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Over Halloween, Eeuwigheidszondag     
             en ongenoemd verlies 

 
Het gedenken van overledenen wordt in onze tijd van secularisatie en ontkerke-
lijking steeds meer verdrongen door ‘Halloween’, een feestdag  op 31 oktober die 

vooral wordt gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, en in de Verenigde Sta-

ten en Canada. Haloween is de verbastering van 'All Hallows 

Eve' (Allerheiligenavond). Kinderen verkleden zich dan en bellen aan, als het 

donker wordt, bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. 

Ze roepen "trick or treat”, daarmee de keuze gevend tussen een plagerijtje 
(trick) uithalen of een versnapering (treat) te krijgen. De bewoners geven de 

kinderen dan snoepjes. De aandacht die in Nederland aan Halloween wordt be-

steed heeft bij lange na niet het niveau van dat in Canada en de Verenigde Sta-

ten. Dat zal te maken hebben met het feit dat op 11 november in de lage landen 

het Sint Maarten-feest wordt gevierd. Maar als ik mijn kleinkinderen (èn de 

commercie!) mag geloven, wordt ook in Nederland langzamerhand meer aan-

dacht besteed aan Halloween. Onlangs hadden we een logeerpartijtje met onze 
kleinkinderen. Als grootouders werd ons van te voren, niet geheel subtiel, te 

kennen gegeven dat Halloween, de versnaperingen èn griezelige maskers "echt 

wel heel cool is!" Geen ontkomen aan dus. Voor hen, onze kleindochter Jet is 

acht jaar oud en onze kleinzoon David vijf, telde de spannende enge sfeer en de 

snoepjes. Logisch. Wat ze niet weten is dat het dragen van maskers en het uit-

delen van snoep tijdens Halloween, een voortzetting is van een oud Keltische 
traditie. Zo zegt de legende dat eens per jaar, rond het Keltisch Nieuwjaar op 1 

november, ‘Samhain' (einde van de zomer) geheten, de geesten van de doden 

een nieuw lichaam zochten. Niet direct een prettige gedachte. Dus om de doden 

af te schrikken droegen mensen maskers. En om de overledenen tevreden te 

stellen, legden ze eten bij de deur. Ergens in de  overgang naar christendom bij 

de kerstening van Eu-

ropa, werd Allerheiligen 
in de kerkelijke liturgi-

sche kalender geplaatst 

op 1 november, de dag 

van het Keltische Sam-

hain. In de Verenigde 

Staten werd Halloween 
pas vanaf de 19de 

eeuw populair. Het 

kreeg een modern jas-

je. Vandaar dat men-

sen zich op de avond 

van Allerheiligen ver-
kleden en bedelend 

langs de deuren gaan. 

Een symbool voor het 

moderne Halloween is 

de ‘Jack-O-Lantern’: de 

pompoenlantaarn. 

Eeuwen geleden wer-
den knolgroenten en 

pompoenen met snij-

werk tot lantaarns om-

getoverd om symbool 

te staan voor de zielen van de overledenen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwims9j2x8jXAhWHORoKHVy5CBgQjRwIBw&url=http://diabetesdad.org/2014/10/27/halloween-diabetes-be-afraid-very-afraid-really/&psig=AOvVaw1ZfpePa7giP6KdqZKNc04R&ust=1511109546094303
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Eeuwigheidszondag 

In veel kerken worden de overleden herdacht op de laatste zondag van het ker-

kelijk jaar. In de kerkelijke liturgische kalender heeft dat de naam ‘Eeuwigheids-

zondag' gekregen, of ook wel ‘Zondag van de Voleinding'. De laatste decennia 

zien we overigens steeds meer een verschuiving naar Allerzielen, de dag die 

volgt op Allerheiligen. In een enkele gemeente wordt nog in de dienst op oude-
jaarsavond stilgestaan bij de dierbare zusters en broeders die ons ontvielen. In 

de doopsgezinde gemeente Groningen zijn we gewoon de overledenen te geden-

ken op Eeuwigheidszondag. Dit jaar is dat op 26 november. We gedenken dan de 

overledenen in het licht van Gods nieuwe toekomst en zeggen in geloof dat we in 

leven en in sterven nooit uit Gods hand vallen. De namen van de overleden ge-

meenteleden worden voorgelezen. Bij elke naam die klinkt, wordt een kaars ont-
stoken, aangestoken vanuit de Paarskaars die symbool staat voor het Licht dat 

van God uit ons toevalt. Het licht dat leven geeft. Dat lijkt tegenstrijdig: we ge-

ven deze zondag immers aandacht aan de moeilijk momenten van de afgelopen 

tijd – de momenten van verdriet, verlies, gemis. Hoezo licht? Maar die moeilijke 

momenten staan niet op zichzelf: Al voelen we de pijn van het afgebroken leven, 

voelen we de leegte, 

het staat in het per-
spectief van de hoop 

dat ooit de gebro-

kenheid die we erva-

ren, geheeld zal wor-

den in God. Geden-

ken is de achterkant 
van liefde.  

 

Ongenoemd verdriet 

 

Goed is het te weten 

dat ieder die wil op 
Eeuwigheidszondag 

in de viering een 

kaarsje kan ontste-

ken voor iemand die 

is overleden. Vanuit voorgaande jaren weet ik dat dat gebruik van gemaakt 

wordt. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat er soms intense rouw kan zijn om ie-

mand, maar niemand die het opmerkt. Of andersom, je durft het niet te laten 
zien. Wellicht voegt zich daarbij dan nog de pijn dat er geen erkenning is voor 

het gemis of voor het verlangen naar gedenken. Het gevolg: een naam die niet 

wordt genoemd geen kaars die iemand ontsteekt. Dat kan zijn omdat het al lang 

geleden is, of soms omdat het 'maar' een broer of zus was, of misschien een 

kortstondige liefde, een geheime verhouding, of een vriendschap. Meer ervarin-

gen die hier op lijken passeren mij, en misschien u, die dit leest. Op Eeuwig-
heidszondag kunnen we een kaars opsteken voor hen wier naam niet genoemd 

wordt maar niet minder wordt gemist aan het leven of aan de dood. Laten we 

ook een licht ontsteken voor hen aan wie niemand denkt; een kaars, niet alleen 

voor hen die gegaan zijn, maar ook voor de anonieme achterblijvers. Een klein 

lichtje van aandacht voor de ervaring van mensen die iemand verloren, mis-

schien zonder daar veel medeleven of erkenning voor te hebben gekregen, of 

krijgen. 

 
ds. Jacob H Kikkert 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Donderdag 23 november 

19.30 uur Najaarsledenvergadering 

 
Zondag 26 november 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

Laatste zondag kerkelijk jaar 

 

Zaterdag 2 december 
14.00-16.00 uur St.Pannekoek 

 

Zondag 3 december 

10.00 uur 1e Advent 

Ds. J.H. Kikkert Avondmaal 

samen met DG Assen.  
DG Westerkwartier en DG Een-

rum  

 

Dinsdag 5 december 

10.00 uur Koffiemorgen 

 

Zondag 10 december 
2e  Advent 

10.00 uur Da. H. Wouda 

12.00 uur Zondagslunch 

17.00 uur Iona Vesper 

 

Dinsdag 12 december 
18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Natafelen 

19.30 uur Kerkenraad 

 

 
 

 

 

Woensdag 13 december 

Redactievergadering 

 
Donderdag 14 december 

17.00 uur Adventsviering 

20.00 uur Broederkring 

 

Zondag 17 december 

10.00 uur 3e  Advent 
Ds. P. Post 

 

Dinsdag 19 december 

17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor 

dak- en thuislozen 

 

Zondag 24 december 
4e Advent 

16.00 uur Kerstfeest voor alle 

leeftijden – Kliederkerk 

 

Maandag 25 december 

1e Kerstdag 
10.00 uur Ds. J.H.Kikkert kerst-

morgendienst 

 

Zondag 31 december 

Oudjaarsdag 

10.00 uur  Ds. R.P.Yetsenga Oud-
jaarsdienst 

 

   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD6rfyy8jXAhWDfxoKHUp4C8QQjRwIBw&url=http://climatecontact.nl/activiteiten/activiteiten/&psig=AOvVaw1TzQR4X60gv_vT9HEIFDj5&ust=1511110613689359
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Eeuwigheidszondag  
 
Zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we Eeu-

wigheidszondag. Het is een goede gewoonte om in deze dienst de mensen die 

zijn overleden bij naam te noemen en in het gebed te gedenken. We steken 

daarbij een kaarsje aan als teken dat we ons blijvend met hen verbonden voelen. 

