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Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, 

b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 uur. Ook op 

andere momenten kunt u mij thuis tref-

fen of een boodschap inspreken (in drin-
gende gevallen buiten de vakantie 06- 

5151 6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 
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J.C. Noord, tel. 050-5342064   en  
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zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  
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9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
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Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-
naal Fonds DGG te Groningen 
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Enigheid vieren, samenzijn ervaren 
 
In Groningen vieren we in de Stille Week nu ook de Witte Donderdag samen met 

de zogenaamde kleine oecumene. Het belangrijkste avondmaal, op de dag dat de 

herinnering aan de maaltijd van Jezus met zijn discipelen aan de vooravond van 

zijn moorddadige terechtstelling, vieren we nu niet meer alleen als enigheid van 

Doopsgezinden met elkaar en met de Eeuwige maar met een grotere groep men-

sen met wie we ons verbonden voelen. En we hebben in tegenstelling tot de ka-
tholieke en orthodoxe traditie, naast vele protestantse gemeenschappen niet elke 

week of elke maand een maaltijdviering, maar meestal hooguit tweemaal per 

jaar. Er zijn onder ons mensen die dat jammer vinden, en, naar mij bekend, niet 

omdat ze tegen een avondmaal met anderen zijn, een oecumenisch maal.  

 

Het lijkt daarom goed in onze gemeente nog eens met elkaar van gedachte te 

wisselen over wat het avondmaal wil zijn, hoe het avondmaal als praktijk vanuit 
de traditie tot ons komt en wat het voor ieder van ons betekent.  

 

Waar denk je aan bij het avondmaal? Er zijn mensen die moeite hebben met de 

praktische uitvoering, omdat die zo weinig tot de verbeelding spreekt. De discre-

pantie tussen een echte maaltijd en deze uitdeling van kleine plukjes brood 

maakt het moeilijk de overweldigende ervaring van verbondenheid met elkaar en 
met de Eeuwige te zien in deze symbolische vorm met meer woorden dan brood 

en delen. Er zijn mensen die moeite hebben met de viering omdat ze zich eigen-

lijk helemaal niet zo verbonden voelen met de anderen. En er is ook nog de ge-

dachte dat je het met iedereen goed zou moeten hebben opdat je echt van harte 

naast elkaar kunt staan en met elkaar kunt vieren. En eerlijk is eerlijk, er zijn 

heel weinig mensen die echt met iedereen door een deur kunnen. Bij het kleiner 

worden van onze gemeenten lijkt het ook wel of de uitgesproken karakters over-
blijven terwijl de mogelijkheden om elkaar te ontlopen afnemen. En dan enig-

heid? Juist bij ons speelt de gemeenschap een grote rol bij het avondmaal, om-

dat naast het deelkrijgen aan Gods toekomst en de herbevestiging van je geloof 

als verticale lijn, juist bij ons die horizontale lijn met de gemeente als oefen-

plaats voor het komende Rijk zo’n rol speelt. Geloven doe je niet in je eentje, 

maar als broeders en zusters, elkaar gegeven. Je hebt elkaar nodig, zo spreken 
we dat zo vaak uit. Maar tegelijkertijd staat dat op gespannen voet met het le-

ven nu. Het is totaal niet gebruikelijk om met elkaar het gesprek aan te gaan 

over de manier waarop je leeft, de keuzes die je maakt! We laten daar anderen 

niet bij toe, al zou het als het initiatief van jezelf uitgaat, nog op een redelijk po-

sitieve manier kunnen uitpakken. Maar als we de ander min of meer ongevraagd 

zouden bevragen op zijn of haar gemaakte keuzes, of omgekeerd anderen ons, 
dan ben je al redelijk snel bij een flinke bonje. Verbondenheid is een kwetsbaar 

iets. En met alle loyaliteiten die we in het leven aangaan is de verbondenheid 

met de gemeente niet meer zo alles overstijgend als misschien vroeger. Mis-

schien juist vanwege al deze bedenkingen en verlegenheden is gedachte dan dat 

we meer zouden moeten groeien naar gemeenschap en onderlinge verbonden-

heid en dan is het avondmaal daar een goed instrument bij. Een avondmaal dat 

dan niet al te groot en te algemeen zou moeten zijn…. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs0-vMwIbeAhWwM-wKHZbBCk8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cinenews.be/nl/films/des-hommes-et-des-dieux/videos/26798/&psig=AOvVaw34Xd-76MIW984cXSbCabzr&ust=1539626151459689
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Voor mij is het Avondmaal vooral een vorm van verlangen. Fantasievol verlangen 
naar een andere wereld. Met kleine stukjes brood een overvloed aan verbonden-

heid gestalte geven. Het zit in mijn hoofd, in mijn hart, in mijn handen, maar 

niet per se in mijn maag.. Het avondmaal, juist omdat het een wat ongrijpbaar 

symbolische vorm heeft, is voor mij bij uitstek geschikt om allerlei facetten van 

gemeenschap, geloof en verbondenheid te dragen. Soms het een, soms het an-

der..  
Een van de mooiste vormen van de gezamenlijke maaltijd zag ik in de film Des 

Dieux et des Hommes over een klooster in  Algerije. Tot slot, niet als avondmaal 

maar als echt laatste gezamenlijke maaltijd met de dreiging van naderend, alles 

kapotmakend onheil, heeft een van de broeders twee mooie flessen, bewaard 

voor een moment dat nu blijkbaar is aangebroken. Hij opent ze, zet de muziek 

van het Zwanenmeer aan en beweegt op de tonen van de muziek naar zijn broe-
ders toe om hen in te schenken. In de minuten die volgen zie je alle emoties 

voorbij komen. Angst om wat er mogelijk gebeuren gaat, verdriet om het verlies 

dat komt, vreugde om de bemoediging van het samenzijn, angst het niet aan te 

kunnen, verdriet om het mogelijke verraad als je het niet vol kan houden straks. 

Ontferming en warmte als in de blik naar elkaar alles van te voren al vergeven is 

. Voor mij is dit een wezenlijk beeld van het avondmaal. Een ‘ohne Wörter’. Ver-

driet, angst, vreugde, hoop en wanhoop mogen er zijn als we onze gemeente 
vieren.  

 

Met elkaar, maar net 

zo goed samenzijn met 

andere gelovigen van 

welke signatuur dan 
ook. Van tijd tot tijd 

ben ik in de Abdij in 

Egmond Binnen ge-

weest. Daar ben ik ook genodigd aan het maal, eucharistie zoals zij dat noemen. 

De eerste dag lukt me dat meestal niet. Het is voor mij niet alleen iets aan mij 

uitgedeeld, waarmee ik persoonlijk deel krijg aan het heil van Gods toekomst. Ik 
moet me verbonden voelen met de mensen daar. En dat lukt meestal de tweede 

dag beter. Het valt me dan op dat de broeders onderling op dezelfde wijze vieren 

als wij, waarna het uitdelen begint. Ik beschouw dat uitdelen dan als een onder-

deel van het samen delen. Ook was er ooit een avondmaal op de laatste zondag. 

Vaak vind men de combinatie van het gedenken van hen die ons ontvielen met 

een avondmaal lastig. Ik vond het toen juist prachtig. Hoe passend is een 

avondmaal, als symbool van verbondenheid niet op een moment dat de namen 
klinken van hen die we gedenken. Het gedenken is immers niet begraven in het 

verleden! Gedenken is herinneren, waarderen van wat was, present stellen in het 

heden met de namen die mogen klinken, en daarmee is gedenken ook de belofte 

om dat wat was mee te dragen de toekomst in. Eigenlijk is voor mij dat juist de 

essentie van  het avondmaal. De geschiedenis recht doen. Staan in wat voor ons 

al was en aan ons doorgegeven. Present stellen in het heden wat soms zo klein 
en kwetsbaar is: verbondenheid, zegen, hoop, verlangen, rekenschap van Gods 

werk aan ons. En met ons meedragen als verlangen naar de toekomst toe. De 

dood is niet het einde, in Gods Naam is niets tevergeefs, belofte ons aangezegd 

en door ons aan elkaar door gegeven: Gods Koninkrijk. Met een andere formu-

lering het Koningschap van Christus. We zeggen bij de woorden van het avond-

maal immers altijd tot slot: het verkondigen van zijn dood, het verkondigen van 

zijn inspanningen door de dood heen naar een goede toekomst, totdat hij komt!  
 

Geert Brusewitz 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj197_zwYbeAhWPqaQKHcxiD2MQjRx6BAgBEAU&url=http://abcvanhetgeloof.nl/avondmaal&psig=AOvVaw0LdLtcCpK9q-bPZQtLz-R5&ust=1539626493781461
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Zaterdag 20 oktober 

13.30 uur Schnitgerfestival “Kleintje 
Schnitger ”met Jeugdcircus Santelli 

en organist Vincent Hansen 

 

Zondag 21 oktober 

10.00 uur Stedelijke  

 cantatedienst in de Nieuwe kerk. 

