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Een nieuw jaar 2018 
 

Verwonderen en geloven 

 
“Verwondering kan tot geloof leiden!”  Deze uitspraak  zag ik enkele jaren gele-

den staan op een “Loesje-poster” in Groningen. En ik vind dit een hele mooie 

uitspraak omdat het begrip ‘geloof’, niet automatisch wordt ingevuld met God. Er 

staat ook heel duidelijk dat verwondering tot geloof kán leiden. Je verwonderen 

over de dingen in de wereld hoeft dus niet automatisch gekoppeld te zijn aan het 

geloven in God. Het hoeft niet, maar het kán wel! 
  

Verwondering       
over de bomen 

 

Ik verwonder mij ieder jaar 

weer over de bomen. Bijna ie-

dere boom bloeit in het voor-

jaar, waarna de bloesem over-

gaat in blad en vrucht. In de 
Betuwe en in de Haspengauw in 

België worden speciale ‘bloe-

semroutes’ georganiseerd, zodat mensen langs de boomgaarden kunnen gaan 

om van de bloesempracht te genieten. In het najaar is het dubbel genieten wan-

neer de bomen hun vrucht geven. Ergens, diep bij mij van binnen, zegt een stem 

in mij, dat dit alles toch wel iets te maken moet hebben met God. De realist in 

mij zegt echter, dat dit ‘wishfull- thinking’is en dat God met de bloei van mijn 
appelboom niet zoveel te maken heeft. Ik wil te graag geloven dat God iets met 

de bloei van mijn appelboom te maken heeft, maar zou dat niet een wens zijn, 

welke de vader van mijn geloofsgedachte is? Want, wiens schuld is het als het 

appelboompje in de zomer doodgaat?  
  

Geloven 
 

Toch geloof ik in God en dat God als een kracht bij mensen is. Maar ik heb geen 
antwoord op de vraag wat God met mijn appelboom te maken zou hebben. En 

toch…..diep van binnen heb ik een gevoel dat God toch wel iets met dit alles te 

maken heeft. Misschien komt dat wel omdat ik me verwonder over de bloei van 

de bomen. Net zoals Albert Einstein zich verwonderde over de rol van bijen in de 

natuur. Verwondering kan dus wel degelijk tot geloven leiden! 
  

Het feest van de verwondering 
 

Met Kerst wordt gevierd, dat God als een kracht in de wereld is gekomen.  De 
Drie-Koningen zijn weer naar het Oosten vertrokken., maar met Pasen en Pink-

steren wordt het vieren van die kracht voortgezet. Wij hebben die kracht ‘Heilige 

Geest’ genoemd en willen dit vieren op World Fellowships Day in Stadskanaal.  

Hoe die ‘Heilige Geest’ eruit ziet, weten we niet. Maar we kunnen ons wel over 

deze Heilige Geest verwonderen. Dat mensen op de één of andere manier toch 

aangeraakt worden door deze kracht en dat God een betekenis voor mensen 

krijgt.  
Verwondering en geloven liggen dan wel heel dicht bij elkaar! 
 

Ds. Kl. v.d. Werf 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-pyJ2NXYAhULEVAKHcDiCugQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/photos/appelbloesem/&psig=AOvVaw38MLogxWYYk-eQC0Zr0QXb&ust=1515958599495158
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Donderdag 18 januari 

20.00 uur Broederkring 
 

Zondag 21 januari 

10.00 uur Oecumenische dienst 

in de Nieuwe Kerk 

10.15 World Fellowship Sunday 

in Stadskanaal :  zie info bij Al-

gemeen 
 

Zondag 28 januari 

10.00 uur Dick Verbrugge 

12.00-14.00 uur School-kits naaien 

voor Syrische vluchtelingen 

 
Zondag 4 februari 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

 

Dinsdag 6 februari 

10.00 uur koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 
 

Donderdag 8 februari 

20.00 uur Martin Buber studiegroep 

 

Vrijdag 9 februari 

18.00 uur Benedis; Benefietmaaltijd 

voor de Doperse Dis 
 

Zondag 11 februari 

10.00 uur Ds. Wiske Beuker 

12.00 uur Zondagslunch 

17.00 uur Ionavesper  

 
Dinsdag 13 februari 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Natafelen-gesprekskring 

 

Woensdag 14 februari 

Redactievergadering 

17.00 uur 40-dagenvesper 
 

Donderdag 15 februari 

20.00 uur DoReCafe in de Mennozaal  

Lezing; Esther Struikmans (zaal open 

om 19.30 uur) 

 

Zondag 18 februari 
10.00 uur Dienst in Haren 

Ds. J.H. Kikkert 

Geen dienst in Groningen 

 

Dinsdag 20 februari 

17.30 uur Doperse Dis maaltijd voor 
dak- en thuislozen 

 

Woensdag 21 februari 

17.00 uur 40- dagenvesper 

 

Donderdag 22 februari 
20.00 uur Broederkring 

 

Zaterdag 24 februari 

14.00 – 17.00 uur School- kits naai-

en voor Syrische vluchtelingen 

 

Zondag 25 februari 
10.00 uur Ds J.H.Kikkert 

 

Woensdag 26 februari 

17.00 uur 40- dagenvesper 

 

Zondag 4 maart 
10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga 

 

 
 

  
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8tNWF2dXYAhXOhrQKHdZRAeEQjRwIBw&url=http://debreeduit.nl/index.php?page%3Dkerkdiensten&psig=AOvVaw2DB7B4MZ8_-VMz5GJwpqMg&ust=1515958865790543
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Dienst van 4 februari 
 
Op 4 februari staat de dienst in het teken van de voedselbank. De directeur van 

de voedselbank, Stad Groningen, dhr. Ulfert Molenhuis,  is dan te gast in onze 

viering. Vanouds ondersteunden de kerken in de stad in belangrijke mate de 

voedselbank. Dhr. zal in de dienst toelichten dat naast verstrekking van levens-

middelen de hoop leeft om iets te kunnen betekenen in het structureel te verlich-

ten.  Daar zijn ook de kerken bij nodig. De kerk als dat stukje van de werkelijk-
heid dat van oudsher oog probeert te hebben voor die situaties waar nood is, om 

dan te delen, om te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid 

van God waar onrecht geschiedt. In oktober 2017 heeft de Voedselbank in de 

stad Groningen een ruimer pand betrokken. Het was nodig om een groeiende 

groep gezinnen die onder de armoedegrens leven te kunnen helpen.  Ruim 700 

gezinnen kunnen daardoor 2018 met meer vreugde tegemoet. Dan heb je het 

over zo’n 2.300 ouders en kinderen. En dat aantal blijft groeien.  
 

We worden in de dienst uitgenodigd om mee te helpen ruimte te creëren voor 

iets nieuws. Op het oecumenisch leesrooster staat evangelielezing  uit Marcus 

1:29-39 voor deze zondag aangegeven; een miniatuur opstandingsverhaal vanuit 

verlamming en onmacht. Daar gaat het in zekere zin ook om in de tien punten 

waar de voedselbank het komend jaar aandacht aan geeft en hulp voor vraagt; 
en die hieronder alvast worden weergeven  

 

ds. Jacob H Kikkert 

 

 
                             

       LOOPT WARM VOOR ARM! 
Beste Voedselbankvrienden! 
 

