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– Woord vooraf
Ook dit jaar presenteren kerkenraad en predikanten weer met trots
ons jaarboekje. Als vanouds in twee delen. Vol vertrouwen stappen
we een nieuw werkjaar in, dat traditioneel in september begint met de
gezamenlijke startdag.
We hebben een inspirerend thema ‘Geroepen om te leven’ en een
uitgebreid programma, met voor elk wat wils. Dit jaar staat ook in het
teken van het thema ‘Waarderende Gemeente-opbouw’, aan de hand
waarvan we gezamenlijk zullen ontdekken wat voor ons de essentiële
zaken zijn in het gezamenlijk gemeente-zijn.

Wij wensen u allen een inspirerend en gezegend werkjaar toe!

De kerkenraad, namens hen,
Alex van ’t Zand en Jan Cees Noord
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2.1 Geroepen om te leven, met waardering voor elkaar
Geroepen om te leven is het thema waartoe de ADS ons uitnodigt op
de voortgaande pelgrimsreis onderweg naar vrede en gerechtigheid. Een
reis die we met elkaar als kerken wereldwijd, en als doopsgezinden in
Nederland en elders, vorig jaar met elkaar begonnen zijn. Het is een
uitnodiging om te leven in de ruimte van de Eeuwige. En om die ruimte
mede vorm te geven als een uitnodiging aan elkaar binnen en buiten de
gemeente. Een uitnodiging om het mooiste dat leven mogelijk maakt en
vormgeeft in alle beschutting te laten ontluiken en groeien en bloeien.
'Geroepen om te leven’ is als een in- en uitademen van ons geloofsleven, puttend uit onze individuele en gedeelde bronnen. In dat in- en
uitademen horen we van elkaar wat kracht geeft en bemoedigt. Maar ook

waarin we kwetsbaar kunnen en durven zijn. Wellicht leren we daarin ook
met- en van elkaar waarderen wat ons hoop geeft. Het ligt in de
bedoeling om in de komende jaren hieraan te werken. Met aandacht. Èn
om te koesteren en te versterken wat er al is.
We gaan dit in het komende seizoen gestalte geven in een proces van
waarderend ontdekken en vormgeven. Hiertoe zetten we hele specifieke
stappen, met daaraan gewijde momenten. Dit proces wordt
'Waarderende Gemeente-opbouw’ genoemd. En natuurlijk zal dit proces
in alles doorwerken.
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In de weg die we zo als gemeente met elkaar gaan, is het elkaar ruimte
geven onontbeerlijk. Zo ook een zekere schroomvallige omgang met
elkaar en de weg die we willen gaan. Dan komt immers pas voluit tot zijn
recht wat vaak zo kwetsbaar is. ons verlangen, onze hoop, ons geloof.
Maar ook de verwondering om naast het actief op weg zijn te ontvangen
zonder gevraagd te hebben, en ons te verbazen en te leren zien wat ons
toevalt zonder het bewust gezocht te hebben. Een bijbelse verwoording
van zo'n ontvangende, voorzichtige beweging is genade. Een begrip
waarvan we in het Latijn de rijke betekenis horen meeklinken, of daarvan
afgeleid in het franse 'la grâce’, of het engelse 'grace'. In het Engels en
Frans klinkt in genade de bevalligheid mee, de schoonheid, de
‘gracieusheid' als een transformerende kracht. Een prachtige illustratie
hiervan is het liedje in het engels van de Ierse rockband 'U2' hieronder.
Maar ook in het ons wellicht bekende 'Lied aan het licht' (Licht dat ons
aanstoot) van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen is er die aandacht voor
deze breekbare schoonheid. Dat dit ons mag vergezellen het komende
seizoen.
We hopen dan ook op een transformerend seizoen. Waarin we geroepen
worden, uitgenodigd, om in beweging te komen, om met elkaar de
schoonheid en de bemoediging van ons (gemeente)leven te benoemen en
te delen. En daarbij het ‘ontvangen’, het zoeken van de ‘stilte' en 'inkeer' en
het 'stilstaan' niet te vergeten. Het geroepen worden en het uitgenodigd
worden vraagt van ons om te luisteren. Het is daarmee een soort in- en
uitademen. Een beweging om ruimte te creëren en te ervaren, om
werkelijk te horen. Immers, het verandert ons als we luisteren en vertellen,
of van elkaar horen wat de ander energie geeft en hoop.
Jacob Kikkert en Geert Brüsewitz
Grace, U2
Grace, she takes the blame
She covers the shame
Removes the stain
It could be her name
Grace, it's the name for a girl
It's also a thought that changed the world
And when she walks on the street
You can hear the strings
Grace finds goodness in everything
Grace, she's got the walk
Not on a ramp or on chalk
She's got the time to talk
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She travels outside of karma
She travels outside of karma
When she goes to work
You can hear her strings
Grace finds beauty in everything
Grace, she carries a world on her hips
No champagne flute for her lips
No twirls or skips between her fingertips
She carries a pearl in perfect condition
What once was hurt
What once was friction
What left a mark
No longer stings
Because Grace makes beauty
Out of ugly things
Grace makes beauty out of ugly things

2.2 Een nieuw jaar gemeente-zijn — tussen wat was en wat komen kan
Ons programma voor dit jaar staat op zichzelf. Maar het is ook een
ontwikkeling naar wat we zouden kunnen zijn over enige jaren. We willen
de toekomst op de wat langere termijn zien en serieus nemen. Het proces
van Waarderende Gemeente-opbouw, dat nu van start gaat, zal dat
proberen zichtbaar te maken. En daarin vormend te zijn voor de jaren die
volgen. Het gaat om een proces dat zijn eigen dynamiek heeft en ruimte
vraagt.
Een verwachting die bij ons leeft in de aanvang van dit proces van
groeiende waardering, en die we mee willen nemen in ons concrete
handelen, is dat we op termijn minder ‘dominees-gemeente’ zijn. We willen
ruimte scheppen om de bezielende krachten die het gemeente-zijn dragen
en vormen, meer gezamenlijk te maken. Ruimte voor ieders kwaliteiten,
dat waarderen, en uit laten monden in een goede en inspirerende
taakverdeling.
Daarmee is dit jaarprogramma meer dan een aanbod. Het is een
uitnodiging aan elkaar! Om onze kwaliteiten en onze mogelijkheden in te
zetten. Om te participeren in de groei van ons gemeenteleven. Niet alleen
in kwantiteit maar vooral in kwaliteit. De vraag die dan voor ons ligt is. wat
hebben we op deze tocht naar een gewaardeerde, ‘gracieuze’ gemeente
van en met elkaar nodig aan toerusting, aan organisatie en structuur, aan
geloven, hopen en liefhebben? Hoe bereiken we met elkaar een
verbreding en een verdieping? Hoe betrekken we meer mensen bij het
geheel, mensen die zich willen verbinden met wat we samen wezenlijk
vinden in onze gemeente, en dat willen dragen? Doet u, doen jullie mee?
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2.3 Lagen in ons gemeente-zijn
Naast concrete activiteiten die verderop beschreven staan, kunnen we
datgene wat we zijn en doen als gemeente ook als aandachtsvelden
zien. Het gaat om dingen die soms een activiteit tot gevolg hebben, maar
die net zo goed omschreven zouden kunnen worden als een houding of
een beleidsvoornemen. We noemen een paar van deze kernbegrippen
die op onze pelgrimage een rol spelen, of hopelijk gaan spelen als
activiteit, aandachtspunt of richtinggever.
1. Geroepen… tot vrede en rechtvaardigheid, concreet en maatschappelijk
verantwoord kerk zijn vanuit onze doperse traditie.
Dit is eigenlijk zelfs meer dan een aandachtsveld. Het raakt aan het
wezen van ons gemeente-zijn, onze Bijbelse roeping. Het raakt aan
praktisch werken, maar ook aan onze spiritualiteit en theologie. Spiritueel
gaat het om leven naar de bedoeling van de Eeuwige, om elkaar vast te
houden en te bemoedigen, plek van hoop zijn voor de wereld om ons
heen. Er is ruimte om te doen, te ontvangen en te zien wat er al is.
Duurzaamheid in onze relaties, de contacten tussen de generaties, de
betrouwbaarheid die we laten zien en de bescherming die we bieden. Dit
is ons sociale gezicht. De manier waarop we met elkaar omgaan, de
onderlinge zorg, en de zorg voor de wereld om ons heen. Duurzaamheid
in verleden, heden en toekomst. Praktisch gaat het om Fair Trade,
ecologie en groen-zijn. Verantwoord omgaan met onze middelen.
Belangrijk is dat we hier keuzes in maken. Wie doet wat, en wanneer. Wij
zien hier ruimte voor 'Trekkers'. Mensen die affiniteit hebben met deze
thema’s. Mensen die het leuk vinden om zich hiervoor in te zetten en die
we de ruimte geven om ons als gemeente op deze terreinen te 'roepen'
om dit met elkaar te ‘leven'!
Vrede en rechtvaardigheid zijn kernbegrippen in dit leven van de
gemeente. Vanuit de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken te
Busan zijn, met een krachtige doperse impuls, alle kerken uitgenodigd tot
een pelgrimage naar rechtvaardige vrede. Deze pelgrimage is bedoeld
als een zoektocht naar- en bewustwording van ons gemeente-zijn Hoe is
staat het ervoor in onze gemeente? Wat doen we op het gebied van
vrede en recht? Wat blijft er liggen, waar we misschien best mee aan de
slag zouden willen? Hoe vormen de begrippen vrede en recht mede
onze liturgie? Hoe gaan we om met elkaar? Wat kunnen we betekenen
voor de wereld om ons heen? Hoe groeien we als bron van vrede en
recht? Waar worden we enthousiast van?
Waarderend wat er is en verlangend naar wat kan zijn, willen we dit in
samenwerking met de diaconie onderzoeken. We organiseren een
'Vredestafel'. Een ronde-tafel gesprek op 29 oktober, waarvoor ieder die
mee wil denken en praten wordt uitgenodigd. Om deze zoektocht te
verdiepen steunen we met elkaar als jaarproject het Friedenszentrum in
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Berlijn. Op 28 februari komen Martina Basso en Marius van Hoogstraten
met ons vieren wat er aan vrede en recht ontstaat en gebeurt in en om
onze gemeente. We leren van hun inzet in Berlijn wat ons kan helpen bij
onze taak in de stad. Rond Hemelvaartsdag bezoeken we met een aantal
mensen die daarin geïnteresseerd zijn het Friedenszentrum in Berlijn.
2. Geroepen om ... te getuigen.
Bij alles wat je doet, is communicatie belangrijk. Spreken over wat je doet
en bent, wat verbindt en bemoedigt, kan ons gemeenteleven kracht
geven en transformerend zijn in de wereld om ons heen. Het is belangrijk
te delen wat we doen, en wat ons inspireert. We denken bijvoorbeeld aan
een boekje over de gemeente. Hierin komt ons verhaal. Waar zijn we
mee bezig en waar gaan we naar toe? Als je getuigen, het vertellen van
ons verhaal binnen en buiten de gemeente serieus neemt, ontstaat
diepgang. Zelfs als we spreken van de kwetsbaarheid van gemeente zijn en onze verlegenheid met de pijn in de wereld. Ook bij dit getuigen
kan er sprake zijn van 'Grace'. Als we elkaar vertellen van onze inzet, en
wat dat voor ons betekent. Als we vertellen van ons Gasthuis, van onze
Dis, van onze samenkomsten. Als we vertellen van die plek aan de
Boteringestraat die we koesteren. In het proces van waardering dat we
gaan past aandacht voor verslaglegging.
3. Geroepen om... te dienen.
Voor een gemeente is de onderlinge zorg wezenlijk. Net als de zorg voor
de wereld om ons heen. Naast wat er al is, is er het idee rondom
Gasthuis en generaties een aantal malen een koffiemiddag in de
Ebbingepoort te organiseren. We noemen het 'Op verhaal komen met
koffie' Jongeren schenken koffie en halen ouderen op. Zij doen het werk.
En ouderen vertellen in ruil een stukje van hun leven. Ze delen Iets van
hun wijsheid zo met jongeren. Wat deed je vroeger als je zuinig moest
zijn? Iets voor elkaar betekenen verbindt, en verbondenheid maakt de
gemeente. Wilt u hier aan meedoen? We horen het graag!
4. Samen geroepen… samenwerking met doopsgezinden in de regio.
In de afgelopen jaren heeft samenwerking met de Doopsgezinde
gemeente Westerkwartier en met de Doopsgezinde gemeente Assen
vorm gekregen m.n. op het gebied van pastorale zorg. Inmiddels zijn ook
met de Doopsgezinde gemeente Eenrum afspraken gemaakt om de
komende jaren nadrukkelijk samen op te trekken. Onze buurgemeente,
de Doopsgezinde gemeente Westerkwartier, telt ca. 40 leden en
belangstellenden. De Doopsgezinde gemeente Assen heeft ca. 40 leden
en belangstellenden en de Doopsgezinde gemeente Eenrum telt 25
leden en belangstellenden. In het kader van deze samenwerking is ds.
Jacob Kikkert voor een klein deel van zijn tijd werkzaam in de
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Doopsgezinde gemeenten Westerkwartier en Assen. In de
Doopsgezinde gemeente Eenrum zullen zowel ds. Geert Brüsewitz als
ds. Jacob Kikkert werkzaam zijn. De verschillende vormen van
samenwerking bestaat uit het bieden van pastorale zorg aan leden en
belangstellenden, het voorgaan in diensten, de gesprekskringen en
koffieochtenden. Maar vooral zoeken we in de samenwerking de
momenten voor wederzijdse ontmoeting als Doopsgezinde gemeenten;
om elkaar beter te leren kennen en om dingen samen doen. Het
komende jaar zullen we als gemeenten dan ook regelmatig bij elkaar
gaan ‘buurten’.
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3 – Vieren – rondom de zondag
3.1 Kerkdiensten
Iedere zondag is er een viering om 10.00 uur in ons kerkgebouw aan de
Oude Boteringestraat 33. De kerk is open vanaf ongeveer half tien. Een
enkele keer is er een dienst op een ander tijdstip of elders.
De zondagse diensten beleven we als een moment om het leven te
vieren. De sfeer is open en gastvrij, soms vrolijk en altijd weloverwogen
als we stilstaan bij wat ons samen beweegt en draagt in ons leven .
Samen vieren opent ons de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf
niet maken. Samen proberen we vorm en inhoud te geven aan ons
geloof en onze twijfel en ons verlangen naar inspiratie, bezinning en
bezieling. In dat verlangen komen we onze eigenheid op het spoor en
ontdekken tegelijkertijd de waarde van verbondenheid met elkaar, en dat
daarin iets van God zichtbaar wordt. Juist in de samenhang van deze
drie komen wij tot onszelf. We ervaren geloven niet als een idee van
vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. De kerkdiensten worden

