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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 gjbrusewitz@gmail.com  

 

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 20 september 2017. Kopij (alléén 

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

pt. 11) inleveren vóór 13 september 

2017 bij de beide redactieleden van de 
betreffende 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, Tijmpad 8 
9753 AJ Haren 

tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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 Ik heb jullie gemist! 
 

"Ik heb jullie gemist! Fijn dat het weer gaat beginnen.” Met een lach wordt het 

gezegd. Er is namelijk iets raars aan de hand met deze tijd in het jaar. Na Pink-

steren komt het kerkelijk leven langzaam tot een soort stilstand. Het aantal ver-

gaderingen en activiteiten neemt snel af. Wat meer kerkstoelen dan anders blij-

ven leeg op de zondagmorgen. Daarom ook kerken we samen met onze Remon-
strantse, Lutherse zusters en broeders, en die van de Broedergemeente.  

 

Vanaf mei gaan in de regel de eerste gemeenteleden 

op vakantie. Pas tegen oktober is zo’n beetje ieder-

een weer thuis. Drie à vier maanden lang gaat de 

kerk een proces in van vertragen, rust, opstarten, en 

dan weer vol van start. Er zit ook iets heel moois aan 
deze periode van vakanties: Het is een tijd om tot 

rust te komen en datgene los te laten wat als ballast 

of onnodige druk wordt ervaren. Of om de dingen in 

de afgelopen tijd te laten landen en bezinken. En als 

je echt hard aan vakantie toe was: doe je dan niet te veel? Misschien is het zelfs 

wel een  tijd waarop je bezig kunt zijn met de vraag of je wel doet waartoe je 
geroepen bent; als kerk en als individu. In dat verband vraag ik me als voorgan-

ger af of ik wel de juiste dingen doe? Het is nooit genoeg en nooit klaar. Laat ik 

mij niet te hard meesleuren door wat anderen verwachten? En zou het ook an-

ders kunnen? Wezenlijke vragen zo aan het begin van het winterseizoen. Want 

het is ook direct druk bij terugkomst van vakantie: er vliegen allerlei vraagstuk-

ken door mijn hoofd die een oplossing willen, actiepunten die gedaan moeten 

worden en onzekerheid over grotere toekomstvragen.  
 

Bij sommige dingen lukt het er wat aan te doen en af te vinken en bij andere 

dingen is loslaten en vertrouwen het enige. Tegelijk bedenk ik dan weer dat al 

deze urgente dingen toch juist niet de kern zijn van wie wij zijn als geloofsge-

meenschap en als mensen van geloof. Want er knaagt toch ook iets aan mij in 

deze periode; de tijd na Pinksteren. Met Pinksteren vierden we dat de wind op-
steekt, en in de Bijbelse verhalen is Pinksteren het moment waarop het opeens 

hard gaat met de geloofsgemeenschap. Aanstekelijkheid alom. Drieduizend men-

sen sluiten zich aan bij de leerlingen van Jezus. Ze trekken er al snel op uit om 

het evangelie te verspreiden. Maar wat doen wij zo’n tweeduizend jaar later? Zo-

dra de Geest de ruimte neemt, beginnen wij het kerkenwerk af te bouwen. Wel-

licht om de stem van mijn  geweten wat gerust te stellen bedenk ik dat daar 
misschien ook wel iets goeds in zit. Want wat lezen we dat de gelovigen na Pink-

steren gaan doen:? ‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tem-

pel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest 

van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele 

volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden wor-

den.’ Dus trouw bij elkaar komen, in eenvoud en vreugde, God loven, openstaan 

voor nieuw mensen. Meer wordt er van ons niet gevraagd tussen Pinksteren en 
Startzondag. Ik hoop dat dit ook zo is ervaren in de afgelopen maanden. Voor 

nu, opnieuw veel geloof, hoop en vooral liefde toegewenst bij de start van dit 

nieuwe winterseizoen! 

 

ds. Jacob H. Kikkert 
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Het ontzet van Groningen  
 

Voor iedere Groninger is 28 augustus een belangrijke datum: de viering van het 

Ontzet in 1672. In het bange oorlogsjaar 1672 werden we bedreigd door vier vij-

anden: Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen. Lodewijk 

de 14e van Frankrijk deed zijn intrede in Utrecht, de vijand lag voor de Hollandse 

Waterlinie en Amsterdam werd bedreigd. Het lot van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden hing voor een groot deel af van wat er bij Groningen ge-

beurde. Zou Groningen ingenomen worden dan zou een inval in Holland via 

Friesland mogelijk worden.  

 

Het waren bange tijden, het leger was in verval geraakt, de 

bevolking was redeloos, de regering radeloos en het land 

reddeloos.  
Gelokt door het goud van de zonnekoning viel de bisschop 

van Munster het oosten en noorden van ons land aan. Deze 

bisschop, Bernard van Galen, was een martiale prelaat die 

op elk moment zijn kromstaf voor het zwaard en zijn pries-

tergewaad voor het harnas wisselde. Met zijn 20.000 solda-

ten maakte hij snelle vorderingen en trok op Groningen af.  
 

Hoe was de situatie in de stad met z’n 10 à 20.000 inwo-

ners? In allerijl moesten de acht poorten geïnspecteerd 

worden, de kanalen werden waar ze de stad inkwamen met bomen afgesloten. 

De portier van de Steentilpoort, Eppo van Vreeden, liet zich omkopen om de bo-

men een paar nachten open te laten. Gelukkig werd het verraad bijtijds ontdekt. 

De portier werd gevangen genomen en twee dagen later op het schavot op de 
markt onthoofd. 

De stad echter had geen commandant. Stadhouder Willem Frederik was in 1664 

overleden en zijn zoon Hendrik Casimir de Tweede was nog minderjarig en moe-

der Albertine Agnes kon geen militaire leiding geven. 

 

Men trok Carel Rabenhaupt aan, een officier van Boheemse afkomst en beproefd 
in het leger van prins Maurits. Voor een vorstelijk salaris van 4000 rijksdaalders 

liet de zeventig jarige zich strikken. Zijn intocht op 8 juni in de stad werd een 

groot kijkspel voorde burgers.  

Zijn strategie berustte op het onderwater zetten van het land ten zuiden van het 

Damsterdiep en ten westen van het Reitdiep. Zo dwong Rabenhaupt de vijand de 

stad van het zuiden uit te naderen. Zo bleven de vaarwegen vrij en daarmee de 
verbinding met de buitenwereld. Zo konden tijdens het beleg  op 11 augustus  

33 schepen met 14 vendels krijgsvolk uit Holland via het Reitdiep de stad berei-

ken. 