Rutte III gaat de armoede helaas ook niet te lijf en gaat de kloof tussen arm en 

rijk nog verder vergroten. De Voedselbank Stad Groningen (VBSG) heeft een 

Tienpuntenplan ontwikkeld dat niet alleen in Groningen, maar bij uitvoering voor 
heel Nederland geldt. Dit plan gaat de armoede structureel verlichten en miss-

standen opruimen. Ik vraag iedereen ons hierbij te helpen door € 0,25 per week 

bij te dragen. Je kunt maandelijks je bank machtigen om een euro aan ons over 

te maken, maar dat mag ook per kwartaal of per half jaar. Wat je wil! Ons motto 

is “Wij verlichten de armoede!” Wil je zelf actief worden : graag! Wij hebben 

armbandjes met deze tekst beschikbaar. Ons banknummer is Voedselbank Gro-
ningen NL 53 RABO 0 329 44 9028.  

 
 1. NEEM DE VERLEIDING OM SCHULDEN TE KUNNEN  MAKEN WEG!   

Door alleen nog iets in handen te kunnen krijgen, als je het hebt betaald, kun je 
geen schulden meer maken en hal je deze verleiding ook weg! Weg dus met Af-

ter Pay! 
              2. SCHULDHULPVERLENING OP DE SCHOP! 

De schuldhulpverlening in Nederland is door allerlei regelingen en afspraken 

vastgelopen. De kosten zijn echter torenhoog. Zo kost bewind-voering de ge-

meenten in Nederland jaarlijks miljoenen uit de bijzondere bijstand. De schuldige 

moet veel te lang wachten totdat het tot uitvoering komt en de schuldeiser krijgt 

uiteindelijk maar heel weinig terug. Wij stellen het Zweedse model voor. Dit sys-

teem is streng voor de schuldige, de regie is in handen van de Overheid, alle 
schuldeisers doenmee, en zo niet, dan is de schuld weg. Het beheer kan groten-

deels geautomatiseerd uitgevoerd worden. 
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                 3. STOP DE ARMOEDEINDUSTRIE! 

Een schuld van bijvoorbeeld € 100.000 bestaat voor maar liefst 60% uit kosten! 

Door al deze kosten van bijvoorbeeld incassobureaus, deurwaarders, de overheid 
zelf, ect. is er een industrie in armoede ontstaan die een sterke groei doormaakt. 

Rentes van 13% zijn geen uitzondering op afbetalingssystemen. Mensen ment 

schulden komen hierdoor nog veel verder in problemen. Handel in armoede moet 

in een fatsoenlijk land dat Nederland is, verboden worden! 
 
     4. DE SAMENLEVING MOET KANTELEN! 

De individualisering in Nederland groeit!  Door elkaar meer en beter te helpen, 

maar ook interesse te tonen in de ander, komen veel minder mensen in proble-

men. Opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving of je naaste lief hebben 

als je zelf, zijn succesfactoren. Er is genoeg eten, kennis, materiaal, goederen, 

maar we delen het onvoldoende. Meer dan 30% wat we aan eten kopen, gebrui-

ken we niet! Met af en toe iemand aan tafel, is dat al veel minder!  Dat is solida-
riteit en dat leidt tot sociale steden en dorpen! 
 
  5. ARMOEDE LEIDT TOT SCHAAMTE EN GEEFT BEPERKINGEN! 

Als kinderen langdurig in armoede moeten opgroeien, trekken ze zich door 

schaamte op veel terreinen terug. Dit zet een blijvende rem op hun ontwikkeling, 
zo blijkt uit onderzoek. We moeten systemen ontwikkelen die het mogelijk ma-

ken dat deze kinderen inzien dat schaamte een rem op je zet, maar als je jou 

situatie bekend maakt in je omgeving, het je juist veel kan opleveren.   
              
                         6. RUIMTE SCHEPPEN IN DE HOOFDEN VAN ARMEN 

Arme mensen zijn aan het overleven. De vraag is iedere dag  groter dan het 

aanbod! Je bent afhankelijk van anderen om te kunnen blijven leven. Dat is 

overleven! Dan is er geen enkele ruimte in je hoofd voor wat ook maar! De ma-

nier om hier te helpen is om bandbreedte te scheppen in die hoofden. Ruimte te 

maken voor iets nieuws. Wij doen dat in Groningen door deze mensen veel meer 

en gezond eten mee te geven. Op deze manier hoeven ze zich in ieder geval 
geen zorgen te maken of hun kinderen wel de hele week te eten hebben. We 

zorgen ook voor goede kledingstukken. Dat helpt, maar is nog niet genoeg! Pas 

als die bandbreedte is gecreëerd, ontstaat ruimte om bijvoorbeeld met succes 

een cursus te volgen of  een herscholing te doen. 
 
    7. MEDISCHE ZORG WEER TOEGANKELIJK MAKEN VOOR IEDEREEN! 

Arme mensen gaan niet naar de dokter als ze klachten hebben. De kans dat een 

huisarts medicijnen voorschrijft is groot! Een foto laten maken als je denkt dat 

enkel wel eens gebroken  kan zijn, is voor een arme niet mogelijk! In deze geval-

len wordt het eigen risico aangesproken en dat geld is er niet! Kinderen die een 

gebitsbeugel nodig hebben: een van  

de ouders moet een ziektekosten+ polis hebben, maar welke arme heeft die? De 
hoogste tijd dus voor een nationaal zorgfonds! Een fonds die de noodzakelijke 

medische hulp voor iedereen weer mogelijk maakt en wie meer wil: betaald 

daarvoor! 
 
   8.  MINDER VERDRINGING IS MEER KANSEN VOOR LAAGOPGELEIDEN! 

In studentensteden begeven steeds meer studenten zich I(noodgedwongen) 

steeds meer op de reguliere arbeidsmarkt om de studieschuld in de hand te hou-

den. Ze zijn aantrekkelijker voor werkgevers dan mensen die werkeloos zijn. 

Juist in die gebieden zal vooral de politiek actief moeten zijn om laagopgeleide 

mensen onafhankelijk te maken! Tegelijkertijd zal de nationale politiek een sys-

teem moeten ontwikkelen dat studeren niet noodzakelijker wijze betekent dat je 
er een baan bij moet hebben om niet tot aan je nek toe in de schulden te komen 

zitten.  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
5  

 

 
      9.   IEDEREEN IS TOCH AANDEELHOUDER VAN PROBLEMEN IN DE OMGEVING? 

Buurthuizen hebben als ontmoetingscentra en als een vertrouwd centrum om 

vraagstukken  neer te leggen en op te lossen een onmiskenbaar belangrijke taak 

om meer chemie in straten, flats, wijken en dorpen te brengen. De buurt- en 

dorpshuizen staan er vaak nog wel, maar de maatschappelijke opbouwwerkers 
vooral in wijken die financieel-economisch zwak zijn, zijn door de jaren heen 

vaak wegbezuinigd. Vooral in steden komen daar de zogenaamde WIJ-teams te-

rug. Door weer te investeren in opbouwwerkers worden problemen zoals een-

zaamheid, armoede en een gebrek aan voorzieningen opgespoord en kunnen 

bewoners worden gevraagd  een rol te spelen om die vraagstukken aan te pak-

ken. Zo ontstaat er weer cohesie in straten, wijken en dorpen.  
 