We zeggen daarmee dat een toekomst niet denkbaar is zonder dat deze dierba-

ren in gedachten, in liefde, in herinnering met ons mee gaan. Leven, liefde en 
eeuwigheid worden zo gevierd, terwijl we ons bewust zijn van eindigheid en de 

alomtegenwoordige macht van de dood.  

 

In deze dienst wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een kaars aan te 

steken voor iemand die gemist wordt, hoe lang ook maar. Ook kan dan de naam 

genoemd worden bij het aansteken van de kaars. U wordt dan wel verzocht 

voorafgaand aan de viering deze naam in ons gebedenboek te schrijven dat bij 
de ingang van de kerk ligt.  

 

Zo vieren we in de gebrokenheid van ons bestaan een moment van tederheid en 

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

 

ds. Jacob H. Kikkert 
 

 

 

 

 

 
 
 
Viering van het Avondmaal op 3 december 
 

Naast het vieren van Avondmaal op Witte Donderdag, waarbij  we de laatste 

maaltijd van Jezus en zijn leerlingen gedenken, vieren we dit jaar ook ook 
Avondmaal op de eerste zondag van Advent. Op deze eerste zondag van Advent 

ligt de nadruk op onze onderlinge verbondenheid als zusters en broeders en ligt 

het accent op de eenheid met wie we ons door het geloof in Christus verbonden 

voelen. Dit keer komt het zo uit dat de het Avondmaal samen vieren met zusters 

en broeders van de doopsgezinde gemeenten Assen, Eenrum en Westerkwartier, 

de gemeenten met wie een vorm van pastorale  samenwerking hebben en die 
deze zondag in ons midden zullen zijn.  

 

Iedereen is van harte uitgenodigd aan het Avondmaal deel te nemen, om samen 

brood en wijn te delen, als teken van hoopvol leven. 

 

ds. Jacob H Kikkert 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYytCxzMjXAhWBPxoKHdb-D2MQjRwIBw&url=https://boterkaaseierenblog.com/tag/laatste-avondmaal/&psig=AOvVaw0DuGMESvjoiQzyr6m9VncX&ust=1511110739184480


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
5  

 

Eerste advent 3 december: Verrassingstafeldag 
 
Op zondag 3 december is er na de dienst weer een verrassingstafel. De op-

brengst hiervan is bestemd voor de Open Hof, het oecumenisch diaconaal-

pastoraal centrum voor dak- en thuislozen in de stad. Het centrum wordt mede 

in stand gehouden door de Groninger kerken, waaronder onze gemeente. Dit 
jaar is het 40 jaar geleden dat de Open Hof van start ging.  

De schaalcollecte op deze zondag is ook voor dit doel.  

 

Het motto van de verrassingstafel past bij 

de decembermaand: Cadeautjes, kaar-

ten en lekkers. Denk bij de cadeautjes: 
speelgoed, kleding, kinderboeken, puz-

zels, spelletjes en wat niet al voor kin-

deren en kleinkinderen.  

Of voor de volwassenen alles wat van pas 

kan komen bij het dekken van de tafel 

zoals placemats, kleedjes, schaaltjes, 

kaarsenstanders. Verder zijn kerst- en 
nieuwjaarskaarten van harte welkom. 

En……natuurlijk lekkers: pepernoten, speculaasjes, kerstkransjes, cakejes, koek-

jes, truffels enz.  

Kortom alles wat tijdens de komende feestdagen goed gebruikt kan worden is 

welkom. 

Wanneer we allen iets inbrengen, knutselen, of bakken zal er weer veel verras-
sends op tafel staan.   

 

U kunt de spullen kwijt op tafels in de kerk. U bepaalt zelf de prijs van wat u in-

brengt. Deze kunt u er thuis of voor het begin van de dienst opzetten (zo onge-

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

Tijdens het koffiedrinken in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten en zoveel mo-
gelijk verkopen. U kunt het aankoopbedrag in de doos doen die op tafel staat. De 

vorige keren ging dat heel goed samen!  

Na afloop neemt u zelf uw ingebrachte overgebleven spullen weer mee naar huis. 

Maar, of er wat over zal blijven? Met zoveel moois en lekkers om cadeau te ge-

ven kunnen we ons dat bijna niet voorstellen.  

 

Romkje Veenstra& Femmy Busscher  
 

 

Wie helpt met de organisatie van de 

Adventsbijeenkomst? 

 
Het ligt in de bedoeling om op donderdagavond 14 december een adventsbijeen-

komst te houden,  als een moment van verwachting van de komst van licht, van 

inkeer en ook gezelligheid, met muziek, liederen, poëzie en verhalen.  

 

Maar…., voor het organiseren en vormgeven van deze adventsbijeenkomst zijn 

vlijtige handen, creatieve denkers, organisatietalent, energie en wat tijd nodig. 

Want zonder al dezen kan er niets tot stand komen!! Wie o wie wil meedoen en 
zich inzetten om er een prachtige bijeenkomst van te maken??  Graag zo spoedig 

mogelijk even kenbaar maken bij ds. Jacob H. Kikkert. Een voorbereidingsbijeen-

komst kan dan 28 of 29 november plaatsvinden, al naar gelang wie zich hiervoor 

aanmeldt.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2kNDazcjXAhXDWhoKHY_qDl0QjRwIBw&url=http://www.ziajafocusonskin.nl/252-cadeautjes-&psig=AOvVaw0Al7C4tFOxtvyTpvw7UkhW&ust=1511111056689351
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Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 3 oktober 
 

Voorzitter Alex opent de vergadering en heet Hester Wouda van harte welkom. 

Er volgt een kort voorstelrondje voor Hester. Zij is inmiddels begonnen met haar 

werkzaamheden in de gemeente.   

Daarna leest Alex een gedicht als opening van deze vergadering.  

 
De concept begrotingen van Kerkenfonds en Beheerfonds worden besproken. 

De Kerkenfonds begroting 2018 is gebaseerd op hoe het in 2017 gaat /gegaan 

is; er zijn geen grote wijzigingen.  Er is een post gesteld t.b.v. het wijkwerk 

(nieuwe opzet): het idee is dat elke wijk een bepaald budget krijgt. 

Uit het overzicht van de cijfers van het Beheerfonds van de afgelopen jaren kan 

geconcludeerd worden dat het negatieve saldo in 4 jaar is teruggebracht van 

250.000euro  naar  110.000euro.  
 

Cees van Hoorn, Vicky van der Linde, Alex van`t Zand, Jan Cees Noord en Jacob 

Kikkert zijn bij elkaar geweest en hebben een begin gemaakt om een toekomst-

visie voor de DGG te formuleren.  Daarin worden 5 aandachtspunten uitgewerkt :  

• Geestelijk Beleid,   

• Ledental (en verwachte ontwikkeling hierin)+ aantal FTE predikanten,  
• Ruimte 

• Organisatie (met minder mensen meer doen of in ieder geval evenveel),  

• Middelen (o.a. financiën; met als streven over 3 jaar een evenwichtige  

begroting te kunnen presenteren) 

Deze punten hangen natuurlijk allemaal met elkaar samen.  

De intentie is om de concept toekomstvisie in november aan de leden voor te 

leggen.  
 

De komende periode staan verschillende overleggen gepland in de regio en in de 

Kleine Oecumene.  Bij het overleg in de Kleine Oecumene komt het gezamenlijk 

avondmaal in de paascyclus aan de orde.  Jacob Kikkert zal aangeven dat de 

DGG bereid is daaraan deel te nemen.  Het voorstel is om naast dit avondmaal,  

in eigen gemeente nog 2 keer avondmaal viering te doen, gedurende het jaar. 
 

Er is nog geen nieuw kerkenraadslid gevonden om Reina de Groot op te volgen.  

Een oproep aan ieder om hierin mee te denken.  

 

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Het Noordelijk Doopsgezind koor 
 
Zoals bij de meesten van u bekend zal zijn, is het Gro-
nings doopsgezind koor per september 2017 gefu-

seerd met het doopsgezind koor Roden, met de 

nieuwe naam:  Noordelijk Doopsgezind 

koor.  

Dirigent is: Jellie Alkema uit Leek. 

Het koor wil zich graag aan u presen-
teren op 

zondagmiddag 10 december 2017 om 

16.00 uur in de Doopsgezinde kerk, 

aan de Padkamp 2B te Roden. 

Een optreden “van Advent naar Kerst”   

waarbij u kunt kennis maken met ons nieu-
we koor. 

Een muzikaal gebeuren, waar u allen van harte 

voor bent uitgenodigd. 

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn in de Menno-

zaal, waar chocolademelk zal worden geschonken. 

De toegang is gratis, maar bij de uitgang zal een collec- te  

worden gehouden, ter bestrijding van de kosten. 
Wij hopen tot ziens, op 10 december, zondagmiddag om 16.00 uur in 

de Doopsgezinde kerk te Roden.  