Geen dienst in de Doopsgezinde 
kerk 

 

Donderdag 25 oktober 

17.00 uur Bijeenkomst  

wijkcontactpersonen 

19.30 uur Bijeenkomst wijk 3 
 

Zondag 28 oktober 

Let op wintertijd 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz  

 

Maandag 29 oktober 
10.30 uur Overleg vrijwilligers  

kosterij 

Dinsdag 30 oktober 

14.00 uur DoReCafe: Filmmiddag in 

de Mennozaal van de Doopsgezinde 

kerk met de film ‘Forever van Heddy 

Honigmann.  
Gesprekken op de Pere Lachaise 

18.00 uur Bijeenkomst vrijwilligers 

 Doperse Dis 

 

Zondag 4 november 

10.00 uur Ds. Henk Klein Nagel-
voort  

15.30 uur Concert Noordelijk Bach 

Consort 

 

Dinsdag 6 november 

10.00 uur Koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 
Vrijdag 9 november 

20.15 uur Gitaristenpodium;    

Kristina Varlid 

 
 

 

 

Zondag 11 november 

10.00 uur Ds. Marion Bruggen 

16.00 uur Kliederkerk;  
Sint Maarten 

17.00 uur Iona Vesper in de Menno-

zaal 

 

Dinsdag 13 november 

18.00 uur Mennomaaltijd 
19.45 uur Gemeentegespreksavond 

Over Avondmaal 

Woensdag 14 november 

Redactievergadering 

Donderdag 15 november 

19.30 uur Najaarsledenvergadering 

Vrijdag 16 november 
18.00 uur Bijbel, pizza en bier 

Zaterdag 17 november 

20.00 uur Concert Kamerkoor  

Moderato Cantabile, opgedragen aan 

de Russisch Orthodoxe Gemeente  

i.v.m. 50 jarig bestaan;  
Vespers van Rachnaninoff 

 

Zondag 18 november 

10.00 uur  Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Dinsdag 20 november 
17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor 

dak en thuislozen 

Donderdag  22 november 

20.00 uur DoReCafe in de Doopsge-

zinde kerk; Schelto Kruijff en Nynke 

Hoogland over belangrijke beslissin-

gen in de laatste levensfase 
 

Zondag 25 november 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

Laatste zondag kerkelijk jaar,  

samen met DG Eenrum 

 
Donderdag 29 november 

20.00 uur Broederkring 
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In memoriam Klaske Poppens 
 
Op 8 juni hebben we afscheid genomen van Klaske Poppens in de aula van het 

crematorium in Groningen.  

De laatste jaren waren niet makkelijk voor haar. Van haar vroegste jeugd af had 

ze problemen met de gezondheid, maar daar had zij op een bewonderenswaardi-

ge wijze een weg in gevonden. Ze was altijd hartelijk en zeker ook positief inge-

steld. Ze probeerde de zonnige 
kant van dingen te zien en daar 

hield ze aan vast. Zelfredzaam-

heid was belangrijk voor haar, 

ze deed graag de dingen zelf, 

voor zover het van haar afhing. 

Na een lang en gelukkig samen-

zijn met haar man Bé in hun 
huis in Lewenborg, waar ze zo-

veel goede jaren hadden gehad, 

viel het best zwaar om die plek 

vaarwel te moeten zeggen. Na 

enkele ongemakken was het 

niet meer goed mogelijk om zo 
zelfstandig 

          Klaske tijdens een wijkbijeenkomst in de Vondelflat 

 

in een groot huis te wonen. Schoonmaken, de boodschappen, het ging gewoon  

niet meer. Gelukkig vonden zij en Bé een plek in de Vondelflat, waar de verzor-

ging geregeld was en ze zich meer op andere dingen kon richten. Maar het was 

lastig zo’n andere omgeving. Lastig om alle spullen een plek te geven en zo zelf 
met zijn tweeën weer een vertrouwde plek te creëren. Ze voelden zich er toch 

niet zo thuis. En ondernemend als ze waren, ontstond de wens om terug te keren 

naar Lewenborg. De plannen waren al in een ver gevorderd stadium met een 

plek daar in een iets gemakkelijkere setting, toen het noodlot toesloeg. Klaske 

werd getroffen door een redelijk ernstig herseninfarct. Wat was dat een hard ge-

lag. Ook al hadden ze er voor gekozen iets makkelijker te wonen, ze kon nog 
zoveel. Zeker ook zorgen voor Be. Zoals Bé er voor Klaske was met zijn hele 

geestelijke inzet, zo voelde Klaske het als haar taak handen en voeten te zijn. In 

fysieke zin zorgend. En ineens kon dat niet meer. Hulpeloos, en knokkend om de 

functie van handen en benen terug te krijgen. Een hels gevecht. Wat was ze 

droevig om wat niet meer kon. Maar door de tranen heen ook zeer gemotiveerd 

om weer beter te worden. Om langzaam maar zeker weer meer te kunnen. In-
eens was het wel fijn, dat Bé en zij naar de Vondelflat waren gegaan, zo was het 

voor Bé niet al te ver om haar zelfstandig met de scootmobiel te bezoeken. Ge-

knokt heeft ze, tot er een mogelijkheid zich voordeed om weer samen te wonen. 

Niet in de Vondelflat, maar in de Veldspaatflat, waar meer mogelijk was. Helaas 

was het infarct niet eenmalig. Steeds waren er nieuwe  kleine en grotere infarc-

ten. Ook in de Veldspaat was het ten slotte nodig om weer gescheiden te wor-

den. Weliswaar niet ver uit en van elkaar, maar toch niet meer samen. Ze knok-
te, maar het was een gevecht dat niet te winnen was. In het gevecht raakte ze 

ook veel van wat haar zo maakte tot wie ze was kwijt. Vrolijkheid, opgeruimd-

heid, generositeit en geïnteresseerdheid. Lief en betrokken op de ander, op de 

mensen om haar heen.  

 

Maar bij een afscheid is het belangrijk om niet alleen te zien op het laatste deel 
van leven, dat niet voor ieder, maar wel voor velen gebreken en verlies van mo-

gelijkheden brengt. Het is ook belangrijk om breder te kijken en verder terug 
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naar zoveel wezenlijke en mooie momenten. Wat was het fijn dat ze met Bé  zo’n 
lang samenzijn heeft gehad. Beiden van jongs aan bekend met tegenslagen en 

beiden mensen die er voor gingen. Op zoek naar wat opbouwt, wat goed doet. 

Leven vanuit het positieve. Als meisje, geboren in een Fries gezin ‘om utens’ in 

de buurt van Utrecht en Wageningen, heeft ze een fijne jeugd gehad met zorg-

zaamheid om zich heen. Doopsgezind gedoopt in Wageningen door ds. Bart 

Dufour, koos ze voor het onderwijs. Niet altijd eenvoudig, maar het had haar 
hart. Tiel, Veenwouden  

( ze sprak immers ook van huis uit Fries) en na een onderbreking in Almelo. 

Vanuit Almelo leerde Klaske Bé kennen, en ze gingen trouwen. Het huwelijk werd 

bevestigd door Ds. Bart Dufour, en Klaske toog naar Groningen waar ze samen 

met Bé eerst op de Morgensterlaan en vervolgens in Lewenborg een plek vond. 

In die tijd begon ook haar betrokkenheid bij de plattelandsvrouwen. Van huis uit 
was immers het platteland nooit ver weg geweest.  

 

Het besturen van een grotere groep ging haar goed af, het had haar liefde. Als 

Vrijzinnig Hervormde ging Bé met Klaske mee naar de Doopsgezinde kerk. Bei-

den waren ze betrokken bij onze gemeente, Klaske onder anderen als leidster bij 

de zondagsschool. Het geloof was een belangrijke inspiratiebron voor hen bei-

den. Bé trad toe in de jaren negentig, en beiden deden ze mee aan een leken-
predikerscursus. Toen ze bekend raakten met het broederschapshuis Fredeshiem 

en daar vaker waren, kwam dat goed van pas. Ze werden gevraagd mee leiding 

te geven aan gastenweken. Eerst als assistentie bij anderen, maar vrij snel werd 

hen ook verteld dat ze het best ook zelf wel zouden kunnen. Samen met Ds Ren-

se Yetsenga bijvoorbeeld leiding in een vriendenweek, dachten ze dat de domi-

nee wel de dagsluitingen zou doen, maar dat was anders. Renze vond het van-
zelfsprekend ook de avondwijdingen te verdelen! Zij werden ingeschakeld in alle 

aspecten van het leiding zijn! 

We gedenken in Klaske een trouw lid van onze gemeente, een warme en harte-

lijke vrouw. Bescheiden, maar beslist 

met strijdlust en grote inzet. Dat haar 

tranen nu gedroogd zijn, het verdriet 
en de strijd van de laatste tijd voor-

bij. Dat zij die haar missen, vooral 

Bé, zich getroost weten in de herin-

nering aan haar, gezegend. Dat haar 

naam mag blijven klinken in onze 

gemeente en dat die naam ons een 

glimlach van herinnering brengen 
mag, zoals op de kaart staat! 

Dat we om Bé heen staan, als hij ons 

nodig heeft.  

Moge Klaske geborgen zijn in de hoe-

de van de Eeuwige. Mag ze rusten in 

de palm van Zijn hand. 
 

Ds. G.J. Brüsewitz  

( In memoriam uitgesproken  

op 28 oktober 2019) 

                                                                                                                                    

Klaske en Bé op hun vertrouwde plekje op zon-

dag 
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In memoriam Jetske Krikke  
 

Op 21 augustus waren we bijeen om in kleine en besloten kring afscheid te ne-
men van zr. Jetske Krikke.  Ze overleed op 16 augustus in de leeftijd van 90 

jaar. We kenden haar vooral als trouw deelneemster aan de bijeenkomsten van 

de wijk Vinkhuizen. Ze genoot van deze bijeenkomsten en kon dan geruime tijd 

luisteren naar de onderlinge gesprekken, om vervolgens met een enkel rake op-

merking, op de haar karakteristieke wijze, het gesprek een wending te geven die 

meestal ging over hoe het vroeger was. Haar gezichtsvermogen nam gestadig af. 
Zij die altijd heel zelfstandig was geweest, was laatste jaren steeds meer afhan-

kelijk geworden van wijkzorg. Het afhankelijk zijn viel haar zwaar. Eigenlijk had 

ze ook het gevoel niet goed meer te passen in deze tijd. Ze refereerde dan aan 

haar werkethos van vroeger, en hoe het nu was. Geen gehaast en ontzag voor 

ouderen. Vervlogen tijden. Dan ergerde ze zich aan de haast die soms door men-

sen van de wijkzorg aan de dag werd gelegd. “Een jas gooi je niet op de stoel, 
maar die hang je aan de kapstok, dat leerden we vroeger”, wees ze dan terecht. 

