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# Nashvilleverklaring 
door ds. Jacob H.  Kikkert 

 
Het begin van het nieuwe jaar begon met de week van de Nashvilleverklaring: 

een uit evangelicaal Amerika naar Nederland overgewaaid document. In die eer-

ste week verscheen de Nederlandse vertaling ervan: een pamflet onverkort te-

gen het homohuwelijk, homoseksualiteit en transgenders.  

Het werd dat eerste januari weekend ondertekend door honderden predikanten, 

voorgangers én prominenten, waaronder politici, uit de streng Reformatorische 
en Evangelische hoek binnen protestants-kerkelijk Nederland. Op de inhoud er-

van kwam gelukkig uit religieuze, politieke en maatschappelijke hoek een golf 

van verontwaardiging en kritische reacties. Het zal u niet zijn ontgaan. Nu was 

het verleidelijk om de ondertekenaars/opstellers van de Nashvilleverklaring weg 

te zetten als ‘niet mijn broeders’ (de ondertekenaars waren hoofdzakelijk man-

nen), en daarmee feitelijk hetzelfde te doen als wat ze verweten wordt; namelijk 
mensen buitensluiten en afserveren. Echter dan verliest de liefde en de ver-

draagzaamheid waar ik in geloof. Ik probeer nl. te geloven dat de liefde van 

Christus inclusiever is dan we (kunnen) denken, en dat die voor een íeder geldt.  

 

Nu ga ik hier niet herhalen wat er inmiddels over de Nashvilleverklaring is ge-

zegd en geschreven. Ik gebruik het als aanloopje naar een interessante gedach-

tengang die ik (opnieuw) tegenkwam, misschien wel juist door deze hele discus-
sie. Het was in de Volkskrant van precies een jaar geleden (Volkskrant 

1/1/2018). Over een onzijdige Jezus van Nazareth. Sinds 2015, zo schrijft de 

Volkskrant, is 'hen' als een genderneutraal voornaamwoord aan de officiële 

Zweedse woordenlijst toegevoegd, naast het bestaande 'han' voor hij en 'hon' 

voor zij. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor iedereen in Zweden die niet in de 

categorie hij of zij valt.  
 

 

Ter aankondiging van de jaarlijkse kerstdienst 

plaatse een kerk in een van de grootste steden 

in Zweden een advertentie in de krant en ge-

bruikte daarin het genderneutrale woord ‘hen' 
als verwijzing naar Jezus. Natuurlijk riep dat 

vervreemding en vragen op. De historische 

Jezus was toch 'gewoon' een man? Ja en nee. 

Juist in de bijbellezingen voor de tweede zon-

dag van de Epifanie (Lucas 3. 22-23), wordt 

over Jezus gezegd dat hij zowel zoon van God 

is, en tegelijkertijd wordt benadrukt dat Jezus 
zoon van Jozef is. Gewoon is dus niet het goe-

de woord, maar meer tussen de vaste catego-

rieën in dan als ‘gewoon' man. 

 

 

 
De gedachte dat God  het man- en vrouw-zijn overstijgt, maakt dat Jezus daar-

om heel goed met het genderneutrale 'hen' aangeduid kan worden. Dat is zinnig. 

Het zit tussen de vaste categorieën in. Jezus gold in zijn tijd zeker niet 'zomaar' 

als man.  
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Bijbelgeleerden wijzen er op dat in de antieke wereld biologische kenmerken in 

zekere zin ondergeschikt waren aan iemands gedrag, karakter en optreden. Zo-

iets als mannelijkheid uitte zich in zelfbeheersing. En in het uitoefenen van 

macht over anderen. Wie over anderen heerste, gold als mannelijk, wie daarbij 

zichzelf nog beheerste ook. Nu blijkt uit de evangelieverhalen dat Jezus niet altijd 

zo sterk over zichzelf leek te beschikken als zou moeten.  
 

Het verjagen van de geldwisselaars uit de tempel laat iets van zijn woede zien, 

en in de tuin van Getsemane verraden zijn woorden, om de beker van het marte-

laarschap aan hem voorbij te laten gaan, zijn angst. Ook zijn leerlingen heeft hij 

niet aan een touwtje. Want als het er op aan komt wordt hij door allen in de 

steek gelaten. Door Jezus te typeren als ‘hen’ legt de Zweeds taal hier een uitda-
ging neer. Overigens moet het Zweedse 'hen' niet verward worden met een on-

zijdig persoonlijk voornaamwoord als 'het'. Het Zweeds kent zo’n persoonlijk 

voornaamwoord voor bijvoorbeeld ‘het waait’— heb ik mij laten vertellen — al-

leen het is een ander. De waarde van het Zweedse ‘hen' is nu net dat het de ca-

tegorieën 'hij', ‘zij' en ‘het' doorbreekt. Dat is goed, voor God en bijvoorbeeld, 

voor transgenders, die zich ook niet als één van die drie zien. 