  10. DE KLOOF TUSSSEN ARM EN RIJK VERKLEINEN! 

Het verschil in inkomen is de laatste jaren verder gegroeid en zal nog verder uit-

eenlopen onder Rutte III. Onze Voedselbank is nu een proef begonnen om arme 

gezinnen rechtstreeks te koppelen aan onafhankelijke gezinnen. Die proef lijkt 
geslaagd en wordt uitgebouwd naar 50 koppels. Hier worden de armen rijker van 

en de rijkeren krijgen meer besef en begrip voor de positie van de armen. Als 

ook dit slaagt willen we dit project de naam geven “ Samen Hand in Hand “ en 

uitrollen over andere delen van Nederland.  
  
                                                   

Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 12 dec. 2017 

 

Voorzitter Alex opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Jantien 

leest 2 gedichten voor als inleiding:  `Zo`n dag` (…van het bijltje, de handdoek 

…) en `Twee Sneeuwvlokken` (die elkaar op hun vlucht ontmoeten). 

 

Deze KR wordt begonnen met een gezamenlijke terugblik op de najaarsledenver-
gadering: de link naar de vorige ledenvergadering is niet duidelijk genoeg gelegd 

en zodoende is de aanleiding voor het voorstel voor de nieuwe kerkenraad niet 

voldoende naar voren gekomen. En er is niet duidelijk genoeg naar voren ge-

bracht wat we er mee willen bereiken en dat het als een experiment bedoeld is, 

om 1 jaar te proberen.  

Verandering van structuur is altijd een heel lastig proces: als KR loop je vaak 

vooruit en er is onvoldoende gerealiseerd dat anderen nog niet zo ver zijn.  
Tijdens de ledenvertoeving op 14 jan. as. zal het voorstel voor de nieuwe KR 

nogmaals duidelijk worden uitgelegd; de aanleiding en wat we ermee willen be-

reiken.  De stukken zijn inmiddels verstuurd naar alle leden.  

 

Jacob, Hester, Alex en Jan Cees zullen een voorstel maken hoe de punten m.b.t. 

de toekomstvisie, die genoemd zijn tijdens de najaarsledenvergadering, opge-
pakt en uitgewerkt kunnen worden. 

 

Vanuit het Grote Gemeenten Overleg (GGO)  is de intentie om leden te intervie-

wen.  Hiervoor is een training gepland in januari.  Binnen het GDS gebied zal ge-

vraagd worden of er kandidaten zijn die deze interviews af willen nemen.  Er 

wordt ook nog gezocht naar leden die de DGG/ GDS willen vertegenwoordigen in 
de GGO-oriëntatie groep.  

 

Het bestuur van het Doopsgezind Jongerencongres is door Jacob, als voorzitter, 

nog een keer bij elkaar geroepen om zich officieel op te heffen. Het geld wat er 

nog is wordt verdeeld over het jeugdwerk van de GDS, het jeugdwerk van de 

ADS en de nieuwe kinderconferentie. Het resterende bedrag gaat naar de DGG.  
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De KR van de DGG is akkoord met de wijziging van de statuten van het DG-
jongerencongres en met de opheffing van het DG-jongerencongres. 

 

Andre Weening ondersteunt nu nog Nynke Dijkstra. Dit was afgesproken voor 1 

jaar. Andre is bereid dit nog een jaar te verlengen.  De KR is hier heel erg blij 

mee en gaat van harte akkoord.   

 
Sjoukje Benedictus, notulist  
 

 
 

 

Uitnodiging  
 
Benefietdiner 

Doperse Dis    
9 februari 
 

Beste broeders en zusters, 

De Doperse Dis, onze 

maandelijkse gratis maal-

tijd voor daklozen, nodigt 

u van harte uit om op vrij-
dag 9 februari 2017 aan te 

schuiven bij ons jaarlijks 

benefietdiner. Op het me-

nu staan maar liefst vijf 

heerlijke gangen. De prijs: 35 euro met de drank daarbij inbegrepen. De kosten 

voor dit smaakvolle diner proberen we met 10 euro laag te houden, de gastvrij-

heid en onze inzet voor en achter de schermen zijn natuurlijk onbetaalbaar. Met 
de 25 euro die per deelnemer overblijft kunnen wij zeven daklozen een gratis 

maaltijd serveren. 

De particuliere giften komen ten goede aan de maaltijdvoorziening van de dak- 

en thuislozen. Wij werken met vrijwilligers en maken gebruik van faciliteiten die 

er al zijn. Zonder giften zou deze maaltijd niet kunnen bestaan. De Doperse Dis 

is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn daarmee aftrek-
baar van de belasting. 

Mocht u aan ons benefietdiner op vrijdag 9 februari willen deelnemen dan kunt u 

een korte email sturen naar dopersedis@gmail.com. Vermeld in deze email met 

hoeveel mensen u wilt komen en eventuele dieetwensen. U ontvangt van ons 

een bevestiging. Het diner heeft een beperkt aantal plaatsen, dus wij raden u 

aan om tijdig te reserveren.  
Mocht u niet kunnen deelnemen, maar wilt u ons wel steunen dan kunt u ook een 

gift overmaken naar NL 89 TRIO 0197 7405 02, ten name van Diaconaal Fonds 

D.G.G., o.v.v. Doperse Dis. U kunt ons volgen op www.facebook.com/DoperseDis 

De Doperse Dis een klein initiatief, maar we merken dat deze maaltijd en de ge-

zelligheid eromheen voor veel van onze gasten zeer belangrijk is. Wij hopen op 

uw steun om de Doperse Dis ook in de toekomst te kunnen laten voortbestaan! 
 

Met vriendelijke groeten 

Pijke Vossestein (Kok en initiatiefnemer van de Doperse Dis). 

http://www.facebook.com/DoperseDis
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DoRe-Café 15 februari  

Positieve manieren van samenleven          
    tussen christenen en mos-

lims  

Arabist, PKN-predikant én balkan- en midden-

oostendeskundige Esther Struikmans, spreekt don-

derdagavond 15 februari, om 20:00 uur in de Doopsge-

zinde kerk van Groningen, over haar onderzoek naar 
het geslaagde, vreedzame samenlevingsmodel van 

christenen, moslims en andersgelovigen in: Albanië. Zij 

heeft daar voor haar afstuderen veldonderzoek naar 

gedaan. 

Haar lezing begint ze met een analyse van de situatie in 

Nederland: hoe ziet het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen er 

hier uit, in het bijzonder dat van christenen (of andersgelovigen) en moslims, 
waarbij de volgende vragen aan de orde komen: 

 

Hoe urgent is het probleem van het vreedzaam samenleven momenteel  

in ons land? 

 

Hoe is het gesteld met ware verdraagzaamheid  
of is er slechts neerbuigende tolerantie? 

 

Welke misverstanden en vooroordelen bestaan er in Nederland  

over moslims en de islam? 

 

Struikmans vergelijkt dit met de co-existentie van bevolkingsgroepen in andere 

landen waar zij heeft gewoond of onderzoek heeft gedaan en zij gaat na wat wij 
kunnen leren van de (positieve of negatieve) ervaringen op dit vlak, in zulke ver-

schillende landen als Albanië, Frankrijk, Oeganda, Libanon of Syrië. 

Ter ondersteuning van de lezing zullen korte tekstuele toelichtingen en beelden-

de illustraties bij het gesprokene via een beamer te zien zijn. 

In interactie met het publiek besteedt zij tenslotte aandacht aan wat wij zelf 

eventueel heel praktisch kunnen doen om vreedzaam samenleven in ons land te 
bevorderen. 

