mei    Maxima kleding bank  €   93,65 

29 mei    Amnesty    €   96,00 

 5  juni    St. Vluchteling   €   95,90 

26  juni    Indonesia    €   76,70 

       Eigen gemeente   €   56,05 
 3  juli    Vrijuit geloven   € 127,25 

      Eigen gemeente   €   88,62 

10 juli     GDS     €   46,49 

     Eigen gemeente   €   40,10 

17 juli     Behouden Huys   € 160,16 

     Eigen gemeente   €   85,41 

31 juli     Behouden Huys   € 128,74 
     Eigen gemeente   €   74,45 

11 september   Jaardoel    €   94,81 

     Eigen gemeente   €   78,82 

18 september   Bijzondere Noden   € 116,80 

     Eigen gemeente   € 130,75 

25 september   Gemeenteopbouw   €   80,20 
     Eigen Gemeente   €   33,40 

 2 oktober    Broederschapsdag   € 195,60 

16 oktober    Zending    €   92,47 

     Eigen gemeente   €   55,90 

 6 november    Activiteit met vluchtelingen €   74,40  

     Eigen gemeente   €   97,21 
 

Sietske Koopman 

Secr.  College van Collectanten 

 

 

 

Wijkbijeenkomst Vinkhuizen 18 oktober 2016 
 
Op onze bijeenkomst was een spreker uit eigen kring: broeder Albert Visser, die 

graag het een en ander wilde vertellen over zijn geboorte-eiland Schiermonnik-

oog. Afkomstig van een boerderij heeft hij als jongen moeten meehelpen in het 

bedrijf  - want veel ging toen nog handmatig - wat later gelukkig werd gedaan 

door machines. 

 

Het eiland, genoemd naar de schiere  (grijze) monniken, met op het ogenblik 
plm. 1000 inwoners, is in de loop der eeuwen door de getijdenstroom naar het 

oosten opgeschoven. De afhankelijkheid van de elementen bracht vroeger ook 

mee dat er maar twee keer per dag - bij hoog water - kon worden overgestoken, 

hetgeen een omslachtige en primitieve oversteek opleverde. De grote aantallen 

toeristen, onder wie heel veel dagjesmensen, steken nu op een comfortabele 

manier over naar een gebied, dat in vroeger tijden in particuliere handen was, 
onder andere van de Groningse familie Van Starkenborg Stachouwer, en als laat-

ste  de Duitse adellijke familie Bernstdorff.  
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Na de oorlog is het eiland, als vijandelijk vermogen, door de Staat in eigendom 
verkregen. Schiermonnikoog was het laatste stukje Nederland dat in 1945 be-

vrijd werd: er was een grote concentratie van Duitse militairen, die zich in een 

laat stadium zonder te vechten overgaven. 

 

De twee bekende hotels, Van der Werff en Graaf Bernstdorff, floreren met name 

door de vele vaste gasten. Spreker memoreerde ook de aparte taal van het ei-
land, waarvan wij middels een opname kennis konden nemen. Was vroeger de 

landbouw  een belangrijke bron van bestaan, en tot de jaren vijftig ook de wal-

visvaart, thans moeten de inwoners het, wij memoreerden het reeds, vooral van 

het toerisme hebben. Door sprekers grote kennis van en betrokkenheid bij alles 

wat "Schier" aangaat was het een zeer boeiende bijeenkomst. 

 
Hans Oldenziel 

 

 

Broederkringen bijeen in Haarlem 
 

Op zaterdag 29 oktober waren de broederkringen in den lande te gast bij de 

Doopsgezinde Gemeente in Haarlem (DGH). Een opmerkelijke gebeurtenis want 

men heeft in Haarlem veel maar geen broederkring. De ongeveer 50 broeders uit 
geheel het land hebben zich evenwel uitstekend vermaakt op deze dag. De DGH 

bereidde ons een warm welkom en loodste ons in twee groepen op professionele 

en onderhoudende wijze door een programma met de geschiedenis van de DGH 

als onderwerp.  

 

Om vijf uur gaat mijn wekkertje en na een ontbijt met koffie stap ik in de auto 
naar Groningen. Ik wil een beetje op tijd zijn want dan is het niet zo druk in de 

trein. Gelukkig heb ik nog een voordeelkaartje van de AH zodat ik deze dag voor 

zestien euro heen en weer kan. Broeder Jan Noord (en echtgenote!) en Sieds 

Sijtsma vinden half zeven te vroeg en gaan een treintje later. Na een voorspoe-

dige reis loop ik goed negen uur door ontwakend Haarlem, langs Laurens Jans-

zoon Koster en de Sint Bavo naar de Grote Houtstraat. Deur op slot. Door de 

Peuzelaarsteeg loop ik naar de achteringang aan de Frankestraat. Daar staat de 
deur gelukkig open en na aanmelding zit ik vijf minuten later aan de koffie. Even 

een paar woorden in het Fries met koster van der Galien die ik al ken van een 

paar jaar geleden toen ik de tentoonstelling van Menno Simons per  vrachtauto 

uit Haarlem naar Groningen haalde; ver van huis maar toch een beetje thuis. 

Later zal blijken dat de broeders uit Friesland goed zijn vertegenwoordigd van-

daag. Ik kom die dag verder nog te spreken met broeders uit onder anderen 
Texel, Leeuwarden en Drachten. Langzaam dringt het tot mij door dat ik mij hier 

in een soort bastion bevind in het hartje van Haarlem. De schuilkerk is omgeven 

door een complex van gebouwen dat door overdekking in de loop van de tijd aan 

de kerk is vastgegroeid. Een vermogende Haarlemse doper heeft een mooie 

overdekte gang naar de Grote Houtstraat bekostigd geplaveid met mooie gele 

Friese klinkertjes. 

 
Na een uitgebreid welkom en een toelichting op de DGH en haar behuizing volgt 

een programma waarvoor de groep van ongeveer vijftig broeders in tweeën 
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wordt gesplitst. Wij zullen het komende anderhalf 
uur door de geschiedenis en de vertrekken van de 

DGH worden geloodst door een zestal professione-

le acteurs.  

Hoofdrolspeler is de koster, een zekere dokter van 

Zanten en een mevrouw die zich bekommert om 

de arme weesjes. In veel vertrekken lijkt de tijd te 
hebben stilgestaan. Hierbij wordt mij duidelijk dat 

de maatschappelijke verhoudingen tussen arm en 

rijk ook binnen de DGH goed in het oog werden gehouden! De wanden van de 

vertrekken zijn rijkelijk behangen met grote borden met daarop de namen van 

alle broeders (en soms zusters) die in de loop der eeuwen zitting hadden in de 

verschillende colleges. Met de hand geschilderd!  
Omstreeks het middaguur worden wij getrakteerd op een heerlijke, rijkelijk  ge-

garneerde stamppotmaaltijd, prettig omgeven door soep en een toetje. 

 

Na de maaltijd is groep twee aan de beurt. Wij hebben een uurtje vrij om even 

rond te kijken in het winkeltje van Jansje, gelegen naast de hoofdingang aan de 

Grote Houtstraat. In dit unieke winkeltje worden producten uit de hele wereld 

verkocht. De winkel wordt gerund door mensen met een verstandelijke beper-
king en de opbrengsten komen ten goede aan de gezinnen die de producten ma-

ken. Een mooie formule! 