 

Op 27 juli begon het beleg van de stad. Bommen, zware stenen en gloeiende 

kogels werden de stad ingeworpen. De bisschop van Munster dankte er zijn bij-

naam ‘Bommen Berend’ aan. Maar er werd ook teruggeschoten. 
 

‘Groote Griet’ was de naam van het kanon dat de stadjers gebruikten om Bom-

men Berend te beschieten. Zo nauwkeurig was het kanon dat het volgens over-

levering het bord witte kool met spek voor de neus van de bisschop wegschoot 

toen hij aan de maaltijd in Essen wilde beginnen. 
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De Groningers maakten een loflied op het kanon: 

Groote Griet ben ik gehieten 

Om wijd en weer kon ik wel schieten 

Ik kreeg een kogel in mijn mond 

Ik schoot hem door de Haarder toren 

En toen nog zeven voet in de grond. 
Een horecagelegenheid aan de Grote Markt, De Groote Griet, is naar het kanon 

vernoemd. 

 

Intussen hield de verdediging van 2000 man, versterkt met studenten en bur-

gers, stand. ’s Nachts als alles stil was zongen de studenten ondeugende liedjes, 

zo luid dat ze in het Munsterse Kamp werden gehoord. Op 27 augustus trok 
Bommen Berend  zich terug, hij had de helft van zijn manschappen verloren. In 

de stad waren nog geen honderd gesneuvelden. Het vertrek gaf in de stad na-

tuurlijk groot feest, een feest  dat jaarlijks op 28 augustus wordt gevierd: het 

Ontzet van Groningen. 

 

Hebben de Doopsgezinden een rol gespeeld? Nou en of. Niet met wapengeklet-

ter, maar wel met het verzorgen van de gewonden en het helpen bij het blussen 
van de branden. Hiervoor zijn ze later vanaf de kansel bedankt. 

Groningen constant - Behoud van het Land 

Door Godes kracht - Brak viants macht 

Zo stond op een gedenkpenning uit die tijd. 

                                                                                                                  

Loek Huizinga 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  

 
 
  

 

Zondag 20 augustus  

10.00 uur Oecumenische zomer-

dienst Ds. J.H. Kikkert 

Doopsgezinde kerk  

 
Dinsdag 22 augustus 

10.00 uur “Reformatie in de bran-

ding” in de Remonstrantse kerk. Voor 

zijn landelijke kerk was ds. Lense 

Lijzen eind juni, begin juli aanwezig 

bij de Wereld Assemblee van de Re-
formed Churches Leipzig. Hij doet 

verslag van deze 10-daagse, die ge-

lovigen van alle continenten bij el-

kaar bracht. Naast de herdenking 

van de Reformatie stonden ook vra-

gen van vrede en gerechtigheid en 
verdere oecumenische samenwerking 

hoog op de agenda 

 

Zondag 27 augustus 

10.00 uur Oecumenische zomer-

dienst Ds. J.H. Kikkert 

Doopsgezinde kerk 
 

Dinsdag 29 augustus 

10.00 uur Filmvertoning in de 

Doopsgezinde kerk. “Amish Grace” is 

de verfilming van de tragedie die een 

hechte geloofsgemeenschap treft 
wanneer zij te maken krijgt met een 

moordpartij op de plaatselijke school. 

Nagesprek met Ds. Maren Overbosch 

en Ds. Jacob Kikkert 

 

Woensdag 30 augustus 

19.30 uur Kerkenraad 
 

Zondag 3 september 
10.30 uur Oecumenische zomer-

dienst Ds. L. Lijzen 

Remonstrantse kerk 

Coehoornsingel 14 

Dinsdag 5 september 

10.00 uur Koffiemorgen 
 

Zaterdag 9 september 

10.00-16.00 uur  

Open Monumentendag 

Zie info elders in dit blad 

 
Zondag 10 september 

10.00 uur Startdienst 

17.00 uur Iona Vesper 

 

Dinsdag 12 september 

18.00 uur Mennomaaltijd 

 
Woensdag 13 september 

Redactievergadering 

 

Zondag 17 september 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

Doopjubilea 
 

Dinsdag 19 september 

17.30 uur Doperse Dis 

 

Donderdag 21september 

20.00 uur Broederkring 
 

Zondag 24 september 

10.00 uur Dienst in Assen 

 

Zondag 1oktober 

10.00 uur Broederschapsdag  

in Groningen 
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Zomerprogramma ‘Haaks op de wereld’ 
 
Zoals elk jaar bieden de binnenstadskerken van Groningen een zomerprogramma 

aan op de dinsdagmorgen om 10 uur. Ook de doopsgezinde gemeente doet hier-

aan mee. Dit jaar is het overkoepelende thema: ‘Haaks op de wereld’.  

 

Op dinsdagmorgen 29 augustus van 10:00 - 12:00 is er de vertoning van de film 

’Amish Grace’ gevolgd door een nagesprek met het thema 'Zoals ook wij verge-
ven onze schuldenaren’. Amish Grace is de verfilming van de tragedie die een 

hechte geloofsgemeenschap treft wanneer zij te maken krijgt met een moord-

partij op de plaatselijke school.  

 

Wij krijgen een inkijk in de spiritualiteit van de Amish die verankerd is in hun 

diepe overtuiging van geweldloosheid. Wij zien hier de twee archetypes van haat 

en vergeving op elkaar botsen: de dader die wraak neemt voor een onrecht dat 
hem is overkomen en de gemeenschap van de Amish die nog op dezelfde dag de 

moordenaar van hun kinderen vergeeft. De hoofdrolspeelster – moeder van twee 

vermoordde meisjes – hangt tussen beide emoties in. De begeleiding in het na-

gesprek is samen met de lutherse collega ds. Maren Overbosch. 

 

ds. Jacob H Kikkert 
 

 

 

 

 

Open Monumentendag  

Zaterdag 9 september 2017 
 

Evenals voorgaande jaren doet onze gemeente ook dit jaar weer mee met de 
Open Monumentendag, die dit jaar op zaterdag 9 september a.s. wordt gehou-

den. 
 