 
Het laat zien dat taal sterk bepaalt wat we wel of niet kunnen denken of ons 

voorstellen. Taal is macht, schreef de Franse filosoof Michel Foucault al in 'De 

woorden en de dingen' (1966). Als je macht wilt, moet je voor elkaar krijgen dat 

je het letterlijk voor het zeggen krijgt en dat je bepaalt welke taal wordt ge-

bruikt. Nu is net dàt in de Nashvilleverklaring aan de orde. Tegelijkertijd laat het 

ook de verlegenheid zien: We komen blijkbaar woorden tekort om sommige rea-
liteiten, of het nu God is of het transgender-zijn of de de racialisering van (niet-

westerse) mensen, buiten bestaande categorieën te denken, dan wel deze cate-

gorieën te doorbreken. Een categorie is altijd ook een ‘hokje’, en gaat gepaard 

met verwachtingen en gedachten over gedragspatronen, karaktereigenschappen, 

en ga zo maar door. Zodra je daar in zit, of erin geplaatst wordt, wordt je er ook 

door bepaald. En dat dàt behoorlijk hard kan zijn, onherbergzaam en guur, dat 
laat de Nashvilleverklaring ons zien. Het doet het veelkleurig mens-zijn van men-

sen tekort; mensen uit de LGTB gemeenschap, transgenders en anderen, man-

nen of vrouwen, gelovige mensen of niet zo gelovig, Moslim, Jood of heiden, jong 

of minder jong, mensen van welke huidskleur ook. Het doet ook God tekort. En 

deze gedachte is theologisch prima te onderbouwen.  

 

Wanneer we God kunnen denken als categorieën van 'hij', 'zij' en 'het' overstij-
gend. Wat dan de mens die naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen, waarom 

zou je de mens dan wel willen opsluiten in die begrippen? Is het niet zo dat we 

vaak de realiteit dwingen in de kaders te passen van de taal die je hebt, in plaats 

van taal te zoeken voor de werkelijkheid die zich aandient? Hoe het ook zij, het 

daagt uit om dieper na te denken over wat taal met ons verstaan van mensen 

(en God) doet. Het vraagt zorgvuldigheid. En nog meer zorgvuldigheid. Die taal 
van mensen van God, van de geloofsgemeenschap, die staat voor liefde, com-

passie en verbondenheid. En niet in de laatste plaats daagt het bovendien uit tot 

hernieuwde reflectie op wie Jezus was, 'hen' die zich in geen enkel hokje liet 

stoppen. 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

 

Zondag 20 januari 
10.00 uur Oecumenische dienst 

in de Nieuwe Kerk met ds. G.J. 

Brüsewitz 

Geen dienst in DG kerk 

 

Maandag 21 januari 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind-
koor in Haren 

Dinsdag 22 januari 

19.30 uur Week van Gebed: 

Gebedsbijeenkomst “Allesomvatten-

de liefde” met jongeren in de Menno-

zaal. Voor iedereen!  
Donderdag 24 januari 

20.00 uur Broederkring 

 

Zondag 27 januari 

10.00 uur Wereldbroederschaps-

dag in Haren met Ds. Saapken 
van der Meer en Ds. J.H. Kikkert, 

m.m.v. het Noordelijk Doopsge-

zind koor o.l.v. Jellie Alkema  

Geen dienst in Groningen 

 

Maandag 28 januari 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 
Koor in Haren 

 

Zondag 3 februari 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 4 februari 
19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

Koor in Roden 

 

Dinsdag 5 februari 

10.00 uur Koffiemorgen 

19.30 Kerkenraad 
 

Woensdag 6 februari 

12.00-16.00 uur, zaal open 13.30 

uur . DoRecafe filmmiddag in de 

Mennozaal met de film ‘Pride’ 

 

Vrijdag 8 februari 
18.00 uur Benedis; benefietmaaltijd 

voor de Doperse Dis 

 

Zaterdag 9 februari 

10.00 -12.00 uur Vrede kun je leren; 

gespreksgroep 
 

Zondag 10 februari 

10.00 uur Avondmaal                  

Ds. J.H. Kikkert 

17.00 uur Ionavesper 

 
Maandag 11 februari 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

Koor in Roden 

 

Dinsdag 12 februari 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30  Natafelen; gesprekskring 
Woensdag 13 februari  

Redactievergadering 

 

Zondag 17 februari 

10.00 uur Dienst in Haren         

Ds. G.J. Brüsewitz 
Geen dienst in Groningen 

 

Maandag 18 februari 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

Koor in Roden 

 
Dinsdag 19 februari 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd 

voor dak- en thuislozen 

 

Zaterdag 23 februari 

10.00 -12.00 uur Vrede kun je leren; 

gespreksgroep 
 

Zondag 24 februari 

10.00 uur Vredesdienst  ds.  G.J. 

