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‘Eigen weg, eigen wijs’ 
 
‘Eigen weg, eigen wijs’ is het motto voor ons jubileumjaar waarin we 
verschillende historische gebeurtenissen gedenken. Onder andere de 450ste 
sterfdag van Menno Simonsz., het feit dat 300 jaar geleden doopsgezinde 
vluchtelingen uit Zwitserland in het Groningse een toevluchtsoord vonden, de 
oprichting van het Doopsgezind Seminarium 275 jaar geleden en het gegeven 
dat 200 jaar geleden twee doopsgezinde stromingen samengingen en de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit werd opgericht.  
 

 
 
Het motto voor dit jubileumjaar herinnert mij aan de keuze van de 
doopsgezinden voor ‘de smalle weg’, zo rond de jaren ’90. Niet toe groeien naar 
een Samen Op Weg-kerk, maar pogen de eigen identiteit naar voren brengen. Ik 
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat enerzijds menigeen zich afvraagt wat 
die identiteit dan inhoud en op welke wijze deze naar voren gebracht zou moeten 
worden. En anderzijds dat daarover nogal verschil van inzicht bestaat. Iets wat 
misschien eigen is aan de doopsgezinde mondigheid. Toch valt uit al dat 
geloofsdenken van Doopsgezinden wel een soort grondmotief op te maken. 
Waren ooit onder doopsgezinden geloofskenmerken gemeengoed, zoals de doop 
op geloofsbelijdenis, een niet-hiërarchisch gemeentemodel, geweldloosheid, het 
geen eed afleggen en niet zweren,  geen overheidsambten bekleden, een eigen 
visie op de sacramentsleer, soberheid en een nadrukkelijk samengaan van geloof 
en werken. Men vierendeelde, verbrandde, martelde en verdronk menig 
wederdoper in de 16e eeuw om dergelijke opvattingen. Tegenwoordig zijn dit ook 
voor de geestelijke nazaten van de wederdopers al lang geen brandende 
kwesties meer. Ze mogen vrijelijk worden gepraktiseerd, maar van de kant van 
de dopers voelt niemand dat al lang niet meer als iets van een verplichting.   
 

 
 
Toch ben ik ervan overtuigd dat deze kenmerken het doopsgezinde denken meer 
en dieper hebben gevormd (en vormen misschien nog steeds) dan we gemiddeld 
genomen beseffen. Al zijn er van al die kenmerken slechts enkele 
‘eigenaardigheden’ die tot op de dag van vandaag in doperse kringen 
gepraktiseerd worden. Je zou kunnen zeggen, dat de afwezigheid van dogma's, 
de doop op geloofsbelijdenis, de eigen visie op het ‘sacrament’ van het 
Avondmaal, het niet-hiërarchische gemeentemodel en de nadruk op het 
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samengaan van geloof en werken vanuit onze geschiedenis gezien opvallende 
kenmerken zijn. Maar het weigeren de eed af te leggen, het niet bekleden van 
overheidsambten, de geweldloosheid en de soberheid zijn tegenwoordig uit het 
zicht verdwenen. Enigszins in het midden hangt nog het bijzondere 
gemeentebegrip. Al met al zou je van doopsgezinde identiteit kunnen zeggen, 
dat ze vervaagd is. De contouren ervan zijn voor ons veel minder duidelijk dan in 
de 16e eeuw, toen deze kenmerken bevochten werden op leven en dood. Dat ze 
nu zijn verdwenen is enerzijds aan de huidige tijdgeest te danken; die knaagt en 
knabbelt aan sterke geloofsovertuigingen. Anderzijds hebben andere 
geloofsrichtingen vaak overgenomen wat door doopsgezinden al in de 16e eeuw 
met veel moeite en studie uit de Schrift is gepeuterd. 
 

 
 
Valt er dan niets meer te zeggen dan nostalgisch terug te blikken op een 
roemrucht verleden? Hoe zouden wij kunnen zeggen wie wij zijn? Wat is nog het 
‘eigenwijzige’ van onze weg in de wereld waarin wij nú leven. Misschien dit.  Dat 
onze gemeente vandaag de dag veeleer een verzameling is van mensen die zich 
er voor kortere of langere tijd thuis voelen. Een soort paraplu, waar het minder 
gaat om de leer(stelligheden) dan om het gevoel samen op te trekken. In dit 
licht gezien is het treffend wat ooit H.W. Meihuizen schreef in een geschriftje 
getiteld: ‘Doopsgezinde kenmerken en eigenaardigheden’. Hij schrijft ‘Wij willen 
in de uitingen van ons geloof geheel ons zelf zijn en anderen daarin geheel 
vrijlaten. Vandaar dat afwijkende meningen door ons niet enkel geduld worden, 
maar vooral gewaardeerd. Wij stellen er prijs op niet volkomen gelijkvormig te 
zijn, wetende dat onze verscheidenheid door een diepere eenheid gedragen 
wordt’. Deze gedachten, in 1949 opgeschreven, lijken mij nog steeds actueel. 
Onze gemeente is pluriform. Onder ons bevinden zich bijvoorbeeld van 
oorsprong gereformeerden, en remonstranten, ‘ietsisten’ en mensen die zichzelf 
typeren als ‘gelovend in vrijwel niets’. Hoe zouden wij kunnen zeggen wie wij 
zijn? Anders dan de onderlinge verbondenheid van het zich gedragen weten door 
een diepere eenheid.  
 
Jacob H Kikkert 
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Geestelijk leven 
 
Wat kunnen mensen zich soms inspannen en 
hun uiterste best doen om een bepaald doel te 
bereiken! 
Bijvoorbeeld in een geliefde sport of voor een 
mooie carrière. Ze trainen en werken daarvoor 
met een geweldige discipline en zijn in staat hun 
leven helemaal te richten naar dat doel. 
Dat kan zelfs inhouden dat er bepaalde offers 
voor worden gebracht. De dingen die men erg 
fijn vindt, worden niet meer gedaan en 
vervelende of moeilijke dingen wél. 
 
Paulus vraagt zich in één van zijn brieven af of 
we diezelfde inzet ook kunnen opbrengen voor 
ons geloof in het evangelie. Zetten we dan ook 
alles op alles? Richten we daar ook ons leven 
naar? 
Als we ons daarvoor inzetten, zegt Paulus, zullen we een onvergankelijke krans 
ontvangen.  
Terwijl de krans die bijvoorbeeld een atleet na het winnen van een wedstrijd 
ontvangt, vergankelijk is. 
In zijn tijd waren er 2-jaarlijkse spelen met wedstrijden in verschillende soorten 
atletiek. De winnaar werd na ontvangst van een palmtak en een krans van 
pijnappelbladeren, op de schouders van een enthousiast publiek rond gedragen.  
Als Paulus het over de onvergankelijke krans heeft, bedoelt hij het ‘eeuwige 
leven’. 
 
Wat is dat: ‘eeuwig leven’? 
Jezus zegt in het evangelie van Johannes tegen Nicodemus: “Wie in de Zoon van 
God gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben” (Joh. 3:16). 
Het klinkt alsof het met de tijd na de dood te maken heeft. Maar het gaat niet 
alleen om een toekomstig leven, het gaat vooral om het leven hier en nu. 
Als we ons voor het evangelie en Jezus’ Geest openstellen, kan ons leven ‘nieuw’ 
worden. Zoals Jezus’ discipelen op het Pinksterfeest hebben ervaren dat hun 
leven door de Geest van Jezus totaal veranderd en vernieuwd wordt. Ze raken 
hun angst kwijt en krijgen nieuwe moed en kracht om in het voetspoor van Jezus 
verder te gaan. Ze gaan op een bezielde manier leven, hun leven krijgt een 
nieuwe waarde, eeuwigheidswaarde, doordat God in het centrum staat. 
Omdat hun hart er vol van is, houden ze het niet voor zichzelf zodat het 
evangelie door hen ver is verspreid. 
 
Het is niet gemakkelijk zo te leven. We worden door allerlei dingen afgeleid en 
opgeëist. Natuurlijk moet veel daarvan een plek hebben. Maar er zijn ook dingen 
die belangrijk lijken en waarvan we achteraf misschien nauwelijks de zin 
ontdekken. 
Als we ons vanuit de Geest van Jezus inzetten voor de onvergankelijke, 
geestelijke  waarden zoals vrede, liefde, betrouwbaarheid en gerechtigheid, dan 
hoort dat bij ‘eeuwig leven’. 
 
Heleen Kieft-van der Sande 
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Kerkdiensten 

en activiteiten 
 

 
 
 
Donderdag 27 oktober 
14.30 uur Paterswoldseweg kring 
19.30 uur Leerhuis 
Zaterdag  29 oktober 
14.00 - 16.00 uur   Openstelling kerk 
 
Zondag  30 oktober 
10.00 uur ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels 
15.00 uur Concert vrouwenkoor 
Coro con Capri   
o.l.v. Ella van Osnabrugge 
Maandag 31 oktober 
19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag   1 november  
10.00 uur Koffieochtend 
19.30 uur Kerkenraad 
 
Vrijdag  4 november  
20.15 uur Gitaristenpodium;  
Lukasz Kuropaczewski 
 
Zaterdag    5 november 
14.00 -16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag   6 november 
10.00 uur  ds. J.H. Kikkert 
10.00 uur Kiezels en Keien 
 
Maandag   7 november 
19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag   8 november 
18.00 uur Mennomaaltijd 
19.30 uur Jongerenprogramma 
 
Zondag  13 november 
Zwitserse Doopsgezinden 
10.00 uur ds. G.J. Brüsewitz 
Aansluitend Opening tentoonstelling 
en reünie Zwitserse Doopsgezinden 
Maandag 14 november 
19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag 15 november 
15.30 uur Wijk Vinkhuizen 
19.45 uur 
  Najaarsledenvergadering 
 

Woensdag  16 november 
Redactie vergadering 
Donderdag  17 november 
19.45 uur Dopers Café 
Zaterdag  19 november 
14.00 - 16.00 uur Openstelling kerk 
20.00 uur Concert koor Zingenenzo 
 
Zondag 20 november 
Einde Kerkelijkjaar 
10.00 uur ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels en Keien 
15.00 uur Concert Gronings 
Kamerkoor 
Maandag 21 november 
19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag  22 november  
18.00 uur Jongerenmaaltijd 
19.30 uur Jongerenprogramma 
Woensdag  23 november 
20.00 uur Helpmankring 
20.00 uur Wijk Paddepoel/Selwerd 
Donderdag 24 november 
14.30 uur Paterswoldseweg kring 
19.30 uur Leerhuis 
Zaterdag  26 november 
14.00 - 16.00 uur      Openstelling 
kerk 
 
Zondag  27 november 
  1e Advent  
  Thema: Aan de bron 
   komen 
  10.00 uur  
  ds. G.J. Brüsewitz 
  10.00 uur Kiezels 
 
Maandag 28 november 
19.30 uur Doopsgezind koor 
 

In  memoriam 

Elisabeth  Frouwke  Bosma 
 

* Vlagtwedde, 26 maart 1916 
+ Groningen, 19 augustus 2011     
 

In kleine, besloten kring hebben wij 
afscheid genomen van zr. Liesbeth 
Bosma. Hoewel de laatste jaren geen 
lid meer van onze Doopsgezinde 
Gemeente hebben velen van ons 
haar gekend en meegemaakt. Toen 
ik in 1971 jeugd-  en jongerenwerk 
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adviseur van de Doopsgezinde Jeugd 
Centrale werd (voor de drie 
Noordelijke provincies), ontmoette ik 
haar voor het eerst in de 
begeleidingscommissie. Tussen de 
bedrijven door hoorden we de 
boeiende verhalen, hoe zij werkzaam 
was als verpleegkundige bij de GGD. 
  
Een vrouw, volop actief, als 
kerkenraadslid, bestuurslid van de 
G.D.S., de Broederschapsdag-
commissie, namens onze gemeente 
lid van de begeleidingscommissie van 
de zorgcentra Patrimonium en 
Bernlef, medeorganisator van de 
jaarlijkse Rommelmarkt, het 
verzorgen van de actie Pinkstergroet 
en wijkcontactpersoon van Padde-
poel. Af en toe ook voorgaan in 
kerkdiensten, nadat ze de leken-
predikercursus had gevolgd. Zij was 
ook  gastenleiding in Doopsgezinde 
Broederschapshuizen.   
 
Met Elly Brouwer-Tiesinga heeft zij 
voor veel mensen iets kunnen 
betekenen. De laatste jaren in het 
Menno Lutterhuis waren veelal niet 
gemakkelijk, maar af en toe spraken 
wij elkaar na de kerkdiensten die ik 
daar leidde. Bij haar afscheid lazen 
we de bekende woorden uit het 
Mattheüs-evangelie: Laat je ja ja zijn 
en je nee nee. 
Zo is dit leven geleefd, met trouw, 
inzet, vriendschap, waardevolle 
contacten. Met recht mogen we 
spreken van een voltooid leven.  
 
Renze Yetsenga 
 

 

Ledenboek  
 
Nogmaals RECTIFICATIE email adres 
Zr. W. Nauta: het juiste email adres 
is: w.nauta@ziggo.nl 
 
NIEUW email adres van zr. E. 
Lutgendorp: elutgendorp@simpc.nl 
 
NIEUW email adres van zr. H. de 
Koster-Smidt: 
hinkedekoster@gmail.com 
 
Binnengekomen als belangstellend lid 
per 9 oktober 2011 
Zr. M. ter Haar, Uranusstraat 27, 
9742 JS Groningen, tel. 050 571 
3797 email: hm.terhaar@planet.nl 
(wijk 27) 
 

 
 
Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 
 

Ansichtkaart     
Aan de bron komen.. 
 
Op 27 november, op de eerste 
advent, in de maand van de 
spiritualiteit is er een themadienst 
over wat voor ons (geloofs)bronnen 
zijn voor ons leven. Wat geeft ons 
hoop, of vertrouwen, of rust, en 
kracht… 
Deze dienst is bedoeld om met 
elkaar dit te delen. Iedereen kan iets 
zeggen over wat voor hem of haar 
bronnen zijn. Met de ansichtkaart die 
bij het vorige gemeenteblad zat. 
Stuurt u hem nog op? We zijn 
benieuwd wat u inspireert! 
 
