
 

 

 

 
 

 

 

    

 

      
 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

61e jaargang, nummer 7                                       15 augustus 2018 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

     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 een boodschap 
inspreken (in dringende gevallen buiten 

de vakantie 06-54296082),  

e-mail gjbrusewitz@gmail.com  

 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, 
b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 uur. Ook op 

andere momenten kunt u mij thuis tref-

fen of een boodschap inspreken (in drin-

gende gevallen buiten de vakantie 06- 
5151 6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  
J.C. Noord, tel. 050-5342064   en  

A. van ’t Zand, tel. 06 83804841  

e-mail: secr.dgg@outlook.com 

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 

Frans Riepma 
  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 
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Rampen komen! Het einde der tijden is nabij!!! 
 
Deze zomer gaat de geschiedenis in als één van de droogste en heetste zomers 

ooit. Tot twee keer toe werd er dit jaar een echte hittegolf bereikt en er is zo 

weinig water gevallen vanaf mei, dat heel veel planten en gewassen zijn verdord.  

En overal in de wereld zijn er deze zomer bosbranden en orkanen geweest, dat 

je zou bijna denken dat de aarde op weg is naar de vernietiging.  

Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, onweer en orkanen....het zijn 
natuurverschijnselen die angst inboezemen bij mensen. Als het gecontroleerd is 

genieten we van deze dingen en zijn we onder de indruk van vallende sterren, 

geisers op IJsland en het Yellowstone Park, kleurende gloeiend 

hete  

lavastromen uit werkende vulkanen in de Pacific en 

zitten we onder een afdakje te kijken naar de licht-

flitsen van het onweer. 
 

Maar o wee als het buitenproportioneel 

wordt! Dan zijn we bang en hopen maar 

dat het noodweer zo snel mogelijk weer 

afgelopen is. En die angst zit hem in het  

onvoorspelbare, dat je het met de 
dood moet bekopen.  

 

Wij zouden het liefst het weer en het 

klimaat op bestelling hebben!!! 

Dat alles maakbaar is voor de mens. 

Voor de boeren geen zorgen dat het 

in april en mei te droog of te nat is 
op de akkers. Je vakantie op Vlieland 

niet door regen en harde wind in juli 

laten verpesten..  Nee....al het weer 

keurig op bestelling! U wenst, wij 

draaien......  

 
Veel mensen zijn er nog niet zo zeker 

van dat al het onheil kan worden voor-

komen.  Regeringen hebben draaiboeken 

in de kast voor als de mensheid vernietigd 

wordt wat dan de weinige overblijvers moe-

ten doen. Op Spitsbergen zijn allerlei zaden 
van gewassen ingevroren voor de zekerheid dat 

het eens mis mocht gaan en er geen tarwe meer 

verbouwd zou kunnen worden omdat het zaad vernie-

tigd is.  

 

Maar rampen en ziektes komen niet van God. Samen met de mens wil God er 

juist aan werken dat de mens zijn hoop voor de toekomst niet verliest. Samen 
met de mens, die het geloof heeft in een wereldbeeld zoals dat uit het Schep-

pingsverhaal naar voren komt, wil God er voor die mens zijn om juist samen met 

die mens, rampen en ziekten het hoofd te bieden. En daarom is het einde der 

tijden niet nabij en gaan we als Doopsgezinde Gemeente  een nieuw winterwerk 

seizoen in.  

 
Ds. Klaas van der Werf 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-tL3om-PcAhUFElAKHXRTC1EQjRx6BAgBEAU&url=http://delangemars.nl/2015/09/02/3-boeken-die-je-kijk-op-de-wereld-voor-altijd-veranderen/aarde/&psig=AOvVaw0eGvitoBZdPRstAqsufl6h&ust=1534015506243858
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Woensdag 15 augustus 

19.00-20.45 uur Leerhuis  
“Blijvend van Waarde”,  

gesprekken over Gemeente-zijn  

   van heden naar toekomst 

 

Zondag 19 augustus 10.00 uur 

Oecumenisch zomerdienst in de 

Lutherse kerk. Heilig Avond Maal, 
Ds.S Overbosch 

 

Dinsdag 21 augustus 

17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor 

dak- en thuislozen 

 
Zondag 26 augustus 

14.00 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk 

Ds. L. Lijzen 

 

Zondag 2 september 
10.30 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk 

Ds . L.Lijzen 

 

Dinsdag 4 september 

10.00 uur Koffiemorgen 

 
Donderdag 6 september 

19.30 uur Gemeenteavond 

Leden, belangstellenden, vrienden 

   een verkennend gesprek 

 

Zaterdag 8 september 
10.00-16.00 uur  

Open Monumentendag  

Met de tentoonstelling  

“de verbindende kracht van quilts”  

en orgelspel  

van Eeuwe Zijlstra 

 
 

 

Zondag 9 september 
10.00 uur Ds. G.J.  Brüsewitz  

12.00 uur Zondagse Lunch 

17.00 uur Ionavesper  

 

Dinsdag 11 september 

18.00 uur Mennomaaltijd 
19.30 uur Natafelen-gesprekskring 

19.30 uur Kerkenraad 

 

Woensdag 12 september 

Redactievergadering 

 
Zondag 16 september 

10.00 uur Ds. G.J.Grüsewitz 

Startdienst Samen met DG Een-

rum                

16.00 uur Vredeskliederkerk 

 

Dinsdag 18 september 
17.30 uur Doperse Dis –maaltijd 

voor dak en thuislozen 

 

Zondag 23 september 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert     

Dienst in Assen. 
Geen dienst in Groningen 

 

Maandag 26 september 

20.00 uur DoRe Cafe 

In de Remonstrantse kerk 

Lezing Prof. Dr. Frits de Lange 
 

Zondag 30 september 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 
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6 september – Leden, belangstellenden, vrienden ..   
een verkennend gesprek 

Al enige tijd zijn we in onze gemeente bezig met een verkenning van de huidige 

structuur van belangstellenden en leden. Hoe past die structuur van lange jaren 
op de huidige situatie van zeer verschillende betrokken- heid 

bij onze levende gemeenschap. Wat zijn de keuzes 

die mensen maken, met allerlei verschillende 

motivaties? Hoe gaan we daarmee om, en wat 

zijn onze gedachten daarover? Nadat we al en-

kele artikelen in het gemeenteblad hebben 
kunnen lezen, en nadat we op 22 april er ook 

een viering aan gewijd hebben, is het tijd voor een gesprek. 

Om te kunnen nadenken over wat wenselijk is en wat misschien beter 

past bij de huidige situatie, of om te kunnen zeggen dat we de verdeling die er  

is graag willen houden omdat dat het best aansluit bij hoe wij onze traditie ver-

staan, is zo’n gesprek een belangrijke stap. En het zal zeker niet de laatste stap 
zijn. Een gesprek, in alle openheid en in alle open belangstelling naar de verschil-

lende posities die mensen innemen en de gedachten die mensen daarbij hebben, 

zien we in eerste instantie als een mogelijkheid om te luisteren naar onze broe-

ders en zusters, op welke wijze dan ook betrokken en verbonden bij onze ge-

meente. Een verkenning door te vragen, door ons samen te verdiepen en samen 

te begrijpen. Niet zozeer dus om in eerste instantie onze mening te geven in de-

ze kwestie, maar om te luisteren en misschien vragenderwijs te ontdekken hoe 
er gedacht wordt op punten waar we zelf misschien anders over denken. Om 

verder te kunnen komen is het belangrijk ieder in eerste instantie recht te doen, 

en te bevragen op een best kwetsbaar punt: onze betrokkenheid bij en verbon-

denheid met de gemeente. En dat verbonden met zaken die voor ieder van ons 

ook verbonden zijn met geloof, onze geschiedenis en onze visie op het hier en 

nu. Daar zijn we kwetsbaar in, want posities zijn verbonden met onze visie, die 
weer op allerlei wijzen verbonden is met wie we zijn en onze eigen biografie. En 

daar waar we het over visies hebben, ligt een oordeel snel op de loer.  

 Maar zogezegd, we willen beginnen met een open verkenning, luisterend en be-

trokken ook op al die anderen die met ons samen deze gemeenschap vormen. 

Bijbels gezien verwoord in het beeld van het lichaam van Christus in Romeinen 

12, met al die verschillende onderdelen, meer en minder prominent in zicht, die 
in hun verscheidenheid een eenheid vormen, waarvoor de verschillende elemen-

ten onontbeerlijk zijn.  

We hopen dat velen bij dit gesprek aanwezig willen en kunnen zijn, omdat dat 

onontbeerlijk is voor een goed gesprek. Het aantal en de verscheidenheid van de 

deelnemers zal ons immers het beste dienen om met elkaar verdere stappen te 

kunnen zetten. 

Ter voorbereiding is het mogelijk een aantal artikelen te lezen die rond deze 
thematiek verschenen zijn vanuit onze gemeente en in onze broederschap. Niet 

zozeer om definitieve antwoorden te vinden maar om te ontdekken waar de vra-

gen zitten: 

- Artikel bij de dienst van 22 april uit het gemeenteblad van april 

- Een tweetal stukken van de Adviesraad Geestelijke Zaken: 

   1  Relatie doop en gemeente 
   2  Advies inzake de positie van vrienden en belangstellenden in de Gemeente 

Deze stukken zijn digitaal op te vragen bij Tiny Spanjer. tin.spanjer@planet.nl 
 

We hopen velen van u te zien op de 6e september om 19.30 uur in de Menno-

zaal! 
 