Ze was dan ook iemand van de regeltjes en structuur. ‘Rust, reinheid en regel-

maat’ waren in die tijd de drie opvoedingspijlers. Ze heeft in die geest in talloze 

gezinnen niet alleen moeder en kind verzorgd, maar het gehele gezin. Als 

kraamverzorgster, zo vertelde ze, kwam ze dan door weer en wind, zomer en 

winter, op de fiets bij het kraamgezin aan, mèt een koffer met schorten en een 

nachtjapon achterop, want ze bleef ook slapen. Het gehele gezin werd dan vanaf 
dat moment geleid met strakke hand. Leek 'zuster' Krikke in de omgang mis-

schien wat kortaf, voor kinderen was ze juist heel lief en toegankelijk. Ze hield 

van haar werk en van kinderen. Zelf is ze altijd alleen gebleven, maar haar huis 

was altijd een welkome plek voor anderen.  

 

Geboren Friezin, groeide ze samen met haar oudere zus op in Aldeboarn, het 
dorp waar haar ouders een schildersbedrijf hadden. Na haar opleiding kwam ze 

terecht in de stad Groningen en werd er werkzaam als kraamverzorgster. In de 

doopsgezinde gemeente aan de Oude Boteringestraat vond ze een geestelijk 

thuis. Maar Aldeboarn bleef in haar hart en vele jaren lang heeft ze nog de jaar-

lijkse Gondelvaart bezocht. De doopsgezinde gemeente wist ze een keer te ver-

assen met volksdansen tijdens het afscheidsfeest van dominee Christien Duhoux. 
Ze was lid van een volksdansvereniging. Zo’n vijftien jaar geleden kwam ze aan 

de Rembrandt van Rijnstraat te wonen. De kerkdiensten woonde ze de laatste 

tien jaar nog maar heel zelden bij. Enerzijds vanwege haar afnemende fysieke 

gesteldheid en gezichtsvermogen, maar het had ook te maken met haar ka-

rakter. Kreeg zij het gevoel dat mensen haar onheus bejegenden, dan was een 

zekere rechtlijnigheid haar niet vreemd. Toch bleven mensen haar trouw, en 

daar was ze dankbaar voor. Over haar geloven liet ze zich niet zo uit, maar de 
betekenis van het 'dader van het Woord zijn, en niet alleen hoorder’ (Jac. 1:22) 

was iets  dat ze hoog hield, en wat in haar leven tot uitdrukking kwam. Een grote 

slag voor haar was het overlijden van haar zuster dit voorjaar. En nu is ze zelf 

niet meer. Haar leven is voltooid en we mogen haar geborgen weten in de han-

den van de Eeuwige.   

Ds Jacob H Kikkert 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP-ZGsyYbeAhUICewKHYs7AJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://zussenliefde.nl/geloof/2018/10/mijn-eeuwig-leven/&psig=AOvVaw2CLCoHRS7X00nEwwcF-wT1&ust=1539628487834363


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
7 

 

 
 

 

DoReCafé Langer leven? Waardig leven                                                         

                  Dilemma’s en mogelijkheden 
 

Het DoRe-café van doopsgezinden en remonstranten organiseert in het najaar 

een drieluik over de ontwikkelingen in de samenleving over leven en levensein-
de, voltooid leven, waardigheid en kwaliteit van leven. De lopende discussies 

hebben veel te maken te maken met wat het leven waarde geeft, met beschik-

king over je eigen leven en het einde daarvan. En niet in de laatste plaats met de 

ontwikkelingen in de geneeskunde en de zorg.                          

 

Inmiddels is de lezing van  Prof. Frits de Lange geweest. Maar de film Forever 

van Heddy Honigmann over haar ontmoetingen met gewone mensen en hun 
verhalen over verlies en weer zin zoeken is binnenkort. Ook de derde bijeen-

komst begint vastere vorm te krijgen. Aan deze avond werken Nynke Hoogland, 

verpleegkundige bij de thuiszorgorganisatie ‘Buurtzorg’, en vaker betrokken bij 

de laatste medische begeleiding onder andere in het Hospice en Schelto Kruijff, 

oncoloog en chirurg, verbonden aan het UMCG mee. Op deze avond zal het gaan 

over keuzes in het laatste levenstrajekt. Hoe begeleidt je mensen hierin en doe 
je recht aan de mens, de mogelijkheden en de waardigheid en dragelijkheid van 

het leven? Hoeveel ruimte is hiervoor, ruimte ook medisch voor alle betrokken 

om de dood te aanvaarden? 

Forever van Heddy Honigman 
 

 
 

In 2006 maakte regisseuse Heddy Honigmann de documentaire Forever over de 

Parijse begraafplaats Père Lachaise. Zij ontmoet daar bezoekers die de rustplaat-

sen van hun cultuurhelden of dierbaren opzoeken. De gesprekken die zij heeft 

zijn ook bespiegelingen op het eigen leven en het denken over de dood van de 

bezoekers. Stof tot nadenken en stof tot gesprek met elkaar. 
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Datum:  dinsdag 30 oktober 
Plaats:  Doopsgezinde kerk 

tijd:   14.00 uur – inloop vanaf 13.45 uur 

toegang:   vrijwillige bijdrage 

 

Alvast  noteren:    

Langer leven? Waardig leven! Met Schelto Kruijff en Nynke Hoogland 
datum:              donderdag 22 november 

plaats:               Doopsgezinde kerk 

tijd:   20.00 uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur 

toegang:   vrijwillige bijdrage 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 21 oktober 
10.00 Ds. N.C. Meihuizen 

 

Zondag 28 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 4 november 
10.00 Oecumenische dienst 

in de Nicolaaskerk 

 

Zondag 11 november 

10.00 Ds. K. van der Werf 

16.00 Kliederkerk in Groningen, 
thema: Sint Maarten 

 

Zondag 18 november 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn 

 

Zondag 25 november 

Laatste zondag kerkelijk jaar met 
herdenking overledenen 

10.00 Ds. Van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 2 december, Eerste Advent 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 
 

Zondag 9 december, Tweede Advent 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 16 december 

16.00 Gezinskerstviering met de 
zondagsschool en ds. V.d. Werf 

 

 

Andere activiteiten 

 

Maandag 15 oktober 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 
Woensdag 17 oktober 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Donderdag 18 oktober 

20.00 30+ bij Anne-Geertje en Frans

Maandag 22 oktober 

19.00 Repetitie koor in Roden 
 

Maandag 29 oktober 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Woensdag 31 oktober 

09.30 Leesclub Borgman, Voorhof 
19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Maandag 5 november 

14.30 Zusterkring 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Dinsdag 6 november 
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 7 november 

09.30 Leesclub Borgman 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 
 

Vrijdag 9 november 

20.00 Gemeenteavond/open avond 

Ds. J. Kaaks over Job 

 

Maandag 12 november 
19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Woensdag 14 november 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Dinsdag 20 november 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 
met ds. Van der Werf, bij de fam. 

Reidinga, Leeuwerikweg 7 

 

Donderdag 22 november 

19.45 Najaarsledenvergadering met 

o.a. de begroting voor 2019 
 

Maandag 26 november 

14.30 Zusterkring 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Donderdag 29 november 

20.00 30+ bij Tineke en Gerlof 
 

 

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 3 oktober 2018 
 
Op deze vergadering staan naast de vaste punten zoals notulen en ingekomen 
post, financiële zaken op de agenda die ook op de ledenvergadering aan de orde 

zullen komen.  

De huurder van de Vreehof (M. Karenbeld) woont momenteel in Spanje en hoopt 

haar logopediepraktijk per 1 januari overdoen aan A. Bakhuizen (die nu bij haar 

in dienst is en de praktijk runt). Hiervoor moet dan een nieuw huurcontract en 

nieuwe huurprijs overeen gekomen worden. 
De gedurende 4 jaar gegeven subsidie voor het jongerenwerk van de GDS loopt 

per 1 januari af. De GDS heeft een nieuw subsidieverzoek ingediend. Momenteel 

loopt het jeugdwerk (door Yvette Krol) goed en we willen dat als kerkenraad 

graag zo houden en daarom de subsidie voor 4 jaar verlengen. Deze maand 

heeft br. Nienhuis overleg met de financiële commissie over de begroting voor 

2019. Hier wordt ook advies gevraagd m.b.t. de aangevraagde subsidie voor de 

GDS en de verhuur van de Vreehof. 
Dan volgt de terugblik over de diensten en bijeenkomsten van de afgelopen 

maand. De startdag op 9 september was druk bezocht waaronder veel jeugd. In 

aanloop naar de vredesweek maakte de zondagsschool een grote duif met veel 

staartveren waarop wensen staan. De duif hangt boven het zondagsschooltafeltje 

voor in de kerk.  

Op de eerste zondag van de vredesweek (16 september) ging ds. Wouda voor 
met als thema: vrede en gerechtigheid kussen elkaar (Psalm 85,10). 1 Koningen 

21 werd vertolkt door 5 stemmen. Na de dienst meldde ds. Wouda dat ze een 

beroep had aangenomen bij de PKN en dat haar geplande diensten bij ons in 

2019 daardoor vervallen.  

De herdenkingsdienst van br. Chr. Toxopeus op 23 september, geleid door ds. 