Geert Brüsewitz 
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Verslag Kerkenraads-
vergadering 4 oktober 
 
Voorafgaand aan onze maandelijkse 
kerkenraadsvergadering hebben we 
vergaderd met alle kerkenraden van 
de binnenstadskerken, dit jaar zijn 
we te gast bij de Remonstranten. We 
zijn met een groep van ca. 25 
personen bij elkaar. Na de maaltijd 
praten we over tradities en 
vernieuwingen.  
 
 

UitnodigingUitnodigingUitnodigingUitnodiging    
NajaarsledenvergaderingNajaarsledenvergaderingNajaarsledenvergaderingNajaarsledenvergadering    
dinsdag 15 november 2011dinsdag 15 november 2011dinsdag 15 november 2011dinsdag 15 november 2011    

 
De kerkenraad nodigt leden en  
belangstellenden uit voor de 
Najaarsledenvergadering op 

dinsdag  
15 november in de Mennozaal.  

Aanvang 19.45 uur. 
 
De agenda + bijbehorende stukken 
zullen tijdig naar u worden 
verstuurd. Hierop staat o.a. de 
begroting van het Kerkenfonds en 
Beheerfonds 2012.  
 
M.b.t. de BV: deze wordt gehouden 
op zaterdag 
19 november in Amsterdam.  
Belangrijkste agendapunten: 
financiële zaken (goedkeuring 
jaarrekening 2010 en begroting voor 
2012).  
 
De stukken ter ondersteuning bij de 
behandeling van de financiële punten 
en de BV-stukken liggen, op 
afspraak, bij Nynke Dijkstra ter 
inzage vanaf woensdag 2 november 
2011.    
 
Ellen van Drooge,  
secretaris  
 
 

Er worden herkenbare punten 
genoemd – de meeste kerken lopen 
tegen dezelfde fenomenen aan.  
 
Na het gezamenlijke gedeelte gaan 
we uiteen – wij vergaderen verder in 
de zgn. catechisatiekamer.  De voor-
zitterzr. Femmy Busscher opent de 
vergadering en br. Onno de Graaf 
doet de opening.  
Hierna staan we stil bij het feit dat 
zr. Ida Bruijn haar man Herman 
Hoogenboezem vorige week plotse-
ling heeft verloren.  
De bezinningsdag van 1 oktober jl. is 
niet doorgegaan, er zal een nieuwe 
datum gezocht worden.  
 
Deze vergadering werd grotendeels 
besteed aan het inhoudelijk bespre-
ken van een aantal punten. 
 
Namens de Kerkenraad, 
Ellen van Drooge 
 

Praktische en financiële 
pastorale ondersteuning 
 
Soms heb je behoefte aan een 
gesprek, en dan is het fijn als er 
mensen zijn die met je dat gesprek 
willen voeren. Er is iets waar je eens 
over wil praten, omdat je iets dwars 
zit, of omdat je moeite hebt met 
dingen, of omdat je verdrietig bent. 
In een geloofsgemeenschap kan dat, 
en is dat belangrijk.  
Het is iets ook van ons allemaal: niet 
alleen een dominee kan zulke 
gesprekken voeren, we kunnen 
allemaal iets voor elkaar betekenen. 
Soms is het wel zo dat je iets niet 
aan de grote klok wil hangen en dan 
is het goed om te weten dat het niet 
verder komt, en soms vertel je liever 
je verhaal aan de predikant, net zo 
goed als er dingen zijn die je juist 
niet aan een dominee vertelt.  
 
Misschien wel omdat het dan zo 
officieel wordt… Dat laatste hoeft 
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natuurlijk helemaal niet, en het hoeft 
ook niet zo te zijn!  
Naast praten zijn er ook andere 
dingen die soms zinvol zijn, die 
kunnen helpen. Praktische of 
financiële hulp. We kunnen op dat 
gebied als gemeente misschien niet 
zo heel veel omdat we ook  niet met 
veel zijn, en ook wel wat op leeftijd… 
 
Maar soms zou het fijn zijn als 
iemand eens even hielp met een 
brief, of wat administratie of met die 
computer. Soms, voor sommigen, 
zou een kleine financiële 
ondersteuning ook welkom zijn. Er 
kunnen dingen gebeuren die heel 
onverwacht zijn, en ook in onze 
gemeente en daar vlak omheen is 
niet ieders financiële situatie goed te 
noemen.  
 
Ook al zijn we waarschijnlijk niet 
gewend ergens aan te kloppen en 
hebben we vaak het idee dat we het 
zelf wel redden, of het zouden 
moeten redden, een beetje hulp kan 
net het verschil maken. 
Als diaconie, en als gemeente willen 
we hiermee aan de slag. Als er een 
kleine financiële ondersteuning 
welkom is, is het mogelijk 
vertrouwelijk contact op te nemen 
met Ds Brüsewitz.  
 
Ook als u weet dat het ergens 
anders, vlakbij welkom zou zijn. Als 
er een hulp gewenst is op ander vlak 
is het ook goed dat te laten weten 
aan de diaconie.  
 
En vervolgens, als u het idee heeft 
dat u wel wat zou willen en of 
kunnen betekenen voor anderen, in 
de vorm van wat praktische hulp: 
een hond uitlaten, een boodschap 
doen, eens een keertje helpen met 
iets technisch, dan horen we dat ook 
graag. 
 
Ds Geert Brüsewitz  
 

Leerhuis 
 
Afgelopen maand werd duidelijk dat 
een aantal activiteiten op de dezelfde 
avond waren gepland. Dat is 
natuurlijk vooral lastig voor mensen 
die aan beide activiteiten willen 
meedoen.  
Daarom heb ik besloten, anders dan 
in het blauwe boek vermeld staat de 
bijeenkomsten van het leerhuis te 
verplaatsen. Van de laatste 
donderdag van de maand naar de 
eerste. Dit geldt nog niet voor de 
bijeenkomst in oktober, die blijft 
staan op de 27e oktober. Maar 
daarna wordt het dus anders. De 
bijeenkomst van de 24e november 
wordt verplaatst naar de 1e 
december. In januari is er dan geen 
bijeenkomst maar wel de eerste 
donderdag van februari, maart en 
april. Hierover leest u te zijner tijd 
meer. U bent van harte welkom! 
 
Geert Brüsewitz 
 
 
 
 

 
 

 
Geboren : 

 

Julia  Baukje  Yetsenga 
 

dochter van : 
Djimmer Yetsenga 

Ria Yetsenga – Timmerman 
 

kleindochter van : 
Lamkje D. Postma 
Renze P. Yetsenga 

 
Gouda, 11 oktober 2011  
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Bedankt 
 
Zoals wij van onze trouwdag genoten 
hebben en nu genieten van onze 
prille huwelijkse staat, zo waren we 
overdonderd door alle gelukwensen 
van familie en vrienden. De spontane 
reacties in de kerk op 11 september 
zitten ons nog vers in het geheugen. 
Eén dezer dagen ontvingen wij ook 
nog een schitterend boeket bloemen 
van de DG Groningen. Dank, dank, 
dank voor alle attenties! 
 
Hinke en Kees Koster  
 

Feestje! 
 
Op 19 september jongstleden, kwam 
ik nietsvermoedend om even voor 
19.30 uur de Mennozaal in, om zoals 
iedere maandagavond de koor-
repetitie te gaan leiden. Ineens 
vielen mij wat ongewone zaken op: 
stoelen en muziekstandaards die 
daar normaal nooit staan, een koorlid  
die foto’s aan het maken was en wat 
giechelende koorleden. Het begon 
mij enigszins te dagen, omdat 
aangekondigd was dat het koor zou 
stilstaan bij het feit dat ik hier alweer 
10 jaar dirigent ben.  
 
Vervolgens begon het festijn: een 
bonte stoet van koorleden, uitgedost 
met hoeden, sjaals, jasjes, Friese 
klederdracht etc. kwam binnen. Twee 
accordeonisten (Renze en Margriet) 
namen plaats achter de 
muziekstandaards, ik kreeg een tekst 
in handen gedrukt en daar begon wat 
een heus feestprogramma zou 
blijken! 
 
Wat een verrassing, zo uitgebreid in 
het zonnetje gezet te worden. Op 
bekende melodieën waren teksten 
gemaakt, waaronder een heus 
“klaaglied”, wat ze toch zouden 
moeten zonder mij en dat op de 
noten van het gedragen gezongen 

Zum Eingang uit de Deutsche Messe 
van Schubert. Vervolgens werd nog 
het Terschellinger Volkslied 
aangeheven vanwege mijn 
Terschellinger “roots”.  
 
Daarna volgde een heus ABC, 
waarbij ieder koorlid een letter voor 
zijn/haar rekening nam en daar iets 
toepasselijks van maakte.  
 
Als cadeau kreeg ik van het koor een 
prachtige glazen vaas en van de 
gemeente, uit handen van Femmy 
Busscher, een enorm boeket, wat 
prachtig bij de vaas paste, zoals 
bijgevoegde foto toont.  
 

 
 
Om het feest compleet te maken, 
was er heerlijk gebak bij de koffie. 
Kortom: het was geweldig, iedereen 
heel hartelijk bedankt en dan nu op 
naar het volgende lustrum! 
 
Ella van Osnabrugge 
 

Ratatouille 
 
Ratatouille is een rommeltje, maar 
als je het goed wil maken , moet je 
wel alle ingrediënten apart bereiden. 
In die zin is het echt een gerecht 
voor mij. Ik maak er vaak een 
rommeltje van en gooi alles bij 
elkaar. Dat is gezellig, en het levert 
vaak verrassende resultaten. Min 
puntje is soms de aandacht voor alle 
losse onderdelen. Sterk punt is vaak 
dat het niet echt goed kan 
mislukken. En, het is een gerecht 
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van de zomer en nazomer, mijn 
seizoen. Alle vruchten rijpen op het 
veld, en het leven is goed. Alle rijpe 
vruchten leveren een prachtig 
schouwspel op: paars, rood, groen, 
zwart, wit.  
 
Ik was met  Dink een aantal weken 
terug nog in de Provence, en een van 
de mooiste ervaringen is altijd een 
bezoek aan de avondmarkt in 
Velleron. Elke avond om 6 uur staan 
daar kleine boeren uit de omgeving 
met de producten die die dag door 
hen zelf van het land zijn gehaald. 
Met gepaste trots, en een gedeukt 
bestelwagentje staan ze daar. Om 
precies 6 uur gaat er een loeitoeter 
en de hekken gaan open en hordes 
mensen die stonden te wachten 
stromen het terrein op. Toeristen, 
autochtonen, jong en oud. Van een 
oude vrouw met een aftandse tas tot 
een prachtige jonge grootstedelijke 
donkere schone met een 
spiksplinternieuwe cabrio.  
 
En op de tafeltjes liggen de 
producten van het seizoen. Soms 
heerlijk geurende aardbeien uit 
Carpentras en immense hoeveel-
heden verse rode knoflook, soms 
prachtige meloenen uit Cavaillon, en 
nu deze keer: enorme hoeveelheden 
appels, zelfgemaakt appelsap, de 
laatste verse vijgen, kweeperen en 
courgettes in alle soorten en maten, 
wit en groen, aubergines wit en 
groen en paars, en tomaten, 
tomaten, tomaten.  
Sommigen zijn per tomaat bijna een 
kilo en heten koeienhart, sommige 
zijn klein en geel en sommige zijn 
diep rood, gevlekt of bijna zwart. En 
met al die producten is wat te doen. 
Ondanks de hoeveelheid mensen is 
er tijd. Tijd voor het geven van 
kooktips, en praktische hulp. En 
natuurlijk is er echte franse trots, 
chauvinisme of niet, nergens kun je 
natuurlijk zulke producten vinden als 
hier, van hen, zo vers, zoals het 
hoort.  

 
 
Hiermee  maak je dus ratatouille. 
Ratjetoe. Aubergines, apart bakken 
en garen, tomaten apart, courgettes, 
uien, paprika en daarbij: in olijfolie, 
met olijven. Je kunt het warm eten, 
half lauw of koud, en je kunt 
verschillende verhoudingen aan-
houden, iedereen doet het weer 
anders en heeft het eigenlijke, echte, 
originele recept: want dat moet er 
bij, en dat hoort er niet in! 
 
Dit eten is het ultieme sociale eten: 
iedereen kan het, iedereen heeft er 
weer een ander idee over, en al 
etend wissel je uit. Daar gaat het om 
in het leven! 
 
Geert Brüsewitz  

 

Dopers Café 17 november 
 
Integratie van doperse vluchtelingen 
in 1711 & Doperse identiteitsvorming 
en herinneringscultuur 
Maar liefst drie sprekers zijn 
betrokken bij de derde avond van het 
Dopers Café in dit najaar –  
waar telkens een ongewone invulling 
wordt gegeven aan het over-
koepelende thema duurzaamheid.  
 
Dit keer gaat het over de 
duurzaamheid van het vreedzaam 
samenleven onder doopsgezinden 
in verleden en heden. 
Wanneer dit geprint wordt is nog niet 
zeker of één van de sprekers - Jaap 
Brüsewitz - aanwezig zal kunnen 
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zijn. In dat geval zal Beno Hofman 
de honneurs waarnemen. Overigens 
berust ook de inhoud van de lezing 
voor een groot deel op diens kennis 
en research. De derde spreker is 
hoogleraar sociologie van de religie: 
Yme Kuiper. 
 
Het eerste referaat - van Jaap en 
Beno - gaat in op de migratie, tegen 
wil en dank, van vele, door 
Zwitserland uitgezette doops-
gezinden. Dezen werden in het jaar 
1711 (weer een jubileum!) 
opgevangen door hun Nederlandse 
geloofsgenoten en kwamen terecht in 
en om Groningen. Hoe werkten deze 
nieuwkomers met autochtone 
doopsgezinden samen aan een 
cultuur waarin waarden heersten 
waardoor zij - ondanks conflicten - 
elkaar konden blijven verdragen, en 
waardoor zij vreedzaam konden 
blijven samenleven?  
 