Brüsewitz en Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag 25 februari 
19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

Koor in Roden 

 

Donderdag 28 februari 

20.00 uur Broederkring 
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Gebedsbijeenkomst op dinsdag 22 januari kom en help 
mee! 
 

Naast de viering in de Nieuwe Kerk op 20 januari aan 

het begin van de week van gebed, wordt er op elke 

avond in verschillende kerken een bijeenkomst georga-

niseerd. Al langer zijn er deze gebedsbijeenkomsten in 

de week van gebed maar met ingang van dit jaar is er 

op initiatief van de zogenaamde ‘Bruggroep’ ,die de 

samenwerking op velerlei gebied van de Raad van Ker-
ken en het Oecumenisch Contact regelt, een echt diver-

se gebedsweek.  

 

Een aantal kerken van uiteenlopende signatuur is uit-

genodigd op eigen wijze, liefst met wat jongeren ook 

een van de gebedsavonden te organiseren en wij zijn 
daar één van.  

 

Op 22 januari zal er van 19.30 uur tot 20.45 een meditatieve bijeen-

komst zijn in de Mennozaal in het licht van het thema van de week: ‘RECHT 

voor ogen’. Er zal muziek zijn, de mogelijkheid om licht te ontsteken, en stilte. 

Zeker stilte…  

 
Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. 

Wij zijn dus die avond gastheer/-vrouw van hopelijk en mogelijk mensen uit al-

lerlei kerken in Groningen. Als je wilt helpen hoor ik dat graag! Ook de rest van 

de week zijn er bijeenkomsten op dezelfde tijd bij anderen. Daar zijn wij allen 

ook van harte voor uitgenodigd! 

 
Ds Geert Brüsewitz 

 

 

Dorecafé 
 
Film-middag 

 
6 februari 2019 
13.30 uur   

Mennozaal  
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Cursus Vrede kun je leren  
 
Nieuws waarmee we in onze wereld geconfronteerd worden, stemt ons meestal 

niet hoopvol! Aanslagen, oorlogen, muren die gebouwd worden om mensen bui-

ten te houden, vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken, mensen die van-

wege hun ‘anders’ zijn gediscrimineerd worden, die er niet mogen zijn. En de 

roep om veiligheid in een steeds onveiliger wordende wereld is begrijpelijk, maar 

laat vaak beslissingen toe die ons nog verder van huis brengen… 
 

Is er dan niks positiefs te doen? Is er geen goede boodschap meer? Geen hoop 

meer? Dat is toch immers wat we willen geloven en beleven als we bij elkaar 

komen op zondagmorgen of andere momenten? En er zijn nog maar zo weinig 

mensen die zich bij een geloofsgemeenschap betrokken voelen. Is er dan onder 

mensen die niet gelovig zijn geen hoop meer? Geen verlangen naar vrede?  

Jazeker wel! 
 

Samen met de filosoof Thomas D’Ansembourg schreef de historicus David van 

Reybrouck een klein boekje met de sprekende titel: Vrede kun je leren.  

Het is een positief boekje geworden, een werkboekje voor meer positiviteit. Bij-

zonder voor een historicus, die vaak de negatieve ontwikkelingen in de geschie-

denis duidt, die behoefte om eens een ander geluid te laten horen en te ontwik-
kelen! Zijn laatste boekje was zelf een verzameling Odes! Lofprijzingen op gewo-

ne en minder gewone positieve gebeurtenissen in zijn n ons aller leven. 

Met dit boekje in de hand en daarbij bronnen gebruikend van onze eigen traditie 

als Vredeskerk willen we 4 zaterdagmorgens hoopvol en positief aan de slag. We 

willen oefenen en delen wat ons kracht geeft, inspireert en overeind houdt, en 

met elkaar steeds beter de vrede leren. Als een antwoord op al die narigheid en 
negativiteit.  

 

Data 9 en 23 februari en 9 en 23 maart 

We werken steeds van 10 tot 12 uur 

 

Korte samenvatting van het boekje:  

Na elke aanslag gaan we voor meer veiligheid – en ho-
pen we op meer vrede. Maar is dat genoeg? Thomas d-

Ansembourg en David Van Reybrouck vragen zich af of 

geweld zich echt enkel met geweld laat bestrijden. Vrede 

is een vak. De opvoeding tot vrede moet net zo vanzelf-

sprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging. 

Dit essay pleit voor mindfulness, geweldloze communi-
catie en compassie op school, op het werk en thuis. 

