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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 19 april 2017. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 12 april 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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Troost 
 
Ik vind het een mooi woord. Kort, maar door de o’s ook weer lang en door de 

klank ook wel omhullend. Troost voelt als iets dat je omgeeft. Het kan verdriet 

koesteren, bij je zelf, bij anderen. Daar waar je bij verdriet vaak over de scherp-

te van verdriet, de rauwheid of de pijn ervan spreekt, heb je met troost iets van 

omhulling voor ogen, iets wat de pijn verzacht, tegenwicht voor de scherpte. Ook 
al weet je dat je de pijn niet moet smoren en  het verdriet plek mag, ja moet 

geven, troost klinkt als het in beschutting op adem komen. 

 

In verschillende beelden komt troost: Een bakje troost bijvoorbeeld, waarbij de 

warmte van de drank, het opbeurende van de cafeïne, en de zorgzame  handen 

die de koffie zetten bij elkaar komen. Of troostende woorden, waarbij dan de 
woorden stem geven aan dat wat je zelf nauwelijks kan benoemen en in hun 

klank en volume nabijheid en tederheid en betrokkenheid laten zien bij de won-

den en kwetsbaarheden die het verdriet veroorzaakt hebben.  

 

Ik denk dat verdriet ook troost oproept als het er is. Verdriet als iets wat je een-

zaam maakt, bijvoorbeeld in het verlies van een dierbare, maar ook door het 

verdriet zelf dat haast niet te delen lijkt en daardoor muren bouwt tussen men-
sen. Troost is dan de kracht 

van de verbinding die muren 

probeert te slechten, afstand 

wil opheffen. Om zulke ver-

binding gaat het heel vaak in 

de Bijbel, zeker ook in de 40 
dagen. Heel verschillende 

vormen van troostende ver-

binding kun je waarnemen. Ik 

noem maar een paar voor-

beelden in wat willekeurige 

volgorde.  
 

 

 

 

 
Munch 1907, Consolation 

 

Jezus die huilt om Jeruzalem. Bijzonder dat troosten ook huilen kan zijn. Maar als 

er iets is dat verbinding brengt is het wel, net als samen lachen, samen huilen!  

Als de Heer om Jeruzalem huilt, hoor ik, zie ik voor me, mededogen. Verbonden 

met het lot van de stad die er maar niet in slaagt beeld van de toekomst te zijn. 

Huilen is weten van en mee huilen is al die emoties voelen die er zijn bij ander. 

Pijn, machteloosheid of zelfs woede, plaatsvervangend of in verbinding ervaren.  
 

Zo is er ook de troost van de vrouw die Jezus zalft. Het gaat om de troost van 

een kostbaar geschenk, de handeling van het zalven, een verzorgende handeling 

met het oog op wat komen moet.  
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Bij Lucas huilt de vrouw zelfs, omdat ze weet van Jezus’ weg de dood in. En ze 

huilt, het zoute water als een bad over hem uit. En ze veegt hem droog met haar 

haren. Na deze reiniging, het wassen, volgt de zalving, de balseming, als een 

afleggen bij de dood. Dwars hier tegen over is er de troost van het visioen. Bij-

voorbeeld bij het verhaal van de verheerlijking op de berg. Ergens op de weg van 

Jezus in zijn lijden en op weg naar zijn dood, is er het moment dat we verder 
kunnen kijken dan deze laatste barrière.  

 

Boven op de berg is Jezus ineens gehuld in witte kleren, en samen met mensen 

die het verleden met de toekomst verbinden: Mozes en Elia. De weg loopt niet 

dood al lijkt het zo. De weg is zwaar, maar er is ooit een ander einde mogelijk. 

Nog niet zichtbaar en haast niet te geloven mag je vertrouwen krijgen. Even een 
glimple licht.  Het is de troost van het weten, van het vertrouwen op,  van het 

delen in het lot van de Heer. Met troost is er dus sprake van verbinding. De een-

zaamheid wordt doorbroken met warmte, verbinding. Delen in het weten, delen 

van de pijn.. Misschien wel daarom is troost dichtbij in deze lijdenstijd, in de ver-

halen van de liturgie, in muziek, in beelden, in kunst. 

 

Ik denk aan de witte kleren van hen die zingen tot slot in de Musical Jesus Christ 
Superstar. Dat is de finale, tot slot als troost. Eind goed, al goed… Maar ik denk 

ook aan de kleine troost onderweg, het gebaar. Edvard Munch is voor mij een 

schilder die de absolute desolaatheid en eenzaamheid kan schilderen. Ogen vol 

wanhoop, een geluidloze schreeuw. De ogen van de prostituees, de troostmeis-

jes, die niet meedoen met de schijn van het feest. Ogen die je vanaf het doek 

recht aan kijken, alleen. Maar er is ook deze mooie afbeelding van twee collega’s 
in de ellende, die met een gebaar de eenzaamheid doorbreken en even samen 

zijn. Verdriet wordt even gedragen, even gedeeld. Zoals de gezamenlijkheid van 

het slotkoor van de Matthaeus Passion :  

 

Wir setzen uns mit Tränen nieder 

und rufen dir im Grabe zu, 
ruhe sanfte, sanfte ruh. 

Ruht, ihr ausgesognen Glieder, 

euer Grab und Leichenstein 

soll dem ängstlichen Gewissen 

ein bequemes Ruhekissen 

und der Seelen Ruhstatt sein, 

höchst vergnügt schlummern da die Augen ein.  
 

Ds Geert Brüsewitz  
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  

 
 
Zondag 26 maart Zomertijd 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag 27 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 28 maart  

18.00 uur Jongerenmaaltijd 
Woensdag 29 maart 

18.00 uur 5e Vastenmaaltijd 

                    en Vesper 

Donderdag 30 maart 

14.00 uur Etty Hillesum middag 

Zaterdag 1 april 
20.15 uur Concert Kamerkoor Erato 

 
Zondag 2 april 

10.00 uur Dhr. D. van Veen 

 

Maandag 3 april 
14.30 uur Zusterkring Haren 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 4 april 

19.30 uur Kerkenraad 

Woensdag 5 april  

18.00 uur 6e Vastenmaaltijd 
                    en Vesper 

Donderdag 6 april 

14.00 uur Etty Hillesum middag 

17.00 uur Bijeenkomst Wijk- 

                contactpersonen 

 
Zondag 9 april Palmpasen 

16.00 uur Ds. J.H. Kikkert en  

Ds. G.J. Brüsewitz 

17.00 uur Iona Vesper  

                in de Nieuwe Kerk 

 

Maandag 10 april 
!9.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 11 april 

10.00 uur Koffiemorgen 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45 Natafelen-Inspiratieavond  

 

 
 

 

 

 

Woensdag 12 april 

18.00 uur 7e Vastenmaaltijd 
                    en Vesper 

Redactievergadering  

                   Gemeenteblad 

 

Donderdag 13 april  

Witte Donderdag 
19.30 uur Avondmaal 

Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag 

19.30 uur Kleine Oecumene in de 

Remonstrantse Kerk  

Ds. L.J. Lijzen en Ds. J.H. Kikkert 
 

Zondag 16 april Pasen 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

12.00 uur Paaslunch na de 

Viering, georganiseerd door de 

nieuwe zusterkring 
 

Dinsdag 18 april 

17.30 uur Doperse Dis     

Donderdag 20 april 

19.30 uur Voorjaarsledenvergadering 

Vrijdag 21 april 
18.00 uur  Bijbel, Pizza en Bier 

 

Zondag 23 april 

10.00 uur Dienst door gemeente-

leden - verdiepingsdienst 

  

Maandag 24 april 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 25 april 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

 

Zondag 30 april 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 
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Paascyclus  
 
Ook dit jaar vieren de Paascyclus, beginnende met de Stille Week die een aan-

vang neemt met Palmzondag, en vervolgens Witte Donderdag (Heilig Avond-

maal), Goede Vrijdag (Passiedienst) en Paasochtend. 

  

Palmzondag 9 april, om 16.00 uur 

Omdat er Kliederkerk is, is het tijdstip van de Palmpasenviering verplaatst naar 
de middag. Palmpasen is een gezamenlijke viering van de doopsgezinde ge-

meente Haren en Groningen. We beginnen om 16.00 uur.  Het is een viering 

voor de gehele gemeente: ouderen, kinderen, en alles daar tussen in. Ook dit 

jaar staat het verhaal van de intocht centraal, stilstaan bij wat die woorden bete-

kenen in onze tijd en voor ons, en niet in de laatste plaats en het maken van 

kleurrijke Palmpaasstokken. Een viering vol bonte symboliek: dat de verhalen 

van Jezus ons bezielen en gaande houden. We staan klaar om iedereen te ver-
welkomen, ook u! 

Locatie: Doopsgezinde kerk te Groningen 

 

Witte Donderdag, 13 april om 19.30 uur 

Op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd 

van Jezus en zijn leerlingen. We delen brood en wijn, 
teken van onze verbondenheid en eenheid met elkaar 

en met het verhaal van Israël en van de zoon van Is-

raël, Jezus van Nazareth. Iedereen is welkom om te 

delen in brood en wijn. Samen delen en eten geeft ook 

kracht om het lijden aan te kunnen, zo gedenken wij. 