De Kerkenraad 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx1Yf7nuPcAhWOLVAKHR6lBdEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mooi-zoetermeer.nl/ouderen/de-netwerkcoach&psig=AOvVaw0Gl56aNadGC256lXxWTAPL&ust=1534016455745257
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Zaterdag 8 september  
 

Zoals in het gemeenteblad van 
juni aangekondigd kunt u  

onderstaand lezen hoe wij als 

Doopsgezinde Gemeente  

Groningen het thema  

‘In Europa’ gaan invullen.  

 
U bent op zaterdag 8 september tussen 10.00 – 16.00 uur van harte welkom in 

onze Vermaning. Ook Eeuwe Zijlstra is deze dag aanwezig en zal op het Marcus-

sen orgel spelen. 

Gastvrouwen- en heren ontvangen u graag met een  kopje koffie of thee. 

 

De verbindende kracht van Quilts 

 
De doopsgezinde kerk herbergt tijdens de Open Monumentendag een kleine ten-

toonstelling getiteld: de verbindende kracht van quilts.  

De tentoonstelling ‘vertelt’ het bijzondere verhaal over de quilts die vlak na de 

oorlog als hulpgoederen door doopsgezinden vanuit de Verenigde Staten naar 

Nederland zijn gestuurd. Deze werden gebruikt om vluchtelingen die uit Oost-

Europa naar Nederland kwamen een deken te geven en zich daarmee te war-
men.  

 

De tentoonstelling sluit aan bij het thema van de Open Monumentendag ‘In Eu-

ropa’, verwijzend naar het verbindende in de  lappendeken van volkeren, landen, 

talen en religies op dit continent.  Doopsgezinden hebben er hun oorsprong, ooit 

ontstaan als reactie op de hervormingsbewegingen in de 16e eeuw in Zwitser-

land, Duitsland en de Elzas. Geloofsvervolging viel hen niet zelden ten deel. Ve-
len emigreerden daardoor naar Noord-Duitsland of Polen, en later naar de Oekra-

ine, de Verenigde Staten en Canada en verder naar Latijns Amerika.  

 

De tentoonstelling zelf illustreert het verhaal van twee vrouwen die elkaar vinden 

in Nederland. Ze worden op onwaarschijnlijke wijze bij elkaar gebracht door een 

stel versleten quilts, gemaakt door groepen vrouwen aan de andere kant van de 
wereld die gewoon gebruikten wat ze hadden.  

Op de eerste plaats is daar An, die in de oorlogsjaren haar leven op spel zet om 

anderen te helpen. Vervolgens is daar Lynn. In de zeventiger jaren als jonge 

vrouw naar Amsterdam gekomen, ontgoocheld door de betrokkenheid van haar 

land in die andere oorlog. Zij is het die jaren later toevalligerwijs de quilts ont-

dekt en op zoek gaat naar hun eigenaar en de verhalen eromheen. Tot op de dag 
van vandaag illustreren quilts de verbondenheid en solidariteit tussen mensen.  

 

In mei j.l. zijn door doopsgezinde quiltgroepen in Zwitserland, Duitsland, Frank-

rijk en Nederland een kleine vierhonderd quilts naar Allepo in Syrië gestuurd, als 

deel van een zending hulpgoederen om de door de burgeroorlog getroffen bevol-

king te helpen. Door de ontvangers worden de quilts ook wel ‘mennonites' ge-

noemd, naar de doopsgezinden die elders in de wereld ook wel mennonieten he-
ten. 

 

Tijdens de openingsuren wordt (onder voorbehoud) een inloop quilt-workshop 

georganiseerd. Onder deskundige begeleiding kan gezamenlijk worden gewerkt 

aan het maken van een quilt. 

 
Jacob Kikkert / Tiny Spanjer  
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Zondagse  lunch 
 

Zondagse lunch op de tweede zondag van de maand na de dienst. 

In september begint weer de eerste zondagse lunch op 9 september. 

Wilt u zich tot uiterlijk 7 september hiervoor opgeven bij de koster 

of bij Manon ter Haar, tel. 050 5713797, email: hm.terhaar@planet.nl. 

 
 

 

  

Jaarthema 2018/2019  

‘Geef mij je angst’    

Startdienst op 16 septem-

ber 
 

 
Met een klein groepje bereiden 

we het komend seizoen voor. 

Samen met de kerkenraad stellen 

we voor om ons dit seizoen te 

verbinden aan het door de ADS 

aangereikte thema: ‘Geef mij je 
angst’. En omdat we het belang-

rijk vinden, naar de toekomst toe, 

ook onze basis als doopsgezinden 

te versterken, verbinden we dit thema met het thema van de vredesweek 

( van 16 tot en met 23 september): ‘Vrede tussen de generaties’ 

We leven in een onrustige wereld, met stromen vluchtelingen, met boten die 

vergaan, stranden of worden teruggestuurd, met oorlogstaal in plaats van diplo-
matie, met oorlog en tegenstellingen die ook dichtbij tot spanningen leiden. Op 

allerlei gebied een onzekere toekomst, ook voor onszelf als gemeente. Een kli-

maat in de verdrukking met droogte. Economie die op vele plekken de leefomge-

ving schaadt. Armoede en honger. Je wordt er bang van. Het verlamt.. En uit 

angst en onzekerheid ontstaat scheiding en vijandigheid, en de neiging om veilig 

te stellen wat we denken zelf nodig te hebben met hoge muren, of zelfs geweld. 
De verlamming lijkt als enige antwoord onverschilligheid te kennen.  

In een dergelijke wereld hebben we elkaar nodig en mogen we overdenken wat 

de Goede Boodschap is van waaruit we leven. Wat betekent het als in het evan-

gelie klinkt dat onze angst overwonnen mag zijn? Als diverse malen klinkt: ‘wees 

niet bang!’ Met elkaar willen we rond deze thematiek leren en vieren. We begin-

nen, een week later dan eerder misschien al bekend werd, op 16 september 
met een startdienst in de morgen en een kliederkerk in de middag.  

In deze startdienst willen we ontdekken en van elkaar horen hoe deze werkelijk-

heid ons raakt, maar ook wat ons moed geeft en in beweging zetten kan. In het 

najaar zal er een gesprekgroep starten ‘Vrede kun je leren’ aan de hand van een 

klein boekje van o.a. David van Reybrouck, geschreven naar aanleiding van de 

diverse aanslagen in de afgelopen jaren. Hierbij zullen we ook onze Bijbelse en 

Doperse bronnen betrekken. In de orde van dienst op de 16e zullen we ook ande-
re plannen aankondigen zoals een maaltijd met gesprek over vrede waarvoor we 

onze broeders en zusters in de oecumene van de stad uitnodigen. Tussen Pasen 

en Pinksteren zal er een bijeenkomst zijn met jongeren over werken aan vrede 

en heelheid, waarvoor we jongeren willen vragen om te komen preken, en waar 

diverse mensen, jong en oud, zullen delen hoe zij praktisch aan een wereld van 

vrede en recht proberen of probeerden bij te dragen.  

mailto:hm.terhaar@planet.nl
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Maar alles begint met de startdienst op 16 september. Een dienst met 
een iets andere vorm, maar van een gebruikelijke lengte. Dus van 10 tot 

11 bent u van harte welkom om het begin van ons seizoen 2018/2019 in 

te luiden ! 

 

De voorbereidingsgroep 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Kliederkerk 
 
Op zondagmiddag 

16 september is er 

weer een viering 

met kinderen,  

tieners en  
volwassenen.  

Knutselen,  

een spelletje,  

wat lekkers?  

Het zou allemaal 

zomaar kunnen. 
Maar wat het  

precies wordt?  

Dan is er maar één 

mogelijkheid:  

zelf komen!  

 
Dit keer sluit het thema aan bij de Vredesweek: 'Generaties voor Vrede’.  

 

Dit thema is juist bedoeld om oudere generaties hun verhalen te kunnen laten 

delen met kinderen en tieners, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Im-

mers, door de komst van vluchtelingen zien ook kinderen dat vrede niet vanzelf-

sprekend is. Ze horen de verhalen van schoolkameraadjes wier ouders uit Syrië 

hebben moeten vluchten, of Eritrea, om maar iets te noemen. Kinderen die in 
oorlog leven of op de vlucht zijn. Wat zijn dan de momenten waarop kinderen 

zich opgenomen kunnen weten in een groter geheel? En waar gaat het ten diep-

ste over in verhalen die helpen bij zoiets als:  Vrede kun je leren, van elkaar en 

aan elkaar? Verhalen die mensen met elkaar verbinden, jong en oud, en verleden 

met het heden. De geloofsgemeenschap wordt dan een plek waar ruimte is om 

langlopende relaties aan te gaan, waar kinderen zich op hun eigen wijze kunnen 
uitspreken en als handelende personen worden gezien en gerespecteerd. En niet 

in de laatste plaats;  en waar het verhaal klinkt van God die ieder mens ziet en 

die wil dat ieder mensenkind tot zijn of haar recht komt. 
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Het gaat er dus niet 
om, zeg maar,   

‘kindvriendelijke  

activiteiten’ te  

ontplooien om de ge-

meente overeind te 

houden. Maar om 
recht te doen aan  

kinderen en jongeren, 

èn aan onszèlf als  

geloofsfamilie.  

Het vloeit voort uit het 

hart van de Bijbelse 
boodschap van  

gerechtigheid en 

vrede. Als we daar 

oog voor kunnen hou-

den,  lukt het ons vast 

om op de lange ter-

mijn betekenisvolle  
gemeenschappen  

te zijn. 

 
Mocht je dit lezen, 

kom dus ook!  

Wees welkom, met je 

verhalen over het  
leven en over wat je 

inmiddels geleerd hebt 

over vrede, of nog 

steeds aan het leren 

bent. Kort of lang ge-

leden. 