Kan bijvoorbeeld christelijke identiteit hierin inspiratie bieden en behulpzaam 

zijn? 

drs. Esther Struikmans (1969) studeerde theologie en arabistiek in Amster-

dam, Groningen en Damascus en werkt nu als PKN-predikant in Assen. Ook was 

zij redacteur van het tijdschrift ‘BEGRIP Moslims-
Christenen’.  

Zij woonde en werkte eerder in het Nabije Oosten én 

deed in 2011/2012 onderzoek in Albanië, waarover ze 

een audiodocumentaire maakte.  Het onderzoek groeide 

uit tot een van haar masterscripties. De publieksversie 

daarvan 

 
‘Wat is jullie geheim?  

Wat wij in Nederland kunnen leren  

van Albanezen en anderen over  

positief samenleven als christenen en moslims’  

 

is op de avond zelf te koop 
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 Elke ontmoeting maakt je een rijker mens.    
        Wie wil dat nu niet?  
 
Donderdag 1 februari doet een twaalftal studenten van het Rosedale Mennonite 

Bible College, in Ohio USA, op hun studiereis door Europa onze gemeente aan. 

Ze logeren in Simplon, en samen met hun docenten zijn ze dan donderdagavond 

te gast in onze gemeente. Het bezoek aan historische doperse plaatsen, en waar 

mogelijk de ontmoeting en uitwisseling met mensen ter plaatse, maakt deel uit 

van hun studiecurriculum. Het is een weerzien met twee van de docenten: 
Rueben en Vicky Sairs zijn in april 2017 al in onze gemeente op bezoek geweest 

en deze en gene in onze gemeente heeft hen toen al ontmoet. Hoe kun je elkaar 

beter leren kennen dan rondom een maaltijd?  Daarom staat voor de donderdag-

avond een soort 'internationale mennomaaltijd' gepland met een nagesprek over 

doopsgezind-zijn. Hoe denken we daarover aan beide kanten van de oceaan, 

leggen jonge mensen misschien andere accenten dan ouderen, en wat zijn dan 

bronnen van inspiratie? Het gaat die donderdagavond om een informele uitwisse-
ling en ontmoeting, om zo iets van elkaar en elkaars (geloofs)werkelijkheid te 

ontdekken. Iedereen die dit interessant lijkt is van harte welkom, leeftijd is niet 

van belang. De voertaal zal deels in het engels zijn, maar dat zal ter plaatse 

worden vertaald zodat iedereen kan deelnemen aan het gesprek.  

 

 
 

Graag wel even opgeven voor deelname aan de maaltijd bij ds. Jacob Kikkert, 

zodat er voor iedereen genoeg te eten is. We beginnen om 18:00 uur, en het 

nagesprek zal zo rond 19:45 uur beginnen. Wees welkom! 
 

Donderdag 1 februari 

In de Mennnozaal 

Aanvang 18:00 (voor de internationale mennomaaltijd) 

Ontmoeting en uitwisseling om 19:45 uur 

 
ds. Jacob Kikkert 
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Wat is  
 

Klieder 
kerk?  
 
Vier keer per 

jaar wordt in 

de doopsge-

zinde kerk in 

Groningen een 

zogenaamde 
‘Kliederkerk' 

georganiseerd 

op zondag-

middag. Nu is Kliederkerk niet zomaar een leuke naam. Al zou je daar nog over 

kunnen twisten. Wat het wèl is: een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud sa-

men op een creatieve manier iets aan elkaar beleven rondom Bijbelverhalen.  

 
In de eerste plaats is 

ontmoeting belangrijk, en 

dan samen knutselen, 

spelen en tenslotte ook 

samen vieren. Iedere 

Kliederkerk-viering ver-
loopt dan ook volgens een 

vast patroon. We begin-

nen met  het ‘ontdekken' 

van het thema, zeg maar 

de introductie, vervolgens 

wordt dat thema op crea-
tieve wijze uitgediept. 

Voor de één is dat door 

iets te knutselen met de 

anderen, voor een ander 

is dat in een spel, en voor 

weer een ander is dat in gesprek met elkaar. Omdat mensen verschillend zijn, 

zijn er dus ook verschillende manieren om iets met het thema te gaan doen. Het 
is dan ook voor iedereen van 0 tot 80, of je nu kerkelijk bent of niet. Groot en 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
10  

 

klein helpen elkaar bij het knutselen, en er is alle ruimte om met een spel bezig 
te zijn of anderen te ontmoeten rondom een gesprek. Vervolgens is er een korte 

afsluitende viering rondom het thema, eventueel met inbreng van wat er is ont-

dekt en gedaan. Tot slot is er voor iedereen nog een versnapering 

 

In Kliederkerk staan 

een aantal kernwaar-
den centraal, variërend 

van gastvrijheid tot het 

verbinden van verschil-

lende generaties met 

elkaar. Zodat jongeren 

iets  leren van oude-
ren, en ouderen van 

jongeren. Net zoals in 

een gezin. Of op een 

familieweekend waar  

kinderen tieners en 

ouderen met elkaar 

optrekken. Zó is dat 
ook met Kliederkerk. 

Als bijvoorbeeld oma 

op het familiefeestje 

wordt gemist en het 

dan minder  gezellig is, 

dan wordt diezelfde 
‘oma' ook gemist op 

het feestje dat Klieder-

kerk is. Met andere 

woorden: denk daarom 

niet dat Kliederkerk 

typisch iets is voor 
kinderen. Misschien 

juist wel niet!  

 

Kliederkerk verbindt de 

generaties. Verbon-

denheid en het samendoen is belangrijk.  Wanneer we er in slagen om als kin-

deren en volwassenen dingen samen te doen rondom bijbelverhalen, dan zegt 
dat iets over de kwaliteit van ons gemeente-zijn. We proberen daarin kinderen 

en tieners, overigens net zo goed als de ouderen, hun eigen rol te laten spelen 

en als handelende personen te zien en te respecteren. Dan wordt de kerk inder-

daad een plek waar ruimte is om langlopende relaties aan te gaan, waar kin-

deren en jongeren zich uit kunnen spreken, en waar het verhaal klinkt van God 

die ieder mens ziet en die wil dat ieder mensenkind tot zijn of haar recht komt. 
Kliederkerk stimuleert dan ook dat kinderen en jongeren een actieve rol en bij-

drage in het geheel hebben, en dat dit de momenten zijn waarop kinderen zich 

kunnen en durven uitspreken en zich daardoor opgenomen kunnen weten in een 

groter geheel van gemeente-zijn met elkaar. 

 

ds. Jacob H Kikkert 

 

 

 
 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
11  

 

School-kits voor Syrische vluchtelingen  
 
Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind Wereldwerk samen met het Mennonite 

Central Committee (MCC) hard gewerkt om hulpgoederen voor Syrische vluchte-

lingen in het Midden-Oosten te krijgen. Inmiddels hebben tal van gemeenten zich 

aangesloten bij deze actie en worden er op veel plekken tasjes gemaakt voor 

zogenaamde ‘School-kits'.  