Ik loop nog even een rondje door het drukke centrum. Het is mooi weer en er is 

markt. De terrasjes voor de koffiehuizen aan de Grote Markt  zijn goed bezet. De 

winkelstraten zijn vol. 

Omstreeks drie uur begeef ik mij weer naar de DGH. Nu kan ik de mooie hoofd-
ingang nemen. Groep twee is ook rondgeleid en er is weer thee en koffie. Tijd 

voor een woord van dank door voorzitter Jacob Ammerlaan uit Franeker. Verder 

wordt een poging gedaan om op democratische wijze de plaats van samenkomst 

voor volgend jaar vast te stellen. Wordt het Heerenveen? Hoewel. Hier blijkt een 

misverstand. We zullen het te zijner tijd wel horen. Het lijkt er op dat ik volgend 

jaar niet weer zo vroeg uit de veren hoef. 
We besluiten de dag met een korte vesper geleid door dominee Alex Noord. (Ge-

lukkig, weer een bekende!). 

Ik heb vandaag zeer genoten. De DGH was voor mij een openbaring. Weer ben 

ik een stukje Doperse geschiedenis rijker! Volgende week zaterdag naar Leeu-

warden voor de presentatie van het boek Doopsgezinden in Friesland en de vijfde 

Menno Simonslezing door Eric Borgman en ik kan er weer een tijdje tegen!  

 
De broederkring Groningen komt bijeen in de diakonie op een aantal donderdag-

avonden van acht tot tien. We nemen de tijd om bij te praten en behandelen de 

meest uiteenlopende onderwerpen die niet perse levensbeschouwelijk van aard 

hoeven te zijn. De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 november. Wij begeven 

ons dan naar het Dopers Café in de kerk.  

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook wel eens een avond bijwonen neem dan con-
tact op met voorzitter Tammo van Hoorn of een van de leden (bijvoorbeeld Jan 

Noord, Sieds Sijtsma of Albert Visser). Welkom! 

 

 Albert Visser 
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Sint Pannekoek op zaterdag 26 november 
 
Wij willen u van harte uitnodigen om samen met ons Sint 

Pannekoek te vieren. Een feest voor jong en oud, met gratis 

pannenkoeken, warme chocomel met slagroom, livemuziek 

en veel meer! 

 

De officiële Sint Pannekoek is pas dinsdag 29 november, 
maar wij vieren het al op zaterdag 26 november van 14.00 

tot 16.00. Op het kerkplein en ook binnen in de kerk. Loop 

even binnen en eet een pannenkoek samen met iemand, 

die je anders misschien niet zou ontmoeten. Want dat is het 

idee van Sint Pannekoek, mensen met elkaar in contact 

brengen. Tot zaterdag 26 november! 

 
Pijke Vossestein 

 

 

Koop een kerstcadeau voor een dakloze! 
 

De Doperse Dis vraagt uw hulp om kerstcadeaus te kunnen uitdelen bij onze 

maaltijd in december. Het gaat om een cadeau van tussen de €2 en €5 met een 

kaart erbij met een persoonlijke boodschap. Wij vragen u om geen duurdere ca-
deaus te kopen, omdat wij geen grote ongelijkheid willen tussen de verschillende 

cadeaus. Eventueel kunt u wel meerdere cadeaus kopen. 

 

Verder kunnen daklozen moeilijk spullen bewaren, dus te denken valt aan prakti-

sche cadeaus zoals sokken, mutsen, sjaals en handschoenen. De ervaring leert 

dat ook zelfgebreide cadeaus erg in de smaak vallen. Denk er wel aan dat onze 
meeste gasten mannen zijn, die vaak niet zo houden van felle kleuren. 

U kunt uw cadeaus inleveren in de kerk en dan zorgen wij dat ze goed terecht 

komen. Help ons ervoor zorgen dat onze daklozen warm de winter in kunnen! 

 

Namens het team van de Doperse Dis, 

Pijke Vossestein 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 20 november 
Laatste zondag kerkelijk jaar met 

herdenking overledenen 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 27 november 
Eerste advent 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 

 

Zondag 4 december 

Tweede advent 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 11 december 

Derde advent 

10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 

10.00 Zondagsschool 

 

Denkt u ook aan:  
Woensdag 14 december 

19.30 Adventsavond met de zuster-

kring; uitvoering kerstoratorium ‘de 

Appelbloesem’ met koor en gemeen-

te 

 
Zondag 18 december 

Gezinskerstviering 

16.00 De zondagsschool zorgt weer 

voor een feest voor jong en oud! U 

bent van harte uitgenodigd met kin-

deren, vrienden, grootouders en 

kleinkinderen hieraan deel te nemen. 
 

Zaterdag 24 december 

Kerstavonddienst 

21.30 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 25 december en 1 januari 
Geen dienst 

 

Zondag 8 januari 

Nieuwjaarsdienst 2017 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 15 november 

14.00-16.00 Wijkbijeenkomst Paters-

wolde met ds. Van der Werf, bij fam. 

Reidinga, Leeuwerikweg 7 

 
Woensdag 16 november 

19.30 Quiltgroep 

 

Zaterdag/Zondag 19/20 november 

Regioweekend jongeren in Dopers-

duin, Schoorl 
info Yvette Krol, 06-14111847 

 

Zondag 20 november 

Schaatsmiddag GDS jong en oud IJs-

baan Kardinge Groningen, info en 

opgave Yvette Krol, 06-14111847 

 
Maandag 21 november 

14.30 Zusterkring 

 

Donderdag 24 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

met o.a. de begroting 2017 
 

Vrijdag 25 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Woensdag 30 november 
19.30 Quiltgroep 

 

Dinsdag 6 december 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 
Woensdag 7 december 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 8 december 

14.00 Vergadering wijkorganisatie 

’s av 30+ bij Anne-Geertje Hoekema 
 

Woensdag 14 december 

19.30 Adventsavond met de zuster-

kring; uitvoering kerstoratorium ‘de 

Appelbloesem’ met koor en gemeen-

te 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 1 november 2016 
 
De vergadering is grotendeels gewijd aan de ledenvergadering op 24 november, 

waarvoor u binnenkort de stukken per mail of brief krijgt. 

De begroting 2017 heeft de instemming van de financiële commissie gekregen. 

De inkomsten zullen dalen door de lage rentestand. Om te voorkomen dat we 

boven onze stand gaan leven, is het zaak hier op financiële beslismomenten 

rekening mee te houden. Uitgaven voor het onderhoud van de Vreehof en het 
buitenschilderwerk van de gebouwen waren noodzakelijk; alles heeft weer een 

frisse uitstraling gekregen. Hierdoor moet wel de onderhoudsreserve in 2017 

extra aangevuld worden. 

In de pauze van de ledenvergadering zullen met de beamer foto’s getoond 

worden van een gemeenteactiviteit. 

Een belangrijk punt op de agenda is de toekomst van de gemeente. Aan leden en 

belangstellenden wordt gevraagd al voor de vergadering na te denken over: ‘Wat 
heb je nodig om gemeente te kunnen zijn?’ De bedoeling is dat gemeenteleden 

zich uitspreken. Er worden nog geen besluiten genomen.  

 

Kort wordt teruggeblikt op de diensten van de afgelopen maand.  

Op 9 oktober (de zondag van de 4 mijl) preekte ds. Van der Werf uit 

Makkabeeën 4; een apocrief boek. Thema van de preek was: Fitness moet geen 
nieuwe religie worden.  