 
We beginnen om 

16:00 uur. Een kopje koffie staat dan klaar voor de volwassenen, en voor de 

kinderen ranja. Er zijn gekke, creatieve en verrassende doe-activiteiten voor alle 

leeftijden.  

We sluiten af met een viering en tot slot een versnapering. Het is nadrukkelijk 

bedoeld voor alle leeftijden, jong en minder jong. En het thema is: 'Wereld in 
beweging gezet’.  

Als laatste is er een viering, en voor we weer naar huis gaan eten we pannen-

koeken, voor de kinderen zoveel als je op kunt! Het duurt tot uiterlijk 18.00 uur.  

 

N.B. ’s Morgens is er ook een (gewone) kerkdienst om 10.00 uur. Maar ja, wat 

heet gewoon.  
 

ds. Jacob Kikkert 

 

 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK-sLequPcAhWLJlAKHankBf0QjRx6BAgBEAU&url=https://vredesweek.nl/winkel-downloads&psig=AOvVaw2uIUK2NByCKeZ9PQx2mvJ6&ust=1534019660725499
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DoRe-Café: Langer leven? Waardig leven!                                                        
  Dilemma’s en mogelijkheden 
 

 
Het DoRe-café van doopsgezinden en 

remonstranten organiseert in het na-

jaar een drieluik over de ontwikkelin-

gen in de samenleving over leven en 

levenseinde, voltooid leven, waardig-

heid en kwaliteit van leven. De lopen-
de discussies hebben veel te maken 

te maken met wat het leven waarde 

geeft, met beschikking over je eigen 

leven en het einde daarvan. En niet in 

de laatste plaats met de ontwikkelin-

gen in de geneeskunde en de zorg.                          
In een serie van drie bijeenkomsten 

richten we onze blik op verschillende 

velden. Prof. Frits de Lange zal een 

inleiding houden over ouder worden, 

leven en in het grotere, ethische per-

spectief. In de film Forever van Heddy Honigmann ontmoeten we gewone men-

sen en hun verhalen over verlies en weer zin zoeken. In de derde bijeenkomst 
horen we over de dilemma’s en mogelijkheden in de medische wereld en in de 

thuiszorg. Hoe kun je een –ouder- leven zo lang mogelijk zin geven?  

 

 
(1)Lezing prof. Frits de Lange  

Een verhaal in filosofisch-ethisch perspectief over de ontwikkelingen rond ouder 

worden, waardigheid en voltooid leven. 

Prof. dr. Frits de Lange is hoogleraar Ethiek  aan de Protestantse Theologische 

Universiteit in Groningen.                   
Datum: maandag 26 september 

Plaats: Remonstrantse kerk, kerkzaal 

Tijd:  20.00 uur 

Toegang: vrijwillige bijdrage 

 

 
(2)Film Forever van Heddy Honigman 

In 2006 maakte regisseuse Heddy Honigmann de documentaire Forever over de 

Parijse begraafplaats Père Lachaise. Zij ontmoet daar bezoekers die de rustplaat-
sen van hun cultuurhelden opzoeken. Maar de gesprekken zijn ook bespiegelin-

gen op het eigen leven en het denken over de dood van de bezoekers. Stof tot 

nadenken en stof tot gesprek met elkaar. 

datum: dinsdag 30 oktober 

plaats: Doopsgezinde kerk 

tijd:  14.00 uur – inloop vanaf 13.45 ur 

toegang:  vrijwillige bijdrage 
 

 
(3)Een avond vanuit medisch perspectief. Hierover volgen nog nadere 

gegevens! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN056lpOPcAhXLbVAKHdi_AUIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rws.be/web/over-rws/30-jaar-rws/&psig=AOvVaw30LALWi-Dt8JY6EHSt7QXR&ust=1534017879355518
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KORT NIEUWS UIT DE  Kerkenraad   12 juni 2018 
 
Voorzitter Alex opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij con-

stateert dat er nu een kleine groep mensen de KR, Commissie van Beleid, vormt. 

De vorige vergadering in mei is niet doorgegaan omdat veel KR leden op die da-

tum andere verplichtingen hadden.   

Jan Cees leest als inleiding het gedicht Hoop van Vaclav Havel:  

Hoop is …… een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld ge-
beurt ... .. Hoop is ergens voor werken omdat het goed en zinvol is ….. ongeacht 

de afloop of het resultaat…. 

 

Algemeen: 

De dienst op 22 april was een verkenning met elkaar rondom het thema  leden – 

belangstellenden – vrienden. Op 6 september zal weer aandacht aan dit onder-

werp besteed worden. Het is de bedoeling dan opnieuw het gesprek met elkaar 
te zoeken. De uitkomst daarvan bepaalt hoe we er mee verder gaan. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei in werking getre-

den; de nieuwe wet op de privacy. Dit heeft ook grote gevolgen voor bijv. Ge-

meenteblad, Gemeentegids etc. Vanuit de ADS is hierover advies uitgegaan naar 

de gemeenten. Tiny Spanjer en Ellen van Drooge worden gevraagd hier voorbe-

reidingswerk voor te doen t.b.v. de DGG. 
 

Wijken:  

De predikanten zijn beschikbaar voor de wijken op welke manier dan ook. Alex 

stelt voor dat de predikanten meer mee vorm geven aan de inhoud en de uitwer-

king tijdens de wijk-bijeenkomsten. Vraag is waar het initiatief ligt. Jacob geeft 

aan dat dit in principe bij de wijken zelf ligt.  Op 20 oktober as. is er een bijeen-

komst van de wijkcontactpersonen; voorstel is dat de predikanten dan met een 
aanbod van inhoudelijke onderwerpen zullen komen.   

Het onderwerp eenzaamheid staat op de agenda. Ook in de eigen DGG gemeente 

speelt eenzaamheid. Hoe kun je mensen een gevoel geven dat ze welkom zijn, er 

bij horen? Het signaleren van eenzaamheid is belangrijk. Dit onderwerp wordt 

ook besproken op de bijeenkomst van 20 okt. 

 
Uit de regio  (en verder weg):  
Tijdens de laatste BV is het ADS regelement gewijzigd en is afgesproken dat elke 

gemeente naar ledenaantal mag stemmen: gewogen stemming. De DGG zal dan 

stemrecht hebben voor 5 personen. 

In de afgelopen GDS vergadering is een samenvatting gegeven van de interviews 

(uitgaande van het Grote Gemeenten Overleg) gehouden in alle GDS gemeen-

ten: in  alle gemeenten spelen herkenbare zaken zoals bij de DGG. Het plan is 
om in september het rapport van alle interviews (incl. Friesland) af te hebben. 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz8c6XrePcAhXPZ1AKHZOwCg8QjRx6BAgBEAU&url=https://stock.adobe.com/search?k%3Dthumb&psig=AOvVaw0E5oXNxi7_yES77QZdmp3q&ust=1534020319587770
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Bezoek aan Oosternieland 
 
Op 22 juli 2018 waren we als Doopsgezinde Gemeente Groningen uitgenodigd 

door Anneke en Rudy van Kalker om naar Oosternieland te komen. Gewoon ge-

nieten op een zomerse dag lekker buiten bij hen in de tuin van hun huis dat  

naast de oude Doopsgezinde pastorie staat. Een mooie dag was het zeker en het 

was heerlijk om bij en onder de bomen te zitten in het Groninger land. De ont-

vangst was met koffie en gebak en met hulp van twee dorpsgenoten was ook 
gezorgd voor een lunch met twee heerlijke soepen en verschillende salades. 

Het was een gezellig en ongedwongen samenzijn op deze zondag waar de 20 

aanwezigen elkaar eens op een andere manier konden ontmoeten en spreken. 

Na de lunch gingen een paar moedige lopers nog op pad voor een bezoekje aan 

de St Nicolaaskerk van Oosternieland en hierna ging iedereen weer huiswaarts. 

Anneke en Rudy: Bedankt voor deze leuke en geslaagde dag!  

 
Jantien Groeneveld 
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      Elkaar niet ontbreken! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wat bespraken wij op 6 vroege avonden in de zomer ? 
Nadenken over wat blijvend van waarde is in ons Gemeente-zijn 

voor 

 nu en naar onze toekomst. 
 
 Inleidende woorden van de uitnodiging die we allen ontvingen: 

Als gemeente bereiden we ons voor op de toekomst. Er vinden veranderingen 

plaats, organisatorisch en inhoudelijk. Dat gebeurt natuurlijk steeds wel, zo-

als enige tijd geleden met het proces van waarderende gemeente, maar deze 

tijd lijkt ons in het bijzonder uit te dagen om antwoord te geven op existenti-

ele vragen: Wie zijn we?  Wie willen we zijn? 
Hoe zijn we? Hoe willen we gekend zijn? Wat doen we? Welke ant-

woorden zouden we willen geven op de tijd waarin we leven? 

Naast alle concrete veranderingen die ons vroeg of laat te wachten staan, 

zoals teruggang in leden of bezit, het stoppen als zelfstandige gemeente, is 

het van het  allergrootste belang dat we nadenken en met elkaar spreken 

over ons geloof, de inhoud van ons samenzijn. Wat bracht ons ooit bij de 
gemeente ? Wat is het dat ons steunt en overeind houdt ? Wat moedigt ons 

aan om vol te houden? Welke vergezichten begeleiden en inspireren ons als 

het avond lijkt te worden? Met elkaars antwoorden, vragen en verlangen zijn  

we gemeente. Zo zijn we onmisbaar voor elkaar nu en naar de toekomst toe! 