Het landelijk thema is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De Monumentendag legt 

hierbij de nadruk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele re-

laties. Als Doopsgezinde Gemeente willen we aandacht vragen voor juist die 
groep mensen die nauwelijks gezien worden in de relaties tussen de mensen in 

de stad. Tijdens deze Monumentendag is er in onze Vermaning een expositie te 

zien met de titel (Z)onderdak). De tentoonstelling met Thuis en Dakloos por-

tretten van beeldend kunstenaar Bruin van der Duim uit Ureterp, waarin hij dak- 

en thuislozen  portretteert, toont door de gebruikte materialen de rauwe werke-

lijkheid van onze moderne maatschappij. Zoals bekend is onze gemeente betrok-

ken bij de Open Hof en organiseren wij  sinds een aantal jaren  de Doperse Dis. 
Het thema sluit dan ook goed aan op de dienst van zondag 10 september die zal 

worden voorbereid en gehouden in samenwerking met de Doperse Dis vrijwil-

ligers. 

 

Ook willen wij op deze Monumentendag de verhuurmogelijkheden van onze  

Vermaning bij bezoekers onder de aandacht brengen. 
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Wij zetten de deuren open van 10.00 – 16.00 uur. 
Maar….. zo’n dag kan natuurlijk niet zonder uw hulp als gastvrouw en 

gastheer! Als u  ergens op zaterdag 9 september ca. 2 uurtjes aanwezig 

kunt/wilt zijn om de gasten te ontvangen dan hoor ik dat graag  via tele-

foon, app of mail. Ik zie ernaar uit! 

 

Alvast bedankt en een hartelijke groet, 
Tiny Spanjer 

tel. 050 5776983/06 237 59093/email: tin.spanjer@planet.nl 

 

 

NB: ook het Doopsgezind Gast-

huis doet mee met de Open Mo-
numentendag, u bent van harte 

welkom om tussen 10.00 – 

16.00 uur er een kijkje te komen 

nemen. 
 
 

 

 
 

Startzondag 10 september 
 
In de viering van 10 september markeren we het begin van het winterseizoen. 
Het is dan  een mooie gelegenheid om de Doperse Dis onder de aandacht te 

brengen. Deze activiteit is inmiddels een vaste en inspirerende waarde geworden 

in ons gemeente-zijn en bestaat deze herfst 5 jaar. Een mooie gelegenheid om 

daar bij stil te staan.   

 

Tegelijk gaan we op zoek naar wat ons, elkaar, en degenen die bij ons op bezoek 
komen, ‘houvast’ geeft. Want bij alles wat er  steeds verandert in de wereld om 

ons heen, willen we ook op het spoor komen van  wat er constant blijft, welke 

waarden en waarheden onveranderlijk voor ons van betekenis blijven. Want dat 

is de rode draad in het jaarthema dat ons door de ADS wordt aangereikt: ‘Zo 

goed als nieuw’. Dit thema is het derde is een serie over de pelgrimage van ge-

rechtigheid en vrede, die ons als geloofsgemeenschap oproept om opnieuw we-

gen te gaan die getuigen van het gedeelde geloof op actieve wijze gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping te zoeken. Eigenlijk is dit bij al onze activi-

teiten aan de orde, of zou het zo moeten zijn. We zien dat onder andere terug in 

het ons steeds opnieuw afvragen van: ‘Wat zijn onze bronnen van zin, welke 

antwoorden geven ons richting en houvast? Hoe ervaren wij betekenis in ons le-

ven samen met anderen? Hoe bewaren we vrede met elkaar? Waar komt iets van 

compassie aan het licht?’  
 

Tot ziens op 10 september. 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
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Startzondag 10 september  - Verrassingstafeldag 

 
We houden na de dienst op de startzondag van 10 september weer een verras-

singstafel. Het thema van deze dienst staat in het teken van de Doperse Dis. De 

opbrengsten van de collecte en verrassingstafel na afloop zijn bestemd voor de 

doperse dis. Dit alles ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van deze diaco-

nale activiteit.  

Het motto van de verrassingstafel is ”Zelfgemaakt”. Het is de bedoeling om 
deze keer allerlei zelfgemaakte producten op de tafel te zetten. We denken hier-

bij aan: eetbare lekkere dingen, zoals jams, gebak en 

koekjes, sapjes, biertjes, likeurtjes, maar ook aan 

bruikbare dingen, zoals kaarten en foto’s, allerlei soor-

ten handwerkjes, houtwerkstukken voor praktisch ge-

bruik of gewoon omdat ze mooi zijn, ook voor een an-

der. Er staan weer tafels klaar waarop u de spullen 
neer kunt zetten. U bepaalt zelf de prijs. Deze kunt u 

er thuis of voor het begin van de dienst opzetten (zo 

ongeveer tussen 1 en 5 euro). Stickers en pennen liggen daarvoor klaar.  

Na de dienst kunnen we tijdens de koffie elkaar ontmoeten en zoveel mogelijk 

verkopen. Er staat een doos op tafel waar u het bedrag van uw aankoop in kunt 

doen. De vorige keren ging dat heel goed samen! Na afloop neemt u zelf uw in-
gebrachte overgebleven spullen weer naar huis. Maar, of er deze keer wat over 

zal blijven? Met zoveel lekkers en moois kunnen we ons dat bijna niet voorstel-

len! 

 

Uitgangspunt van een verrassingstafel is: we “geven” iets door wat we zelf niet 

meer nodig hebben, maar wat voor de ander nuttig, of van waarde kan zijn. Het 
moet iets zijn dat in betrekkelijk goede staat verkeert. Dit door”geven” betekent 

verkopen van het betreffende voorwerp tegen een redelijk(e) prijs(je).  

 

Over de Doperse Dis: Tot nu toe hebben we met steun van kerkenraad, gemeen-

teleden en de inzet van een grote groep vrijwilligers deze maaltijd binnen onze 

gemeente kunnen organiseren. Ook zijn we zeer geholpen door sponsors die ons 

een warm hart toedragen.  
 

Romkje Veenstra& Femmy Busscher 

 

 

Doopjubilea op 17 september 
 
De gebruikelijke viering met doopjubilarissen op Pinksterzondag heeft  dit voor-

jaar niet plaatsgevonden omdat in de dienst op feestelijke wijze afscheid werd 
genomen van koordirigente Ella van Osnabrugge en van het koor in de huidige 

samenstelling. Maar om de doopjubilea niet ongemerkt voorbij te laten gaan wil-

len we dit vieren in een feestelijke dienst op zondag 17 september met diegenen 

die 10, 25, 40, 50, of 60 jaar geleden doop en/of belijdenis deden.  