afwisselend geleid door de twee predikanten en zo’n vijf maal per jaar
door een gastpredikant. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om
met een kopje koffie of thee na te praten in de Mennozaal en elkaar te
ontmoeten.
Op onze website worden de gegevens over de diensten gepubliceerd,
zoals de naam van de voorganger en van de organist. De agenda, achter
in het boekje, vermeldt de bijzondere diensten, voor zover deze nu
bekend zijn. Wees welkom!
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3.2 Liturgie-werkplaats
We maken een begin met de ‘Liturgie-werkplaats’ d.w.z. een groep
geïnteresseerden die met elkaar nadenkt over vormen van vieren in
onze gemeente, om ons (opnieuw) te bepalen wat we doen en
essentieel vinden in ons vieren en samenzijn. De bedoeling is om te
samen te kijken naar wat er is, wat we waarderen en, waar nodig, tot
bevestiging of vernieuwing of verandering te komen. We gaan er daarbij
vanuit dat deze ‘Liturgie-werkplaats’ niet een éénmalig iets is, maar een
doorgaand proces van samen zoeken naar vormen, het voorbereiden
en evalueren van vieringen, en verder kijken naar vernieuwing en de
visie van de gemeente. In de liturgie leggen we de verbinding tussen
wat we als gemeente zijn en willen zijn. Liturgie zou je kunnen zien als
een vorm van communicatie tussen binnen- en de buitenwereld,
spiritualiteit en daadkracht, tussen inkeer en expressie en wat daarbij een
rol speelt in de vorm van muziek, liederen, woorden, teksten, stilte etc
3.3 Bijzondere vieringen, vieren in de regio
Soms zijn we te gast bij één van de gemeentes waarmee we
samenwerken, zoals de Doopsgezinde gemeente Assen, het
Westerkwartier of Eenrum, u vindt deze diensten in de agenda achterin.
In regionaal verband vieren we Broederschapdag, dit jaar op 4 oktober
in Groningen, met een viering waarin het Groninger Doopsgezind Koor
haar 70-jarig jubileum met ons deelt. Op World Fellowship Day, 24
januari 2016 zijn we te gast in Roden, en over een afsluitende
buitendag op 19 juni vindt u te zijner tijd informatie in het gemeenteblad.
In de zomer zijn er vanaf 17 juli de vieringen in het kader van ons
gezamenlijk zomerprogramma in het kader van de Kleine Oecumene.
Op 17 januari is er gezamenlijke dienst in de Nieuwe kerk
georganiseerd door de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact.
Dit jaar verlenen wij als doopsgezinden medewerking, en ook ons koor
zingt dan in deze oecumenische dienst. Daarnaast is er nog een aantal
bijzondere vieringen waarin het proces van Waarderende
Gemeenteopbouw centraal staat. Om te beginnen de startdienst op 13
september. Op 28 februari verzorgt het Friedenszentrum uit Berlijn de
viering. Over deze bijzondere diensten vindt u informatie in ons
Gemeenteblad en op de website.
3.4 Door het jaar heen
We gebruiken in onze vieringen het nieuwe ‘Liedboek - zingen en
bidden in huis en kerk’. Ook liederen uit de traditie van ‘Iona’ en die
van ‘Taizé’ worden regelmatig gebruikt. Tevens willen we ons
bezinnen op mogelijke nieuwe vormen van vieren die aansluiten bij
wat we willen ervaren en leren, en die recht doen aan de diversiteit
in de gemeente. In de maand november loopt het kerkelijk jaar ten
einde. Op 22 november vieren we Eeuwigheidszondag — over de
eindigheid van het leven en de vergankelijkheid van alle aardse
ambities en worden we bepaald bij de laatste dingen, de dood en
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wat eventueel daarna komt. We herdenken dan allen die we het
afgelopen jaar hebben moeten missen en uit handen hebben
moeten geven aan de dood. De Adventsavond voor de gehele
gemeente is op 16 december, waarbij we ook dit keer rekenen op de
inbreng van velen om dit tot een geslaagde bijeenkomst te maken.
Een aantal malen per jaar is er een dienst waarin we het Avondmaal
vieren. Zoals gebruikelijk vieren we Avondmaal op ‘Witte
Donderdag’, andere momenten worden in de loop van het jaar
vastgesteld. In de 40-dagentijd zijn er weer de vastenmaaltijden met
bezinnende vieringen op woensdagavond.
3.5 Iona-Vespers
Al enige tijd zijn we betrokken bij de organisatie van een aantal
vespers in de stijl van Iona in de Martinikerk. Deze vespers worden
verzorgd door de Iona groep Groningen. Vanaf het 2016 zullen deze
vespers maandelijks in onze kerk plaats vinden, op de 4e zondag
van de maand. Wij zijn allen van harte welkom bij deze meditatieve
vieringen, die zeer geschikt zijn voor hen die eens op een ander
moment dan de zondagmorgen een viering willen bij wonen, en hen
die van andere vormen van vieren houden. De vespers zijn om
17.00 uur. In 2015 zijn de vieringen van september en november
nog in de Martinikerk, en in oktober is er een eerste proefviering in
onze kerk. Ook hier bent u van harte welkom!
3.6 Kinderopvang tijdens de dienst
Op de zondagen dat er geen ‘Kiezels’ en ‘Keien’ zijn, zorgen we op
hoogtijdagen ervoor dat er gedurende de kerkdienst van 10.00-11.00
uur kinderopvang is in de Mennozaal. Voor ouders die met kleine
kinderen de diensten willen bijwonen wanneer er geen opvang is, of
wanneer de kinderen hun ouders niet kunnen missen, is er achterin de
kerk een speelkleed met wat speelgoed beschikbaar. Deze opvang is
dan onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouders. Op dit
moment zijn we ook bezig met een technische voorziening, waarmee
het mogelijk wordt om de viering op een beeldscherm te volgen in de
Mennozaal. Ouder en kind kunnen dan bijvoorbeeld voor de preek naar
de Mennozaal gaan en daar de viering verder volgen.
3.7 Kinderen
In het winterseizoen is er om de veertien dagen voor de kinderen
‘Kiezels’ en ‘Keien’ tijdens de kerkdienst, en vanaf Pasen twee
weken wel en twee weken niet. De allerkleinsten kinderen noemen
we ‘Kiezeltjes’. De kinderen van 4 tot 11 jaar noemen we 'Keien'.
Om 10.00 uur beginnen we altijd eerst samen in de kerk. Iets
waaraan we hechten. Daarna gaan de kinderen naar de eigen
ruimte, bezig met het vertellen en verwerken van verhalen. Aan het
eind van de dienst komen de kinderen weer terug en laten iets zien
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van de activiteit. Als gemeente willen we dan ook een plek zijn waar
ook de jongste kinderen zich thuis voelen. We hopen daarmee dat
ze al vroeg iets ervaren van het leuke van samen geloven en vieren.
Er wordt gewerkt met materiaal dat we zelf ontwikkelen. Ook
gebruiken we wel de methode ‘Kom in de kring’ met behulp van