Ds. Meihuizen preekte 16 oktober n.a.v. 1 Samuel 24 en Mattheüs 5:38-48 over 

‘De korte of de lange weg?’, met als conclusie: Hij is de Weg. 

In de dienst op 23 oktober preekte ds. Van der Werf over ‘Dingen die je 

belangrijk vindt en koestert’. N.a.v. de diefstal van de gouden medailles van 

Renate Groenewold. Hij verbond dit met Mattheüs 6:21 ‘Waar je schat is, daar is 
ook je hart. 

Thema van de dienst met ds. Van Hoorn op 30 oktober was: ‘Geduld met God?’; 

mede n.a.v. het boek van Tomas Halik met deze titel. De reis van Abraham 

(Genesis 12) was erg lang (geduld) en uiteindelijk kwam het toch goed met 

Zacheüs (Lucas 19). 

 

Bij de ingekomen post waren veel stukken voor de Broederschapsvergadering op 
18 november. Br. A.A. de Vries zal hierover verslag doen. Op deze vergadering 

wordt het visie-stuk ‘Lopen op het water’ aangeboden. Het is geschreven door 

Henk Stenvers (algemeen secretaris van de ADS) als antwoord op de vraag 

vanuit de gemeenten: ‘hen te helpen bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor 

de toekomst of andere vormen van gemeenteopbouw’. Dit boekje (58 pagina’s) 

zal ter informatie als bijlage bij de digitale uitnodiging voor de ledenvergadering 
gevoegd worden. Een ‘papieren versie’ ligt ter inzage op de koffietafel. Het is niet 

de bedoeling dit visie-stuk (nu) te bespreken op de ledenvergadering.  

 

Nagegaan wordt wat nog moet worden geregeld voor de diensten in november 

en december. Opmerkelijk is, dat er in het afgelopen jaar geen leden of 

belangstellenden zijn overleden. 

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit zr. Salomons om 22 uur de 
vergadering. 

 

Mads Haadsma 
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Zusterkring Haren 

 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is maandag 21 november om 14.30u. Omdat 

we dan ook bezig gaan met kaartjes voor de adventsavond, heel graag een 

schaar meebrengen! 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                     U I T N O D I G I N G                             
                                                                                                                                       

                                             voor  onze 

 

                     ADVENTSAVOND  woensdag 14 december 19.30u   

 
Iets anders van opzet dan gebruikelijk, want het Doopsgezind kerkkoor zal het  

 

                     Kerstoratorium  “Als appelbloesem in de winter”  

  

ten  gehore  brengen. Een  prachtige  uitvoering  waarbij  ook  de  toehoorders  

betrokken  worden.  Een  bijzondere  avond!  We hopen op een  volle  kerkzaal.   

 
                                  Iedereen  van  harte  welkom. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Verslag van de bijeenkomst van de gezamenlijke zuster-
kringen van de GDS op 27 oktober in Haren 
 

Deze bijeenkomst is in de plaats gekomen van het jaarlijkse treffen van de afge-

vaardigden van de zusterkringen uit het GDS gebied. Helaas waren niet alle zus-
terkringen aanwezig, maar toch was de kerk in Haren mooi gevuld.  

Na de opening door Jolanda Valk zongen we het lied: In de veelheid van gelui-

den, beleid door Margriet Oldenziel op de accordeon. Hierna waren er een paar 

bestuurszaken, zoals het overdragen van het penningmeesterschap van Andrea 

Coolman, (door ziekte niet aanwezig) aan Trees Huizinga en er werd een bloe-

metje uitgedeeld aan Alie Noord, die na vele jaren gestopt is met de bestuursac-

tiviteiten.  
 

De meeste aanwezigen waren voor Korneel Roosma gekomen, die ons haar le-

vensloop schetste en hoe ze gekomen is tot het toneelstuk over Anne Zernike. 

Op oudere leeftijd heeft Korneel de studie theologie gedaan, waarna ze predikant 

in Holwerd geworden is. Voor haar studie moest ze een opdracht doen, die haar 

op het pad van Anne Zernike bracht. Eenvoudig was het niet om dit uit te voe-
ren, gegevens over haar leven waren moeilijk te vinden, tot ze het boek “ Een 

vrouw in het wondere ambt” te pakken kreeg. Dit zijn de memoires van Anne 

Zernike.  
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Het toneelstuk, dat hieruit ontstond heeft ze meer dan 50 maal gespeeld door 
heel Nederland heen en niet alleen bij Doopsgezinden, ook andere vrouwengroe-

pen hebben er van genoten. Het is dan al 100 jaar geleden, maar toch nog her-

kenbaar in deze tijd. Korneel vertelde dat Anne Zernike moeite had naar grenzen 

te bewaken, hoe herkenbaar is dit voor vele vrouwen. 

Aan de hand van het boekje, “Heb het er over” bespraken we in kleine groepen 

enkele stellingen. 
Het was een hele boeiende middag, met nog een heerlijke traktatie bij de thee. 

 

Gerbrig Rietema-Siebenga 

 
 
Kinder- en tienerconferentie door Wereldwerk 
 

Jantiena en ik hadden het voorrecht om een stel kinderen naar Dopersduin te 

mogen transporteren. M.a.w. wij reden in een personenbus met 3 kinderen uit 

het GDS-gebied en 3 uit het FDS-gebied naar Schoorl. Het is verbazingwekkend 

om te horen hoe snel kinderen dan contact maken, achter in zo’n bus. Omdat de 
kinderen ook weer naar huis terug moesten bleven wij ook op Dopersduin en 

draaiden wij mee met het programma voor de ouders. Dat betekende voor ons 

Corvee, en workshops over gemeente opbouw. 

De kinderen hadden toch wel een steviger programma. Bread above bombs, Cre-

ation above destruction, Dialogue above judgement, Music above fight. 

 
Je zou denken, daar jaag je die kinderen het klimduin mee op, maar nee hoor, ze 

kozen een onderwerp en gingen daarmee aan de slag. Wij als ouderen mochten 

daar niet bij zijn, hielden ons bezig met gemeente zijn, wat heb je daar voor no-

dig en wat kan er gemist worden. Tussendoor hadden wij wat vrije tijd, kregen 

we te eten en mochten we de corvee doen. 

Op zondag kwam Abel, niet om te bakken, maar om de kinderen tips te geven 
hoe je hetgeen, wat je bedacht hebt  aan de pers en belangstellenden kunt pre-

senteren. Ook hier waren wij niet bij, wij gingen weer met het gemeente zijn aan 

de slag. Waar wij wel bij mochten zijn was de presentatie van de plannen. 

Als je dan hoort wat men heeft bedacht om b.v. het plasticprobleem aan te pak-

ken, dan realiseer je je dat kinderen veel meer mee krijgen van de wereldpro-

blemen dan dat je in de gaten hebt. 

Daarna ging iedereen met Abel op de foto en namen wij afscheid, maar kregen 
de boodschap mee, dat er maart 2017 weer zo’n conferentie wordt georgani-

seerd. 

 

Ik heb al van één van de kinderen begrepen dat ze daar ook heen wil, want dan 

ziet ze al haar nieuwe vriendinnetjes weer. Jantiena en ik willen wel weer voor 

chauffeur spelen en de corvee nemen we op de koop toe. 
Ik denk dat, als je binnen de broederschap meer van dit soort acties organiseert 

en de mogelijkheid biedt dat kinderen gebracht en gehaald kunnen worden, die 

kinderen langer binnen de broederschap blijven. Niet dat ze allemaal lid worden 

op den duur, maar wel met plezier terugdenken aan al die leuke momenten. 