 

Marijke Dijksterhuis 

 

Hernieuwde kennismaking 
 
Aan het begin van dit seizoen ben ik begonnen met een tijdelijk werkverband in 
de DG Groningen. Ik ben blij dat ik de DGG kan ondersteunen tijdens Geert zijn 

ziekteverlof. Het is voor mij een bijzondere en leuke gewaarwording om in mijn 

‘oude studentenstad’ rond te fietsen! Een aantal gemeenteleden en belangstel-

lenden heb ik al mogen ontmoeten tijdens een huisbezoek of een wijkbijeen-

komst. Ik hoor dan wel eens vragen over mijn taken in de gemeente, daarom 

lijkt het me goed hier kort wat meer informatie te geven over hoe ik me nu be-
weeg binnen de gemeente. 

 

Mijn taken in de DGG zijn tot 1 april voor tien uur per week: ondersteuning bie-

den bij de wijkbijeenkomsten, het pastoraat (huisbezoeken), de kliederkerk en 

Bijbel, Pizza’s en Bier. Het grootste deel bestaat uit huisbezoeken. Ik ben be-

nieuwd naar uw verhaal en wellicht ontdekken we een relatie tussen uw verhaal 

met grotere verhalen van God met mensen. Bij de nieuwe wijkindeling ben ik 
betrokken bij de opzet van de wijkbijeenkomsten en zorg ik voor inhoudelijke 

input. Bij de kliederkerk denk en help ik mee en omdat 

ik in Buitenpost en Rotterdam ook ervaring heb met 

dit concept is het ook een mooie uitwisseling van erva-

ringen. Bijbel, Pizza’s en Bier zal ik samen met Jacob 

voorbereiden.  
 

Naast deze werkzaamheden in Groningen ben ik bij de 

Doopsgezinde Gemeente van Buitenpost van 16 no-

vember tot 16 mei aangesteld om voor acht uur per 

week het (ouderen)pastoraat op te pakken, vanwege 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.evelinejuten.nl/media/blok200/happiness.jpg&imgrefurl=http://www.evelinejuten.nl/pages/koor-voor-beginners.php&docid=ozmsAXdVDvR3mM&tbnid=3l5bbIrFfyNx1M:&vet=10ahUKEwjJvdX50cjXAhWJXhoKHV33Dvs4ZBAzCBIoEDAQ..i&w=572&h=473&bih=786&biw=1567&q=koor&ved=0ahUKEwjJvdX50cjXAhWJXhoKHV33Dvs4ZBAzCBIoEDAQ&iact=mrc&uact=8
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een lange vacante periode in deze gemeente. Verder ben ik in oktober gestart 
met de eenjarige opleiding tot interim predikant; een nascholing waarin ik me 

verdiep in gemeenteopbouw, conflictsituaties en beleidsontwikkeling in gemeen-

ten in transitie. Mensen vragen me nu wel eens of dit tijdelijke werk voor de ge-

meenten Groningen en Buitenpost ook interim werk is, maar dat is weer iets an-

ders en staat los van deze opleiding. De opleiding is natuurlijk wel relevant voor 

het werk in de gemeenten en erg boeiend. Iedere twee maanden verblijf ik hier-
voor twee of drie dagen op Mennorode met collega’s van de PKN en de Gerefor-

meerde Kerk Vrijgemaakt uit heel Nederland.  

 

Op zondagen zal ik u in Groningen de komende tijd helaas niet zo vaak treffen, 

want meestal preek ik dan in andere gemeenten. Op 10 december en 11 maart 

mag ik voorgaan in Groningen. Mocht u graag een gesprek willen, schroom dan 
niet om contact op te nemen met mij of geef het door aan Tiny Spanjer. Ik heb 

geen vast telefonisch ‘spreekuur’; als ik afwezig ben kunt u de voicemail inspre-

ken en bel ik terug.  

 

Hester Wouda  
 

Hartelijk dankt 
 
Hartelijk voor de prachtige bloemen die ik van de Gemeente mocht 

ontvangen ter gelegenheid van mijn 75ste  verjaardag. 

Ook wil ik hartelijk bedanken die mij persoonlijk een kaart of mail / 

app-bericht hebben doen toekomen. Heel fijn. 

 

Aaf Suk 

 
 

 

Eerste wijkbijeenkomsten volgens de nieuwe opzet  
 

Inmiddels hebben alle wijken een eerste bijeenkomst gehouden volgens de 

nieuwe wijkindeling in zes wijken. Uitgangspunt van deze nieuwe indeling was de 

behoefte aan meer onderlinge verbondenheid. Op 2 november was er een wijk-
contactpersonenbijeenkomst om uit te wisselen wat de ervaringen zijn geweest 

tijdens deze wijkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten stond vooral (her-

nieuwde) kennismaking en uitwisseling van verwachtingen en ideeën van de wijk 

/ elkaar centraal. Bij een aantal wijkbijeenkomsten is een begin gemaakt met het 

jaarthema ‘zo goed als nieuw’ of is er gewerkt aan de hand van het boekje 

‘Doopsgezind: van blijvende waarde’, geschreven door een aantal noordelijke 

predikanten.  
 

In iedere wijk was de conclusie dat er één of twee keer per jaar een wijkbijeen-

komst zal worden gehouden. Niet iedereen heeft behoefte aan een wijkbijeen-

komst, maar de overgrote meerderheid vindt het waardevol elkaar in ieder geval 

eens per jaar in dit verband te ontmoeten. De wijkbijeenkomsten hebben hier-

mee een ander karakter dan een kring, die regelmatiger bij elkaar komt. Ver-
schillend is per wijk of de bijeenkomsten gepland zijn op middag of avond, tij-

dens lunch of bijv. rond een barbecue. Soms is het bij iemand thuis, in de kerk of 

op een buitenlocatie. Doel van de wijkbijeenkomsten is ontmoeting en leren van 

elkaars ervaringen en inzichten, bijv. rond een thema. 

 

De ervaringen van de eerste bijeenkomsten waren over het algemeen positief. 

Soms zorgt de ontmoeting ervoor dat de drempel lager wordt eens bij iemand 
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langs te gaan of te durven vragen of iemand je kan helpen bijvoorbeeld met ver-
voer. De wijken buiten de stad (noord en west, maar dat is een ruime interpreta-

tie), hebben daarbij wel de uitdaging dat het gebied geografisch vrij groot is.  

 

Tijdens de wijkcontactpersonenbijeenkomst zijn verder de communicatielijnen 

(wie informeert wie) besproken, rondom verjaardagen, kroonjaren, ziekte, ver-

voer, huisbezoek predikant, onderlinge hulp en overlijden/uitvaart. Zo is duidelijk 
wie welke rol heeft. Wijkcontactpersonen organiseren de wijkbijeenkomsten en 

zorgen ervoor dat verjaardagskaarten verstuurd worden. De coördinatie van het 

geheel van wijken wordt gedaan door Ellen van Drooge en Trijnie Wesseling. El-

len regelt ook de bloemen bij kroonjaren en jubilea. Tiny Spanjer houdt de le-

denlijst bij en plant huisbezoeken in voor de predikanten. Predikanten bieden 

inhoudelijk kader en zijn betrokken in de opzet en uitvoering van de wijkbijeen-
komsten. 

 

Ten slotte ontstond het idee om het vraag- en aanbodbord weer in ere te herstel-

len. Dat komt binnenkort weer in de Mennozaal te hangen, want het omzien naar 

elkaar gaat natuurlijk over grenzen van wijken heen!   

 

Hester Wouda 
 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjds9vQ_srXAhVKuhoKHcH4AXIQjRwIBw&url=http://www.denhaagdirect.nl/nieuw-netwerk-rijk-in-je-wijk-loosduinen/&psig=AOvVaw1xSmdo9YBJVzTsQGX-CSd9&ust=1511192786542587
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Wijk Groningen stad zuid 
 
Na de nieuwe wijkindeling van de wijken, hebben we onze leden uitgenodigd 

voor de eerste bijeenkomst en de diverse vragen voorgelegd : Wat zijn jullie 

wensen, hoe vaak komen we bij elkaar, hoe worden de bijeenkomsten ingevuld?  

Op 11 okt. j.l. zijn we bij elkaar geweest ten huize van Alex en Trijnie. 

We waren verheugd  dat we de kamer vulden met 12 leden. Enkele leden hadden 

afgezegd of hadden geen belangstelling. 
Na wat te hebben bijgepraat opende Trijnie met een gedicht en hierna ging ie-

dereen zich voorstellen, en zijn of haar betrokkenheid bij de Doopsgezinde ge-

meente. 