prentenboeken, en ‘Bonnefooi’ (een werkschrift). De ‘Kiezels’ en
‘Keien’ beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.00 uur. Kijk voor
de datums in de agenda. Inlichtingen bij Karin van Hoorn-van
Luijken, tel. 050 313 25 16, e-mail. karinvanluijken@home.nl.
3.8 Ringleiding en geluidsopname
In de kerk is een ringleiding aanwezig en men kan, indien gewenst,
gebruik maken van een hoofdtelefoon die bij de koster verkrijgbaar is.
Iedere dienst wordt opgenomen en is daarna beschikbaar op een CD,
zodat ook mensen die niet bij de dienst aanwezig konden zijn, de
dienst naderhand kunnen beluisteren. Inlichtingen bij de koster.
3.9 Bloemendienst
Na de dienst op zondag worden de ‘kanselbloemen’ geschonken
aan iemand die om verschillende redenen onze aandacht verdient.
De coördinatie daarvan is in handen van Jetty Tuinstra-Winkler en
Tiny Spanjer.
3.10 Koor
De gemeente heeft een enthousiast koor. De dirigente is Ella van
Osnabrugge. Het koor repeteert op maandagavond van 19.30 uur tot
21.30 uur. Op enkele zondagen in het jaar, meestal de zondagsdienst,
ondersteunt het koor met eigen liederen de vieringen. Wilt u meezingen
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in het koor, neemt u dan contact op met de dirigente, Ella van
Onsabrugge, tel. 50 541 68 04, e-mail, e.van.osnabrugge@icloud.com.
Bijzonder is dat ons koor dit jaar 70 jaar bestaat. Dit jubileum wordt
gevierd met de gemeenten uit de regio op de Broederschapsdag op 4
oktober .
3.11 Open kerk
Op zaterdagen is de kerk van 14.00-16.00 uur open voor
bezichtiging, als plek om even de stilte op te zoeken, of eventueel
voor een gesprek met de dan aanwezige gemeenteleden. Om
verschillende redenen kan dit niet elke zaterdagmiddag. Kijk dus
voor de data in het Gemeenteblad of op de website. Coördinatie.
Tiny Spanjer, tel. 050 577 6983.
3.12 Vervoer naar de kerk
We vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan diensten en
de activiteiten van onze gemeente. Kunt u zelf niet fietsen of autorijden,
en kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer, dan
kunt u wellicht een beroep doen op een vervoersregeling vanuit de
WMO. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u gebruik maken van de
taxiregeling van onze gemeente. Neem daarvoor contact op met Gerrit
Koopmans, tel. 050 526 1812.
4 – Gemeente-zijn – rondom ontmoeting
4.1 Inloop Koffieochtenden
De koffiemorgen is een maandelijkse gezellige inloop van voornamelijk
ouderen om elkaar ontmoeten. Er is alle ruimte voor het onderlinge
gesprek. Het is een plek waar verhalen worden verteld en gedeeld. Een
plek van betrokken zijn op- en zorg hebben voor elkaar. Naast het delen is
er ook ruimte voor wat verdieping. Dit seizoen gebruiken we daarvoor het
boekje ‘Op reis met de Kleine Prins’ van J.J. Suurmond (een bewerking
van het bekende verhaal Antoine de St. Exupérie). Suurmond gebruikt de
diepzinnige gedachten van de Kleine Prins om ons na te laten denken over
de essentie van ons leven. Op de eerste dinsdag van de maand, vanaf een
uur of 10. Neem gerust buren vrienden of bekenden mee! We proberen dit
seizoen ook een of meerdere koffiemorgens samen met gemeenten in de
regio te houden.
4.2 Mennomaaltijden
Door samen te eten en gezellig met elkaar aan tafel te zitten wordt een
sfeer gecreëerd waarin gemeenteleden op een andere wijze met elkaar
in gesprek raken. Zo’n 25 à 30 mensen maken er regelmatig gebruik van.
De Mennomaaltijd is een waardevol onderdeel van het samen gemeentezijn. Iedere 2e dinsdag van de maand wordt een Mennomaaltijd
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georganiseerd, aanvang 18.00 uur. De maaltijd wordt verzorgd door Pijke
Vossestein en Annie van Til. Wilt u mee-eten of heeft u speciale
dieetwensen, laat het weten vóór maandagavond via het e-mailadres
mennomaaltijd@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Pijke
Vossestein, tel. 050 785 1478. In de agenda staan alle datums van de
Mennomaaltijden.
4.3 Adventsbijeenkomst
De Adventbijeenkomst is op woensdag 16 december, aanvang 17.30 uur.
Evenals het voorgaande jaar hopen we op een muzikale en creatieve
inbreng van gemeenteleden, en een uitgebreide tafel met meegebrachte
lekkernijen. Iedereen is van harte welkom.
4.4 Zin in de lijdenstijd - sobere maaltijden en bezinning
Op de woensdagvonden kiezen we voor een verdiepende en
bezinnende voorbereiding op Pasen met een sobere maaltijd, vooraf
gegaan door een vesper waarin de thema's van de zondagse viering
centraal staan. In deze lijdenstijd zoeken we bewust de rust en de stilte.
Er zal dus minder aan andere activiteiten georganiseerd worden. In
plaats daarvan zijn er de bijeenkomsten op de woensdagen. Op 10, 17
en 24 februari, en 2, 9, 16 en 23 maart 2016, van 18.00 uur tot uiterlijk
19.45 uur.
4.5 Wijkbijeenkomsten Paddepoel, Vinkhuizen, en Paterswoldseweg.
In een aantal wijken zijn er regelmatig wijkcontactbijeenkomsten. Op
deze avonden en/of middagen, die afwisselend door één van de leden,
of door de predikanten worden ingeleid, staat het onderlinge gesprek
centraal. De bijeenkomsten zijn huiskamerbijeenkomsten bij leden
thuis. Er is ook een contactpersoon, een bijeenroeper. Soms is er
sprake van Bijbelstudie of boekbesprekingen, soms begint het
gesprek met een vraag die ons allen aangaat. Belangrijk is ook het
delen van wel en wee met de leden en belangstellenden die bij ons
in de buurt wonen. Bent u geïnteresseerd in een wijkbijeenkomst, of
wilt u weten of er ook in uw buurt iets is, neem dan contact op met
één van de predikanten. De datums van de verschillende
bijeenkomsten vindt u in de agenda.
4.6 Geloven met de voeten
De mens reist al vanaf het begin van zijn bestaan. De eerste en
aanvankelijk enige manier was om al lopend een verder liggend doel
te bereiken. De andere natuur waar men in terecht kwam, de andere
dorpen die men passeerde, en andere mensen en dieren die men
ontmoette, droegen bij aan de ontwikkeling en bewustwording van
een ander bestaan buiten dat van zichzelf. Wie onderweg is treedt
buiten zijn eigen wereld. Wie buiten zijn eigen wereld treedt ziet de
wereld anders, en op het ‘einde’ van de weg biedt zich weer een
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nieuw perspectief aan. Door op te gaan in de ruimte van het land en
de wijdte van de langzame tijd word je vrijer in je hoofd om,
tenslotte, zo ook bij jezelf binnen te kunnen te komen, stap voor
stap. Dit is wat ‘Geloven met je voeten’ beoogt, naast natuurlijk de
gezelligheid van gezamenlijk onderweg te zijn.
Vijf maal in een jaar maken we een wandeltocht op een zaterdag.
We lopen een aantal korte etappes van het bekende Jakobspad.
Ooit zijn we begonnen in Uithuizen. Iedere keer voert de wandeling
ons langs markante dorpen, kerken, door heidegebieden en langs
hunebedden. Een tekst, een gedachte of een gedicht vergezelt ons.
Om er al gaande over te mijmeren, of er al wandelend met elkaar
over van gedachten te wisselen. We beginnen meestal om 13.00 uur
vanaf een locatie die goed met het openbaar vervoer te bereiken is.
Zie voor de datums de agenda. Opgave bij ds. Jacob Kikkert.
4.7 Innerlijke pelgrimage
Allemaal zijn we op reis. Door de tijd, door ons leven, en soms door
het landschap dat ons omgeeft, of dat we speciaal daarvoor
uitzoeken. Dat laatste is niet voor iedereen weggelegd. Iets kan ons
tegenhouden. Tijd, geld, onze fysieke gesteldheid, leeftijd.. wie zal
het zeggen. Maar altijd, waar we ook zijn en wie we ook zijn,
hebben we de moge-lijkheid
om ons leven, en de weg
van ons leven, te verdiepen.
Eén van de methodes
daarvoor is de innerlijke
pelgrimage. Een bewust
moment om stil te staan, uit
de dagelijkse gang van het
leven te stappen, tot rust te
komen en kijken naar de
weg die je gaat.
Registreren, ervaren, en
delen met anderen. Deze
innerlijke pelgrimage doe je
door te schrijven, en door
dat schrijven ga je een weg,
anders dan een fysieke weg, maar wel een spoor dat je brengt bij
diepere lagen van het leven, jezelf. Dit najaar gaan we met een
aantal mensen op reis. Ieder voor zich, en soms met elkaar.
Eénmaal per maand komen we samen, als in een herberg
onderweg om onze verhalen te delen, en met vernieuwde kracht
weer verder te gaan. Wilt u reisgenoot zijn? Wees welkom! Op 30
september, 28 oktober, 25 november 2015 en 27 januari 2016,
steeds om 20.00 uur. Inlichtingen en opgave bij ds. G.J. Brüsewitz.
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5 – Gemeente-zijn – samen leren
5.1 Broederkring
De Broederkring Groningen bestaat uit ongeveer 14 mannen. Leeftijd
speelt geen rol. In het winterseizoen, van oktober tot mei, komt men
op de derde donderdag van de maand bij elkaar om 20.00 uur in de
Diaconie bij de Doopsgezinde kerk. De avonden worden
georganiseerd door de leden zelf, en de thema’s raken aan actuele
geloofsvragen. Soms worden gastsprekers uitgenodigd. Informatie bij
Tammo van Hoorn, tel. 050 542 4764
5.2 Zusterkring Haren
Aan de activiteiten van de zusterkring van de Doopsgezinde
gemeente Haren nemen ook zusters van de Doopsgezinde
Gemeente Groningen deel. Zij komt maandelijks bijeen rondom een
thema. Eenmaal per jaar is er een regionale bijeenkomst en een
studiemiddag. De secretaris, Ria Dijkman, tel. 0598 324 663, geeft
graag nadere informatie over de zusterkring.
5.3 Nieuwe Zusterkring Groningen
De doopsgezinde gemeente is sinds het voorjaar van 2015 een
nieuwe zusterkring rijker. Ons doel: contact met elkaar onderhouden,
elkaar inspireren in het geloof en ook gelijk de daad bij het woord
voegen. De activiteiten zijn op wisselende momenten, zodat niemand
vanwege het moment van samenkomst hoeft af te haken. Daarbij
neem je alleen deel aan de activiteiten die je aanspreken. Als lid van
deze zusterkring hoef je je dus niet af te melden als je ergens níet bij
bent, maar alleen (wanneer dat handig is) aan te melden als je er wél
bij bent. Zusters van alle leeftijden zijn welkom, net als belangstellend
leden en zusters die ook actief zijn in de bestaande zusterkring
Haren-Groningen. We denken onder andere aan het organiseren van
maaltijden, uitstapjes en lezingen, maar ook aan gezamenlijke
breiprojecten voor een goed doel of gesprekken over b.v. vrouwen in
de Bijbel. Heb je zin om mee te denken en/of doen? Stuur een mailtje
naar: nieuwezusterkring@gmail.com. We voegen je dan toe aan onze
maillijst. Via deze lijst ontvang je uitnodigingen en oproepjes. Als je op
Facebook zit, zorgen we dat je ook een uitnodiging krijgt voor onze
Facebookgroep. Daar brainstormen we bijvoorbeeld over nieuwe
activiteiten en overleggen we over allerlei praktische zaken.
5.4 Na het tafelen
Eénmaal in de maand is er op de tweede dinsdag om 18.00 uur de
Mennomaaltijd. Het bijzondere van de maaltijd is dat jong en oud
aanschuiven. Gesprekken ontstaan, over alledaagse dingen, maar
ook soms wat diepere zaken. En omdat we juist dat gesprek tussen
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de generaties zo waarderen is er sinds twee jaar ook wat we noemen
'Natafelen', een gespreksgroep voor jong en oud over Bijbelse
begrippen en gedachten. Centraal staat het samen leren, het van
elkaar leren. Niet hoe het is, maar hoe we het beleven, en wat het ons
doet. Welke plek de gedachten en begrippen in ons leven hebben.
Dit seizoen is ons uitgangspunt Taalwegen en Dwaalwegen van
Bouhuis en Deurloo, een boekje met korte teksten over
kernbegrippen van het Bijbelse denken. Op de dinsdagavond na de
Mennomaaltijd, van 19.45 tot 21.00 uur. U kunt ook natafelen zonder
mee te eten! Iedere bijeenkomst staat op zichzelf.
5.5 ‘Pizza’s, Bijbel & Bier’
We continueren ons programma Pizza’s, Bijbel en Bier. Een
programma met een mix van theologie, literatuur, film en bezinning op
Bijbelse verhalen. Met elkaar gaan we het gesprek aan en we leggen
dwarsverbanden naar ons eigen leven, naar de wereld waarin we
leven, met de politiek en de cultuur. Een apart moment en ruimte voor
hen die opleiding en studie voorbij zijn, maar zich toch nog wat jong
voelen tussen de anderen die op zondagmorgen de kerk bezoeken!
Hoe mooi immers, ontmoetingen met mensen van alle leeftijden in
een geloofsgemeenschap, maar hoe waardevol ook om af en toe
eens te zoeken en te vinden met mensen van je eigen leeftijd! Voor
hen is er Pizza's, Bijbel en Bier! Een bijbelcursus voor als je uit je
werk komt, toch moet eten, maar het een uitdaging vindt om samen
met anderen de oude verhalen en de structuur van de bijbel te
bevragen op wat voor jou relevant is. Komend seizoen willen we ons
laten inspireren door onze 'eigen' Bijbelverhalen. Dat verhaal dat je
misschien al lang fascineert. Verhalen van hoop en verlangen, die
een andere wereld ademen dan wat we dagelijks ervaren. Of die
verhalen waar je niets van begrijpt. Gewelddadig soms, met
geloofswaarden waar je niets mee kan, en die wat jou betreft wel
verwijderd kunnen worden! Met elkaar lezen we de verhalen en leren
van elkaar wat de ander er wel of niet mee heeft. En misschien
komen we wel tot een gezamenlijke lijst favorieten!
Voor hen die pakweg tussen de 26 en de 40 zijn. Op de vrijdagen 25
september, 6 november 2015, en 29 januari, 11 maart en 6 mei 2016,
van 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur in de Diaconie. Opgave bij ds.
Jacob Kikkert of ds. Geert Brüsewitz
5.6 Delen en Leren - Geloofswerkgroep.
De Belijdenisgroep gaat verder als Delen en Leren Geloofswerkgroep. In het afgelopen seizoen is er een
belijdenisgroep ontstaan ter voorbereiding op de viering met
Pinksteren waarin 7 mensen toetraden en gedoopt werden en/of
belijdenis deden. Een groep waarin veel gedeeld en samen geleerd
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werd. Wat houdt geloven in? Hoe werkt het bij jou? Wat moet ik
weten? Hoe geloof jij? Het heeft geholpen bij het schrijven van
belijdenissen. En het is nog steeds van belang. Je wilt je immers ook
na de doop verder verdiepen en ontwikkelen. Daarom zijn we op
initiatief van enkelen met de deelnemers gewoon in de zomer verder
gegaan. We doen dat met en voor elkaar, voor onszelf, maar ook voor
hen die zich de komende tijd voorbereiden op de doop, of belijdenis
doen. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor hen die meer willen
leren en begrijpen van geloven, en daar met elkaar over willen praten.
Om je te verdiepen en te groeien in geloof zonder dat er direct nu al
het concrete idee is om belijdenis te doen, of gedoopt te worden. We
gaan aan de slag met Bijbelverhalen die helpen om het geheim van
geloven beter te doorgronden.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 1 september, en daarna
vanaf oktober steeds op de 4e dinsdag van de maand, vanaf 19.45
uur. De 4e dinsdag van september kijken we terug op het
wereldcongres. Opgave bij ds. Jacob Kikkert of ds. Geert Brüsewitz
5.7 DoReCafé Groningen - op het snijvlak van geloof en samenleving
In deze huidige ‘snelle’ tijd is er grote behoefte aan verdieping. Niet
alleen als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen maar ook ter
bezinning op het persoonlijke leven. Hierin kan religieuze traditie een
belangrijke bron van inspiratie zijn. De tradities van de
Doopsgezinden en Remonstranten worden gekenmerkt door
tolerantie en individuele verantwoordelijkheid. Daarbij past een open
uitwisseling van standpunten en ideeën, middenin de samenleving.
Programma najaar 2015 — De kracht van mildheid
Onze complexe wereld lijkt zich te verharden. harde meningen,
religieus extremisme, verdieping van de kloof tussen arm en rijk, een
samenleving van twee snelheden, waarin je meedoet of langs de
zijlijn staat. Het zijn de angstige bewegingen in een onherbergzaam
samenleven, waar iedereen zijn veilige hoekje opzoekt en beschermt.
Maar de schuilplek wordt een bastion, de ander een vijand. Bewoners
in dezelfde straat, maar van een andere wereld. Toch roept
verharding ook andere krachten wakker. Bijvoorbeeld op de
rafelranden van onze wereld, waar mensen de kracht niet hebben om
zich te beschermen. Daar, en op andere plekken ontstaat weer ruimte
voor toenadering, voor kwetsbaarheid. Voor speelruimte om het leven
te delen, om het te laten zijn, te laten gebeuren. Dit is de kracht van
mededogen, van barmhartigheid, liefde en ruimte, een rustpunt in dat
onherbergzame spel van harde krachten. Met andere ogen kijken
zodat er een andere werkelijkheid groeit. Deze kracht, 'de kracht van
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mildheid’, willen we met elkaar gaan verkennen, in haar essentie, in
muziek, in begeleiding en in religieus leven.
De kracht van mildheid - Andy F. Sanders
Maandagavond 28 september
aanvang 20.00 uur
zaal open 19.30
- Remonstrantse kerk In de media en de politiek wordt vaak een rechtstreeks verband
tussen religie en geweld gelegd. Het is maar zeer de vraag of dit
juist is. De thematiek van deze avond wijst al in die richting. mild
zijn, tegenover anderen en jezelf, staat diametraal tegenover

