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Pinksteren, taal van liefde  
 
Als het gaat over verschillende talen, dan denken wij aan Engels, Frans, of Duits, 
of Grieks, of Japans. Maar er is bijvoorbeeld ook de taal van de straat, de taal 

van de twitter en whatsapp, de taal van you tube. De taal van de jeugd, die een 

heel andere is dan de taal van de ouderen. Die verschillende talen, kunnen een 

grote kloof vormen, en kunnen veel onbegrip betekenen. Het is zo makkelijk om 

die ander maar af te doen, als geklets, als dronkemanspraat. Je echt verdiepen 

in de taal van een ander, en dus ook in de belevingswereld van een ander, dat 
vraagt inspanning, en dat vraagt ook moed. We zijn zo goed in rationaliseren, 

definiëren, indelen, elkaar in hokjes plaatsen ook. De geest ontdekken heeft te 

maken met wat niet in hokjes te plaatsen is, maar juist daarbuitenom kan wor-

den ontvangen. Die geest is het mysterieuze ge-

schenk van het leven zelf, dat door ons heengaat, ons 

bezielt, ons doet geloven, hopen, liefhebben, schep-
pen. Overigens  ook een geschenk dat wij ooit terug 

zullen moeten geven. 

 

De Geest is de ervaring van het goddelijke in ons 

mensen. Daar moeten wij het van hebben. Zij ver-

wijst dan ook niet naar iets ver weg, iets ‘bovenna-

tuurlijks’, zoals men vroeger wel zei, maar naar de even natuurlijke als geheim-
zinnige scheppingskracht die wij allemaal in ons meedragen, waarvan begin en 

einde door ons als liefde bezongen worden.  Zij doet ons begrijpen dat schep-

pingskracht en liefde niet zonder gezond verstand kunnen bestaan. De moeilijk-

ste taak van dat gezond verstand is, telkens opnieuw, te onderscheiden tussen 

wat goed is en wat kwaad, tussen de goede, de heilige geest in ons, rondom ons 

heen vooral, en dat andere, de kwade geest  die evenzeer in ons een woonplaats 
zoekt. In de tweeslachtigheid die ons veelal bekleed, raken goed en kwaad tel-

kens weer in elkaar verward. Waarachtig leven betekent daarom: de juiste keu-

zes maken tussen de geest van liefde en de chaos waartoe zelfzucht, hebzucht, 

honger naar macht, kleinmoedigheid leiden: alles waarbij onze geest, onze le-

vensadem slecht gaat ruiken. Slechte adem kan de liefde tussen twee mensen 

ongemakkelijk maken. Slechte geest maakt de liefde tussen groepen mensen, de 
maatschappelijke en sociale saamhorigheid, tot een bijna onmogelijke opgave.  

Liefde is het grondwoord van de Geest, Gods grondwoord. En de uitnodiging lief-

de te geven, te ontvangen en weer door te geven in een en dezelfde beweging. 

Zoals de levensadem, die vanaf den beginne al boven de wateren was, waar een 

wereld uit voortgekomen is in een onmetelijke diversiteit die zich onophoudelijk 

verder vertakt. Woord geworden, taal, gestalte gekregen, zeggen de bijbelschrij-

vers. Zo is het altijd gegaan; in de geest van het verbond, langs de weg van de 
Thora. De geest uit de mond van Mozes en de profeten. Die altijd die geest van 

Liefde met een hoofdletter was: om samen te ontvangen en te bewaren en aan 

elkaar te doen. Diezelfde geest die ook Jezus bezielt, die door niets of niemand 

kan worden tegengehouden. Dat is kennelijk de boodschap. En die levensbron, 

die Levende, zegt Jezus tot de zijnen, leeft evenveel in mij als in jullie. Laat je er 

ook door bezielen en door bewonen. Het leven zelf, dat stroomt door alles heen. 
Gemeenschapsadem, waar we immers allen vanaf stammen in in geborgen zijn. 

De levende die is in ieder van ons. Als je dat ziet, stroomt het vanzelf naar ande-

ren toe. Bemind wórden, dóet beminnen. Enfin, je weet het eigenlijk al: de ander 

niet minder dan jijzelf, ieder meegerekend. Wat zou het goed zijn zo wereldwijd 

elkaar te verstaan. Ik laat jullie mijn vrede. 

 

Ds. Jacob Kikkert 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEzfKQiZDbAhVC2qQKHWvMDKEQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/86738594/stockillustratie-kerk-logo-vlammen-over-mensen.html&psig=AOvVaw0jT1uZ7g-lzwr2LcV_bhCP&ust=1526760534761423
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Donderdag 24 mei 

20.00 uur Martin Buber studiegroep 
 

Zondag 27 mei 

10.00 uur Ds. F. Fennema 

m.m.v. Het Noordelijk Doopsge-

zind koor zie info elders 

 

15.30 uur Concert koor Panta Rhei 
“Bonjour mon Coeur”. 

 

 

Zondag 3 juni 

10.00 uur Dienst in Eenrum 

Ds. Christien Duhoux 
Geen dienst in Groningen 

 

Dinsdag 5 juni 

10.00 uur koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

 
Woensdag 6 juni 

19.00-20.45 uur Leerhuis “Blijvend 

van Waarde”, gesprekken over Ge-

meente-zijn van heden naar toe-

komst 

 

Zondag 10 juni 
10.00 uur Ds. Wikke Huizing 

17.00 uur Ionavesper 

 

Dinsdag 12 juni 

!8.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Natafelen-Gesprekskring 
 

Woensdag 13 juni Redactievergade-

ring 

 

 

Zondag 17 juni 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 
 

Dinsdag 20 juni 

17.30 uur Doperse Dis; maaltijd voor 

dak- en thuislozen 

 
 

 

 

Woensdag 20 juni 

19.00-20.45 uur Leerhuis “Blijvend 

van Waarde”, gesprekken over Ge-
meente-zijn van heden naar toe-

komst 

 

Zondag 24 juni 

10.15 uur GDS-Buitendag 

 
Zondag 1 juli 

10.00 uur Ds. Hester Wouda 
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In memoriam Ellen Westra – Versteeg            

 
In een hele volle Vermaning namen we op 27 februari afscheid van Ellen Westra. 

Na een kort en hevig ziekbed is zij op zevenenzestig jarige leeftijd van ons heen-

gegaan. Veel te vroeg en veel te snel, zeker voor haar dierbaren.  

Nog maar even daarvoor was ze lid geworden van onze gemeente, zuster in het 

geloof. Afkomstig uit een doopsgezind gezin had ze ooit in Groningen aangeland 

wel catechisatie gevolgd bij dominee Fleischer. Maar toen, net van huis, waar ze 
verantwoordelijkheid droeg en ook de zorg voor jongere broers had, lonkte het 

leven en de stad. Geloof was er zeker, maar misschien niet de rust en de ruimte 

om zich hier echt in te verdiepen. Nu, vooral in deze laatste maanden was er wel 

de behoefte en de wens om dat wat een belangrijke dragende kracht was ge-

weest en misschien ook meer was geworden, te belijden.  

Ze liet zich dopen. In een kleine, intieme bijeenkomst op vrijdagavond bij Ellen 

en haar man René thuis, vond haar doop plaats. De kracht was er niet meer om 
dit te midden  van de gemeente te doen. Ik schreef hier eerder over in dit blad. 

 

Slechts enkele dagen erna 

verliet ze deze wereld, 

terwijl haar man en haar 

kinderen om haar heen 
waren. 

Met elkaar, in samen-

spraak met de uitvaartver-

zorging, onze koster Nyn-

ke, met vele helpende 

handen, werd er een 

prachtig afscheid georga-
niseerd, waarmee Ellen en 

haar leven verteld en 

rechtgedaan werd. 

Er waren beelden, van 

haar leven hier, van haar 

plek op Öland, verzorgd 
door Tristan. Er was mu-

ziek die voor haar belang-

rijk was. Zoals Zalstoe aal-

tid bi mi bliven van Ede 

Staal en het vioolconcert 

van Max Bruch. Maar vooral was er heel veel wat kinderen en kleinkinderen in 
muziek en woord lieten zien van wat hun moeder en oma hen geleerd had. Wat 

ze aan hen doorgegeven heeft met hen gedeeld. Een sterke, betrokken en liefde-

volle vrouw, met aandacht voor hen die het nodig hadden, ook in haar werk Niet 

voor het onbekende vervaard, met lef en nieuwsgierig. Het ging over haar crea-

tiviteit, over het huis in Zweden, over breien, over muziek, over autorijden, en 

snel. Maar vooral toch die verbondenheid met haar kinderen en kleinkinderen en 

natuurlijk René. 
 