Zoals we ook op de zondag daarvoor, de palmzondag samen blij zijn en feest 
vieren, ondanks het weten van het verraad en de dood die komen gaat. 

Locatie: doopsgezinde kerk in Groningen en  de doopsgezinde kerk in Eenrum 

 

Goede Vrijdag 14 april om 19.30  uur 

De gezamenlijke oecumenische viering op Goede Vrijdag is een initiatief van de 

binnenstadskerken verenigd in de Kleine Oecumene en wordt dit jaar gehouden 

in de Remonstrantse kerk. Op Goede Vrijdag gedenken we op ingetogen wijze 
met woord en beeld het lijden en sterven van Jezus van Nazareth. Tussen de 

tekstdelen door zingen we ingetogen liederen en proberen oog te houden op wat 

komen gaat. Goede Vrijdag heeft immers alleen zin met de opstanding voor 

ogen. 

Locatie: Remonstrantse kerk te Groningen 

 
Paasmorgen 16 april om 10.00 uur 

Na de Stille Week samen het licht van de Paasmorgen vieren. Vanuit de stilte en 

inkeer wachten op wat komen gaat. Wat op Witte Donderdag begon en verder 

ging op Goede Vrijdag, sluiten we af in de viering op Paasmorgen. Niet de dood 

en de leegte heeft het laatste woord, maar nieuw leven heeft het laatste woord. 

Net zoals de graankorrel, die dood lijkt in onvruchtbare aarde, maar weer kan 

groeien in vruchtbare aarde. 
Locatie: doopsgezinde kerk te Groningen 
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Afwezigheid Ds. Brüsewitz 
 
In verband met een periode vrijaf, ben ik van vrijdag 24 maart tot en met  

5 april afwezig. In deze periode zal Ds. Jacob Kikkert voor mij waarnemen.  

 

Ds. Geert Brüsewitz    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 7 februari  
 

Voorafgaand aan deze vergadering heeft de KR een bijeenkomst met de 

kerkenraden van de kleine oecumene, in de Remonstrantse Kerk. De KR 

vergadering vindt aansluitend plaats, ook in de Remonstrantse Kerk.  

 

Het veranderingsproces in de gemeente brengt spannende tijden met zich mee 
voor zowel de predikanten als voor de gemeente. Het belang om elkaar vast te 

houden, in contact te blijven en mee te denken wordt benoemd.   

De praktische zaken die hier ook uit voortvloeien en prioriteit hebben zijn: het 

concretiseren van plannen die de gemeente financieel gezond maken,  het 

aanschrijven van fondsen resp. aanvragen van subsidies en de samenwerking in 

de regio verder vormgeven. 
Vanaf nu zal er afwisselend een bezinningsvergadering en een praktische 

vergadering van de KR zijn. In de vergadering van maart staat het thema 

identiteit op de agenda. De leidraad voor de bezinnings-vergaderingen is tijdens 

de bezinningsavond van de KR in januari afgesproken.  

 

De vraag om tijdens de Paascyclus meer samen te doen met andere gemeenten 

in Groningen-stad is besproken, waarbij vooral het avondmaal genoemd is. 
Hierin heeft iedere gemeente eigen tradities. Voorafgaand aan meer 

samenwerking is het belangrijk om de theologische duiding van het avondmaal 

met elkaar te bespreken en elkaar daarin te respecteren. Op zijn vroegst vindt 

een uitbreiding van de samenwerking plaats in 2018. 

Nog een paar praktische zaken: Er zijn plannen om de liedteksten met een 

beamer te projecteren, i.p.v. op papier.  En het orgelspel vindt nu plaats na de 
mededelingen aan het begin van de kerkdienst. Daarmee wordt het orgelspel een 

onderdeel van de dienst.  

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

Optreden Kerkkoor 
 
De Twaalf Apostelen, waarmee het Doopsgezind kerkkoor in Groningen en  

Haren een optreden hebben verzorgd, wordt nogmaals uitgevoerd en wel in 

een Vesper in de RK San Salvator kerk. 

 

Adres:  Hora Siccamasingel 202 

Datum:  2 april, aanvang 16.30 uur 
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Dopers-Remonstrants Café i.s.m. Buurtzorg – 23 maart 
 
Op donderdagavond 23 maart 2017 wordt om 20.00 uur de éénakter ‘Helderman 

– een voorstelling over dementie’, geschreven en gespeeld door Thomas Borg-

grefe in de Doopsgezinde kerk opgevoerd. De zaal is open vanaf 19:30 uur.  
Gratis toegang i.v.m. 10-jarig jubileum DoReCafé.  

 

Acteur en toneelschrijver Thomas Borggrefe heeft veel ontmoetingen met men-

sen met dementie en heeft zich voor deze voorstelling laten inspireren door ac-

tuele vragen. D.w.z. dat de voorstelling óók gaat over vergeten, over gelukkig-

zijn, over muziek, over ontreddering én over het zoeken naar de grens van leven 
en dood en daarmee over de moeilijkste vraag: wanneer is het leven met de-

mentie niet meer leefbaar? 

 

Met onderstaand beeld en woorden geven de makers een impressie van de voor-

stelling:   
nee, hij heeft geen Alzheimer 
er is niets aan de hand 

hij kan nog alles 

of niet soms 

hij speelt muziek 
luistert 

de kracht van herinneringen 

waar is zijn instrument 

waar is zijn vrouw 

de platenspeler draait 
vroeger 

hier is nu 

hij leeft in een eigenzinnige wereld 

waar is de grens 
hij is bang dat hij niet meer kan zeggen 

dat hij dit niet meer wil 

nog is het goed 

hij vergeet 
hij geniet zijn lijfgeheugen 

hij danst 

hij valt 

hij schuifelt tot de grens
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 26 maart   (begin zomertijd) 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar        

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 2 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 9 april Palmpasen 

16.00 dienst in Groningen 

ds. J.H. Kikkert en ds. G.J. Brüsewitz 

Viering voor jong en oud dus met de 

Zondagsschool ook in Groningen 

 
Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. Van der Werf 

 

Zondag 16 april, Pasen 

09.00 Paasontbijt 

opgave bij Mads Haadsma 5348734 
10.00 Dienst, ds. G.G. Hoekema 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 23 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 30 april 

Dienst in ’t Witte Kerkje 

10.00 Dhr. A. Trox

 

 

 

 

 

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 21 maart 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 

met ds. Van der Werf bij de fam. 

Rietema, Hortensialaan 1 

 

Woensdag 29 maart 
19.30 Quiltgroep 

 

Dinsdag 4 april 

10.30 Studiedag LFDZ 

(Landelijke zusterkringen)  

De Themaochtend is een week verzet 

19.45 Kerkenraad 
 

donderdag 6 april 2017 

20.00 Open avond: ‘De verzetsgroep 

2000’ met Paul van Tongeren  

 

Dinsdag 11 april 
09.45 Themaochtend  

met ds. Van der Werf 

 

Woensdag 12 april 

19.30 Quiltgroep 

19.30 Redactievergadering 
 

Donderdag 20 april 

20.00 30+ bij Marianne Jansen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

8 

 

Jaarverslag 2016 Doopsgezinde Gemeente Haren, deel 1 
 
Onze gemeente bestaat uit mensen die aangeraakt zijn door de Eeuwige en be-

trokken zijn op elkaar en op de wereld waarin zij leven. 

Uit het jaarverslag blijkt dat de betrokkenheid bij de gemeente en op de leden 

onderling groot is. Er gebeurt veel en er is veel waardering voor al het werk dat 

wordt verricht. De kerkenraad dankt alle zusters en broeders (ook zij die in het 

verslag niet bij name genoemd worden) voor hun inzet. 

 
Kerkenraad 

De kerkenraad vergaderde één keer per maand in de regel op de eerste dinsdag 

van de maand. Daarnaast was er veelvuldig contact via e-mail, telefoon en voor 

en na de kerkdiensten. De kerkenraad werd in 2016, net als in 2015, gevormd 

door: 

Zr. L. C. G. Salomons-Amelo, voorzitter 
Zr. M. Haadsma-van der Molen, secretaris 

Zr. J.C. de Vries-Durksz 

Adviserende leden:  

Ds. K. van der Werf, predikant 

Br. R.J. Nienhuis, administrateur en financieel adviseur van de kerkenraad 

 

Leden en belangstellenden 
In 2016 is één lid, zr. H. Postma-van der Burg overleden.  

Het aantal leden bedroeg hiermee op 31 december 2016: 59 (eind 2015: 60). 

Zr. J.W. van Drooge-Westenbrink (belangstellende) ging over naar de doopsge-

zinde gemeente Groningen. Het aantal belangstellenden bedroeg op 31 decem-

ber 2016: 21 (eind 2015: 22). 

De ledenadministratie werd ook dit jaar verzorgd door br. P.J. Haadsma. 
 