agressief of gewelddadig zijn. Mildheid is een centrale deugd in
meerdere wereldreligies (bv. in het Boeddhisme en het Christendom) en
daarnaast een kernelement van een hedendaagse levensbeschouwelijke
praktijk als mindfulness. Of er kracht van mildheid (zachtmoedigheid,
vergevingsgezindheid, vriendelijkheid) uitgaat, en zo ja van welke aard,
dat is een vraag die zich goed ter discussie laat stellen aan de hand van
voorbeelden uit Bijbelse en andere levensbeschouwelijke teksten.
Prof.dr. Andy F. Sanders is emeritus hoogleraar godsdienstfilosofie aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
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De kracht van kwetsbaarheid in toon en klank - Kathelijne Schelfhout
Donderdagavond 22 oktober
aanvang 20.00 uur
zaal open 19.30 uur
- Doopsgezinde kerk Kathelijne Schelfhout neemt ons mee in de kwetsbare maar
krachtige wereld van de muziek. Met de klanken van haar harp,
afgewisseld met woord en tekst, ontstaat een werkelijkheid van

Klank en toon. Klanken en tonen als bronnen van mildheid en
harmonie. Op haar website schrijft ze. 'Waarom muziek? De invloed
van muziek kent vrijwel iedereen uit eigen ervaring. muziek kan ons
ontroeren, blij maken, opwinden of juist stil maken. Muziek is een
universele taal die voorbij de woorden gaat, en daarom direct en
diep op ons kan inwerken. Het muzikale beleven is een afwisseling
van spanningen ontspanning, van conflict en oplossing, van vraag
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en antwoord. De muzikale expressie brengt de mens dichterbij
zichzelf en tegelijk dichterbij de ander. Kathelijne Schelfhout
studeerde harp, muziektherapie en voltooide de Pabo-opleiding.
Sinds 1986 is ze o.a. ‘harpjuf’ en geeft ze harplessen.
'Etre et Avoir', de zachte kracht van levensbegeleiding
Nicolas Philibert, 2002
maandagmiddag 9 november
aanvang 14.00 uur
zaal open 13.30 uur
- Remonstrantse kerk 'Etre et Avoir’ is een documentaire over een piepklein schooltje
waarvan de dertien leerlingen, in leeftijd variërend van vier tot elf
jaar, in één klas zitten. Al twintig jaar is Georges Lopez directeur,
kleuterjuf, meester en gymleraar tegelijk. De school bevindt zich in
een dorpje in het hart van de Auvergne, een landelijke en
bergachtige streek in Frankrijk. Regisseur Philibert volgde de klas
en meester van de strenge winter tot aan de zomervakantie. De film
laat ons een milde, wijze leraar zien, die op eigen wijze 'zijn'
kinderen in hun leven begeleidt. De documentaire won verschillende
filmprijzen.
De wijsheid van het kloosterleven Holkje van der Veer
Donderdagavond 19 november
aanvang 20.00 uur
zaal open 19.30 uur
- Doopsgezinde Kerk Holkje van der Veer vertelt ons over de wijsheid die te vinden is in
de Dominicaanse manier van kloosterleven. Komend jaar, 2016,
bestaat deze orde 800 jaar. Holkje, van huis uit Doopsgezind, zegt
over zichzelf. “Ik ben in de loop van de jaren niet minder
Doopsgezind geworden, maar meer katholiek.” In haar lezing zal zij
duidelijk maken wat volgens haar het eigene is van deze vorm van
christelijk kloosterleven. Op haar levenspad speelt het omgaan met
haar lichaam een belangrijke rol. Holkje is geboren met het Marfan
syndroom. Mildheid en kracht zijn woorden die bij haar passen.
Eerder publiceerde zij hierover in haar boek 'Verlangen als
Antwoord’, Ten Have 2013. Holkje van der Veer is Dominicanes. Ze
groeide op in Amsterdam in een Doopsgezinde omgeving. In de
jaren 80 verhuisde zij naar Zwolle om daar cultureel werk te
studeren. Bij toeval maakte zij kennis met het kloosterleven . Dit
beviel haar zo goed dat zij er is gaan wonen en werken en
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uiteindelijk ook zelf katholiek geworden is. Nadat zij in Kampen de
sociale academie heeft afgerond, studeerde zij theologie aan de
Hogeschool Windesheim en aan de KTU in Utrecht. Momenteel