Anouk vertelde over  een reis naar Shetland, over de gedeelde passie voor het 

breien en ze las een gedicht van Hans Andreus. Amber, die met haar gezin in 

Zweden woont liet iets horen en zien van de Zweedse liefde van Ellen. Er was 

een fragment uit de gebroeders Leeuwenhart, en haar dochters Ronja en Jorid 

zongen een oud Zweeds- Gotlands lied Andetag. Fleur speelde met haar kinderen 
Emil en Lisa Samen voor altijd van Marco Borsato. Emil speelde alleen op gitaar 

Alle menschen werden Bruder. Zoon Yoost had een prachtige melodieuze eigen 
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rap gemaakt. Jesper, de jongste zoon, zong, met het Georgische koor Caucasica 
waar hij lid van is, Shen khar venakhi. Er waren vele leden van het koor geko-

men om Jesper terzijde te staan. Als laatste sprak René bij de baar over de 47 

jaar die hij samen met Ellen was. Het geheel, met zoveel diversiteit en in woord 

en muzieksoorten was een prachtig beeld van wie Ellen was. Zoals dat ook ver-

teld werd met de lijkwade waarin Ellen gehuld was. Op haar eigen wens was haar 

laatste plaats niet een dichte houten kist, maar een baar met verschillende, ge-
kleurde lijkwades. Kleurrijk en vrij, in de ruimte. Zo legden wij haar ook ter ruste 

op de Rooms-katholieke Begraafplaats.  

 

Ondernemend en liefdevol, betrokken en aanwezig, zo werd zij getekend op die 

dinsdagmiddag, en ik voegde daarbij de woorden van 1 Johannes 4, over de lief-

de:  Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde 
komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Woorden 

die geklonken hadden bij haar doop. Liefde als een onvoorstelbare kracht: mooi, 

wezenlijk, verbindend, gericht op de ander. Een kracht van God uit, zichtbaar 

geworden in Jezus, zichtbaar geworden in ons. Sterker dan de dood, die zo on-

voorstelbaar wreed scheiding brengt in ons bestaan. Maar die de herinnering niet 

kan doven, de verbondenheid niet kan verbreken en wat wezenlijk is niet kan 

doen vergeten. 
Moge Ellen rusten in de hoede van de Eeuwige en moge zij die haar het meest 

missen gezegend zijn met herinneringen en hun verbinding met haar.  

 

Ds. Geert Brüsewitz 
 

 

 
 

Het Noordelijk doopsgezind koor  
 

Elke week op maandagavond  
repeteert het koor. 

Wij studeren liederen,  

tot licht klassieke werken in,  

die we in verschillende zondagse 

diensten ten gehore zullen brengen. 

 

De eerste gelegenheid,  
dat het koor medewerking verleent 

aan een dienst, is in Groningen,  

op 27 mei 2018.  

De dienst begint om 10.00 uur. 

Ds. Fokke Fennema zal hierin voorgaan. 

 
Op zondag 10  juni 2018 zal het koor enkele liederen ten gehore brengen in 

een feestelijke dienst in Haren, waar het 60-jarig bestaan van de kerk in Haren 

gevierd zal worden.   Hier zal ds. Klaas van der Werf de dienst leiden en  

begint eveneens om 10.00 uur. 

 

Daarna is het voor het koor zomervakantie, maar in  september begint het  
nieuwe seizoen weer en zullen we wederom van ons laten horen. 

 

Misschien treffen we elkaar in één of beide diensten. 

 

Marijke Dijksterhuis 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://static.arenalokaal.nl/uploads/8c/45/8c452d627eccd64edca24ef41ccd6722.jpeg&imgrefurl=https://www.arenalokaal.nl/arena/specials/kunst-en-cultuur/muziek/velps-koor-akkoord-slaat-nieuwe-weg-in-na-conflict-met-kerkbestuur&docid=Q_jawDXykQk8wM&tbnid=Wz63EhxH3eQsjM:&vet=10ahUKEwjvkY6Ti5DbAhWLy6QKHc22A2wQMwhaKCAwIA..i&w=849&h=565&bih=940&biw=1873&q=koor&ved=0ahUKEwjvkY6Ti5DbAhWLy6QKHc22A2wQMwhaKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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 Wat een verrassing!... 
 

....de vele kaarten, mailtjes, app-jes, sms-jes, cadeautjes en bloemen die ik op 

mijn  

50-ste verjaardag heb mogen ontvangen.  
Heel hartelijk bedankt allemaal! 

 

Nynke Dijkstra 

 

 
 

Vooraankondiging bezoek DG Emden, 8 juli 2018 
 

Op zondag 8 juli komt de Doopsgezinde gemeente Emden op bezoek in Gronin-

gen. Jan Lüken Schmid (Pastor der Nordwestdeutschen Mennoniten-gemeinden) 

zal voorgaan in de dienst.  
Aansluitend aan de dienst is er nog een kort programma voor onze gasten en 

iedereen die zin heeft om aan te sluiten.  

 

Programma 

10.00 uur   Dienst o.l.v. Jan Lüken Schmid (in het Duits én NL)  

11.00 uur  Koffie/thee in de Mennozaal  
12.00uur  Lunch aangeboden door de Gemeente Groningen (in de 

Mennozaal)  

13.00 uur  Rondleiding door de binnenstad o.l.v. Tjerk van de Schaaf 

ca. 14.00 uur Afsluiting met thee en koffie 

 

Meer informatie in het volgende gemeenteblad.  

We hopen u allen te zien op 8 juli a.s.  
 

Marjolijn Coolman en Ellen van Drooge 

 

 

Van de financiële administratie (mei 2018) 

 

Hoofdgeld januari t/m april 2018 
 

Hieronder ziet u het resultaat over periode januari t/m april 2018 van de op-

brengsten van het hoofdgeld en het aantal gemeenteleden dat dit tot stand heeft 

gebracht.  

Met dit resultaat lopen we helaas ruim € 7.000,- achter om het begrote bedrag 

voor 2018 te realiseren. 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjklb7fjJDbAhVEC-wKHfx1DxkQjRx6BAgBEAU&url=https://gratis247.nl/greetz-kaarten-1-1-gratis/&psig=AOvVaw3fwwgar1geAXx7lKy8OaZ9&ust=1526761652333373
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Belastingvoordeel 

 

Graag willen we u nogmaals op de hoogte brengen van de mogelijkheid om uw 

hoofdgeld in de vorm van een jaarlijkse schenking aan de Doopsgezinde Ge-
meente vast te leggen. U maakt dan gedurende een periode van 5 jaar, jaarlijks 

hetzelfde bedrag over. Een dergelijke schenking kan bij de jaarlijkse belasting-

aangifte volledig worden afgetrokken. U hoeft dus geen rekening te houden met 

de drempel van 1% (minimaal € 60) en het maximum van 10% van het verza-

melinkomen. Dat levert in veel gevallen een fiscaal voordeel op. Het formulier 

om de schenking vast te leggen kunt u bij ondergetekenden opvragen of zelf 
downloaden: 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20peri

od_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf  

 

Collectebonnen 

 

Collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar. Het afgelopen halfjaar is er een flinke toe-
name geweest in het gebruik van collectebonnen. Graag willen we het gebruik 

nogmaals onder de aandacht brengen door de procedure voor het verkrijgen van 

de collectebonnen hier te herhalen:  

 

- Collectebonnen zijn beschikbaar in gekleurde vellen van:  20 x € 1 

  (geel), 20 x € 2 (rood) en 20 x € 5 (groen)  
- de bonnen kunnen besteld worden door het verschuldigde bedrag over te 

boeken naar de rekening van de kosterij van de Doopsgezinde Gemeente 

Groningen: NL14 TRIO 0198 4319 10  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen  

o.v.v. collectebonnen X x €1 + X x €2 + X x €5 

en gelijktijdig een begeleidende e-mail (met aantal en bedrag)  
naar de Kosterij: info@dggroningen.doopsgezind.nl 