Het co-referaat (van Kuiper) heeft 
als een zgn. historisch-antro-
pologische invalshoek. Besproken 
wordt: de verwevenheid - specifiek 
onder de doopsgezinden in 
Nederland - van de vorming van hun 
identiteit en van hun ‘herinnerings-
cultuur’. Over subcultuur en 
zelfbeeld.  
Aanvang: 20:00 uur. Zaal open om 
19.45 uur (met koffie). 
 

 

Dopers Café, 15 
september 2011 
 
Diederik Krijtenburg heet de 
aanwezigen welkom. 
Het nieuwe seizoen met lezingen, 
soms een film of een voorstelling, 
begint deze avond met de film: “De 
arenlezers en ik”, een 
documentairefilm van Agnès Varda. 
De Franse titel: “Les glaneurs et la 
glareuse”. 
De film opent een serie van 3 
avonden met als thema: 
”Duurzaamheid”. 
 
De regisseur is fotograaf, filmer en 
wordt wel genoemd: “Grootmoeder 
van de nouveau vague”, een 
specifieke stijl van verfilmen, met 
o.a. monologen, een opvallend 
gebruik van de werkelijkheid, 
hyperrealistisch, vol 
vervreemdingseffecten, vervagende, 
wanordelijk aandoende beelden. 
 
Het arenlezen is bekend uit de bijbel. 
Het arenlezen: het rapen, c.q. 
plukken van wat na het oogsten van 
graan, fruit, groenten e.d. overblijft 
op het veld, aan struik of boom. 
 
Vroeger was het vaak het werk van 
vrouwen, veelal in groepen. Overdag 
het rapen, het plukken; ’s avonds het 
vertier. In de oorlog(en), en in tijden 
van crises moest het wel; erna, 
ervoor was het voor de meesten niet 
écht noodzakelijk. 
 
De arme behoeftigen moeten nu nog 
vaak zo aan de kost komen, maar 
ook idealisten, critici van de 
consumptiemaatschappij doen eraan 
mee. Veel mannen en vooral 
individuen. Zonder schaamte en 
gedekt door de wet. 
 
In het wetboek van strafrecht komt 
een passage voor dat er tussen 
zonsopgang en –ondergang mag 
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worden geraapt door armen, 
behoeftigen. Na de oogst. 
E.e.a. staat al in een edict van 2 
november 1554. Als men dingen 
langs de weg vindt, waarvan men 
blijkbaar afstand deed –dus er is 
geen eigenaar meer- mag men die 
meenemen. 
 
Het begrip “arenlezen” geldt nl. ook 
voor het zoeken, verzamelen van 
etenswaren uit afvalbakken, en wat 
bruikbaar is uit afval. Koelkasten, 
t.v.’s e.d. 
 
Het licht in de kerk gaat uit. 
Agnès Varda toont in haar film een 
groot aantal van die arenlezers.  
Ze probeert inzichtelijk te maken 
door interviews, beelden van stomme 
films, beeldende kunst in ateliers en 
musea wat hen bezielt, welke 
mensen het betreft. Muziek, teksten 
wisselen e.e.a. af. 
 
Ze reist per auto vnl. door heel 
Frankrijk: de snelweg vol 
vrachtwagens verbindt de door haar 
bezochte categorieën arenlezers, 
onder wie kunstenaars in Franse 
steden en op het platteland. 
Deprimerende beelden vaak: slecht 
weer, regen, alles gehuld in 
grijsgrauw. 
 
Musea, o.a. te Arras, Beaune, Parijs; 
beelden van exposities van schilders, 
beeldende kunstenaars, linkt ze aan 
die van de arenlezers. 
De kunstenaars verzamelen ook 
restanten, afval om er kunst van te 
maken. 
 
Het beroemde “Arenleesters” van 
Millet – het origineel hangt in het 
Museé d’Orsay. Een beroemde 
raapster, geschilderd door Jules 
Breton in het museum van Arras. 
 
We zien “scharrelaars”, mensen vaak 
aan de zelfkant, op het land, in 
boomgaarden, op het strand. Vaak in 
grote lege landschappen, even leeg 

als het bestaan van velen van hen. 
Troosteloze landschappen met 
dreigende wolkenluchten. 
 
Echter ook op markten in de grote 
steden, o.a. Parijs, toont ze de 
“arenlezers”; na afloop van die 
markten op zoek naar resten. Veel is 
niet verkocht en ligt tussen de 
rotzooi voor het oprapen. 
 
Containers bij grootwinkelbedrijven, 
afvalbakken in straten, hopen 
weggegooide spullen, de “arenlezers” 
gaan erop af en pikken in wat van 
hun gading is. Meestal legaal, soms 
ook illegaal. 
 
Agnès Varda toont de “arenlezers” 
zonder vooroordelen, interviewt ze 
zo dat ze nièt in hun “waardigheid” 
worden gekrenkt. 
 

 
 
Op het land gaat het om aardappelen 
door té diep ploegen en het daarna 
moeten opheffen van de grond bij 
het optrekken van de ploeg, 
achtergebleven, omdat ze niet 
voldoen aan de juiste maat of 
gekneusd zijn of vreemd van vorm 
zijn. 
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We zien caravans –uitgewoond- op 
een modderig stukje land in een leeg 
landschap, en zigeuners. Mannen, 
vrouwen, kinderen. Geen 
voorzieningen, één kraan, geen 
elektriciteit, alleen kaarsen. 
Eén van hen, een man, eens 
chauffeur op een vrachtwagen, 24 
tot 32 uur achtereen op weg. Nu 
werkloos, betrapt met drank op. 
In een vrije val geraakt, gescheiden, 
ziet zijn kinderen niet meer. Met 
vrienden en kratten vol bier; ze 
drinken 24 tot 32 flessen per dag. Ze 
rapen aardappelen. 
“Je kunt beter rapen dan stelen”. 
Een vrouw, ook één van hen, weet 
niet dat rapen veelal legaal is, gaat 
te keer tegen de burgemeester die 
hen ineens na 4 jaren niet meer wil 
zien op het miezerig stukje grond. 
 
We zien mensen langs vuilnisbakken 
gaan om wat eetbaar is, ook al is het 
over de uiterste vervaldatum, eruit 
te vissen. “Je ruikt of het nog wel 
goed is”. 
 
Agnès Varda bezoekt een keuken van 
een tweesterrenrestaurant. De 
chefkok Edouard Loubet, hergebruikt 
alles: restjes, e.d. Hij raapt, plukt 
ingrediënten 
“uit het wild” voor zijn copieuze 
maaltijden. “Het is van het land, een 
regionaal product”. 
 
Bourgondië, Beaune. Centrum van de 
wijnbouw. Te Beaune “Les Hospices” 
en het prachtige schilderij van Roger 
van der Weyden: “Het laatste 
Oordeel”. 
De aartsengel Michael weegt de 
zielen: té zwaar(?) naar de Hel; té 
licht(?), naar de Hemel. De naakten, 
afschuwelijk, afzichtelijk. 
De wijnboeren moeten een 
kwaliteitswijn leveren. Daarvoor 
geldt een quotum en een keurmerk. 
Rapers, plukkers zijn niet gewenst: 
ze zullen schade berokkenen t.k.v. 
de broodwinning van de wijnboer. En 

de restdruiven vormen de 2e pluk 
voor tafelwijn. 
Vroeger mocht het rapen of plukken 
na de oogst wel. Sinds de laatste 3-4 
jaar is het verboden. 
Agnès Varda voert een wijnboer, 
Jean Laplanche, en zijn vrouw op. Hij 
is therapiefilosoof; zij is analist. Even 
gaat het over het verheffen van de 
psyche boven het Ego. Het past bij 
het verbod van het rapen of plukken 
in de wijngaarden. 
Een wijnboer is familie van een 
uitvinder van de film, bewegende 
beelden. Hij toont een foto van zijn 
wijngaard, van Etienne-Jules Marey, 
met een klein museum. Die Marey, 
ingenieur, filosoof, ontwikkelde de 
chronofotografie. Een visionair. 
Agnès Varda toont die oude 
filmopnames, “schokkerige 
bewegingen”. 
Een verlaten wijngaard. Een familie 
plukt wat overbleef na de oogst, na 1 
november.” Anders gaan 
everzwijnen, vogels ermee vandoor”. 
 

 
 
Het gaat om het rapen, plukken van 
kool, tomaten, druiven, aardappelen. 
Het gaat om het rapen na markten, 
uit containers bij  grootwinkel-
bedrijven, uit afvalbakken, van 
hopen rommel. Het gaat uiteindelijk 
om een consumptiemaatschappij 
waarin veel wordt verkwanseld. 
 
Agnès Varda lardeert het geheel van 
de interviews, beelden met 
autobiografische “terzijdes”. Zij doet 
op haar manier zelf aan arenlezen: 
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verzamelen van souveniers uit 
Japan. Thuis, eenvoudig huis, 
plafonds vol vochtplekken. Tussen de 
spullen een copie van een zelfportret 
van Rembrandt, een gerimpeld 
hoofd. 
Zij toont haar handen: gerimpeld. 
Ook het opvoeren van de vele 
“arenlezers” is een vorm van 
arenlezen. 
 
Een voddenraper: ’s nachts aan het 
werk, op de fiets. Door verlaten 
dorpsstraten. Een hond die blaft, 
concurrenten. Een lamp 
schommelend in de wind. In zijn 
loods, zijn grot, vele “trouvailles”. 
“Zij vinden mij, willen hier zijn”. 
Hergebruik is het geven van een 
tweede kans. 
Er is ook een schilderij met 
arenlezers. Een combinatie van de 
bukkende arenlezers van Millet en de 
trotse arenleester van Breton. 
 
Een kunstenaar, gek op poppen, 
maakt van vele gevonden objecten, 
gevonden tussen afval, tablaux. Zijn 
vrouw noemt hem een “amateur”. 
Een veel betere is bijv. Lois Pons die 
restafval in zijn werken opneemt. 
 
Op het strand van Nourmoitier. De 
zee, hoge golven, meeuwen, een 
donkere lucht, vol voortjagende 
wolken. Mensen rapen oesters door 
de storm losgewoeld. 
 
Radicale jongeren bij de 
afvalverwerking van Ivry, bij Parijs. 
Dakloos soms, wat losgeslagen. Ze 
vernielden afvalcontainers van een 
groot winkelbedrijf. Ze waren over 
een hek geklommen. De baas van de 
winkel overgoot het afval met 
bleekwater om het arenlezen te 
voorkomen. Zij –de jongeren- 
protesteerden daartegen. De politie 
trad op; de rechter strafte, ook al 
ging het om afval! Ze hadden 
bovendien de rechter beledigd. 
 

Een idealist wijst op hergebruik als 
een maatschappelijk ethische 
kwestie. Hij wijst op komende 
milieurampen. Olievervuiling wordt in 
de film getoond. Vogels besmeurd, 
zieltogend. Ook een aspect van onze 
consumptiemaatschappij. 
 
“Cartier Stichting voor de 
hedendaagse kunst” De Amerikaan 
Sze exposeert grote mobiles vol 
details van keukenafval. 
 
Salomon, een gekleurde medeburger 
leeft als een trekvogel: komt en 
gaat. Zijn vriend is ook zijn leraar, 
zijn vader. Samen smullen ze van 
vlees, gevogelte bijeengeraapt na 
markten, van de grond en uit 
afvalbakken. 
 

 
 
De Rhône. Het plukken van appels. 
Het rapen van appels. Het mag, 
maar rapers moeten 10 meter achter 
de échte plukkers blijven. De 
eigenaar van de boomgaard is een 
sociaal voelende man; hij laat een 
deel van de appels voor de 
arenlezers aan de boom zitten. Hij 
registreert e.e.a. wel: ze mogen een 
zeker quotum plukken. 
 
Robert plukt ook appels, én tomaten 
uit verlaten kassen. Eigenlijk is dat 
illegaal? 
 
Agnès Varda bemachtigt zelf –via 
via- een tussen afval gevonden klok 
zonder wijzers. Ze zegt: “Zo zie je de 
tijd niet voorbij gaan”. 
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Een man, op het einde van de markt 
in Parijs, in Montparnasse. Hij eet er 
gevonden peterselie, vol vitamines c 
en e. Hij raapt ook brood, appels na 
de markt. Hij studeerde biologie, is 
vegetariër, was onderwijsassistent, 
nu krantenverkoper bij de metro. In 
een kelder geeft hij vrijwillig taalles 
in een zelf ingericht klaslokaal aan 
arme immigranten uit Malie, 
Mauretanie, e.d. 
 
Een museum, dat van Villefranche-
sur-Saône. 
Een doek “Arenleester vluchtend 
voor de storm” van Pierre Edmond 
Hedouin. 
Ermee naar buiten, een binnenplaats. 
Door de wind bewogen gaat het 
tafereel leven. 
 
Als de aftiteling is geweest zijn we 
terug in het hier en nu, in een kerk 
vol mensen die wellicht niet hoeven 
te scharrelen op velden, in 
boomgaarden, of langs afvalbakken, 
containers. Een hele opluchting. Het 
licht gaat aan. 
 
Ds. Kikkert sluit af: “Wat neemt U 
mee van deze film?”  
Enkele notities: 
“Eigenlijk walgelijk zoveel als er in 
onze maatschappij wordt 
verkwanseld,    
weggegooid ook wat nog waarde 
heeft en hergebruikt kan worden”. 
“Mijn ogen zijn geopend voor 
misstanden die wij niet willen zien”. 
“Een andere manier van kijken naar 
mensen aan de zelfkant, of dwaas  
aandoende idealisten. Niet te snel 
veroordelen, of oordelen. Ook zij 
mogen 
meedoen”. 
 