Kerkdiensten 

Nog steeds is er (bijna) elke zondag dienst. Meestal komt de gemeente bijeen in 

het eigen kerkgebouw, soms kerken we elders. 

Veel diensten werden geleid door ds. Van der Werf. Van de eigen leden gingen 

Br. Hoekema, zr. Van Kempen en zr. Kieft regelmatig voor in de dienst. Daar-
naast gingen gastpredikanten voor, waarmee de gemeente vaak al lang een 

band heeft. Vaste organisten zijn mevrouw Niemeijer-Nieuwenhuijse en de heer 

Kiemel. Ook konden we weer vele malen een beroep doen op de heer Rozenga, 

organist van het Witte Kerkje. 

Bijzondere diensten. Op 22 januari was de World Fellowship Day in Roden, waar 

ook het koor van Roden prachtig zong. De Doopsgezinde Gemeente Groningen 

kerkte bij ons op 14 februari en nam het koor mee. Op Palmzondag, 20 maart, 
was Haren weer te gast bij een doopdienst in Groningen; het koor ondersteunde 

de gemeentezang en de kinderen toonden hun versierde palmpasenstokken. 

Daarna was de Avondmaalsviering op 25 maart met ds. Van der Werf, die ook de 

Paasdienst op 5 april leidde, voorafgegaan door het traditionele paasontbijt. Op 1 

mei kerkten we in Roden en op 19 juni was er de GDS-buitendag in de Diek’n bij 

Zeerijp. Dit jaar hielden we, zoals gebruikelijk, in de zomermaanden gezamenlij-
ke diensten met de Vrijzinnige Protestanten. Om en om in ´t Witte kerkje en on-

ze Vermaning. De startdag met maaltijd had plaats op 11 september. De Regio-

nale Broederschapsdag werd op 2 oktober gevierd in Groningen met aansluitend 
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workshops en een maaltijd. De jaarlijkse oecumenische dienst in de Nicolaaskerk 
was op 6 november. Op 24 november herdachten wij de overledenen van het 

afgelopen jaar; daar kon ieder weer persoonlijk een kaars aansteken. Bijzonder 

was dat er in dit kerkelijk jaar geen leden of belangstellenden uit onze gemeente 

zijn heengegaan. Op de Adventsavond op 14 december, georganiseerd door de 

zusterkring, zong het koor met de gemeente het kerstoratorium ‘Als appelbloe-

sem in de winter’. Een hoogtepunt in het gemeenteleven. Op de goed bezochte 
gezinskerstviering op 18 december hielden de zondagsschoolkinderen een quiz 

over kerst en toonden zij het met Mindcraft gemaakte kerstverhaal met de bea-

mer. Ook bij de kerstavonddienst op 24 december zat de kerk vol; met mede-

werking van veel vrijwilligers uit het koor van Groningen werd het een feestelijke 

dienst. 

 
Ledenvergaderingen 

Op de voorjaarsledenvergadering op 12 mei stonden de jaarverslagen en de 

jaarrekening centraal. Omdat zr. Koorn na ruim 25 jaar stopt met de organisatie 

van de kanselbloemen (waarvoor heel hartelijke dank!) werd besloten een inte-

kenlijst rond te laten gaan, waarop ieder kan aangeven op welke zondag men 

voor de kanselbloemen kan zorgen. Zr. Tilstra en zr. Hoekema bieden aan dit 

een jaar te willen organiseren. 
De gerenoveerde benedenverdieping van de Vreehof is inmiddels verhuurd aan 

de logopediepraktijk Haren van mw. Karenbeld. 

De kerk beschikt inmiddels ook over een internetaansluiting.  

Op de najaarsledenvergadering op 24 november stond de begroting voor 2017 

op de agenda en gingen na de pauze de gemeenteleden met elkaar in gesprek 

over de vraag: Wat heb je nodig om gemeente te zijn. 
Van de ledenvergaderingen en de kerkenraadsvergaderingen werd verslag ge-

daan in het Gemeenteblad. 

 

BIJEENKOMSTEN EN KRINGEN 

 

Zondagsschool 2016 (verslag A.G. Hoekema) 
De zondagsschool wordt gedaan door de ouders en ondersteund door Yvette Krol 

vanuit de GDS. Een enkele keer helpt één van de oudere kinderen nog mee. Tot 

de zomer zijn er 10 bijeenkomsten geweest. Het begin is altijd in de kerk met 

het aansteken van het zondagsschoollicht, het kijken in het doosje waar iets in 

zit over het thema en het zingen van een zondagsschoollied. Daarna gaan de 

kinderen naar hun eigen ruimte toe om even bij te praten, het verhaal te horen 

en iets te knutselen. 
In juni namen Keije, Lynoek en Elciena afscheid van de zondagsschool en was 

het zondagsschooluitje. Vanwege het weer hebben we in de kerk gepicknickt en 

zijn we daarna gaan midgetgolven. 

Na de zomer is de zondagsschool weer begonnen met het inmiddels traditionele 

weekendje weg, dit keer op de camping bij Nienoord. Ook de oudere kinderen 

waren hierbij aanwezig waardoor we met een groep van ongeveer 25 personen 
waren! 

 

Merijn en Twan hebben hun nichtje Kenna meegenomen en verder zijn Famke, 

Tygo en Tine er, een mooi clubje van 6 kinderen! 
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In het najaar is er 4 keer zondagsschool geweest. Voor het eerst was er ook 
zondagsschool op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en hebben de kinderen 

hier in hun eigen ruimte ook bij stil gestaan. De kerstviering was eenvoudig maar 

zeer geslaagd. Er was een kerstquiz die de meisjes deden en de jongens hadden 

met mindcraft het kerstverhaal gemaakt. 

Ook zijn er kinderen vanuit Haren naar de kindervredesconferentie in Schoorl 

geweest en waren er veel kinderen naar de GDS-schaatsmiddag. 
 

Zusterkring (verslag R. Dijkman) 

Onze bijeenkomsten zijn als voorgaande jaren opgebouwd. Eenmaal per maand 

komen we samen op maandagmiddag. We tellen twintig leden met een gemid-

delde opkomst van zeventien zusters. 

In januari en september zijn onze eigen-inbreng-middagen. Dan delen we een 
verhaal, gedicht, column of nemen een bijzonder (oud) voorwerp mee waar een 

verhaal of een herinnering aan vastzit.  

De andere middagen worden gevuld met een gastspreker. Dit jaar Ina Becker 

met haar foto’s en vertelling van haar expedities naar Spitsbergen. Ds. Van der 

Werf vertelde ons over de Russisch Orthodoxe viering van Pasen en over de ge-

schiedenis van deze kerk. Zr. Tea Rienksma sprak over “stilte” en ds. Yetsenga 

over zijn reis en ervaringen met het verzoeningsproject in Zuid-Afrika, waaraan 
hij had deelgenomen. 

In april werd de landelijke studiedag van de LFDZ in Haren gehouden en in okto-

ber was ook in Haren de GDS-ontmoetingsmiddag.  

Daar vertelde Korneel Roosma hoe ze gekomen was tot het toneelstuk over Anne 

Zernike.  

We verzorgen elk jaar een adventsavond voor de gemeente. Dit jaar iets anders 
van opzet, omdat het Groninger Doopsgezind Koor het mooie kerstoratorium “Als 

appelbloesem” ten gehore bracht. 

In mei eindigen we het seizoen met een wandeling en ergens gezellig theedrin-

ken en we starten in augustus met een uitstapje. In 2016 gingen we naar het 

Klompenmuseum in Eelde en het Muziek-instrumentenmuseum Vosbergen. 

Met onze collecte steunen we de St. Doopsgezinde Vrouwen Zendingshulp. 
Zo zijn onze middagen afwisselend, informatief, maar ook gezellig en is het soci-

ale contact belangrijk. 

 

Open Avonden (verslag G.G. Hoekema) 

In 2016 zijn er drie Open Avonden georganiseerd door de gemeente: 

Op 23 februari vertelde prof. Hans Renner op een boeiende manier over de ont-

wikkelingen in Midden- en Oost-Europa na de val van de muur. Zijn persoonlijke 
geschiedenis gaf daaraan veel kleur. Prof Renner is geboren in Tsjechië en na de 

inval van de Sovjet Unie na de Praagse Lente gevlucht naar Nederland. 

Op 21 april bracht drs. Femke van Dam het landschap in beeld. Zij heeft op di-

verse plaatsen in de wereld beelden gemaakt, die het landschap versterkten en 

een nieuwe beleving gaven. Zij liet ook zien hoe ze als beeldend kunstenaar haar 

grote tuin in Bunne heeft gevormd naar het landschap. 
In het najaar kwam Prof. Renner opnieuw. Nu met de vraag waarom Nederlan-

ders zo weinig op hebben met hun geschiedenis. Hij vergeleek dit met andere 

landen, waar historische figuren en data een veel grotere rol spelen in het open-

bare leven. 
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De avonden werden goed bezocht, de eerste was overvol. Bij de andere twee 
avonden schommelde het aantal belangstellenden tussen de 30 en 40. 

De avonden worden zeer op prijs gesteld door de aanwezigen. 