Ook Hester Wouda (de ondersteunende predikante) van de gemeente en zij hield 

een inleiding over het pastoraat en het omgaan met elkaar bij ziekte en andere 

omstandigheden. 

Ook werd voorgesteld om een wandelmiddag te houden. 
Er werd afgesproken om in het nieuwe jaar weer een middag of avond bij elkaar 

te komen. 

Met ter afsluiting van het seizoen een uitstapje. Een hoopvol goed begin van on-

ze nieuwe wijk. 

J. Noord. 

  
 

Mini uitwisseling met onze partnergemeente                      

Hamburg – Altona 
 
Al meer dan een jaar stond 

ik op het rooster om op 

zondag 12 november in on-

ze partnergemeente, de  

Mennonitengemeinde  

zu Hamburg und Altona de 
dienst te leiden. Vrijdag 

gingen Lamkje en ik per 

trein naar Hamburg en kon-

den daar genieten van een 

langdurig bezoek aan de 

musea für Kunst und Gewerbe en de Kunsthalle. Prachtige schilderijen en attri-

buten! 
We maakten kennis met Dr. Markus Hetschel en zijn vrouw Dorothee, de opvol-

gers van Pastor Berni Thiessen. 

Zondagmorgen een sfeervolle dienst in de Mennonitenkerk, waar wij uiteraard de 

hartelijke groeten overbrachten uit de Doopsgezinde Gemeente Groningen. De 

preek in het duits had ik uiteraard goed voorbereid en had Psalm 62 als hoofd-

thema: Wordt rustig voor God, met als contrast onze onrust vanwege al datgene 
wat er momenteel in onze wereld gebeurt. 

Het was een hartverwarmend weerzien met zoveel bekenden. Dertig jaar part-

nership toont weer eens het belang daarvan. We namen afscheid met het ver-

zoek van de Gemeente daar om vele bekenden in Groningen hartelijk te groeten. 

Na een gezellige lunch gingen we per trein huiswaarts. Vanwege de stremming 

van de spoorbrug over de Eems het laatste stuk van Leer naar Groningen met de 

snelbus, maar ook dat was geen probleem. 
We zien dankbaar op dit weekend terug! 

 

Lamkje D. Postma en Renze P. Yetsenga 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq7bag5MjXAhXNLVAKHW3oD7kQjRwIBw&url=https://sites.arte.tv/karambolage/de/die-fahrradtour-die-kirche-der-mennoniten-hamburg-altona-karambolage&psig=AOvVaw2GNseOcN-UZ_XIRBEobMH_&ust=1511117144601700
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Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 7 november 
 

 

Voorzitter Jan Cees opent de vergadering en we beginnen met een moment van 

stilte vanwege het overlijden van Nynke de Graaf haar vader. 

Nynke Veenstra heeft haar taken in de KR tijdelijk neergelegd omdat zij het ko-
mend half jaar een baan in Den Haag heeft.  

 

De concept begrotingen van Diaconie, Doperse Dis, Kerkenfonds en Beheerfonds 

worden besproken ter voorbereiding van de ledenvergadering op 23 nov. as. 

 

Ook andere zaken voor de ledenvergadering worden voorbereid:  

Er ligt een  voorstel voor een nieuwe opzet van de kerkenraad. De intentie van 
dit voorstel is om met minder mensen het geheel draaiende te kunnen houden 

en te vereenvoudigen, om minder overlappingen te hebben en om duidelijke lij-

nen van besluitvorming te hebben. 

 

 
 

Tevens is er voor de ledenvergadering een stuk geschreven over de toekomstvi-

sie van de DGG. De aanleiding voor deze toekomstverkenning vloeit voort uit de 

analyse van de financiële situatie en de gevolgen daarvan,  uit de  ontwikkelin-
gen die er zijn binnen en buiten de doopsgezinde broederschap (zoals gestaag 

teruglopend ledental).  Maar ook de zoektocht naar, hoe we een levende ge-

meente kunnen zijn en blijven. 

 

De verhuur loopt goed, er wordt meer verhuurd. Dat is mooi maar betekent ook 

meer belasting voor de koster, en meer noodzaak om een beroep te doen op 
gemeenteleden om bij te springen. Er wordt nog een bijeenkomst georganiseerd 

voor deze vrijwilligersgroep, om hen te informeren over o.a. de bediening van de 

apparatuur, etc.  En er wordt nog gekeken of er mogelijkheden zijn om een be-

roep te doen op deelnemers/ leerlingen van opleidingsinstellingen, om te onder-

steunen bij de verhuurtaken.  

De Werkgroep Kosterij is daarna klaar met haar opdracht en wordt dan opgehe-

ven.  
 

 

Sjoukje Benedictus, notulist  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/proeftuinhouten.nl/wp-content/uploads/2017/02/Online-Platform-Proeftuin-Houten-van-start-1.jpg?resize%3D850%2C550&imgrefurl=http://proeftuinhouten.nl/2017/02/13/online-platform-proeftuin-houten-van-start/&docid=XKfV1NNmDMlX3M&tbnid=2_j-9_1is1RqOM:&vet=10ahUKEwijyfLK_8rXAhUJuRoKHVshDdk4rAIQMwhkKF8wXw..i&w=850&h=550&bih=786&biw=1567&q=toekomstvisie &ved=0ahUKEwijyfLK_8rXAhUJuRoKHVshDdk4rAIQMwhkKF8wXw&iact=mrc&uact=8
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Geachte heer / mevrouw,  
 

Na een lange zoektocht ben ik er achter gekomen dat de kansel die in onze kerk 

aanwezig is, officieel afkomstig is uit uw kerk. 

Dit was bij niemand hier bekend vandaar dat ik zelf op onderzoek uit ben gegaan 

in onze archieven.  
Wellicht vinden u en uw gemeenteleden dit ook interessant om te weten, uw ou-

de kansel is dus niet verloren gegaan! 

In de bijlage treft u de huidige situatie aan in onze Geertruidskerk in Geertrui-

denberg. 

 

Met vriendelijke groet, Paul Koedijk, Beheerder Geertruidskerk  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Beste Nynke, 

Geen dank, ben ook zeer benieuwd. Ik weet dat Geertruidenberg niet om de 

hoek ligt. Maar mocht een van jullie gemeenteleden in de toekomst Geertruiden-
berg bezoeken, en graag onze kerk met jullie oude kansel willen bezichtigen, 

stuur mij dan bij tijds een e-mail.  Dan zorg ik er voor dat er een rondleiding 

word geregeld.  

Met vriendelijke groet, Paul Koedijk, Beheerder Geertruidskerk  

Stichting Behoud Geertruidskerk  

Koster Geertruidskerk, Protestantse Gemeente Geertruidenberg 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 26 november 

10.00 Laatste zondag kerkelijk jaar 

met herdenking overledenen 
Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 3 december 

10.00 Eerste advent 

Ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 

 

Zondag 10 december 
16.00 Concert met advents- en 

kerstliederen in Roden door het 

nieuwe Noordelijk Doopsgezind Koor, 

m.m.v. ds. Van der Werf 

 

Denkt u ook aan:  
Dinsdag 12 december 

19.30 Adventsavond voor de hele 

gemeente die de zusterkring verzorgt 

 

Zondag 17 december 

16.00 Gezinskerstviering 
De zondagsschool zorgt weer voor 

een feest voor jong en oud! 

U bent van harte uitgenodigd met 

kinderen, vrienden, grootouders en 

kleinkinderen hieraan deel te nemen. 

 

Zondag 24 december 
16.00 ‘Kliederkerk’ in Groningen 

voor jong en oud 

21.30 Kerstavonddienst in Haren 

Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 31 december 
Geen dienst 

 

Zondag 7 januari 

10.00 Nieuwjaarsdienst 2018 

Ds. K. van der Werf 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 22 november 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 

met ds. Van der Werf, bij fam. Rei-
dinga, Leeuwerikweg 7 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 23 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

met o.a. de begroting 2018 

 
Zaterdag/zondag 25/26 november 

Regioweekend jongeren 

Info Yvette Krol, 06-14111847 

 

Maandag 27 november 

14.30 Zusterkring 
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsge-

zind Koor in Roden 

 

Dinsdag 5 december 

09.45 Themaochtend 

19.45 Kerkenraad 
 

Woensdag 6 december 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 7 december 

14.30 Vergadering wijkorganisatie 

 
Dinsdag 12 december 

19.30 Adventsavond 

De zusterkring komt ook dit jaar 

weer met een mooi programma in 

een sfeervolle kerkzaal. 

Iedereen is hartelijk welkom! 
 