 

In deze dienst gaat voor ds. Jacob H Kikkert. Aanvang: 10.00 uur 
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Vijf jaar Doperse Dis, een feestje waard! 
 
In september 2012 was de allereerste Doperse Dis, een maandelijkse maaltijd 

voor daklozen. Binnenkort een feestje, hier is alvast voor ieder jaar één alinea. 

 

1. Het grootste compliment 

“Ik kom niet voor het eten, ik kan overal eten. Ik kom omdat ik hier geaccep-

teerd wordt en er hier naar mij wordt geluisterd.” Natuurlijk is een gezonde lek-

kere maaltijd belangrijk, maar het is vooral ook een middel om het contact te 

herstellen tussen daklozen en mensen met een dak . Als je met elkaar eet schept 

dat een band, een soort gelijkheid en wordt contact veel makkelijker. 
 

2. Het meest ontroerende moment 

Onze maaltijden worden meestal door Huug omlijst met sfeervol pianospel. Een 
dakloze jongen vroeg of hij ook piano mocht spelen. We twijfelden, misschien 

ging hij wel raggen. Maar hij speelde fantastisch, hele stukken uit zijn hoofd. De 

gesprekken aan tafel vielen stil en iedereen genoot. En het mooiste: even was hij 

niet meer dakloos, maar alleen iemand met talent die prachtig piano kon spelen. 

 

3. Om trots op te zijn 

In 2014 kwamen jonge zusters met het ambitieuze 

plan om voor iedere dakloze als kerstcadeau een muts 

of sjaal te breien. Het leek onmogelijk, omdat bij onze 
kerstmaaltijd ruim tachtig gasten komen. Mennoknit-

ting was geboren en binnen een maand waren er 160 

mutsen en sjaals. Er was veel meer dan onze gasten 

konden dragen. Het overschot hebben we verkocht, 

zodat we weer geld hadden voor meer maaltijden. 

Maar uiteraard hebben we ze eerst getest (zie foto’s). 

  

4. Om over na te denken… 

Soms komen we alleen met vrijwilligers bij elkaar. Zo kwam 

Evert Jan Veldman van de Nieuwe Kerk ons een verhaal 
vertellen met Bijbelse vergelijkingen. Het kwam er in het 

kort op neer dat altaar en aanrecht even belangrijk zijn. De 

diaconie was in zijn visie niet iets wat je erbij doet, maar 

het is samen met de vieringen de essentie, het hart van wat 

een kerkgemeenschap hoort te zijn. 

 

5. Een feestje voor iedereen! 

Wij willen iedereen uitnodigen om vijf jaar Doperse Dis te vieren op zondag 10 

september om 10.00 in onze kerk. In deze feestelijke viering vertellen mensen 
over hun ervaring met de Doperse Dis en brengen we het voor iedereen dichtbij. 

 

Pijke Vossestein 
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Koor 
 
Zoals u heeft gehoord bestaat het kerkkoor niet meer, maar is het koor samen 

gegaan met het koor van Roden. We repeteren om de maand in de DG kerk in 

Roden en de DG kerk in Haren,  dirigente is Jelly Alkema uit Roden. 

We beginnen op maandag 4 september in de kerk in Roden van 19 tot 21 uur.  

Deze eerste avond zal bestaan uit kennismaken met elkaar, verkiezing van be-

stuur en stemmentest.  
 

Heeft u belangstelling om lid te worden van het koor, het koor bestaat uit 30 le-

den en het lidmaatschap kost 100 euro p.p. per jaar. 

We reizen met auto’s naar Roden of Haren. 

Goede parkeergelegenheid bij beide. 

 

Heeft u zin om mee te zingen dan kunt u contact opnemen met: 
Br Roelof Nienhuis in Haren, tel. 050-534 0109 of Br J. Noord in Groningen, tel. 

050-5275392. 

 

 

Huisbezoek, ziekenbezoek en pastoraat 
 
Vanwege het ziekteverlof van mijn collega Geert Brüsewitz is het onvermijdelijk 

dat het reguliere huisbezoek wat minder frequent zal zijn dan u wellicht gewend 
was. Dit laat onverlet dat we in onze gemeenten op allerlei wijze proberen aan-

dacht en zorg voor elkaar te hebben en  dat er zo min mogelijk 'gaten' vallen. 

Veelal gebeurt het omzien naar elkaar ook door gemeenteleden onderling. Op 

andere momenten gebeurt dit door de predikant. Soms is er ook een aanleiding 

voor, zoals bijzondere omstandigheden van ziekte of vanuit de behoefte aan een 

persoonlijk gesprek. Meestal wordt dit wel door een (wijk-)contactpersoon door-
gegeven. Maar daarnaast kun je zèlf ook het initiatief nemen! Graag zelfs! Want 

soms kan het zijn dat informatie over het wel en wee van gemeenteleden niet 

direct wordt gedeeld. Weet dat het zeer op prijs gesteld wordt dat er contact 

wordt opgenomen in geval van ziekte, ziekenhuisopname of anderszins. 

 

Ds. Jacob H. Kikkert 
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Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 6 juni 2017 
 
Bij de opening heet Alex als eerste Nynke de Graaf weer van harte welkom na 

een periode van afwezigheid vanwege een operatie en de herstelperiode daarna. 

Jan Cees leest als inleiding `Een arme chinees`(uit Stop met aardig zijn,  van 

Thomas d` Ansembourg); daarin gebeurt van alles met de hoofdpersoon, met 

zijn paard en zijn zoon: is het geluk of ongeluk?  De hoofpersoon blijft bij de 

feiten en geeft zijn mening zonder oordeel. Alles kan (en blijkt ook in het 
verhaal) na verloop van tijd weer anders uit te pakken. 

 

Alex, Jan Cees en Jacob hebben gesproken over de ingeslagen weg binnen de 

DGG. Er is al veel vanuit de financiële kant gekeken en ingezet op veranderingen 

in de gemeente. Er moet ook naar andere zaken gekeken worden:  zoals bijv.  

- de huidige leeftijdsopbouw; daarbij kun je verwachten dat er over 10 jaar een 

veel kleinere gemeente zal zijn.   
- het kerkgebouw dat o.a. voor minder mobiele mensen moeilijk te bereiken is.  

- jonge mensen/leden zijn zoekend naar andersoortige invulling en activiteiten.   