 

Themaochtenden  

Met uitzondering van de maand augustus waren er ook in 2016 maandelijks 

themaochtenden onder leiding van ds. Van der Werf op dinsdagmorgen. In het 
verslag van de predikant (Gemeenteblad april 2017) kunt u hier meer over lezen.  

 

30+ Groep (verslag E. van Agthoven) 

In 2016 kwam de 30+ (inmiddels zijn we allemaal 40+, we zoeken nog steeds 

naar een geschikte naam) zeven keer bij elkaar. We treffen elkaar steeds bij één 

van ons thuis. De groep bestond in 2016 uit Anne-Geertje Hoekema, Frans 
Riepma, Hendrik Blanksma, Yvette Krol, Hendrik-Jan Klein Nagelvoort, Marianne 

Jansen, Ineke Hetebrij, Tonny van Rede en ondergetekende. Dat jaar sloten ook 

eenmalig drie anderen aan. Hopelijk krijgt dit zijn vervolg in 2017. 

Voor de zomervakantie bespraken we met elkaar een aantal hoofdstukken uit 

“Catechismus van de compassie”, geschreven door Christiane Berkvens en Ad 

Alblas. Het boek is heel toegankelijk en heeft ons veel mooie gespreksstof opge-

leverd. We namen voor de zomerperiode afscheid van elkaar met een etentje in 
“Het hart van Haren”. 

Na de zomervakantie startten we met een nieuw boek, namelijk “Wat doe ik hier 

in godsnaam?” van Carel ter Linde. Ds. Fokke Fennema verzorgde de inleiding op 

dit boek in september. De twee bijeenkomsten daarna bespraken we met elkaar 

een aantal hoofdstukken. Ook dit gaf weer voldoende gespreksstof voor interes-

sante avonden. 
In 2017 gaan we verder met dit boek. 

 

Wijkbijeenkomsten in Paterswolde (verslag I. Reidenga) 

De eerste keer dat we samen waren met de wijk Noordwijk, was in maart 2016 

bij de fam. Rietema. Ds. Van der Werf had als thema, kerkmuziek en diverse in-

strumenten. 
De tweede bijeenkomst in november, ook met ds. Van der Werf, was bij de fam. 

Reidinga. Toen ging het over het Boeddhisme en Boeddha. Meestal zijn we met 

circa 8 personen en het zijn fijne bijeenkomsten. De samenwerking met Noord-

wijk verloopt prima en we hopen zo nog een tijdje door te gaan. 

 

Deel twee van het jaarverslag verschijnt in het volgende Gemeenteblad. 

Mads Haadsma 
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In memoriam Gé (Geeske) Dallinga-Leegte 
*Zuidhorn 1 januari 1927 - †Norg 19 februari 2017 
 

“Sinds ik het weet, is God mij meer nabij en vaak in d’ernst van ’t aardsche spel 

verloren. Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren gevoel ik plots Gods glimlach 

over mij.” 

Deze woorden van Jacqueline E. van der Waals heeft Gé zelf gekozen voor haar 

afscheid. Het zijn woorden, die haar hebben aangesproken! En daarom heeft de 
familie ook deze woorden gekozen op het bericht van overlijden. Net zoals op het 

schutblad van het bericht van overlijden een prachtige orchidee staat afgedrukt 

omdat in deze orchidee haar liefde voor de tuin met de bloemen en planten zich 

weerspiegelt.  

Geeske Leegte werd geboren te Zuidhorn op 1 januari 1927 in een gezin van drie 

kinderen. Naast Geeske als oudste van het gezin, had ze twee jongere broers, 

Kor en Willem. De familie Leegte behoorde in die tijd, tot de Doopsgezinde Ge-
meente Den Horn en niet bij de Doopgezinde Gemeente Noordhorn hoewel dit 

kerkgebouw dichterbij was vanaf de boerderij. De van oorsprong Zwitserse 

doopsgezinde familie Liegti, had zich in de 18e eeuw in het gebied rond Den Horn 

kunnen vestigen, met (geldelijke) steun van het fonds Bijzondere Noden van Ne-

derlandse Doopsgezinden toen ze in Zwitserland voor de keus werden gesteld om 

dit land te verlaten wanneer ze niet bereid waren om het Rooms-Katholieke ge-
loof te belijden. Samen met andere families is de familie Liegti naar Nederland 

gekomen, waar Nederlandse Doopsgezinden enkele plekken hadden uitgezocht, 

waar deze Doopsgezinden zich zouden kunnen vestigen. Voor de familie Leegte 

betekende dat de streek rond Den Horn.  

Op 29 mei 1949 werd zij in deze gemeente op haar geloof gedoopt op de tekst 

van 1 Korintiërs 4: 17-20. Het is een tekst - nu terugkijkend - waarin letterlijk 
haar leven zich weerspiegelde. De tekst vertelt dat alles niet in de veelheid van 

woorden zit, maar in de kracht. (‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woor-

den maar in kracht.’) 

Na de lagere school ging ze naar de H.B.S. Ze mocht graag naar school gaan en 

had het goed naar haar zin. Helaas viel haar schooltijd samen met de Duitse be-

zetting waardoor er, vooral in de jaren 1944 en 1945, niet altijd de mogelijkheid 

was om naar school te gaan. Zij heeft het dan ook altijd jammer gevonden, dat 
ze door de oorlog haar opleiding niet heeft kunnen voltooien.  

Op 8 mei 1953 trouwde ze met Hooite Dallinga. Ze gingen wonen in Godlinze op 

de boerderij. Hier werden Tineke, Eke en Michiel geboren. Zij was de spil van het 

gezin. Zij verzorgde de tuin en was zeer actief op het gebied van eigen groenten, 

die na de oogst werden ingevroren. En altijd was er koek, gebakken volgens ei-

gen speciaal recept. Ook was ze actief voor de plattelandsvrouwen en de Doops-
gezinde Gemeente Zeerijp. Ze mocht graag reizen en heeft heel wat plekken van 

Europa gezien, waaronder Sint Petersburg en de tuinen van Sissinghurst.  

In 1989 verhuisde de familie van de boerderij in Godlinze naar Yde aan de Nor-

gerweg, pal langs de startbaan van het vliegveld. Hier konden paarden worden 

gehouden en ook was er ruimte voor de tuin. Ze sloot zich aan bij de ‘kring Pa-

terswolde’ van de Doopsgezinde Gemeente Haren en bezocht de bijeenkomsten. 

De afnemende gezondheid zorgde er echter voor dat niet alles bij het oude kon 
blijven en dat ze na enkele jaren van dagopvang, in de zomer van 2016 werd 
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opgenomen in De Omloop in Norg, waar op 19 februari 2017 haar levenskrachten 
wegvloeiden. 

Samen met de naaste familie hebben we zaterdag 25 februari afscheid van haar 

genomen tijdens een dienst in de Vermaning van Zijldijk. Dominee Klaas van der 

Werf heeft woorden van herinnering gesproken, kleindochter Geeske heeft de 

paaskaars aangestoken en dochter Tineke heeft het gedicht “Een volk dat voor 

tirannen zwicht” van Hendrik van Randwijk voorgedragen. Een gedicht dat haar 
moeder ook had voorgedragen bij haar eigen moeder.  

We hebben tijdens de dienst geluisterd naar muziek uit het Requiem van Fauré 

(‘Pie Jesu’ en ‘In Paradisum’) en het ‘Ave verum’ van Mozart. Muziek die haar 

beide dochters Tineke en Eke zelf hebben gezongen toen zij lid waren van de Ka-

tholieke Oratorium Vereniging. Gé kwam altijd luisteren naar de uitvoeringen. 

Haar zoon Michiel heeft vooraf aan de dienst op eigen wijze afscheid genomen.  
Na de dienst in Zijldijk hebben wij haar aan de aarde toevertrouwd in Godlinze 

en daarna nog herinneringen met elkaar gedeeld in de consistorie van Zijldijk. 

Daarbij kregen we koek, gebakken door dochter Tineke, volgens het eigen be-

proefde recept van Gé.  

Dat zij onder de hoede en de zegen van de Eeuwige mag rusten.  

Gé Dallinga-Leegte, geboren Geeske Leegte, mocht 90 jaar oud worden. 

 
Ds. Klaas van der Werf 

 

 

Zusterkring 13 maart 2017 
 

We waren met vijftien leden bijeen. Onze gast, bijna traditie in de 40-dagen tijd, 

ds. Klaas van der Werf. Hij vertelde en liet foto’s zien van zijn bezoek aan het 
Griekse eiland Patmos, voor de kust van Turkije. Patmos met zijn indrukwekkend 

klooster, eigenlijk gebouwd als verdedigingsburcht. Daarin lag ook de belang-

stelling van dominee. De burcht bevat een schat aan iconen en een grote biblio-

theek van boeken met heel oude handschriften. (Een hobby van Klaas). In de 

Grieks-orthodoxe leer, afgescheiden van het Katholieke Rome, is Pasen het be-

langrijkste feest. We hoorden veel over de achtergrond en het ontstaan van het  

Grieks- en ook Russisch-orthodoxe geloof. Geen paus, maar wel priesters, zon-
der celibaat. De iconen, waardoor je rechtstreeks in de hemel kijkt, zijn heel be-

langrijk. Ze zien Jezus als mens en tegelijkertijd als God. De goddelijke Jezus. 