 

Anco de Vries 
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INLIA, uitreiking onderscheiding “De levende Steen” 
 
Op zaterdag 8 oktober werd in de Martinikerk de onderscheiding “De Levende 

Steen” uitgereikt aan Pietro Bartolo (1956). Deze dokter staat al vijfentwintig 

jaar dag en nacht op de kade van het eiland Lampedusa klaar als daar vluchte-

lingen arriveren.  

De onderscheiding wordt periodiek verleend aan een organisatie of persoon die 

zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor vluchtelingen en asielzoe-
kers. Lampedusa is gekozen omdat dit eiland het symbool is geworden voor zo-

wel de recente situatie van vluchtelingen als de wijze waarop daar voorbeeldige 

en indrukwekkende hulp wordt geboden. Op het eiland ter grootte van half 

Schiermonnikoog zijn de afgelopen jaren 280.000 vluchtelingen levend aange-

komen of verdronken aangespoeld. Bij de inwoners van Lampedusa staat niet 

het aantal maar de nood van de mens voorop. 

Ter gelegenheid van de uitreiking vond in de Martinikerk de eerste uitvoering 
plaats van het oratorium “Songs of Exile”, geschreven door Chris Fictoor. 

 

De Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoe-

kers) werd zo’n dertig jaar geleden opgericht in Groningen en is uitgegroeid tot 

een kennisinstituut op het gebied van asielzoekers, dat begeleidt en adviseert en 

dat voor diverse gemeenten de “bed, bad en brood”-opvang uitvoert. 
 

Ik zou de kerkenraad willen suggereren om INLIA te plaatsen op het collecte-

rooster. Voorts zou de opbrengst van de Oud Papier Aktie van de Raad van Ker-

ken gebruikt kunnen worden om de activiteiten van deze ANBI te ondersteunen. 

 

Roelof Nienhuis   

 

 
Lopen op het water 
 

Ik was op 3 november jl. in Leeuwarden voor de regiobijeenkomst over het stuk 
van Henk Stenvers ‘Lopen op het water’. 

Na een lange uitleg over het stuk en allerlei vragen kwam aan het eind ons 

doopsgezind zijn aan de beurt. Niet de organisatie, niet het geld, maar het ge-

loof.  

 

Wij hebben op een goeie dag de winden Gods  gevoeld en zijn de veilige haven 
uitgevaren. Al varende hebben wij op een goed moment het net over de andere 

boeg gegooid, maar in plaats van het vangen van nieuwe leden, is de boot onbe-

stuurbaar geworden. Het net is om het stuur terecht gekomen. Wij zijn op weg 

richting de Bermuda driehoek, de stormen worden steeds heviger en niemand 

heeft geleerd om over het water te lopen. 

Iedereen probeert op zijn/haar manier om het bootje drijvende te houden, maar 

iedereen houdt vast aan  zijn/haar eigen oplossing dus komen wij steeds dichter 
bij de bermuda driehoek. Dopen wat mondig is hebben we gehad, spreken wat 

bondig is ook geweest. Vrij in het christelijk geloven heeft ons bootje gebracht 

waar we nu zijn. Blijven de daden die woorden te boven gaan over. 
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Iemand zal dat net moeten lossnijden, zodat er weer gestuurd kan worden of wij 
moeten met z’n allen lopen over het water om weer vaste grond onder de voeten 

te krijgen. Wij moeten dus terug naar het fundament, ons geloof en af van het 

idee dat het reglement, de statuten en gebouwen een gemeente maken. 

Een gemeente wordt gevormd door mensen die ongeveer hetzelfde geloven en 

van elkaar de verschillen respecteren. 

 
Anco de Vries 

 
 
Kerstcollecte 
 

De herfst is aan de late kant dit jaar. Maar de kerkelijke kalender houdt daar 

geen rekening mee. De voorbereidingen van allerlei activiteiten zijn inmiddels 

gestart. De kerstcollecte ten bate van het jeugdwerk is zo’n activiteit. 

Wij vragen u weer om een bijdrage , om “levend” geld dus. Het geld wordt ge-

bruikt voor de aanschaf van lesmateriaal, kleine cadeautjes voor de zondags-

schoolkinderen, een uitstapje e.d. 
 

De wijkcontactpersonen komen bij u langs. Als u per bank overmaakt, licht u dan 

wel even uw contactpersoon daarover in  (dit in verband met het bijwerken van 

de collectelijsten). Helpt u mee? 

 

Namens het Jeugdfonds, 
T. Koorn-Gulmans 

P.J Reidinga, secr-penn.  

 

Doopsgezinde Gemeente Haren 

inzake het Jeugdfonds te  

Paterswolde. 
IBANnr   NL69RABO0315810637 

 

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand oktober een bedrag van € 

58,70. Voor de kosten van het basispakket werd voor de periode juli t/m 

september een bedrag ingehouden van € 5.  

 
Voor onze adoptiekinderen Maria Elena Lomaquiz Silva, Rafael Dedeski dos 

Santos en Ramon Henrique da Cunha Paes hebben we inmiddels € 600 

overgemaakt op de rekening van het Adoptieprogramma van het Doopsgezind 

Wereldwerd. De totaalstand is met deze wijzigingen gekomen op € 361,95. 

 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp  
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Vanuit de kerkenraad DG Assen 
 
De volgende reguliere kerkenraadsvergadering is op dinsdag 

15 november om 19.30 uur. 

 

Jelly Wester 

 

Het 60-jarig jubileum zusterkring Assen op 11 ok-

tober 2016 (georganiseerd door Ren en Janny) 
 

Wij (10 zusters) verzamelen om 15.30 uur bj Johanna Oostra waar we in drie 

auto`s vertrekken naar restaurant Abdij de Westerburcht in Westerbork waar we 

om 16.00 uur worden verwacht. 

Ren houdt een welkomstwoord. Helaas kan Truus Meihuizen niet aanwezig zijn. 

Ze doet ons de hartelijke groeten, er gaat een bloemetje en een kaartje naar 
Truus. We krijgen van de kerkenraad een kaart met inhoud tot grote verrassing 

van ons allen om de kosten van ons uitje uit te voldoen. Daarvoor onze grote 

dank. 

 

Onder het genot van een gezellige borrel vertelt en leest Anna voor uit haar ei-

gen zusterkring herinneringen. We hebben nog enkele stukken besproken o.a. 

wie gaan er naar de G.F.D.Z. bijeenkomst in Haren, wat doen we met de L.F.D.Z. 
studiedag? 

 

Om 17.00 uur gaan we aan tafel voor de uitgebreide koffietafel. Waar Johanne 

herinneringen ophaalt uit haar archief, o.a. wat de contributie is geweest in de 

loop der jaren. We beginnen met een heerlijke kaassoep gevolgd door een kro-

ket. Nog meer lekkere salades, koffiebroodjes, krenten-, suiker-, wit- en bruin-
brood en heel veel soorten beleg. En natuurlijk koffie, thee, melk en karnemelk. 

We hebben heerlijk gegeten en gezellig gekeuveld. Om ongeveer 19.00 uur wa-

ren we allen zeer voldaan en dankbaar dat we met 10 zusters dit 60-jarig jubile-

um mogen vieren. 
 