- de bonnen (op naam van de besteller en klaargemaakt door Nynke Dijk-

stra) 

liggen de zondag nadat de betaling is binnen gekomen in een enveloppe 

(met naam besteller) in de kerkenraadskamer en kunnen daar na afloop 

van de kerkdienst worden afgehaald 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
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- De bonnen kunnen gebruikt worden voor collectes tijdens de diensten van 
de Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

Gemeenteblad 

 

In 2017 is besloten het Gemeenteblad in principe digitaal als PDF, via email naar 

de gemeenteleden sturen. Dit besluit leverde een besparing op van ruim € 2.700. 
Gemeenteleden die het Gemeenteblad toegestuurd willen krijgen kunnen dat op-

geven bij Nynke Dijkstra. Aan hen die dat nog niet hebben gedaan wordt ge-

vraagd € 25 over te maken naar rekening: 

  NL93 TRIO 0198 4506 64  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen 

o.v.v. bijdrage kosten Gemeenteblad 2018  
(de gemiddelde kosten voor een verzonden exemplaar van het Gemeenteblad   

bedroegen in 2017 € 2,83). Het Gemeenteblad kan ook worden meegenomen 

van de leestafel in het Mennohuis. 

 

Meer informatie 

 

Mocht u om een of andere reden meer of andere informatie willen hebben,  
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Nynke de Graaf, boekhouder:   

telefoon 050 5893330 email hansennynke@hetnet.nl 

Nynke Dijkstra, financiële administratie:  

telefoon 050 03123053  email info@dggroningen.doopsgezind.nl 
 

 

 
 

Orgeldag in Groningen 

 

Op zaterdag 12 mei waren de kerken 

in Groningen opengesteld voor het 

bespelen en luisteren naar orgelmu-

ziek. Organisten uit het hele land 
konden zich hiervoor opgeven en ook 

onze kerk was open voor publiek om 

te genieten van het orgelspel. 

Samen met Jetty, Anneke en Rudy 

was ik als gastvrouw/heer aanwezig in de kerk om bezoekers en organisten wel-

kom te heten en koffie en thee te schenken. Ons Marcussen orgel staat bij veel 
organisten op de ‘to play lijst’ en een van hen had daar zelfs een treinreis van 

vier uur voor over!  

Het was leuk om te zien en te horen hoe enthousiast er gespeeld werd door de 

acht verschillende organisten en we waren natuurlijk best trots op ons prachtige 

kerkorgel!  

 

Emma van der Schoot-Hakkaart  
 

 

 

 

 

 

mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl
http://www.eeuwezijlstra.nl/images/doopsgezind1.jpg
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Blijvend van Waarde   

- Leerhuis  – 6 vroege avonden in de zomer 
Leren voor het donker  -  gesprekken over Gemeente-zijn 

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

plaats, organisatorisch en inhoudelijk. Dat gebeurt natuurlijk steeds wel, zoals 

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 existentiële vra-

gen:        Wie zijn we?  Wie willen we zijn? 

                                     Hoe zijn we? Hoe willen we gekend zijn?  Wat doen we? 
Welke antwoorden 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 ge-

loof, 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.  

Dit onmisbare lerende gesprek willen we deze zomer in alle openheid met elkaar 

voeren. Daar hebben we als predikanten zin in, we verlangen er naar om allen 

als gesprekspartners te ontmoeten, vanuit Groningen, Assen, Eenrum en Wes-
terkwartier. Zo immers bemoedigen we elkaar en houden we elkaar vast in de 

tijd die komt. Met elkaar verbonden in wat ons aan het hart gaat!  

 

Zes bijeenkomsten aan de hand van het kleine boekje: ‘Blijvend van Waar-

de’(Het boekje is nog via ons te verkrijgen, als u het nog niet heeft). Op 6 en 20 

juni, 4 en 18 juli en 1 en 15 augustus. In de Diaconie in Groningen, van 7 

tot 20.45, koffiepauze van 7.45 tot 20.00 uur. En natuurlijk, als u een keer-
tje niet kan, bent u ook van harte welkom. Niemand kan immers gemist worden! 

 

Wees welkom!   Ds. J.H. Kikkert en Ds. G.J. Brüsewitz  
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Zomer  juli 2018…  wat gaan we doen…  wie treffen we… 

 
Dat is een vraag van velen. 

Na de dienst in de Doopgezinde gemeente Groningen (DGG) gaat men naar de 

koffie of men vertrekt, maar  lang voor elkaar tijd is er vaak niet.     

Dit jaar gebeurde dit: A en R  hadden er thuis eens over gepraat en het gevolg 

was dat ze na de dienst tijdens de koffie iets wilden zeggen en wel: wij nodigen 

jullie deze zomer uit bij ons in de tuin.   
 

DATUM  22 juli 2018 

 

 
 

De uitnodiging is en staat er voor onze gemeente bij ons in de tuin. 

Programma : men is te gast.         Er is koffie, thee, soep en broodjes. 

Mogelijkheden:  
De omgeving eens te onderzoeken en bewonderen, gaan wanneer men wil. 

 

Deze van jaren en jaren historische grond zit vol met doperse geschiedenis en is 

de moeite waard eens  ter plekke te bewonderen. 

Gaarne 2 weken van te voren aanmelden, liefst telefonisch, i.v.m. de inkopen,  

 
Anneke van Kalker 

Oosternielandsterweg 46A 

9985 SC Oosternieland 

T 0595412301 of eventueel per email: annekevk@ziggo.nl 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE48HSj5DbAhVCKewKHfrIBZsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.btgroningen.nl/complex-esserweg/&psig=AOvVaw0OicuGF6kQ9ZP_DJtqWfx-&ust=1526762488149578
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 27 mei 
10.00 Zr. Vicky van der Linden 

 

Zondag 3 juni 

10.00 Ds. Hester Wouda 

 

Zondag 10 juni 

Jubileumdienst 60 jaar DG Haren 
10.00 Ds. K. van der Werf, met koor 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 17 juni 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

 
Zondag 24 juni 

10.15 Regionale Buitendag GDS 

 

Zondag 1 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool,  

 seizoensafsluiting 
 

Zondag 8 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

 

Zondag 15 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 22 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

 

Zondag 29 juli 

10.00 Dienst ds. K. van der Werf 

Andere activiteiten 
 

Maandag 28 mei 
19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Maandag 4 juni 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Dinsdag 5 juni 

(Geen Themaochtend) 
19.45 Kerkenraad 

 

Donderdag 7 juni 

20.00 30+ bij Ellen van Agthoven 

 

Dinsdag 12 juni 
14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst 

voor even contact in de vakantietijd 

 

Woensdag 13 juni 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Dinsdag 3 juli 
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

vrijdag 13 juli 

30+ Afsluiting seizoen 

 
Dinsdag 17 juli 

14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst 

 

 

Personalia 
 

Ons oud lid, Zr Els van der Zwaag-

Pomper, is 14 mei op 90-jarige leef-
tijd overleden in Benningbroek, kop 

van Noord Holland 

 
  

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFsfHz0JfbAhXF_qQKHeLmDY0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.woodteq.nl/abp_portfolio/zorgboerderij-de-mikkelhorst/&psig=AOvVaw0UQuyThXYHzu2Vcoix04LI&ust=1527020492426160
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Boek Erik Borgman: reden gesprekskring? 

 
Op 15 februari hield Erik Borgman een open lezing in onze doopsgezinde verma-

ning over de verhouding tussen kerk en samenleving. Hij schetste daarbij een 

geheel andere rol voor de kerk en de kerkelijke organisatie. Voorts heeft hij ook 

een boekje geschreven over dit onderwerp geheten “Leven van wat komt”. 

De lezing zou goed kunnen dienen als vertrekpunt voor nadere gedachtenvor-

ming over de positie van onze doopsgezinde gemeente en de wijze waarop wij 
gemeente proberen te zijn. Dit zou dan kunnen aan de hand van genoemd boek-

je. 