Diederik Krijtenburg sluit af, dankt 
de aanwezigen en bedankt enkelen 
die de film mogelijk maakten, onder 
wie Jan Smook. Een stoffelijke blijk 
van waardering is hun deel. 
 
Evert Westerdiep  

Broederkring 
 
Op 29 september 2011 is de 
Broederkring van start gegaan. 
Onder leiding van ds. Kikkert hebben 
we gesproken over ‘Geluk’.  
 
De volgende bijeenkomsten zijn: 
29 oktober 2011  

Landelijke Broederkringendag  
17 november 2011 Dopers café 
15 december 2011  
26 januari 2012 
23 februari 2012 
22 maart 2012 
26 april 2012 
 
Tammo van Hoorn  
 
 
 

Helpmankring  
 
We behandelden 
tijdens de eerste 
avond van het 
seizoen,  
28 september,  
het hoofdstuk  
“Vrede” uit de “Catechismus van de 
Compassie. We vonden de inhoud 
van dit hoofdstuk tamelijk 
oppervlakkig. Toch gaf het 
gespreksstof aan de hand van 
aspecten van vrede (en oorlog) die 
naar ons idee in dit hoofdstuk 
onderbelicht bleven; zoals macht, 
machtsongelijkheid, geweld, de rol 
van godsdiensten. We waren onder 
de leiding van ds. Brüsewitz aan het 
eind van de avond niet uitgepraat 
over deze complexe materie. Toch 
gaan we de volgende keer verder 
met het bespreken van het hoofdstuk 
“Waarheid” (blz. 79-88).  
 
Deze bespreking zal zijn op 26 
oktober, aanvang 19.45, ten huize 
van Thijs Terwey en Annet-Esther 
Froma, Chopinlaan 32, tel. 5412367. 
 
Romkje Veenstra 
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Wijk Paterswoldseweg 

 
We zijn voor het eerst weer samen 
geweest in het nieuwe seizoen. 
We vertelden wat we in de zomer 
allemaal hebben beleefd, en het 
nieuwe programma voor het 
komende seizoen samengesteld. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst zal 
zijn op donderdag 27 oktober en we 
willen het dan met elkaar hebben 
over geloof. Wat geloven wij, en wat 
betekent het geloof voor ons. We 
hopen op een goede middag. 
 

Verslag wijkbijeenkomst 
Paddepoel/Selwerd 
 
Op woensdagavond 21 september 
hadden we onze eerste wijkavond, 
nadat we het seizoen op 3 september 
gestart waren met ons jaarlijkse 
uitje. 
 
Dit jaar zijn we naar de tentoon-
stelling in Witmarsum en Pinjum 
geweest, die daar in het kader van 
het jubileumjaar gehouden werd. Het 
was een zonnige dag en een 
interessant gebeuren, waar allen van 
genoten hebben. 
 

 

Lineke heette ons allen en speciaal 
Manon, die vanavond er voor het 
eerst bij is, van harte welkom. 
We beginnen met een rondje om va 
allen te horen hoe ieder de zomer 
doorgebracht heeft. 
Daarna wordt het woord gegeven 
aan ds. Jacob Kikkert, die het thema 
"Geluk" inleidt. 
 
Hij begint met het gebed van de 
leeuwerik uit de bundel "dieren van 
de Ark" van Carmen Bernos de 
Gaszbold. Dit gebed roept het gevoel 
op, dat je krijgt bij het horen van 
een leeuwerik hoog in de lucht. Jacob 
vertelt, dat dit gebed hem terug 
brengt naar zijn jeugd op de 
boerderij op Texel, waar hij is 
opgegroeid.  
 
Het bekende galgenlandje was land 
van zijn vader. Luisterend naar het 
gezang van de leeuwerik, opkijkend 
naar de wolkenlucht, waarin allerlei 
dieren te vinden waren, bracht een 
geluksmoment. Dit beeld is voor mij 
als boerendochter heel herkenbaar. 
Aan de hand van een viertal 
afbeeldingen uit het boek "de kunst 
van het geluk" van Christof Andre, 
een psychiater/psycholoog uit St. 
Maurice neemt hij ons mee om het 
thema verder uit te werken. Christof 
stelt, dat de mens van nature 
geneigd is tot niet-geluk; maar vindt 
dat het te leren is, maar dat gaat 
niet vanzelf. Je moet er aandacht 
voor willen hebben. In onze tijd is 
het momenteel volop in beweging, 
gezien de vele cursussen/boeken 
over mindfullness. 
 
Het eerste schilderij is "de 
amandelbloesem" van Van Gogh, en 
dat roept een opgeruimd gevoel, iets 
blijs op; het prille begin van leven. 
Van Gogh heeft het tijdens zijn 
opname in de Provence geschilderd 
naar aanleiding van de geboorte van 
zijn neefje, zoon van Theo, het prille 
begin van nieuw leven. 
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We leren hier uit, dat de mens en de 
natuur met elkaar verbonden zijn. 
Het tweede schilderij stelt "Het 
boerenleven" van Chagall voor, 
waarin de relatie met de omgeving 
naar voren komt. Gevoel van geluk is 
een levende emotie, die gevoed moet 
worden. Om je gelukkig te kunnen 
voelen, is het belangrijk, dat er aan 
een aantal basisvoorwaarden, zoals 
dak boven je hoofd, eten, 
geborgenheid, is voldaan. En dat laat 
dit schilderij in volle glorie zien. 
 
Het derde schilderij stelt Enna en 
Betty Werthmeier voor; twee zussen 
rond de eeuwwisseling, de tijd 
waarin alles mogelijk leek, maar dat 
ook iets van melangolie in zich heeft. 
Hiermee geeft Christof aan, dat leven 
in het nu een element van het 
geluksgevoel is. 
 
Rie vertelt, dat zij bij het 
geluksgevoel bij de geboorte van 
haar kind, tegelijkertijd een subtiele 
pijn had door de verantwoorde-
lijkheid die ze voelde.  
 
De schaduwkant van het onbezorgde 
geluksgevoel. De schaduwkanten zijn 
nodig om geluk te herkennen. Geluk 
komt en gaat. Sommige mensen zijn 
bang voor de pijn en laten geluk niet 
toe of vluchten in het zoeken naar 
steeds maar weer nieuwe momenten 
van geluk. 
 
Het vierde schilderij is een zeegezicht 
van Gustave Courbet, dat ons leert, 

dat geluk komt en gaat; en steeds 
weer terug kan komen. 
 

 
 
Jacob had ons gevraagd een foto of 
ansichtkaart mee te nemen, die voor 
ons verwijst naar het begrip "geluk". 
Het blijkt dat de zee, water en de 
natuur voor velen van ons verwijst 
naar een geluksgevoel, evenals foto's 
van kleinkinderen, familiegebeuren 
en huisdieren. 
 
Al met al een boeiende avond. 
De volgende bijeenkomst wordt op 
19 oktober gehouden en dan zal ds. 
Geert Brusewitz de avond leiden. 
 
Tine de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u om de Wintertijd. 
In de nacht van zaterdag 29 oktober 
en zondag 30 oktober gaat om  
3.00 uur de klok een uur achteruit  
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 30 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool + crèche 
 
Zondag 6 november 

10.00 Oecumenische dienst 
in de Nicolaaskerk 
 
Zondag 13 november 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
Zondag 20 november 

10.00 Ds. K. van der Werf 
Laatste zondag kerkelijk jaar met 
herdenking overledenen 
 
Zondag 27 november 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 
10.00 Zondagsschool + crèche 
Eerste advent 
 
Zondag 4 december 

10.00 Ds. K. van der Werf 
Tweede advent 
 

Andere activiteiten 
 
NB De najaarsledenvergadering 
is niet op 27 oktober, maar op 
donderdag 24 november 
 
Donderdag 27 oktober 

14.30 Kring Noordwijk 
met ds. Van der Werf 
 
Vrijdag 28 oktober 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Dinsdag 1 november 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 
 
Maandag 7 november 

14.30 Zusterkring 
Boekbespreking, zr. Tilstra 

Woensdag 9 november 

20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
Donderdag 10 november 

20.00 Gemeenteavond 
zoals aangekondigd in augustus: 
 ‘Geloven met of zonder God’ 
ingeleid door br. Gabe Hoekema 
 
Zondag 13 november 
14.00 Schaatsen in Kardinge, jong 
en oud 
Zie verderop in het Gemeenteblad 
 
Dinsdag 15 november 

14.00 Wijkbijeenkomst 
Eelde/Paterswolde 
met ds. Van der Werf 
bij fam. Reidinga 
 
Woensdag 16 november 

19.30 Redactievergadering 
 
Donderdag 24 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 
 
Vrijdag 25 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Maandag 28 november 

14.30 Zusterkring 
Voorbereiding adventsavond 
Viering 45 jarig bestaan met High 
Tea 
 
Woensdag 30 november 

20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u om de Wintertijd 
In de nacht van zaterdag 29 oktober 
en zondag 30 oktober gaat om  
3.00 uur de klok een uur achteruit  

Doopsgezinde 
Gemeente 
Haren 
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Sophie van Eenennaam-
Winzmann, in memoriam 
 
31 december 1931-27 september 
2011 
 
Op dinsdagmorgen 27 september 
heeft Sophie van Eenennaam heel 
bewust haar leven beëindigd. Het 
was voor haar een weloverwogen 
besluit om haar leven met 
medicijnen te beëindigen, wanneer 
zij vond dat het leven voor haar geen 
kwaliteit meer had. Zij was tot de 
conclusie gekomen dat het moment 
was aangebroken om haar daad uit 
te voeren. Zij heeft van te voren 
alles geregeld en kaarten geschreven 
naar die mensen die haar zo nabij 
stonden. 
 
Daarbij heeft zij de opdracht 
gegeven dat deze kaarten de 
woensdag na haar overlijden gepost 
moesten worden. Ook had zij van te 
voren met de uitvaartondernemer 
geregeld dat haar stoffelijk omhulsel 
zonder bijzijn van anderen 
gecremeerd moest worden, want zij 
was dan al in het Licht. Het Licht 
waar ook haar echtgenoot Josias al in 
2007 was opgenomen. 
 

 
 
Zij had haar man leren kennen op de 
HBS in Velzen. Na zijn ingenieurs-
studie in Delft zijn ze getrouwd en in 

Alkmaar en later in Heiloo gaan 
wonen. Dit vanwege zijn werk bij het 
Reactor Centrum Nederland en 
daarna bij een ingenieursbureau. 
Sophie heeft zelf een studie Engels 
gedaan. In Heiloo werden Jaap en 
Coen geboren. Het gezin beschikte 
over een zeiljacht waarmee men vele 
tochten heeft gemaakt, ook naar het 
buitenland o.a. naar Frankrijk. Voor 
de kinderen was dit ieder jaar een 
groots gebeuren. 
 
Sophie had als hobby de piano en 
bekwaamde zich in het spelen van 
vooral klassieke werken o.a. van 
Beethoven. Met de muziek van een 
sonate van Beethoven, die zij zelf 
nog heeft gespeeld, is zij 
dinsdagmorgen vredig ingeslapen. 
 
Na de pensionering van haar 
echtgenoot, zijn Josias (Jos) en 
Sophie in Zuidlaren gaan wonen. In 
de oorlog was haar echtgenoot hier 
door zijn ouders ondergebracht en de 
goede contacten van toen zijn altijd 
blijven bestaan. In Zuidlaren leed Jos 
al aan de ziekte van Alzheimer en 
Sophie heeft hem daar langdurig 
verzorgd.  
 
Geestelijk en lichamelijk ging hij 
echter steeds verder achteruit en 
uiteindelijk moest hij worden 
opgenomen in De Cirkel hier in 
Haren, waar hij op 23 mei 2007 
overleed. 
 
Dit gebeuren heeft grote invloed op 
Sophie gehad. Het feit dat er geen 
regie meer over het eigen leven was, 
heeft haar diep aangegrepen. En ook 
de angst die ze meende te zien bij 
haar echtgenoot wanneer ze op 
bezoek kwam en weer weg ging, 
heeft haar diep getroffen. Dit was 
ook de reden dat ze zich had 
voorgenomen om te sterven, 
wanneer ze voelde dat ze zelf geen 
regie meer over haar eigen leven zou 
hebben. Ze wilde niet dat het zo zou 
gaan als met haar echtgenoot. 
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Sindsdien heeft ze veel informatie 
ingewonnen over levensbeëindiging 
en er ook met veel mensen over 
gesproken.  
In de dienst van 19 maart 2006 is 
Sophie welkom geheten als lid van 
de Doopsgezinde Gemeente Haren. 
Daarvoor was zij actief in Noord-
Holland. 
 
Omdat zij zo lang in Alkmaar en 
Heiloo heeft gewoond, heeft het 
broederschapshuis in Schoorl een 
bijzondere plaats bij haar gehad. Zij 
vierde haar verjaardag, op 
oudejaarsdag, dan ook vaak in 
Schoorl.  
Sophie was zeer betrokken bij de 
gemeente en nam actief deel aan tal 
van activiteiten. Zo was zij ook lid 
van de zusterkring. Van het uitstapje 
eind augustus heeft zij nog heel erg 
genoten.  
 
In de dienst van zondag 2 oktober 
hebben wij bij haar overlijden 
stilgestaan.  
Vanuit haar overtuiging dat zij in het 
Licht is opgenomen, wilde zij geen 
uitvaartdienst. Wel hebben we in de 
dienst uitgesproken dat ze onder de 
zegen van de Eeuwige rust moge 
vinden en geborgen mag zijn. 
Sophie van Eenennaam-Winzmann 
mocht 79 jaar worden. 
 
Ds. Kl. van der Werf 
 

Van de leden 
Zr. C.J. Wierenga-te Hennepe in 
Paterswolde (Noordwijk) was lid in 
Zeerijp/Zijldijk en belangstellende in 
Haren. Omdat haar deelname aan 
het gemeenteleven zich nu vooral 
hier afspeelt, heeft zij besloten lid te 
worden van onze gemeente (en 
belangstellende in Zeerijp/Zijldijk). 
Wij zijn blij met haar actieve 
participatie! 
 