Zweverig? Recente wetenschappelijke inzichten bewijzen 

hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter zelf-

beeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze 

verhogen de mentale hygiëne, zowel van mens als 

maatschappij. Als tien minuten stilzitten per dag 

volstaat, waarom doen we er dan decennia over om 
die gewoonte in te voeren? 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 20 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 27 januari 

10.15 World Fellowship Day 

Ds. S. van der Meer en J. Kikkert, 

koor en zondagsschool in Haren 

 

Zondag 3 februari 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 10 februari 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen 

10.00 zondagsschool 

 
Zondag 17 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 24 februari 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 
Zondag 3 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 zondagsschool 

 

Zondag 10 maart 

10.00 Ds. A.J. Noord 

 
 

 
Andere activiteiten 
 

Maandag 21 januari 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Zaterdag 26 en zondag 27 januari 

Regioweekend 14-16 in Haren 
 

Maandag 28 januari 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Woensdag 30 januari 

19.30 Quiltgroep 
 

Maandag 4 februari 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Dinsdag 5 februari 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 6 februari 

19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 11 februari 

14.30 Zusterkring 
19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Woensdag 13 februari 

19.30 Redactievergadering 

 

Maandag 18 februari 
19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Maandag 25 februari 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Woensdag 27 februari 
19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 28 februari 

20.00 30+ bij Hendrik Blanksma 

 

Maandag 4 maart 

19.00 Repetitie koor in Haren 
 

Dinsdag 5 maart 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 6 maart 
19.30 Quiltgroep 

 

Zaterdag 9 en zondag 10 maart 

Kinderconferentie in Dopersduin 

 

Maandag 11 maart 

14.30 Zusterkring 
19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Woensdag 13 maart 

19.30 Redactievergadering 

 

  

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 8 januari 2019 
 
We gaan snel van start aangezien we elkaar in de Nieuwjaarsdienst al uitgebreid 
de goede wensen hebben gedaan. 
Het concept-collecterooster wordt bekeken en goedgekeurd. Het blijft mogelijk 
hierin te schuiven of een collectedoel toe te voegen als hier aanleiding voor is. 
Het geld voor de projecten voor het oudpapier (Adoptiekinderen WereldWerk en 
Help de ouderen in Armenië - elk € 2.750), is inmiddels overgemaakt. De che-
ques zullen nog in een dienst officieel worden overhandigd.  
Onze administrateur heeft het beschikbare geld uit de thermometer voor de 
adoptiekinderen van onze gemeente al overgemaakt. Besloten is, in overleg met 
br. Huizinga, per jaar het hele binnengekomen bedrag over te maken en geen 
aparte potjes meer aan te houden. 

Met grote tevredenheid kijken we terug op de bijeenkomsten in december. 
Ds. Van der Werf ging voor op de tweede Advent en sprak over ‘wensen’ naar 
aanleiding van de 500 wensballonnen die Klaas Dijkhof (VVD) liet opgaan.  
Naar de Adventsavond op 11 december waren zeer veel mensen gekomen. Het 
was een goede en warme bijeenkomst. 
De kerstviering voor jong en oud op 16 december was op moderne leest ge-
schoeid. Op onze telefoon konden we intypen waar we bij kerst aan dachten. De 
antwoorden verschenen op de beamer. Meest genoemd was ‘kerstboom’. We be-
keken een digitaal geboortekaartje van Jezus. Daarna mochten we raden van wie 
van de zondagsschoolkinderen de getoonde foto als pasgeborene was. Vervol-
gens zagen we het bijpassende geboortekaartje en het betreffende kind mocht 
vertellen waarom hij/zij die naam van de ouders gekregen had. Bij de chocola-
demelk en Glühwein kregen we de opdracht een kerstwens te stoppen in een 
doorzichtige kerstbal en deze te versieren. Het kerstverhaal werd verteld en er 
werd veel gezongen. Tot slot kreeg iedere aanwezige een andere kerstbal mee 
naar huis. Ook de kliederkerk op 23 december was een succes.  
Bij de kerstavonddienst puilde de kerk uit. Teksten werden afgewisseld met koor- 
of gemeentezang. In de overdenking verbond ds. Van der Werf het geboortever-
haal van Jezus met dat van Mozes. Het ‘biezenmandje’ waarin Mozes wordt ge-
legd beschermt/behoudt het geloof, net zoals de kribbe in het kerstverhaal dat 
doet.  
Op 6 januari, Driekoningen, troffen weer erg veel kerkgangers elkaar voor de 
nieuwjaarsdienst. De tijd vliegt, maar Rhijnvis Feith dichtte echter: uren, dagen, 
maanden, jaren vlieden als een schaduw heen. Je kunt de tijd niet vastpakken, 
de tijd vliedt/stroomt. Het was een goed begin van het jaar. 

De World Fellowship Day is op 27 januari in onze kerk. Dit vergt de nodige orga-
nisatie, want afhankelijk van het weer kunnen er wel honderd mensen komen. 