woont zij in Nijmegen en is zij in de weekenden te vinden in het
Dominicanenklooster van Huissen waar zij graag naar de kapel gaat
en retraitegroepen en bezinningsdagen begeleid.
6 – Gemeente-zijn – voor- en met elkaar
6.1 Pastoraat
De zorg voor elkaar binnen de gemeente wordt omschreven met de
term pastoraat. Binnen de gemeente kennen we verschillende
vormen van pastoraat. Zoals het bezoek van een predikant, het
onderling pastoraat in de vorm van bijvoorbeeld ziekenbezoek en
groothuisbezoek. Pastorale zorg, het naar elkaar omzien in de
gemeente is een onmisbare en verbindende schakel in de wijze
waarop we gemeente willen zijn. Met dit uitgangspunt is onze
gemeente opgedeeld in wijken. Naast de predikanten met hun
pastorale verantwoordelijkheid zijn er wijkcontactpersonen die waar
nodig een bezoek brengen aan leden en belangstellenden. Twee
keer per jaar komen de wijkcontactpersonen bijeen. Dan wordt
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onder leiding van de predikant een bepaald thema besproken. Dit
thema is gericht op het bezoeken van gemeenteleden, ouderen en
zieken. Tevens wordt door de coördinator van de wijkcontactpersonen de ‘bijzondere verjaardagslijst’ bijgehouden met
kroonjaren tot 80 jaar, alle verjaardagen daarna en huwelijksjubilea.
6.2 Pastorale zorg door de predikanten
Onderdeel van de onderlinge zorg is het pastorale bezoek door de
predikanten. Pastorale zorg kan bestaan uit het ondersteunen in
geloofs- en levensvragen of het ondersteunen in moeilijke fasen van
het leven. Naast andere manieren die er zijn om hier mee om te
gaan, kan het plezierig of goed zijn met een predikant van
gedachten te wisselen. De predikanten gaan regelmatig op
huisbezoek bij leden en belangstellenden. Daarnaast kunt u, mocht
u behoefte hebben aan een gesprek met één van de predikanten, dit
aan hen of aan uw wijkcontactlid kenbaar maken. In geval van
ziekte of ziekenhuisopname wordt een berichtje aan de predikanten
zeer op prijs gesteld.
Het huisbezoek door de predikanten wordt gecoördineerd door Tiny
Spanjer. Zij maakt veelal de afspraken voor regulier huisbezoek,
maar dit laat onverlet dat men te alle tijde ook zèlf contact op kan
nemen de predikanten om een afspraak te maken.
6.3 Groepspastoraat
In onze gemeente zijn er leden en belangstellenden die aan huis zijn
gebonden door een hoge leeftijd en/of allerlei beperkende
omstandigheden die het moeilijk maken de deur uit te komen en aan
activiteiten van de gemeente mee te doen. Natuurlijk zijn er dan de
bezoekjes van een predikant, een contactpersoon, of een ander
gemeentelid. Maar daarnaast zou het fijn kunnen zijn, om toch, met
enige inspanning, eens even van huis te zijn en anderen te
ontmoeten, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. We willen in het
komende seizoen proberen een dergelijke ontmoeting twee keer te
organiseren. Door goed te inventariseren wat kan en niet kan, en
welke behoeften er zijn, met behulp van vrijwilligers die mensen van
en naar de bijeenkomst willen begeleiden, en met aangepast
vervoer, willen we zo’n ontmoeting vormgeven. Inmiddels is een
aantal zusters en broeders met dit initiatief bezig en een eerste
bijeenkomst zal dit najaar plaats vinden. De datum wordt nog
vastgesteld en via het gemeenteblad aangekondigd.
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6.5 Leden en belangstellenden
Onze Doopsgezinde gemeente bestaat uit leden en belangstellenden. Lid worden van onze gemeente is meer dan een
administratieve handeling. Doopsgezinden vinden dat de keuze voor
het geloof een vrije en zelfstandige keuze is die aan de wens om
gedoopt te worden vooraf gaat. We vinden het belangrijk dat die
keuze ook in eigen woorden, een eigen belijdenis, wordt toegelicht
en uitgewerkt. Dat gebeurt meestal na voorbereidende gesprekken
met de predikant, eventueel in groepsverband. Door de doop
verbind je je aan God en kies je voor een gezamenlijke weg in de
gemeente. Water is daarbij een belangrijk symbool. Het staat voor
dood en chaos maar is ook bron van leven. Op de doop op
belijdenis in een feestelijke dienst volgt het lidmaatschap van de
gemeente. Iemand die in het verleden in een andere geloofsgemeenschap gedoopt is en/of belijdenis heeft gedaan, wordt na
een persoonlijk gesprek met één van de predikanten als lid van
onze gemeente verwelkomd.
Anderen kiezen ervoor om zich (nog) niet te laten dopen maar wel mee
te doen in de gemeente. Belangstellenden maken wezenlijk deel uit
van de Doopsgezinde Gemeente Groningen en zijn vaak zeer actief
betrokken bij onze activiteiten.
7 – Gemeente-zijn – in de wereld en voor de wereld
7.1 Diaconie
Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we
samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke
gemeente staat hier op het spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen
gemeenschap. Een taak van een christelijke geloofsgemeenschap is
het om naar vermogen het evangelie handen en voeten te geven en
mensen nabij en veraf bij te staan in hun nood. Dat wordt meestal
omschreven met de term diaconie. In en rondom de eigen gemeente
wordt in stilte diaconale arbeid verricht. Hier en daar krijgen mensen
een zetje in de rug, zodat ze weer wat meer in hun eigen kracht
komen te staan Er gaat van de Doopsgezinde Gemeente Groningen
aandacht uit naar de daklozen in de stad en we ondersteunen het
werk van de ‘Open Hof’ en bijvoorbeeld De Voedselbank. Ook veraf
ondersteunen we projecten en hulpwerk. We werken met de agenda
van de landelijke broederschap. Daarnaast is het verrijkend om op
zondagen financieel en ook inhoudelijk betrokken te worden bij werk
waar leden en belangstellenden van onze gemeente individueel bij
betrokken zijn. Heeft u ideeën? We horen het graag!
Steeds meer ervaren we dat diaconaal werk hart van de gemeente is,
en geen éénrichtingsverkeer. Daar waar we met mensen samen op
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weg zijn, leren we allemaal, en groeien we in heelheid. Om deze
reden willen we als diaconie bijdragen aan de bezinning welke plek
diaconale betrokkenheid in onze gemeente heeft en kan hebben. Hoe
dragen we bij aan vrede en recht in ons samen zijn en vanuit onze
gemeente. We willen dit het komende seizoen doen door het
Friedenszentrum in Berlijn te ondersteunen via collectes en
aanvulling daarop. Het Friedenszentrum zal bij ons te gast zijn, om
met ons hun ervaringen met werken aan rechtvaardigheid en vrede in
een stad te delen. Op 29 oktober organiseren we mede het onder 2.3
genoemde ronde-tafel gesprek rond vrede en rechtvaardigheid.
Contact voor de Diaconie is Heleen van Til, tel. 050 313 0483. Het
bankrekeningnr. van de Diaconie is. NL03 ABNA 0570 1425 47.
7.2 Doperse Dis — Maaltijd dak- en thuislozen
Ruimte bieden aan gastvrijheid, dat wordt gedaan via de Doperse
Dis, een maandelijkse gratis warme maaltijd voor dak- en thuislozen.
Geïnspireerd door de werkwijze van de gemeenschap Sant’Egidio in
Antwerpen proberen we tijdens en rondom de maaltijd een sfeer te
creëren waarin mensen zich welkom voelen en gezien weten. De
maaltijd is er iedere derde dinsdag van de maand in de Mennozaal.
De achteringang wordt als ingang gebruikt. Veel mensen van de
Doopsgezinde Gemeente Groningen zijn als vrijwilliger betrokken bij
deze activiteit. De Doperse Dis draait volledig op vrijwilligers en
particuliere giften. Om deze maaltijd te kunnen blijven aanbieden is
iedere gift zeer welkom. Voor 35 euro kunt u een dakloze een jaar
lang van een gratis maandelijkse maaltijd voorzien. Kleinere giften
zijn uiteraard ook welkom. Giften kunt u overmaken naar
het Diaconaal Fonds, rekeningnr. NL 89 TRIO 0197 7405 02 o.v.v.
Doperse Dis. Meer informatie bij de coördinator Pijke Vossestein, tel.
050 785 1478 of Romkje Veenstra die de vrijwiligers coördineert, tel.
050 822 2163.
7.3 College van collectanten
Na afloop van de dienst wordt er een collecte gehouden. De
opbrengst is voor het werk van de gemeente, of voor bijzondere
projecten; de collectedoelen worden vermeld in het Gemeenteblad.
De voorzitter van het college is Anneke Toxopeus, tel. 0594 507 773.
7.4 Stichting het Doopsgezind Gasthuis
Kerk-zijn kent verschillende vormen en invulling, het krijgt op
meerdere manieren handen en voeten, de stichting Het Doopsgezind
Gasthuis is daar één van.
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De stichting heeft tot doel het beschikbaar stellen van eigentijdse en
goed onderhouden woningen aan ouderen en jongeren met een
smalle beurs (d.w.z. die in aanmerking komen voor huurtoelage), die
zelfstandig kunnen wonen in de veilige omgeving die het Gasthuis
biedt, en die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de (sociale)
leefbaarheid van het Gasthuis en/of het gemeenteleven van de
Doopsgezinde Gemeente Groningen.
Door het op deze manier in stand houden van het 'hofje', met 34
woningen in de Nieuwe Boteringestraat 47, in een samenleving waar
de overheid zich meer en meer terugtrekt, wil zij de bewoners zich
thuis laten voelen en een veilig en ongestoord woongenot bieden.
De zelfstandige stichting, wordt bestuurd door vrijwilligers uit de
Doopsgezinde Gemeente en maakt gebruik van professionele
organisaties voor beheer en onderhoud. Meer informatie bij de
secretaris van het bestuur Tiny Spanjer, tel. 050 577 6983

8 – Kinderen en jongeren
Er is veel te doen voor jongeren van verschillende leeftijd bij de
doopsgezinde gemeente. We streven ernaar een plek te zijn waar
jong en oud samen bezig kunnen zijn met geloven, ieder op eigen
wijze en in eigen tempo. De activiteiten zijn gericht op het vertellen
van bijbelverhalen en het praten over geloven voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. In de regionale bijeenkomsten (door de GDS)
staat de ontplooiing van de eigen creativiteit voorop. Daarnaast
wordt aandacht gegeven aan het stimuleren van een solidaire
grondhouding van de deelnemers naar elkaar en naar de
samenleving en een kennismaking met de Bijbelse boodschap en
doopsgezinde waarden zoals, mondigheid, vrede en gerechtigheid,
eenvoud en ondogmatisch geloven
8.1 Start Jongerenprogramma met. Wie is de Bommen Berend?
Op 6 september is de aftrap van ons jongerenprogramma. En wat is
er nu leuker om dat te doen met een kennismaking met elkaar, en
vooral natuurlijk met de stad? Vanaf 16.00 uur verzamelen we in de
kerk en worden we op pad gestuurd door Elte Hofman van het
Tijdreisbureau. Na afloop eten we met elkaar een Groningse
zomerstamppot met bonte reuzen.
8.2 Jongeren door het jaar heen
Na de Mennomaaltijd, op de 2e dinsdag van de maand, volgt er om
19.45 uur ‘Natafelen’ voor jongeren èn ouderen. We hopen dat velen
even aanschuiven. Anderhalf uur bedoeld voor een mengeling van
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jonge en minder jonge mensen, studenten, singles, gehuwden en
ouderen, om met elkaar de actualiteit van geloof, ongeloof en
samenleving te bespreken, zoekende naar wat ons over de
generaties heen bindt. We proberen in die anderhalf uur op een
inspirerende manier naar Bijbelse teksten te kijken, deze in een
breder kader te plaatsen en van daar verbindingen te leggen naar
het dagelijkse leven.Tegelijkertijd is het voor ieder van ons van
belang om te horen hoe andere generaties aankijken tegen de
manier waarop we met elkaar gemeente-zijn.

8.3 Gezamenlijke maaltijd op de 4e dinsdag
Eénmaal per maand, ook op de vertrouwde dinsdag, koken we met
en voor elkaar. Omdat we gemerkt hebben dat er al heel veel te
doen is voor studenten in Groningen en iedereen vaak een druk
programma heeft, hebben we besloten om in plaats van een heel
programma, gewoon met elkaar te eten. Twee jongeren bereiden
steeds de maaltijd voor, anderen wassen af. En met elkaar nemen
we tijdens de maaltijd het leven, de studie en al het nieuws door. Wil
je meedoen, dan ben je welkom. Ook de jongere leden die normaal
ook aan Pizza’’s, Bijbel en Bier meedoen en zich jong genoeg
voelen om nog aan te schuiven zijn van harte welkom. Opgave bij
ds. Jacob Kikkert en ds. Geert Brüsewitz
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Speciale bijeenkomsten zijn er ook, zoals ons uitvoerige en
inhoudelijke kerstdiner, of een bijzondere Sinterklaas. En natuurlijk
willen we aan het begin van het seizoen met elkaar en de gemeente
terugkijken naar het wereldcongres in Amerika. Hiervoor willen we de
4e dinsdag van september, de 22e, gebruiken. De jongeren maken
dan iets Amerikaans, en wie wil kan mee-eten en luisteren naar de
verhalen.
Dit jaar hopen we opnieuw met andere kerken gezamenlijk in de
Paasnacht ‘Lichtlopers’ te organiseren. Een nacht lang bezinning en
creativiteit voor en door jongeren, dit maal op één plek, in de
Martinikerk, met bij het krieken van de dag een afsluitende viering en
ontbijt. Heb je interesse, meld je dan aan bij één van de predikanten.
8.4 Tienerprogramma - in GDS verband
Dit seizoen is er één tienerprogramma voor iedereen van 10-18 jaar. Wat
we allemaal precies gaan doen, hoor je later. Wel kunnen we alvast
verklappen dat het thema voor komend jaar ‘LEEF!’ is. Ook andere
jongerenorganisaties gaan hier dit jaar mee aan de slag. In een aparte
folder is meer te lezen over de weekenden, en natuurlijk op de Facebook
groep https.//www.facebook.com/groups/131647396903293/. Informatie
bij Yvette Krol Tel. 06 1411 1847. De weekenden zijn op:
Vrijdag 11 september,
18.30-21.00 Startactiviteit in Groningen
Zondag 1 november,
13.30-16.00 Schaatsen - (voor alle leeftijden, neem je hele familie mee)
Zaterdag 21 en zondag 22 november,
Regioweekend in Dopersduin in Schoorl (vervoer is geregeld)
Zaterdag 23 en zondag 24 januari,
Regioweekend (ergens in Groningen/Drenthe)
Vrijdag 11 maart
Clubavond in Groningen
Zaterdag 28 en zondag 29 mei,
Slotweekend op Menno’s Pleats in Nijhuizum
8.5. Ouders, grootouders en jonge kinderen.
Een gelovig leven begint vaak thuis. Ouders, grootouders en
opvoeders kunnen soms voor vragen staan als ‘Hoe leg ik mijn
kleindochter van 6 uit wie God is?’ Of ‘uit welke kinderbijbel zou ik
mijn kleine zoon kunnen voorlezen?’. Of ‘ik vind het belangrijk dat
mijn kind iets mee krijgt van wat we belangrijk vinden aan geloof, hoe
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doe ik dat?’ In onze visie verbindt de gemeente zowel ouders als
gemeente tot vragen op welke wijze geloof en ongeloof, spiritualiteit
zingeving een rol kunnen spelen in opvoeding. De gemeente kan
ouders - en ook grootouders - daarin ondersteunen. Indien daar
behoefte aan is kunnen we zoeken naar gelegenheid om met elkaar

hierover te praten. Bijvoorbeeld op een zondag na de dienst. Ouders
en kinderen kunnen in het bijzonder worden uitgenodigd, om daarna
met elkaar te eten en te praten. Voor kinderopvang kan dan worden
gezorgd. Graag horen de predikanten of hier belangstelling voor is.