Van der Werf, was bijzonder. Br. Toxopeus had zelf de teksten en liederen hier-

voor aangedragen. Anneke Toxopeus hield een korte overdenking en ds. Van der 
Werf een korte preek over Joh. 28: Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. 

Jezus schreef met z’n vinger in het zand, zoals Mozes met zijn vinger de 10 ge-

boden schreef op de stenen tafelen. 

Ds. M. Bruggen preekte op 30 september over Jacob die in een droom een ladder 

naar de hemel zag (Gen. 28:10-19). Dit aan de hand van een afbeelding van G. 

Knell: de dromer. En over Johannes (Joh. 6-9, 19-28) die geen leider maar een 
volger (van de Heer) is. In onze maatschappij telt het ego, vooral geen volger 

zijn. Ze haalde ds. Keyser aan die zei: christenen zijn geen betere mensen, maar 

zijn er beter aan toe. Zolang je nog wat licht ziet, heb je perspectief. 

Daarna kijken we welke zaken er nog geregeld moeten worden voor de komende 

diensten en bijeenkomsten. Ds. Van der Werf heeft in oktober nog ruim een 

week vakantie in Portugal. Zijn geplande dienst bij ons op 14 oktober wordt 
overgenomen door Vicky van der Linde.  

Op 9 november is in onze kerk een le-

zing/gemeenteavond met ds. J. Kaaks uit 

Middelburg over het bijbelboek Job. Elders in 

het Gemeenteblad gaat ds. Van der Werf hier 

nader op in. Het is een ‘open avond’ en zal 

ook aangekondigd worden in Vierluik, het 
blad van de PKN in Haren. 

Vervolgens lopen we de agendapunten voor 

de ledenvergadering op 22 november  

bij langs.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil0s3Ty4beAhVOzaQKHQAlCI4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.robcassuto.com/job.html&psig=AOvVaw07Kthe01yL_o8lu4lcvldQ&ust=1539629122874831
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Na de Nicolaasparochie die binnenkort een cheque krijgt van de Stichting Oud 
Papier voor hun project, is onze gemeente in januari 2019 weer aan de beurt om 

een project uit te kiezen. Voorstellen zijn welkom. De bedoeling is op de leden-

vergadering verschillende projecten aan te dragen waaruit dan gekozen kan 

worden. 

Na het verdelen van de kostersdiensten en de bestemming voor de kanselbloe-

men sluit de voorzitter de vergadering. 
 

Mads Haadsma  

 

Gemeenteavond/open lezing over Job met ds. Jacob Kaaks 
vrijdag 9 november om 20.00 uur 

Jacob Kaaks is theoloog, met een bijzondere belangstelling 

voor het Oude Testament. Hij heeft als Alma Mater, de Uni-

versiteit van Groningen en via de familie Hazewinkel zijn de 
banden met Groningen altijd gebleven. 

Als Doopsgezinde Gemeente Haren zijn we zeer verheugd 

dat Jacob Kaaks een open lezing wil verzorgen. In 2010 

publiceerde Kaaks het boek “Job en de god van Babylon”. 

Het bijzondere van dit boek is, dat Kaaks een geheel nieu-

we visie op het bijbelboek Job heeft. Kaaks plaatst namelijk 
het boek Job tegen de achtergrond van de tijd dat het Na-

bije Oosten werd geregeerd vanuit de grote steden Akkad 

en Babylon met hun eigen taal en godenstelsels.  

  

Tegen deze achtergrond heeft Kaaks het boek Job dan ook 

zelf vertaald vanuit zijn kennis van het Hebreeuws en het 

Akkadisch (= het spijkerschrift; de taal die in het land van 
de stad Babel aan de rivier de Eufraat werd gehanteerd). 

Het volstrekt nieuwe aan dit boek is, dat Kaaks het verhaal 

van Job benadert vanuit de Akkadische historie en niet al-

leen vanuit de traditie van oud-Israël. Dit levert een verras-

sende uitleg op, onder andere dat de persoon van Job symbool staat voor het 

volk van de Israëlieten in die tijd en hoe dit volk van oud-Israël heeft geleefd en 
geloofd te midden van de Akkadische wereld rondom hen.  

  

Het belooft een nieuwsgierige avond te worden en u wordt dan ook van harte 

uitgenodigd voor deze open lezing.   

  

Ds. Kl. v.d. Werf 
 

Protestliederen in ’t Witte Kerkje  
 

Op zondag 21 oktober brengt Martijn van Kogelberg 

met zang en gitaar protestsongs ten gehore in ’t Witte 

Kerkje. U luistert naar liederen van Pete Seeger, Bob 

Dylan, Wolf Bierman, Jules de Korte, Tom Leher, Vla-

dimir Vysotski, Reinhard Mey en Louis Davids. Martijn 
vertelt daarbij over de componist/zanger en over de 

thematiek en onderlinge samenhang van de nummers. 

Zin in inspirerende muziek? Welkom! De toegang is vrij (collecte bij de uitgang). 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW4rmYzYbeAhUS-6QKHR94DwkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/job-and-the-god-of-babylon/1001004011431386/&psig=AOvVaw0E-u7jEZSc1qkZjtTWUXTl&ust=1539629274473958
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSr-Kgz4beAhUG66QKHeBtDQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dorpscentrumoegstgeest.nl/18-februari-martijn-kogelenberg-zingt/&psig=AOvVaw3zumD5WIIgwCMpTh01ckGb&ust=1539630097698889
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Zusterkring 
 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is  

 

Maandag 5  november  om half drie 

 

Dan zal de Friese dichter Wytse Brandsma ons 

meenemen in zijn (Nederlandse ) gedichten. 
 

Graag allen tot dan. 

 

Ria Dijkman.  

 
 
 

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. 

 
Mei 2018  €  45,35 

Juni 2018  €  32,30 

Juli 2018  €  42,15 

Augustus 2018 €  22,55 

September 2018 €  58,50 

  
De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen  

naar WereldWerk worden overgemaakt.    

  

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 
20-5-2018  Doopsgezinde Zending Tanzania  € 49,00 

27-5-2018  Doopsgezinde Zending Tanzania  € 41,65 

3-6-2018  Inloophuis Almere     € 28,50 

10-6-2018  Stichting Tuingeluk    € 205,65 

17-6-2018  Inloophuis Almere     € 54,20 

1-7-2018  Het Behouden Huys Haren   € 76,10 

15-7-2018  Het Behouden Huys Haren   € 77,35 
29-7-2018  Nederlands Bijbel Genootschap   € 76,50 

12-8-2018  Ecologische boerderij De Mikkelhorst  € 79,40 

26-8-2018  Liudger Stichen     € 81,15 

2-9-2018  Doperse Dis      € 76,90 

16-9-2018  WereldWerk      € 35,00 

23-9-2018  Jeugdfonds DG Haren    € 115,39 
30-9-2018  WereldWerk      € 77,00 

 

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen  

naar de betreffende doelen worden overgemaakt.   
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In Memoriam  Jan Winkler Prins 
 
Op 11 september is Jan Winkler Prins overleden op 96 jarige leeftijd.  

In de afscheidsdienst in de doopsgezinde kerk in Assen en in  
aanwezigheid van zijn dierbaren, gemeenteleden, vrienden en  

bekenden gedachten we zijn leven. Op de plek die hem vertrouwd  

was.  Vele jaren heeft hij er de kerkdiensten bijgewoond,  

of fietste hij naar de Oranjestraat voor vergaderingen  

of bijeenkomsten.  

Zijn leven begon in 1922 aan de Oostzeedijk in Rotterdam. De geboorte van Jan 
werd begeleid door zijn vader, huisarts voor fondspatienten. Zijn zusje werd 

twee jaar later geboren.  In Kralingen was zijn schooltijd en daarna enkele jaren 

de HBS. Maar omdat hij meer interesse toonde in het praktische werd het ver-

volgens  de opleiding werktuigbouw. Zijn moeder, zelf van Vrijzinnig Hervormde 

huize, nam hem als kind mee naar de doopsgezinde kerk. Studeren ging door in 

die oorlogsjaren. Afgezien van een betrekkelijk gelukkige jeugd was er in de oor-
log ook ellende. Die kwam in twee klappen: de eerste klap was het bombarde-

ment van Rotterdam, de laatste de hongerwinter. Ook moest hij op een gegeven 

moment onderduiken om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz. In het ouderlijk 

huis was daarvoor een ruimte onder de keukenvloer. Toen zijn studie klaar was, 

kreeg hij na de oorlog een betrekking in Breda. In Rotterdam had hij inmiddels in 

de doopsgezinde kerk zijn Bep leren kennen. Ze trouwden. Het was nog de tijd 

van inwoning. Twee kamers in Breda. Dochters Coot en Djoke werden er gebo-
ren. Ander werk, bij Unilever, leidde ook tot een ander huis in Rotterdam, en 

meer ruimte. Het gezin werd verrijkt met nog twee dochters, Lieke en Elisabeth. 

De gedachte was dat de verhuizing naar de Schieweg voor enkele jaren zou zijn. 