Na enig overleg bepalen we dat de voorjaarsledenvergadering zal worden gehou-
den op woensdagavond 24 april om 19.45 uur. Vorig jaar is het jaarverslag van 
de kerkenraad niet in het Gemeenteblad verschenen, maar meegestuurd met de 
stukken voor de vergadering. Bij publicatie in het Gemeenteblad moet dit al in 
februari en maart. De najaarsledenvergadering wordt vastgesteld op donderdag-
avond 21 november. 
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.20 uur de ver-
gadering. 

Mads Haadsma 
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Eerste koorgesprek 2019 met Henk Pijlman 
 
Op zondag 20 januari 2019 begint een nieuwe serie van drie koorgesprekken in 

de Dorpskerk in Haren. Jolly Kerkstra gaat dan in gesprek met Henk Pijlman, 

voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en lid 

van de Eerste Kamer voor D66. 

De koorgesprekken in de Dorpskerk zijn inmiddels een jaarlijkse traditie en gaan 
over thema’s op het snijvlak van geloof, kerk, wetenschap en samenleving.  

Jolly Kerkstra zal met Henk Pijlman verkennen wat dit soort thema’s voor hem 

betekenen in zijn werk in het hoger onderwijs, in de politiek en in zijn persoonlijk 

leven. 

Het koorgesprek begint om 17.00 uur en duurt drie kwartier. Iedereen is van 

harte welkom, de toegang is gratis. Het tweede koorgesprek is op zondag 17 fe-

bruari met ds. Sjaak de Boer, predikant van de Harense Ontmoetingskerk. Op 
zondag 17 maart volgt dan het laatste van de drie gesprekken: met Corien Oran-

je, kinderboekenschrijver uit Haren. 

 

 

 
 

  
 
Kerstcollecte 2018 
 

Zoals u inmiddels allen wel zult weten is met ingang van december 2017 de 

wijkorganisatie gestopt met de huisbezoeken voor de kerstcollecte. Nu de stimu-

lans van de wijkorganisatie is verdwenen, is - zoals verwacht - ook de opbrengst 
gedaald. De opbrengst is met € 300 gedaald, d.m.v. diverse kerkcollectes is dit 

jaar € 162,99 bijeen gebracht ter compensatie.  

 

Wij verzoeken u om uw bijdrage per bank over te maken, want de zondagsschool 

bestaat gelukkig nog steeds. 

 
Stand per 31 december 2018 € 490 

 

Fonds voor het jeugdwerk: 

NL 69RABO0315810637 t.n.v. Jeugdwerk Doopsgezinde Gemeente Haren  

(te Paterswolde) 

 

T. Koorn-Gulmans 
P.J. Reidinga, secr-penn. 
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Vanuit de kerkenraad 
    

Op dinsdag 11 december was de kerkenraadsvergadering. 

 

Voor de VVP waren deze vergadering de heer Dijks en heer 
Postma aanwezig. Ane heeft het besluit tot opheffen van de 

DG Assen in 2020 toegelicht.  

Eén en ander heeft ook consequenties voor de VVP als 

huurder van het kerkgebouw, de invulling van hun preek-

rooster voor 2020 en de vier gezamenlijke diensten. De VVP zou graag gebruik 

willen blijven maken van het gebouw maar zijn niet in staat om het te kopen. 
Wel willen zij meedenken in het proces. Zij zouden het fijn vinden dat bij verkoop 

het gebouw een religieuze functie zou kunnen behouden. Wij krijgen een com-

pliment voor het goede onderhoud van het kerkgebouw en de zorg die er in het 

verleden aan is besteed om het in goede staat achter te laten. 

 

Vervolg reguliere vergadering 

De ingekomen stukken worden behandeld en de voorbereiding van de advents- 
en kerstviering. Ook is er een idee ontstaan om na de dienst van 13 januari een 

nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. De avondgespreksgroep neemt dit op 

zich. 

Hierna bespreken we het vervolg op de extra ledenvergadering van 2 december 

en de stappen die we nu als kerkenraad moeten zetten. We vragen de heer Wol-

tersom van de DG Eenrum om mee te denken en houden ook de heer Stenvers 
van de ADS op de hoogte van de vorderingen. In januari hebben we overleg met 

de DG Groningen omtrent het contract met ds. J. Kikkert.  

Tineke zet het financiële plaatje op een rijtje. 

 

Om de gemeente op de hoogte te houden van de stappen die de kerkenraad zet 

wordt er in januari een nieuwe brief naar de leden gestuurd. 
 

Hierna bespreken we het wel en wee van de leden en belangstellenden en de 

aanwezigheid van de kerkenraad in de diensten. 

 

De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op woensdag 16 januari. 