Inmiddels heeft Tea Rienksma zich 

bereid verklaard om op te treden als 

gespreksleidster. Graag horen we 

van u of er belangstelling bestaat 

voor dit initiatief. Nadat de belang-
stelling is gepeild kunnen we met 

elkaar een passend tijdstip afspre-

ken om bijvoorbeeld drie keer in het 

winterseizoen bij elkaar te komen.  

Graag horen we van u! 

 
Roelof Nienhuis    

 

 

Verslag van de bijeenkomst van de Zusterkring op 
maandag 16 april 2018 
 

Deze middag waren er 17 zusters aanwezig en was Ds. Saaktje van Hoorn onze 

gast. 

Gerbrig opende de bijeenkomst door iets te vertellen over de Edda, een verza-

meling godenverhalen uit Noord Europa. Zij kenden de negen nobele waarden, 
die tot vandaag ook voor ons zeer herkenbaar zijn, zoals gastvrijheid, moed, loy-

aliteit, doorzettingsvermogen e.a. We zongen lied 280, De vreugde voert ons 

naar dit huis. 

Na de thee vertelde Saaktje ons over Franciscus van Assisi. Hij leefde van 1182-

1226, bijna 9 eeuwen geleden, maar nog steeds zijn zijn sporen terug te vinden 

en zijn denkbeelden actueel. Franciscus, die oorspronkelijk Johannes heette, 
komt uit een rijke koopmansfamilie, maar kiest tegen de wil van zijn ouders  

voor de armoede. Hij wil leven in navolging van Jezus. Er zijn verschillende Bij-

belpassages, die hij letterlijk probeerde op te volgen, “Verkoop alles wat je bezit 

en geef de opbrengst aan de armen”, “Jezus zond hen uit om het koninkrijk van 

God te verkondigen en zieken te genezen, neem niets mee voor onderweg, geen 

stok, geen reistas, geen brood, en geen geld”. 
Franciscus ontmoet Clara, die hem wil volgen en de kloosterorde van de Claris-

sen opricht. Franciscus wil een bedelorde oprichten. Bezittingen zijn een bron 

van ruzie, hij roept op tot vrede en geweldloosheid. Voor zijn dood schrijft hij 

een lofzang op de natuur, het Zonnelied van Franciscus. Op 44 jarige leeftijd 

sterft hij en reeds 2 jaar later wordt hij al heilig verklaard. Over zijn graf is de 

grote Basiliek in Assisi gebouwd. Het verhaal van Saaktje werd met een aantal, 

foto´s die ze op haar reis gemaakt had geïllustreerd. 
De laatste bijeenkomst van de Zusterkring is op maandagmiddag 14 mei, we 

drinken dan gezamenlijk thee bij het Scandinavische dorp in Eelderwolde om half 

drie. 
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Na het zingen van lied 422, “Laat de woorden, die we hoorden” gingen we allen 
huiswaarts. 

Gerbrig Rietema-Siebenga  

                       
 

Franciscus heeft de wolf getemd  Clara en Franciscus 

 
 

Verslag van de bijeenkomst van de Zusterkring op 

maandag 14 mei 2018 

 

Het was al weer de laatste bijeenkomst van dit voorjaar. Meestal sluiten we af 
met een wandeling, maar omdat het niet voor alle zusters meer een pleziertje is 

een wandeling te maken hebben we gekozen voor het drinken van een kopje 

thee bij Het Scandinavisch dorp  in Eelderwolde. Met een beetje organiseren luk-

te het om of per auto, of met de fiets hier te komen. We boften enorm, het was 

prachtig zonnig weer en er was een tafel onder parasols voor  de 15 aanwezigen 

gereserveerd. Genoeglijk werd er onderling gepraat, de nodige nieuwtjes uitge-

wisseld en genoten van het uitzicht op het Paterswoldsemeer met nog een aantal 
zeilboten. Om ruim 4 uur namen we afscheid van elkaar.  

In de zomer organiseren we op dinsdag 12 juni, dinsdag 17 juli en dinsdag 7 au-

gustus bij goed weer een mogelijkheid, om 14.00 uur een kopje thee te drinken 

bij de Mikkelhorst in Haren. Ook niet leden van de Zusterkring zijn van harte 

welkom. Het is gezellig in de vakantie periode als thuisblijvers elkaar te ontmoe-

ten, dus graag tot ziens. 
Eind augustus plannen we ons reisje. De juiste datum vindt u in het volgende 

Gemeenteblad. De eerste bijeenkomst in september is op maandagmiddag 10 

september om 14.30 uur in de Doopsgezinde kerk in Haren. We wensen ieder 

een goede zomer.  

 

Gerbrig Rietema-Siebenga 

 
 

Verslag voorjaarsledenvergadering 25 april 2018 
 

De voorzitter, zr. Salomons, heet de 16 aanwezigen welkom en meldt dat exact 

60 jaar geleden de kring Haren een zelfstandige doopsgezinde gemeente werd. 

We zingen (met enige moeite) lied 854 (God, soms is het donker). 
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De notulen van de najaarsledenvergadering op 23 november worden ongewijzigd 
goedgekeurd evenals het jaarverslag van de kerkenraad over de Doopsgezinde 

Gemeente Haren. Het jaarverslag van de predikant wordt eveneens goedgekeurd. 

De administrateur, br. Nienhuis, geeft toelichting op de jaarrekening. Hij loopt de ver-

schillende posten na. Het hoofdgeld is goed op peil gebleven, de inkomsten uit rente 

zijn laag. De zondagsschool heeft dit jaar minder uitgegeven dan ze had ontvangen 

uit het Jeugdfonds. Ook de kosten van het Gemeenteblad waren door het minder 
grote aantal pagina’s wat lager dan vorig jaar. Aan onderhoud is dit jaar weinig uit-

gegeven, maar door de kosten van de verbouwing van de Vreehof in 2016 en het 

buitenschilderwerk, is de reserve voor onderhoud nog negatief. Deze reserve zal in 

de komende jaren weer aangevuld worden. De subsidie aan de GDS voor het 

jeugdwerk loopt dit jaar af. In de najaarsledenvergadering moeten we beslissen hoe 

we hiermee verder willen.  

Br. Riepma doet verslag van de controle van de boekhouding die hij samen met 

br. Haadsma heeft gedaan. Tevoren hadden ze al de jaarrekening en een uitdraai 

van de administratie ontvangen. Op 28 maart is ruim de tijd genomen om de 

financiën met elkaar door te nemen. Zoals in vorige jaren was de administratie 

keurig verzorgd. De steekproeven op de verantwoording van inkomsten en uit-

gaven klopten, -en heel belangrijk- alle tegoeden op betaal-, spaar- en effecten-

rekeningen op 31-12-2016 respectievelijk 31-12-2017 volgens de jaarrekening 
waren in overeenstemming met de door de banken afgegeven stukken. Hij com-

plimenteert de administrateur voor zijn zorgvuldige werk en stelt voor de jaarre-

kening 2017 vast te stellen en de administrateur decharge te verlenen. Alle aan-

wezigen stemmen met applaus hiermee in. De minimale bijdrage voor belang-

stellenden blijft € 50, om geen drempel op te werpen. Br. Nanninga heeft de 

boeken van het Jeugdfonds weer zeer nauwgezet gecontroleerd en in orde be-
vonden. Hierop wordt ook de penningmeester van het Jeugdfonds br. Reidinga 

decharge verleend en beide broeders dankgezegd voor hun werk. 

Zr. M. Haadsma-van der Molen wordt met algemene stemmen herbenoemd als se-

cretaris van de kerkenraad. De voorzitter merkt op dat de leden moeten beseffen 

dat de huidige kerkenraadsleden niet steeds herbenoemd kunnen worden.  

Br. Nienhuis geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor isolatie van de kerkzaal 
(dubbelglas, spouwmuur-, dak- en vloerisolatie). 

De maatregelen kunnen los van elkaar prima in de 

tijd worden uitgesmeerd. Voorgesteld is te starten 

met spouwmuurisolatie, omdat dit het meest ren-

deert. Br. Christians pleit ervoor na spouwmuuriso-

latie niet te lang te wachten met dubbel glas om 

vochtproblemen met de kozijnen te voorkomen. Dit 
kan worden meegenomen in de najaarsledenver-

gadering. De ledenvergadering stemt in met het 

voorstel voor spouwmuurisolatie van de kerkge-

bouwen en dakisolatie van de Vreehof. Hierdoor 

neemt het tekort op de begroting toe.  