Volgens overlevering heeft Johannes in het jaar 95 à 96 het laatste Bijbelboek 

‘Openbaring’ daar geschreven in een hoek, een grot.  

 

Foto en film is niet toegestaan, maar stiekem had Klaas toch foto’s en een film-
pje kunnen maken en ons zo met het interieur kennis laten maken. Via de uni-

versiteitsbibliotheek had hij een apart pasje geregeld, daardoor mocht hij nog 

meer zien. Heel interessant. 

 

Vorig jaar was dominee, samen met zijn vrouw op het Griekse eiland Cathalonië 

geweest. Ook om de sfeer van Pasen mee te maken. Maar toen ze er waren,werd 

net ‘Onafhankelijkheidsdag’ gevierd en was er feest. Veel vlaggetjes, ook in de 
kerk. En er hingen vlaggen met de tekst: ‘Christus is opgestaan’. 
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Heel toevallig kwamen ze in contact met een groepje rangers, die  onderzoek 
deden naar de reuzenschildpadden. Deze leven in de buurt van Cathalonië . Ze 

mochten mee en zien hoe in een baai van het eiland, de beesten werden gevan-

gen, gechipt, gewogen en gemeten. Dat was wel een heel bijzondere ervaring 

natuurlijk, en leuke foto’s !        

Het was weer een mooie middag. Ds van der werf werd hartelijk bedankt en 

graag tot de volgende keer. 
 

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 4 april !!! Dan zal de landelijk gehou-

den studiedag van de LFDZ in Haren zijn. Met als thema ‘Op het snijpunt van de 

tijd’ (ds. Yvette Krol). 

Vanaf 10.30u welkom, tot circa 15.00u. Kosten 10 euro. Zelf lunch meenemen. 

Ook niet-leden zijn welkom, maar wel even opgeven. Tel: 050-3093242. 
 

Op 8 mei hebben we dan nog een reguliere kring. Dan zal Fremi Kruisheer ons 

vertellen over Zwitserland. Het land waar ze geboren is.   

 

Ria Dijkman 

 

 

Open Avond in Haren - Wandelingen door Berlijn 
 

Op 2 februari nam Marianne Vogel ons mee op twee wandelingen door Berlijn. 

Eigenlijk verbond zij belangrijke plekken met elkaar, die in de geschiedenis een 

rol speelden. De Tweede Wereldoorlog en de Muur tussen West- en Oost-Berlijn 

speelden zeker een rol in die geschiedenis. 

Marianne Vogel is afgestudeerd in de Germanistiek en schreef later thrillers, die 
zich in Berlijn afspeelden, inmiddels vier. 

 

De eerste wandeling voerde ons van het Centraal Station naar de Potsdammer-

platz. Beide, zowel het station als de Postdammerplatz zijn splinternieuw. Op de 

grens van Oost en West en daarom, juist vanwege die grens kaal geworden. Om 

ruimte tussen beide te maken en mensen te verhinderen kennis van elkaar te 

nemen.  
Drie verschillende symbolen herinneren aan de scheiding en aan de eenwording. 

Het stoplichtmannetje, het symbool op alle verkeerslichten is van Oost-Duitse 

origine. Eerst verworpen, maar na veel protest weer teruggekomen en algemeen 

aanvaard. 

Vrouwen van Vrede in 1982 (dus vóór de val van de Muur) opgericht in Oost-

Berlijn, uitgegroeid tot een internationale beweging, zeker ook in Nederland. 
De Film: Das Leben der Anderen, die een diep inzicht gaf in de controle-wereld 

van de DDR, maar die ook liet zien hoezeer het geweten van mensen op de proef 

werd gesteld. 

 

De Eenheid van Duitsland, zichtbaar in de eenheid van Berlijn, maakt Duitsland 

weer tot één staat. Een staat die eigenlijk nog niet zo oud was en ontstaan was 

na de Frans-Duitse oorlog. Toen werd in navolging van Frankrijk de Kurfüsten-
damm en de brede weg Unter den Linden gemaakt, de Champs Elysée van Ber-

lijn. Daar hoorde ook een nieuwe kerk bij, en dat werd wat de GedächtnisKirche 

is. Een ruïne van een in 1900 gebouwde neo-romaanse kerk. 
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De Postdammerplatz was het commerciële en culturele centrum van de stad en is 
dast nu weer, totaal veranderd, met nog een enkele herinnering aan hoe het 

was. 

 

Dit korte verslag van een boeiende avond, mede omdat Marianne Vogel een bij-

zonder goed vertelster is. Een 40-tal aanwezigen hebben dan ook een goede en 

leerzame avond gehad. 
De collecte aan het einde van de avond bracht € 75 op. Hiervan is € 25 gegeven 

aan het adoptiefonds en € 50 aan een project van Wereldwerk in Tanzania. 

 

Gabe Hoekema 

 

 

6 april - Open Avond  
 

Dan zal Paul van Tongeren ons vertellen over de 

Groep 2000, een door zijn tante geleide verzetsgroep 

in de Tweede Wereldoorlog. 

 

Paul van Tongeren kwam op het spoor van een verslag 

van zijn tante Jacoba van Tongeren die in de Tweede 
Wereldoorlog als enige vrouw gedurende de hele oor-

log een grote en effectieve verzetsgroep leidde. Vanuit 

dit verslag schreef hij een bijzonder boeiend boek over 

deze groep en de mensen die er mee verbonden wa-

ren.  

Pas door het uitkomen van het boek werd de groep 
bekend in 2015, 70 jaar na de oorlog. De groep telde 150 leden en verzorgde 

4.500 ondergedokenen. In plaats van namen gebruikte de groep een cijfercode, 

waardoor vrijwel iedereen de oorlog overleefde. 

 

 

Project oudpapieractie (OPA) 
 
Op de oproep om doelen aan te melden voor de opbrengst van de oudpapieractie 

van het eerste kwartaal 2017 zijn vier reacties binnen gekomen. Aangezien de 

keuze niet kan wachten tot de ledenvergadering van 11 mei, zijn in de open 
ruimte in de dienst van 19 maart de projecten toegelicht. 

 

1. Voor het werk van Dr. Pietro Bartólo op Lampedusa die zich onvermoeibaar 

inzet voor alle vluchtelingen die levend of dood op zijn eiland aanspoelen. Omdat 

dit een project betreft in Europa, past het niet bij de doelstellingen van OPA en 

het is politiek niet geheel onomstreden. Voor informatie zie INLIA. 
 

2. Een bouwproject van de World Servants in Afrika. Nederlandse jongeren bou-

wen ter plaatse 3 weken aan een project. Het was de bedoeling hierover op de 

ledenvergadering een presentatie te (laten) geven, aangezien we dit hulpwerk 

nog niet goed kennen. Wellicht een volgende keer. 
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3. In Curitiba (Brazilië) zijn in de armste wijken crèches opgericht waarin kin-
deren worden opgevangen, zodat hun alleenstaande moeders kunnen werken 

voor een (zeer klein) inkomen. Dit project van AMAS (gesteund door Wereld-

Werk) loopt al jaren en kampt met geldgebrek. De voorkeur van de kerkenraad 

gaat echter uit naar een afgerond project. Onze gemeente steunt al adoptiekin-

deren uit deze streek en onlangs is € 300 overgemaakt van het batig saldo van 

de thermometer. 
 

4. Het kinderherstellingsoord Siloam is in onze gemeente wel bekend. Het over-

lijden vorig jaar van de charismatische oprichter Herman Gijsbers had op de ge-

meenschap (werkers, kinderen en allen in de omgeving die vanuit Siloam hulp 

ontvangen) grote impact. Gelukkig heeft Herman zijn opvolgers Durkje en Robert 

de Vries nog enigszins kunnen inwerken. Er staan nog een aantal projecten op 
stapel, maar deze worden vertraagd, doordat het al heel moeilijk is de dagelijkse 

kosten te dekken. 

 

De kerkenraad stelt voor om, in overleg met Robert en Durkje een project te kie-

zen. Ook bedoeld als morele steun om met het werk in Siloam door te gaan.  

 
 
Bedankt 
 

Onlangs waren Henk en Roelie de Vries 55 jaar getrouwd. Hendrik Blanksma 

heeft hen namens de gemeente een fraai boeket bloemen gebracht.  
 

Henk en Roelie, namens de hele gemeente van harte gefeliciteerd en we hopen 

jullie nog vele jaren in ons midden te hebben. 

 

 
Kerstcollecte 2016 
 

Voor de 35e keer heeft onze gemeente dit jaar gecollecteerd voor het jeugdwerk. 

Mevr. Ledeboer-Bitter en ds Keyser namen destijds het initiatief om het jeugd-
werk, toen nog tot ± 20 jaar, van eigen financiële middelen te voorzien d.m.v. 

levend geld (doelbewust collecteren dus). 