 

Jelly Wester, secretariaat 
 

 

 

Bijlage bij ‘Kroniek van Doopsgezinden in Assen’  
 

Historisch overzicht gemeenteblad Menist  

Omdat er in december 2015 een einde is gekomen aan ons gemeenteblad de 

“Menist” leek het mij zinvol een stukje geschiedenis daarvan vast te leggen.  
In 1966 begon Ds. J.H. Hylkema toen predikant van de Doopsgezinde Gemeen-

ten Assen, Winschoten en Pekela met een eenvoudig gemeenteblaadje op A5 

formaat, d.w.z. twee gevouwen A4-tjes in elkaar geschoven en nog zonder niet-

jes. Hij verzorgde dat geheel zelf, behalve het stencilen dat werd uitbesteed. Het 

bestond uit een algemeen gedeelte en verder voor iedere gemeente apart onge-
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veer één pagina met mededelingen etc. Na enige tijd verraste dominee Hylkema 
zijn gemeenten met een naam voor het blad: het werd ‘Menist’, let wel met één 

N en een toonloze e. De bezorging in Assen gebeurde per wijk, door een aantal 

broeders en zusters die hun taak heel serieus vervulden. Toen bleek dat zij ook 

heel goed contact met de leden onderhielden kregen deze personen al spoedig 

de ietwat overtrokken titel van wijkhoofd.  

 
In 1978 vertrok ds. Hylkema en kwam ds. Jolan Gaaikema. Op de haar eigen 

creatieve wijze ging zij door met de Menist, maar nu op A4-formaat en speciaal 

voor de gemeente Assen. Er werd een elektrische stencilmachine aangeschaft 

waarop het blad in de (toen nog kleine) consistoriekamer werd gedraaid door Jan 

Rienks met wisselende assistentie bij het samenvoegen en nieten.  

 
Ook de volgende predikanten gingen met de Menist op vrijwel dezelfde manier 

verder. De realisatie gebeurde door vrijwilligers, voornamelijk de jonge leden van 

de gemeente. Vooral het typen dat toen nog op stencil moest gebeuren was een 

lastige bezigheid. In de loop der jaren was het een lange rij van ‘jongeren van 

toen’ die dat werk hetzij kort of lang hebben gedaan. Eén daarvan, wijlen broe-

der Jan Rienks, willen we hier toch even noemen; hij deed het stencilwerk en 

later ook de offsetdruk op speciale apparatuur van een bevriende instelling, tot 
en met het kerstnummer van 2003 dus ongeveer 25 jaar.  

 

Eind 1996 kwamen er echter problemen met de verzorging van het typewerk 

voor ‘Menist’; maar er scheen een ideale en moderne oplossing in zicht. Er werd 

de gemeente heel geschikt een prima computer met printer aangeboden, en er 

was ook iemand die daarmee zou willen en kunnen werken. Helaas verliep dit 
wederzijds niet geheel naar wens. In 1998 vond de computer een goede be-

stemming bij de dominee, maar hoe moest dat nu verder met de Menist.  

 

Inmiddels waren broeder en zuster Leutscher (weer) in Assen komen wonen en 

zij hadden al laten weten wel iets voor de gemeente te willen doen. Het pro-

bleem werd met hen besproken met positief resultaat. Er werd een redactieteam 
gevormd bestaande uit Coot Winkler Prins, Geert de Jong, Bert en Wil Leutscher, 

terwijl Geert tevens de kerkenraad als eindredactie vertegenwoordigde. De lay-

out, inclusief een nieuw voorblad, was bij Bert in goede handen en samen met 

Wil deed hij thuis het type- en printwerk De andere redactieleden zorgden voor 

kopij, de predikant schreef voor elk nummer het voorwoord en kon evenals alle 

lezers ook andere kopij aan leveren. Voordat het blad in volledige opmaak naar 

br. Rienks de drukker ging werd altijd eerst in huize De Jong een redactieverga-
dering gehouden. Bert Leutscher kwam daar met het in drievoud geprinte con-

cept dat zeer nauwkeurig bekeken, gelezen en besproken werd en waar nodig 

aangevuld . Deze werkwijze werd toegepast tot en met het kerstnummer in de-

cember 2003.  

 

Er was toen al enige tijd gestreefd naar meer samenwerking met de partnerge-
meenten met wie we de predikant ‘deelden’. Een gezamenlijk gemeenteblad, on-

geveer zoals destijds door ds. Hylkema voor de combinatie van drie gemeenten 

werd gemaakt, leek een goede eerste stap in die richting.  

In februari 2004 ging ‘Menist’, nu onder redactie van ds. Peter Lindeboom en br. 

Bert Leutscher, op in het bestaande blad van de gemeenten Sappemeer, Veen-

dam en Oost Groningen (voorheen Stadskanaal en Winschoten) De bestaande 
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naam 'Eenheid' werd, op voorstel van Assen in verband met de nieuwe opzet, 
veranderd in 'VierEenheid' verwijzend naar de vier gemeenten en het vieren van 

eenheid.  

Deze vervanger van de ‘Menist’ vond in Assen echter niet voldoende weerklank 

en waardering; bovendien bleek het in de praktijk toch niet zo eenvoudig te zijn. 