Medewerking van het 
Groninger Doopsgezind 
Koor aan de dienst op 16 
oktober 
  
Sinds alweer een heel aantal jaren is 
het een goede gewoonte dat het 
Groninger Doopsgezind Koor in het 
najaar een keer in Haren de dienst 
opluistert en dan tevens blijk geeft 
van de ontwikkelingen bij het koor. 
Eerder kwam ds. Yetsenga dan met 
“zijn” koor uit Groningen en 
verzorgde daarbij zelf de preek. 
Thans zingt Renze gewoon met de 
tenoren mee maar wordt de dienst 
geleid door de eigen predikant, ds. 
Klaas van der Werf.   
  
Zoals bekend staat het koor onder 
leiding van onze dirigente Ella van 
Osnabrugge. Zij vierde onlangs haar 
10 jarig jubileum bij ons koor. Dit 
hebben wij op een bijzondere en 
feestelijke avond met elkaar gevierd. 
In de dienst van 16 oktober in Haren 
stond centraal de tekst “Nog is de 
lamp Gods niet uitgegaan”. 
We begonnen met “Wij zoeken hier 
uw aangezicht” en “Dit huis zij ons 
behoudenis”. Afwisselend zong het 
koor alleen een couplet en dan weer 
samen met de gemeente. Door de 
goede opkomst in de kerk klonken 
deze gezamenlijk gezongen 
gedeelten prachtig. 
 

 Dmytro Bortnianski 
 
Voor en na de overdenking zong het 
koor vierstemmig twee stukken 
alleen te weten “Come, my soul, 
thou must be waking” (van Joseph 
Haydn) en Tibie paiom (van Dmytro 
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Bortnianski, uit de Slavisch- 
orthodoxe liturgie).   
Na het gebed zong het koor nog iets 
uit het “vaste” repertoire namelijk 
Verleih’ uns Frieden (van Felix 
Mendelssohn Bartholdy). 
Tenslotte werd nog samen met de 
gemeente gezongen “Jezus zal 
heersen waar de zon”. 
 
U hebt in de dienst kunnen merken 
dat het koor primair zingt ter 
ondersteuning van de gemeente-
zang. Maar soms kan het koor het 
niet laten om ook iets alleen te 
zingen. Al was het maar om te laten 
zien dat we er zoveel plezier in 
hebben. 
 
Vanaf nu staan de repetities al weer 
in het teken van kerst. We gaan dan 
met name veel carols zingen. Mocht 
u eens nader willen kennismaken 
met het koor dan is dat uiteraard 
mogelijk. Het koor kan uiteraard 
altijd versterking gebruiken.  
 
Roelof Nienhuis    
 

Zusterkring 
 
10 oktober 2011 
Deze maandagmiddag was er 
opnieuw een grote opkomst, 17 
leden.  
Onze gast zr. Hansje Hazewinkel 
kwam ons vertellen over het 
kindertehuis "Siloam" op Curaçao. 
 

  
 
Twee en twintig jaar geleden, bij een 
bezoek aan Curaçao, lazen haar man 

en zij een artikel over een 
Rotterdamse politieman die samen 
met zijn vrouw en 15-jarige dochter 
alles achter had gelaten in Nederland 
om in Curaçao een kinderopvang te 
starten. Zo kwamen zij in contact 
met het zendingsechtpaar Herman 
en Bep Gijsbers. Herman een man 
met een opdracht, hij volgde een 
stem, dit werd hem door God 
opgedragen. Zij begonnen een 
kleinschalig tehuis in een toen vrij 
onherbergzaam gebied. Een 
kinderherstellingsoord waar steeds 
ongeveer zeven zieke kinderen 
werden opgevangen. Kinderen die 
niet door hun, vaak jonge moeders, 
verzorgd konden worden. 
 
Langzaamaan is het met heel veel 
inzet een deskundige instelling 
geworden. Met een goed contact met 
het plaatselijke ziekenhuis. (En deze 
heeft weer banden met het UMCG!) 
Ze krijgen geen subsidie, maar 
werken vanuit het geloof en hopen 
dat de harten van de mensen worden 
aangeraakt. Door veel te bidden 
krijgt hij alles waar hij om vraagt!! 
En dat gebeurt wonderwel door 
donaties en giften welke dan toch 
weer juist op tijd binnenkomen. 
Zoals door een actie van "De Wilde 
Ganzen". Men werkt met vrijwilligers 
ook uit Nederland. De Nederlandse 
Marine, daar gestationeerd, neemt 
geregeld goederen mee vanuit 
Nederland. 
 
Zo zijn er door de jaren vele, vaak 
ernstig zieke kinderen liefdevol 
begeleid.  
Zo ook het meisje Naffie, waar de 
fam.Hazewinkel een bijzondere band 
mee kreeg. Zij kwam als peuter van 
anderhalf in het tehuis. Zo rond haar 
vierde kwam ze, een aantal jaren 
geleden, samen met "pappa" Herman 
naar Groningen om hier geopereerd 
te worden. Enkele maanden werd ze 
hier verpleegd. Herman was toen ook 
in Haren. Het ziektebeeld van dit 
meisje greep ons erg aan. 
Binnenkort moet ze waarschijnlijk 
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opnieuw hier worden opgenomen 
omdat de laatste operatie in Curaçao 
niet gelukt is.  
 
We hebben met veel belangstelling 
geluisterd en vragen gesteld. Ook dit 
project maakt duidelijk dat er altijd 
weer veel steun en geld nodig is. 
Juist door een korte lijn, zie je waar 
het geld terecht komt.  
Dank aan zuster Hazewinkel voor 
deze middag. 
 
Onze volgende bijeenkomst is op 7 
november. Dan zal Fenna Tilstra 
een boekbespreking houden. 
Graag tot dan. 
 
Ria Dijkman 
 

Het Jeugdfonds 30 jaar 
 
Op 12 oktober 1981 startte de 
Doopsgezinde Gemeente Haren met 
het Jeugdfonds. In die tijd had Haren 
nog een actieve groep jeugd in de 
leeftijd van ± 16 tot 25 jaar, 
catechisanten en iets ouder. De 
activiteiten van die jongelui moesten 
natuurlijk betaald worden. Aangezien 
er geen echt budget voor jeugdwerk 
was, bedachten ds Keyser en mevr. 
Ledeboer-Bitter de mogelijkheid een 
apart fonds op te richten. 
 
En zo geschiedde. De jeugd wilde het 
liefst ‘eigen’ geld, maar daar voelde 
de toenmalige kerkenraad niet voor, 
men was bang voor onduidelijke 
financiële situaties. 
 
Men koos voor de middenweg, het 
Jeugdfonds. Dit fonds ging van start 
met een gift van fl 1000 van mevr. 
Ledeboer. In het Jubileumboek ‘Zie 
naar ons’ (dg Haren 1933-2008) 
vindt u op blz. 92 en 93 een 
samenvatting van de uitgaven van 
het Jeugdfonds in de loop der jaren. 
Binnenkort kunt u weer bezoek 
verwachten van een wijkcontact-
persoon. 

Hoe ziet het huidige jeugdwerk er 
uit? 
Onze zondagsschool telt op dit 
moment 13 kinderen, verdeeld in 
twee groepen in de leeftijd van 4 – 7 
jaar en 8- 11 jaar. Sedert kort 
hebben we ook een crèche die wordt 
bezocht door twee kinderen. 
Tieners helpen bij toerbeurt op de 
zondagsschool en ze passen op de 
kinderen in de crèche tegen een 
kleine vergoeding. 
 
Verder doet Haren mee in GDS 
verband o.l.v. Yvette Krol aan 
Doopsgezind Jongerenwerk. 
Het inmiddels gestarte seizoen 
vermeldt maar liefst 9 regio-
weekenden die worden gehouden in 
Groningen, Drenthe en Noord-
Holland. 
 
Incidenteel is er ook een avond voor 
tieners samen met de Doopsgezinde 
Gemeente Groningen, ook soms in 
Haren. 
 
De kerkenraad van Haren heeft met 
ingang van 1 januari 2011 de 
bijdrage om dit alles betaalbaar te 
houden, fors verhoogd. Het is, hopen 
wij, een investering in de toekomst, 
zie begroting 2011. 
 
De opbrengst van de kerstcollecte, 
vorig jaar € 945, dient om de 
materiaalkosten, kosten voor 
cadeautjes met kerst en incidentele 
kosten van de zondagsschool op te 
vangen. 
Wij vragen u ook dit jaar weer om 
uw bijdrage voor dit werk van onze 
gemeente. 
 
Fonds voor het jeugdwerk, bankrek. 
31.58.10.637 ten name van 
Doopsgezinde Gemeente Haren-
Jeugdfonds, Paterswolde. 
                                                                       
T.Koorn-Gulmans,  
bestuurslid, vanaf 1999 
 
P.J.Reidinga secr.  penn. vanaf 1981 
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Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen wij 
over de maanden augustus en 
september respectievelijk     
€  26,21  en  €  25,90. Voor het  
tarief basispakket werd weer 
ingehouden een bedrag van 
€  3,75 voor de periode september 
t/m november. 
De totaalstand is inmiddels geworden 
€  698,88 

                                                                                               
L.Huizinga 
B.Huizinga-Lutgendorp 
 

Opbrengst collecten  
 
Ter informatie zijn hierna 
opgenomen de collectedoelen en de 
hiervoor ontvangen bedragen uit de 
afgelopen periode. 
 
28 augustus:   
Liudger Stichten  € 68,10 
4 september:   
Pastoraal Diakonaal Fonds € 60,76 
25 september: project in de buurt, 
Mikkelhorst   € 62,50 
2 oktober:  project in de buurt, 
Mikkelhorst     € 78,00 
9 oktober:  
Pastoraal Diaconaal Fonds € 71,70 
16 oktober:  
Broederschappen op Java  € 157,85 
 
De boekhouder draagt er zorg voor 
dat de ontvangen bedragen naar de 
betreffende doelen worden 
overgemaakt.    
 

 

Zeg, ben jij al fair bezig? 
 
Fair Trade Original is begin oktober 
een campagne gestart om fairtrade 
onder de aandacht te brengen van 
het grote publiek, o.a. door 
televisiespotjes. 
Een van de producten waarvoor wij 
uw aandacht vragen is de nieuwe 
theelijn. 
 
De belangrijkste kenmerken van de 
nieuwe lijn zijn: de thee is volledig 
biologisch zonder kunstmatige 
toevoegingen, zoals geur en 
smaakstoffen. 
Het nieuwe verpakkingsontwerp is 
van milieuvriendelijk materiaal 
gemaakt: theezakjes en enveloppen 
zonder nietjes in kartonnen doosjes 
gemaakt van duurzame houtvezels. 
 U kunt o.a. kiezen uit engelse 
melange, earl grey, diverse 
fruitvariaties, groene thee en 
rooibosthee. 
 
De theesoorten komen uit diverse 
landen zoals Tanzania, India en Zuid-
Afrika. 
Gedurende de overgangsfase naar 
onze nieuwe theelijn kan het 
voorkomen dat nog niet alle soorten 
voorradig zijn. 
Wereldwinkel Haren, Hortuslaan 4, 
Haren. 
 

Eigen Weg – Eigen Wijs 
 
Onder het thema EIGEN WEG – 
EIGEN WIJS viert de Doopsgezinde 
broederschap enkele jubilea in het 
jaar 2011. 
Een aantal activiteiten hebben reeds 
plaatsgevonden en zullen nog 
plaatsvinden  
Ook de Doopsgezinde Gemeente 
Haren wil dit thema vorm en inhoud 
geven. 
 
Het geloofsdenken is in ontwikkeling. 
Zozeer dat er aan de ene kant een 
terugkeer naar de orthodoxie valt 
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waar te nemen, aan de andere kant 
worden de grenzen van geloven 
opgezocht. We zijn volgens 
sommigen Prof.  Harry Kuitert 
voorbij. 
Ooit was Vrijzinnigheid een soort van 
scheldwoord van de kant van de 
gevestigde kerk. 
Vandaag mag vrijzinnigheid een 
eigen weg inslaan. Nieuwe vormen 
van geloven, nieuwe vormen van 
kerk zijn, nieuwe vormen van leven. 
 
De Doopsgezinde gemeente wil in 
een drietal open avonden die nieuwe 
wegen verkennen. Niet hoogdravend 
in abstracte beschouwingen, maar 
groeiend vanuit de praktijk. 
 
Op 10 november 2011 zal gesproken 
worden en gesprek zijn over Geloven 
met of zonder God. 
Inleider is Ds Gabe Hoekema 
(1943)die als gemeentepredikant 
gewerkt heeft. 
 
Op 19 januari 2012 wil Ds Iris 
Speckman ( 1978) met ons spreken 
over Spiritualiteit in Dopers 
perspectief. Hoe komen we tot een 
dialogische wijze van vieren. 
Speckman is predikante in Almere 
 
Op 22 maart 2012 vindt er een 
gedachtewisseling plaats over 
spiritualiteit en ethiek. Ds Gerke van 
Hiele (1956) leidt het gesprek in. 
Van Hiele is succesvol 
gemeentepredikant in Wageningen. 
Drie generaties, elk met een eigen 
geluid. 
 
Geheel anders zal op 16 februari  
2012 Anna Zernike ten tonele 
worden gebracht. Anna Zernike was 
in 1911 de eerste vrouwelijke 
predikante in Nederland. Zij werd 
beroepen door de Doopsgezinde 
Gemeente Bovenknipe in Friesland. 
 Korneel  Roosma-de Vries zal haar 
tot leven brengen. 
 

Iedereen is  van harte welkom om 
aan deze avonden deel te nemen, 
wie u ook bent, wat u ook gelooft. 
De toegang is vrij. 
 