Het werden er 39. Voor zijn werk  reisde Jan niet alleen veel in Nederland, maar 

verbleef zo nu en dan ook in het buitenland; Madrid, Wenen. En hoewel hij ook 

actief was in verenigingsleven en kerkenwerk, en daardoor niet zelden ook ’s 
avonds op pad, was het een gastvrij gezellig thuis. Als het kon hielp hij met 

huiswerk van de kinderen. Kinderen werden groot gebracht, losgelaten, hij heeft 

schoonzonen zien komen en gaan, en kleinkinderen gekregen. In het souterrain 

kwam indertijd een grote treinenbaan. Diezelfde treinbaan ging mee met de ver-

huizing naar Assen, na de pensionering. Ook hier raakte hij volop betrokkenen 

bij het kerkenwerk. Vakanties werden van oudsher vaak doorgebracht op wat 
toen nog 'broederschapshuis Fredeshiem’ heette. Dan werd de scheepskoffer per 

beurtschipper vooruitgestuurd, en kwam het gezin er per trein achteraan. Die 

verbondenheid met Fredeshiem is altijd blijven bestaan, eigenlijk tot op het 

laatst. Op initiatief van Jan werd een Vereniging van Vrienden van Fredeshiem 

opgericht, en hij en Bep waren er talloze keren gastenleiding. Moeilijker werden 

de jaren nadat bij Bep Alzheimer werd geconstateerd. Hij had veel geduld en kon 

er op zijn manier mee omgaan. Maar er was ook de onmacht en het verlies van 
‘samen’. Toen hijzelf voor de tweede keer een beroerte kreeg, ging ook het zor-

gen niet meer. En dat viel hem zwaar. Hij heeft zijn lieve vrouw Bep overleefd, 

met wie hij meer dan zestig jaar samen was. 

 

We mogen met genegenheid aan hem terugdenken vanwege zijn eenvoud, zijn 

zachtmoedigheid, zijn betrokkenheid bij al diegenen die hem dierbaar waren, en 
zijn grote trouw jegens onze broederschap, waar hij in zijn leven verschillende 

functies heeft bekleed. Onder meer in de kerkenraad van de doopsgezinde ge-

meente Rotterdam, en later in Assen. Maar ook in het bestuur van de doopsge-

zinde Vredesgroep, van Stuwkracht 10,  en het bestuur van Bijzondere Noden. 

Het laatste bracht hem in contact met doopsgezinden in Duitsland, Frankrijk en 

Zwitserland.  Naast zijn bestuurlijke kwaliteiten was Jan ook praktisch ingesteld. 
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Moest er iets gerepareerd worden, je deed niet snel vergeefs een beroep op hem 
en zijn technisch inzicht. Hij maakte bijvoorbeeld deel uit van het klussenteam in 

de doopsgezinde gemeente Rotterdam. Vanuit zijn bewogenheid met mensen 

hielp hij onder meer met de opvang van vluchtelingen. Jan werd gevraagd als 

secretaris van het landelijk bestuur van de doopsgezinden, de Broederschaps-

raad. Maar als bestuurssecretaris kon hij zijn passie niet echt kwijt. Het cijferma-

tige, getallen, of ledenadministratie lag hem beter. En het maken van lijstjes, 
zoals het preekrooster bijvoorbeeld. Lijstjes waren er ook als voorbereiding op 

vakanties. Dan werd nauwgezet genoteerd wat er allemaal mee moest, en vooral 

wat niet vergeten moest worden op het moment dat je de deur achter je dicht 

trok. In deze, en vele andere kleine dingen, bleek zijn oog voor detail, en ook 

zijn behoefte aan structuur en zorgvuldigheid. Ik heb Jan dan ook leren kennen 

als een aimabel en bedachtzaam iemand. Iemand die zorgvuldig kon formuleren 
wat hem zo bezig hield, vaak met de hem typerende fijnzinnige humor, al was 

zijn wereld de laatste jaren veel kleiner geworden, en hijzelf, de sterke man van 

voorheen, na een tweede hersenbloeding enkele jaren geleden, ook brozer. Toch 

kon hij nog met genoegen wijzen op zijn overgrootvader, de doopsgezinde domi-

nee Antony Winkler Prins. Al was hij zèlf er wat verlegen mee om over zijn gelo-

ven — zeg maar de taal van je binnenwereld, de woorden van betekenis, kracht, 

schoonheid en diepgang — te praten. De gedachte van Godsvertrouwen dat een 
praktisch weg vindt in ons leven en handelen, was hem meer nabij. We lazen in 

de afscheidsdienst dan ook de woorden uit Psalm 127 en de tekst uit de brief van 

Jacobus — over geloven dat vraagt om op de één of andere manier concreet ge-

maakt te worden. In dankbaarheid morgen we terugzien op zijn leven nu we hem 

opgenomen weten in de eeuwige vrede die van God uitgaat. Mogen de herinne-

ringen aan al het goede dat er is geweest tot troost zijn, en moed en kracht ge-
ven aan zijn allerdierbaarsten om verder te gaan, nu zijn vertrouwde aanwezig-

heid er niet meer is. 

 

Ds. Jacob H Kikkert 

 

 

Vanuit de kerkenraad  
 

Op donderdag 20 september was onze kerkenraadsvergadering. 

De voorzitter opende de vergadering waarbij deze keer ook ds. J. Kikkert aanwe-
zig was. Zr. De Poel las een gedicht uit “Living your strenght”.  

 

Iedereen heeft een roeping 

Wat belangrijk is, is dat we ontdekken welke dat is. 

Die roeping komt niet met een donderende stem 

Gods van boven. 

Die roeping komt van Zijn fluisteren diep in ons. 
Vanuit de kern van ons wezen. 

God verwacht niets meer of minder van ons 

Dan dat we het leven leven waarvoor we in het leven 

zijn geroepen. 

 

De ingekomen stukken en mededelingen werden besproken net zoals de aanwe-
zigheid in de diensten en het wel en wee van de leden en belangstellenden. Ook 

kwam de invulling van de adventsviering ter tafel waaraan het trio “Bloknoot” 

haar medewerking zal verlenen en de invulling van de viering van het einde ker-

kelijk jaar waarin we de leden gedenken die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen. 
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Op de agenda van de kerkenraad stond ook de toekomst DG Assen. In de leden-
vergadering van 23 maart 2018 hebben we onze zorg richting het voortbestaan 

van de gemeente gedeeld met de leden. De leeftijdsopbouw, het verminderde 

aantal leden baart ons zorgen. Deze zorg drukt op de schouders van de kerken-

raadsleden die voor hun gevoel gevangen zitten in hun verantwoordelijkheidsge-

voel voor de gemeente. De kerkenraad draagt veel op haar schouders en de 

vraag is hoe lang we dit nog willen en kunnen. Met deze vragen zullen we op-
nieuw in gesprek moeten gaan met de gemeente; wat willen we, wat kunnen we, 

waar liggen onze grenzen? Op veel vragen zijn nu nog geen antwoorden. Als 

fundament staat er een kerkgebouw en een betrokken doopsgezinde gemeente 

met de gespreksgroepen, de zusterkring, het pastoraat en de twee- wekelijkse 

diensten. Hoe geven we bij opheffen van onze gemeente invulling aan het liturgi-

sche gedeelte? Hoe geven we invulling aan het pastoraat? Wanneer houden we 
op als DG Assen te bestaan? Bij het opheffen van de gemeente zal de zorg om de 

leden blijven bestaan. We constateerden dat deze ontwikkeling aansluit bij het 

jaarthema van Doopsgezind Nederland “Geef mij nu je angst….” In een krimpen-

de gemeente is er de angst voor de toekomst, het verlies van wat ooit zo ver-

trouwd was. 

 

Dinsdag 30 oktober is de volgende reguliere vergadering van de kerkenraad.  
Donderdag 11 oktober is de gezamenlijke vergadering van de kerkenraden van 

de DG Groningen, DG Westerkwartier, DG Eenrum en de DG Assen 

 

Jelly Wester ( secretariaat) 

 

 

Het bijwonen van een dienst  “in 

den vreemde” 

 
En zo zijn wij zondag 7 oktober aanwezig in de 

dienst van de Verenigde Doopsgezinde Ge-

meente Amsterdam (VDGA). 

Al fietsend vanaf ons Vrienden op de Fiets 

adres in Buitenveldert (Amsterdam-Zuid) naar 

het Singel ervaren wij Amsterdam op een fris-
se maar zonovergoten oktober ochtend. Onze 

fietsen stallen wij aan de gracht. Gemeentele-

den lopen al naar binnen. Langs een hoge sta-

tige marmeren gang betreden wij, na een praatje en een kopje koffie, de impo-

sante kerkzaal. Orgelklanken komen ons tegemoet. De stoelen in de kerkzaal 

raken, ook met jongeren,  behoorlijk bezet in tegenstelling tot de kerkbanken. 

Maar zo zal blijken komt hier nog wel verandering in. Voorganger is de eigen 
predikant ds. H. Leegte.  

In de dienst staat het Bijbel boek Esther centraal. Een boek waarvan het niet een 

vanzelfsprekendheid is dat het in de Bijbel is opgenomen omdat, zo zei ds. Leeg-

te, het woord God er eigenlijk niet in voorkomt.                                                 

Het is een zodanig samenhangend verhaal dat het moeilijk is er op één zondag 

zomaar een gedeelte uit te kiezen. Vandaar dat er voor gekozen is hier drie zon-
dagen aan te wijden. Dit is de tweede zondag.                                                   

De schriftlezing en de preek gaan deze keer over Esther 3 en 4. In dit korte ver-

slag gaan we hier niet verder op in, hoe boeiend ook, maar ook bepaald niet ge-

makkelijk. Wellicht nodigt het u uit om Esther zelf te lezen.                             

Het gaat nu over iets anders.                                                                                        

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjB1ZmT0YbeAhUGsqQKHRSxCKIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dhkonline.nl/gemeenten/amsterdam-(vdga)/&psig=AOvVaw3YvB2J_hGuuz3jo_KIe6N_&ust=1539630609765961
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Op zich niets schokkends maar toch bijzonder omdat het in de eeuwen lange ge-
schiedenis van de VDGA nog nooit eerder is vertoond. 