In goed overleg met de partnergemeenten werd eind 2005 besloten dat Assen 

weer een eigen gemeenteblad zou uitgeven.  
Zodoende verscheen in februari 2006 een vernieuwd en verjongd gemeenteblad, 

met een nieuw logo maar onder de oude vertrouwde naam ‘Menist’, evenals 

voorheen als concept getypt en geprint in huize Leutscher, maar nu onder redac-

tie van de kerkenraad en gedrukt door 'de Trans' in Rolde.  

 

In de loop der jaren is onze gemeente en dus ook de oplage van de Menist, veel 
kleiner geworden maar de samenwerking met de DG. Groningen intensiever. Re-

den waarom de kerkenraad heeft gemeend in 2016 de nieuwsvoorziening voor 

onze gemeente in te voegen in het gemeenteblad van Groningen en Haren. Ook 

de doopsgezinde gemeente Eenrum doet daar nu aan mee, zodat het een regio-

blad wordt. Vermeldenswaard is hier dat br. en zr. Leutscher 17 jaar lang onon-

derbroken de grafische vormgeving van ons gemeenteblad ‘ Menist’ (incl. het 

intermezzo “ Viereenheid ) hebben verzorgd.  
 

Assen, jan. 2016  

G. de Jong 

 

Preekboek 
 

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

 

Zondag 19 december 2018 

 

Adventsviering met medewerking van het trio Bloknoot  

Organiste              - zr. T. van Nimwegen  

Harpiste - Hieke Schortinghuis 
 

 

Kome wat komt 

 

Maar wie durft het aan 

om onbevangen uit te kijken 
naar wat morgen zal brengen? 

Onheil voor zovelen? 

Oorlog? Honger? Schaamte? 

 

Tenzij ergens een mens 

en nog één en nog één en nog één 
door zachtmoedigheid gedreven 

Tegen de stroom in gaat leven. 

En met eigen handen hoop opdelft. 
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Dinsdag 25 december 2018, eerste kerstdag 

 

Muzikale omlijsting met Denise Doek op dwarsfluit 

Voorganger              - ds. T. Weidema-Bos 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - ‘En toch…. ‘ 
Muzikale overdenking       - ‘Aria den Schönsten der Liebsten’ 

 
 
 
 
 

  

                     

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

 

Zondag  13 januari 10.00 uur Zr. J. Valk 

Zondag  27 januari 10.00 uur  Ds. C. Winkler Prins 

Zondag  27 januari 10.15 uur  WFD in Haren 

Zondag   10 februari 10.00 uur  Ds. Klein Nagelvoort 

Dinsdag  12 februari 14.15 uur  Zusterkring 

Woensdag 13 februari 20.00 uur  Avondgespreksgroep 

Donderdag 14 februari 10.00 uur  Ochtendgespreksgroep 

Zondag  24 februari 10.00 uur Ds. Schepperle 
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Wereldbroederschapszondag op 27 januari 2019  
 
Dat op 21 januari 1525 de eerste doop plaatsvond in Zürich is aanleiding om 

jaarlijks de Wereldbroederschapszondag te vieren. Eénmaal in het jaar een zon-

dag die in het teken staat van verbinding met broeders en zusters wereldwijd die 

zich ondanks alle verschillen beroepen op dezelfde geloofstraditie.  

 

De dienst op 27 januari begint om 10:15 uur! De doopsgezinde gemeente is dit 

jaar de gastgemeente voor deze feestelijke dienst. Er is koffiedrinken na die tijd. 
 

Het thema van de viering  wordt ons dit jaar aangereikt  door de doopsgezinde 

broederschappen in Latijns Amerika en de Cariben en gaat over 'Gerechtigheid 

onderweg’.  Vanuit de actualiteit nemen we bijna dagelijks kennis van migratie, 

lezen of horen we over mensen die wegtrekken en alles achterlaten in de hoop 

op plek waar goed te leven is. Ook in de geschiedenis van doopsgezinden is mi-
gratie altijd een belangrijk thema geweest. Ds. Saapke van de Meer (Zeerijp-

Zijldijk) en ds. Jacob Kikkert gaan voor in de dienst. Het Noordelijk Doopsgezind 

Koor, o.l.v. Jellie Alkema, zal bijdragen aan de feestelijke viering.  En jongeren 

van het Regioweekend zijn dan aanwezig. 

 

Voedselbank 

Wilt u er ook aan denken om enkele houdbare levensmiddelen mee te nemen 
voor de voedselbank. Op die manier, door te delen met mensen die het ‘t hardst 

nodig hebben, drukken wie iets uit van Gods compassie met onze wereld en met 

mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aange-

meld. Ter indicatie: gaat hier om mensen die moeten leven van ca. 2,74 euro of 

minder per dag.  