Margriet Bakker 
 

Nagekomen bericht: 
27 oktober was de ontmoetingsdag van de Gronings-Drentse FDS in Haren 
waar als afgevaardigde Anna de Jong en Margriet Bakker naar toe zijn ge-
weest. Tot onze grote verrassing kregen we voor ons 60-jarig bestaan van de 
GFDZ de felicitaties en een gevulde envelop met twee cadeaubonnen. Daar-
voor onze hartelijke dank. 
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Preekboek 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten. 

 

Zondag 16 oktober 2016 

  

Voorganger              - Br. F. Dukers 
Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - Polarisatie 
Muzikale overdenking:  “Vater unser im Himmelreich “ van Johann Sebastian 

Bach.  

 

Zondag 30 oktober 2016 
  

Voorganger              - ds. J. Kikkert 

Organiste       - zr. T. van Nimwegen 

Thema   - In het treuren met anderen, ligt troost verborgen 

 

Met muzikale medewerking van Djoke Winkler Prins. Zij vertolkte met solozang 

“Father of Heav`n! From Thy eternal throne” van G.F. Händel, “Selich sind, die 
aus Erbarmen” van J.S. Bach en “Oh! Had I Jubal`s Lyre” van G. H. Händel.  

 

    

Zondag 13 november 2016. Dienst in Haren 

  

Voorganger              - Ds. G. Hoekema 
Thema           - Herfst 
Met medewerking van het Groninger Doopsgezind koor 

 

 

 
Ochtendgespreksgroep 22 september 2016 
 

De groep was door omstandigheden niet zo groot, maar dat maakte voor het ge-

sprek niets uit. 
In dit najaar gaan we een aantal keren in op gedeelten uit het boek: “Liberaal 

Christendom”, dat onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter 

Slob is samengesteld uit bijdragen over christelijke thema’s. Maar deze worden 

op een verfrissende en nieuwe wijze aan de orde gesteld. 

Het boek wil de discussie over het bestaan van God te boven gaan en ook het 

historisch onderzoek naar het leven van Jezus. Het gaat hen er meer om na te 
denken over de vraag wat God, of hoe we het ook zeggen, met ons doet. En ei-

genlijk net zo met de figuur van Jezus. Wat maakt het los, wat raakt het ons. 

 

Afgelopen bijeenkomst hebben we het hoofdstuk in het midden van het boek Het 

Gebed. Gebed na gebed. Het was niet zonder reden in het midden van boek ge-

plaatst. 
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Een paar zinnen uit dit artikel (geschreven door Klaas Douwes); 
- Al blijft het tot Wie of tot Wat een mysterie, dat weerhoudt mij er niet van 

met U te praten. 

- Het lijkt erop dat op gezette tijden bidden meer vitaliteit bezit dan ik het 

op het eerste gezicht toeken. 

 

Douwes citeert de schrijver Erik Walter Wikstrom (uit het boek Simply Pray), die 
vier verschillende vormen van gebed onderscheidt: 

- Het benoemende gebed, het proberen te benoemen  van God, het hogere. 

- Het wetende gebed, deconcentratie op wereld waarin de biddende zich 

bevindt, de eigen tekortkomingen en de onvolkomenheid van de wereld 

- Het luisterende gebed, een zwijgend bidden, een poging ons te bevrijden 

van de kakofonie van ns innerlijke leven. Ontvankelijkheid en overgave 
- Het liefhebbende gebed dat zich focust op de noden van anderen, van de 

wereld. Wat we meestal aanduiden met de voorbeden. 

 

Zoeken naar de eeuwigheid in het eindige, naar de kracht in de zachtheid, naar 

de mogelijkheid in het onmogelijke…. 

 

Steeds weer riep dit hoofdstuk reactie en eigen ervaringen op en maakt ook deze 
ochtend weer tot een boeiend samenzijn. 

We citeerden woorden van Gerard Reve: 

Eigenlijk geloof ik niets, 

En twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

Dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 
En dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt 

Zoals ik U. 

 

De volgende bijeenkomsten van de gespreksgroep zijn: 

20 oktober, 17 november en 15 december  

Allen van 10.00 uur tot 11.45 uur. 
 

Gabe Hoekema 

 

 

Avondgespreksgroep 
 
Onze eerste bijeenkomst dit seizoen was op maandag 31 oktober. We zijn aan de 

slag gegaan met het boekje “Kracht van een minderheid” van Ciska Starke en 

Erik Jan Tillema. 
 

Als beginpunt heeft een ieder van ons antwoord proberen te geven op de vraag 

”Waarom ben je Doopsgezind? Waarom ben je hier?”. Antwoorden waren; We 

zijn Doopsgezind omdat we uit een Dopers “nest” komen, door onze opvoeding, 

de vrijzinnigheid en het ontbreken van hiërarchie en dogma`s, de ruimte voor 

eigen interpretaties, de vrijheid en ook de verantwoordelijkheid om je eigen ge-
loof te formuleren en het sociale element, het gevoel hebben erbij te horen en 

gelijkgestemden te ontmoeten. 
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Daarna hebben we ons gestort op een stukje kerkgeschiedenis; Luther, de Re-
formatie. De 16e eeuw , een wereld waarin veel dingen veranderden en in bewe-

ging werden gezet. Bewegingen die weerstand opriepen. We hebben het gehad 

over het begin van de Doperse beweging; van een vervolgde geloofsgemeen-

schap naar een geaccepteerde. 

Want, was onze eindconclusie deze avond, om te weten waar je naar toe wilt ( 

ook met het oog op alle ontwikkelingen aangaande krimp en toekomst van onze 
DG`s) moet je weten waar je vandaan komt! 

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 15 december bij de familie Blanks-

ma. We beginnen om 20.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Jelly Wester 
 

       

                                

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  
 

 

Donderdag 17nov 10.00 uur  Ochtendgespreksgroep 

Zondag  27nov 10.00 uur  Ds. J. J. Kikkert 1ste Advent 

Zondag   11dec 15.00 uur  Adventsviering gezamenlijk 

     met de zusterkring met medewerking  

     van het muziekgezelschap “Bloknoot” op 

     harp en blokfluit. 

Donderdag  15dec 10.00 uur  Ochtendgespreksgroep 

Donderdag 15dec 20.00 uur  Avondgespreksgroep 

Zondag  25dec 10.00 uur Br. F. Dukers. Kerstviering 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum  

 
Menno Simonspenning voor Margriet en Roelf v/d Tuuk 
 

EENRUM – Na de, zondag jl. gehouden kerkdienst in de Doopsgezinde Vermaning 

en na een toespraak door hem, verraste voorzitter Hendrik Jan Woltersom Mar-
griet en Roelf van der Tuuk met de overhandiging van de Menno Simonspenning. 

Zij kregen deze onderscheiding, een ontwerp van Aizo Betten, voor het vele werk 

dat ze samen hadden verricht voor de totstandkoming van het boek 'Onderweg 

naar 2019' Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer te Eenrum. De bijeenkomst 

stond die middag geheel in het teken van de presentatie van dat boek, die een 

nieuwe fase van het bestaan van deze gemeente markeerde. De gemeente die 

nu ruim 196 jaar bestaat, zal de komende jaren namelijk steeds intensiever gaan 
samenwerken met de Doopsgezinde Gemeente Groningen. 