Wat is het geval. Er is al langere tijd in het centrum van Amsterdam sprake van 

de H3H. Dit staat voor de Heilige driehoek. Inmiddels uitgegroeid tot H4H. Hier-

mee worden de VDGA, de Krijtberg (directe buren en RK), de Lutherse Kerk en 

de Engelse Kerk op het Begijnhof aangeduid. Aan het eind van de vier gelijktijdig 

begonnen diensten komen de kerkgangers van de laatst genoemde drie kerken 
al lopend langs de grachten naar de VDGA. Om op deze manier alle vier de dien-

sten in gezamenlijkheid af te sluiten door het ontvangen van de zegen door ds. 

Leegte.                                                                                                            

In afwachting van het binnenkomen van de kerkgangers kunnen we luisteren 

naar prachtige liederen met viool , waaronder het Lied van Franciscus, door drie 

leden van de Gemeente.                                                                                           
Weldra komen de directe RK buren, gevolgd door de Luthersen en ten slotte,  zij 

moeten de grootste afstand afleggen, de “Engelsen”. Daarmee zijn alle kerk-

bankplaatsen op de begane vloer, en dat zijn er heel wat, onder de galerij en een 

klein deel op de eerste verdiepingsgalerij gevuld. Voor de volledigheid daarboven 

is ook nog een tweede galerij. 

Al met al wordt het door alle aanwezigen als een bijzonder gebeuren ervaren. 

Nooit eerder vertoond. Verscheidenheid bijeen in eenheid.                                  
En zo verlaten wij na het zingen van  “U zijt de Glorie” de VDGA op weg terug 

naar Assen. 

 

Ane J. Anema en Jan Pijnacker 

 

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

1967 Extra ledenvergadering op 10 aug. met 26 aanwezigen * er wordt een wo-

ning voor predikant gehuurd aan de Plataanweg; voor bouw garage en enige 

aanpassingen is f. 7000,- nodig. * Zusterkringen van Assen, Winschoten en Pe-

kela gezamenlijk naar Huishoudbeurs in Utrecht.  

1968 Ds. Hylkema geeft naam “Menist” aan het gemeenteblad * zondagsschool 

o.l.v. zr. E. Hylkema–Terborg in consistoriekamer tegelijk met kerkdienst mis-

lukt; wederzijds gehorig, kamer grenst direct a.d. kerk * maandelijks gemeente-
avond.  

1969. Doopsgezinde Gemeenten Assen-Winschoten-Pekela vieren de Landelijke 

Broederschapsdag in oktober in dgz. kerk Winschoten. * De zondagsschool nu 

o.l.v. A. de Jong-Weima, wel tegelijk met kerkdiensten maar in gemeentelijk 

kantoorvertrek in de Oranjestraat, later werden twee lokalen van Noordersin-

gelsschool gehuurd * Zondagschool heet nu ‘zondagclub’ en groeit uit tot 22 
kinderen van ‘dgz. vrijz.herv. en remonstrantse huize’; trouwe opkomst * aantal 

kerkgangers neemt toe * ook Remonstranten en leden VVH. onder het gehoor 

van ds. Hylkema.. * DG Assen ontvangt, via contacten in beide kerkenraden, 

Statenbijbel anno 1729 van DG. Harlingen voor onbepaalde tijd in bruikleen als 

kansel-Bijbel.  

1970 ALV. zr. L. Aak-ten Veen volgt zr. Bruins op als secr. * ds .Hylkema  

organiseert jeugdweekends voor jongeren DG Assen op Fredeshiem; externe lei-
ding met assistentie van twee soms drie kerkenraadseden * Doopsgezinde Ge-

meenten Winschoten en Pekela kunnen zich moeilijk handhaven.  

1971 Overlegvergadering: Doopsgezinde Gemeenten Assen ,Winschoten,, Peke-

la, Sappemeer, Noordbroek, Veendam, Stadskanaal, overleggen met GDS voor-

zitters;br. A.C. Kuhn, over plan voor streekgemeente. ( excl. Sappemeer, ca . 

300 leden) *  
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Middagzusterkring schenkt opbrengst verkoop handwerken f 500,- aan DG As-
sen.  * Zondagclub o.l.v. zr. A. de Jong-Weima met assistentie van Olga Hylke-

ma, Joke Tolsma en Jolanda de Jong, nu in Doevenkamp ( VCJC De Meyboom) 

i.v.m. sloop Noordersingelschool.  

1972 ALV. 21 aanwezigen * Ledental: 99 w.v. 67 zrs. * batig saldo f. 2710,-  

* zr. Johanna Oostra-Scholten secr. i.p.v. zr. L. Aak-ten Veen * Zondagclub en  

woensdagmiddagclub * Acht deelnemers DG Assen naar GDS Cursus Kadertrai-
ning en –Vorming in Haren * Oudere (middag)-zusterkring beëindigt na 47 jaar 

haar activiteiten; enkele zusters daarvan worden lid van de avond-zusterkring.  

1973 In nov. en dec. i.v.m. oliecrisis en benzineschaarste is zondagsrijverbod 

voor particuliere auto’s ingesteld (autoloze zondagen) kerkenraad huurt autobus 

en haalt kerkgangers van huis voor kerstdienst. * DG Assen bestelt 40 stuks van 

het Nieuwe Liedboek voor de Kerken, en verzoekt leden zoveel mogelijk eigen 
liedboek mee te brengen naar de kerkdiensten.  

1974 Einde combinatie Assen-Winschoten-Pekela; wegens opheffen DG.Pekela 

en fuseren van Winschoten met Stadskanaal. *Ds. Hylkema treedt voor 50% in 

dienst van DG.Roden. * tussen DG Assen en DG. Roden veel contacten .* Zon-

dagclub 20 kinderen is actief; bijz. kerstviering. trouwe opkomst en o. a bezoek 

boerderij zr. Meijering te Zwiggelte  

(Dgz. kerk van Pekela verkocht aan mannenkoor Albatros, wordt repetitielokaal )  
1975 Ledental: DG Assen 100 * Assen–Roden gezamenlijke activiteiten: zoals  

bijz. kerkdiensten, zusterkring, gemeentendag. e.a. bijeenkomsten  

1978 Ds. Hylkema neemt beroep aan naar Texel; afscheidsdienst te Assen op 6 

aug. * Assen en Roden gezamenlijk beroepingswerk: mw.ds.J.F.P .Kammeron-

Gaaikema doet op 10 sept. intrede in Assen en een week later in Roden. * Kerk-

interieur wordt conform advies externe adviseur in kleuren geschilderd. * Zon-
dagclub in verenigingsgebouw ‘de Kern’ eerst o.l.v. zr. A. Hummelen-Evenhuis; 

later wisselende leiding; zondagclub wordt dan weer zondagsschool; aantal kin-

deren neemt af * 1979. Aantal leden 101 (69v. 32 m.); één zusterkring; 5 wijk-

bijeenkomsten; tienerclub; * oudere zusterkring is geruisloos opgeheven. * zon-

dagschool 6 kinderen; wisselende leiding, slechte opkomst * Bapt. Gem. instal-

leert geluidsversterking in de kerk  
1980 Aantal leden 97; (69v. 28 m.) * zusterkring 25. * gespreksgroep jonge 

leden 12. * . ringleiding toegevoegd aan geluidsinstallatie in kerk.  

1982 Ds. Kammeron-Gaaikema neemt op 28 aug. afscheid wegens vertrek naar 

Suriname * Assen en Roden beginnen gezamenlijk beroepingswerk, maar gaan 

afzonderlijk verder * Op 1 november br.mr. F.R.Fennema door ds. H.J.Witteveen 

bevestigd als voorganger van DG Assen * br. Fennema studeert theologie en 

werkt twee dagen als voorganger in DG. Westerkwartier. (Noordhorn-Grijpskerk 
e.o.) * 16 leden van Asser zusterkring aanwezig bij viering 40 jaar LFDZ. 

in Apeldoorn * geen zondagsschool.  

1983 Leden: 96 w.v. 36 >65 jr; (67v. 29m.) * na kerstviering met kinderen en 

kleinkinderen start de zondagschool weer in “De Kern” * div. wijkbijeenkomsten.. 

* 2 Bijbelkringen * jongeledenkring. 10 leden * avond-zusterkring 29 leden * 

adventswijding zeer goed bezocht * DG Assen in S.I.R.W.= Stichting Interkerke-
lijke Recreatiediensten Witterzomer * Kerk wordt voorzien van aluminium voor-

zetramen .  

1984 Actief gemeenteleven * zusterkring, jongerenpraatgroep, gespreksgroepen 

* enkele jongeren treden toe door doop op belijdenis; (o.a. A. S. de Jong , 2000-

2006 voorz. ADS.) * kerkenraad is aanmerkelijk verjongd;. Gemiddelde leeftijd 

40 jr.) * door aankoop van strookje gemeentegrond mogelijkheid voor verbou-

wing en uitbreiding bestaande consistorie * ALV. besluit tot uitbreiding * Bouw-
commissie en Bouwfonds ingesteld * ’broederschapbreed’ fondsenwerving ge-

start * zestal leden DGA individueel naar Doopsgezind wereldcongres ( M.W.C.) 

in Straatsburg.  
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1985 Leden: 92; belangstellenden:25 * twee kerkelijke huwelijken; geboorte-
dankzegging; belijdeniscatechisatie en  

avondgespreksgroep * mede dankzij contacten van ds. Fennema met DG. Gro-

ningen en doopsgezinde fondsen, leningen, acties enz. komt financiering vrijwel 

rond en kan de door br. G.de Jong ontworpen uitbreiding worden opgedragen. * 

bouw voorbereidende- en schilderwerken, alsmede hand- en spandiensten zoveel 

mogelijk uitgevoerd door leden en jongeren van DGA, soms ook van Bapt.Gem. *  
( Ontwerp, plan, kostenraming en bouwbegeleiding uitbreiding van/door br. G. 

de Jong-boekhouder DG Assen; evenals br T. Boonstra, architect van de kerk in 

1909; beiden geboren in Harlingen en daar hun bouwkundig beroep begonnen)  

* voortaan beginnen doopsgezinde diensten op feestdagen en gezamenlijke 

diensten met VVH. om 11 uur i.v.m. vaak hinderlijke uitloop van Baptisten kerk-

diensten en - zondagschool.  
1986 Doopdienst, 3 nieuwe leden * . via A.D.W- advertentie landelijk verkoop 

van “tassen uit Assen” en fancy-fair in de kerk 

Wordt vervolgd. 