 
Wij kunnen ons 'steentje' aan deze actie bijdragen in de vorm van genaaide tas-

sen (de schoolkits). Op een aantal zondagen en een zaterdag kunnen in de kerk 

gezamenlijk tasjes worden genaaid. Graag een naaimachine meenemen. Of als 

dat te zwaar is (niet onwaarschijnlijk) dit even te laten weten, dan kunt u wor-

den opgehaald. De datums zijn:  

 

 
 

zondag 28 januari van 12-14 uur, 

 

zondag 11 maart van 12-14 uur,  

 

zaterdag 24 februari is van 14-17 uur 
 

 

 

NB. Voor de vulling van de tassen is per tas ongeveer € 5,00 nodig. Het zou mooi 

zijn als we hiervoor gezamenlijk ook een bedrag kunnen opbrengen. Iedereen en 

iedere gemeente kan natuurlijk geld voor dit doel meegeven of storten bij 

Doopsgezind WereldWerk  rek.nr. NL27TRIO0786880333 o.v.v. 'Tassen MERK'. 
 

Voor meer informatie: Annet Laver, froggyned@gmail.com, tel. 06 4676 0456. 

 

Een flyer kan ook gedownload worden op de website:  

http://www.gds.doopsgezind.nl/bestanden/Flyer.pdf 

 
 

Etty Hillesum 
 
Van maart tot mei staan weer nieuwe Etty Hillesum middagen op het program-

ma, voor nieuwe mensen en voor hen die al eerder de middagen bezochten. 

Geen herhaling maar kijken naar Etty Hillesum van uit een ander standpunt. Wat 

maakt haar speciaal? Wat kan zij voor ons betekenen? 

 

Uit Westerbork schrijft ze, december 1942: 

"Er is modder, zo veel  modder dat men ergens tussen z'n ribben wel heel veel 
innerlijke zonneschijn moet bezitten." 

Het zou fijn zijn als je de dagboekteksten mee kunt lezen. 

wanneer  woensdag 21 maart, 28 maart, 11 april, 18 april, 25 april en 2 mei 

tijd    14.00 - 15.45u. 

plaats  Diaconie 

opgave bij José Weening-Hallmans 
telefoon  0598-321259 

email   jose.hallmans@gmail.com 

  

mailto:jose.hallmans@gmail.com
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 21 januari 
World Fellowship Day 

10.15 Gezamenlijke regionale dienst 

in Stadskanaal, ds. K van der Werf  

 

Zondag 28 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 
(na de dienst: vergadering wijkorga-

nisatie) 

 
Zondag 4 februari 

10.00 Ds. F.R. Fennema 

 

Zondag 11 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 18 februari 

10.00 Gezamenlijke dienst met de 

gemeente Groningen in Haren 

Ds. J.H. Kikkert 

10.00 Zondagsschool 
 

Zondag 25 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

 

Andere activiteiten 
 

Maandag 22 januari 
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsge-

zind Koor in Roden 

 

Woensdag 24 januari 

19.30 Quiltgroep 
 

Donderdag 25 januari 

20.00 30+ bij Hendrik Jan en Yvette 
 

Zondag 28 januari 
11.00 Vergadering Wijkorganisatie 

(na de dienst) 

 

Maandag 29 januari 

19.00 Repetitie Noordelijk  

Doopsgezind Koor in Roden 

 

Maandag 5 februari 
19.00 Repetitie Noordelijk  

Doopsgezind Koor in Haren 

 

Dinsdag 6 februari 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 7 februari 

19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 12 februari 

14.30 Zusterkring 
19.00 Repetitie Noordelijk  

Doopsgezind Koor in Haren 

 

Woensdag 14 februari 

19.30 Redactievergadering 

 
Donderdag 15 februari 

20.00 Open Avond met prof. dr. Erik 

Borgman: ‘Wat kan de samenleving 

betekenen voor de kerk?’ 

Zie de informatie verderop 

 
Maandag 19 februari 

19.00 Repetitie Noordelijk  

Doopsgezind Koor in Haren 

 

Woensdag 21 februari 

19.30 Quiltgroep 

 
Maandag 26 februari 

19.00 Repetitie Noordelijk  

Doopsgezind Koor in Haren 

 

 
 

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM_pLa49XYAhUFPVAKHcK_CucQjRwIBw&url=http://www.pgboskoop.nl/kerkdiensten/&psig=AOvVaw1ewaKIFcXcJ-fQo7y6xVC4&ust=1515961623535441
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  Verslag kerkenraadsvergadering 2 januari 2018 

 

Het nieuwe jaar is nog vers als we elkaar (en de gemeente) veel heil en zegen 

toewensen. We blikken terug op de bijzondere bijeenkomsten in de december.  

- Het advents/kerstconcertje van het koor met verbindende teksten over de lie-

deren door ds. Van der Werf in Roden op 10 december was geslaagd. Vanwege 

het slechte weer moesten helaas een aantal bezoekers verstek laten gaan.  
- Over de adventsavond op dinsdag 12 december heeft al een verslag in het Ge-

meenteblad gestaan. Een goede en sfeervolle avond. Gelukkig was het weer iets 

beter dan maandag.  

- De gezinskerstviering was bijzonder en goed verzorgd. Iedereen deed enthou-

siast mee met de quiz en er werd aandachtig geluisterd en gekeken naar het 

verhaal: Geen stille nacht! 

- De kerstavonddienst werd goed bezocht; door afwezigheid van het koor was de 
dienst wat soberder dan anders.  

Het is nog niet duidelijk wat we in de toekomst van het koor kunnen verwachten. 

Binnenkort is hierover een overleg met bestuur van het koor en predikanten. 

Bij de financiële zaken wordt gemeld dat de gemeente net op tijd (voor het 

nieuwe jaar) het verplichte LEI nummer (Legal Entity Identifier) heeft ontvangen. 

Dit nummer is nodig om te mogen handelen in aandelen. De administrateur is 
bezig met het opstellen van het concept-collecterooster voor 2018. U kunt ook 

een goed doel aanbrengen! De concept-jaarrekening 2018 staat op de agenda 

van de volgende vergadering.  

Br. en zr. Huizinga-Lutgendorp stoppen (na 33 jaar!) met het werk voor ‘onze’ 

adoptiekinderen. In de nieuwjaardienst zullen zij hiervoor bedankt worden. Br. 

Nienhuis zorgt voor de financiële zaken m.b.t. de adoptiekinderen. De communi-

catie hierover met de gemeente ligt bij de kerkenraad, aangezien we nog geen 
nieuwe contactpersoon hiervoor gevonden hebben. 

Na de dienst op 14 januari zal onderling het vervoer  

naar de World Fellowship Day in Stadskanaal  

(waar ds. Van der Werf voorgaat) geregeld worden.  

Na de dienst op 28 januari komt de wijkorganisatie bijeen om nader te overleg-

gen over de veranderingen en de wijkindeling. Tijden veranderen en daarom is 
besloten niet meer langs de deuren te gaan met de kerstcollecte voor het Jeugd-

fonds. Er is een oproep in Het Gemeenteblad geplaatst om uw bijdrage per bank 

over te maken. Het Jeugdfonds blijft nodig, omdat we als gemeente gelukkig nog 

jeugd hebben (zondagsschool en meedoen met regionaal jongerenwerk). Br. P.J. 

Reidinga organiseert deze collecte al 35 jaar! Hij zal er nauwgezet op toezien dat 

uw bijdrage goed terecht komt. 

Er zijn een 7-tal exemplaren ontvangen van de brochure: Doopsgezind: Van blij-

vende waarde? (20 pagina’s). Een aanzet tot een visie en gespreksmateriaal van 

en door voorgangers van de gemeenten Drachten, Groningen, Leeuwarden en 

Heerenveen-Tjalleberd ten behoeve van de toekomst van Doopsgezind Noord 

Nederland. Per thema staan er vragen in ter bespreking in een gespreksgroepje. 