Woensdag 13 december 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 14 december 

20.00 30+ bij Tineke en Gerlof in 
Assen 

 

 

    

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.opdc-almere.nl/uploads/Alkind.JPG&imgrefurl=http://www.opdc-almere.nl/wie-zijn-wij/activiteiten&docid=xAL7kpCUGNq23M&tbnid=5fedsg0A24-vyM:&vet=10ahUKEwi-ptSEp8vXAhVJOBoKHVE7DuoQMwh0KDIwMg..i&w=836&h=795&bih=786&biw=1567&q=activiteiten&ved=0ahUKEwi-ptSEp8vXAhVJOBoKHVE7DuoQMwh0KDIwMg&iact=mrc&uact=8
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Zusterkring 6 november 2017 
 
We waren met 19 zusters, fijn een grote opkomst. Na de inleiding en een lied, 

was na de thee het woord aan onze gast van deze middag: de heer Eppo van 

Koldam, voormalig gemeente secretaris van Haren. 

Hij verdiept zich graag in de historie van Haren, en vertelde ons over de enkele 

doopsgezinden (dwaalgasten) die rond 1811, toen de gemeentegrenzen van Ha-

ren werden vastgesteld, er woonden. Ook Helpman maakte daar toen deel van 
uit. 

De gereformeerde religie werd het meest beleden. Maar de heer Koldam heeft 

uitgezocht dat rond die tijd elf Doopsgezinden(Mennisten) in de gemeente woon-

den. Deze doopsgezinden stammen af van de in 1741 gevluchte doopsgezinden 

uit Zwitserland, die uitzwierven over stad en ommeland. 

Van zeven heeft hij documentatie en voor ons lichtte hij er drie uit, en vertelde 

boeiend over deze families en ook over de ligging en namen van hun buitenhui-
zen en landgoederen. Voor in Haren wonende heel bekende namen.  

Zoals Jantje Mesdag, (een bekende familie naam), woonde aan de Oosterweg. 

Zij trouwde in 1844 met Jan Roelof Muller en vertrokken in 1849 naar Amerika. 

Haar broers bezaten later een bolwerk aan de Hoge der Aa in Groningen. 

Eppe Leenders bewoonde de boerderij Scharlakenhof en ook op de hof van 

Hemmen woonde een mennist. Alles werd nog ondersteund door foto’s via de 
beamer. Een heel interessante middag. De heer Koldam kreeg applaus voor alle 

moeite en deze mooie middag. 

Onze volgende bijeenkomst is 27 november, dan maken we weer kaartjes voor 

de adventsavond, dus graag een schaar en eventueel lijm meebrengen. 

 

Onze  ADVENTSAVOND met medewerking van het Noordelijk Doopsgezind koor!  

                          dinsdag  12 december  19.30u   
                            Iedereen van harte welkom 

 

 

Open Lezing 9 november 2017 
 

Kwetsbaarheid  
 
Ongeveer 25 aanwezigen kwamen donder-

dag 9 november naar het kerkgebouw om 

iets te horen over ‘kwetsbaarheid’ vanuit een 

wijsgerig perspectief. 

drs. Petra Bolhuis boeide ons vanaf het begin 

omdat zij met haar verhaal ons betrok bij dit 

onderwerp. 
In onze tijd is kwetsbaarheid bijna geredu-

ceerd tot nul, omdat wij er van uitgaan dat 

alles maakbaar is. We weten wel beter, maar 

de maakbaarheid van het leven staat ons meer aan dan onze kwetsbaarheid. 

Onze samenleving leert ons de maakbaarheid van het leven op school, en in de 

politiek. Beleid is er voor alles. We plannen ons leven, persoonlijk en in ons werk 
we maken een huis, we nemen een kind, we verzekeren ons tegen alles en nog 

wat. En zelfs ons sterven willen we in de hand houden, met euthanasie en een 

voltooid-leven-pil. 

En als het niet gaat zoals het eigenlijk zou moeten dan is er vast een oorzaak 

voor of een schuldige. 

De robotisering maakt het alleen maar spannende, makkelijker en ongrijpbaar-

der. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.brainwash.nl/images/contributor-header/contributor-pictures/qp/LR/qpLRxAmbxTNKcC19.jpeg&imgrefurl=https://www.brainwash.nl/academie/martha-nussbaum&docid=3SXXQhVwnXODZM&tbnid=vAJpshhx2R4V3M:&vet=10ahUKEwjE7oWCicvXAhWEJhoKHV1HDq8QMwhRKB8wHw..i&w=580&h=580&bih=786&biw=1567&q=martha nussbaum&ved=0ahUKEwjE7oWCicvXAhWEJhoKHV1HDq8QMwhRKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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De filosofe Martha Nussbaum kijkt er toch wat anders naar. Zij beschouwt 
kwetsbaarheid als een positief deel van ons bestaan. 

In tegenstelling tot een filosoof als Heidegger die ons als het ware in een andere 

werkelijkheid willen laten stappen, los van de dagelijkse zorgen en gebeurtenis-

sen, die alleen maar angst opleveren.  

Alsof daar het gevoel van kwetsbaarheid mee verdwijnt. 

Petra Bolhuis houdt ons voor dat alle mensen drievormen van kwetsbaarheid 
kennen: 

1. Door de pluraliteit van waarden zullen we tussen die waarden, die allen 

voor iets goeds staan, moeten kiezen. En dat betekent dat we dan een 

gevoel van verlies ervaren omdat ook die andere waarde goed was. Dat 

kan heel gewoon zijn, maar kan in sommige bijzondere gevallen gaan om 

leven en dood. Bijvoorbeeld, je eigen leven of dat van een ander. 
2. Hechtingen staan de angst voor verlies in de weg. Het verlies van 

sterfelijke mensen en van dingen die vergaan. 

3. Passies slepen je soms in situaties, die je heel kwetsbaar kunnen maken, 

omdat je mogelijke gevolgen uit het oog verlies. Verslaafdheid, maar ook 

vanwege die passies het verlies van besef van tijd. 

Om in die situaties toch overeind te blijven moeten we als mensen ons ethisch 

sterk maken. Bij keuzes zullen we moeten nadenken volgens de door ons ont-
wikkelde ethiek. Dat maakt ons ook tot mensen met een zekere dynamiek, be-

weeglijkheid. Welke keuzes we ook maken, in verdriet en vreugde, we aanvaar-

den de kwetsbaarheid en dat houdt ons overeind. 

 

Uit het nagesprek bleek dat we ons bij dit onderwerp betrokken voelden. Juist in 

de heel gewone dingen van ons leven in deze tijd.  
 

Het bleek een boeiende avond, ook voor hen die eerst dachten: kwetsbaarheid, 

kun je daar een avond lang over praten en denken. 

Ja dus. 

Gabe Hoekema 

 
 

Kerstviering 
Jong en Oud 

 

Op zondag 17 de-

cember om 16.00 

uur ‘s middags is de 

kerstviering voor 

jong en oud in de 

Doopsgezinde Kerk 
in Haren. 

De zondagsschool 

zal er weer een 

mooie viering van 

maken. Het heeft 

iets te maken met kaarsen, vrede, vertrouwen en hoop. Meer verklappen we nog 
niet, dat moet een verrassing blijven! 

Zet de datum vast in uw agenda. Want we hopen u allen te zien om samen het 

kerstfeest te vieren. 

 

Namens de zondagsschool van Haren, Anne-Geertje Hoekema 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyoeL9tqLXAhXLKVAKHTTjD2QQjRwIBw&url=http://www.pkn-schermer.nl/joomla/index.php/nieuws/488-20-november-de-laatste-zondag-van-het-kerkelijk-jaar&psig=AOvVaw0MHNnlbVt6H7ktLO7pna5t&ust=1509799333506609
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Kerstcollecte Haren 2017 
 

In de organisatie van de kerstcollecte 2017 verandert dit jaar een en ander. 

De wijkpersonen ontvangen een schriftelijke uitnodiging  voor de start van  
deze collecte. 

Zie ook de agenda van de DG Haren onder donderdag 7 december 2017. 

                                                                           P.J.Reidinga, secr/penn. 

 

 

Digitale zusterkring “JOBEEL”. 
 

NU de LFDZ (Landelijke Federatie Doopsgezinde Zusterkringen) niet meer be-

staat en “de Brief” is opgeheven, zullen velen de verhalen e.d. gaan missen. 

JOBEEL is een digitale zusterkring, opgericht 30 november 2003 en werkt op een 
moderne wijze in verbondenheid en communiceert via het internet. Op snelle 

wijze is er onderling contact mogelijk.  

Zes keer per jaar wordt het mooi vormgegeven blad “Het Vonkeltje” uitgegeven. 