Aanvang 20.00 uur. 
Doopsgezinde kerk Haren 
Nieuwe Stationsweg 1  
9751 SZ Haren 
www.dgharen.doopsgezind.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doopsgezinde Kerk Haren 
10 november  

Gesprek over Geloven met 
of zonder God 
Inleiding door Ds Gabe Hoekema 
 
De vanzelfsprekendheid van God is 
verdwenen. Bestaat God of niet? 
De vanzelfsprekendheid van geloven 
is verdwenen. Geloven waarin? 
Waartoe? 
De geloofstaal verandert zoals alle 
taal. ”Doe eens gewoon man”. Ook 
de taal in de kerk. Is er nog een 
gemeenschappelijke taal? 
Over deze en andere vragen nodigen 
wij u uit met elkaar in gesprek te 
gaan. 
Welkom: iedereen! 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Nieuwe Stationsweg 1 
Info: info@dgharen.doopsgezind.nl 
Tel. 050 3642132 
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Kerkdienst en Reünie voor afstammelingen  
van Zwitsers-doopsgezinde vluchtelingen. 
 
Op zondag 13 november 2011 staat onze gemeente “DGGroningen” uitgebreid 
stil bij de komst van ruim 120 Zwitsers-doopsgezinde vluchtelingen 300 jaar 
geleden. Afstammelingen van deze vluchtelingen worden uitgenodigd om die dag 
naar ons kerkgebouw te komen. Na ontvangst met koffie of thee vanaf ca. 9.30 
uur gaat een van de afstammelingen, ds. Geert Brüsewitz, om 10 uur voor in een 
speciale dienst. Na afloop van de dienst worden de tentoonstellingen 
‘Doopsgezind, mijn passie’ en ‘Doperse diaspora’ geopend. Na een lunch, wordt 
vanaf ca 13.30 uur met autobussen een tocht gemaakt langs oude boerenhoeven 
en plaatsen in en rond Groningen en Sappemeer/Kalkwijk, die ooit bewoond 
werden door de Zwitsers. Op een van die boerderijen wordt onderweg 
gepauzeerd. Een andere afstammeling, br. Beno Hofman, zal een en ander 
toelichten. Het programma eindigt om ca. 17 uur. De kosten voor deelname aan 
het middagprogramma bedragen €15 per persoon. 
Als u ook een ‘afstammeling’ bent en graag wilt deelnemen aan het 
middagprogramma, dan wordt u verzocht u op te geven op een intekenlijst 
achter in de kerk of via email: brusewitz.lucie@gmail.com. In beide gevallen 
wordt u verzocht voor 1 november de €15 te storten op ING-rekening 4203841 
t.n.v. mw. L. Brusewitz-Kijlstra, o.v.v. ‘Reünie 13-11-11’. 
 
 
 
 
 

Concert Coro con Capri zondag 30 oktober om 15.00 

Vrouwenkoor Coro con Capri, onder leiding 
van Ella van Osnabrugge bestaat 10 jaar en 
viert haar tweede lustrum met een concert 
in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Het 
concert is een muzikale reis langs de 
grenzen van Europa. Vorig jaar werd de 
eerste helft van “de reis” gemaakt, nu zal 
het volledige programma worden 
gezongen, met start en finish in Rusland. 
De muzikale genres variëren van klassiek 
tot lichte- en wereldmuziek. De reis 
impliceert dat er in niet minder dan 16 
verschillende talen wordt gezongen!  
Muziekgroep “De Jongens” zal het 
programma aanvullen met Ierse 
volksmuziek en het koor bij een aantal 
koorstukken begeleiden. Hierbij wordt ook 
medewerking verleend door een violist en 
een klarinettiste. Komt allen! 
Entree € 8.00 Kinderen t/m 12 jaar € 4.00 
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Thomas 
Sinds enige jaren heb ik contact met Thomas Knol, 
belangstellend doopsgezind. Op een bepaald moment 
wilde Thomas contact met de Doopsgezinde gemeente, 
het geloof ook van zijn jeugd. Na een hele moeilijke 
periode was hij weer op de weg naar boven. Een eigen 
woning, een baan, nieuwe doelen in zijn leven. En toen 
kwam ook de vraag naar geloven. Hoe zit dat, wie ben ik, 
en wat is mijn plek tussen de andere mensen en met 
God. We hadden veel gesprekken. In het voorjaar voelde 
Thomas zich niet zo lekker en voor de zomer kreeg hij 
een heel naar bericht. Omdat er vast ook velen zijn die 
Thomas niet zo goed kennen, dacht ik dat het goed was 
dat zijn verhaal ook in ons gemeenteblad staat. 
 

          Geert Brüsewitz 
 
Onderstaand artikel verscheen in de Riepe van oktober. De Riepe is de 
straatkrant van Groningen, die verkocht worden door dak en thuislozen, die 
daarmee wat geld verdienen. 
 
Thomas is ongeneeslijk ziek maar blijft positief 
 

‘Ik wist niet dat er zoveel mensen zijn die om mij geven’ 
 
Hij is net terug van acht dagen vakantie in Turkije, cadeau gekregen van zijn baas. 
Thomas blijft maar benadrukken hoe dankbaar hij daarvoor is. ‘Toen hij het nieuws 
hoorde vroeg mijn baas of er nog iets is dat ik altijd had willen doen. Vliegen, zei ik. Dat 
heb ik nog nooit gedaan. Hij gaf me deze vliegvakantie, dat vond hij het minste wat hij 
voor me kon doen.’  
 
Veel lezers zullen Thomas Knol en zijn Nina nog wel kennen. Jarenlang verkocht hij de Riepe, 
een tijd waarin hij veel mensen leerde kennen en voorzichtig weer aan een toekomst begon te 
denken. In een eerder interview met de Riepe vertelde hij al eens dat het eigenlijk sinds de 
scheiding van zijn ouders, hij zat toen in groep vijf, al bergafwaarts met hem ging. Toen hij tien 
was kwam hij voor het eerst in aanraking met de politie vanwege diefstal. Tien jaar later waren de 
diefstallen groter, terwijl zijn toekomstperspectief steeds kleiner werd. Hij raakte verslaafd aan 
alcohol, heroïne en cocaïne.  
Thomas komt oorspronkelijk uit Friesland waar hij veel gezworven heeft. Daarna bivakkeerde hij 
jaren, al bedelend, in de Groningse straten. Ook zat hij perioden in de gevangenis. En nu, nu hij 
46 en al jaren van de drank en drugs af is, al vier jaar een eigen huis heeft en een lieve hond die 
zijn grote liefde is, weer goed contact heeft met zijn moeder – nu heeft hij nog maar drie 
maanden te leven.  
 
‘Ik viel al een jaar af, zonder dat ik wist waarom. Ik kreeg speciale dieetvoeding om niet nog meer 
gewicht te verliezen. Ik had heel erge rugpijn, begon er slechter uit te zien. Maar op de eerste 
longfoto was niets te zien. Een half jaar later werd er nog een foto gemaakt en ik wist zelf meteen 
dat het niet goed zat. Op 12 augustus kreeg ik te horen dat ik longkanker heb en dat het is 
uitgezaaid. Ik kan niet meer behandeld worden. Chemokuren zouden het leven alleen wat 
verlengen, maar ik heb van dichtbij meegemaakt hoe je kwaliteit van leven dan achteruit gaat. Ik 
wil ook geen onderzoeken meer en ik wil niet weten in welk stadium ik zit, daar word ik alleen 
maar depressief van. Ik kan wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat is voor mijn omgeving 
niet leuk en voor mezelf ook niet. Je moet toch verder. Ik heb besloten dat ik ga genieten van de 
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tijd die ik nog heb en dingen blijf ondernemen zolang het kan. Ik wil bijvoorbeeld nog een keer 
naar Valkenburg, dat lijkt me heel mooi.’ 
 

Thomas staat er niet alleen voor. Hij heeft sinds een 
aantal jaren weer contact met zijn moeder en 
daarnaast zijn er veel mensen die hem steunen. ‘Ik 
wist niet dat er zoveel mensen zijn die om mij geven, 
die me dit niet gegund hadden. Ik dacht dat ik een 
klein groepje mensen om me heen had, maar die 
groep blijkt veel groter. Dat doet me heel goed. Ik heb 
nog veel contact met klanten die de Riepe van me 
kochten, ook via Facebook en Hyves. Daarom wil ik 
mijn verhaal hier graag vertellen, zodat mensen weten 
hoe het met me gaat en dat ik er positief in sta. 
Natuurlijk had ik liever nog twintig jaar geleefd, maar je kunt er niks aan doen. Ik ben heel 
verdrietig geweest. In het begin had ik last van huilbuien, maar sinds ik pijnstilling krijg gaat het 
beter. Mensen zeggen zelfs dat ik er weer beter uitzie. Pijn tekent zich blijkbaar af in je gezicht. 
Het is wel dubbel te horen dat ik er beter uitzie terwijl ik weet dat het vanbinnen niet goed is. Ik 
probeer verder te gaan met mijn leven. Ik heb gelukkig een goede huisarts die niet afwijzend 
tegenover euthanasie staat. En ik ben van nature een vechter, dus die drie maanden worden er 
misschien nog wel zes.’ 
 

Op zijn tafel liggen potjes en doosjes met pijnstillers en medicijnen. Ook shag, want hij was 
gestopt met roken maar van zijn arts mag hij dat nu rustig weer doen. Thomas krijgt morfine 
tegen de pijn en daarom kan hij niet meer werken want hij mag geen auto meer rijden. De laatste 
drie jaar heeft hij erg genoten van zijn werk voor Catering- en maaltijdservice Koks Herberg. Hij 
bracht als chauffeur maaltijden rond. En schijnbaar naar volle tevredenheid van zijn baas, die 
hem spontaan een vliegvakantie van acht dagen gaf toen hij het slechte nieuws hoorde. Thomas: 
‘Het was echt een geweldige reis, ik ben samen met mijn buurman Rolf gegaan. Mijn collega’s 
hebben 225 euro zakgeld voor me ingezameld. Geweldig hoe ze meeleven, echt heel 
hartverwarmend.  
Ik heb daar aan parasailing gedaan. Ik heb hoogtevrees maar daar heb ik me maar overheen gezet. 
Ik vond het zelfs zo mooi dat ik het twee keer heb gedaan! We hebben twee boottripjes gemaakt 
en natuurlijk gezwommen in de Middellandse zee. Ongelooflijk, zo mooi blauw is dat water. We 
hebben veel van de omgeving gezien. Ik heb zoveel indrukken opgedaan, ik heb wel vierhonderd 
foto’s gemaakt. Ik ben mijn baas er heel erg dankbaar voor. Het vliegen was ook geweldig.’ 
 

Zijn grootste zorg toen hij hoorde dat hij niet meer beter 
zou worden was Nina, zijn hond. Thomas deed een paar 
jaar terug vrijwilligerswerk voor de Abandoned Pets 
Foundation, een organisatie die zich inzet voor dierenhulp 
in Nederland en buitenland. Hij deed controles bij mensen 
thuis om te kijken of dieren goed terecht zouden komen. 
Zijn Nina kreeg hij ook via de stichting. Ze komt uit 
Portugal en was eerst erg bang voor geluiden, voor 
mensen. Nu is ze een vrolijke hond die graag op schoot zit 
en bezoekers enthousiast begroet. ‘Mijn grootste zorg is 

dat Nina goed terechtkomt. Ik heb haar sinds ze een half jaar was en sindsdien zijn we 
onafscheidelijk. Ze luistert voortreffelijk. En ik krijg heel veel liefde van haar terug. 
Ze heeft het wel in de gaten hoor, dat er iets niet goed is. Normaal ligt ze altijd bij me op de 
bank, maar de laatste tijd gaat ze daar liggen, in haar mand. Ze neemt een bepaalde afstand, ik kan 
echt voelen dat ze is veranderd. Ik hoef me geen zorgen meer om haar te maken, dat is fijn. Via 
de Pets Foundation zal ze een goed nieuw huis krijgen. Ik heb me al aangemeld voor het Hospice 
aan de Eendrachtskade (in Groningen. Het Hospice Gasthuis is een plek voor ongeneeslijk zieke 
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mensen die hun laatste dagen door omstandigheden niet thuis kunnen doorbrengen, red.) want ik 
weet dat het op het laatst erg kan worden en dan kun je niet meer voor jezelf zorgen. Nina mag 
dan met me mee. Dat schilderij’, Thomas wijst naar een geschilderd portret boven de bank dat hij 
vorig jaar van Nina liet maken, ‘gaat ook mee naar haar nieuwe baasje. Het blijft vreemd om te 
weten dat ik er over een tijdje niet meer ben. Maar ik moet zeggen dat het ook z’n voordelen 
heeft. Ik kan afscheid nemen en dingen die niet uitgesproken zijn alsnog uitspreken. Ik vind het 
het ergste voor mijn moeder, het ging juist zo goed’. 
 

Thomas is niet bang voor de dood. ‘Ik hou vast aan mijn geloof, daar heb ik heel veel aan. Het 
enige waar ik bang voor ben is het moment waarop de pijn zo erg wordt dat ik niet meer kan 
genieten van de dingen om me heen. Daar zie ik tegenop, dat moment waarop ik moet beslissen.’ 
Waar Thomas ook mee zit is het feit dat hij geen begrafenisverzekering heeft en dus 
waarschijnlijk in alle soberheid door de gemeente begraven wordt. Onlangs woonde hij de 
begrafenis van de zoon van een collega bij en toen besefte hij hoe belangrijk het is dat 
nabestaanden goed afscheid kunnen nemen. ‘Ik vind het moeilijk dat mijn afscheid misschien kil 
en zakelijk wordt. Maar ik heb er met mijn dominee over gesproken en hij zegt dat er wel dingen 
te regelen zijn. Dat is een fijn gevoel.’ 
 

Fotograaf Robert maakt foto’s van Thomas en Nina. Toen buurman Rolf tijdens het gesprek als 
derde bezoeker binnenkwam ging Nina toch maar dicht bij Thomas zitten. Af en toe lijkt ze hem 
onderzoekend aan te kijken. Is dit niet wat teveel voor mijn baasje?, lijkt ze zich af te vragen. Ze 
knuffelt hem. ‘Ze kruipt nog net niet in je’, zegt Robert.  
‘Ik heb zelf wel 1500 foto’s van haar’, zegt Thomas met een zachte blik op zijn hond.  
Even later laat hij ons uit. Zijn ogen kalm, zijn glimlach vriendelijk. ‘Tot ziens hè.’ 
 