Als u hierin geïnteresseerd bent kunt u een boekje lenen.  

Er zullen een paar grote planten worden aangeschaft om het klimaat in de kerk 
wat te verbeteren. In overleg met de kerkmeester zal ook gekeken worden naar 

isolatie en ventilatie. 

Na het verdelen van de kosterdiensten sluit de voorzitter om 21.40 de eerste 

vergadering in het nieuwe jaar. 

Mads Haadsma 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRhK-D5tXYAhWSbFAKHbiuDugQjRwIBw&url=http://www.eumen.net/en/themes/fellowship.html&psig=AOvVaw1PDzUaueQd3LYniz2X-dAl&ust=1515962315133555
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Zusterkring,  even ter informatie 
 
Na maandag 15 januari  is de volgende datum van onze bijeenkomst: 

12 februari. Dan is zr. Tea Rienksma onze gastspreekster.  

 

En vervolgens nog: 12 maart  en  16 april. 

En in mei de afsluiting van het seizoen. 

 
Graag allen eerst  tot  maandag  12 februari, 14.30u. 

 

 

Gezinskerstviering 
 

Zondag 17 december j.l. de gezinskerstviering verzorgt door de zondagschool  

Haren/Groningen. 

In een gezellig ingerichte kerkzaal, tafel met stoelen eromheen, met een mooie 
kerstboom verzorgden de kinderen op eigen wijze het kerstfeest. 

Kinderen kwamen binnen met een kaarsje en er was een verhaal over de vlam. 

Er was interactie met de familie in de zaal via een quiz, in de pauze was er een 

versnapering en het verhaal ging over “Geen Stille Nacht”. 

 

 
 

En de kinderen hadden filmpjes gemaakt met de mobiele telefoon die werden 

afgespeeld via de beamer. 
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Herinnering:  jeugdwerkcollecte 

 

Zoals Ger Zijlstra in het laatste gemeenteblad al schreef vindt de inzameling van 

de jeugdwerkcollecte vanaf dit jaar niet meer plaats door de diverse wijkmees-

ters (de “kerstlijst”). Vanaf dit jaar wordt de leden gevraagd om gewoon per 

bank hun bijdrage te leveren. De nieuwe tijd vraagt immers soms een nieuwe 

benadering… 
Navraag bij het Jeugdfonds heeft mij geleerd dat inmiddels een bedrag van ruim 

€ 300 is binnen gekomen. Dit bedrag staat evenwel nog in schril contrast met de 

vrij constante opbrengsten uit het recente verleden van circa € 1.000,--! 

Mijn conclusie is dat nog niet iedereen in onze gemeente zich bewust is van de 

nieuwe wijze van inzameling van de Jeugdwerkcollecte. 

Vandaar deze herhaalde oproep om het jeugd- en zondagschoolwerk in onze ge-

meente te blijven ondersteunen en uw bijdrage te storten op NL69RABO 0315 
8106 37 t.n.v. Jeugdfonds DG Haren. 

 

Roelof Nienhuis, administrateur 

  

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-
gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

15-10-17  Doopsgezinde Zending    €  57,20 

22-10-17  Doperse Dis      € 154,15 

12-11-17  Gemeenteopbouw projecten ADS  €   82,22 

19-11-17  Gemeenteopbouw projecten ADS  €   57,00 
26-11-17  Geweldloos Samenleven    €   98,70 

03-12-17  Geweldloos Samenleven    €   47,50 

17-12-17  Adoptiekinderen     €   86,60 

24-12-17  WereldWerk      € 192,25 
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07-01-18  Mennonite World Conference   €   99,15   
De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-

treffende doelen worden overgemaakt.   

 

 

Wat is Kliederkerk? 
 

Zie het artikel in het Groninger deel, pagina 10 
 

 

  

Adoptiethermometer   2017 

 

Verantwoording 
Batig saldo  2016    €   551,00 
Thermometer  januari  €   44,15 
Thermometer  februari  €   41,00 
Thermometer  maart  €   32,10 
Thermometer  april  €   36,80 
Thermometer  mei  €   32,60 
Thermometer   juni  €   10,95 
Thermometer   juli  €   47,20 
Thermometer   augustus €   25,90 
Thermometer   september €   23,90 
Thermometer   oktober  €   52,60 
Thermometer   november €   40,10 
Thermometer   december           €   42,55 
    € 429,85 €   429,85 
Collecte februari    €     25,00 
Collecte april     €     15,00 
Collecte gezinskerstviering   €     86,60 
      €  1107,45 
Gift       €      50,00 
      €  1157,45 
Af: tarief basispakket    €      22,70 
      €  1134,75 
Af: adoptiekinderen    €    600,00 
      €    534,75 
Af: donatie t.b.v. adoptieprogramma  €    300,00 
Eindstand     €    234,75 
 
 
Wij danken u allen hartelijk voor uw gaven t.b.v. het 
Adoptieprogramma. 
 
Het is tevens ons laatste jaar geweest  t.a.v. dit programma. 
Het geeft ons een dankbaar gevoel  dat we ons 33 jaren lang 
hebben  ingezet voor een lange reeks van adoptiekinderen. 
We wensen u allen een goed en vooral een gezond 
 

                                         2018 
 
                             Berny en Loek Huizinga 
                                                                                     

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv0qyl59XYAhVHalAKHe0xCt4QjRwIBw&url=http://adoptielunamertens.blogspot.com/&psig=AOvVaw2SKYyfRwO7JcwjNekljSu7&ust=1515962674841852
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Vanuit de kerkenraad  
Op dinsdag 30 januari komt de kerkenraad weer bij elkaar.  
 

Jelly Wester 

 

 

Avondgespreksgroep 
 

De volgende bijeenkomst is op donderdagavond 8 februari. Uit het boekje 

“Houvast” gaan we ons dan bezighouden met hoofdstuk drie; Leef nu de vraag. 
Over vragen in versvorm. Er zijn diverse vragen; vragen en kunst, kritische vra-

gen, vragen aan de stilte en vragen aan de traditie. 

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

De andere data voor dit seizoen zijn: donderdag 15 maart en donderdag 3 mei. 

 

“Preekboek” 

 

In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 
zondagse diensten. 
Zondag 10 december . 3rde Advent met medewerking van Denise Doek op dwarsfluit 

 

Voorganger              - ds. J. Kikkert 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “ Liedjes van andersom ”. 
Muzikale overdenking:    - “ De lofzang van Maria” en  
“Nun komm, der Heiden Heiland ”.  
door Tiny van Nimwegen en  Denise Doek 

 
 

Maandag 25 december; kerstviering 

 

 

Voorganger              - zr. J. Valk 

Pianist                   - dhr. H. Horlings 
Thema           - “Het eeuwenoude verhaal  

”. 
Muzikale overdenking:    - “Piano bewerking  

van kerstliederen”.  

 

Kerst 

Is geloven 
In dat ene straaltje licht 

Dat de kracht bezit 

Om harten te verwarmen 

En dromen tot leven te wekken. 