 

Dit jaar is de eindstand maar liefst €  1039,50. Dit bewijst toch wel dat de DG 

Haren nog steeds het jeugdwerk hoog in het vaandel heeft staan. 

Allen die financieel en of organisatorisch  (wijkorganisatie) hebben bijgedragen 

aan dit geweldige resultaat, van harte bedankt. 
             

Namens het Jeugdfonds, 

T. Koorn-Gulmans 

P.J. Reidinga, secr. penn. 

 

PS: de geschiedenis van het Jeugdfonds staat beschreven in het herdenkings-
boek “Zie naar ons”, periode 1933-2008, blz. 93 en 94. 
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Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen wij over de maand februari een bedrag van €  41.  

De collecte van 2 februari bracht € 25 op. 

 

Met beide bedragen erbij is de stand gekomen op € 356,25. 

 

L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 

 

 

Geachte broeder Huizinga en gemeenteleden in Haren, 

 
Heel blij zijn wij met uw bericht over een extra bijdrage voor het adoptiewerk. 

Juist een extra bijdrage helpt ons om een bedrag apart  te houden om daarmee 

twee doelen te dienen. 

  

Ten eerste verliezen wij sponsoren doordat de doopsgezinde broederschap  klei-

ner wordt, al zoeken wij ook steun buiten onze gemeenten, zij  leveren toch ver 

weg het grootste deel van de bijdragen. Als een adoptieplaats verloren gaat kun-
nen wij toch zo een kind steunen  tot het eind van zijn/haar opleiding of tot een 

kind uit een dagverblijf naar de lagere school gaat. 

 

Ten tweede helpt een kleine reserve ons onze betalingsverplichtingen al vroeg in 

het jaar te doen, wat nodig is omdat scholen op het zuidelijk halfrond al in janua-

ri met het nieuwe schooljaar beginnen. Soms mogen kinderen niet naar school 
omdat er geen schoolgeld is betaald. Met name in Afrika is dat een probleem. 

Onze sponsoren betalen lang niet altijd in januari wat te begrijpen is, maar een 

kleine reserve helpt wel dit probleem op te vangen. 

 

Er komen wat veranderingen voor het adoptiewerk, deden we dat altijd samen 

met het IMO, de Internationale Mennonitische Organisation, vanaf 31 december 
2017 zullen wij de kinderen die Nederlandse sponsoren hebben geheel vanuit het 

Wereldwerk organiseren. Over niet al te lange tijd, na mijn reis naar Brazilië en 

Paraguay, zal ik u hier over berichten. 
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Vanuit de kerkenraad DG Assen 
 
 

Op 31 januari hielden we onze kerkenraadsvergadering.  

Br. A. Anema opende de vergadering met lezen van het ge-

dicht “Handen heb je om te geven” van Henk Jongerius uit het 

boekje “Gouden draden naar morgen”. 

In deze vergadering is de actie Pinkstergroet besproken en zijn 
de financiële stukken besproken en is de ALV van 31 maart 

voorbereid. Ook de aanpassing van het reglement is besproken.  

 

Verder kwam het nog niet optimaal functioneren van de nieuwe verwarming ter 

sprake. Op dinsdag 14 februari hebben we een extra kerkenraadsvergadering 

ingelast waar ook br. J. van Nimwegen aanwezig was en de firma Veldkamp.  

Aanleiding van het bijeenroepen van deze extra kerkenraadsvergadering was de 
problematiek rondom de nieuwe verwarmingsinstallatie. 

 

Doel van het nieuwe verwarmingssysteem was het geheel beter en makkelijker 

maken. 

1. Makkelijker is zeker gelukt. We zijn zeer tevreden over de mogelijkheid de 

verwarming op afstand te kunnen regelen en beheren. Daarnaast is de kou 

uit de muren en voelt het behaaglijker aan. 

2. Beter is het tot nu toe niet. We hebben vanaf juli te maken met diverse 

problematieken variërend van het instellen van thermostaatknoppen, 

instellen stooklijn omdat de kerkzaal te langzaam opwarmt, verhoging 

waterdruk etc. Tot nu toe heeft de nieuwe Nefit ketel en de vloerisolatie 

niet geleid tot een besparing op het energie verbruik. In de praktijk blijkt 

de kerkzaal niet goed op temperatuur te willen komen 

Met de firma Veldkamp is de problematiek doorgesproken en hopen we tot een 

goede oplossing te komen. De oude radiatoren blijken van binnen vervuild te zijn 

waardoor de warm water toevoer niet optimaal is. Daarnaast is de diameter van 
de leidingen te dun om het warme water voldoende op de goed plek te krijgen. 

Het verbeteren van deze situatie zal een flinke investering van ons vragen. De 

firma Veldkamp gaat de situatie bekijken en een offerte opstellen. Voor onze 

gemeente is dit een flinke tegenvaller. Met de nieuwe ketel en de vloerisolatie 

hadden we verwacht er qua stookkosten op vooruit te gaan. 

Onze volgende vergadering is op woensdag 15 mei waarbij het jaarlijks overleg 

met de VVP op de agenda staat. 
 

Jelly Wester 
 
 

In Memoriam Abel Doeke Oostra 
  
Op vrijdag 24 februari namen we in aanwezigheid van zijn echtgenote Johanne, 
zijn kinderen en kleinkinderen en vele belangstellenden in de Boskamp afscheid 
van Abel Doeke Oostra.  
  
In één van de laatste keren dat ik hem sprak, noemde hij de woorden die in de 
Bergrede worden geprezen, en die voor hem van betekenis waren. Hij herkende 
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in de bijbelse ethiek die daarin doorklinkt iets wat de diepste bron van zijn ge-
loofstraditie zou zijn; het zachtmoedige, het zoeken naar wat de vrede dient, en 
naar datgene wat mensen met elkaar verbind, en niet scheidt.  
 
Abel maakte deel uit van de de opgroeiende generatie die in hun kindertijd ge-
confronteerd waren met de ellende van de oorlog. Direct na de oorlog was het 
aanpakken geblazen. Nederland was verwoest en moest steen voor steen worden 
opgebouwd.  En velen hoopten op een betere en mooiere wereld.  
Zonder verwoesting. Zonder geweld. In het tafereel van de Bergrede herkende 
Abel, met feilloze intuïtie voor recht en onrecht, datgene wat zo’n wereld dich-
terbij brengt en geloofwaardig maakt: het visioen waarin geen mens meer over 
een ander heersen zal. Het motiveerde hem om militaire dienst te weigeren en 
het verbleekte niet toen hij wist  dat hij eigenlijk zelf van die wereld niets méér 
zou zien, dan er tot op heden van te zien is.  Het uithouden in het spanningsveld 
tussen  visoen en werkelijkheid, drukte hem in de afgelopen jaren zwaar op het 
gemoed. 
  
Abel werd geboren in 1928 te Weidum, als eerste in een gezin van vier kinderen. 
Zijn eerste levensjaren waren op de boerderij van Abels grootmoeder. Zijn 
grootvader was toen al overleden. De economische crisis van de dertiger jaren 
liet zich volop gelden.  Abels ouders, Doeke Abel Oostra en Itje Kingma, woon-
den en werkten mee op de boerderij. Na jaren kwam er een mogelijkheid  een 
eigen boerderij te pachten nabij Veenwouden (het Bûtenfjild). Zo gebeurde dat 
het gezin verhuisde naar het veenweidegebied bij Veenwouden. Inmiddels was 
ook broer Jurjen en zus Wopkje geboren en later nog een zusje; Ruurdtje.   
 
Vader Doeke hechtte er aan dat Abel zou gaan studeren, zolang hij maar niet 
besloot om dominee te worden. Eerst de HBS in Leeuwarden en vervolgens aan 
de Landbouw Hogeschool in Wageningen, waar hij afstudeerde in de cultuurtech-
niek.  Johanne had hij ontmoet tijdens zijn HBS -tijd.  Ze  waren elkaar zo nu en 
dan tegengekomen als ze met de tram naar Leeuwarden reisden, op weg naar 
school. Inmiddels studeerde Abel in Wageningen. Maar Johanne was hij niet ver-
geten.  Hij stuurde haar een brief met de vraag of zij bereid was hem te verge-
zellen naar een Kerstcongres van de Friese Studenten Vereniging in Franeker.  
Daar is het begonnen. Ze trouwden in 1954. 
 
In 1953 zijn Abel en Johanne in de Doopsgezinde Gemeente in  Veenwouden op 
hun belijdenis gedoopt. De dooptekst van Abel was: “Al wat uit god geboren is 
overwint de wereld.” (1Joh 5.4).  Een zin die een leven met hem is meegegaan 
en aan diepgang won. Bescheiden en dienstbaar zijn werden sleutelwoorden. Het 
gaf houvast in zijn opvattingen over dienstweigeren en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. En dat je je eigen geluk en ongeluk, je zielskracht en verstand 
en alles wat je in je hebt, maar moet gebruiken om in die wereld iets ten goede 
te keren, voor een paar, voor zo veel mogelijk kleine onbekende mensen. Prak-
tisch christendom kun je dat noemen.  Het vrijzinnige karakter van de doopsge-
zinden bood hem ruimte voor eigen opvattingen en kritisch beschouwen.  
 