- ontwikkelingen in de regio, bijv. het GGO overleg.  Concrete voorbeelden zijn 

de Kiezels en Keien die nu in Haren samenkomen, het  koor dat samengaat met 

Roden. Op allerlei fronten ontstaan bewegingen, ook in andere doopsgezinde 

gemeenten. 
- de Lutheranen willen wel meer samenwerken. Met hen en met de 

Remonstranten is al regelmatig overleg. 

 

Vanuit het GGO overleg is een brief/uitnodiging opgesteld voor alle gemeenten in 

de regio om mogelijkheden tot samenwerking te inventariseren en de Friese en 

Groningse predikanten zijn eind mei bij elkaar geweest : er is inhoudelijk 
gesproken over welke kant we met elkaar op gaan en welke rol de predikanten 

daarin kunnen spelen. Er zal een vervolg komen. 

Jan Cees en Alex hebben ook overleg gehad met Henk Stenvers en Machteld 

Stam (van de ADS). Vanuit de ADS is (beperkt) gespreksondersteuning mogelijk; 

geen financiële ondersteuning. 

 

Nog een aantal zaken voor de agenda:  
Op 9 september is het Monumentendag: het thema is “Boeren, Burgers en 

Buitenlui”.  Er komt een bericht in het Gemeenteblad met tevens een oproep 

voor vrijwilligers. De data voor de ledenvergaderingen voor het seizoen ‘17-‘18 

zijn voorlopig vastgelegd op donderdag 23 november 2017 en donderdag 19 april 

2018. 

 
Sjoukje Benedictus, notulist 

 

Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 27 juni 2017 

 

Bij de opening heet Jan Cees de gasten die er het eerste deel van de vergadering 
bij zijn extra welkom: Leo Otten en Pieter Westra. Omdat het gebed Onze Vader 

op de agenda staat stelt Alex voor de vergadering te openen met het samen bid-

den van Onze Vader.  
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Met Leo Otten wordt van gedachten gewisseld over het informeren van de ge-
meenteleden over het reilen en zeilen in de gemeente. Leo vraagt zich af hoe het 

kan dat je niet veel meekrijgt van het reilen en zeilen achter de schermen als je 

toch regelmatig de kerkdienst bezoekt en het Gemeenteblad leest? Hij zou graag 

zien dat over wat er `reilt en zeilt` meer verteld wordt. Hij vindt dat een taak 

van de KR. Hij noemt hiervoor bijv. de Open Ruimte.  

Als reactie vanuit de KR wordt genoemd dat er momenten zijn waarop de leden 
geïnformeerd worden; de ledenvergadering bij uitstek. De Open Ruimte  in de 

zondagsdienst is daar niet de meest geschikte plaats voor. Als aandachtspunt 

neemt de KR mee om mensen die hier nieuw binnenstappen, zeker als zij geen 

doopsgezinde wortels hebben, duidelijker te ontvangen en o.a.  meer informatie 

te geven over de organisatie. 

 
Pieter Westra informeert de KR over de huidige stand van zaken in het verander-

proces van de Beheerraad: Er wordt gedacht aan het onderbrengen van de be-

heertaken van de beheerraad (van kerk, Mennohuis en Diaconie),  de kosterij 

(incl. verhuur en financiële administratie)  en kerkmeestertaken in een nieuwe 

Commissie van Beheer.   

De financiële commissie kan mogelijk ook daarin opgaan; de controle van de fi-

nanciën blijft uitgevoerd worden door bureau Alan. De KR praat hier verder over 
na de vakantie. Tijdens de najaarsledenvergadering wordt dit verder besproken. 

 

Vanuit de Lutheranen en Remonstranten is de vraag gekomen om tijdens de 

Paascyclus het avondmaal op witte donderdag gezamenlijk te vieren. Jacob heeft 

voor deze  KR vergadering een notitie geschreven waarin de verschillen genoemd 

zijn tussen het avondmaal in de verschillende kerkgemeenschappen en de (ver-
schillende) tradities in de doopsgezinde gemeenten. Er zijn vier betekenislagen : 

Gedachtenismaal, Gemeenschapsmaaltijd, Maaltijd van verwachting,  Maaltijd 

van vernieuwing. In wezen gaat het avondmaal om `delen`.   

De vraag is: kunnen we op grond van wat we nu weten meedoen met de viering 

van het avondmaal in andere kerken? De kerk waar het is, bepaalt de manier 

waarop de avondmaalsviering vorm krijgt. De KR staat er positief tegenover. Als 
we meedoen is het voorstel in eigen gemeente nog 2 keer avondmaal viering te 

doen, gedurende het jaar.  

Het belang van het samen avondmaal vieren is om te laten zien dat er ook een-

heid is met andere kerken, om dingen samen te doen en van elkaar te leren.  

Het gesprek hierover wordt in de komende tijd voortgezet, in de DGG en ook met 

de Remonstranten en Lutheranen.  

 
Op de agenda staat nog, zoals al eerder genoemd, het Onze Vader geagendeerd; 

met de vraag om de oude of de nieuwe vertaling te gebruiken.  

Bij elke vertaling moeten er weer keuzes worden gemaakt door de vertalers.  De 

vraag is nu vooral pragmatisch, niet theologisch. Vertrouwdheid, bekendheid en 

traditie spelen een grote rol, ook bij de KR leden. Laagdrempelige taal gebruiken 

is ook belangrijk. Nieuwe woorden doen je weer stilstaan bij de inhoud. De af-
spraak is dat Jacob er een dienst over zal houden.   

Hierna volgen nog wat praktische zaken o.a. over het nieuwe jaarprogramma en 

de vakantie aan- en afwezigheid.  

 

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Kerkdiensten Haren 
 

Kerkdiensten Haren 

Zondag 20 augustus 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Afscheidsdienst van ds. R.J. Immink 

Zondag 27 augustus 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Zondag 3 september 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

Zondag 10 september 

17.00 Start nieuwe seizoen met 

maaltijd voor jong en oud 
ds. K. van der Werf 

Zondag 17 sept., Vredesweek 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. R.P. Yetsenga 

Zondag 24 sept., Vredesweek 

10.00 Ds. G.G. Hoekema  
10.00 Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 

Donderdag 24 augustus 

14.00 Jaarlijkse reisje Zusterkring 

start vanuit de Voorhof 

Dinsdag 5 september 
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

Maandag 11 september 

14.30 Zusterkring 

Woensdag 13 september 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Startdag 
 

Het nieuwe seizoen 2017-2018 star-

ten we traditioneel met een geza-

menlijke maaltijd, op zondag 10 sep-
tember om 17.00 uur. Het is de be-

doeling dat iedereen iets voor de 

maaltijd meeneemt. Voor soep en 

brood wordt gezorgd. 