JOBEEL is dus voor doopsgezinde zusters en voor hen die het doopsgezinde ge-

dachtengoed een warm hart toedragen. 

Lid van JOBEEL is overigens niet vrijblijvend. Ieder lid levert minimaal eens per 
jaar een bijdrage door zelf iets te doen, bijv. bijdrage in het blad. 

Het lidmaatschap is € 9 per jaar. Opgave mogelijk via www.jobeel.nl of een mail-

tje naar Corrie: grimme@xs4all.nl 

 

Namens de werkgroep bestaande uit: 

Afke Bruins, Corrie Grimme en Jannie de Weijs. 
 

 

Quilt(en) 

 

Quilten zoals in mijn ogen quilten bedoeld is: met elkaar, voor elkaar.  

Overgewaaid van de Mennonites en Amish in Noord-Amerika zijn er in Nederland 

ook al veel quiltgroepjes in Doopsgezinde gemeenten. Samen quilten aan een 

deken voor de bazar of voor de hulporganisaties van MCC. Elkaar de eigen pro-
jecten laten zien, tips krijgen en geven en verder vooral ook gezellig bijpraten. 

Mijn moeder heeft vele jaren met heel veel plezier ge-quilt. In de doopsgezinde 

gemeente Aalsmeer heeft ze het geleerd van oud-trainees uit Amerika die daar 

zijn blijven wonen. Vele mooie quilts hebben ze samen gemaakt en ook vele 

mooie quilts heeft ze zelf gemaakt. Maar ook vele andere dingen als tassen, 

pannenlappen, kussens etc. Na de verhuizing naar Haren heeft het quilten een 

paar jaar stil gelegen. Op elk bed in de familie lag inmiddels een quilt en zomaar 
quilten zonder aanleiding vond ze niet leuk, het moest toch ook gebruikt worden. 

Gelukkig is ze een paar jaar geleden weer gaan quilten met een aantal dames uit 

de gemeente Haren en Groningen en aanverwanten. Elke veertien dagen op de 

woensdagavond kwamen ze bij elkaar. Hier heeft ze het plezier weer wat terug 

gekregen al was het niet meer zo intensief als een aantal jaren geleden. 

Ze had nog één Quilt waar ze mee bezig was. Van Batik stofjes uit Indonesië, dat 
waren wel haar lievelingsstoffen. Maar hij kwam niet af, hij was te groot, te on-

handig. Dus heeft ze hem in tweeën geknipt maar nog bleef hij liggen. Ze had 

het al eens genoemd op de quiltgroep en daar zeiden ze al, neem hem maar 

eens mee, dan kijken we of we met elkaar er wat van kunnen maken. Dit is er 

niet meer van gekomen. Toen bleek dat ze ziek was en niet meer beter zou wor-

den hebben de dames gevraagd of ze het fijn zou vinden dat zij hem af zouden 
maken. Dat wilde  
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ze heel graag. En dus zijn ze heel hard aan het quilten en doorpitten geslagen 

met als resultaat dat hij klaar was op 1 november, de verjaardag van mijn moe-

der! 
En nu ligt hij op ons bed want hij was voor mij. Ik schijn ooit tegen mijn moeder 

gezegd te hebben dat ik hem wel wilde. De quilt die mijn moeder voor ons trou-

wen gemaakt had (voor insiders: een weddingring, ook van Batik stofjes) ging al 

stuk en was niet echt meer te maken. Ik wist het niet meer en ook niet hoe hij er 

uit zou zijn. Dus des te groter de verrassing toen hij klaar was. Wat is hij mooi 

geworden!! Quiltdames, heel hartelijk dank voor het afmaken van deze quilt, wij 

zijn er heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie nog lang met elkaar door blijven quil-
ten en veel plezier met elkaar hebben. 

 

Anne-Geertje Hoekema 

 

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand oktober een bedrag  

van € 52,60.  
Voor het basispakket werd € 5,90 ingehouden over de periode 1 juli 

t/m 30 september. 

Voor onze adoptiekinderen Pedro Gabriel de Araujo de Andrade, 

Maria Elena Lomaquiz Silva enRamon Henrique da Cunha Paes hebben 

wij inmiddels €  600,00 overgemaakt naar de penningmeester van het  

Adoptieprogramma. 

De totaalstand is hiermee gekomen op €  65,60. 
L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 
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Vanuit de kerkenraad  
 
Op dinsdag 14 november komt de kerkenraad weer bij elkaar.  

Jelly Wester 

 

Ochtend gespreksgroep Assen 
 

Al weer twee keer is de gespreksgroep op donderdagmorgen bijeen geweest in 

dit najaar. 

De eerste keer spraken we over angst. 
De Kerstboodschap begint ieder jaar weer met de woorden: Wees niet bevreesd, 

want ik heb u grote blijdschap te verkondigen. 

 

Angst waarvoor ? 

Angst voor geweld, aanslagen, 

angst voor ziekte en dood 
angst om af te gaan 

angst om ongelijk te hebben 

angst om verantwoordelijkheid te dragen 

angst om kinderen te krijgen 

angst om te vliegen 

angst om dom te lijken 

angst voor honden 
angst te dik te zijn 

angst om niet aardig gevonden te worden. 

 

Het bleek dat we ook onze eigen angsten hadden. 

En dan is de vraag hoe zich dat verhoudt tot die Bijbelse boodschap. 

Of anders gezegd: Kan ons geloof/vertrouwen ons helpen in een leven met 
angst? 

 

De tweede avond, vlak voor de dag van de reformatie hebben we eens geke-

ken wat Luther eigenlijk te zeggen had in die 95 stellingen, die we natuurlijk 

geen van alles ooit helemaal gelezen hadden. Ja ze gingen tegen de aflaat. 

Maar Luther was vooral bezorgd om de vraag hoe hij vrij kon komen van de zon-
de in zijn bestaan. Hoe verkrijg ik een genadige God.  

Berouw, boetedoening, maar dan zeker ook een daarop gefundeerd leven, dat in 

dienst staat van het evangelie. 

De aflaat, zoals die in de praktijk werd gebracht was vooral een geldelijke afre-

kening en stond volgens Luther ver van dat op boetvaardigheid gefundeerde le-

ven. En omdat ook de Paus zich daaraan schuldig maakte, omdat hij inkomsten 

moest hebben voor de bouw van de Sint Pieter kathedraal, keerde  Luther zich 
ook tegen deze praktijk van de kerk. 

De dopersen, die door Luther werden vervloekt konden met hem wel degelijk 

door één deur in dat boetvaardige leven. 

 

De komende bijeenkomst,  23 november, zal gaan over het Christendom en 

het antisemitisme, naar aanleiding van een pas verschenen boek van Bart Wal-
let. 

En dan is er nog een bijeenkomst op 21 december. 

 

Gabe Hoekema 
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Avondgespreksgroep 
 

De volgende bijeenkomst is op donderdagavond 16 november. Thema “Houvast”. 

 

“Preekboek” 
 

In deze rubriek vertellen wij kort iets  

over het thema en de voorganger  

van onze zondagse diensten. 
 

Zondag 22 oktober 2017 . 
 

 

 

 
 

Voorganger              - zr. H. Bruin 

Organist                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “ Geloof als levenshouding ”. 

Muzikale overdenking:    - “ Pastorale” van Charles Wesley (1757-1834).  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zondag 5 november 2017 

 
Voorganger              - ds. S. van Hoorn-Dantuma   

Organist                  - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Franciscus van  Assisi ”. 
Muzikale overdenking      -  Variatie op het lied “Gij die alle sterren houdt”. 

  

 
                                

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

Dinsdag  14 november 14.15 uur Zusterkring 

Donderdag 16 november 20.00 uur Avond gespreksgroep 

Zondag  19 november 10.00 uur. Zr. J.  Valk ( einde kerkelijk 

                                                           jaar ) 

Zondag  3 december 10.00 uur. I ste Advent. Gezamenlijke  

dienst in Groningen met de DG Eenrum en de DG Westerkwartier 

 

De data van ochtend gespreksgroep voor dit jaar zijn: 

 

Donderdag 23 november 

Donderdag 21 december  

Aanvang 10.00 uur in de Mennozaal van de DG Assen 
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Broederkringen bijeen in Holwerd 
 

Gebeurtenis : Landelijke Broederkringen Dag 

Plaats  : Doopsgezinde Vermaning Holwerd 
Dag /Datum: Zaterdag 28 oktober 2017 

Verslag van : Albert Visser 

 

Van heinde en ver? 

Met een delegatie van zeven broeders is Groningen goed vertegenwoordigd op 

deze dag. De opkomst is trouwens goed met in totaal negentig broeders. In mijn 

verslag van de bijeenkomst van vorig jaar in Haarlem lees ik dat er toen onge-
veer vijftig broeders deelnamen. Dat er overwegend Friese broederkringen deel-

nemen zal daarbij een rol spelen. Gelukkig zijn ook dit jaar de broeders van 

Texel en Schagen weer van de partij. 