8.6. Meer informatie?

Kinderen en jongeren zijn en horen in het hart van onze gemeente.
Aan elke leeftijdsgroep proberen we als gemeente of in regionaal
verband aandacht en plaats te geven. Door dingen voor en met hen
te organiseren, of door ze de ruimte te geven zelf aan de slag te
gaan. Actuele informatie door het jaar heen vindt u op onze website.
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met de predikanten ds.
Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert, of met de regionale
jeugdwerker, Yvette Krol, met wie in het jeugd- en jongerenwerk
vanaf 10 jaar nauw wordt samengewerkt. Tel. 06 1411 1847 of
yvettekrol@hotmail.com.
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9 – Oecumene en samenwerking
De Doopsgezinde Gemeente Groningen neemt deel in plaatselijke
interkerkelijke verbanden waaronder.
· Kleine Oecumene (een samenwerking van de Doopsgezinde
gemeente, de Evangelisch-Lutherse gemeente, de
Remonstrantse gemeente, de Evangelische Broedergemeente
en de Vrijzinnig Protestantse Gemeente. Vertegenwoordiger is
ds. Jacob Kikkert. Overigens is er voor de 2e afgevaardigde
een vacature ontstaan.
· Raad van Kerken. Vertegenwoordiger is ds. Geert Brüsewitz
· Open Hof (het oecumenisch stadspastoraat voor dak- en
thuislozen). Vertegenwoordiger is de Diaconie.
· Commissie begeleiding diensten Martiniziekenhuis. Er is een
vacature voor een vertegenwoordiger vanuit onze
gemeente.
· Vertegenwoordiging in de Van Mesdag kliniek is Cees van Hoorn.
· GSp staat voor Studentenplatform voor Levensbeschouwing.
Ds. Geert Brüsewitz is daar namens de Doopsgezinde
Gemeente Groningen voor 0,1 fte. aan verbonden.
In regionale- en landelijke verbanden.
· Samenwerking met de Doopsgezinde gemeente
Westerkwartier en de Doopsgezinde Gemeente Assen
inzake het pastoraat in die gemeente door ds. Jacob Kikkert.
· Samenwerking met de Doopsgezinde gemeente Eenrum
inzake het pastoraat in die gemeente door ds. Geert
Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert.
· De ring van Doopsgezinde Gemeenten in Groningen,
Drenthe en Ost-Friesland(D), genoemd de Groninger
Doopsgezinde Sociëteit (GDS) Voorzitter is Tine de Boer. De
secretaris is Anne-Geertje Hoekema. Ds. Jacob Kikkert is
0,2 fte. werkzaam als kerkelijk opbouwwerker voor de GDS.
Internet. www.gds.doopsgezind.nl. Afgevaardigde naar de
GDS namens de doopsgezinde gemeente is Femmy
Busscher
· Het landelijke verband van Doopsgezinde Gemeenten. de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Adres. Singel
454, 1017 AW Amsterdam, tel. 020 623 0914. Internet.
www.doopsgezind.nl. Afgevaardigden in de Broederschapsvergadering (BV) zijn de voorzitters van de kerkenraad.
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10 – Organisatie van de gemeente
10.1 Kerkenraad en Ledenvergadering
Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door mensen
die gekozen worden uit het midden van de gemeente. Samen vormen
zij de kerkenraad. Gezamenlijk met de predikanten dragen zij zorg voor
de materiële aspecten van de gemeente, en voor het geestelijke leven
van de leden en belangstellenden. Ieder lid van de kerkenraad heeft
een eigen taakveld en verantwoordelijkheid. Dat kan zijn het wijkwerk,
de financiën, het secretariaat, het gebruik van de gebouwen,
jeugdwerk, de activiteiten binnen de gemeente en de relatie met de
Doopsgezinde Broederschap zowel regionaal als landelijk. Het beleid
van de kerkenraad wordt twee maal per jaar voorgelegd aan de
algemene ledenvergadering.
10.2 Wijkcontacten
Eén van de belangrijkste pijlers van het gemeenteleven is het omzien
naar elkaar. Hierin hebben de coördinator van het wijkwerk, de
predikanten en de wijkcontactleden een belangrijk aandeel. De
gemeente is ingedeeld in wijken, en voor elke wijk is een contactlid
verantwoordelijk voor het bezoekwerk. In overleg met de predikanten
organiseert de coördinator een aantal bijeenkomsten ter ondersteuning
van de wijkcontactleden en ter verdieping van dit gemeente-brede
netwerk. Wel en wee (van uzelf of van anderen) kunt u doorgeven aan
de wijkcontactpersoon of de coördinator Ellen van Drooge, tel 050 534
2064. Zij zorgen ervoor dat de informatie bij de predikanten
terechtkomt. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met
de predikanten.
10.3 Gemeenteblad
Het Doopsgezind Gemeenteblad is een gezamenlijke maandelijkse
uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Groningen en Haren. Naast
inhoudelijke artikelen bevat het verder de agenda voor beide gemeenten,
informatie over activiteiten, verslagen en berichten uit de regio. De
redactie vergadert doorgaans op een woensdag halverwege de maand.
Dat is tevens de uiterste inleverdatum voor kopij. Het nieuwe nummer
verschijnt dan ongeveer een week later. De redactie van het blad is in
handen van Jetty Tuinstra-Winkler en Edith de Jonge vanuit de
Doopsgezinde Gemeente Groningen. Een abonnement op het
gemeenteblad is te verkrijgen via Jetty Tuinstra-Winkler, tel. 050 579
8640. Het gemeenteblad kan kosteloos per e-mail worden toegestuurd.
10.4 De website
Op onze website www.dggroningen.doopsgezind.nl vindt u
informatie over onze gemeente. Regelmatig wordt actueel nieuws uit
de gemeente, de media en andere bronnen geplaatst. De agenda
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op de website vermeldt wie er de komende zondagen voorgaat in de
dienst en de verschillende bijeenkomsten die plaatsvinden. Contact
via e-mail. webmaster@dggroningen.doopsgezind.nl.
10.5 Uitvaarten, huwelijken en het zegenen van relaties
Een bijzondere vorm van zorg is de aandacht en de zorg van de
gemeente bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een
afscheidsplechtigheid. Het is belangrijk om goed afscheid te kunnen
nemen van iemand die is overleden. Het afscheid moet passen bij
de overledene en passen bij de mensen die afscheid nemen.
Samen met de predikant wordt dit zorgvuldig voorbereid met daarin
veel ruimte voor een eigen inbreng. In de christelijke traditie en kerk
beschikken we over een schat aan woorden, liederen en rituelen die
juist op dit moment van grote waarde zijn en troostend werken. Voor
deze levensmomenten zijn ook enkele praktische regels opgesteld.
- Uitvaarten
Bij overlijden wordt de uitvaartdienst vastgesteld in overleg met de
predikant. Voor begeleiding van de uitvaartdienst zijn leden en
belangstellende leden geen bijdrage verschuldigd. Voor begeleiding
van personen die geen band met de gemeente hebben worden
kosten in rekening gebracht. Informatie hieromtrent is verkrijgbaar
bij de boekhouder.
- Huwelijk / zegen over een relatie
Wanneer twee mensen elkaar in liefde gevonden hebben en besluiten
om samen verder te gaan als levenspartners, dan kan de wens naar
voren komen om in aanwezigheid van familie en vrienden om Gods
zegen te vragen. Onze geloofsgemeenschap biedt daartoe de
mogelijkheid.
Leden en belangstellenden zijn hiervoor geen bijdrage verschuldigd.
Voor begeleiding van personen die geen band met de gemeente
hebben worden kosten in rekening gebracht. Informatie hieromtrent is
verkrijgbaar bij de boekhouder.
Van te voren voert de predikant een aantal gesprekken ter
voorbereiding op de voorgenomen verbintenis en wordt de kerkenraad
om instemming gevraagd tot het houden van de viering.
10.6 Wat is deze gemeente mij waard?
Dat is een vraag die op veel verschillende manieren kan worden
beantwoord. De waarde van de Doopsgezinde Gemeente
Groningen zal voor iedereen anders gewogen worden. Maar een
gezamenlijk belang is dat de gemeente één van de plaatsen waar
we samenkomen om de onderlinge verbondenheid te vieren.
Geloven kun je immers niet alleen. Omdat geloven gevoed wordt en
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verrijkt door de ontmoetingen en de gesprekken met anderen. Zelfs
als je het kerkgebouw maar zo nu en dan van binnen ziet kan de
Doopsgezinde gemeente soms belangrijk worden op kruispunten in
het leven. Momenten waarop soms zichtbaar wordt hoe de geloofsgemeenschap geborgenheid kan bieden en een bron van inspiratie
kan zijn in ons leven. De Doopsgezinde gemeente, kortom, is het
waard om zich voor in te zetten. Voor iedereen om zijn eigen
redenen. Betaling van financiële bijdragen van leden en
belangstellenden is een belangrijke inkomstenbron voor onze
gemeente. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden
om de gemeente aantrekkelijk, levend en vitaal te laten zijn, om
kerkdeuren te openen en u en vooral anderen welkom te heten.

Bijdragen kunnen overgemaakt worden op Triodos bankrekening
NL93 TRIO 0198 4506 64 ten name van de Doopsgezinde Gemeente
Groningen.
11 – Over doopsgezinden
Geschiedenisboeken vertellen hoe ten tijde van de Reformatie de
wederdopers of dopersen zijn ontstaan uit de beweging die Zwingli in
Zurich op gang bracht. Een aantal volgelingen kon zich niet met diens
opstelling verenigen. Zo ontstond in 1525 - naast vele andere
stromingen, zoals die rond Luther (Wittenberg) en later Calvijn (Genève) een bijzondere beweging die zich snel over Europa verspreidde, en
vooral ook in de Lage Landen een vruchtbare bodem vond. Vanuit Zuid Duitsland verspreidde de wederdopers zich snel tot in het Oostfriese
Emden, waar Melchior Hoffman driehonderd mensen doopte. Vanuit
Emden bereikte de z.g. Anabaptistische activiteiten ook onze streken.
Deze radicale beweging wees hiërarchie in geloven af, het ging om eigen
keuzes. Om geloofskennis op te doen, lazen ze zelf de bijbel, toen nog
voornamelijk iets voor geestelijken. Ze ontdekten het avondmaal als kern
van geloven, omdat het uitdrukking was van verbondenheid met God via
Christus. God had mensen uitgenodigd opdat zij in alle
verantwoordelijkheid voor Hem en voor elkaar zouden kiezen. Daarbij
paste geen kinderdoop meer, maar een gelovigendoop. Vandaar de
naam Doopsgezinden. Later verwierpen de Doopsgezinden ook het
gebruik van wapens en geweld, dus ook het verrichten van militaire
dienst. Voor hun principiële opvattingen werden zij vervolgd onder meer
door Keizer Karel V en de Roomse kerk maar later ook door de
Calvinisten. Tegenstanders van de Doopsgezinden noemden hen
'Wederdopers' of 'Anabaptisten'. Na het debacle in de Westfaalse stad
Munster in 1534 kwam een dorpspastoor uit Witmarsum voor het
voetlicht. Menno Simons trad uit de Rooms Katholieke kerk en werd een
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van de voorlieden van het Doperdom. Hij was dus niet de stichter van de
Mennonieten. Hij wees alle vormen van geweld af en stond weerloosheid
voor. Menno leidde de toen zwaar vervolgde 'Wederdopers’ op de weg
van de ware navolging van Christus in een sober, betrouwbaar en
dienstbaar leven. Naar hem heten de doopsgezinden tegenwoordig
wereldwijd 'Mennonites' of 'Mennonieten'. De Nederlandse
Doopsgezinden maken deel uit van deze beweging die internationaal ook
Russische- en Noord- en Zuid Amerikaanse Mennonieten en de in
Noord-Amerika levende Amishen omvat. Dat de Nederlandse tak zich
'Doopsgezinden' is blijven noemen heeft te maken met het feit dat Menno
Simons slechts een van de voormannen uit de 16e eeuw was, niet de
enige. Bovendien vonden de gematigde Doopsgezinden uit de 17e eeuw
het niet correct een kerkgenootschap te vernoemen naar een mens.