Bij plannen en vooruitzichten wordt gemeld dat we op 10 juni in een feestelijke 

dienst waaraan het koor meewerkt herdenken dat onze gemeente 60 jaar bestaat. 

Als vervolg op de lezing van Erik Borgman wordt gepeild of er belangstelling is 

voor een lees-/gespreksgroep aan de hand van het boek van Erik Borgman ‘Leven 

van wat komt’. In een aantal bijeenkomsten in het najaar bespreken we dan onder 

leiding van Tea Rienksma per keer een hoofdstuk (dat van te voren moet zijn be-

studeerd). Er zal een oproep komen in het Gemeenteblad om zich op te geven. 
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Na de korte rondvraag en het zingen van Lied 423 (Nu wij uiteen gaan) sluit de 

voorzitter om 21 uur de vergadering en is er koffie. 

M. Haadsma-van der Molen, secretaris 

Vermaningspad 10 mei 2018 
 

Gezien de weersverwachting en het feit dat wij weinig trainingskilometers in de 

benen hebben, hadden we besloten om deze keer de auto route te nemen. Ge-

start in Witmarsum, na het inschrijven en koffie met koek, linksaf via de Menno 

Simonsstraat naar het Contourkerkje. Vervolgens een rit van +/- 90 kilometer 
door het westen van Friesland. Bolsward met het prachtige stadshuis en de Broe-

rekerk, langs de kerk met de mummies in Wieuwerd en de Doopsgezinde kerk 

van Itens.  Vandaar naar Harlingen, de Doopsgezinde kerk aan de Zoutsloot. Hier 

was mosterd soep en groente soep te krijgen, geserveerd door twee nichtjes.  

Van Harlingen ging het richting Makkum, voor de fietsers het moeilijkste stuk, 

veel wind, vooral tegenwind. Van de dg kerk in Makkum richting Pingjum,via het 
museumdorp Allingawier, naar het Schuilkerkje. Vandaar terug naar Witmarsum, 

naar de Koepel Kerk, waar de vesper plaats vond. 

Een volle kerk, een mooie afsluiting en ondanks het weer, een mooie dag. 

Volgende keer toch weer fietsen. 

 

Anco de Vries 
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Opbrengst collecten  
 
Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

18-3-2018  WereldWerk      € 33,50 

25-3-2018  AKC       € 76,05 

1-4-2018  AKC       € 70,45 
8-4-2018  Doopsgezinde Monumenten in Friesland € 48,22 

15-4-2018  Groninger Vermaningen    €  53,20 

22-4-2018  Groninger Vermaningen    €  50,34 

29-4-2018  AKC       €  46,80 

6-5-2018  Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling  €  59,40 

13-5-2018  Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling  €  74,50  

 
De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-

treffende doelen worden overgemaakt.   

 
 
Opbrengst thermometer t.b.v. adoptiekinderen 

 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de bedragen die in de afgelopen periode 

zijn binnengekomen via de  adoptiethermometer in de hal. 

 

Maart 2018  €  40,60 

April 2018  €  46,15 
  

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar Wereld-

Werk worden overgemaakt.    

  
 
 

Het Noordelijk doopsgezind koor 
 

Elke week op maandagavond repeteert het koor. 

Wij studeren liederen, tot licht klassieke werken in,  

die we in verschillende zondagse diensten ten gehore zullen brengen. 
 

De eerste gelegenheid, dat het koor medewerking verleent aan een dienst, 

is in Groningen, op 27 mei 2018. De dienst begint om 10.00 uur. 

Ds. Fokke Fennema zal hierin voorgaan. 

 

Op zondag 10  juni 2018 zal het koor enkele liederen ten gehore brengen in 

een feestelijke dienst in Haren, waar het 60-jarig bestaan van de kerk in Haren 
gevierd zal worden.   Hier zal ds. Klaas van der Werf de dienst leiden en  

begint eveneens om 10.00 uur. 

 

Daarna is het voor het koor zomervakantie, maar in september begint het  

nieuwe seizoen weer en zullen we wederom van ons laten horen. 

 
Misschien treffen we elkaar in één of beide diensten. 

 

Marijke Dijksterhuis. 
                                          

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://gereformeerdekerkenter.nl/wp-content/uploads/2018/03/gve-koor.jpg&imgrefurl=http://gereformeerdekerkenter.nl/2018/03/07/mannenkoren-enter-en-rijssen-concert/&docid=juQUqbIg7hbHeM&tbnid=IkgR7sTYa9-doM:&vet=12ahUKEwiIlcvqu5LbAhVDalAKHZ37BRY4rAIQMygyMDJ6BAgBEDM..i&w=1500&h=1067&bih=940&biw=1873&q=koor&ved=2ahUKEwiIlcvqu5LbAhVDalAKHZ37BRY4rAIQMygyMDJ6BAgBEDM&iact=mrc&uact=8
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Vanuit de kerkenraad.  
 
Op woensdag 9 mei heeft de kerkenraad een gesprek gehad met  

een afvaardiging van de GDS met als onderwerp “Toekomst  

bestendig Doopsgezind Noord Nederland”. Dit is een initiatief  

vanuit de vier grote gemeenten in Friesland en Groningen.  

Aan de hand van een aantal interviewvragen hebben we  

gesproken over de mogelijkheden tot samenwerking in  
het noorden. We hebben verteld over de geschiedenis  

van de DG Assen en hoe we de toekomst zien. 

Deze gesprekken worden in alle gemeentes in het noorden gevoerd. De versla-

gen zullen worden gebundeld en de uitkomsten van het rapport worden t.z.t op 

een GDS bijeenkomst gepresenteerd. 

Het was een waardevolle bijeenkomst om met elkaar in gesprek te zijn en onze 

zorg te delen.     
Op dinsdag 15 mei komt de kerkenraad weer bij elkaar voor een reguliere verga-

dering. 

 

Jelly Wester ( secretariaat) 

 

 

Avondgespreksgroep 
 
Op donderdagavond 12 april kwam de avondgespreksgroep weer bij elkaar. Uit 

het boekje “Houvast” hebben we ons beziggehouden met hoofdstuk 5; “Job en 

het grote vragenboek”.  

Een lastig Bijbelverhaal; Waarom handelt God zo? Waarom stel je iemand zo op 

de proef? Waarom wil God zijn gelijk bewijzen? Dichten wij God hiermee mense-

lijke karakter eigenschappen toe en is dat terecht?  
Dit zijn vragen waar mee we ons deze avond hebben bezig gehouden. De vraag 

aan Job is “En wat is dan de zin van het leven?” Job moet in het verhaal leren 

een belangeloze gelovige te zijn. Het is onvermijdelijk dat mensen in het leven 

kwetsuren oplopen. Waar laten we dan de twijfel toe, net als in het boek Job, en 

waar vinden we troost? Zien we God als oorzaak van het kwaad of als een God 

van troost? Bovenstaande was aanleiding tot mooie, open  gesprekken en een 
poging om dit Bijbelverhaal proberen te begrijpen. 

De laatste keer dat de avond gespreksgroep voor dit seizoen bij elkaar komt is 

op dinsdag 22 mei. 

We beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.  
 

 

Reisje zusterkring 8 Mei 
 
Wij sloten dit seizoen af in Hooghalen op het terras van Bakkerij Fledderus. Om 

14:15 verzamelden we bij zuster Johanna. Met z'n achten in 2 auto's vertrokken 

we naar Hooghalen waar Gré al op ons zit te wachten. Ze was met de taxi uit 

Beilen gekomen. Later voegde Henny zich nog bij ons. Toen waren we weer 

compleet en voor Truus ( ons non actief lid ) was er een kaartje dat we gelijk 

daar op de bus deden. Het was prachtig weer en we zaten heel gezellig in de 

schaduw op het terras. We begonnen met heerlijk gebak met koffie of thee. Later 
een ijsje of frisdrank. We keuvelden gezellig voort en opeens was het 16:30, tijd 

om op te breken en iedereen wel thuis te wensen. 