 

Zondag 7 januari 2018 

 
Voorganger              - zr. J. Valk 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Geschenken voor het hele jaar ”. 
Muzikale overdenking:    - “Kings of the Orient ” en  

“Wie shön leuchtet der Morgenstern”.  
Tijdens deze dienst werd het leven van br. Harm Manting herdacht (geboren in 
Beilen op 12 december 1932, overleden in Groningen op 1 december 2017). 
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In Memoriam Harm Manting 
 
Vrijdag 1 december j.l. ontviel ons Harm Manting, kort voordat hij 85 jaar zou 

zijn geworden. Zelf had hij gehoopt dat nog mee te kunnen maken. Het mocht 

niet zo zijn. Omringd door zijn dierbaren overleed hij in het ziekenhuis. Voor ve-

len onverwacht. Zijn gezondheid was al langer broos, en de plotselinge zieken-

huisopname enkele dagen voor zijn overlijden mocht hem niet meer baten. Op 7 

december waren we bijeen in het crematorium de Boskamp, met Henny, bijna 58 
jaar zijn echtgenote, met kinderen Janet en Jan-Willem, hun partners Marlies en 

Leo, kleinkinderen, naaste familie, vrienden, oud-collega’s en vele gemeentele-

den, om onder grote belangstelling zijn leven te gedenken en elkaar te troosten. 

Bij aanvang klonk het lied “Ik voel de winden Gods vandaag.” Het was zijn wens  

geweest om dit lied tijdens het afscheid te laten horen. Maar verder, zo had hij 

eerder al laten weten, vond hij dat het in dit afscheid niet over geloof en kerk 

moest gaan.  Voor Harm gold dat datgene wat we in de basis over god en geloof 
kunnen zeggen, vooral een manier is om uit te drukken wie we zijn, wat we 

doen, wat ons bestaan de moeite waard maakt en hoe we in het leven staan. 

Dan komt het er op aan woorden te vinden voor het grenzeloze landschap van 

ontferming, vriendschap en trouw. En soms vinden we die ook in: heb elkaar lief, 

doe recht, laat de ander in zijn of haar waarde, en wees er wanneer het nodig is. 

Het zijn de woorden op de rouwkaart.  
Maar er was ook …"waarom is de wereld soms zo moeilijk?" Als Harm het zei 

klonk het meer als opmerking dan als een vraag. Dat was in een gesprek dat we 

ooit samen hadden toen ik als predikant een keer op bezoek was. Ik hoorde er 

in: wie lief heeft, wie steeds het goede zoekt in mensen, die lijdt aan de tijd die 

vol onrecht en geweld is. Wie zacht en warm van liefde is, lijdt omdat je met hart 

en ziel aan verbonden bent aan het goede-voorhebben-met-mensen. Het is het 

verlangen naar een wereld  waarin de mensen mens-zijn zonder meer. Waar een 
ieder kan praten, lezen, luisteren, bloeien, meedoen. En toch duizend doden 

sterven, duizend tranen laten. Dat geldt voor mensen die leven van en lijden aan 

liefde voor wat verbindt en samenbrengt. Ik heb Harm Manting leren kennen als 

zo’n mens. 

 

Dochter Janet verwoordde dat door uit het dertiende hoofdstuk van Paulus’ brief 
aan de gemeente te Corinthe te lezen; over de liefde. Het was de tekst die inder-

tijd gelezen werd tijdens de huwelijksdienst van Harm en Henny in de Vermaning 

te Groningen. De laatste regel ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 

de grootste daarvan is de liefde,’ had Harm opgeschreven bij zijn laatste wensen. 

Ze sprak met warmte over de band met haar vader en memoreerde hoe haar 

vader iedereen in zijn  of haar waarde liet, geïnteresseerd was in wat mensen 
bezighield, zijn betrokkenheid bij het verenigingsleven, zijn talent om te organi-

seren en verbinden. 

 

Harm werd geboren in 1932 te Beilen als oudste in het gezin van vier kinderen. 

Het leeftijdsverschil met zijn drie jongere broers maakte dat Harm zich nogal 

eens verantwoordelijk voelde, en waar nodig de helpende hand uitstak om ande-

ren uit moeilijke situaties te helpen. Een deel van zijn jeugd bracht hij door in 
Medemblik, hij volgde daar de MULO en later, eenmaal verhuisd naar Groningen, 

volgde hij er de HBS. Zijn enorme belangstelling voor sport bleek al tijdens de 

middelbare schoolperiode. Hij voetbalde in het eerste elftal van MFC in Medem-

blik. Na de HBS volgde de sportacademie en werd hij gymleraar. Na een periode 

in Winschoten gewoond te hebben verhuisde het gezin naar Rolde. Er kwamen 

twee kinderen; Jan-Willem en Janet. Harm en Henny verloofden zich in 1958 in 
Groningen. Tijdens die  verlovingstijd hebben ze beiden belijdenis gedaan in de 

Doopsgezinde gemeente te Groningen. De verbondenheid bij het doopsgezind 
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gemeenteleven is gebleven, getuige ook de vele jaren van betrokkenheid bij en 
inzet voor de doopsgezinde gemeente Assen. De periode in Rolde was een goede 

tijd; een tijd van diepe vriendschappen, nauwe betrokkenheid bij het dorp en de 

school, het verenigingsleven en de liefde voor paarden. Harm was een gymleraar 

vol energie, met duidelijke normen en waarden – normen die bij hem pasten: 

gedrevenheid, eerlijkheid, ervoor gaan. Dat eiste hij ook van zijn leerlingen.  Zij 

zullen hem vooral herinneren om deze passie, en hoe hij was als leraar: streng, 
maar rechtvaardig. In zijn bestuursfuncties  was hij niet bepaald bang om in het 

openbaar zijn  woordje te doen en zijn mening te geven. Van dit laatste zijn de 

velen die met hem samenwerkten getuige geweest. Na de pensionering kwam 

het comfort van het wonen in een appartement in Beilen, met royaal uitzicht on-

der meer op de Stefanuskerk. De kinderen hadden inmiddels hun vleugels breed 

uitgeslagen, er waren kleinkinderen gekomen. Hij volgde het met grote interes-
se. De band bleef intens. Dat gold ook voor de vijf kleinkinderen: Matthijs en 

Casper en Imke, Jildau en Gjalt: de interesse in de paardrijwedstrijden van 

Jildau, of samen sport kijken op de televisie. Het zijn duizend-en-één warme her-

inneringen van de kleinkinderen die met hun opa verbonden zijn, en die onver-

getelijk zijn. Harm’s broer memoreerde hoe hij de ‘pater familias' was. En hoe hij 

op de hoogte wilde blijven van alles en iedereen en dan ook hartstochtelijk kon 

vertellen waar kinderen en kleinkinderen mee bezig zijn, en met volle teugen 
genoot van verjaardagen en de jaarlijkse familiebijeenkomsten. Nu is zijn leven 

tot een einde genomen  

 

Harm zal node gemist worden, door Henny, door zijn kinderen en kleinkinderen, 

door zijn broers en familie, en door de doopsgezinde gemeente waar zijn trouwe 

aanwezigheid iets vanzelfsprekends had. 
 

Voor zijn kinderen was hij een vader die belangstelling had voor de dingen waar 

zíj belangstelling voor hadden, en voor de kleinkinderen een humorvolle opa, die 

met hen optrok.  In het afscheid werd onvergetelijke herinneringen opgehaald 

door kinderen en kleinkinderen, door familie en vrienden. Evenzovele herinnerin-

gen opgeslagen in zoveel verschillende geheugens.  Niet meer tastbaar maar wel 
voelbaar, in de herinnering die je aan hem hebt, memoreerde Jan-Willem.  Soms 

doen die herinneringen pijn omdat je hem mist. Soms doen die herinneringen je 

goed, omdat je weet dat hij van je hield. 