Liever zochten ze naar een naam die iets over het wezenlijke karakter
van de groep vertolkt. We zijn inmiddels eeuwen verder. Doopsgezinde
hebben in die periode een turbulente ontwikkeling meegemaakt. Van
dissidente beweging tot een wereld-broederschap waar soms heel
verschillend gedacht wordt over geloof en leven, en de relatie tussen die
twee. Toch is de beweging door de eeuwen heen trouw gebleven aan
haar houding van het begin, nl. steeds opnieuw een antwoord zoekend
op de vraag. Hoe zou God deze wereld en ons willen? Zonder geweld,
gelijkwaardig, verantwoordelijk? Wat betekenen zorgzaamheid en
gemeenschapszin? Gaat het in de gemeente om de ontmoeting en
verbondenheid met elkaar, of ook ook om verdieping van je persoonlijke
geloof? Vragen die nog steeds actueel zijn.
Meer informatie kunt u vinden de website van de doopsgezinde
gemeente www.dggroningen.doopsgezind.nl of www.doopsgezind.nl.
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12 – Adressen
Adres.

Doopsgezinde Gemeente Groningen
Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel.. 050 - 312 3053
E-mail. info@dggroningen.doopsgezind.nl
NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. de Doopsgezinde
gemeente Groningen, te Groningen.

Secretariaat.

Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente
Groningen t.a.v. Jan Cees Noord.
Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen.
Tel. 050 534 2064. E-mail. jcnoord@gmail.com

Voor informatie aangaande verhuur van de kerkzaal gelieve contact
op te nemen met de koster, Nynke Dijkstra, tel. 050 - 312 3053 of
via e-mail. info@dggroningen.doopsgezind.nl
Predikanten.

Ds. Geert Brüsewitz
Ruischerwaard 36, 9734 CE Groningen
Tel. 050 850 0387
E-mail. gjbrusewitz@gmail.com
Ds. Jacob Kikkert
Entinge 7, 9301 TT Roden
Tel. 050 507 3195
E-mail. jhkikkert@doopsgezind.nl

Organisten.

Eeuwe Zijlstra
Grote Markt 48A, 9711 LX Groningen
Tel. 050 360 0050 / 06 1135 2222
E-mail. info@eeuwezijlstra.nl
Janny Knol-de Vries
Bottemaheerd 80, 9737 NG Groningen
Tel. 050 541 8102
E-mail. knoldevries@hetnet.nl
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Kerkenraad.

Jan Cees Noord, duo-voorzitter, secretaris
Tel. 050 534 2064
E-mail. jcnoord@gmail.com
Alex van ’t Zand, duo-voorzitter
Tel. 06 5131 4125
E-mail. avantzand@ziggo.nl
Nynke de Graaf-Jensma, boekhouder
Tel. 050 589 3330
E-mail. hansennynke@hetnet.nl
Gert Jan Hakkaart, kerkmeester
Tel. 050 526 6601
E-mail. gertjanhakaart@hotmail.com
Jantien Groeneveld, vertegenwoordiger in het Gasthuisbestuur
Tel. 0550 525 1836
E-mail. jantiengroeneveld@planet.nl
Reina de Groot-van der Veen
Tel. 050 409 2961
E-mail. rfgrootveen@hotmail.com

Financiële administratie
André Weening, administrateur
p/a Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 0598 321 259
E-mail. a.weening@rug.nl
Ledenadministratie
Tiny Spanjer
Grote Beerstraat 242,
9742 SJ Groningen
Tel. 050 - 577 6983
E-mail. ledenadministratie@dggroningen.doopsgezind.nl
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13 – Agenda 2014-15
De Agenda is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat zich in de loop van het jaar wijzigingen voordoen. Raadpleegt u
de zekerheid nog even onze website. Daar wordt de meest actuele informatie
weergegeven.
De diensten voor de Doopsgezinde gemeente Eenrum zijn met een ✼ weergegeven.
Augustus
zondag

30 aug. 2015

10.00 Dienst ds. Jeannet van Woerden

maandag

31 aug. 2015

17.30 Koorrepetitie jubileum bijeenkomst

September
dinsdag
1 sep. 2015

10.00 Koffiemorgen
19.30 Geloofswerkgroep
19.30 Kerkenraad

donderdag

3 sep. 2015

13.00 Uitstapje Wijk Vinkhuizen
20.00 Bijeenkomst Noordelijke Kerkenraden

zondag

6 sep. 2015

maandag

7 sep. 2015

14.30 Zusterkring Haren
19.30 Koorrepetitie

dinsdag

8 sep. 2015

18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

vrijdag

11 sept. 2015

18.00 Startactivieteit GDS-Regioweekenden

zaterdag

12 sep. 2015

10.00 Open Monumentendag

zondag

13 sep. 2015

10.00 Startdienst ds. G.J. Brüsewitz en
ds. J.H. Kikkert
10.00 Kiezels en Keien

maandag

14 sep. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

15 sep. 2015

17.30 Doperse Dis

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
✼ 9.30 Dienst ds. F.R. Fennema in de
doopsgezinde kerk te Eenrum
12.00 Uitstapje Wijk Paddepoel
12.00 Zusterkring Groningen - Lunch en
kennismaking
16.00 Start Jongerenprogramma - 'Wie is
de Bommenberend?'
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woensdag

16 sep. 2015

19.30 Gemeenteavond - Waarderende
Gemeenteopbouw

donderdag

17 sep. 2015

20.00 Broederkring

za/zondag

19-20 sep. 2015

zondag

20 sep. 2015

Jubileumviering en dienst van de
Mennoniten-gemeinde Hamburg und Altona
✼
Doopsgezinde Gemeente Eenrum naar
Hamburg
19.00 Dienst ds. Graddie Meijer - Groningse
Dienst

maandag

21 sep. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

22 sep. 2015

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep - Verslag van het
Doopsgezind Wereldcongres

woensdag

23 sep. 2015

19.30 Wijkbijeenkomst Paddepoel

vrijdag

25 sep. 2015

18.00 Pizza's, Bijbel en Bier

zondag

27 sep. 2015

10.00 Dienst ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma
10.00 Kiezels en Keien
17.00 Iona Vesper - ds. E.J. Veldman in de
Martini kerk

maandag

28 sep. 2015

19.30 DoreCafé in de Remonstrantse kerk
- Prof.dr. Andy F. Sanders
19.30 Koorrepetitie

dinsdag

29 sep. 2015

19.30 Wijkbijeenkomst Vinkhuizen

woensdag

30 sep. 2015

20.00 Innerlijk pelgrimeren

Oktober
donderdag

1 okt. 2015

14.30 Paterswoldsewegkring
19.30 Liturgiewerkplaats

zaterdag

3 okt. 2015

13.30 Koorrepetitie generale

zondag

4 okt. 2015

10.00 Dienst ds. Yvette Krol, Broederschapsdag - Programma en gezamenlijke lunch
10.00 Kiezels en Keien

maandag

5 okt. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

6 okt. 2015

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad
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zaterdag

10 okt. 2015

13.00 Geloven met de Voeten

zondag
maandag

11 okt. 2015 ✼ 10.00 Dienst ds. F.R. Fennema, Doopsgezinde
Gemeente Eenrum naar Groningen
12 okt. 2015
19.30 Koorrepetitie

dinsdag

13 okt. 2015

18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

donderdag

14 okt. 2015

zaterdag

17 okt. 2015

14.00 Zusterkring Haren gezamenlijk met
zusterkringen GDS-gebied
14.00 Zusterkring Groningen

zondag

18 okt. 2015

maandag

19 okt. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

20 okt. 2015

17.30 Doperse Dis

donderdag

22 okt. 2015

19.30 DoreCafé in de Doopsgezinde kerk - Kathelijne Schelfhout

zaterdag

24 okt. 2015

10.00 Landelijke broederkringendag in Drachten

zondag

25 okt. 2015

10.00 Dienst ds. R.P. Yetsenga

maandag

26 okt. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

27 okt. 2015

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep

woensdag

28 okt. 2015

20.00 Innerlijk pelgrimeren

donderdag

29 okt. 2015

19.30 Ronde Tafel Vredesgesprek

November
zondag

1 nov. 2015

maandag

2 nov. 2015

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
10.00 Kiezels en Keien
✼ 9.30 Ds.G.J. Wolters, doopsgezinde gemeente
Eenrum gezamenlijk met NH kerk in den
Andel

10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert
10.00 Kiezels en Keien
✼ 9.30 Ds. J.J. Kuiper in de doopsgezinde kerk
te Eenrum
13.30 GDS Schaatsmiddag in Kardinge
14.30 Zusterkring Haren
19.30 Koorrepetitie
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dinsdag

3 nov. 2015

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad

woensdag

4 nov. 2015

20.00 GDS - Najaarsvergadering

donderdag

5 nov. 2015

20.00 Najaarsledenvergadering

vrijdag

6 nov. 2015

18.00 Pizza's, Bijbel en Bier

zondag

8 nov. 2015

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
Dienst ds. J.H. Kikkert in Noordhorn

maandag

9 nov. 2015

13.30 DoreCafé - Filmmiddag ‘Etre et Avoir, in
de Remonstrantse kerk
19.30 Koorrepetitie

dinsdag

10 nov. 2015

18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

donderdag

12 nov. 2015

20.00 Broederkring

zaterdag

14 nov. 2015

13.00 Geloven met de Voeten

zondag

15 nov. 2015

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
10.00 Kiezels en Keien

maandag

16 nov. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

17 nov. 2015

17.30 Doperse Dis

woensdag

18 nov. 2015

19.30 Wijkbijeenkomst Paddepoel

donderdag

19 nov. 2015

19.30 DoreCafé in de Doopsgezinde kerk - Holkje van der Veer

zaterdag

21 nov. 2015

10.00 Spelletjesdag

za/zondag

21-22 nov. 2015

zondag

22 nov. 2015

maandag

23 nov. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

24 nov. 2015

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep

GDS- Regioweekend in Dopersduin

10.00 Dienst Eeuwigheidszondag
ds. G.J. Brüsewitz
✼ 9.30 Dienst Eeuwigheidszondag
ds. F.R. Fennema in de doopsgezinde
kerk te Eenrum
17.00 Iona Vesper - ds. G.J. Brüsewitz in de
Martini kerk
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dinsdag