 

Geert de Jong 

 

 

Avond gespreksgroep;  
Uitje klooster Ter Apel 

 
Zondag 23 september gingen we; Adri, Gerrit, Mar-

griet, Tineke, Gerlof, Anneke, Gerlof, Wietske en ik, 

na de gezamenlijke dienst met de DG Groningen, 

naar het klooster Ter Apel. 

Om de start van ons nieuwe seizoen in te luiden 

begonnen we met een heerlijke lunch in hotel 
Boschhuis. Daarna gingen we het klooster bezichti-

gen waar Anneke veel wist te vertellen, soms met 

vermakelijke herinneringen over haar jeugd in Ter 

Apel en de avonturen in het klooster. 

De geschiedenis van het klooster gaat terug naar 

1465, toen begonnen de bouw werkzaamheden. Er 
werd een convent gebouw gemaakt, watermolens, 

een perkamenthuis, bak- en brouwhuis en een gastenverblijf. De naam van het 

klooster luidde Domus Novae Lucis, oftewel Huis van het nieuwe licht. Het tradi-

tionele kloosterleven stopte na de verovering van het gebied door Willem Lode-

wijk van Nassau in 1593 en de afzwering van het katholieke geloof. Door de 

eeuwen heen werd het klooster geteisterd door brand en hoge onderhoudskos-

ten. Toch is er relatief veel bewaard gebleven en na diverse restauraties in 1992 
werd Klooster Ter Apel opgenomen in de UNESCO Top 100 van onroerende ob-

jecten in Nederland. 

 

Na de bezichtiging van het kloos-

ter hebben we deze gezellig mid-

dag afgesloten met een kopje thee 
en koffie en een overheerlijk ge-

bakje, aangeboden door de “bijna 

”jarige Gerlof en Anneke. Het was 

een zeer geslaagd uitstapje. 

 

Jelly 
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“Preekboek” 
 

In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten. 
 

Zondag 23 september 2018 

 

 

Voorganger              - ds. J. Kikkert  

  

Organist                   - br. P. Bouterse 
Thema   - “Generaties voor vrede” 

Muzikale overdenking - “Nader tot U…” 
 

 

 

Zondag 7 oktober 2018 
 

 

Voorganger              - ds. P. Lindeboom 

Pianist                   - br. P. Bouterse 

Thema           - “ Geef mij nu je angst ” . 

Muzikale overdenking:    - “ Wees niet bevreesd… “. 
 

GDS Broederschapsdag in Groningen 

 
 

                     

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

 

 

Dinsdag  9  okt 14.00 uur Zusterkring 

Woensdag 10  okt 20.00 uur Avondgespreksgroep 

Donderdag 18 okt 10.00 uur. Ochtend gespreksgroep o.l.v.  

     ds. G.G. Hoekema 

Zondag  21  okt 10.00 uur Zr. H. Bruin 

Zondag  4 nov 10.30 uur!! Gezamenlijke dienst met de 

     VVP. Mevr. F. Dijk 

Dinsdag  13 nov 14.00 uur Zusterkring 

Woensdag 14 nov 20.00 uur Avond gespreksgroep o.l.v.                        

     Ds J.H. Kikkert 

Donderdag 15 nov 10.00 uur Ochtend gespreksgroep o.l.v. 

     ds. G. G. Hoekema 

Zondag  18 nov ds. C. Winkler Prins; einde kerkelijk jaar 

Zondag   2      dec.      1ste Advent. Ds. J.H. Kikkert 
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Quilt patroon 
 

 

 

 

 

 
 

En zij trokken Hem een purperen kleed aan en zetten 

Hem een kroon op die zij van doornen gevlochten had-

den. En zij begonnen Hem te begroeten: “Wees ge-

groet,  

Gij Koning der Joden!” 
 

Marcus 15: 17-18 

 
 

 

 

Activiteitencommissie  
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd 
 

In de Vermaning aan de Kerkstraat in Heerenveen wordt op 2 december (de Eer-

ste Adventszondag) een bijzondere Adventsliturgie gehouden. Deze is gebaseerd 

op de Engelse traditie van ‘Lessons and Carols’ (sedert 1880), maar krijgt op 2 
december een eigen invulling. Zo zullen er niet alleen Carols ten gehore worden 

gebracht, maar ook Nederlandstalige, Duitse en Friese liederen. Ook het bekende 

‘Notre Père van de Franse componist Maurice Duruflé staat op het programma, 

evenals het prachtige ‘Groter dan ons hart’ van Huub Oosterhuis en Antoine 

Oomen. Het geheel wordt verzorgd door het Kleinkoor van de Verenigde Doops-

gezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd onder leiding van Johan G. Koers. Dr. 
Pieter Post zal optreden als liturg en de verbindende teksten lezen. Fluittist is 

Paul Towles. Behalve koorzang is er volop gelegenheid tot samenzang. Aanvang: 

16.00 uur. De toegang is vrij. Informatie bij Johan G. Koers  

(0513-636333; jgkoers@telfort.nl). 

  

Op donderdag 20 december worden de deuren van de Heerenveense Vermaning 

van 19.00 tot 21.00 uur weer geopend voor een Kerst-Inn, zoals die ook in het 
verleden vaak heeft plaatsgevonden. Belangstellenden die in de donkere dagen 

voor Kerst behoefte hebben aan warmte en licht, winkelend publiek en mensen 

die wat gezelligheid zoeken kunnen terecht in de doopsgezinde kerk. Het is een 

informele avond waaraan wordt meegewerkt door tal van gemeenteleden en 

vrienden van de gemeente. Het gemengd koor De Mennosjongers onder leiding 

van Aaltje Bakker en diverse instrumentalisten zullen zorgen voor de muzikale 
inbreng met bekende kerstliederen en carols. Er 

is voordracht van gedichten en er is samenzang.  

In het doorlopende programma zijn er momen-

ten waarop de bezoekers onder het genot van 

een kopje koffie, thee of chocolademelk met el-

kaar in gesprek kunnen gaan.  
De sfeer is ongedwongen en laagdrempelig.  

 

 

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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GDB - DOOPSGEZINDE RETRAITE 2019 
 

 

Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan onze retraite. 

Er is 1 gemengde retraite die - onder ervaren leiding - Wordt uitgewerkt op hun 

eigen wijze. De retraite wordt gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steen-

wijk. 
 

Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren 
 

    Vrijdag 11, 12 en 13 januari 2019 
 

Thema: “De Hemel bestormen” 
 

Leiding: drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere) ds. Christine Schlette (de Knipe) 
 

Maximaal 25 deelnemers 

 
Van bergen gaat een bijzondere kracht uit: het verlangen naar hoger willen 

gaan. De top willen bereiken, de hemel bestormen. 

Bergen komen veel voor in de bijbel en in andere verhalen. De berg als plaats 

van godsontmoeting. Belangrijke gebeurtenissen zoals de gave van de 10 woor-

den aan Mozes en de Bergrede van Jezus vinden plaats op een berg. 

De beklimming van de berg is ook beeld voor het gaan van de geestelijke weg, 
de levensweg. 

 

Hoe beklim je de berg? Hoe leef je je leven? Vanuit welke geesteshouding? 

De twee verst uit elkaar liggende mogelijke houdingen zijn een houding als “Ik 

zal wel eens laten zien hoe flink/ bijzonder/ belangrijk ik ben.”  

 
Meestal komt dat neer op ploeteren en vooral op niet door de mand willen vallen. 

Ook maak je dan de berg ondergeschikt aan jouw eigen doel. Je gebruikt de 

berg.  

De andere houding is er een als “Ik geef me over aan wat ik tegenkom onder-

weg.”  

Dan laat je je door de berg onderwijzen. Je bent dienstbaar aan de berg. Je klimt 
vanuit toewijding. Dan kan het leven soms even helemaal vanzelf gaan, licht en 

dansend. 

Onze levens spelen zich tussen deze twee polen af, met alles daartussen.  

 

 

In het weekend zullen we bezoek krijgen van Saskia Leene. 

Zij is pastor bij het Nijkleaster in Jorwert en organiseert bergwandel weken.  
Daar komt ze over vertellen. 

Ook zullen enkele klassiekers uit de literatuur niet ontbreken tijdens het week-

end. 

De ene is ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud.’  

De andere is die van Johannes van het Kruis en zijn schets van de bestijging van 

de Karmel. Een tekening waarin hij het doel van de bergbeklimming toont.  



Algemeen 
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En voor de zaterdagavond een film waar alles in zit als het over bergen en ver-

langen gaat. 

 

Deelnameprijs: 
 
Retraite:185 tot 200 €  pp (eigen kamer) of 165 tot 185 € p.p (samen 2 pers 

kamer)  De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs 

is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 185 euro 

voor 1-persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 185 en 

200 euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 165 euro, wie 

meer kan en wil betalen kan tussen de 165 en 185 euro betalen. 
 

Steunfonds Doopsgezinde Retraites 
 

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom 

een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds 

wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om finan-

ciële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u con-

tact opnemen met Marije Koettnitz-Worst. 
 

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven! 