 

Oranjekoek! 

Als we tegen tienen aankomen in Holwerd zit de kerk al bijna vol. In korte tijd 
worden wij door een viertal zusters voorzien van koffie en thee met oranjekoek 

erbij; mijn dag kan al niet meer stuk! En er staat nog zoveel interessants op het 

programma. 

 

 
 

Slaven onder de motorkap? En een verrassend weerzien. 
Na welkom en mededelingen van huishoudelijke aard worden we getrakteerd op 

een boeiende presentatie van Jacob Klimstra over de belangrijke rol van energie 

in ons leven. Zo belangrijk dat we er volgens Jacob best een dankdag voor zou-

den mogen houden ( in navolging van de in Doopsgezinde kringen wat minder 

bekende dankdag voor gewas en arbeid).   

Even een tussendoortje. Jacob ken ik uit de periode van begin jaren tachtig dat 

ik bij Gasunie Research met hem samenwerkte bij zijn onderzoek aan de grote 
gasmotoren die de compressoren aandrijven om ons aardgas te kunnen trans-

porteren. De opgave was, hoe beperk ik de kosten voor onderhoud en de uitstoot 

van schadelijke stikstofoxiden (die zure regen veroorzaken). 
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Tegenwoordig reist Jacob de hele wereld af met zijn presentaties en treedt hij op 

als gespreksleider op bijeenkomsten op energiegebied. Kijk maar eens op zijn 

website.  

Het was een leuk weerzien na zoveel jaren. 

Aan de hand van voorbeelden uit ons dagelijks leven laat Jacob zien hoeveel 
menskracht (“slaven”) er nodig is ter vervanging van het vermogen dat wij aan-

spreken met het indrukken van het gaspedaal van onze auto of tractor.  

Onze welvaart danken wij vrijwel geheel aan het gebruik van (grote hoeveelhe-

den) energie. Ook laat hij duidelijk zien dat we het met wind- en zonne-energie 

alleen niet redden. Elektrische energie laat zich nu eenmaal lastiger opslaan dan 

warmte. Aardgasvrij is daarom voorlopig meer een slogan dan een realiteit.  

 
Pauze, stamppot en stokslagen.  

In de pauze loop ik even door de kerk en bekijk de borden en foto’s aan de mu-

ren. Daarbij ontwaar ik ook het portret van mijn leraar godsdienst uit de jaren 

zestig: dominee B.K. Homan. Rechtvaardig maar streng. Als straf voor wange-

drag of huiswerkverzuim moest het slachtoffer een gedicht van Vondel uit het 

hoofd leren: Het stokske van Johan van Oldenbarneveld. 
En natuurlijk dat van “onze” Renze Yetzenga (Holwerd 1978 – 1986 en daarna 

Groningen). Zoon Djimmer werd aldaar geboren in de pastorie naast de kerk. 

De lunch wordt een uitstekende stamppotmaaltijd met keuze uit drie soorten! Ik 

zie broeders meerdere keren opscheppen. De dag is nog lang. 

 

Verleden, heden en toekomst van Holwerd. 
Na de lunch worden we in groepen rondgeleid door het centrum van Holwerd al-

waar verschillende gebouwen aanleiding zijn om een stukje van Holwerds historie 

te belichten. Ook de imposante grote hervormde kerk wordt daarbij niet overge-

slagen. Het dorp heeft last van krimp maar wil dat niet geven. Vandaar het am-

bitieuze plan om Holwerd weer op de kaart te zetten als pleisterplaats voor na-

tuurminnende toeristen. Toeristen die reeds jaar en dag in grote getale door 

(vroeger) en rond (nu) Holwerd reizen met bestemming Ameland. In een presen-
tatie die middag worden we uitvoerig ingelicht over deze plannen. Het mag wat 

kosten. 

 

Mannenkoor 

Nadat alle medewerkers aan deze dag uitvoerig zijn bedankt voor hun bijdrage 

(wat is zo’n  broederdag zonder zusters nietwaar) besluiten we met een vesper 
geleid door broeder Yetzenga. Een aandachtig rustpunt na zo’n druk programma. 

Het uni – sono – mannenkoor vind ik ieder jaar weer een bijzondere ervaring! 

Morgen staat Renze weer op de kansel op Terschelling en daarom neemt hij van-

avond reeds de boot in Harlingen. Ook op Ameland is onze reizende emeritus 

trouwens geen onbekende. Hoezo pensioen! 

 

Ten Slotte  
Nogmaals dank aan allen. Ook DG Holwerd bedankt! 

Volgend jaar zijn de broederkringen te gast bij de Doopsgezinde Gemeente van 

Leeuwarden; wordt het echt de culturele hoofdstad van 2018. 

 

Nieuwsgierig? 

Is uw interesse gewekt en wilt u volgend jaar ook mee naar Leeuwarden. Sluit u 
dan aan bij de broederkring Groningen en neem contact op met broeders Tammo 

van Hoorn of Jan Noord. 

De broederkring komt bijeen in de Diakonie op donderdagavonden van acht tot 

tien en behandeld daarbij de meest uiteenlopende onderwerpen die niet perse 

godsdienstig van aard hoeven te zijn, met of zonder gastspreker. 
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Vooraankondiging 
 

Op 21 januari is in Stadskanaal de  

gezamenlijke viering van de   

Wereldbroederschapsdag voor alle  

GDS-gemeenten. Wees welkom!   

 
Ieder jaar worden doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite 

World Conference uitgenodigd om de derde of vierde zondag in januari stil 

te staan bij onze dopers traditie en het wereldwijde verband van doopsge-

zinde gemeenten dat zich daarmee verbonden voelt. Deze zondag in janu-

ari is gekozen omdat volgens de overlevering op 21 januari 1525 in de 

kring van een pas gevormde groepen 'dopers' de eerste doop plaats vond 

in Zürich. 

 

Suggesties voor de liturgie bij de viering van de Wereld Broederschaps-

zondag wordt bij toerbeurt samengesteld door doopsgezinde broeder-

schappen wereldwijd.  Dit jaar wordt ons het thema voor de Wereldbroe-

derschapszondag aangereikt door de doopsgezinde gemeenten in Kenia, 
zodat we samen ‘met alle heiligen’ in de doperse wereldkerk méér gaan 

ontdekken van de dimensies van de liefde van Christus. 

Met in gedachten dat het de geest van vernieuwing is geweest die aan de 

oorsprong heeft gestaan van de doperse beweging in de XVIe eeuw, heb-

ben de broederschappen in Afrika gekozen  voor het thema "De Heilige 

Geest verandert ons”. In het Afrikaanse wereldbeeld is de geestelijke we-

reld niet te scheiden van de fysieke, zichtbare wereld. Daarom is die gees-

telijke wereld voor de Afrikaanse kerken een belangrijk onderwerp binnen 

het christelijke geloof. Een thema dat ons westerse doopsgezinde be-

vraagt op onze verhouding tot de spirituele dimensies van onze werkelijk-

heid, die nogal eens getekend wordt door (economisch) geweld, uit-

sluiting, ziekte enz.  

 
De doopsgezinde gemeente die samenkomt in Stadskanaal is dit jaar onze 

gastvrouw voor deze feestelijke dienst. Er is koffiedrinken na die tijd. 

 

Wanneer: 21 januari 2018  

Aanvang: 10.15 uur  

Waar: Doopsgezinde kerk te Stadskanaal, Boerendiep 6 

Voor vervoer doopsgezinde gemeente Groningen: Jacob H Kikkert,  

jhkikkert@doopsgezind.nl, 06 5151 6030 

 
N.B. Door een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden valt de viering 

van de Wereldbroederschapsdag in Stadskanaal dit jaar samen met de jaarlijkse 
oecumenische viering van de stadskerken in de stad Groningen. Het positieve is 

dat u nu kunt kiezen welke dienst u wilt bijwonen ;-) 
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Deel 6 van de serie  

Weg van de Tora en studieweekend op Fredeshiem 
  

Binnenkort verschijnt deel 6 van de serie Weg van de Tora.  