 

De belangstelling voor de bijeenkomst was enorm. De aanwezigen kwamen van 

heinde en verre, zoals dominee Rob Workel en Giel van Leerzem uit de buurge-

meente Holwerd en Sikke Roosma namens de ADS in Amsterdam. Enkele ver-

keerswachten zorgden er voor dat de J.J. Willingestraat niet dichtslibde. 
 

Aan het begin van de kerkdienst, waarin dominee Geert Brüsewitz voorging en 

Anneke Boer het orgel bespeelde, heette voorzitter Woltersom, die wel even 

moest wennen aan zo'n volle kerk, als eersten de leden, belangstellenden oud-

leden en voormalige belangstellenden welkom. Daarna volgden oud-predikante 

Saakjen van Hoorn–Dantuma, Wijtske Betten–de Vries, weduwe van Aizo Betten, 
Sietsia van Witteveen–Lange, die al jong meisje jaren in de pastorie woonde, Jan 

Cees Noord, voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente Groningen, Tine de Boer 

van de Groningse Doopsgezinde Sociëteit , Ellen van Drooge namens de de Men-

no Simonsstichting, burgemeester Koos Wiersema van de gemeente De Marne, 

zijn echtgenote Tiny Doornbos, die aanwezig was namens de PKN Mensingeweer 

Leens, oud-burgemeester Adri Dees van de gemeente Winsum met zijn echtge-

note, mevrouw Huisman, weduwe van Hindrik Huisman, die tientallen jaren or-
ganist was, de beide predikanten Geert Brüsewitz en Jacob Kikkert,  mevrouw D. 

Sijpkens–Schuiling (102), Femmy Busscher, die de samenwerking met Groningen 

begeleidde en Trinette Kruizenga–van Mullem, die de correctie op zich had ge-

nomen. 

 

Dominee Brüsewitz koos als lezingen voor de dienst een Chassidische vertelling 
van Martin Buber en Genesis 12, vers 1 tot en met 8. In beide stukken gaat het 

om verhalen, verhalen, die worden doorverteld en die van betekenis zijn voor 

degenen, die ze vertellen en die ze horen. Hij legde in een bevlogen betoog een 

parallel met het boek  'Onderweg naar 2019', waarin ook verhalen staan van 

mensen. Het gaat daarbij niet alleen om bijdrages van predikanten, leden en be-

langstellenden van de gemeente, maar ook van bestuursleden van de Doopsge-

zinde Gemeente Groningen en Femmy Buscher. In het boek staan verhalen over 
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het geloof in de gemeenten en wat dat betekent en betekend heeft voor de 
schrijvers. De verhalen worden allemaal meegenomen.  

In zijn nawoord schetste Hendrik Jan Woltersom hoe de vergrijzende gemeente 

heel bewust had gekozen voor samenwerking. Uiteindelijk werd dat een samen-

werkingsverband met de gemeente Groningen. Hier zijn we 'samen met elkaar' 

zo vertelde hij. Door de samenwerking werd de eigen horizon beter zichtbaar en 

ontstond er een enorme ruimte. Met deze gedachten op de achtergrond werd 
besloten tot  de uitgave van het boek, een boek dat eigenlijk ook wel een 'liber 

amicorum' kan worden genoemd. 

 

Hij bood  daarop het eerste exemplaar van 'Onderweg naar 2019' aan de wedu-

we van Aizo Betten aan. Op het voorblad van het boek staat namelijk een af-

beelding van Menno Simons naar een zeefdruk, die Betten in 1995 maakte en die 
nu de wanden siert van alle Doopsgezinde kerken in ons land. Daarna ontvingen 

nog anderen uit handen van Woltersom een exemplaar: Sietsia van Witteveen, 

Saakjen van Hoorn, Geert Brüsewitz, Jacob Kikkert, Femmy Busscher, Jan Cees 

Noord, die nog vertelde dat hij zich verheugde op de samenwerking, de subsidie-

verstrekkers burgemeester Koos Wiersema van de Marne en Ellen van Drooge 

van de Menno Simonsstichting, Trinette Kruizenga, de oudste aanwezige me-

vrouw D. Sijpkens en natuurlijk Margriet en Roelf van der Tuuk. 
 

Na afloop van de formele bijeenkomst was er gelegenheid voor een gezellig sa-

menzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De bijeenkomst werd 

nog een gezellige reünie. 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

U I T N O D I G I N G 

                                                                                                                                       

voor  onze 

 

ADVENTSAVOND  woensdag 14 december 19.30 uur 

 
Iets anders van opzet dan gebruikelijk, want het Doopsgezind kerkkoor zal het  

 

                     Kerstoratorium  “Als appelbloesem in de winter”  

  

ten  gehore  brengen. Een  prachtige  uitvoering  waarbij  ook  de  toehoorders  

betrokken  worden.  Een  bijzondere  avond!  We hopen op een  volle  kerkzaal.   

 
Iedereen  van  harte  welkom. 

Doopsgezinde kerk te Haren  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

17-11-2016 ‘Hoe lezen jij en ik de Bijbel?’ 
Waar gaat de Bijbel over? Over dit eeuwenoude boek raak je niet uitgesproken. 

Sommige verhalen komen wel drie keer voor op een andere manier. Wanneer je 

verschillen en overeenkomsten op het spoor komt, ontdek je wat de een wilde 

vertellen en wat de ander wilde zeggen. En wat zeggen wij? De Bijbel is daarmee 

een veelkleurig boek dat veel mensen nog steeds inspireert op hun levenspad. 

Met elkaar willen we de teksten van dichtbij lezen, en de vreugde ontdekken die 
de Bijbel rijk is.  

Voor beginners en gevorderden, kerkelijken en niet-gelovigen. 

Data: 17 november, 8 december en 19 januari 2017 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen 

Bijdrage: Voor koffie, thee en kopij 

Opgave en informatie bij cursusleider: Pieter Post, theoloog:   
pbpost1958@gmail.com; 0513-785542 

 

24-11-16 ‘Jeugdzorg, ons een zorg?’ 

De Jeugdzorg/jeugdhulp is de afgelopen tijd veel in het nieuws. Wat zijn de pro-

blemen waarmee jeugd en ouders geconfronteerd worden? Hoe speelt de Jeugd-

zorg daarop in? Jeroen van Oijen, directeur Jeugdhulp Friesland en Wood-
brookers zal op deze vragen ingaan in een lezing over wat Jeugdzorg inhoudt. 

Een onderwerp dat uitnodigt tot uitwisseling en gesprek.  

Datum: 24 november 2016 

 Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen  

Toegang: vrij  

Bijdrage voor koffie en thee. Aan het eind van de avond een vrijwillige collecte 
voor een nog vast te stellen doel.  

Informatie bij Lykele Buwalda 0513-631885, email: l_buwalda@chello.nl. Of: Jan 

Koers, 06-51016275, email: j.koers46@gmail.com 
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En daar moesten we voor naar Aabenraa 

 
Jawel, even naar Aabenraa in Denemarken om daar in een simpele kerk een con-

cert aan te horen gegeven door Eeuwe Zijlstra, jawel en wat voor een concert!! 

Het enorme applaus moet wel haast  twee grenzen verder in Groningen te horen 

zijn geweest. 

 

Eén van de medewerkers van de orgelfabriek in Aabenraa was sprakeloos en zei: 
wij hebben dit orgel gemaakt maar dat wat Eeuwe er uithaalt daar ben ik sprake-

loos van. 