 

Om te weten voor hoeveel mensen 
we moeten dekken, graag even 

aanmelden bij de kerkenraad. Het is 

niet nodig om op te geven wat u 

meebrengt. De afgelopen jaren heb-

ben geleerd dat er altijd grote ver-

scheidenheid is en ook voldoende.  
 

We hopen jong en oud op de start-

dag te ontmoeten! 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Kerkproeverij 10 september 

 

De veelkleurigheid van christelijk geloof is op zich een rijkdom, maar ook ver-

warrend in een seculier land. Daarom hebben vertegenwoordigers van de 18 

kerkgenootschappen in de landelijke Raad van Kerken besloten om de kerkdeu-

ren tegelijkertijd open te zetten en mensen uit te nodigen die niet zo vaak in de 

kerk komen. Iedere gemeente en parochie kan meedoen op zaterdag 9 en zon-

dag 10 september met ‘kerkproeverij’. Neem iemand die niet zo vaak in de kerk 
komt mee en help haar of hem over de drempel om weer een keer een kerk-

dienst mee te maken. Een missionaire actie bedoeld voor mensen van jong tot 

oud. 

Nodig uit en ga zondag 10 september samen naar de kerk. 

De oorspronkelijke opzet van een uitnodigende kerk is vanuit Engeland overge-

waaid. Inmiddels is dit idee in veel landen met succes opgepakt. We willen als 

christenen onze vrienden uitnodigen om te proeven van het goede nieuws dat 
God betrokken is bij mensen. Om te ervaren dat kerkbezoek iets toevoegt aan je 

leven; om kwetsbaarheid, openheid en vreugde van mensen te beleven die kerk-

gang leuk vinden; om te ontdekken dat er een plek is waar hemel en aarde bij 

elkaar komen en met een sterke relevantie voor onze samenleving.  

De Doopsgezinde Sociëteit doet van harte mee aan deze campagne en wijst de 

gemeenten op de mogelijkheid mee te doen.  

Ook u kan iemand uitnodigen en meenemen op 10 september. 

Het betreft in Haren concreet een proeverij, omdat we om 17.00 uur bijeenko-

men voor de start van het winterwerk met een gezamenlijke maaltijd voor jong 

en oud (en maar een korte preek). 

 

 

Zusterkring 
 
Nog even over ons reisje donderdag 24 augustus a.s. Nog niet opgegeven? 

Graag even bellen met Iet Reidinga, tel.nr. 050-3092588 of per email: 

iet.reidinga@gmail.com of met Aafke, tel.nr. 050-534 1811.  

 

Om 14.00u aanwezig zijn in de Voorhof te Haren. De kosten zijn € 30,- (graag 

gepast betalen). We hopen op goed weer en zijn rond 19.30 uur weer thuis. 
 

Onze eerste bijeenkomst van dit seizoen is maandag 11 september, dan praten 

we weer even bij over de afgelopen zomer en we hopen op verhalen en gebeur-

tenissen om te delen. Of dat wat onze aandacht heeft of aanspreekt.  

Alle eigen inbreng is welkom!   

In oktober komen we weer bij elkaar op: maandag 9 oktober 14.30 uur.  

 
Graag tot ziens,  

Ria Dijkman 

 

mailto:iet.reidinga@gmail.com
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Verslag van de laatste LFDZ (Landelijke Federatie 
Doopsgezinde Zusters) conferentie op 16 en 17 mei  
 
Het was een groot feest, het 65-jarig bestaan te vieren van de LFDZ maar gelijk-

tijdig ook een beetje verdrietig, dat dit de laatste conferentie in de huidige vorm 

zal zijn. Het gebrek aan bestuursleden en het ouder worden van de zusters is 

hier de oorzaak van en toch was het een hele goede beslissing de LFDZ nu op te 

heffen, in plaats van dood te laten bloeden. 

 

Op de eerste dag haalde de voorzitster Antje van Dijk een groot deel van de ge-
schiedenis aan. De eerste conferentie is gehouden op 30 augustus 1951, de open 

studiedagen zijn georganiseerd vanaf 1994. We zongen “laat ons zingen van de 

dromen” de prachtige tekst: “Laat ons danken voor de toekomst, die zich als een 

bloem ontvouwt”  

Een aantal sprekers feliciteerde de LFDZ met haar jubileum De afgevaardigde 

van het Doopsgezind  Broederschapswerk vertelde dat ook zij zich gaan ophef-
fen, maar dat de fondsen blijven bestaan. De Vrouwenzendingshulp blijft en be-

staat al sinds 1853! 

 

We genoten van de voorstelling van het gezelschap van Marijke Kots, die speci-

aal op het jubileum sloeg. Het leven van 65-jarig Menisten zusjes, de Saxifraga, 

ook bekend als steenbreek, hoe langer hoe liever, schildersverdriet en waarvan 

ook nog leuke associaties zijn te maken, sexy en fraga, dus weer menistenzus-
jes. Iedere deelnemer aan de conferentie kreeg een bloempotje met een menis-

tenzusje mee naar huis. In vele tuintjes en op balkonnetjes zullen we deze zo-

mer het plantje zien bloeien. 

 

Het middagprogramma bestond uit een aantal workshops.  

De viering werd geleid door Ds. Marion Bruggen. De overdenking ging over Ge-
nesis 3: 1-24 de zondeval, het verhaal waar Eva haar naaktheid ontdekt heeft, 

waarbij de rol van Eva door een jonge danseres Tamara Reinders van de dans-

academie uit Groningen uitgebeeld werd. Velen waren onder de indruk van deze 

prachtige verbeelding. In ons programmaboekje stond ook een afbeelding van 

Eva door de beeldhouwer Rodin. 

Het avondprogramma vond plaats in de “Oude Kerk”.  Ds. Nico ter Linden vertel-
de het verhaal van Jozef, die door zijn broers in de put geworpen werd en naar 

Egypte vervoerd, waar hij als slaaf verkocht werd. Het hele verhaal werd afge-

wisseld met Jiddische liedjes door Lija Hirsch en harpmuziek door Gertru Pas-

veer. Het was anderhalf uur doodstil in de kerk. Hoe spannend een bekend Bij-

belverhaal verteld kan worden! 