 
Wanneer: zondag 27 januari 2018, om 10.15 uur 

Waar: doopsgezinde kerk , Nieuwe Stationsweg 1 te Haren 

 

ds. Jacob H. Kikkert 
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40-Dagenkalender 2019  
 
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-Dagentijd in 2019 weer 

een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten die uitge-

deeld wordt aan gemeenteleden in de GDS-regio. Een kleine blijk van verbon-

denheid in deze tijd van bezinning en verdieping. Het zouden gedichten of tek-

sten kunnen zijn die aansluiten bij het jaarthema van onze broederschap: geef 

mij je angst. 

 
Even leek het er op dat de Veertigdagenka-

lender na tien jaar niet meer zou verschijnen, 

omdat het aantal bijdragen van gemeentele-

den langzaam maar gestaag wat ‘opdroogde’. 

Maar zie, de zusterkring in Haren heeft toe-

gezegd een aantal bijdragen te verzorgen, en 
dat geldt ook voor de koffiegespreksgroep 

van doopsgezinde gemeente Noord-Oost Ne-

derland. Dat betekent dat samen met uw 

hulp,  er weer een volledige kalender kan 

worden uitgebracht. Daarom hopen we dat 

ook u weer wilt bijdragen door poëzie, proza 

of een andere inspirerende  of meditatieve 
tekst in te sturen. Zo wordt het weer een ka-

lender dóór en voor ons allemaal. 

 

 

 

 
 

Het thema voor deze Veertigdagenkalender is: ‘Geef mij je angst’, het jaarthema 

van de ADS. We hopen dan ook dat de kalender een bundel wordt van poëzie en 

teksten die raken aan dit thema.  

 

Graag insturen vóór 3 februari 2019. Er is dan genoeg tijd om de kalender te re-
digeren, vorm te geven, en te zorgen dat deze medio februari bij de drukker op-

dat we 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.  

 

ds. Jacob H. Kikkert 
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Een midweek op `Fredeshiem', iets voor u? 
 
Van 20 tot en met 24 mei wordt opnieuw door de FDS en GDS gezamenlijk een 

midweek georganiseerd voor met name de wat ouderen in onze doopsgezinde 

gemeenten. 

 

Het programma beloofd gevarieerd te worden. Naast momenten van bezinning 

en  verdieping staan er enkele uitstapjes in de nabije omgeving op het pro-

gramma. En verder is er gelegenheid om te wandelen of gewoon ‘thuis’ te ont-
spannen met een puzzel, boek of handwerkje. Ieder jaar is er een thema dat ge-

durende de hele week centraal staat o.a. bij de dagopeningen en in de avond-

programma’s. Met elkaar wordt zo een goede week beleefd. U wordt van harte 

uitgenodigd om mee te gaan! 

 

De midweek in Fredeshiem staat voor: gezelligheid, goede verzorging, heerlijk 
buiten zijn, mooie excursies, afwisselende activiteiten en nog een keer: gezellig-

heid. Indien u aangewezen bent op beperkte ondersteuning van bv. thuiszorg, 

kan in de regel (afhankelijk van zorginstelling en verzekering) deze zorgverlening 

‘meegenomen’ worden naar uw vakantieadres. Het is maar dat u het weet. Meer 

informatie volgt begin 2019, onder meer over het thema, kosten en vervoer.  

 

De leiding is in handen van Annie Rekker-van der Werff en Hotsche en Jacob 
Kikkert. 

 

Meer informatie bij ds. Jacob H Kikkert,  

tel. 06 5151 6030 

email: jhkikkert@doopsgezind.nl 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele  

pastoraat incl. gespreksgroepen:  

Ds. J.H. Kikkert,  06-51516030 

 

kerkenraad:  

Voorzitter: A.J. Anema,  

telefoon 0592  202015  

  

Secretaris/ledenadministratie:  

J. Wester-Veenstra,   

0592-248053  

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl  

  

lid: R.de Poel-Hijlkema  

0592-412404  

  

Uitvoerend boekhouder:  

T. Koudenburg-Huizinga,   

0592-375895  

Rek.nr.NL18RABO0302912592  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a  

Tymanshof 8  

  

Kerkgebouw:   

Oranjestraat 13, Assen  

Postadres: Telgenkamp 7,  

9451 GE Rolde  

info@dgassen.doopsgezind.nl  

www.doopsgezindassen.nl  
 

 

  
 

  

 

Colofon Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 

Ds. Geert Brüsewitz (pastoraat) 
Ruischerwaard 36 

9734 CE Groningen 

tel 06-5429 6082 

& 
Ds. Jacob Kikkert 

Entinge 7 
9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Br. Hendrik Jan Woltersom 

06-2293 1910 

e-mail: 
hj.woltersom@kkgkka.nl 

 

Secretaris: 

Zr. Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595-441339 

e-mail 
anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

 

Boekhouder: 

Zr. Margriet van der Tuuk-Homan 

0595-422412 

e-mail 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J. Willingestraat 15 

9967 PB  Eenrum  
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