Tekst: Saffira Rijkee     Fotografie: Robert van der Molen 
 

‘Mijn grootste zorg is dat Nina goed terechtkomt’ 

 
 

Komende vacature in de Broederschapsraad  
 

Geachte zusters en broeders, 
 

br. Alle Hoekema, secretaris van de Broederschapsraad heeft aangegeven dat hij 
in april 2012 wil aftreden. De Broederschapsraad heeft besloten om nu reeds een 
zoekcommissie in te stellen die als opdracht heeft geschikte kandidaten te 
zoeken om de komende vacature te vervullen.  
De zoekcommissie bestaat uit br. Marc Vos, voorzitter van de Raad van Toezicht, 
br. Renze Yetsenga, lid van de Broederschapsraad en br. Henk Stenvers, 
algemeen secretaris/directeur.  
 

Conform het reglement van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, art. 25 wil de 
zoekcommissie de gemeenten en regionale verbanden raadplegen en in de 
gelegenheid stellen namen aan haar door te geven van kandidaten die mogelijk 
geschikt zijn.  
Voor een omschrijving van de taken van de bestuurssecretaris van de ADS 
verwijzen we graag naar het bijgevoegde profiel.  
 

De zoekcommissie wil u verzoeken eventuele namen vóór 10 november 
aanstaande aan haar door te geven.  
Bij voorkeur per email: h.w.stenvers@ads.nl of per post aan de ADS, Singel 454, 
1017 AW te Amsterdam.       
 

Namens de zoekcommissie, met broederlijke groet,  
 
Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur  
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  Taakomschrijving secretaris Broederschapsraad  
 
De secretaris is verantwoordelijk voor:  

• In overleg met voorzitter, penningmeester en algemeen secretaris het 
voorbereiden van beleidskeuzes van de Broederschapsraad (BR) 

• In overleg met voorzitter, penningmeester en algemeen secretaris 
voorbereiden van de vergaderingen en de vergaderagenda 

• Vertegenwoordiging van de ADS naar gemeentelijke gebeurtenissen 
(evenals andere BR-leden)  

• taakveld oecumene (vertegenwoordiging in oecumenische organen ligt bij 
anderen) 

• Ondersteunen van BR leden in de uitvoering van hun taken.  
• Het onderhouden van contacten met gemeenten, regionale verbanden en 

instellingen en met externe partijen 
• Samen met algemeen secretaris: voor een ad hoc ‘mobiliteitsbureautje’ 

(waar predikanten/gemeenten informeel terecht kunnen) 
 
De uitvoering van de taken geschiedt in overleg met de voorzitter, 
penningmeester en algemeen secretaris/directeur. 
 
Tijdsbeslag: 

• Er zijn negen tot tien BR-vergaderingen per jaar, op dinsdag vanaf het 
einde van de middag     

• Eén keer per jaar een BR-beraadsbijeenkomst (vrijdagmiddag tot 
zaterdagmiddag) 

• Eenmaal per twee weken V (voorzitter ), S (secretaris), P 
(penningmeester) -overleg (in de zomermaanden minder frequent) 

• Twee Broederschapsvergaderingen (BV) per jaar op zaterdag 
• Bezoeken van ad-hoc vergaderingen/intredes/afscheid/manifestaties, al 

naar gelang de agenda het toelaat en in overleg met andere BR leden.  
• Voeren van correspondentie (in overleg en samenwerking met het bureau)  
• Incidenteel extra overleg 

 
Profiel: 
Om de taak goed te kunnen vervullen is het nodig dat de secretaris over een 
aantal eigenschappen beschikt.  
Kernbegrippen zijn: zorgvuldigheid, openheid, goede uitdrukkingsvaardigheid in 
woord en schrift, goed kunnen samenwerken, oog voor de mogelijkheden en 
beperkingen van een kleine professionele organisatie, beschikbare tijd.  
Bestuurlijke ervaring en een goed inzicht in de Nederlandse doopsgezinde 
geloofsgemeenschap en in veranderingen binnen de Nederlandse kerken in het 
algemeen zijn van groot belang.   
 
Sommige taken die de huidige bestuurssecretaris verricht, kunnen waarschijnlijk 
ook door andere BR leden worden verricht.  
 
Bezit van een rijbewijs en beschikking over een auto is zinvol, maar niet absoluut 
noodzakelijk.  
 
Opgesteld,  
namens de Broederschapsraad 
oktober 2011  
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Belijdenissen gevraagd! 

 
We kunnen terugkijken op een feestelijk doopsgezind jubileumjaar met vele 
doopsgezinde happenings; van tentoonstellingen tot congressen, van 
toneelstukken tot landdagen, van magazines tot kalenders en boeken. 
Herhaaldelijk werden doopsgezinden opgeroepen niet langer de stillen in den 
lande te zijn, maar 'uit de kast te komen'. Waarmee precies is echter minder 
duidelijk. Want wat betekent doopsgezind zijn nu eigenlijk precies? Bestaat er 
zoiets als een doopsgezinde identiteit en zo ja, hoe kan die dan omschreven 
worden?  
  
Na alle feestelijkheden vond de redactie van de Doopsgezinde Bijdragen het tijd 
worden voor wat reflectie. Daarom zal zij binnenkort een themanummer wijden 
aan doopsgezinde identiteit. In dit kader wil zij onder andere onderzoek 
verrichten naar de inhoud van het doopsgezinde belijden in de twintigste eeuw. 
Zonder bronnen is onderzoek doen echter onmogelijk en daarom is de redactie 
op zoek naar doopsgezinde belijdenissen. Uw hulp is hierbij hard nodig! Vandaar 
het verzoek om een kopie van uw belijdenis op te sturen naar Anna Voolstra 
 haar e-mail-adres annavoolstra@hotmail.com tot uiterlijk 1 maart 2012. 
Zoudt u hierbij willen vermelden uit welk jaar de belijdenis komt en in welke 
gemeente deze werd uitgesproken? Uiteraard zullen alle belijdenissen 
vertrouwelijk en anoniem behandeld worden.  

Dit onderzoek kan enkel uitgevoerd worden met uw hulp. We hopen dan ook dat 
interesse in en nieuwsgierigheid naar een al dan niet gedeeld doopsgezind 
belijden u zal aanmoedigen uw belijdenis op te sturen. Alvast heel hartelijk dank 
voor uw medewerking! 

 

U i t n o d i g i n g 

ANNE ZERNIKE STUDIEDAG 
ZATERDAG  5 NOVEMBER  2011  

IN DE DOOPSGEZINDE KERK VAN DE KNIPE  
 

 
GEZAG EN LEIDERSCHAP. VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST 

 

Op 5 november 2011 is het precies honderd jaar geleden dat Anne Zernike in de 
Doopsgezinde Kerk van De Knipe (Friesland) als eerste vrouw in Nederland werd 
bevestigd in het predikambt. 

Inmiddels zijn er honderd jaren verstreken. Jaren waarin er binnen de 
verschillende kerkgenootschappen, op eigen wijze, volop is en wordt 
gediscussieerd over de positie van de vrouw binnen de kerk, over het gezag van 
vrouwelijke predikanten of voorganger binnen de gemeente en het religieuze 
leiderschap van vrouwen in het algemeen. In ‘Annes kerk’ in De Knipe willen we 
onderzoeken hoe Anne Zernike haar predikantschap vorm gaf, wat de 
aanwezigheid van vrouwelijke predikanten en voorgangers betekent, of/wat het 
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uitmaakt of de dominee of voorganger een man of een vrouw is, in hoeverre 
vrouwelijke dominees anders optreden dan hun mannelijke collega’s en wat er is 
veranderd of aan het veranderen is in het ambt.  
 

De kosten voor deze dag, inclusief koffie, lunch en thee, bedragen € 15,00  
Alle deelnemers ontvangen tevens het herinneringsbundeltje Honderd jaar 
vrouwen in het Wondere Ambt, met daarin twee artikelen; één over de eerste 
vrouwelijke predikanten en één over Anne Zernike. 
 

Vul de aanmeldstrook zo volledig mogelijk in en stuur deze vóór 28 oktober 
naar:   
Saapke van der Meer, P. de Hooghstraat 13, 8932 LX Leeuwarden of stuur 
de onderstaande gegevens per e-mail naar: hilbrandboltjes@planet.nl  
 

De kosten van de studiedag kunnen vóór 28 oktober worden overgemaakt op 
rekening 29.81.01.211 van de Friese Doopsgezinde Sociëteit te  
St. Jacobiparochie onder vermelding van ‘deelname Anne Zernike-dag op 5-11-
2011’. 
 
������������ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanmeldstrook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ������������ 
 
de heer / mevrouw ..………………………………………………………………………..  

te (postcode / woonplaats)    .………………………………………   (tel)    ………………... 

geeft / geven zich op voor deelname aan de Anne Zernike Studiedag op 5 november in de 

Doopsgezinde Kerk van De Knipe. (Ds. Veenweg 61, 8456 HK De Knipe)  

Programma Anne Zernike Studiedag 

5 november 2011 

09.30-10:15  Ontvangst en koffie 
 

10:15-10:25  Opening door dagvoorzitter Yvonne Hiemstra 
 

10:25-10:45   Drs. Froukje Pitstra, promovenda aan de faculteit 
Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen en 
biografe van Anne Zernike.  
Titel lezing: Anne Zernike: Voorgangster in het wondere ambt 
 

10:45-11.15   Prof. dr. Riet Bons-Storm, theologe en emerita hoogleraar 
Pastoraat en Vrouwenstudies aan de faculteit Godgeleerdheid 
&Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.  
Titel lezing: Een andere stem. Over het gezag van vrouwen op de kansel 
 

11:15-11.45   Koffie 
 

11:45-12:15: Dr. Ciska Stark, Universitair docent praktische theologie aan het 
Doopsgezind Seminarium van de Vrije Universiteit van Amsterdam en universitair 
docent homiletiek en liturgiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.  
Titel lezing: Op eigen gezag. Vrouwen gaan voor. 
 

12:15-12:45   Paneldiscussie 
 

12:45-14:00   Lunch  
 

14:00-15:00   Korneel Roosma speelt de voorstelling ‘Anne Zernike’ 
 

15:00-16:00   Sluiting & borrel 
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Overgenomen uit het Friesdagblad van 19 september 2011 

Mennisten verkennen nieuwe geloofswegen 
 
Liefst 1500 doopsgezinden waren gisteren aanwezig tijdens de jubileumviering 
van doopsgezinden in en rondom Mennorode in Elspeet. De jeugd kreeg een 
prominente plek in het programma. 
Dirk Visser 
Elspeet - Gezien de samenstelling van de aanwezigen - overwegend oudere 
doopsgezinden - was het des te opmerkelijker dat het programma vooral 
toegespitst leek op de ongeveer zestig jongeren in de feesttent. 
Veel aanwezigen zullen waarschijnlijk voor het eerst in hun leven een clip van de 
rockband U2 hebben gezien. Ds. Tjitske Hiemstra van de Doopsgezinde 
Gemeente Leeuwarden had een duidelijke mening over de opzet van het 
programma: ,,Fantastisch. We moeten niet alleen met oude, vertrouwde vormen 
maar met nieuwe vormen de toekomst in. Heel veel mensen willen nieuwe 
wegen inslaan. Alleen zo hebben we toekomst. Menno Simons begon tenslotte 
ook met iets nieuws.” 
Hiemstra was blij dat zij en anderen van de jubileumcommissie de ruimte hadden 
gekregen in een workshop nieuw terrein te verkennen. Zelf had ze een ‘huis van 
bezinning en bezieling’ ingericht met aandacht voor een dergelijk ‘huis’ dat op 6 
november door Leo Fijen in de doopsgezinde kerk van Leeuwarden wordt 
geopend. 
Verspieders 
Voor de slotviering in de grote tent hadden Broederschapspredikante Marion 
Bruggen en ds. Gerke van Hiele uit Wageningen die hierin voorgingen, het thema 
Verspieders gekozen. ,,We waren dit jaar verspieders in eigen traditie en ook 
deelgenoot in de zoektocht van Menno Simons, die 450 jaar geleden stierf. We 
leerden Anne Mankes-Zernike kennen, honderd jaar geleden niet alleen de eerste 
vrouw op de kansel in Nederland; we ontdekten ook haar vergaande 
vrijzinnigheid. Het congres over rechtvaardige vrede in juni was georganiseerd 
door het 275 jaar oude Seminarie. En we zijn ons nog meer bewust geworden 
van de betekenis van de tweehonderd jaar oude Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit voor de verbondenheid, ondersteuning en samenhang tussen alle 
doopsgezinde gemeenten.” 
Het bruist overal van activiteiten in onze geloofsgemeenschap, aldus Bruggen. 
Nieuwe liederen – in de viering werd ‘Eigen wijs en eigen weg’ van Eppie Dam en 
Hindrik van der Meer gezongen -, tentoonstellingen, wandel- en fietstochten 
langs Menno’s wegen, een wetenschappelijk congres en nu in Elspeet het 
hoogtepunt van de jubileumactiviteiten. 
Verhalenverteller Kees Posthumus, in doopsgezinde kring bekend om zijn solo-
optreden Menno Simonszoon, kreeg drie kwartier om door de hele Bijbel te 
snellen. Dat deed hij op zijn onnavolgbare, relativerende manier. ,,Dansen is 
beter dan marcheren, want dansen brengt vrede” was een van de zinnen 
waarmee hij de aanwezigen voor zich innam. 
Serieuzer ging het toe in de bijna dertig workshops. Ds.Tjitske Hiemstra legde 
Lectio Divina uit. Eerst een zorgvuldige lezing van de bijbeltekst, waarna 
overdenking, gebed en rusten in God. Bij welk woord of welke zin gaat je hart 
open? Geloof heeft niet alleen met het hoofd te maken, maar meer nog met het 
hart, aldus Hiemstra. 
Dit was een van de weinige workshops waarin de Bijbel ter sprake kwam. Het zal 
wel toeval zijn dat workshop nr. 1 het Vrijzinnig leerhuis was. Uiteraard kwam 
weerloosheid aan de orde, klimaatverandering, duurzaamheid, de 
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Wereldraadbijeenkomst in Kingston over het Decennium ter overwinning van het 
geweld, vergrijzing in relatie tot gemeenteopbouw, en nog veel meer. 
In een vervolg op de tentoonstelling Gedoopt eerder dit jaar in Amsterdam vroeg 
drs. Anna Voolstra, voorzitter van de Doopsgezinde Historische Kring, welke 
namen ontbraken in de doopsgezinde canon van veertig mannen en vrouwen op 
die expositie. Uiteraard werd Jan Nieuwenhuijzen genoemd, oprichter van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen maar ook Richt Heijnes, een zestiende 
eeuwse doopsgezinde martelares uit Balk of IJlst; onbekende maar belangrijke 
vrouwen uit de doopsgezinde geschiedenis; en meer eigentijdse doopsgezinden, 
onder wie de te vroeg overleden hoogleraar dr. Sjouke Voolstra, afkomstig uit 
Akkrum. 
Twee bussen 
Uit de Friese Wouden kwamen de doopsgezinden met twee bussen naar Elspeet. 
Kerkenraadslid Marijke Sinnige-Bos van de Doopsgezinde Gemeente Veenwouden 
verwachtte van de jubileumdag de ontmoeting met andere broeders en zusters 
om moed voor de toekomst te krijgen. 
In zijn slotwoord zei ADS-voorzitter Otto Bleker: ,,Jullie zijn vaker dan ooit 
bevraagd met de woorden: Wat is dat eigenlijk, doopsgezind?” Hij gaf zelf het 
antwoord: ,,Voel de gemeenschap van de vrije gelovigen, die samen het pad van 
Christus willen gaan, die een andere rechtvaardige maatschappij willen, die 
vrede en gerechtigheid willen, in Zijn naam, morgen, dit jaar, alle jaren.” 