 

De tweede dag was de dag van de afgevaardigden vergadering. We herdachten 
de zusters, die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn, de evaluatie van de studie-

dagen vond plaats. De gelden van de Federatiekoffer worden verdeeld over 6 

organisaties, die de laatste jaren ook een bijdrage hebben ontvangen. De goe-

deren van de LFDZ zoals de Quilts het Antependium, Avondmaal gerei, linnen-

goed e.d. hebben allemaal een bestemming gekregen.  
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Hierna volgde het afscheid van de bestuursleden, met cadeautjes, zij zijn niet 
klaar na deze dag, maar zorgen nog voor de afronding tot 1 juli, o.a. de laatste 

Brief nr.289 samenstellen. 

De verloting ten bate van de Federatiekoffer was een groot succes, de opbrengst 

was hoger dan ooit. De projecten en het reisfonds kunnen er van profiteren. 

Als afsluiting hadden we een viering in de “Oude kerk” helemaal verzorgd door 

het bestuur, waar Jolanda Valk in de overdenking “Op weg gaan” als thema be-
handelde. 

Zeer voldaan na deze twee fantastische dagen gingen we met een Menistenzusje  

op weg naar huis. 

 

Gerbrig Rietema-Siebenga 

 

 

 
Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen wij over de maanden mei en juni respectievelijk   
€ 32,60 en € 10,95. 

Met beide bedragen erbij is de stand gekomen op  €  483,70. 

 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 
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Vanuit de kerkenraad DG Assen 
 
 

Op woensdag 28 juni kwam de kerkenraad bij elkaar.   

Zuster Ren de Poel las als bezinning het gedicht “Licht” uit 

het Groetenboekje uit 1999 van de Doopsgezinde zuster-

kring Assen. 

Op de agenda stond de verhuur van het gebouw, de invul-
ling van bijzondere diensten, de voortgang het volgende sei-

zoen van onze gespreksgroepen en bijna als vast punt, de 
voortgang van de problematieken rond de centrale verwarming. 

 

Op zaterdag 15 juli is er weer de jaarlijkse rommelmarkt in de Oranjestraat. Ook 

hier willen we ons als kerk laten zien en zetten de deuren open. 

Voor volgend jaar staat op zondag 11 maart een gezamenlijke bijeenkomst ge-
pland o.l.v. ds. Tsjitske Hiemstra met als thema “De kracht van kwetsbaarheid”. 

De kerkenraad gaat nu op zomer reces. 

 

De volgende kerkenraadsvergadering is op 12 september 

 

Jelly Wester 
 

Preekboek 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten. 

 

Zondag 18 juni 2017 

Voorganger              - Ds. J. van der Meer 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 
Thema           - “Op zoek naar wijsheid” 
Muzikale overdenking:      - “Thema met variaties” van Jaap Nieuwenhuis. 
 
In deze dienst werd het overlijden van Anton Simon, partner van zr. E. Meijering,  op 
8 juni jongstleden herdacht. 

 
 

 

Zondag 25 juni 2017 Buitendag 

 

De Buitendag van de GDS-gemeenten vierden we dit jaar 

in Norg. Van de DG Assen waren we met acht personen 
vertegenwoordigd. Het TT weekend was voor sommigen 

een groot obstakel om Norg te kunnen bereiken. 

Het thema was “Wij gaan de weg van oude woorden, zoek verder, het komt 

goed. We hebben met zijn allen nieuwe wandborden gemaakt met woorden die 

ons nu inspireren. De kerkenraden verwoordden hun wens voor hun eigen ge-

meente en voor de Doopsgezinde gemeenten in het algemeen. De  

doopsgezinde gemeente Assen had om in Drentse sferen te blijven een turf mee-
genomen die voor ons symbool staat voor warmte. 
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De wens van de Doopsgezinde gemeente Assen voor de toekomst is “warmte”. 
Letterlijk de hoop dat onze centrale verwarming deze winter weer naar tevre-

denheid functioneert, maar vooral ook wensen 

wij warmte voor elkaar. 

Dat we als kleine, hechte groep elkaar in liefde 

en warmte omarmen en vasthouden. 

 
Het was een gezellige dag waar we hebben kun-

nen genieten van al het lekkers wat was gebak-

ken voor bij de koffie en een heerlijke lunch. 

Maar bovenal van het samen met elkaar de ver-

bondenheid mogen vieren en voelen. 

 
 

Zondag 2 juli 2017 

 

Voorganger              - Ds. C. Winkler Prins 

Organiste                   - br. P. Bouterse 

Thema           - “Het koninkrijk van God is in ons zelf” 
Muzikale overdenking     - “Ga nu heen in vrede”.  

 

Zondag 16 juli 2017, gezamenlijke dienst met de VVP 

 

Voorganger              - Mevr. F. Dijk 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Bizar verhaal…..?” 
Muzikale overdenking:     - “Verset” van Louis James Alfred Lefébure-Wély 

 

Zondag 30 juli 2017 

 

Voorganger              - Br. F. Dukers 

Organist                   - Br. P. Bouterse 
Thema           - “ Wat is onze boodschap…..?” 
Muzikale overdenking:     - “Bewerking van psalm 43” 

 

 

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

 

Zondag  13  augustus 10.15 uur Ds. J. Winkler Prins 

    Dienst in de “Vijverhof” in Assen 

Zondag   27 augustus 10.00 uur Ds. Klein Nagelvoort 

Zondag  10 september 10.00 uur Ds. T. Weidema Bos 

Zondag   24  september 10.00 uur Ds. Kikkert. Gezamenlijke 

    dienst met de VVP en de DG Groningen 

 

De ochtend- en avondgespreksgroep zijn op zomerreces. 
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Ionadag  “overHoop“ , 7 oktober 2017 in Tilburg 
 
De Nederlandse Iona Groep organiseert zaterdag 7 oktober 2017 een landelijke 

Ionadag in Tilburg, met als thema: ” overHoop – voor een andere wereld ”.  De 

dag is bedoeld voor iedereen: mensen die nog niets weten van Iona tot en met  

degenen die al lang betrokken zijn bij de Iona Community – een wereldwijde oe-

cumenische beweging vanuit Glasgow en het Schotse eiland Iona. 

 
Programma: Er is een Ionaviering en een lezing door Graham Maule uit Glas-

gow, drijvende kracht achter de Iona-liederen en -teksten . (Lezing met verta-

ling).  Daarna is er keus uit workshops: o.a. - zingen,  - wat is de Iona Commu-

nity, - Iona en jongeren,  - de encycliek Laudato Si’ (over de toekomst van onze 

planeet), - Chi Kung, en een bezoek aan sociaal eethuis De Pollepel.  Daarna 

volgt een kleine pelgrimage door Tilburg. 