 

Zo zal hij in onze gedachten verder gaan: geborgen in de oneindigheid van tijd 

en ruimte. Misschien vanuit het vermoeden dat de werkelijkheid voorbij onze 

werkelijkheid een alles ontgrenzende ruimte is: een grenzenloos landschap van 
ontferming en vriendschap waarin je eindeloos, roekeloos en veilig reizen kunt. 

De bijbelse psalmen sluiten daarbij aan, en roepen en zwijgen dat deze ruimte 

ons opdelft uit welke afgrond ook, en je aanvaardt en thuisbrengt.  

Moge Henny,  zijn kinderen en kleinkinderen, zijn familie door deze gedachte ge-

troost worden, vandaag, morgen, en alle dagen, en dat we daarin vrede mogen 

vinden. 
 

ds. Jacob H Kikkert 
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Zondag 21 januari GDS/WFD in Stadskanaal 
 
Om alvast te noteren 

 

Op zondag 11 maart is er een gezamenlijke inspiratiebijeenkomst met de VVP 

in ons kerkgebouw. Tijdstip 14.30 uur – 16.30 uur. 

 

Thema “De kracht van kwetsbaarheid”.  
 

In een wereld die steeds meer gedomineerd lijkt te worden door verdeeldheid en 

het recht van de sterkste, gaat het deze middag over de vraag wat ons als men-

sen met elkaar verbindt. Het wordt een programma met muziek en poëzie ver-

tolkt door ds. Yvonne Hiemstra en musici Geziena van der Zwaag en Wichert Jan 

Koopman. Zij nemen ons mee op reis door het landschap van de kwetsbaarheid. 

 

 
                                                      

Vanuit de zusterkring 
 

Hieronder de data wanneer de zusterkring weer bijeenkomt in 2018. 

 

13 februari  nog in te vullen 

13 maart  Paasliturgie 

10 april  Jaarvergadering 
8 mei  Uitje 

                                

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

te Assen. 

 

Donderdag 18  januari 10.00 uur Ochtend gespreksgroep 

Zondag   21 januari 10.15 uur. GDS-WFD in Stadskanaal  

                                                           G. Brusewitz/J. Kikkert 

Zondag  4 februari 10.00 uur Zr. J. Huisman 

Dinsdag  13  februari 14.15 uur Zusterkring 

Zondag   18  februari 10.00 uur Ds. S. v. Hoorn-Dantuma 

Zondag  4 maart 10.00 uur Zr. H. Bruin 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX--Pd6NXYAhVOJ1AKHeweCuEQjRwIBw&url=http://www.compassionforcare.com/tag/bren%C3%A9-brown/&psig=AOvVaw3LydGZ7mdlM1BINXLN36F7&ust=1515963005766111
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Wereldbroederschapszondag 

 
op  

 

21 januari 2018 

 
STADSKANAAL — Ieder jaar worden doper-
se en doopsgezinde gemeenten wereldwijd 

door Mennonite World Conference uitge-

nodigd om op een zondag in de buurt van 

21 januari, stil te staan bij onze doperse 

traditie en het wereldwijde verband van 

doopsgezinde broeders en zusters dat zich 

daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 
1525 vond de eerste doop plaats in Zürich. 

 

De dienst begint om 10:15 uur! De doopsge-

zinde gemeente die samenkomt in Stadskanaal  

is dit jaar onze gastgemeente voor deze feestelijke dienst. Er 

is koffiedrinken na die tijd. Het thema van  
de Wereldbroederschapszondag is: "De Heilige Geest verandert ons”.  

Ds. Klaas van der Werf gaat voor.  

 

Diezelfde geest van vernieuwing die aan de oorsprong heeft gestaan van de do-

perse beweging in de XVIe eeuw is ook nu nog steeds werkzaam, en roept ons 

gemeenten van de XXste eeuw op tot navolging  en vernieuwing van ons denken 
en geloven.  

 

Neemt u ook houdbare levensmiddelen mee, die worden dan bezorgd bij de 

voedselbank. Wat we gelovenwordt op deze wijze ook uitgedrukt in wat onze 

handen doen. 

 

Wanneer: zondag 21 januari 2018 
Waar: doopsgezinde kerk , Boerendiep 6, te Stadskanaal.  

Aanvang: 10.15 uur 

 

Voor vervoer naar Stadskanaal kunt u contact opnemen 
met ds. Jacob Kikkert 
 
 

  



Algemeen 
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Jubileumjaar  
 

40 Dagen kalender 2018 
 

 

Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-Dagentijd in 2018 weer 
een kalender samengesteld die uitgedeeld wordt aan gemeenteleden in de GDS-

regio. Een kleine blijk van verbondenheid in deze tijd van bezinning en verdie-

ping. Het is overigens voor het TIENDE JAAR dat deze kalender in de GDS regio-

breed wordt verspreid. U kunt eraan bijdragen door poëzie, proza of een andere 

inspirerende tekst in te sturen. 

 
Graag insturen vóór 26 januari 2018. Er is dan genoeg tijd om de kalender 

voor te redigeren, vorm te geven, en te zorgen dat deze medio februari bij de 

drukker ligt alvorens de kalenders tijdig te kunnen distribueren.   

Bijdragen  liefst niet langer dan ca. 300 woorden 

 

Naar  jhkikkert@doopsgezind.nl, of  per post naar: J H Kikkert, Entinge 7, 9301 
TT Roden. Vermeldt uw naam bij de inzending en zo nodig de bronvermelding, 

en indien mogelijk ook in een regel of twee waarom de tekst die u inzendt voor u 

eventueel van betekenis is.  

 

 

  



 

 

Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele pastoraat 

incl. gespreksgroepen: 

Ds J.H.Kikkert, Entinge 7 
93012 TT Roden 

06-51516030 

Kerkenraad: 

Voorzitter: 

A.J. Anema (voorzitter) 
Plataanweg 33 9401 TR Assen 

telefoon 0592  202015 
Secretaris: Ledenadministratie 

J.Wester-Veenstra 

Telgenkamp 7 9451 GE Rolde 

0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 

lid: R.de Poel-Hijlkema 
Hoofdweg 220  9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Uitvoerend boekhouder: 

T.Koudenberg-Huizinga 

Tymanshof 8 9403 PJ Assen 

0592-375895 
Rek.nr.NL18RABO0302912592 

tnv Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13 Assen 

Postadres: Telgenkamp 7 

9451 GE Rolde 
info@dgassen.doopsgezind.nl 

website:  

www.dgassen.doopsgezind.nl 

Wijkhoofden: 

Colofoon Assen 

 
Wijkhoofden: 

Wijk 1: Kloosterveen  

Zr. R. de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Wijk 2: Beilen Vacant   

Wijk 3: Centrum/West   
Br. G.J. Blanksma 

Emmastraat 8, 9401 HG Assen 

0592-316688 

Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/Assen-

Oost 

Zr. J. Wester-Veenstra, Telgenkamp 
7, 9451 GE Rolde, 0592-248053 

Wijk 5: Marsdijk/Rhee/ Assen 

Noord/Peelo vacant 
 

 

 

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 
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