 

Opgave 
 

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aange-

houden is snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft 

reeds is volgeboekt dan neem ik contact met u op.  

De volgorde van de deelnemerslijst wordt bepaald naar binnenkomst van  
betaling en het ingevulde opgavenformulier.  

Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelne-

merslijst en  informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.  
 

PR is belangrijk 
 nieuwe deelnemers, nieuwe ideeën, ook wij gaan immers met onze tijd mee! 

 

De retraiteaankondiging wordt binnenkort ook geplaatst in Doopsgezind.nl, ge-

meentebladen en nieuwsbrieven binnen de broederschap. Verder is het aan ieder 

van u om de aankondi-ging in uw eigen gemeenteblad te laten plaatsen, maar ik 

kan dit ook voor u regelen. Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze re-

traites, deel dit dan mee! Als u mij haar/zijn adres even doorgeeft dan stuur ik 

daar ook een uitnodiging heen.  
 

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met: 
 

Marije Koettnitz-Worst 
B. Venemastraat 11 B7  9671 AA Winschoten Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674 

email: marijeworst@yahoo.nl 
Rekeningnummer: 

IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A  T.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland 
bij Marije binnen zijn, staat u op de deelnemerslijst! 

  

mailto:marijeworst@yahoo.nl


Algemeen 
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‘…zie, de tent van God is bij de mensen, 

en hij zal bij hen wonen  

en zij zullen zijn gemeenten zijn  

en God zelf zal bij hen zijn…’ (Openb. 3b) 

 
        

Utrecht, oktober 2018 

 

Zusters en broeders, 

 

Ruim vijftig jaar geleden slaan Amerikaanse doopsgezinden hun tenten op in Pa-

rijs. Zij beginnen een zendingspost in de vorm van een centrum voor opvang en 

scholing. Aanvankelijk vangen ze vooral Franstalige studenten uit Afrika op. Dat 

werk resulteert in maar liefst drie kerkelijke gemeenten. In de 70-er jaren ver-
legt het Centre Mennonite de Paris de aandacht naar studie en uitleg van doops-

gezind denken en doen. Midden in het seculiere Parijs ontstaat een gastvrij  cen-

trum dat op innemende wijze onderwijst en voorleeft: het levenswerk van  het 

echtpaar Janie en Neil Blough. Ze concentreren zich op de thema’s van bijbelse 

gerechtigheid en vrede. Het centrum herbergt een uitgebreide bibliotheek en 

wordt een spil in de wereldwijde Franstalige doperse gemeenschap. De zendende 
organisatie, Mennonite Mission Network, is al die jaren door de Doopsgezinde 

Zending gesteund met jaarlijkse financiële bijdragen en actief meedenken in het 

bestuur van het centrum.  

 

Nieuwe uitdaging: Franstalig online theologie onderwijs 

Het centrum draagt bij aan een recent initiatief om een Franstalige online leer-

gang ‘doperse theologie’ te realiseren. Met name in Afrika bestaan geen instellin-
gen die doperse opleidingen theologie in het Frans verzorgen. Het online project 

zal in die lacune gaan voorzien. Het echtpaar Blough, hoewel de pensioengerech-

tigde leeftijd ruim gepasseerd, werkt ook aan dit project in ruime mate mee. 

Overdragen van het stokje is voor hen niettemin langzamerhand een welkom 

perspectief. Het bestuur prijst zich gelukkig, in goed overleg met de Bloughs, 

uitstekende opvolging gevonden te hebben. Een jong theologen echtpaar treedt 
binnenkort aan. Zo blijft in Parijs als het ware een tent van God uitgespreid….  

 

Hoe kunt u steunen? 

Het voorbeeld van het centrum hoe in een grote stad succesvol missionair te 

kunnen zijn verdient beslist onze steun. Uw financiële bijdrage is meer dan wel-

kom op NL91 TRIO 0338520058 t.n.v. De Doopsgezinde Zending. Wij zijn 

vanwege de hoge kosten gestopt met acceptgirokaarten. Mag ik u vragen 
uw bijdrage -bij voorkeur via e-bankieren- rechtstreeks over te maken?  

 

Bij voorbaat dank, sjaloom!,  

 

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending   

 
 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCjKGj2IbeAhXD6aQKHVueBgMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr%3D18426%26stuurdoor%3Dnee&psig=AOvVaw0lQD0MyPumHXa-N3mffMu7&ust=1539632529306077


Algemeen 
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GSp- Studentenplatform voor Levensbeschouwing 
 

Jazzvespers in de Martinikerk 

Sinds februari dit jaar is er in het programma van Schoonheid met een Ziel elke 

vierde zondag van de maand een Jazzvesper. Studenten van de jazzafdeling van 

het Prins Claus Conservatorium verzorgen in deze vespers de muziek, die dus 

wordt uitgevoerd in het kader van een viering in de namiddag met aandacht voor 

gebed, meditatie, schriftlezing en eenvoudige gemeentezang. 
Wat moet je je voorstellen bij zo’n jazzvesper? Jazz is een muziekstijl, die zich 

kenmerkt door crossovers van verschillende muziekgenres: klassiek en populair, 

spiritueel en seculier, blues en amusement. Het is ook muziek die kan gaan over 

de grote vragen van het leven: liefde, ellende, blijdschap, de zin en onzin van 

het leven. En dat alles niet alleen in woorden, in tekst, maar vooral in muziek: in 

klank en ritme, door improvisatie, door het uiten van je gevoelens, je gedachten 
in zingen en swingen, in dissonant en harmonie. 

In deze Jazzvespers proberen we een verbinding te maken tussen jazz en chris-

telijke spiritualiteit. Uiteraard gaat het daarbij in het bijzonder over Jezus Chris-

tus, de centrale figuur in de christelijke traditie. Jezus Christus was zelf ook niet 

bang om crossovers te maken met allerlei soorten mensen: vreemde en ‘norma-

le’ mensen, arme en rijke mensen, beschadigde mensen en gezonde mensen, 
zondaars en rechtvaardigen. In het maken van die crossovers was hij een con-

troversieel man. Maar – met de woorden van Leonard Cohen uit zijn beroemde 

song Anthem – misschien is dat wel de manier waarop het licht ons leven binnen 

valt: door de barsten en scheuren van de controverses van onze wereld: “There’s 

is a crack in everything; that’s how the light gets in”. Deze Anthem van Leonard 

Cohen stond ook centraal tijdens de eerste Jazzvesper in februari. 

In elk Jazzvesper wordt een passage uit de bijbel tegen een bekend jazz- of pop-
nummer aangelegd. Zo proberen we steeds een belangrijk levensthema aan de 

orde te stellen en met elkaar te vieren. Pas geleden zijn we weer begonnen met 

de Jazzvespers in het nieuwe seizoen. Op 23 september ging het over de genade 

van God die iets onweerstaanbaars heeft: als het je overkomt kun je er alleen 

maar dankbaar voor zijn – het geeft een weldadig gevoel van ‘gekend zijn’ in wie 

je bent. Zo is ook de ‘swing’ in de muziek onweerstaanbaar: als je het hoort en 
voelt ga je vanzelf mee bewegen met de muziek – het geeft je een gevoel van 

lichtheid en opgewektheid. Genade en swing, in hun uitwerking hebben ze iets 

zeer vergelijkbaars. 

Elk jazzvesper is een experiment op zich. Het 

is immers geen vanzelfsprekende combinatie: 

jazz en christelijke liturgie. Het is erg leuk om 

te merken dat de muziekstudenten van het 
conservatorium steeds meer ook zelf meeden-

ken over de muzikale vorm van de dienst. Dit 

najaar staan er nog twee jazzvespers op het 

programma. Op 28 oktober een vesper rond-

om de ontroerende popsong van Eric Clapton 

Tears in heaven – het is een viering waarin de 
herfststemming naar voren komt en ook de 

sfeer van Allerzielen en Allerheiligen. En op 25 

november geven we in de Jazzvesper ruimte 

aan een beroemde jazzcompositie van saxofo-

nist John Coltrane A Love Supreme. Deze uit-

gesproken spirituele jazzcompositie wordt echt 
een uitdaging voor de muziekstudenten. 

 

Tiemo Meijlink   



 

 

Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele  

pastoraat incl. gespreksgroepen:  

Ds. J.H. Kikkert,  06-51516030 

 

kerkenraad:  

Voorzitter: A.J. Anema,  

telefoon 0592  202015  

  

Secretaris/ledenadministratie:  

J. Wester-Veenstra,   

0592-248053  

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl  

  

lid: R.de Poel-Hijlkema  

0592-412404  

  

Uitvoerend boekhouder:  

T. Koudenburg-Huizinga,   
0592-375895  

Rek.nr.NL18RABO0302912592  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a  

Tymanshof 8  

  

Kerkgebouw:   

Oranjestraat 13, Assen  

Postadres: Telgenkamp 7,  

9451 GE Rolde  

info@dgassen.doopsgezind.nl  

www.doopsgezindassen.nl  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenrum-Mensingeweer 
 

Predikanten: 

Ds Geert Brusewitz  (pastoraat) 

Ruischerwaard 36         
9734 CE Groningen 

tel 0654296082 

 

        en 

ds Jacob Kikkert 

Entinge 7 

9312 TT Roden 
06-51516030 

 

Kerkenraad: 

                                        

Voorzitter: 

Br Hendrik Jan Woltersom 
06-22931910 

e-mail: 

hj.woltersom@kkgkka.nl 

                                                                      

secretaris: 

zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 
0595441339 

e-mail: 

anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

                        

Boekhouder: 

zr Margriet vander Tuuk-Homan               

0595 422412 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rek.nr:                  

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J.Willingestraat 15  
9967 PB Eenrum 
 

http://www.doopsgezindassen.nl/