Op deze uitnodiging is een klein groepje mensen ingegaan, en we zien eigenlijk 

wat we bespraken een beetje als voorwerk. Een gesprek over zulke centrale 

thema’s, over de kern van wat we willen zijn: Een eigentijdse Doopsgezinde Ge-
loofsgemeenschap op weg in de tijd die voor ons ligt, kun je eigenlijk niet voeren 

met maar 6 a 8 mensen! We willen er dan ook zeker op terugkomen, in gesprek-

ken die nog volgen, in vieringen, en ook op een toogdag op 23 juni 2019. Dit 

is de datum van onze traditionele buitendag, maar er is voor gekozen dit tot een 

dag voor iedereen in Noord Nederland te maken. Een dag van wederzijdse inspi-

ratie en hoop, een dag van bemoediging en nieuwe ideeën.  
Onze gesprekken waren aan de hand van het kleine boekje: ‘Doopsgezind’: van 

blijvende waarde? Hierin worden in 6 kleine hoofdstukjes zes facetten van ons 

gemeenteleven aan de orde gesteld, met bijbelse grondwoorden en teksten en 

vragen ter overdenking. 
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1 Het eerste hoofdstuk was getiteld Theologie. Welke geloofstaal gebruiken we? 
Wat zijn de verhalen en de bijbelgedeelten die ons helpen om ook ons leven en 

het leven van onze gemeente te zien als een onderdeel van Gods schepping, 

Gods plan met deze wereld. Hoe verhouden de oude woorden en verhalen zich 

tot onze dagelijkse werkelijkheid. Hoe zien we alles wat niet zo goed gaat, wat 

bij de handen afbreekt, alle grote thema’s en problemen van deze wereld toch 

als het decor waarop Gods geschiedenis plaats vindt? En hoe zien we onszelf en 
elkaar als de bondgenoten die God zoekt in Zijn plan. Juist in alle ellende is het 

van belang om elkaar te helpen en te laten zien dat God juist in deze wereld wil 

aanwezig zijn. Aanwezig in Zijn Zoon, die in onze wereld is gekomen en ook 

komt. Er zijn zoveel bijbelverhalen waarin verteld word hoe Hij aanwezig is in de 

mens die lijdt, de mens die zoekt, de mens die twijfelt.  

 
We vonden het moeilijk om de grote woorden van het geloof, zoals verlossing, 

verzoening, hoop zo maar in onze tijd te verbinden met onze ervaringen en 

waarnemingen. Daar kunnen we nog lang over doorpraten. We misten velen in 

het gesprek, ook mensen van een andere generatie, omdat er direct al het idee 

was dat we er alleen niet uit zouden komen.. We spraken over ons eigen geloof. 

Hoe verschillend is dat soms niet van anderen die van deze zelfde gemeente lid 

zijn. Hoeveel meer tijd zouden we niet moeten nemen of hebben om elkaar wer-
kelijk hierop te bevragen, totdat we de verbindingen helder hebben, totdat we 

vragen kunnen formuleren voor ons allemaal samen! We hopen dan ook dat ook 

anderen in de gemeente, op andere plekken misschien, met anderen samen deze 

gesprekken willen gaan voeren, om vervolgens de uitkomsten bij elkaar te kun-

nen brengen. 

 
2 Proeven we waar het in de eredienst  

om gaat?  In het gesprek daarover werd ‘ont-

moeting' als één van de belangrijk  

element genoemd. Het gaat dan om  

‘samen, om de ontmoeting met de 

broeders en zusters en de 
verbondenheid die dan wordt  

ervaren, maar ook met  

datgene wat ons overstijgt: 

de ontmoeting met het ‘hoge-

re’, met God, het goddelijke. In 

de eredienst zoeken we iets te 

willen beleven, iets van God op het 
spoor te kunnen, en daardoor bevestigd te worden  

in ons mens-zijn, misschien ook wel iets van troost of hoop kunnen ervaren of 

aangezegd krijgen, en een ander verhaal horen dan dat we meestal horen. (Een 

verhaal bij of tegenover deze tijd).  Hoe doe je dat zo, dat de traditie en genera-

ties met elkaar worden verbonden? En is er ruimte voor het aangevochten zijn? 

Mag dat benoemd worden? We vonden ook dat de zegen die aan het eind van die 
dienst wordt gesproken/gezongen, ons als brood voor onderweg is, en ons 

steeds opnieuw bepaald bij hoe wij in de wereld, die Gods schepping is, kunnen 

zijn. (We lazen Psalm 71 uit ‘Een knipoog van u zou al helpen', van Karel Eyk-

man). 

 

3 Apostolaat 

Een begrip dat we niet snel in de mond nemen. Eerst hebben we gekeken waar 
dit begrip thuishoort. In de toenmalige griekssprekende wereld was apostolaat 

nauw verbonden aan: het gezonden zijn - meestal door de staat - van kolonisten 

met een bepaalde taak en opdracht. Bij het gezonden zijn op deze wijze valt niet 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8lbCJ3eXcAhXJyqQKHdjHDWsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sprenglevend.nl/kerkdienst.aspx?lIntEntityId%3D54026&psig=AOvVaw1BDeikxp-FUH17ZZctMT9a&ust=1534101895339540
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de nadruk op vertegenwoordiging en autorisatie, maar op het passieve van het 
gezonden zijn. Bijbelgeleerden wijzen daarom naar rabbijnse tradities die spre-

ken over 'sjaliach' of 'sjaloeach' dat gevolmachtigde betekent, boodschapper, 

woordvoerder, iemand uitgezonden met opdrachten. De sjaliach is de vertegen-

woordiger (dat kan ook de geloofsgemeenschap zijn) in persoon en rechten van 

zijn opdrachtgever. De rabbijnen zeggen dan ook: een afgezant van een mens is 

als deze zelf. De sjaliach wordt behandeld als zijn zender. Dit geeft contour aan 
een zin bij Paulus waar deze over zichzelf zegt: “Paulus, door de wil van God een 

apostel van Chrisus Jezus”. Ook over Jezus zelf wordt op deze wijze gesproken. 

(Hebr. 3.1-2). Eén van de manieren waarop wij iets van het apostolaat (waartoe 

leerlingen van Jezus worden geroepen) gestalte geven is in de vorm van gast-

vrijheid. Er zijn vele andere vormen denkbaar. In wezen gaat het om een vorm 

van 'zijn', en niet om een vorm van doen. Gastvrijheid is voor ons onder meer 
verbonden van met de Doperse Dis. Daar komt iets aan het licht van het ‘getui-

gen van de hoop [Christus, Koninkijk = de goede Boodschap waar we uit probe-

ren te leven] die in ons is’, en zijn we op dat moment misschien net zoveel gast 

als gastheer/vrouw; in dat stukje van God’s werkelijkheid, op die derde dinsdag-

avond van de maand.  

 

4 Diaconaat. Met elkaar constateren we  
dat diaconaat eigenlijk ook het hart van    ge-

meentezijn is. Immers als medewer- kers 

in Gods wijngaard willen we bijdragen 

aan een wereld zoals God die be-

doeld heeft. Een wereld die we 

Koninkrijk Gods noemen. In onze 
wereld, in deze werkelijkheid, 

als het koningschap van Chris-

tus zichtbaar wordt in de ma-

nier waarop mensen er voor 

elkaar zijn. Wanneer zij die 

dat het meeste nodig hebben 
kunnen rekenen op onze solidari-

teit. Een belangrijke vraag die je 

met het oog op de toekomst van 

onze gemeente zou kunnen stellen: 

‘Wie zou ons missen als gemeente, be-

halve wijzelf?’ We denken dat diegenen  

aan wie zichtbaar is geworden van een an-
dere wereld, ook via ons. Misschien dat  

bezoekers van de Doopsgezinde Dis ons zullen missen. Broeders en zusters in de 

oecumene die van ons een eigen dopers geluid hoorden. En misschien doopsge-

zinde zusters en broeders in de regio met wie we samenwerkten.. Het gaat om 

de contacten die we hebben. Daarin, in die contacten, bij de ontmoeting, wordt 

helder wie of wat we zijn. Voor de ander met wie we contact hebben, maar ook 
voor onszelf, omdat juist in de ontmoeting we groeien naar wie we zijn. Het is als 

met een naam. Voor onszelf alleen is de naam die we hebben nauwelijks rele-

vant, maar in de ontmoeting wordt onze naam wezenlijk. Het onderscheidt ons 

van de ander, het is de aanduiding wie we zijn, en in gedachte en gevoel wordt 

bij het noemen van die naam opgeroepen wie we zijn, met alles wat we meene-

men. Laten we daarom ook naar de toekomst de contacten die we hebben koes-

teren en nieuwe contacten aangaan, zo immers blijven we en worden we wie we 
zijn. Op grond van de goede Boodschap waar we uit proberen te leven. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkucDK3uXcAhWFKewKHa7SCNEQjRx6BAgBEAU&url=http://balkbrug.gkv.nl/diaconie/&psig=AOvVaw3Hm6pUqPzljFgbojnF6_R5&ust=1534102296650192
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5 Pastoraat. Omzien naar elkaar. Wat ons trof in de aangereikte woorden was 
dat er stond dat het er om gaat elkaar te voeden met de nieuwe kracht van Gods 

woord. Niet zomaar alleen een kopje thee en een beetje belangstelling, maar 

samen zoeken en taten naar wat ons verbind! Dat we verantwoordelijk voor el-

kaar willen zijn, en dat we elkaar ten diepste ook nodig hebben. Als het goed is, 

kan pastoraat ook het vullen van leegte zijn. Leegte die ontstaat doordat de zin 

ontbreken gaat, het doel, de hoop. Om zo met elkaar in verband te komen is het 
nodig dat we elkaar kennen, dat we weten wat de ander nodig heeft, en hoe met 

onze eigen woorden maar ook met hoopvolle en verbindende woorden van het 

evangelie draagkracht ontstaat. We merkten dat het vaak een heel proces is, als 

mensen van elkaar of van de gemeente wegdrijven. Op een gegeven moment 

lijkt geloof minder belangrijk, zijn mensen teleurgesteld, raken we vervreemd. 