Waar ze ook woonachtig zouden zijn,  in Goes, of Tilburg, of Alkmaar. in het 
steeds opnieuw proberen te wortelen in hun nieuwe woonomgeving,  toegetreden 
tot de doopsgezinde gemeente zouden ze voortaan ergens bij kunnen horen, een 
thuis kunnen vinden bij een groepje geestverwanten en gelijkgezinden; een ge-
loofsgemeenschap. In al die jaren en vele verhuizingen is een uitgebreid netwerk 
van sociale contacten ontstaan.  Contacten die blijvend waren, ook vele jaren 
nadien. 
 
Dat al die verschillende standplaatsen niet denkbeeldig zouden zijn blijkt uit het 
verloop van Abels carrière. Van een eerste aanstelling  bij het Landbouw proef-
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station in Groningen, naar de dienst Landbouwherstel in Zeeland.  Verzilting van 
landbouwgronden als gevolg van watersnoodramp in 53 vroegen om een oplos-
sing. Ze gingen in Goes wonen. Eerst op een zolderkamertje. Er was woning-
nood. Na een aantal jaren volgde een betrekking gericht op studie en onderzoek 
bij het Instituut voor CultuurTechniek in Wageningen. Maar daar mistte Abel het 
praktische  veldwerk.  
Op verzoek volgde overplaatsing naar Tilburg waar hij weer een uitvoerende taak 
op zich nam. Van Tilburg volgde een verhuizing naar Alkmaar en kreeg Abel een 
functie bij de ruilverkaveling van het Geestmerambacht. Vier zoons waren inmid-
dels geboren. In drie verschillende plaatsen. Tenslotte volgde de laatste verhui-
zing naar Assen en een functie als Hoofdingenieur-Directeur  ten behoeve van de 
herinrichting van de Veenkoloniën Groningen en Drenthe.  
 
Een zware opgave die veel tact, middelaarschap,  geduld en doorzettingsver-
mogen vroeg, en vooral laveren tussen de vele verschillende belangen. Juist daar 
lag ook zijn kracht, in het omgaan met mensen. In 1985 werd hij verrast met 
een onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.  
 
Door de vervroegde uittreding kwam er meer vrije tijd en ruimte voor zijn inte-
resses zoals wandelen, fietsen, kamperen, onverdeelde aandacht voor en trots 
op de kleinkinderen. En ook als lid van de Doopsgezinde gemeente hier in Assen 
is dankbaar gebruik gemaakt van zijn talenten en heeft hij nog geruime tijd de 
boekhouding van deze gemeente verzorgd.  
 
Zijn gezondheid was  al jaren broos.  Hij leerde omgaan met de beperkingen die 
dat gaf. Tegelijk wilde hij het liefst de regie houden, over z'n ziek-zijn, over het 
leven. En dat is soms een worsteling. 
Afgelopen winter kreeg hij longontsteking.  Even leek het dat hij daarvan zou 
herstellen maar helaas heeft dat niet meer zo mogen zijn. Zijn krachten waren 
op. Hij was klaar om afscheid te nemen. Maandag 20 februari is Abel rustig inge-
slapen. 
Het meeste van wat Abel ons nalaat,  is niet zomaar samen te vatten: een ma-
nier van kijken en luisteren, zijn opgewektheid, zijn tegendraadsheid daar waar 
mensen raakten aan zijn principiële kant, z’n idealen, zij  liefde voor de natuur, 
maar ook zijn bedroefd-zijn om hoe de wereld soms in elkaar zit.  
 
Voor zijn kinderen was hij een vader die belangstelling had voor de dingen waar 
zíj belangstelling voor hadden, en voor de kleinkinderen een humorvolle opa, die 
met hen optrok.  In het afscheid werd onvergetelijke herinneringen opgehaald 
door kinderen en kleinkinderen en door een studievriend. Herinneringen aan zijn 
passie voor het windsurfen met zijn zoon, iets dat hij pas op latere leeftijd leer-
de, er op uit trekken in de natuur met kleinkinderen, en meer. Evenzovele herin-
neringen opgeslagen in zoveel verschillende geheugens.  
 
Zo zal hij in onze gedachten verder gaan: in de oneindigheid van tijd en ruimte, 
zoals op de rouwkaart is te lezen. Misschien vanuit het vermoeden dat de werke-
lijkheid voorbij onze werkelijkheid een alles ontgrenzende ruimte is: een gren-
zenloos landschap van ontferming en vriendschap waarin je eindeloos, roekeloos 
en veilig reizen kunt. De bijbelse psalmen sluiten daarbij aan, en roepen en zwij-
gen dat deze ruimte ons opdelft uit welke afgrond ook, en je aanvaardt en thuis-
brengt.  
 
Moge Johanne,  en ook zijn kinderen en kleinkinderen, door deze gedachte ge-
troost worden, vandaag, morgen, en alle dagen, en dat we daarin vrede mogen 
vinden. 
 
Moge het zo zijn,ds. Jacob H Kikkert 
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Preekboek 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten. 

 

Zondag 19 februari 2017 

 

Voorganger              - Ds. J. Kikkert 
Organist                  - br. P. Bouterse 

Thema           - Wees niet bevreesd 

Muzikale overdenking:   - Bewerking  het lied  

“Aan onszelf terug gegeven” 
 

Zondag 5 maart 2017 
 

Voorganger              - Ds. G. Brusewitz 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Een weg in de wereld daarbuiten begint bij de weg 

   naar binnen”. 

Muzikale overdenking:     - “Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen  

                                 in de veertig dagen”. NLB 536 
 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

van de Doopsgezinde Gemeente te Assen 

 

Donderdag 18 maart 10.00 uur Ochtendgespreksgroep 

Zondag   19 maart 10.00 uur  Ds. S. van Hoorn-Dantuma 

Donderdag  23 maart 20.00 uur Avondgespreksgroep 

Vrijdag   31 maart 14.30 uur ALV 

Zondag   2 april 10.00 uur  Ds. J. Kikkert 

Dinsdag   11 april 14.15 uur  Jaarvergadering zusterkring 

Donderdag  13 april 19.30 uur  Avondmaal. Ds. Yetsenga 

Zondag   16 april 10.30 uur  Pasen met VVP. Mevr. F. Dijk 

Donderdag  20 april 10.00 uur  Ochtendgespreksgroep 

Zondag   23 april 19.30 uur  Friese dienst van de Fryske krite 
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Gespreksgroep Eenrum 
 
Op woensdag 22 maart as.  vindt een gespreksgroep plaats in de Doopsgezinde 

Kerk te Eenrum o.l.v. ds. Geert Brüsewitz.  

Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur 

 

Gesproken wordt n.a.v. 1 Cor. 13 vers 1-12. 

 
Opgave is niet nodig, van harte welkom! 
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VOORAANKONDIGING  --  Vermaningspad 25 mei 2017 
 
Hemelvaartsdag 25 mei is het kerkenpad 'Vermaningspad 2017’ in het hoge 

noorden van de provincie Groningen. De doopsgezinde gemeenten Eenrum, Uit-

huizen, Middelstum en Zeerijp-Zijldijk houden op Hemelvaartsdag open huis. 

Fiets- en autoroutes van verschillende lengte voeren lang de vier genoemde 

Vermaningen. 

 
Het Groningerland staat bekend om zijn wijdse vergezichten, molens, historische 

plekken, middeleeuwse kerken, weidevogels en laatstelijk helaas als aarbevings-

gebied. Hier en daar is koffie en thee, en in enkele Vermaningen klinkt muziek en 

zijn er verhalen over doopsgezind-zijn in het Groningse. Zo komen spiritualiteit, 

natuur, cultuur en muziek samen. 

 
De deelnemende Vermaningen zijn open tussen 9.30 uur en 16.00 uur.  

Om 16.00 uur is een afsluitende Vesper. 

 

Begin april volgt gedetailleerde informatie. 

 

Contact: ds. Jacob H Kikkert, jhkikkert@doopsgezind.nl. 
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Gein Cultuur Groningen op 2 april van 12:45 tot 20:00 
uur in DG kerk 

 
Dit Joods cultuurfestival is bestemd voor iedere geïnteresseerde.   

 

Voor slechts € 10 kan men vanaf 12:45 uur in vijf ruimtes vijf keer kiezen uit 

meer dan  20 verschillende activiteiten in sessies van telkens één uur: Tussen de 

sessies is er telkens een half uur pauze.  

van 12:45 tot 13:00 uur wordt men welkom geheten in de kerkzaal met een kin-

derdansje. Over de hele dag verspreid zijn er muziekuitvoeringen  al of niet met, 
zang & dans (soms als workshop) & Lezingen over o.a. kunst, literatuur, ge-

schiedenis, architectuur en filosofie. 

koffie & thee is er à € 0,50. Broodjes bijv. bij ‘Het Opstapje’ Oude Boteringe-

straat 4. 