Plaats en tijd: Petrus Donders Kerk, Enschotsestraat 124, Tilburg. 7 oktober 
11.00 – 17.00 uur Toegang: vooruit betaald € 12,50 (tot 25 jaar € 10,00); aan 

de kerk € 15,00/12,50. Voor lunch wordt gezorgd.  

Aanmelden bij zuid@ionagroep.nl  .  

Meer informatie op www.ionagroep.nl  

 

Voor inspiratie en hoop: 7 oktober naar Tilburg ! 
 

 

 

 

 

 
 

MERK – 10 -13 mei 2018   
Montbéliard * Frankrijk 
 

transmission     Zo’n verhaal kun je niet voor jezelf houden 

                       Leef het verhaal! 

     Merk, << the place to be >> 

 

Op 19 en 20 mei kwamen ongeveer 30 mensen uit heel Europa bij elkaar in het 

Sport- en Cultuurcomplex Axone, in Montbéliard (Frankrijk), de plek waar de 
MERK-2018 van 10 tot 13 mei gehouden zal worden, om daar alle beschikbare 

ruimten te bekijken en het veelkleurige, omvangrijke programma te bespreken. 

Er is heel hard en enthousiast gewerkt om een en ander rond te krijgen en dat 

alles is in een hele goede sfeer.  

 

De Plek 
De leden van het programmacomité waren diep onder de indruk van de talrijke 

mogelijkheden die het Cultuur- en Sportcentrum Axone biedt. De grote congres-

hal met een capaciteit van 1500 bezoekers, met tal van bij-ruimten waar alle 

mogelijke programmaonderdelen zoals workshops enz. gehouden kunnen wor-

den. 

 

 

mailto:zuid@ionagroep.nl
http://www.ionagroep.nl/
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Tevens is de Roselière voor de MERK gereserveerd waar de expositie gehouden 
zal worden afkomstig uit het museum van de Russisch-Duitse Mennoniten in 

Detmold. Daar zijn ook de quilts te bewonderen die het MCC na de Tweede We-

reldoorlog beschikbaar stelde, patchwork enz. Mensen die geïnteresseerd zijn 

kunnen daar op zaterdagmiddag aan een Historisch Colloquium deelnemen. 

De vertegenwoordigers van jeugd- en jongeren uit Frankrijk, Duitsland, Zwitser-

land, Spanje en Nederland hebben een rijk gevarieerd programma samengesteld. 
Zo geven muziekgroepen ’s avonds concerten. 

 

Programma 

De MERK begint met een avondprogramma waaraan groepen uit verschillende 

landen meewerken en op een kunstzinnige wijze de bijna 500-jarige geschiedenis 

van de Dopers voor het voetlicht zal worden gebracht.  
Vrijdag en zaterdag zijn er inleidingen en voordrachten die gekoppeld zijn aan 

het thema van de MERK. Tussendoor is er zang, muziek en ook een aantal ver-

rassingen. Tijdens de MERK wordt een koor geformeerd uit de deelnemers; mu-

zikanten uit verschillende landen zullen dit gelegenheidskoor begeleiden.  

In de namiddag is er gelegenheid een keuze te maken uit tal van activiteiten: 

workshops, patchwork, exposities, infostands, sport en spelen, excursies in de 

regio van Montbéliard met het ontdekken van zijn historie… tijd voor ontmoeting 
onder het genot van koffie en thee, of in de doorlopend geopende Stilteruimte te 

bidden. 

… 

Op zondag de feestelijke afsluiting, waarbij ook veel Mennoniten uit de regio bij 

de dienst aanwezig zullen zijn. 

 
Praktische Informatie 

Vanaf oktober 2017 kan men zich aanmelden via de Website cme2018.com . 

Een ieder die zich snel inschrijft geniet aantrekkelijke kortingen. 

Belangrijk om te weten is, dat vanwege de strenge veiligheidsnormen in Frank-

rijk, niemand zomaar naar binnen kan lopen tijdens de MERK (ook niet voor een 

halve of hele dag). 
 

Inschrijving is verplicht. Iedere deelnemer moet geïdentificeerd kunnen worden 

en een badge dragen. 

 

Het voorbereidingscomité namens de A.D.S. 

Marijne Stenvers (jeugd- en jongeren) marijne.stenvers@gmail.com  

Jeannette Stenvers-Matthijssen   j.stenvers@zig*go.nl  

Henk Stenvers   h.stenvers@mennonites.eu  

Renze Yetsenga  (algemeen coördinator)  r.yetsenga@outlook.com  

 

mailto:marijne.stenvers@gmail.com
mailto:j.stenvers@zig*go.nl
mailto:h.stenvers@mennonites.eu
mailto:r.yetsenga@outlook.com
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Ans Goezinne 

Baambrugse Zuwe 118 B 

3645 AK Vinkeveen 

 

 

 

 
 

Tweedehands kledinginzameling  
bij Menno’s Pleats stopt 
 

Aan een lange doperse traditie om goed gebruikte kleding in te zamelen voor 

goede doelen komt een einde. Onze doopsgezinde broeders en zusters uit Fries-

land en Haarlem hebben zich namelijk hiervoor jarenlang enthousiast  

Ingezet. Omdat Menno’s Pleats per 15 december aanstaande verkocht wordt is er 

geen ruimte meer voor handen om met dit project door te gaan.  

Vanaf heden kunt u dan ook geen gebruikte kleding meer bij Menno’s  
Pleats inleveren. 

 

Ook hebben wij daar een zestal trapnaaimachines in de opslag staan. Heeft u een 

goed plan waar deze naaimachines naar toe kunnen dan kunt u zich melden bij 

ans.goezinne@dgwereldwerk.nl 

 

Ans Goezinne, 
vicevoorzitter WereldWerk 

 

 

 

mailto:ans.goezinne@dgwereldwerk.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, Plataanweg 

33, 9401 TR Assen 
telefoon 0592  202015 

Secretaris/ledenadministratie: 

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,  
Tymanshof 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 

& 

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  

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@dgassen.doopsgezind.nl
mailto:info@dgassen.doopsgezind.nl
http://www.dgassen.doopsgezind.nl/
mailto:hj.woltersom@kkgkka.nl
mailto:anja.hekmawierda@kpnmail.nl
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