Dan maakt het ons misschien niet zoveel meer uit of we komen of niet. Omdat 
we misschien niet meer durven uitspreken wat ons dwarszit, omdat we daar de 

zin niet van inzien, of omdat we misschien de ander ook niet belangrijk genoeg 

meer vinden om in gesprek te gaan. Ook merkten we dat we elkaar pas echt iets 

te vertellen hebben als we elkaars verhaal kennen. Pas dan kunnen woorden 

bemoedigen of misschien zelfs richting geven zonder verwaand of arrogant of 

betweterig over te komen. We constateerden dat we de bijbelse verhalen niet 

meer tot ons nemen, niet meer zo kennen, laat staan dat we weten wat ze voor 
ons zouden kunnen betekenen. Eigenlijk, min of meer tot slot, werd er gesteld 

dat we elkaar niet willen ontbreken. Sterker nog, we zeiden dat we elkaar nodig 

hebben! We kunnen het niet alleen, maar dat zeggen we in een wereld waarin 

het het hoogste is als we alles zelf kunnen, als we niemand nodig hebben. We 

kunnen ons verzekeren, ons huis op slot doen, onze eigen kennis verbreden en 

wat al niet. Zelfredzaam! Maar durven we dan niet te zeggen dat we de ander 
nodig hebben? Misschien is dat moeilijk… Misschien zeggen we dan: Ik heb je 

gemist. En dan wordt dat door de ander als een standje gezien. Vrijheid blijheid 

toch? We hebben elkaar nodig, en er is moed voor nodig om dat te uiten, en het 

kost tijd om vervolgens dat te beleven. Want als we elkaar nodig hebben, mag 

het ook gaan over wat we dan van de ander nodig hebben, wederzijds. En ver-

volgens is er ruimte nodig voor woorden en daden en gebaren die dat laten zien! 
 

6 Spiritualiteit. Een soort 

gist in het brood. Smaak, 

lucht en duurzaamheid 

van het geestelijk brood 

dat we delen.. De bijeen-

komst over dit hoofdstuk 
is nog niet geweest.. 

Misschien kunt u het zelf 

lezen en verslag doen 

met een stukje in dit 

blad. Wat is uw spirituali-

teit? 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 19 augustus 
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Mevrouw H.C. Meihuizen 

 

Zondag 26 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 2 september 
10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 9 september 

17.00 Start nieuwe seizoen met 

maaltijd, ds. K. van der Werf 

Opgave bij Mads Haadsma  
 

Zondag 16 september 

10.00 Ds. H. (Hester) Wouda 

Eerste zondag Vredesweek 

 

Zondag 23 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 
Tweede zondag Vredesweek 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 30 september 

10.00 Ds. M.L. Bruggen  

 
Zondag 7 oktober 

10.15 Regionale Broederschapsdag-

viering GDS in Groningen 

10.15 Zondagsschool  

 ook in Groningen 

 
 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 29 augustus 
14.00 Jaarlijkse reisje Zusterkring 

vertrek vanuit de Voorhof 

 

Maandag 3 september 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Dinsdag 4 september 
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 10 september 

14.30 Zusterkring 

19.00 Repetitie koor in Haren 
 

Woensdag 12 september 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Maandag 17 september 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 
Maandag 24 september 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Maandag 1 oktober 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 
Dinsdag 2 oktober 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

 

 

 
  

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil2v644OXcAhULMuwKHSL9BK0QjRx6BAgBEAU&url=https://rtvslos.nl/2015/09/15/vredesweek-2015/&psig=AOvVaw0QcbNlyePLeEv7N3qEEBL8&ust=1534102718905476
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In memoriam Christiaan Toxopeus 
* Nieuwe Pekela, 1 juni 1932 - †Groningen 5 juli 2018 
 

Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis 

de Schepper het begin en einde is. 

 

Met deze woorden heeft de familie het overlijden van Chris Toxopeus op donder-

dag 5 juli 2018 bekend gemaakt, na een korte ziekenhuisopname. 
Geboren in Nieuwe Pekela, waar zijn vader huisarts was, is Chris in de voetspo-

ren van zijn vader getreden en na zijn studie medicijnen huisarts geworden in 

Zuidhorn. Via zijn zus leerde hij tijdens zijn studieperiode Riek Boneschansker 

kennen. Het klikte meteen en al die jaren is dat zo gebleven. 

 

Na enkele waarnemingen in verschillende huisartsenpraktijken deed de mogelijk-

heid zich voor om een huisartsenpraktijk in Zuidhorn over te nemen.  
Dit bleek een zeer goede keus te zijn. Als geboren Groninger bleef hij toch werk-

zaam in de provincie. Hij raakte vertrouwd met het dorp en de mensen. 

Ook de vijf kinderen waaronder de twee jongste kinderen een tweeling is, groei-

den op in ‘het doktershuis’, zoals de woning genoemd werd.  

Het Groningerland, met zijn koolzaadvelden, het graan, de boerderijen, Electra 

en het Reitdiep, was voor hem hét land. Maar er was ook de fascinatie voor an-
dere landen, vooral de bergen en Oostenrijk hadden een speciale betekenis voor 

hem wat zich uitte in zijn liefhebberij van fotografie en dan vooral dia’s.  

 

In 1983 werd er afscheid genomen van de praktijk in Zuidhorn en verhuisde hij 

naar Haren. Het huis aan de Emmalaan was precies het goede huis. De tuin, de 

blauwe regen, maar bovenal ook een mooie uitvalsbasis dankzij de snelweg.  

En met de caravan werd er dan ook ieder jaar opuit getrokken vooral richting de 
bergen. Het bridgen en het kegelen waren grote hobby’s van hem waarbij hij 

trots was op het kegelspeldje, verdiend door hoge scores. Chris was en bleef een 

echte ‘gezinsman’. Ook toen de familie zich uitbreidde bleef hij zeer geïnteres-

seerd naar de kleinkinderen. En als er advies werd gevraagd, deed je nooit ver-

geefs een beroep op hem.  

 
Hij is altijd zeer betrokken geweest bij de doopsgezinde traditie zowel in Noord-

horn als in Haren. Als hoofd van de wijkorganisatie heeft hij veel bezoeken aan 

gemeenteleden in het verborgene gedaan. Ook voor de jeugdwerkcommissie was 

hij actief.  

 

Hoewel het de wens was om aan de Emmalaan te blijven wonen, werd in 2017 
de knoop doorgehakt om te verhuizen naar een appartement aan de Westerse 

Drift. In de nieuwjaarsdienst van 2017 heeft hij dit persoonlijk aan de gemeente 

meegedeeld. In april 2017 volgde de verhuizing, dankzij grote steun van de kin-

deren. Op zondag 10 juni 2018 heeft Chris nog het 60-jarig jubileum van de 

Doopsgezinde Gemeente Haren mogen vieren. In de eerste week van juli 2018 

namen zijn levenskrachten af. 

Op woensdag 11 juli 2018 is in Groningen zijn leven herdacht met woorden en 
muziek. Kinderen en kleinkinderen hebben herinneringen gedeeld en ds. Van der 

Werf heeft een afscheidsbrief voorgelezen waarin Chris iedereen bedankt voor 

alle contacten die er mochten zijn en waarin hij van zichzelf zei dat hij een ‘inge-

togen Groninger was’ en dat er ’n tied van komen en een tied van goan was, en 

dat die tijd nu aangekomen was.  
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Lieve mensen, 
Hartelijk dank, dat u hier bent gekomen om aanwezig te zijn bij mijn afscheid 

van het aardse leven. Uw blijk van medeleven zal zeker bijdragen om het gemis 

en verdriet te verwerken bij mijn familie, te weten mijn kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen. Maar bovenal mijn Riek, mijn alles. 

Ik was een geboren en ingetogen Groninger en hield veel van het Groninger land, 

de cultuur en de taal! 

Daarom zeg ik in het Gronings: 

“Ik wait, der is 'n tied van komen, 

En ook 'n tied van goan, 

En alles wat doar tussen ligt, 

Ja, dat is mien bestoan. 

’t Was mooi, ’t was goud, 

’t kon minder!” 

Ik groet u allen, vaarwel. 

 

Ik heb Chris Toxopeus mogen leren kennen als een ‘warme man’ voor wie de 

mens altijd voorop kwam. Of zoals door één van de kinderen werd gememo-

reerd: “Hij was dokter in hart en nieren!” Dat hij moge rusten onder de hoede 

van de Eeuwige. 

Chris Toxopeus mocht 86 jaar worden.  

 

Ds. Klaas van der Werf 

 

Zusterkring 
 

Het reisje van de Zusterkring is op woensdag 29 augustus gepland. Graag om 

13.30 verzamelen. 

We moeten uiterlijk om 14.00 uur vertrekken vanaf de Doopsgezinde kerk. We 

blijven dicht bij huis en zullen een workshop volgen. Aan het einde van de mid-
dag eten we met elkaar en hopen uiterlijk 8 uur terug te zijn in Haren. 

 
De data waarop we het komende najaar bij elkaar komen zijn: 10 september, 8 

oktober, 5 november, 26 november en op dinsdagavond 11 december vieren we 
advent. Noteer deze data alvast in jullie agenda. De invulling van de bijeenkom-

sten is nog niet rond, maar er wordt aan gewerkt. 