 

HIERONDER HET VOORLOPIGE PROGRAMMA 
Ie= 13:00-14:00    IIe = 14:30-15:30  

IIIe = 16:00-17:00  IVe = 17:30-18:30  Ve = 19-20:00 

 

het Romeinse Cijfer links vooraan staat voor aanvangstijd sessie 

de Hoofdletter náást het cijfer verwijst naar de zaal van de sessie 

om welke zaal het gaat: zie plattegrond met legenda in de kerk op de dag zelf 

 
Lezingen: 

I-A -    over de ‘kosjere’ strip “IdiJood” door humorist en tekenaar Ben Gershon 

I-C -    over Jodendom in Noord-Nederland, door René S. de Vries 

I-E -    over “Terror-organisation the Dawn of the True Islam & the Real IRA” 

        door thrillerschrijver Hanna Elisha Walsh 

I-D -    over oorlogsfinanciering van nazi-Duitsland, door Dirk Heerema 
II-B -   “Mrs. Mary Gulliver’s secrets” about the Lilliputian culture & history”,  

            by Erga Netz, in 17th century costume 

II-E -   over kunstenaar Samuel Jessurun de Mesquita, door Henk Puts 

II-D -   over TuviaTenenbom’s ‘Allein unter Deutschen’, door Angelika Burk-

hardt 

III-3 -  over ‘Kille mist : Het Nederlandse notariaat en de erfenis vd oorlog’ door 
            onderzoeker Raymund Schütz 

III-E -  over architect Daniel Libeskind, door Niek Verdonk  

III-D -  over componist György Ligeti, door Gerhild Tóth-van Rooij 

III-B -  over manipulatie in historiografie over joodse volk en cultuur,  

            door Jochanan van Driel {a} 

IV-A -  over prof. Hans Wijnberg, vml. RuG-chemicus, door zijn leerling prof.  

  Ben Feringa, die bij hem promoveerde 

IV-E -  vacant; zie voor updates: https://sites.google.com/site/geincultuur/ 

V-A –   door Tuvia Tenenbom, schrijver, wetenschapper & theatermaker  

uit New York in eigen persoon over “Allein unter Flüchtlingen”(in het 
Engels) 

 

https://sites.google.com/site/geincultuur/
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Workshops: in zang, dans en bijbelstudie 

I-B -    Joodse liederen zingen door Kaya Wolff & Marloes Grosfeld 

II-A -   over veranderingsmanagement in organisaties, geïnspireerd op Levinas,  

  door Naud van der Ven 

IV-B -  Mandaladans, met Israëlische en Jiddische dansen, door Kaya Wolff 

IV-D -  Psalm 23 lezen in bijbels Hebreeuws, door Hilde Spriensma 
 

Concert & Recital:  

II-C -  concert door Trio Mja Mera met Jiddische & Ladino liederen 

III-C - gitaarconcert door Anido Gitaarduo met Joodse muziek,  

IV-C - gitaarrecital door Annette Kruisbrink, muziek: Castelnuovo Tedesco  

       & Pieter vd Staak 
V-C -   orgelconcert door Jochanan van Driel met Joodse orgelmuziek {b} 
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Een midweek op Fredeshiem, iets voor u??? 

  
Vanuit doopsgezinde gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe (Friese 

doopsgezinde sociëteit en Gronings-Drentse doopsgezinde sociëteit) wordt een 

vakantie-midweek voor senioren georganiseerd op Buitengoed ‘Fredeshiem’.  

 

Naast ontmoeting en ontspanning zijn er ook momenten van spiritualiteit en be-

zinning. Thema van de midweek is ‘ Inzicht en Uitzicht’: Met het ouder worden  

komt er vaak ook de periode van terugkijken op wat  is geweest: de innerlijke 
weg die is gegaan, breuklijnen die zichtbaar worden, wijsheid die is opgedaan. 

Maar ook hoe herinneringen kunnen helpen om het leven opnieuw richting te ge-

ven en vanuit het ‘nu’ te kijken naar wat nog mag komen. Daarbij horen woor-

den als ‘het leren uithouden in wat we niet kunnen veranderen’, 'verlangen', 'los-

laten', en misschien wel 'verzoenen'. Daarover gaat het in deze week.  

 
Waar, wanneer, voor wie?  

De midweek is van maandagmiddag 29 mei tot en met vrijdagmiddag 2 juni 

2017 en is met name bedoeld voor senioren. Zeker aan het begin van de zomer-

periode is het  vertoeven op Buitengoed Fredeshiem. Het belooft een midweek te 

worden waarin naast de nodige ontspanning er ook een aantal uitstapjes ge-

maakt worden.  

 
De begeleiding van de midweek is in handen van ds. Roelof Akse en ds. Jacob H 

Kikkert e.a. U kunt bij hen terecht voor opgaven en/of meer informatie: tel. 06 

5151 6030, email: midweek@gds.doopsgezind.nl 

 

Kosten 

De kosten bedragen op basis van volpension:  
€ 405 voor een één-persoonskamer.  

€ 355 voor een tweepersoonskamer.  

 

In dit bedrag zijn, naast de overnachtingen en alle maaltijden, ook inbegrepen: 

het vervoer voor excursies en uitstapjes, begeleiding en het materiaal dat gedu-

rende de mid-week wordt gebruikt. Zijn de werkelijke kosten van de mid-week 
voor u bezwaarlijk, dan bestaat een beperkte mogelijkheid de midweek middels 

een speciale regeling aan te bieden.  

 

Indien u aangewezen bent op beperkte ondersteuning van bv. thuiszorg, kan in 

de regel (afhankelijk van zorginstelling en verzekering) deze zorgverlening ‘mee-

genomen’ worden naar uw vakantieadres. Het is maar dat u het weet. Wij kun-

nen u daarover informeren.  
Geeft u zich snel op, liefst vóór 16 april, want vol is vol!  

  

ds. Roelof Akse en ds. Jacob H Kikkert. 
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Uitnodiging voor de workshop 

 

‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’ 

zaterdag 8 april 2017, Bussum 

 
met medewerking van broeder Jelle Waringa, 

voorganger van Nijkleaster, Jorwert 
 

Nu onze gemeentes kleiner worden en de financiën vaak teruglopen, neemt bij 

velen de behoefte toe aan bezinning op wat gemeente-zijn eigenlijk is. Hoe kun-
nen we nieuwe inspiratie opdoen om gemeente te zijn in deze tijd?  

De Doopsgezinde Zending organiseert voorafgaande aan haar algemene leden-

vergadering een workshop over dit onderwerp. 

 

We zijn heel blij dat broeder Jelle Waringa, ouderenpastor in de doopsgezinde 

gemeentes Joure, Sneek en Bolsward en zeer nauw betrokken bij Nijkleaster in 
Jorwert, Friesland, ons wil laten ervaren en wil vertellen over wat Nijkleaster in 

de loop der jaren voor velen en zeker voor hemzelf is gaan betekenen. Hij is een 

enthousiaste verteller en voorganger in Nijkleaster. Hoe komt het dat velen bin-

nen, maar zeker ook buiten de christelijke gemeentes deze plek als inspiratieplek 

zijn gaan ervaren en wat zijn dan de waardevolle elementen van Nijkleaster? We 

beginnen de ochtend met een kort ochtendgebed volgens de liturgie van 
Nijkleaster.  

 

 

We besluiten de morgen met prikkelende stellingen die maken dat we met broe-

ders en zusters van verschillende gemeentes aan de slag kunnen gaan om te 

ontdekken hoe onze eigen gemeente een inspiratieplek kan blijven of worden in 

deze tijd.  

 

 

 

 

Hij neemt de vijf broden en de twee vissen, 

kijkt op naar de hemel en zegent ze. 

Hij breekt ze en geeft ze aan zijn leerlingen 

om voor te zetten aan de scharen. 
 

En die eten en worden verzadigd, állen. 

Het overschot aan brokken dat door hen 

wordt opgehaald is twaalf korven. 

 

 

Lucas 9: 16 – 17 
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Tussen-de-middag 
Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch voor u klaar. 

Na de lunch bent u welkom bij de algemene ledenvergadering van de Doopsge-

zinde Zending; u kunt, als lid, desgewenst agenda en stukken voor deze verga-

dering tevoren opvragen bij het secretariaat.  

 

 

Programma 

 

10.00 uur 

 

Ontvangst met koffie en thee in de vermaning van dg Bus-

sum-Naarden 

 
10.30 uur Workshop o.l.v. Jelle Waringa: Nijkleaster als inspiratieplek 

Vervolgens gaan we aan de slag om samen te onderzoeken 

hoe onze eigen gemeente een inspiratieplek kan blijven of 

worden in deze tijd  

 

13.00 uur 

 

Einde ochtendprogramma  
 

13.00 uur Lunch met mogelijkheid nog wat na te praten (graag van te-

voren bij ons opgeven i.v.m. inkopen; bij voorkeur per mail) 

 

13.30 uur Algemene Ledenvergadering  

 

15.00 uur Einde 
 

 

 

Waar? 

 
Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, 

Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het NS-station 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

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: 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 

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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