 

Margriet, namens de zusterkring Assen 
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Kroniek van Doopsgezinden te Assen  
vanaf 1896 tot 31-12-2017  
 

Kroniek van Doopsgezinde Gemeente Assen  

1899. ALV.in mei:. Kring Assen wordt Gemeente Assen en als zodanig lid 

van de Zwolse Ring * br. Mr. P. Bijl, voorzitter, is daar tegen, en treedt af. Hij 

wordt opgevolgd door br.C.P.Cool .* besluit: ook in de zomermaanden (om de 

twee weken) kerkdiensten.* twee nieuwe leden door doop op belijdenis. * . Na-
delig saldo f. 89,70. over1898  

1900: Uit jaarverslag: “aantal leden vrijwel gelijk’ * één lid toegetreden door 

doop * ca..30 catechisanten. * nadelig saldo ad f. 67,- .over 1899  

1901: Drie nieuwe leden gedoopt * ds. Binnerts bedankt voor beroep naar Mid-

delburg * vergadering “kleine ring “ in Assen zeer geslaagd * ontvangen bijdra-

gen van andere doopsgezinde gemeenten totaal f. 160,- * beter orgel aange-

schaft ad f .150,- (op afbetaling. * reglementswijziging: predikant wordt advi-
seur van bestuur * 32 zitplaatsen ‘verhuurd’ á f 1,- per jaar.  

(Het was destijds kerkelijk gebruik dat voor een vaste zitplaats ”huur” of zgn. 

stoelengeld werd betaald; men voorzag die zitplaats dan wel van een herken-

baar kussen o.i.d. vaak met naam. Ook wel van voetenbankje of een stoof. 

Vroeger zorgde de koster dan op verzoek voor een heet kooltje (of turf?) in de 

test van die stoof. Overigens werden ook zitplaatsen in de banken verhuurd; dat 
waren veelal ook de duurdere plaatsen)  

1902: Twee zusters na belijdenis en doop toegetreden * ; ds. Binnerts bedankt 

voor beroepen DG. Wormerveer en DG. Rotterdam * DG. Haarlem zal subsidie 

ad. f. 150,- per jaar voorlopig voortzetten * conciërge voortaan f. 2,50 per dienst 

i.v.m. extra werk * overeenkomst met Meppel inzake kosten predikantsplaats * 

31 aug. intrede ds. J. W. Kuhler (komend van Terschelling *. Batig  

jaarsaldo f. 41,71. 
1903: Voortaan ook Avondmaal, en wel op Goede Vrijdag * 5 nieuwe leden door 

doop op belijdenis, waaronder2 echtparen * statuten gewijzigd: boekhouder en 

secretaris voortaan direct herkiesbaar * bouwfonds voor kerkbouw ingesteld met 

startkapitaal f.65,- *; batig jaarsaldo jaarrekening f.107,10 * DG. Amsterdam 

beëindigt subsidie;  

1904: Subsidie van ADS gevraagd en verkregen; ds. Kuhler dankt voor felicita-
ties t.g.v. zijn verloving; ouders van catechisanten wordt financiële bijdrage ge-

vraagd; 29 dec. ALV. 25 aanwezigen incl. ds. Kuhler (inmiddels gehuwd) neemt 

beroep aan naar Leiden; batig saldo f. 88,87 *financieel verslagjaar voortaan 

gelijk kalenderjaar * br. Taeke Boonstra,. architect, kerkenraadslid (kbh) DGA, 

maakt plan voor bouw “eigen kerkje”.  

1905: DG. Meppel bestaat 25 jaar; Assen niet uitgenodigd, wel aanwezig, 
maar welkom? * bestuur heet nu ‘kerkenraad’ ; * Assen krijgt stemrecht bij be-

roepen van predikant door DG. Meppel * kostenaandeel Assen verhoogd tot  

f. 500.- per jaar en eenmalig f. 12,50 voor opknappen pastorie te Meppel *; 20 

aug. intrede ds. Th. H .van Veen ( voorheen DG. Medemblik ) * brs. Boonstra en 

Westra willen eventueel deel van hun bouwkavel aan de Oranjestraat verkopen 

voor kerkbouw * zr. Nauta, de organiste, vertrekt naar West-Indië maar blijft lid.  

1906: ALV. 22 aanwezigen * batig saldo f. 34,50; bouwfonds f. 600,- onder-
steuningsfonds f. 94,19 * één nieuw lid toegetreden *. aandelen geplaatst bij 

leden voor aankoop bouwterrein in Oranjestraat * kerkenraadsleden DG Assen 

bezichtigen de al jaren overtollige, slechts enkele jaren als zodanig gebruikte 

doopsgezinde kerk aan de. Boslaan 13 te Appelscha, maar deze blijkt ongeschikt 

te zijn om naar Assen te verschepen. * DG Assen vraagt financiële steun aan alle 

doopsgezinde gemeenten in Nederland.  ( In die tijd was de Nieuw Apostolische 
kerk in Hoogeveen afgebroken, de bruikbare materialen naar Assen verscheept 

en voor de kerk aan de  Prins Hendrikstraat hergebruikt. De voormalige doops-
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gezinde kerk in Appelscha, in 1878 gebouwd i.v.m. verwachte migratie van ver-
veners, werd in 1900 gesloten wegens opheffen van de gemeente. Dat bracht de 

kerkenraad van de DG Assen op het idee gebruik te maken van de materialen 

van deze kerk. Snode plan is niet doorgegaan. Waarschijnlijk was deze overtolli-

ge kerk, hoewel rijksmonument, toen al genomineerd om te worden afgebroken. 

Het is tijdelijk nog gebruikt als gymnastiekzaal )  

1908: Voorlopig saldo kerkbouwfonds ca. f. 5500,- * ALV besluit tot kerkbouw * 
; 15 dec. aanbesteding in 4 percelen; aannemer Alting f. 6244,- (excl. inrichting) 

tekort ca . f. 700.- * Besluit bouw op te dragen in vertrouwen op meer ontvang-

sten c.q. leningen * Haarlem belooft f. 25,-gedurende 10 jaar * Amsterdam 

schenkt f.450,- ; Utrecht f.60.- en aantal andere gemeenten kleinere bedragen.  

1909 ALV 27 januari aanwezig: 21 leden en 10 belangstellenden *statuten gewij-

zigd: nu ook zusters verkiesbaar voor kerkenraad * 100 stoelen aangeschaft * 
koster aangesteld ad. f.40,- p.jr.* ‘kleine‘ Zwolse Ring vergadert in Assen. * 

Zondag 10 oktober inwijding nieuwe kerk met ochtenddienst (gehuurd orgel) * 

avonds “buitengewone vertoeving” waarbij afgevaardigden van ADS, DG Amster-

dam en Haarlem ,vertegenwoordigers plaatselijke kerken, Commissaris der Ko-

ningin, wethouder, gemeentesecretaris e.a. notabelen; totaal 150 aanwezigen.  

( “feeëriek gaslicht “ zie kopie van verslag in toenmalige Asser- en Drentse Cou-

rant, afgedrukt in ‘Jubileum Menist‘ dd. nov. 1996, als een gedenkboekje samen-
gesteld t.g.v. 100 jaar DG Assen ) .  

1911 . ALV. aanwezig 21 leden, ds. Veen en 7 belangstellenden * drie nieuwe 

leden door doop op belijdenis.  

1912. ALV. met 22 leden en 18 belangstellenden. * Bouwkosten kerk totaal  

f. 8028,45½ * . Mr. P Bijl (weer) voorzitter als opvolger van overleden 

br.C.P.Cool. * Gelukwens naar vorige predikant DG Assen Dr. Kuhler i.v.m. met 
diens benoeming tot hoogleraar. (Prof. Kuhler werd later o.a. voorzitter van 

ADS.) * Besluit: de jaarlijkse rijksvergoeding voor geestelijke verzorging van mi-

litairen door DG Assen ad f.10,- komt voortaan geheel ten goede van de predi-

kant ( a. Mr. P. Bijl was oudoom van in 2007 in de Boshof overleden br. Ir. P. Bijl 

. Het is niet bekend hoe lang dit emolumenten werd uitgekeerd.)  

1913 ALV. aanwezig 18 leden en 4 belangst. * Batig saldo 1912: f. 25,-  
1914 ALV. aanwezig 27 leden en 11 belangstellenden * . Schenking van NN: 

gordijnen voor kerkramen * Verzoek van Ned. Herv. Kerk om zondagsschool 

(kinderkerk) in de doopsgezinde kerk te mogen houden wordt afgewezen * inze-

gening twee huwelijken * 3 dopelingen .  