 

Op 10 september willen we graag van ieder van jullie een bijdrage horen, die 

ook geschikt zou zijn voor de 40-dagen kalender. Dit kan een lied, gedicht, ge-

dachte, levenswijsheid in poëzie of proza zijn. Wil je je bijdrage op papier zetten 
en na afloop inleveren. We hebben toegezegd, dat we een aantal bijdragen voor 

de nieuwe kalender voor 2019 zullen aanleveren bij de GDS. Je hoeft echt niet 

iets zelf te bedenken, maar als je een tekst gebruikt van een andere auteur, dan 

graag deze naam er bij. 
 

Gerbrig Rietema-Siebenga 
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Lieve zusters en broeders, 
 

Dank voor de mooie kaart die Tonny vorige week zondag  
(10 juni) bracht, en de mooie bloemen die ik vandaag  

(17 juni) uit handen van Jantiena mocht ontvangen.  

Dat voelt warm en opgenomen, dank daarvoor. 

Wellicht dat het verhaal wat er met me aan de hand is, al 

wel de ronde heeft gedaan maar ik ben zo vrij jullie daar-

over even kort te verhalen. He heeft te maken met m'n aan-
gezichtsverlamming die ik ooit in 1989 als gevolg van griep 

heb opgelopen. 

Ik heb op 7 juni jl. een (hopelijk laatste) gezichtsoperatie ondergaan, waarbij 

geprobeerd is om de spier in mijn linker wang iets meer aansturing te geven. 

Daarvoor heeft de chirurg een stukje van een pees uit m'n het rechter boven-

been genomen, en dat bevestigd aan de linker mondhoek en binnensmonds ge-

leid en vastgezet op m'n jukbeen. Op deze wijze kan de spier, die er 15 jaar ge-
leden is ingezet, beter door mijn rechter gezichtszenuw aangestuurd worden. Het 

resultaat is nu na 10 dagen de operatie erg bemoedigend. Het is nog een beetje 

dik en voelt alsof ik van een verdoofde tandarts sessie ben teruggekeerd. Niet 

ernstig dus maar ik kan de mond nog niet helemaal open doen dus eten is nog 

met kleine hapjes. 

De vooruitzichten zijn goed en het herstel ook, dus ik hoop binnenkort jullie allen 
weer met een brede glimlach te ontmoeten! 

Lieve groet, 

Hendrik Blanksma 
 

       
Zondagsschool 
          

Zondag 1 juli was de laatste keer zondagsschool voor de zomervakantie.   Tij-

dens de zondagsschool hadden we het over ‘op reis’ gaan en hebben we tekenin-

gen gemaakt van stoepkrijt. Daarna zijn we zelf op reis gegaan naar Apelbergen 

waar we ons afsluitend uitje hadden. We hebben eerst lekker gespeeld in de 
speeltuin en pannenkoeken gegeten. Daarna hebben we bosgolf gespeeld. Dan 

moet  je met een stok  met een klomp eraan een bal 

over het pad  slaan en uiteindelijk in 10 holes 

slaan. Het groepje  

dat dat met het minst aantal slagen heeft ge-

daan heeft gewonnen. Het lijkt makkelijker dan 

dat het is!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de startzondag op 9 september  begint de 

zondagsschool weer. Wil je ook komen of heeft u 

(klein-)kinderen die wel willen  

komen, iedereen is van harte welkom!! 
 

                                            Anne-Geertje Hoekema

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO94vf6OXcAhVGDuwKHSPtCS8QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/stock-foto/tekening_bloem.html&psig=AOvVaw2kYbqWgeOeqkF8vusOQp0J&ust=1534105029195406
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Vanuit de kerkenraad  
Op dinsdag 10 juli kwam de kerkenraad weer bij elkaar voor  
een reguliere vergadering. Bij deze vergadering waren ook  

zr. Hummelen en zr. Koudenburg aanwezig om respectievelijk  

een toelichting te geven op de laatste GDS bijeenkomst  

en de BV vergadering. Onze boekhoudster gaf een toelichting  

op onze financiële situatie. Zr. J. Wester las als bezinning het  

verhaaltje “Alles gaat voorbij” van Toon Tellegen uit  
“Maar niet uit het hart”. 

Bij de mededelingen en ingekomen stukken werd de organisatie van de rom-

melmarkt op 14 juni in Oranjestraat besproken. Onze kerk zal tijdens rommel-

markt de deuren open hebben en er wordt gezorgd voor koffie en limonade. Ver-

der kwam het tuinonderhoud ter sprake en het opschonen van de tegels bij de 

kerk. 

Wat betreft de financiële situatie hebben we op dit moment een exploitatie tekort 
wat ook mede is ontstaan door de nog te verwachten subsidie en ledenbijdragen 

die vaak aan het einde van het jaar worden overgemaakt. Ook is de post energie 

nog hoog door een naheffing van Essent. We hopen dat één en ander aan het 

eind van het jaar weer in balans komt. 

Verder stond de nieuwe privacywetgeving (AVG ) op de agenda. We stellen een 

brief op voor de leden en belangstellenden die na ondertekening van de voorzit-
ter zal worden verspreid. Ook het colofon van het Gemeenteblad wordt aange-

past. Adres gegevens worden verwijderd, telefoonnummers blijven staan. 

Vervolgens werden de notulen, preekrooster en aanwezigheid in de komende 

diensten doorgenomen en werd het wel en wee van enkele leden besproken. 
 

Op dinsdag 11 september is onze volgende vergadering. 

 

Jelly Wester ( secretariaat) 
 

Kroniek van Doopsgezinden te Assen vanaf 1896   
         tot 31-12-2017  
 

1941 Aantal leden: 67; Ds. Gosses (Heerenveen)met 30 jongeren op trektocht 

door Drenthe vraagt voor één nacht logies in Assen, zusterkring regelt dat * kin-

derboek voor inschrijven kinderen van doopsgezinde ouders ingesteld .* ds. 

H.J.de Wilde doet intrede in DG. Stadskanaal, en daarmede ook in DG Assen.* 

predikant woont nu in Stadskanaal.* zitplaatsenverhuur ter discussie, maar ge-
handhaafd * Twee jongeren 17 en18 jaar oud, aangemeld voor toetreding als lid 

maar worden daarvoor nog te jong geacht * Schoolbord aangeschaft t.b.v. cate-

chisatie.  

1942 ALV aanwezig 41 leden en 9 belangstellenden; ( nooit eerder dat aantal ) 

ALV heet nu ”vertoeving”; dagelijks bestuur: vz. ds. De Wilde, boekh. br. Wie-

renga, secr. br.Elema. * aanwezigen zorgden voor hout en/of turf, koffie/thee en 
suiker * koortje van kerstviering zingt ook op ALV *  

kerkenraadsleden brs .Van Erp en Van Pelt in krijgsgevangenschap * Zwolse Ring 

beëindigt subsidie omdat DG Assen geen overleg pleegde bij beroepen predikant.  

1943 * In verband met de ingestelde speertijd ( avondklok) Vertoeving op zon-

dagmiddag * discussie over attestatie verzoek van broeder en zuster voormalige 

NSB leden * vier dopelingen * wegens onbetrouwbare treinenloop komt predi-
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kant voortaan ‘s daags voorafgaand aan de dienst naar Assen * koster Filips 
vraagt ontslag; wordt opgevolgd door Wekema.  

1944 Aantal leden 72 * Assen krijgt ontheffing opzegtermijn van Zwolse Ring en 

wordt lid Groninger Doopsgezinde Sociëteit * gebrandschilderde raam 

Noordgevel kerk door baldadige jeugd zwaar beschadigd. * enige kerkdiensten 

vervallen wegens gebrek aan brandstof * kerstfeest wordt gevierd in onver-

warmde kerk * ds. De Wilde fietst van Stadskanaal naar Assen voor huisbezoek 
* br. De Vroom overlijdt in Duits concentratiekamp * ds. J. Knot, evenals groot 

aantal andere Tesselaren door de Duitsers gedwongen tewerkgesteld in Drenthe, 

assisteert in DG Assen. (In 1948 ging hij als legerpredikant naar toenmalig Ned. 

Oost-Indie)  

(In het najaar van 1944 (nog voor de hongerwinter) werden achtereenvolgens 

willekeurige gemeenten verplicht alle daar nog aanwezige mannen voor twee 
weken uit te zenden naar Drenthe om zgn. ‘tankvallen’ te graven; daarvan werd 

vrijwel niemand vrijgesteld; die termijn werd echter herhaaldelijk verlengd. Heb 

in mijn jeugd dergelijke actie van nabij meegemaakt; Harlingen moest 600 man 

leveren; mijn vader was daarbij. Per speciale Duitse trein naar Assen, vandaar in 

colonne lopen naar Smilde; enige weken later naar Ruinen. Toen de bevrijding 

naderde wisten steeds meer dwangarbeiders te ontsnappen)  

1945 Vertoeving met 32 leden en 7 belangstellenden * in april ( na de bevrij-
ding) tweewekelijkse kerkdiensten hervat. * het gemeenteleven herstelt zich 

moeizaam.  

1946 Aantal leden 81; zondagsschool 11; catechisanten 17 ( in twee groepen op 

woensdagmiddag) .* Batig saldo f.2570,- * Ds. De Wilde neemt in mei beroep 

naar Balk-Woudsend aan * ds. G.de Groot uit Workum beroepen, maar deze be-

dankt * In juli neemt mw.ds. M.Knot (DG. Zijldijk het beroep naar Assen-
Stadskanaal aan; zij is de eerste vrouwelijke predikant in Assen.  