Het is het zesde deel van de tiendelige serie Weg van de Tora. In de eerste serie 

van 5 bundels zijn artikelen gebundeld die drs. Dodo van Uden gedurende de 

jaren 1994 tot en met 2011 schreef voor het toenmalige Algemeen Doopsgezind 
Weekblad (nu Doopsgezind NL). Deze eerste vijf delen van de serie bevatten ar-

tikelen over verschillende teksten uit de Tora (Genesis tot en met Deuteronomi-

um). Vanaf deel 6 komen behalve de Tora ook de andere delen van Tenach (Ou-

de Testament) en het Nieuwe Testament aan de orde. Tevens besteedt Dodo van 

Uden aandacht aan enkele centrale thema’s uit de klassieke joodse literatuur. Op 

een enkel artikel na zijn de artikelen in deel 6-10 door haar speciaal voor deze 
serie geschreven. In ieder deel zijn de onderwerpen behandeld aan de hand van 

klassieke joodse uitleggingen en commentaren. 

 

Aansluitend op het verschijnen van deel 6 van Weg van de Tora wordt van 24 

t/m 25 november  2017 weer een studieweekend gehouden op Buitengoed 

Fredeshiem. Dit weekend staat onder leiding van Ruth Hoogewoud-Verschoor 

(doopsgezind predikant en gespecialiseerd in joodse uitleg en literatuur) en Afke 
Maas- Smilde (doopsgezind predikant, docente leerhuizen, gespecialiseerd in 

joodse en christelijke bijbeluitleg). Beiden zijn lid van de Commissie Joden-

Christenen van de Doopsgezinde Broederschap. 

 In deze zesde cursus zal het verhaal over Kaïn en Abel centraal staan. Een be-

kend en intrigerend verhaal dat veel vragen oproept. Hoe kan de verhouding tus-

sen broers zo verstoord raken dat de een de ander doodt ? Maar ook: kunnen we 
uit het verhaal leren over de mogelijkheden de relaties tussen broers goed te 

houden, en wat moeten we dan overwinnen? De bijzondere wijze waarop deze 

teksten in de joodse traditie worden uitgelegd, levert opnieuw verrassende in-

zichten op!   

Tijd:  

vrijdag 24 november vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 25 november tot 16.00 uur,   
Plaats:  

Buitengoed Fredeshiem, Eiderweg 2, Steenwijk De Bult. www.fredeshiem.nl 

Kosten: €130,-- p.p. (2-pk); €145,-- p.p. (1-pk), inclusief overnachting, ontbijt, 

lunch, diner, koffie en thee. Een exemplaar van deel 6 is voor € 7,- per stuk bij 

aanvang van de cursus te koop. 

 

Aanmelden en/of informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl 
Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de vorige studieweek-

ends hebben deelgenomen zijn van harte welkom. 

Het binnenkort te verschijnen deel 6 van de serie is, net als de andere delen, te 

bestellen als  E-book of Print on demand "Weg van de Tora", bij de ADS (020-

6230914 of ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn  € 7,-. De delen 6 t/m 

10 tezamen kosten € 30,-.  
 

De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, op initiatief van de 

“Commissie inzake de verhouding Joden-Christenen”. Deze ADS-commissie heeft 

als doel de bestudering van Oude Testament  en Jodendom binnen de Broeder-

schap te stimuleren. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateriaal 

voor bijbelgroepen. 
 De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de wet', waarmee de 

werkelijke betekenis als 'onderwijzing, lering' uit het oog werd verloren. Je zou 

kunnen zeggen, men raakte hierdoor 'weg' van de Tora. De bedoeling van de 
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serie Weg van de Tora is bij te dragen aan het terugvinden van de oorspronkelij-

ke betekenis van de Tora: een wegwijzer voor het leven. 

 

Activiteiten van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente  
Heerenveen en Tjalleberd in december 2017 
 

10 december 2017 

 
12 uur Lunch  Menniste Wurkpleats 

 

Kerkstraat 36 | 8441 EZ | Heerenveen 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl  

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl €4,- 

Opgave bij: Attje van de Velde, 0513-625249; email: a.velde22@upcmail.nl 
 

 

27 december 2017 

 

14.00 uur Sint Thomaswandeling Oudehorne bij de klokkenstoel 

 
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl  

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl  Na afloop eten we snert bij  

De Kiekenhof te Nieuwehorne (eigen rekening) 

Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij Johan G. Koers, 0513-

636333; email: jgkoers@telfort.nl of bij: Jan Koers 06-51016275,  

email: j.koers46@upcmail.com 
 
 

 

Concert 
 

Koor Panta Rhei geeft op zondag 26 november om 15.30 uur een concert met de 

titel ‘Hoop, Zee en Liefde’ in de Doopsgezinde Kerk in Groningen. 

 
Datum: zondag 26 november 2017, 15.30 uur  

Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen. 

Toegang 10 euro inclusief consumptie, kinderen onder 12 jaar gratis. 

Dirigent: André Cats 

Pianist: Nynke Eekhof 

 
Koor Panta Rhei biedt u een zeer gevarieerd koorprogramma: zestiende-eeuwse 

madrigalen, folksongs van Vaughan Williams,Three songs van Philip Glass, om-

lijst door Metamorphose 1 en 2, prachtige pianowerken van Philip Glass, twee 

liederen uit de Kaukasus. En we eindigen rustig met een aantal liederen die de 

avond als thema hebben. Pianist Nynke Eekhof speelt twee pianostukken van 

Philip Glass en begeleidt enkele liederen. 
 

 

mailto:a.velde22@upcmail.nl


Algemeen 
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Op 12 december 2017 

wordt in de Groningse 

Martinikerk de kersttijd 

ingeluid met een ka-

thedraal kerstconcert 
dat zijn weerga niet 

kent.  

 

Stichting Vrienden van 

Choral Voices organi-

seert een vernieuwend 

kerstconcert waarbij 
geselecteerde Gro-

ningse topmusici,  

orkest en koor u onder 

leiding van Daniel 

Rouwkema met een 

gevarieerd kerstreper-
toire meenemen op 

een rondreis door  

Europa.  
 

Naast Gounod’s gelief-

de Ave Maria klinken 

er werken van o.a. 

Johann Sebastian 

Bach, David Willcocks 

en John Rutter, alsme-

de een keur aan kerst-
liederen uit onder an-

dere Duitsland, Frank-

rijk, Zweden en Span-

je. Geliefde melodieën, 

vaak in verrassende 

nieuwe arrangementen 
van 

 Daniel Rouwkema. 

Een hoofdrol is weggelegd voor het Schnitger-orgel van de Martinikerk, één van 

de grootste barokorgels van Noord-Europa. Met zijn 53 registers gaat het in dia-

loog met koor, solisten en een veertienkoppig strijkorkest dat nog is uitgebreid 

met harp, fluit en hobo. Bijzonder is daarbij dat het publiek op grote video-

schermen de verrichtingen van de musici van dichtbij kan volgen. Dat biedt met 
name een unieke gelegenheid om Erwin Wiersinga, titulair organist van de Marti-

nikerk, aan het werk te zien.  

Radiopresentator en cabaretier Harm Dijkstra presenteert de avond en zal een 

aantal van de uitvoerenden kort interviewen. 
 

Uitvoerenden:  

Erwin Wiersinga (orgel), Christy Luth (sopraan), Matthijs Leffers (tuba) ,  

Cathedral Trumpets   

St. Martin’s Orchestra, Mattijs de Vreugd (koorbegeleiding) ,  

Choral Voices Groningen 
 

Algehele muzikale leiding:   Daniel Rouwkema 

Martinikerk Groningen, 12 december a.s. om 20.15 uur.  

Kaarten € 20,- aan de zaal en € 17,50 in de voorverkoop via 

www.choralvoices.nl.  



 

 

 
Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele pastoraat 

incl. gespreksgroepen: 

Ds J.H.Kikkert, Entinge 7 

93012 TT Roden 
06-51516030 

Kerkenraad: 

Voorzitter: 

A.J. Anema (voorzitter) 
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 
tnv Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13 Assen 

Postadres: Telgenkamp 7 

9451 GE Rolde 
info@dgassen.doopsgezind.nl 

website:  

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 

 

Eenrum-Mensingeweer 
 

Predikanten: 

Ds Geert Brusewitz  (pastoraat) 

Ruischerwaard 36         
9734 CE Groningen 

050 8500387  

        en 

ds Jacob Kikkert 

Entinge 7 

9312 TT Roden 
06-51516030 

 

Kerkenraad: 

                                        

Voorzitter: 

Br Hendrik Jan Woltersom 
06-22931910 

e-mail: 

hj.woltersom@kkgkka.nl 

                                                                      

secretaris: 

zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595441339 
e-mail: 

anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

                        

Boekhouder: 

zr Margriet vander Tuuk-Homan               

0595 422412 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rek.nr:                  

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J.Willingestraat 15  

9967 PB Eenrum 
 

mailto:secretaris@dgassen.doopsgezind.nl
mailto:info@dgassen.doopsgezind.nl
http://www.dgassen.doopsgezind.nl/