1915 Voorstel ADS: mogelijkheid combinatie Assen-Stadskanaal en Meppel-

Zwartsluis onderzoeken..  

1916. Combinatie Assen-Stadskanaal akkoord * predikant zal in Assen wonen 
pastorie in Stadskanaal aan derden verhuurd * . Ds Th.van Veen (Meppel) neemt 

in juli afscheid van DG. Assen. * Ds. Vos van DG. Kampen bedankt voor beroep 

naar Assen- Stadskanaal .  

1917 27 aug. Ds. Spaans, van , Enkhuizen beroepen met 27 tegen 7 stemmen * 

; intrede op 28 oktober; woning Torenlaan nr.6 in Assen gehuurd  

á f. 600,- p jr. * Garnizoen Assen telt 27 militairen ‘van doopsgezinde huize.’ *.  
* (De ledenlijst van DG Assen, telde een aantal beroepsmilitairen zoals schoen-

maker, geweermaker maar ook officieren. Een anekdote: In de doopsgezinde 

kerk van Assen kan het gebeuren dat een korporaal en een generaal elk met een 

collectezak rond gaan)  

1918 Statuten gewijzigd: predikant ambtshalve in kerkenraad * ; voortaan ook 

zusters verkiesbaar in kerkenraad * zittingsperiode 6 jaar * Diaconiefonds inge-

steld. * Volksuniversiteit in kerk á f. 17,50 p avond.* Ds. Spaans afgevaardigd 
naar Zwolse Ring * ; secr. en boekh. naar de (kleine) ring Zwolle e.o.  
 

Wordt vervolgd. Br. Geert de Jong 
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“Preekboek” 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten. 
 
 

Zondag 22 april 2018. Op bezoek bij de DG Groningen 
Voorganger   - ds. J. Kikkert 

 

 
 

 

 

 

Zondag 6 mei 2018.  

 

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

Thema           - “ Het verhaal wat je niet voor jezelf kunt houden ”. 
Muzikale overdenking:      -  Meditatie van William Wedemann (1805-1849). 

   

 

 
 

                                

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

te Assen. 

 

Donderdag 18 mei 10.00 uur Ochtend gespreksgroep 

Zondag  20  mei 10.30 uur. Pinksteren. Gezamenlijke  

     dienst met de VVP. Mevr. F. Dijk 

Dinsdag  22 mei 20.00 uur Avond gespreksgroep 

Zondag   3  juni 10.00 uur Ds. J. Kikkert 

Zondag   17 juni 10.00 uur. Zr. J. Valk 
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Comforter siert podium MERK 
 

Zondag 13 mei was de preek van ds van der Werf geïnspireerd op de bijbelse  

quilt die op dit moment aan de muur hangt van dg Haren. De quilt is gemaakt 

door de quilt groep bestaande uit zusters uit Assen , Haren en Groningen. Het 

idee van de bijbelse quilt was een idee van Betty Hoekema en zij heeft hier ook 

nog aan gewerkt. 
  Klaas vertelde over Jacob Amman (Amish voorman) en De Pilgrims die om hun 

geloof in Holland terecht kwamen en vandaar naar Amerika emigreerden.  Omdat 

men eigenlijk op de vlucht was, had men weinig bezittingen. Zo ontstond het 

vervaardigen van dekens bestaande uit lappen. Iets wat in de loop van tijd uit-

groeide tot een kunstvorm en werd de lappendeken een quilt.  

De Pilgrims verzamelden zich destijds in Leiden  en maakten het ontzet van Lei-
den mee. Toen Leiden werd ontzet deelde de burgervader van de stad voedsel 

uit. De herdenking van die uitdeling werd meegenomen naar Amerika en zo ont-

stond Thanksgivingsday. 

Het was erg leuk dat net voor de zondag er via whatsapp een foto binnen kwam 

van de MERK. Het podium opgesierd met een aantal comforters en die van onze 

quilt groep mooi vooraan. 
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De MERK 2018  
in Montbeliard Frankrijk 
 

Van Hemelvaartsdag t/m de zondag 

daarop werd de Merk (Mennonitische Eu-

ropaische Regional Konferenz) gehouden 

in Montbeliard, een stad onder de Jura.   

In totaal waren er ongeveer 1200 mensen uit 21 landen. Veel Nederlandse 
Doopsgezinden waren er met busjes, bussen, treinen en auto’s gekomen. Het 

thema was 'Het verhaal dat je niet voor jezelf kunt houden, en niet voor jezelf 

wílt houden. Omdat we een gemeenschap zijn. Omdat we elkaar op weg helpen 

door te delen, te inspireren en van elkaar leren.' - Sarah, een Franse deelneem-

ster van de MERK, over het thema van de conferentie.  

Zie ook: http://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=32838. Op de donderdag-

avond was er beschouwing over de ontstaansgeschiedenis van de Doopsgezin-
den. Daarbij was er ook een Nederlandse inbreng van o.a. Gabe Hoekema in to-

neelvorm. De vrijdag en zaterdag waren er optredens van koren en sprekers en 

een speciaal samengesteld orkest: Mosaic. Het hoogtepunt vond ik wel het op-

treden van de jongerengroep Lightclubberz met een werveling van theater, zang 

en dans op een hele eigentijdse manier. Wieteke van der Molen gaf een overden-

king en Fernando Ens gaf uitleg van zijn werk. Ook was er een voordracht van 
Pijke Vossestein over de Doperse Dis. ’s Middags waren er workshops over ver-

schillende thema’s. Tussen de middag en ’s avonds kon iedereen warm eten dat 

erg goed geregeld was. Er werd flink gebruik gemaakt van multimedia en het 

geluid en de vertalingen waren prima tussen het Frans, Duits en Engels. Een 

zangbundel ontbrak echter en daarmee ook een beetje het interactieve maar 

verder kijk ik terug op een mooie editie van de Merk. Over een paar jaar wordt 
er een Wereldconferentie georganiseerd in Indonesië.  

 

Frans Riepma      

 

 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikvIzPwJLbAhVDaFAKHQ4dDzIQjRx6BAgBEAU&url=https://de.bienenberg.ch/sem/merk-2018-transmission&psig=AOvVaw3i3yytUwbPRpLkHb5fh9M6&ust=1526844351323420
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Bijdrage voor kerk in Stad – mei 2018
     Lense Lijzen 
 

Kleurrijke diversiteit  

 

In mijn eerste gemeente, in Amsterdam, bezocht ik ruim 20 jaar geleden 

een lid dat de 90 al gepasseerd was. Maar bij haar merkte ik dat een hoge 
leeftijd niet automatisch betekent, dat je ook oud van geest bent.  

 

Integendeel, het viel me meteen op dat ze bij de tijd wilde blijven. Niet 

alleen door het nieuws te volgen, maar ook haar geloof, haar levensfiloso-

fie wilde ze laten meegroeien. Ze was geboren in 1905, in de tijd van 

Louis Couperus en van de eerste auto’s. Tot mijn verrassing was ze een 

warm voorstander van het zegenen van levensverbintenissen van twee 

mannen of vrouwen.  

 

De remonstranten hadden daartoe halverwege de jaren ’80 als eerste kerk 

besloten en Hans Paardekooper, een van mijn Amsterdamse voorgangers, 

had daarbij een belangrijke rol gespeeld. Genoemde vrouw, 92 jaar oud, 
sprak de voor mij onsterfelijke woorden: ‘Een mens kan er niets aan doen 

als hij biologisch anders geprogrammeerd is.’ In de daarop volgende jaren 

heb ik twee keer een zegen over de relatie van twee mannen uitgespro-

ken. Eén keer herinner ik me nog goed, het waren Amerikanen met wie ik 

in hun hotel een voorgesprek had. Een paar dagen later werd  voor in on-

ze kerk een soort kapel ingericht waar de viering zou plaatsvinden. Voor 

allebei, maar ook voor de andere aanwezigen, was het een mooi en in-

drukwekkend moment. Ik herinner me dit zo goed, omdat ik een paar jaar 

later in een landelijke krant een foto van deze twee zag staan, toen voor 

hen in de VS het burgerlijk  huwelijk mogelijk was geworden. 