1947 Aantal leden 86 * Onderhoud graf Boonstra (Zuiderbegraafplaats) overge-

dragen aan de burgerlijke gemeente, ten koste van f. 125,- * Organist benoemd 

voor f.100,- per jaar plus f. 25,- voor begeleiding zondagsschool .* in oktober 

neemt ds. Knot afscheid wegens huwelijk met huisarts Stevens te Hallum * DG 

Assen vacant, ds. Meerburg Snarenberg (Zwolle) wordt consulent omdat in GDS-
gebied te veel vacatures zijn * catechisaties gaan door maar beroepingswerk 

wordt uitgesteld tot januari 1949 .* DG Assen collecteert niet voor Doopsgezinde 

Vredesgroep wegens “te verwachten weerstand“ in de gemeente.  

1948 Aantal leden 86; zondagschool 10; catechisanten 5 * groot onderhoud aan 

het orgel besteed, maar de windpedalen bevallen slecht; er wordt nu een elektri-

sche wind voorziening aangeschaft.  

1949 Overleg met Stadskanaal over beroepingswerk onder 9 afgestudeerde 
ADS-proponenten, * prop. L. Laurense beroepen, maar is al benoemd in Stave-

ren * br. Wierenga, boekhouder sedert 1928, opgevolgd door br. Koopmans * 

twee kerkenraadsleden gaan beurtelings wekelijks één avond op huisbezoek * 

actieve zusterkring; maakt boottocht over Friese meren * ; GDS bepleit reorga-

nisatie combinaties met Assen als streekgemeente * extra ALV machtigt kerken-

raad in het overleg inzake combinaties, te handelen naar ‘bevind van zaken’..  
1950 Combinatie Meppel-Assen: predikant f.1200,- traktement + f. 300,- reis-

kosten per jaar + pastorie * preekdienst elke twee weken alsmede twee dagen 

per week voor pastoraat en catechisatie, in Assen * predikant vrijgesteld van 

ringdiensten e.d. in GDS-gebied; * verzoek van GDS om jaarlijkse bijdrage van 

Assen t.b.v. Stadskanaal afgewezen * ds. H.R.Keuning afkomstig van DG. Irn-

sum-Poppingawier, die in mei ‘49 intrede deed in Meppel, m.i.v. 3 sept. in deel-

tijd ook predikant van DG Assen.  
1951 Peildatum 30 april: 92 leden; 5 dopelingen; 12 catechisanten * , geen 

zondagsschool * herstart van Broederkring; ds. Keuning voorz. br Bonnema secr. 

* Zusterkring “groeit uit consistoriekamer” * i.v.m. zorgelijke financiële staat van 
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DG Assen is automatisch maandelijks gireren van bijdragen zeer wenselijk * 
Apostolisch Genootschap (afgescheiden van Nieuw Apostolische Kerk in Pr. Hen-

drikstraat) wordt belangrijkste medegebruiker van de doopsgezinde kerk. * zij 

zullen zorgen voor: gasverwarming van kerk en kamer, betimmeren van preek-

stoel c.a.; vervangen van 100 stoelen door 150 andere; een toilet met wasbak 

en aansluiting op waterleiding; kokoslopers en -mat in kerk en kamer; rijwiel-

stalling met bestrating en verlichting; wit- en schilderwerk in kerk; schoonhou-
den van kerk, erf en tuin; onderhoud orgel, alsmede kosten van verlichting en 

verwarming incl. t.b.v. doopsgezinde activiteiten * medegebruik zal buiten de 

tijden van doopsgezinde bijeenkomsten geschieden, tegen een vergoeding van f. 

50,- per maand, gedurende tenminste 3 jaren .* Alleen tijdens Apostolische bij-

eenkomsten mag portret van de Hoge Apostel in de doopsgezinde kerk worden 

opgehangen * DG Assen dient te zorgen voor: herstel van smeedijzeren hek 
voorlangs de kerk, levering van materialen voor de aan te leggen riolering, als-

mede voor aandeel van f. 1000,- in de kosten voor aanleg van de gasverwar-

ming. *  

* nieuwe richtlijn voor financiële ledenbijdragen: :minimaal ½ % voor inkomens 

minder dan f.3000,- en 1½ %,- voor belastbare inkomens van f. 5000,- en hoger 

* ds. Keuning blijkt overwerkt, heeft rust nodig; bijstand van ringpredikanten 

gevraagd. * koster heeft f.1000,- van DGA geleend maar blijft in gebreke inzake 
de gestelde voorwaarden; hem wordt schriftelijk aangezegd f. 2,50 per week af 

te lossen .* Ds .H.R. Keuning aanvaardt het beroep van DG. Grou en neemt in 

oktober afscheid. * in gelijktijdige vergaderingen van DG Meppel en Assen op 3 

nov. wordt uit twee kandidaten ds. Laurense (Stavoren) met 89 van 126 uitge-

brachte stemmen beroepen.  

(De identieke stembriefjes van in beide gemeenten gelijktijdig gehouden stem-
mingen, waren ongeopend bij elkaar gebracht en centraal in aanwezigheid van 

afgevaardigden van beide gemeenten geteld, zodat het aantal voorkeurstemmen 

per gemeente onbekend bleef )  

 

Wordt vervolgd. 

 
Geert de Jong 

 

Buitendagtaart 
 

250 gr. meel 

125 gr. boter 

   65 gr. suiker 

1 ei 
1 mespunt zout 

1 eetl. melk 

 

Deeg kneden en 30 min. In de koelkast. 

Voor de vulling: 

500 gr. rode bessen 

4 eieren gescheiden 
125 gr. gemalen amandelen 

1 pakje vanille suiker 

 

Eigeel met een eetlepel suiker mixen tot het haast wit is. 

Eiwit  stijfslaan en suiker, amandelen en vanille suiker er door doen. 

2/3 deel door het eigeel, daar de rode bessen door. 
Deeg in een bakvorm)26 cm)doen en gaatjes met vork prikken en deegrand van 

1-2 cm. opzetten. 
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Mix met rode bessen erop en rest, is 1/3 van het beslag er over heen doen. 
Ongeveer 1 uur bij 90 C in de oven.  

 

En wie in de zomervakantie nog meer lekkere taarten wil bakken, hieronder nog 

het volgende recept. Veel bak- en eetplezier! 

 

 

Advocaattaart 
 

Springvorm 24 cm. 

1 pakje margarine (roomboter blijft te zacht) 

2 pak lange vingers 

200 gr.witte basterdsuiker 

2 pakjes vanille suiker 

2 eieren 
2 borrelglaasjes rum 

Wat melk 

Advocaat 

Slagroom(+ eventueel klopvast) 

Chocolade hagelslag bitter. 

 
Bereiding: 

1 bakblik invetten en met paneermeel bestrooien 

2 in een schaaltje wat melk met een beetje rum 

3 de helft van de lange vingers hierin dompelen en de bodem van de vorm hier-

mee bedekken 

4 boter romig roeren, eieren, basterd suiker en vanille suiker toevoegen en roe-

ren tot een romige massa(eventueel kom in een pan met warm water zetten. 
Nog wat rum aan deze massa toevoegen 

5 de helft van deze massa over de lange vingers doen. Nu weer een laag gedom-

pelde vingers en daar over heen de rest van de crème. 

6 taart in de diepvries zetten 

7 voor gebruik de taart met een warm mes in stukken snijden, laagje advocaat 

er over doen en versieren met slagroom en daar overheen wat choc.hagel strooi-
en. 

8 de stukken die niet gebruikt worden zonder advocaat direct terug zetten in de 

diepvries. 

p.s.taart uit de vriezer halen als je aan het gebak toe bent. 

 

 
Rommelmarkt 

Oranjestraat 
 

Zaterdag 14 maart 

was er weer de jaar-
lijkse rommelmarkt in 

de Oranjestraat. Het 

weer zorgde er mede 

voor dat er veel be-

langstelling was en 

een gezellige sfeer. De 
deuren van onze 

Doopsgezinde kerk 

waren open en dat 
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zorgde voor veel belangstelling en inloop. En natuurlijk ook de heerlijke koffie die 
we op de stoep voor de kerk hebben geserveerd. 

Zo waren “de stillen in den lande” even weer heel zichtbaar in de straat. 

Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. 

 

 

“Preekboek” 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 
zondagse diensten. 

 

Zondag 17 juni 2018      

Voorganger - zr. J. Valk 

Organiste - zr. T. Van Nimwegen 

Thema - “Dat ik zie wat is   en mij toevertrouw.”. 

Muzikale overdenking - “Andante” van Alexandre 
Guilmant (1837-1911) en Psalm 105 couplet 5 tussen  

de 2 lezingen. 

 

Zondag 24 juni 2018. Buitendag in Tolbert. 

Zondag 24 juli waren we met 11 leden en belangstell-

lenden van de Doopsgezinde Gemeente Assen aanwezig 
op de Buitendag van de GDS. De muziekinstrumentjes 

van de zondagschool waren weer uit de mottenballen 

gehaald en gewapend met muziekinstrumenten, fluiten, rammelaars en fietsbel-

len gingen we naar Tolbert. 

Het was een sfeervolle, muzikale dag waarbij we gesproken hebben over liederen 

die voor ons waardevol zijn en waarom en hebben we samen muziek gemaakt. 

 
Zondag 1 juli 2018 

Voorganger              - ds. J. van der Meer 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “ Het licht dat nooit dooft ”. 
Muzikale overdenking:    - “ Cantabile” van Enrico Pasini   

 
Zondag 15 juli 2018 

Voorganger              - ds. T. Weidema-Bos, gezamenlijke dienst met de VVP 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “ Eén woord is genoeg…. ”. 
Muzikale overdenking:    - ““If love’s a sweet passion” van Henry Purcell  

(1659 - 1695).  