 

Oefendagen  
Spiritualiteit in 
Mennorode 

Workshops door auteurs 
‘Onderweg, reisgids spiritualiteit’ 

 

Elspeet – In het kader van de maand van de 
spiritualiteit worden oefendagen gehouden in 
Mennorode op 11 en 12 november 2011. De 
tweedaagse bestaat uit diverse workshops die 
worden gegeven door de auteurs van het boek 
‘Onderweg, reisgids spiritualiteit’. Voor iedereen die 

zijn spiritualiteit wil ontdekken en oefenen.   
 

Spiritualiteit verkennen 
In de Maand van de Spiritualiteit kunt u op bijzondere wijze kennis maken met 
het boek ‘Onderweg, reisgids spiritualiteit’, geschreven door 5 doopsgezinde 
predikanten. Op  11 en 12 november aanstaande bieden de auteurs verschillende 
workshops aan om de eigen spiritualiteit te verkennen en te oefenen.  
 

Zo is er op vrijdagavond een  workshop  over het werken met film als middel om 
de verbeelding in gang te zetten en gevoelig te worden voor een diepere 
werkelijkheid.  Verder wordt geoefend in beeldmeditatie en zullen diverse 
thema’s aan bod komen. De dagen staan onder leiding van Marion Bruggen, 
Geert Brüsewitz, Christine Schlette en Jeanet van Woerden. 
 

Praktische informatie 
De tweedaagse vindt plaats op Mennorode conferentiecentrum in Elspeet 
(Apeldoornseweg 185). Tijden: vrijdagavond 11 november 19.00 tot 
zaterdagmiddag 12 november 17.00 uur. De kosten bedragen  €99,- per persoon 



Algemeen 

 

 

32 

(dit is inclusief overnachting). Opgeven kan via T 0577-498111 of E 
reserveringen@mennorode.nl.  
 

Het boek ‘Onderweg, reisgids spiritualiteit’ is verkrijgbaar bij het bureau van de 
ADS , via de boekhandel of bij Uitgeverij Docete in Utrecht, voor €14,95.  
 

Voor meer details kijk op www.mennorode.nl 
 

Oktober bericht  
Voor leden en belangstellenden van Doopsgezinde Gemeenten 
 

Compassie en Iconen bij Buitengoed Fredeshiem 
 

Buitengoed Fredeshiem, het schitterend gelegen doopsgezind 
broederschapshuis in het bosrijke gebied nabij Steenwijk, organiseert ook dit 
najaar uiteenlopende en volledig verzorgde arrangementen voor individuele 
inschrijving. Buitengoed Fredeshiem beschikt o.a. over comfortabele 1- en 2-
persoonshotelkamers. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden, waarbij 
een gastheer/gastvrouw aanwezig is. Buitengoed Fredeshiem biedt haar gasten 
alle rust, gastvrijheid en persoonlijke aandacht voor een buitengewoon verblijf! 
 

Compassie, een toverwoord?                      vr 18 – zon 20 november 
Een inspirerend weekend in de Maand van de Spiritualiteit. Compassie… is dat 
medelijden, medeleven, mededogen? Of toch anders? Alle grote religies 
benadrukken dat ‘compassie’ een blijk van ware spiritualiteit is en dat ze ons in 
contact brengt met de transcendente aanwezigheid van wat mensen God, Allah, 
Boeddha, Nirwana of Tao noemen. Centraal staat de ‘gulden regel’: behandel 
anderen zoals je zelf behandeld wilt worden (uit: Compassie van Karen 
Armstrong). Medewerking verleent prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck, 
Remonstrants predikante en mede-auteur van ‘Catechismus van de Compassie’. 
De leiding is in handen van ds Martha Bakker en ds Tineke Weidema. 
 

Iconen achter-glas-schilderen (Werkplaats Spiritualiteit) ma 12 – vr 16 dec
  

In deze ‘donkere week voor kerst’ beoefenen we de oude volkskunst van het 
schilderen van achter glas iconen. Op de achterkant van het glas wordt een 
traditionele tekening nagetrokken. U werkt naar eigen inzicht dat beeld verder 
uit. Het schilderen van de iconen, de ochtend- en avondmeditatie, de introducties 
in de thema’s en de gezamenlijke arbeid combineren bezinning met 
ambachtelijkheid. Schilderkunstige ervaring is niet nodig.  
Artistieke en geestelijke leiding: Tjalling Kindt. Hij studeerde mystiek en 
spiritualiteit  en geestelijke begeleiding aan de Radboud Universiteit, beoefent de 
volkskunst en is predikant van de Doopsgezinde Gemeente  te Koog aan de 
Zaan. 
 

Komende programma’s: 
Leeftochtcursus: Levenskunst en levenskunde vr 18 – zon 20 november 
Leeftochtcursus: Schrijvend bloeien: de regel van Benedictus… vr 9 – zat 10 dec. 
Kerstarrangement      ma 19 - di 27 december 
Oud & Nieuw-arrangement    di 27 dec - di 3 januari 
 
Belangstelling? Bel Buitengoed Fredeshiem: (0521) 535100 of email: 
info@fredeshiem.nl 
 
Buitengoed Fredeshiem… voor Inspirerende Ontmoetingen.  
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REGIOWEEKEND 
 

Voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar is er op 26 & 27 november weer een 

Regioweekend. Dit keer zijn we te gast bij de doopsgezinde gemeente in Roden. 

Het weekend begint op zaterdag om 17.30 uur en duurt tot zondag 13.00 uur. 

De kosten zijn € 10,- per persoon. Je kan je opgeven tot en met donderdag 24 

november bij Yvette Krol (yvettekrol@hotmail.com  of 06-14111847).  

 

Op 11 & 12 december is er een Regioweekend in Noord-Holland, in het 

doopsgezinde broederschapshuis in Schoorl. Voor dit weekend kan je je opgeven 

bij Dietmar Claassen (dietmar.claassen@gmail.com of 0634853403) 

 

 
 

Een Regioweekend heeft eigenlijk alles wat een goed kamp ook heeft. Leuke 

mensen, weinig slaap, toffe leiding en veel te gekke spellen. Maar een 

Regioweekend is meer dan dat. Naast de gebruikelijke spannende en 

ontspannende activiteiten,  is er nadrukkelijk ook ruimte voor levensvragen. Dit 

zijn vragen waarop je niet zomaar een antwoord vindt, maar waar je wel met 

elkaar over na kan denken. Levensvragen zijn bijvoorbeeld: Waarom besta ik? Is 

er leven na de dood? Hoe word je gelukkig? Wat is vriendschap?  Is er wel een 

God? Soms komen zulke vragen op een Regioweekend in een spel terug, maar 

vaak maken we er ook echt ruimte voor in het programma. Daarnaast gaan we, 
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als we in een kerk overnachten, op zondag ook vaak naar de kerkdienst. Ook 

daar komen zulke vragen weer terug. Het thema waar we dit jaar mee aan de 

slag gaan is ‘Het gras kan altijd groener’, omdat het altijd leuker en mooier kan. 

 

De Regioweekenden beginnen altijd op zaterdag om 17.30 uur en duren tot 

zondag 13.00 uur en worden gehouden in Groningen, Drenthe en Noord-Holland. 

Het laatste weekend is een bijzonder weekend en wordt in Friesland gehouden. 

Natuurlijk mag je alle weekenden bezoeken, maar je kan er ook voor kiezen 

alleen in Noord-Holland of alleen in Groningen en Drenthe op Regioweekend te 

gaan of af en toe eens een weekend mee te maken. De weekenden in Noord-

Holland zijn altijd in het doopsgezinde broederschapshuis in Schoorl. In 

Groningen en Drenthe vinden de weekenden op wisselende lokaties plaats. Is je 

mailadres bij ons bekend, dan ontvang je iedere keer ongeveer twee weken 

voorafgaand aan het weekend een herinneringsmailtje. Opgeven kan tot uiterlijk 

drie dagen voorafgaand aan het weekend. De kosten voor een weekend 

bedragen € 10,-. 

 

 

SCHAATSMIDDAG 
 

De schaatsen kunnen uit het vet. Zondag 13 november wordt er geschaatst op 

de ijsbaan in Groningen. We verzamelen om 13.45 uur in de ontvangsthal en 

schaatsen van 14.00 tot 16.00 uur. In de ijshockeyhal is alle ruimte om te 

oefenen. Op de 400-meterbaan kan dit jaar na ieder rondje gestempeld worden. 

Wie heeft aan het eind de meeste kilometers gemaakt? Halverwege is er ‘koek & 

sopie’ en maken we de tussenstand op. Aan het eind is er voor iedereen een 

medaille.   

 

Het schaatsen is voor jong en oud. Kinderen onder de twaalf wel graag onder 

begeleiding. Heb je zelf geen schaatsen, dan kan je ze voor € 5,- huren op de 

ijsbaan. Het huren van easygliders kost € 3,-. Vergeet naast je schaatsen ook de 

handschoenen niet. Deze zijn op veel ijsbanen verplicht. 

 

De entree is gratis. Om een idee te hebben hoeveel mensen we kunnen 

verwachten, vragen we je wel je op te geven. Dit kan tot en met vrijdag 11 

november bij Yvette Krol (yvettekrol@hotmail.com of 06-14111847).  
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Predikanten: 
Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 
(bereikbaar dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 17.15 en 17.45. Ook op 
andere momenten kunt u mij thuis 
treffen of een boodschap inspreken. (In 
dringende gevallen buiten de vakantie 
kunt u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail gbrusewitz@-
dggroningen.doopsgezind.nl  
 
Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195 
(bereikbaar b.v.k. op maandag tot en 
met donderdag tussen 8:30 en 9:15. 
Ook op andere momenten kunt u mij 
thuis treffen of een boodschap 
inspreken. (In dringende gevallen buiten 
de vakantie kunt u ook bellen met 06 
51516030), e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 
 
Kerkenraad 
Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-
271010, e-mail fbusscher@home.nl 
 
Secretaris – E. van Drooge, tel. 050-
5342064, e-mail evandrooge@home.nl 
 
Boekhouder - G. Koopmans 
Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 
tel. 050-5261812, e-mail: 
gerritkoopmans@gmail.com 
ING-Giro 824906 t.n.v. Doopsgezinde 
Gemeente Groningen te Groningen 
 
Ledenadministratie –  
C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 
9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983, e-
mail: tin.spanjer@planet.nl 
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Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 
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Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053 
Internetadres: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 
 
 
 
Lay-out 
Frans Riepma 
  

Druk: 
Dirk Tuinstra 
 

 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  
K. van der Werf, tel. 0511-543270;  
06 305 25 130 Julianalaan 14, 9285 NB 
Buitenpost 
 
(Pastoraal werker)  
H.P. Kieft-van der Sande 
tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 
Kerkenraad 
Voorzitter: A.A. de Vries, tel. 050-
5348227, e-mail: ancodevries@home.nl 
 
Secretaris: H.J. Blanksma, Kerkstraat 
22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 
e-mail: hj.blanksma@home.nl 
 
Leden: G. Christians en  
P.J. Reidinga 
 
Boekhouder: R.J. Nienhuis, tel. 050-
5340109 
Postgirorekening: 826741 
Bankrekening: 21.02.56.184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 
 
Ledenadministratie: P.J. Haadsma 
050-5348734; haadsma@hetnet.nl 
Potgieterlaan 10, 9752 EX Haren 
 
Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 
Website:dgharen.doopsgezind.nl 
 

Het volgende Gemeenteblad 
verschijnt 23 november 2011. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 16 
november 2011 bij de 
respectievelijke redactie-leden. 

 
Redactie Groningen:  
J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 
tel. 050-5798640, 
d.j.tuinstra@versatel.nl 
E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 050-2309831, 
e.de.jonge@home.nl 
 
Redactie Haren: 
L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 
Haren, tel. 050- 5348454, 
loek.berny@home.nl 
J.C. de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ 
Haren, tel. 050 - 5348227, 
jantienadurksz@home.nl  

 