 

Wat werd er gespeeld was van de componisten: 

o Georg Bohm  

o Nicolaus Bruhns 

o Johannes Sebastian Bach 
o Georg Friedrich Handel 

o Felix Mendelssohn-Bartholdy 

o Juan Cabanniles 

o Johan Christoph Friedrich Bach 

o John Rutter 

 
’s Avonds  op de bedderand zeiden wij tegen elkaar: wel verhip waarom hebben 

wij dat niet bij ons in de kerk. Tja waarom niet. Ons geweldige orgel komt uit 

dezelfde fabriek en onze organist  Eeuwe haalt er ook bij ons uit waar we stil van 

zijn. Ds. Geert Brüsewitz zei eens dat Eeuwe een geweldige aanvulling op zijn 

preek was. Mijn opa Heuning’s vaste kreet: als de preek niks is er altijd nog het 

orgel. 
 

Rudy en Anneke van Kalker 
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Uitnodiging voor de GDS-Beraadsmiddag - eerste stap 
 
De GDS Beraadsmiddag is op 26 november in de doopsgezinde kerk te Haren. 
Het is een vervolg op de eerdere Beraadsmiddag in mei. jl.  

Een beknopte impressie van die GDS-beraadsmiddag wordt hieronder weergege-

ven. Nu gaan we verder. Als we echt iets willen veranderen, kunnen we niet blij-

ven dromen. Keuzes maken en de eerste stap zetten maakt dat er ook werkelijk 

iets gebeurt. Of zelfs in het diepe springen: ogen en neus dicht en gaan! Wat 

daarvoor nodig is, is vertrouwen. Vertrouwen dat je de juiste keuze maakt, dat 

je intuïtie goed is, dat je door anderen geholpen wordt, dat je een beetje steun 
krijgt van “boven” en de zegen van God. Een eerste stap zetten is niet gemakke-

lijk. Veel is onzeker En we maken ons al snel zorgen: “Wat vinden anderen er-

van? Kan ik dat wel maken?” Een beetje lef kan dus ook geen kwaad. En mis-

schien toch maar niet direct in het allerdiepste diepe springen, maar eerst wat 

kleine stapjes zetten, met vallen en opstaan. Dan kom je er uiteindelijk ook. Als 

wij willen veranderen, wat hebben wij samen dan nodig om de eerste stap te 
zetten op weg naar verandering? 

 

Een impressie van de Beraadsmiddag in mei 
 

Ruim dertig dopersen trokken die zaterdagmiddag 28 mei naar de Vermaning in 

Haren. Er was een Beraadsmiddag. De vraagstelling op deze studiemiddag van 

de GDS had betrekking op de vragen rondom het al dan niet kunnen blijven 

voortbestaan van (kleinere) doopsgezinde gemeenten in de huidige organisatie-
vorm. De demografische realiteit van vermindering van het ledental heeft als 

vanzelf een glijdende schaal ingezet. Gelukkig niet een schaal van dalend verloop 

door leden die zich niet langer betrokken voelen bij het doperse gedachtegoed. 

Degenen die betrokken zijn blijven de gemeente een warm hart toedragen, en 

hopen soms tegen beter weten in dat het wel mee zal vallen. Kijken we naar de 

leeftijdsopbouw van het ledenbestand, dan zien we, zoals iemand het uitdrukte, 
“de lege banken en de onvervulde vacatures in de kerkenraad.” Het is dus on-

miskenbaar dat deze krimp en vergrijzing invloed hebben op de beschikbaarheid 

van middelen en menskracht. Langzamerhand wordt deze kwetsbaarheid meer 

en meer merkbaar daar waar het gaat om de vragen rondom invulling van be-

stuur- en draagkracht. Rondom drie wisselend ‘tafels’ als werkvorm ontstonden 

geanimeerde gesprekken. Opgemerkt werd dat er niet zelden een spanning ont-

staat tussen enerzijds de wens om nog alle functies van de geloofsgemeenschap 
uit te blijven oefenen, d.w.z. naar buiten te treden, te groeien in ledenaantal, 

een jongere generatie aan te spreken, en anderzijds realistisch onder ogen te 

zien wat nog kan en haalbaar is, en wat je misschien moet loslaten, of anders 

gaan doen. Ds. Wieteke van der Molen, die door de GDS was uitgenodigd, ver-

telde als illustratie hoe het zoeken naar de nood-

zakelijke verdergaande samenwerking tussen 
kleiner wordende doopsgezinde gemeenten in 

Noord-Holland verloopt, de voetangels en klem-

men daarin, maar ook het inspirerende van samen 

doen, en de verbindende rol die een plek als Do-

persDuin daarin speelt. (jhk) 
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40-dagen kalender  
 
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40- dagentijd in 2017 weer 
een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten. Deze kalen-

der wordt verstrekt aan leden belangstellenden van de doopsgezinde gemeenten 

in het GDS gebied. In de loop van de jaren ervoeren we hoe zeer deze wordt ge-

waardeerd. Dat komt mede doordat vele gemeenteleden en belangstellenden er 

aan bijdragen door teksten poëzie en proza aan te leveren. Wellicht kunnen het 

teksten zijn die aansluiten bij het jaarthema van onze 

broederschap: 'Blinde Vlekken' 
 

Predikanten in de GDS-regio schrijven een korte medita-

tie voor de zondagen in de 40-dagentijd. Verder is uw 

hulp is nodig om deze kalender weer te doen verschij-

nen. We vragen u om teksten, een lied, een gebed of 

een gedicht naar ons op te sturen voor de overige dagen 
van deze 40-degentijd. Het gaat dan teksten, poëzie en 

proza. Aardig is ook als u in twee of drie zinnen kunt 

vermelden waarom juist deze tekst u dan aanspreekt in 

de 40-dagentijd. Uw bijdragen kunt u sturen naar ds. 

Jacob H Kikkert. Meerdere bijdragen mag natuurlijk ook.  

 

Bijdragen liefst niet langer dan ca. 300 woorden. Vermeldt uw naam bij de in-
zending en zo nodig de bronvermelding. Vanwege het feit dat de 40-dagentijd in 

2017 in de laatste week van februari begint, hopen we dat u uw bijdragen wilt 

insturen vóór 5 januari 2017 zodat er genoeg tijd is om de kalender voor te be-

reiden, vorm te geven, te zorgen dat deze medio januari bij de drukker ligt om 

de kalenders vervolgens tijdig te kunnen distribueren.  

 
Daarom graag uw bijdragen insturen vóór 5 januari 2017!   

Zo mogelijk insturen per email o.v.v. ‘40 dagen’ naar: jhkikkert@doopsgezind.nl.  

Of per post naar: Entinge 7, 9301 TT Roden.  