 
                     

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

te Assen. 

 

Zondag   12 aug 10.00 uur. Ds. C. Winkler Prins 

Zondag   26 aug 10.00 uur. Ds. Klein Nagelvoort 

Zondag   9 sept 10.00 uur. Br. J. Pondman 

Woensdag  12 sept Avondgespreksgroep:Uitje naar klooster 

     Ter Apel? 

Zondag  23 sept 10.00 uur. Ds. J. Kikkert. DG Groningen 

     op bezoek.  



Algemeen 

 

 

 
24  

 Dopers Leerhuis in Friesland Seizoen 2018-2019 
 

Wie deelneemt weet waarom 

Het Dopers Leerhuis wil voorzien in lesprogramma’s, die voor zowel 

gemeenteleden, vrienden, niet kerkelijk gebonden mensen, maar ook 

beroepskrachten, interessant genoeg zijn om kennis te verkrijgen van geloof, 

traditie en (hedendaagse) cultuur. Daarbij is het streven om laagdrempelig te 

zijn. 
Met veel voldoening kijken we terug op het afgelopen seizoen en zetten dit leer-

huis 

daarom voort. 

 

Overzicht Leerhuisprogramma 2018-2019 

op zaterdagen van 9.45-12.00 uur en donderdagen van 20-21.30 uur 
 

zaterdag 8/9/18: De Joodse Jezus en de hem ‘toebedeelde functies’ als 

Messias en Verlosser. Johannes van der Meer. 

 

zaterdag 22/9/18: Is de kloof tussen Jodendom en Christendom te 

overbruggen?’       Johannes van der Meer. 

 
zaterdag 6/10/18: De rol van de kerk/gemeente in een postchristelijk tijdperk. 

         Chris Doude van Troostwijk. 

 

zaterdag 3/11/18: Hoe overleeft de kerk/de gemeente van nu het 

postchristelijk 

tijdperk?        Herman Heijn. 
 

zaterdag 24/11/18: Christelijke kerkarchitectuur in de Middeleeuwen.  

Gabriel Vriens 

 

zaterdag 19/1/19: Christelijke kerkarchitectuur in de reformatietijd.  

Gabriel Vriens 
 

donderdag 7/2/19:Doopsgezinden en Maatschappij, periode 1870-1944.  

Pieter Post 

 

donderdag 7/3/19:Doopsgezinden en Maatschappij, periode 1944-heden.  

Pieter Post 

 
Excursiedag zaterdag 15 juni 2019. Deze staat ook open staat voor niet-

deelnemers. Tegen die tijd zal worden bekendgemaakt wat het doel en de 

bestemming daarvan is. 

 

Verder wordt ook aangeboden de Cursus Methodisch leren preken II en een 

Special voor beroepskrachten in doopsgezinde gemeenten.  
 

De Menniste Wurkpleats te Heerenveen, waar het Dopers Leerhuis in Fryslân 

zetelt, is bereikbaar met de auto, er is een parkeergarage schuin tegenover.  

En vanaf het bus- en NS-station is het ca. 20 minuten wandelen. 

 

De brochure Dopers Leerhuis Fryslân, waarin het volledige programma, de kos-

ten en hoe u zich kunt opgeven, is te vinden op: 
http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl  Opgave voor 1 september  

 

http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/


Algemeen 

 

 

 
25  

 
 

Activiteiten Doopsgezinde Gemeente        
Heereenveen-Tjalleberd 
 

De Activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente Hee-

renveen-Tjalleberd is er wederom in geslaagd het komende sei-

zoen een attractief programma aan te bieden. De serie van ac-

tiviteiten wordt op 23 september geopend in de Doopsgezinde 

kerk aan de Kerkstraat in Heerenveen met een concert van het 

dubbelkwartet Canto Divertimento onder leiding van Bob 

Pruiksma. Aanvang 15.30 uur. De toegang is vrij, bij de uitgang 

is een collecte. Op 9 oktober wordt er onder leiding van Durk 

Zwaagstra gewandeld in het Katlijker Schar, een indrukwek-

kend natuurgebied. Gestart wordt om 10.00 uur op het par-

keerterrein aan de Schoterlandseweg in Katlijk. Opgave bij Jo-

han G. Koers (0513-636333; jgkoers@telfort.nl) of Jan Koers (06-

510162275; j.koers46@upcmail.nl). De bekende advocaat Wim An-

ker houdt op 15 oktober een lezing in de Menniste Wurkpleats 

(Doopsgezinde kerk) in Heerenveen. Hij zal spreken over de 

rol, taak en attitude van de strafpleiter (‘Strafpleiter, een wan-

deling op een evenwichtsbalk’). Aanvang: 20.00 uur. De entree 

bedraagt 5 euro (inclusief 1 consumptie: koffie of thee).  

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Jan Koers 

Activiteitencommissie Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail.nl


Algemeen 
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Veel bezoekers en ontroering bij jubileum 30 jaar 
Charter van Groningen 
 

Ze moet tijdens de dienst even weg lopen, de jonge vrouw. Zo grijpt de dienst 

deze zondag van het jubileumweekend haar aan. “De voorgangers vertellen over 

mijn leven, over mijn verdriet”, vertelt ze later, “Al jaren leef ik hier als illegaal 

met mijn moeder op straat. Niemand zag onze pijn, alleen God. En nu hebben 

we deze mensen gevonden. Nu is er licht.” 
 

De afsluitende viering van het jubileumweekend 30 jaar Charter van Groningen, 

op zondag 24 juni, stond helemaal in het teken van vluchtelingen in nood én in 

het teken van licht. Het licht dat niet te doven valt, het licht van hoop, van red-
ding voor iedereen. De 12 weken durende kaarsenestafette die door Nederland 

ging, kwam hier tot besluit. De kaarsen werden binnen gebracht door vertegen-

woordigers van kerken uit alle provincies, voorafgegaan door een kaars die bin-

nen werd gebracht door een lid van de Karengemeenschap in Nederland - als 

vertegenwoordiger van de internationale vluchtelingengemeenschap. 
 

De Martinikerk was bijzonder goed gevuld voor de bijzondere afsluiting van het 

jubileumweekend. Dat weekend kende vele ontroerende momenten. Samen de 
maaltijd delen op zaterdag, bijvoorbeeld. Gasten van het weekend en gasten uit 

de bbb+opvang van INLIA, jong en oud, van allerlei gezindten, van allerlei ach-

tergronden, samen aan tafel. 
 

De prachtige Wall of Hope, gemaakt door jongeren van onder andere het Maar-

tenscollege in Haren. Muzikanten en zangers uit de bbb+opvang die samen met 

het koor van opnieuw het Maartenscollege ‘Iedereen is van de wereld’ ten gehore 

brengen. De uitreiking van de Levende Stenen aan de jonge ambassadeurs van 

Defence for Children en aan 16-jarige Toby Perez Riquelme uit Amsterdam; jon-
geren die zich uit geheel eigen beweging inzetten voor vluchtelingen in nood. 

Voorbeelden voor ons allen. 
 

De expositie van de befaamde dokter Pietro Bartólo uit Lampedusa, met foto’s 

over zijn werk op het kleine eilandje in de Middellandse Zee waar zoveel vluchte-

lingen aankomen. Het Drentse tentenkamp uit 1997 ‘revisited’ met een expositie, 

door Ineke Bakker, voormalig algemeen secretaris van de Raad van Kerken in 

Nederland, net als toen geopend met het opnieuw aansteken van de stormlan-
taarn. De nieuwe gemeenschappen die zich aansloten bij het verbond door het 

Charter te ondertekenen. 
 

Het jubileumweekend was niet bedoeld als een feest, daarvoor is het charter dat 

zoveel jaar geleden werd opgesteld nog te pijnlijk actueel. Zie de eerste zinnen 

die 30 jaar geleden werden opgetekend: “De situatie van vluchtelingen en asiel-

zoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij de Europese 

regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen en asiel-
zoekers een halt toe te roepen.” 
 

Het weekend was bedoeld om elkaar te steunen, te bemoedigen en aan te moe-

digen. Om samen verschil te maken in het leven van mensen in nood. Want dat 

is wat het charter al 30 jaar doet. Er werd stilgestaan bij wat we vermogen als 

we samen de handen uitsteken naar vluchtelingen in nood. En dat is veel. Dat 

biedt kracht en hoop, zoals bezoekers zeiden. “Bemoedigend”, “ontroerend” en 

“hoopgevend” zo luidden veel van de reacties die INLIA mocht ontvangen. 
 

Op de website van INLIA vindt u het volledige verslag in tekst en foto’s en film-

pjes van de diverse onderdelen.  
 

Oproep 

Was u bij het jubileumevenement eind juni en heeft u misschien foto’s gemaakt? 

Wij zouden die foto’s graag ontvangen! We maken een foto-album op de website 
van INLIA en plaatsen daar ook graag uw bijdragen. U kunt ze sturen naar 

info@charter1988.nl. 

http://www.inlia.nl/nl/alle-berichten-over-het-30-jaar-evenement
mailto:info@charter1988.nl


 

 

Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele  

pastoraat incl. gespreksgroepen:  

Ds. J.H. Kikkert,  06-51516030 

 

kerkenraad:  

Voorzitter: A.J. Anema,  

telefoon 0592  202015  

  

Secretaris/ledenadministratie:  

J. Wester-Veenstra,   

0592-248053  

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl  

  

lid: R.de Poel-Hijlkema  

0592-412404  

  

Uitvoerend boekhouder:  

T. Koudenburg-Huizinga,   
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.doopsgezindassen.nl  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

http://www.doopsgezindassen.nl/