 

Ik denk hier ook aan terug, omdat het dus mogelijk is dat je als kerk 

ruimte kunt scheppen in het leven van mensen. Daar ligt voor mij ook een 
van de opdrachten van het christelijk geloof. Jezus navolgen kan niet be-

ginnen met het uitsluiten van mensen, niet in Gods naam. Hij nodigt toch 

juist uit wie aan de rand staan of gezet zijn, zonder voorwaarden vooraf? 

En menselijke waardigheid geldt alle mensen, ‘wat’ ze ook zijn en waar ze 

ook vandaan komen. De gelijkenis van de balk en de splinter lijkt me hier 

een duidelijk richtsnoer. Of het verhaal van de groot-inquisiteur uit Dosto-

jevski’s Gebroeders Karamazov.  

 

Ruimte voor discussie en debat in kerken is geen verzwakking van het ge-

loof, maar hoogst noodzakelijk om steeds opnieuw de kernen van liefde 

en gerechtigheid op het spoor te komen. 
 
 

Mienskip in Byld 

 
Iepen mienskip is het thema van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. 

Daarmee wordt aan Nederland en de rest van Europa een iepen mienskip ge-
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toond: een eigenwijze en betrokken gemeenschap met oog voor elkaars ideeën, 

mogelijkheden én uitdagingen. 

 

Beeldhouwgroep ROET heeft zich de afgelopen periode beziggehouden met het 

uitbeelden van een groep en in gesprekken geconcludeerd dat het bij een groep 
gaat over individualiteit en verbondenheid.  

Dat geldt voor iedere groep en mienskip. Zeker ook voor een Doopsgezinde Ge-

meente. Daarom is de Doopsgezinde Gemeente verheugd met de expositie van 

Beeldhouwgroep ROET . 

 

In de prachtige 17e-eeuwse Vermaning, Noard 100, Workum wordt het werk van 

de Beeldhouwgroep Roet vanaf Hemelvaartsdag tentoongesteld. De tentoonstel-
ling is te bezoeken op donderdag- en zaterdagmiddag van 13.30 – 16.30 en op 

afspraak via telefoonnummer 0513-880715. 

 

Themamiddag over jonge homoseksuele christenen 

 

Op vrijdagmiddag 25 mei 2018 organiseert Jonge Vlinders een themamiddag 

over de belevingswereld van jonge christenen die homo of lesbisch zijn. De mid-

dag is bedoeld voor iedereen die vrijwillig of professioneel werkt met christelijke 

jongeren of jongvolwassenen (tot 30 jaar) die (mogelijk) homo of lesbisch zijn.  
 

Op de themamiddag komen een jongere en een jongerenwerker aan het woord 

over hun ervaringen met dit onderwerp. Ook doen we verslag van gesprekken 

die we de afgelopen tijd hebben gevoerd met jongen christenen die homo of les-

bisch zijn. Hoe ervaren zij de wereld en met name hun gelovige omgeving? 

Daarnaast zullen we met elkaar in gesprek gaan over wat deze belevingswereld 
betekent voor het benaderen van deze groep. De themamiddag is dus bedoeld 

om te luisteren naar en in gesprek te gaan over de ervaringen van jonge christe-

nen en niet zozeer om in discussie te gaan over theologische standpunten over 

homoseksualiteit.  

 

De themamiddag zal plaatsvinden in de Fonteinkerk (Eikenlaan 255 te Gronin-
gen) en zal duren van 13:00 tot ongeveer 17:00 uur. De toegang is gratis. Geïn-

teresseerden kunnen zich opgaven of meer informatie inwinnen via in-

fo@jongevlinders.nl.  

 

Jonge Vlinders is een oecumenisch project dat de zichtbaarheid wil vergroten van 

jonge christenen, tot 30 jaar, die behoren tot een seksuele of gender minder-

heid. Door middel van dit project hopen we dat zij elkaar makkelijker kunnen 
vinden en beter steun kunnen krijgen van hun omgeving . De organisatie wordt 

gedragen door vrijwilligers uit verschillende kerkelijke gezindten.  

 

Meer informatie over de themamiddag en het project Jonge Vlinders is te vinden 

op www.jongevlinders.nl. 

 
 

 

mailto:info@jongevlinders.nl
mailto:info@jongevlinders.nl
http://www.jongevlinders.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiahP_PzJLbAhUF_KQKHXTcDPUQjRx6BAgBEAU&url=https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/177472-een-christelijke-kijk-op-homoseksualiteit.html&psig=AOvVaw0VpYt1njilYMhimxiPyOun&ust=1526847514678233
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EDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS           

 

”Deze CD heeft ons aangenaam verrast en ook persoonlijk ontroerd”                                          

(naaste familie van Ede Staal)      

              
Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar 

van de CD t Wordt altied wel weer licht 

overhandigd aan Peter Breukink, directeur 

van de Stichting Oude Groninger Kerken 

(SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 
10,-  (in full colour 6 pagina digipack uit-

voering waarin ook alle liedteksten zijn op-

genomen). De volledige netto opbrengst 

komt ten goede aan deze SOGK. De stich-

ting stelt zich ten doel het in stand houden 

van historische kerken in de provincie Gro-
ningen. Er zouden al heel wat van deze 

kerken verdwenen zijn als de SOGK niet 

zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daar-

om van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het 

werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het 

werk van de SOGK.  
Lied zonder woorden                                         

Mijn liefde voor het Groningerland gaat terug naar mijn jeugdjaren die ik in 

Kruisweg-Kloosterburen doorbracht. Als Rotterdams gezin streken we in de jaren 

vijftig in het uiterste Noorden neer. Ik kom er nog steeds graag, voel dat daar 

mijn wortels liggen. Mede daarom speel ik ’s zomers graag op de prachtige, his-

torische orgels, hierin al jaren geleden gestimuleerd door mijn docent orgelim-

provisatie Sietze de Vries.  Afgelopen zomer bespeelde ik diverse orgels en koos 
als improvisatiethema liedjes van Ede Staal. Boeiend figuur die Ede. Toen ik in 

Kruisweg woonde, woonde hij daar vlakbij, in Leens. Heb hem niet persoonlijk 

gekend maar het schept wel een band. Wie kent zijn liedjes niet? Laat de naam 

bij iedere noordeling  vallen en hij of zij begint zo een liedje van hem te zingen.   

 Ede Staal en het kerkorgel                                       

Toen ik voor het eerst ging improviseren op de liedjes van Ede Staal merkte ik 
meteen, dat het orgel zich prima leende voor zijn muziek. Tegelijk besefte ik dat 

Ede waarschijnlijk niets met orgels had. Toch was er iets in zijn muziek, het 

dromerige, het mooie, zachte ritme van de gezongen ballade, wat bijna vanzelf-

sprekend aansloot bij de klankmogelijkheden van het orgel. Maar klopte mijn 

gevoel ook?  Een improvisatie kan mooi uitpakken, maar paste mijn benadering 

bij wat Ede Staal muzikaal wilde uitdrukken? Aan wie kon ik dat beter vragen 

dan aan mensen die Ede het beste gekend hebben. Ik liet de opnames horen aan 
Fieke Spoel, weduwe van Ede en kreeg al snel een reactie. Ze was ‘aangenaam 

verrast en ook persoonlijk geroerd’. In latere contacten met de familie kreeg ik 

nog wat aanvullende informatie die ik niet had verwacht. Hoewel Ede niet kerke-

lijk was, ging hij in Leens af en toe met zijn opa mee naar de kerk om naar het 

orgel te luisteren. En hij vond het prachtig.  

Dus toch, dacht ik… Alsof het orgel in zijn liedjes iets naar boven haalt wat Ede 
toch ergens in zijn muzikale herinneringen moet hebben opgeslagen. Het zou 

kunnen verklaren waarom zijn liedjes en het kerkorgel het zo verrassend goed 

met elkaar kunnen vinden.      

Voor 10,- kunt de CD t Wordt altied wel weer licht kopen en daarmee het belang-

rijke werk van de SOGK ondersteunen. Informatie over de wijze van bestellen 

vindt u op:  
                                                                www.edestaal.weebly.com   



 

 

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.Koudenburg-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 

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 
 

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