 

Ds. Jacob H Kikkert, kerkelijk opbouwwerker voor doopsgezinde  

gemeenten in Groningen en Drenthe 
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Naakte Zaterdag 
 
Enige tijd geleden kwam collega Evert Jan met een ideetje. Dat hebben we wel 

vaker, dat uitwisselen van ideetjes. Het had iets te maken met een Synode voor 

de stad. Nu ben ik Doopsgezind en Evert Jan PKN en het woord Synode geeft mij 

niet direct visioenen van  vernieuwing en hoop voor de kerk. Ik zie dan een el-

lenlange verbale Echternachse processie voor me. Paar woordjes vooruit, meer 

woordjes achteruit… Maar nee, daar moest ik niet aan denken. We moesten als 
kerken meer onze inspiratie uit de stad halen. En dat stad komt er dan mooi uit 

bij Evert Jan, met een lekkere vette tukkerse tongval: ‘Kijk, de Stad is onze ka-

thedraal, en de kerken zijn de kleine kapelletjes aan en in die grote kerk. Kijk, 

dan heb je me! Een prachtig beeld. En dan verder. Hoe geven we daar met 

nieuwe impulsen een beetje inhoud aan? Hoe ontmoet ‘de kerk’ de stad? Hoe 

komen kerkmensen in gesprek met mensen in de stad, hoe leren we van de 

stad, en hoe wordt de stad onderdeel van ons vieren, onze liturgie? Hoe wordt de 
stad ons diakonale Pronkjewail…  

 

Weet je wat, we vragen Ritzo, die ken ik nog wel een beetje van ‘Gewoon en 

kopje koffie’ en via Max ook wel van onze Doperse Dis, een maandelijkse maal-

tijd voor dak- en thuislozen in de doopsgezinde kerk. Ritzo ten Kate is social en-

gineer. Docent aan de RUG, en ondernemer met hart voor stad en een hoofd vol 
ideeën en sociale experimenten over enge onderdoorgangen of gezonder leven 

en met netwerken van je kan het zo gek niet bedenken mensen . 

 

Op een middag voor de zomer begonnen we met zijn drieën te denken in mijn 

kamer, onder het toeziend oog van Menno Simons en een schaapherder vervaar-

digd door Taco Mesdag. In onze gesprekken kreeg de Naakte Zaterdag langzaam 
maar zeker vorm. Het werd een wandel, ervaar en deel plan. Met 12 mensen op 

weg gestuurd, om te beginnen vanaf het Guyotplein, om in je uppie de stad te 

ervaren en te ontdekken,  in een straal van 500 meter om dat plein. Onbevan-

gen, open, naakt, zonder mobiel. ( Dat naakte kwam van de 16e eeuwse doperse 

naaktlopers.) En daarna terug naar de plek waar we vertrokken, onze kerk aan 

de Oude Boteringestraat, voor het delen van ervaringen. Het was een geweldige 

spirituele ervaring. Een confrontatie met jezelf bijvoorbeeld, als lopen. Een erva-
ring via verschillende zintuigen als de één vertelt van de drukke, bezige geluiden 

van de ene straat naast de oase van stilte in de andere. Vogels die je hoort, de 

bloemen bij de brug die je ziet en die je het verdriet laten voelen om een jonge 

student boven wie zich in de vroege ochtend het water sloot. Of de geborgen 

geur van gestookt hout bij een verroeste woonboot. Stilstaan bij een huis en ge-

vuld worden met gedachten over wie daar woonden. Peuken bij een muurtje als 
stille getuigen van verslaving. Plekken waar de doelloze wandelaar gezien word 

door anderen die minder snel reizen, plekken waar de snelheid van doelgericht-

heid ze onzichtbaar maakt. We hoorden van elkaar. Het verandert je.  

 

Wilt u een keer meelopen? Dat kan, we beginnen pas! 

Geert Brüsewitz  

 
 

 



Algemeen 
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Nieuw seizoen Vrijzinnig Leerhuis Elspeet  
 
Op vrijdag 4 november 2016 start het nieuwe seizoen van het Vrijzinnig Leerhuis 

Elspeet. Bij het leerhuis worden vier thema’s op een nieuwe manier – intellectu-

eel, open en niet-dogmatisch – benaderd. De cursus is bedoeld voor vrijzinnig 

georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij willen verdie-

pen en delen. De vier weekendbijeenkomsten vinden plaats bij Hotel & Congres-

centrum Mennorode in Elspeet.  
 

Groeiende belangstelling  

Het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet is ontstaan vanuit een groeiende belangstelling 

van kerkelijke gemeenten en daarbuiten voor geloofsdoordenking in relatie tot 

cultuur, politiek en maatschappij. Het Vrijzinnig Leerhuis is een open doperse 

groep voor studie en ontmoeting: een kring van mensen die intellectuele 

nieuwsgierigheid wil verbinden met onderlinge betrokkenheid. De groep wordt 
gevormd rond vier thematisch opgezette weekendbijeenkomsten.  

 

Thema’s en sprekers  

Thema’s die dit nieuwe seizoen aan bod komen, zijn: ‘Toekomstverwachting en 

het einde der tijden’ door Mieke Krebber, ‘Ziel, bezieling, zielsverwantschap…’ 

door Alfred van Wijk, ‘Verzoening’ door Henk Leegte en ‘Troost’ door Ruth Hoo-
gewoud. Aan de hand van film, literatuur en beeldende kunst gaan zij dieper in 

op de thema’s in relatie tot andere disciplines, zoals sociologie, psychologie en 

filosofie.  

 

Opzet programma  

Het cursusprogramma van het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet wordt twee keer aan-
geboden: er zijn twee identieke programma’s die parallel lopen aan elkaar. Elke 

bijeenkomst is van vrijdag t/m zaterdag, inclusief hotelovernachting. In principe 

verbindt een deelnemer zich aan alle bijeenkomsten, maar de weekenden zijn 

ook los te boeken. Meer informatie over de data, kosten en aanmelding is te vin-

den op www.mennorode.nl 

 

 
 

http://www.mennorode.nl/


 

 

 

Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele pastoraat 
incl. gespreksgroepen: 

Ds. J.H. Kikkert, Entinge 7, 9301 TT 

Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 
Voorzitter: A.J. Anema, Loner-

broekweg 2, 9409 TR Loon  

0592-343769 

Secretaris: J. Wester-Veenstra,  

Telgenkamp 7, 9451 GE Rolde 

0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 
lid: R.de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Uitvoerend boekhouder: 

T. Koudenberg-Huizinga , Tymans-

hof 8, 9403 PJ Assen 
0592-375895 

Rek.nr.NL18RABO0302912592 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13, Assen 
Postadres: Telgenkamp 7,  

9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

www.dgassen.doopsgezind.nl 

 

Wijkhoofden: 

Wijk 1: Kloosterveen  
Zr. R. de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Wijk 2: Beilen    

Br. H. Manting 

Pr. Bernhardstr 1-P,  9411 KH Beilen 
0593-543939 

Wijk 3: Centrum/West   

Br. G.J. Blanksma 

Emmastraat 8, 9401 HG Assen 

0592-316688 

Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/Assen-
Oost 

Zr. J. Wester-Veenstra, Telgenkamp 

7, 9451 GE Rolde, 0592-248053 

Wijk 5: Marsdijk/Rhee/ Assen 

Noord/Peelo 

Zr. A. Hummelen-Evenhuis 

Asserstraat 202, 9486 TE Rhee 
0592-291662 

 

 

Colofon Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 
Ds Geert Brüsewitz (pastoraat) 

Ruischerwaard 36 

9734 CE Groningen 

050- 8500 387 

En 

Ds Jacob Kikkert 
Entinge 7 

9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Br Hendrik Jan Woltersom 

06-2293 1910 
e-mail: 

hj.woltersom@kkgkka.nl 

 

Secretaris: 

Zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595-441339 
e-mail 

anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

 

Boekhouder: 

Zr Margriet van der Tuuk-Homan 

0595-422412 
e-mail 

rvandertuuk@hetnet.nl 

rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J. Willingestraat 15 
9967 PB  Eenrum  
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