24 nov. 2015

19.30 Wijkbijeenkomst Vinkhuizen

woensdag

25 nov. 2015

20.00 Innerlijk pelgrimeren

donderdag

26 nov. 2015

14.30 Paterswoldsewegkring

zaterdag

28 nov. 2015

14.00 Zusterkring Groningen

zondag

29 nov. 2015

10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert 1e advent
10.00 Kiezels en Keien

maandag

30 nov. 2015

14.30 Zusterkring Haren
19.30 Koorrepetitie

December
dinsdag

1 dec. 2015

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad

zondag

6 dec. 2015

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz 2e advent
10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert in Assen

maandag

7 dec. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

8 dec. 2015

18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

woensdag

9 dec. 2015

19.30 Zusterkring Groningen

zondag

13 dec. 2015

maandag

14 dec. 2015

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

15 dec. 2015

17.30 Doperse Dis
19.30 Zusterkring Haren - Adventsavond

woensdag

16 dec. 2015

18.00 Adventsavond DGG

zondag

20 dec. 2015

16.00 Kinderkerstfeest - Kiezels en
Keienleiding en ds. J.H. Kikkert

maandag

21 dec. 2015

19.30 Koorrepetitie

donderdag

24 dec. 2015 ✼ 19.00 Dienst Kerstavond ds. F.R. Fennema in
de doopsgezinde kerk te Eenrum

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz 3e advent
10.00 Kiezels en Keien
✼ 10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert in Noordhorn,
gezamenlijk met doopsgezinde
gemeente Eenrum
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vrijdag

25 dec. 2015

10.00 Dienst Kerstmorgen ds.G.J. Brüsewitz
m.m.v. het Groninger Doopsgezind koor

zondag

27 dec. 2015

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz - Kleine Oecumene

donderdag

31 dec. 2015

17.00 Dienst bij de jaarwisseling ds. J.H. Kikkert

Januari
zondag

3 jan. 2016

10.00 Nieuwjaarsdienst, ds. J.H. Kikkert

maandag

4 jan. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

5 jan. 2016

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad

vrijdag

8 jan. 2016

18.00 Jongerenmaaltijd - Na-kerstdiner

zondag

10 jan. 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz

maandag

11 jan. 2016

14.30 Zusterkring Haren
19.30 Koorrepetitie

dinsdag

12 jan. 2016

18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

zaterdag

16 jan. 2016

14.00 Zusterkring Groningen

zondag

17 jan. 2016

10.00 Oecumenische dienst in de Nw Kerk.
ds. G.J. Brüsewitz m.m.v. het Groninger
Doopsgezind Koor o.l.v Ella van Osnabrugge

maandag

18 jan. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

19 jan. 2016

17.30 Doperse Dis

donderdag

21 jan. 2016

20.00 Broederkring

za/zondag

23-24 jan. 2015

zondag

24 jan. 2016

10.15 World Fellowship Sunday
(Wereldbroederschapsdag) in Roden
10.00 Kiezels en Keien
17.00 Iona Vesper

maandag

25 jan. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

26 jan. 2016

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep

vrijdag

29 jan. 2016

18.00 Pizza's, Bijbel en Bier

GDS Regioweekend

- 45 -

Doopsgezinde Gemeente Groningen

zondag

31 jan. 2016

10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert

Februari
maandag

1 feb. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

2 feb. 2016

10.00 Koffiemorgen
19.00 Zusterkring Groningen
19.30 Kerkenraad

woensdag

3 feb. 2016

19.30 Wijkbijeenkomst Paddepoel

zondag

7 feb. 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
10.00 Kiezels en Keien
✼ 9.30 Dienst ds. F.R. Fennema in de
doopsgezinde kerk te Eenrum

zondag

7 feb. 2016

10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert in Assen

maandag

8 feb. 2016

14.30 Zusterkring Haren
19.30 Koorrepetitie

dinsdag

9 feb. 2016

18.00 Mennomaaltijd (Vastenavond)
19.30 Natafelen

woensdag

10 feb. 2016

18.00 1e Vastenmaaltijd en Vesper

donderdag

11 feb. 2016

14.30 Paterswoldsewegkring

zondag

14 feb. 2016

10.00 Dienst in Haren - ds G.J. Brüsewitz

maandag

15 feb. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

16 feb. 2016

17.30 Doperse Dis

woensdag

17 feb. 2016

18.00

donderdag

18 feb. 2016

20.00 Broederkring

zondag

21 feb. 2016

10.00 Dienst ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma
10.00 Kiezels en Keien

maandag

22 feb. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

23 feb. 2016

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep
19.30 Wijkbijeenkomst Vinkhuizen

woensdag

24 feb. 2016

18.00 3e Vastenmaaltijd en Vesper

2e Vastenmaaltijd en Vesper
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zondag

28 feb. 2016
28 feb. 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz en ds. Martina
Basso
17.00 Iona Vesper

maandag

29 feb. 2016

19.30 Koorrepetitie

Maart
dinsdag

1 mrt. 2016

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad

woensdag

2 mrt. 2016

18.00 4e Vastenmaaltijd en Vesper

zondag

6 mrt. 2016

maandag

7 mrt. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

8 mrt. 2016

18.00 Mennomaaltijd

woensdag

9 mrt. 2016

18.00 5e Vastenmaaltijd en Vesper

vrijdag

11 mrt. 2016

18.00 Pizza's, Bijbel en Bier
17.30 Clubavond

zondag

13 mrt. 2016

10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert

maandag

14 mrt. 2016

14.30 Zusterkring Haren
19.30 Koorrepetitie

dinsdag

15 mrt. 2016

17.30 Doperse Dis

woensdag

16 mrt. 2016

18.00 6e Vastenmaaltijd en Vesper

donderdag

17 mrt. 2016

20.00 Broederkring

vrijdag

18 mrt. 2016

19.30 Belijdenisavond

zondag

20 mrt. 2016
20 mrt. 2016

10.00 Palmzondag ds. J.H. Kikkert en
ds. G.J. Brüsewitz
10.00 Kiezels en Keien

maandag

21 mrt. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

22 mrt. 2016

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep

10.00 Dienst ds. Afke Boezewinkel m.m.v. de
Zusterkring Groningen - dienst in het
kader van Intl. Vrouwendag
10.00 Kiezels en Keien
✼ 9.30 Dienst ds. G.J. Brüsewitz in de
doopsgezinde kerk te Eenrum
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woensdag

23 mrt. 2016

18.00 7e Vastenmaaltijd en Vesper

donderdag

24 mrt. 2016

19.30 Witte Donderdag Avondmaal
ds. J.H. Kikkert
24 mrt. 2016 ✼ 19.00 Witte Donderdag ds. Saakjen van HoornDantuma in de doopsgezinde kerk te
Eenrum

vrijdag

25 mrt. 2016

zondag

27 mrt. 2016

April
zondag

3 apr. 2016

maandag

4 apr. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

5 apr. 2016

10.00 Koffiemorgen
10.00 Zusterkring Haren - Studiedag
19.30 Kerkenraad

woensdag

6 apr. 2016

19.30 Wijkbijeenkomst Paddepoel

donderdag

7 apr. 2016

14.30 Paterswoldsewegkring

zondag

10 apr. 2016

maandag

11 apr. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

12 apr. 2016

18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

donderdag

14 apr. 2016

20.00 Voorjaarsledenvergadering

zaterdag

16 apr. 2016

13.00 Geloven met de Voeten

zondag

17 apr. 2016

10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert
10.00 Kiezels en Keien

maandag

18 apr. 2016

14.30 Zusterkring Haren
19.30 Koorrepetitie

19.30 Goede Vrijdag ds. G.J. Brüsewitz - Kleine
Oecumene in Lutherse kerk
✼

10.00 Pasen ds. J.H. Kikkert
Doopsgezinde gemeente Eenrum naar
Groningen
10.00 Kiezels en Keien

✼

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
9.30 Dienst ds. F.R. Fennema in de
doopsgezinde kerk te Eenrum

✼

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
Doopsgezinde gemeente Eenrum naar
Groningen
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dinsdag

19 apr. 2016
19 apr. 2016

Zusterkring Groningenen - Conferentie in
Mennorode
17.30 Doperse Dis
19.30 Wijkbijeenkomst Vinkhuizen

donderdag

21 apr. 2016

20.00 Broederkring

zondag

24 apr. 2016

10.00 Dienst ds. Christien Duhoux-Rueb
10.00 Kiezels en Keien
17.00 Iona vesper - ds. E.J. Veldman

maandag

25 apr. 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

26 apr. 2016

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep

Mei
zondag

1 mei 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz

maandag

2 mei 2016

19.30 Koorrepetitie

dinsdag

3 mei 2016

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad

zondag

8 mei 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz

dinsdag

10 mei 2016

17.30 Doperse Dis
18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

woensdag

11 mei 2016

13.30 Zusterkring Haren - Wandelmiddag

vrijdag

13 mei 2016

18.00 Pizza's, Bijbel en Bier

zondag

15 mei 2016

dinsdag

17 mei 2016

18.00 Doperse Dis

woensdag

18 mei 2016

19.30 Zusterkring Groningen
20.00 GDS - Voorjaarsvergadering

donderdag

19 mei 2016

20.00 Broederkring

zaterdag

21 mei 2016

13.00 Geloven met de Voeten

zondag

22 mei 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
10.00 Kiezels en Keien

10.00 Pinksteren ds. J.H. Kikkert
10.00 Kiezels en Keien
✼ 9.30 Pinksteren ds. J.J. Kuiper in de
doopsgezinde kerk te Eenrum
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zondag

22 mei 2016

17.00 Iona Vesper

dinsdag

24 mei 2016

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep

zondag

29 mei 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz

Juni
zondag

5 jun. 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz

dinsdag

7 jun. 2016

zondag

12 jun. 2016

dinsdag

14 jun. 2016

18.00 Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

zondag

19 jun. 2016

10.00 GDS Buitendag, ds. G.J. Brüsewitz en
ds. J.H. Kikkert
10.00 Kiezels en Keien

dinsdag

21 jun. 2016

17.30 Doperse Dis

zondag

26 jun. 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz
17.00 Iona Vesper

dinsdag

28 jun. 2016

18.00 Jongerenmaaltijd
19.30 Geloofswerkgroep

Juli
zondag

3 jul. 2016

10.00 Dienst ds. Wiske Beuker

dinsdag

5 jul. 2016

19.30 Kerkenraad

zondag

10 jul. 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz

zondag

17 jul. 2016

10.00 Zomerdienst

dinsdag

19 jul. 2016

17.30 Doperse Dis

zondag

24 jul. 2016

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad
10.00 Dienst ds. Jan Lüken Schmid in Emden
Geen dienst in Groningen
✼
Doopsgezinde gemeente Eenrum naar
Emden

10.00 Zomerdienst
✼ 10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz in Noordhorn
Doopsgezinde gemeente Eenrum naar
Noordhorn
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zondag

31 jul. 2016

10.00 Zomerdienst

Augustus
zondag

7 aug. 2016

10.00 Zomerdienst

zondag

14 aug. 2016

10.00 Zomerdienst

dinsdag

16 aug. 2016

17.30 Doperse Dis

zondag

21 aug. 2016

10.00 Zomerdienst

zondag

28 aug. 2016

10.00 Zomerdienst

September
zondag
4 sep. 2016

✼

10.00 Dienst ds. J.H. Kikkert
Doopsgezinde gemeente Eenrum naar
Groningen

dinsdag

6 sep. 2016

10.00 Koffiemorgen
19.30 Kerkenraad

zondag

11 sep. 2016

10.00 Dienst ds. G.J. Brüsewitz en
ds. J.H. Kikkert - Startzondag

dinsdag

13 sep. 2016

18.00 Mennomaaltijd

zondag

18 sep. 2016

10.00 Dienst ds. R.P. Yetsenga

14 – Colofon
Dit programmaboekje is een uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Groningen
Kerkgebouw. Oude Boteringestraat 33, Groningen
Postadres.

Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
Tel. 050 312 3053
E-mail. info@dggroningen.doopsgezind.nl

Website. www.dggroningen.doopsgezind.nl
Redactie. Geert Brüsewitz, Tiny Spanjer, Jacob Kikkert
Vormgeving. Jacob Kikkert
Oplage. 220 Stuks
Druk. Augustus 2015
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