
 
 
 
 
    
 
      
 
 
 
 
 
             
 
 
 
54e jaargang, nummer 11                                               23 november 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 
 Bladzijde 
Hoofdartikel  1 
De Bijbel nader bekeken 3 
Doopsgezinde Gemeente Groningen  5 
Kerkdiensten & agenda  5 
Doopsgezinde Gemeente Haren 16 
Kerkdiensten  16 
Agenda  16 
Algemeen  21 
  
Colofon achterpagina 



Hoofdartikel 
 

1 
 

Herdenken 
Door Gabe Hoekema  
 
Ooit heb ik in DoopsgezindNL een column geschreven, waarin ik mijn verbazing 
uitdrukte over het feit dat steeds vaker in doopsgezinde kringen op de laatste 
zondag van het jaar de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht. Ik 
had zo mijn bedenkingen, omdat wij over het algemeen in doopsgezind 
Nederland nu niet zo liturgisch zijn ingesteld dat we alle zondagen van het 
kerkelijk jaar in hun bijna roomse specificatie vierden. We vieren niet de 21ste 

zondag na Pinksteren en ook niet de zesde zondag na Epifanie. Meestal houdt het 
op met 4 adventszondagen en 6 zondagen in de veertig-dagen-tijd. En dan 
opeens vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar terwijl we dat kerkelijk 
jaar voor het grootste deel links of rechts laten liggen. Ik heb het geweten, van 
die column. Nog nooit zoveel brieven, telefoontjes gekregen als toen. 
 
Ze vertelden hoe zinvol het was, zowel van de kant van de nabestaanden als van 
de kant van de gemeente. En de titel van die column: dodenzondag was 
helemaal erg. 
 
In mijn vorige gemeente, Aalsmeer, was ik nog niet weg of men besloot om op 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, je kan ook zeggen de zondag voor 
Advent, de overleden te herdenken van het afgelopen jaar. En ik ben helemaal 
om. Nou helemaal, in ieder geval een beetje. 
Op zich acht ik het herdenken van overledenen heel zinvol. We brengen opnieuw 
de overledenen ter sprake, geven ruimte aan verdriet, noemen de namen en 
spreken over de betekenis van de overleden zuster of broeder, de overledenen in 
het algemeen.  
Zoals familie op een sterfdag samenkomt of in ieder geval even met elkaar belt. 
Een moment van: weet je het nog, ken je haar of hem nog? Voor de gemeente 
kan er nog een ander aspect zijn. 
 
We zingen tegenwoordig nog wel eens het eerste lied uit Tussentijds.  Het 
tweede couplet luidt:  

Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 

 
Het is het aspect van het besef dat in de gemeente van geslacht op geslacht die 
gemeente vormen. Mensen gingen ons voor en droegen vóór ons die gemeente, 
in lief en leed, in voorspoed en in moeilijke tijden. Mensen gingen ons voor en 
baanden de weg voor ons, of baanden de weg van de vrede voor anderen of 
hielden het verhaal van het leven met God en met elkaar in stand. 
 
En daaraan gekoppeld het besef dat verdriet iets is dat we in de gemeente met 
elkaar delen en met elkaar dragen. Natuurlijk is dat vandaag de dag wat anders 
dan vroeger. We verhuizen vaker, onze kinderen wonen niet meer in de buurt en 
waarschijnlijk behoren zij ook niet – allemaal – meer tot de gemeente. Maar ook 
voor hen kan het van belang zijn dat zij ervaren hoe hun ouders nog steeds door 
die gemeente in het hart gedragen worden, zelfs als velen uit die gemeente de 
overledene niet eens zo goed, of helemaal niet hebben gekend. 
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We herdenken niet alleen ouderen, soms ook jonge mensen, kinderen. Waarover 
het verdriet veel groter is, waar de boosheid soms groot is en de wanhoop. 
Ook dat mag binnen die gemeente een plek krijgen, gedeeld worden en samen 
gedragen worden. 
 
Eerst dacht; ik begin dit stukje met Pasen. De doden mogen opstaan. Ze mogen 
door ons in de gemeente worden opgewekt ten leven. Ze zijn niet – meer – 
dood, maar ze leven. 
 
Misschien is dat wel opstanding, dat de doden midden in de gemeente blijven 
leven, in de wolk gebeden, in het hout en de steen, in de gedachten en de 
herinnering van mensen. 
 
Bedenk het maar, wat het kan zijn, herdenken. En doe het, herdenken! Ach en 
waarom niet op die laatste zondag voor Advent. Dan durven we de toekomst in 
met hen die ons zijn voorgaan. 
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Hoe het schorriemorrie de kerststal is binnen gewandeld 
door Jacob H. Kikkert 
 
Dat kerstbomen, kerstballen en kaarslicht niet in het geboorteverhaal van Jezus 
voorkomen, dat wist ik wel. Maar mijn ontdekking dat ook de stal in dat 
evangelieverhaal ontbreekt en dat de os en de ezel er niet rond de kribbe  staan, 
deed me ooit perplex staan. Ik had immers als kind die os horen loeien, de ezel 
horen balken en het geknars gehoord van de staldeur. Het waren de vaste 
ingrediënten in de jaarlijkse opvoering van het kerstverhaal als zondags-
schoolkind in de doopsgezinde gemeente van mijn jeugd. 
 
Jarenlang dacht ik dat Maria en Jozef in het evangelieverhaal in een stal 
onderdak vonden. En het pasgeboren kind in die stal in een kribbe legden omdat 
zij niet welkom waren in de herberg. Nu klopt dat laatste redelijk, al worden de 
begrippen herberg en kribbe in de Nieuwe Bijbelvertaling nu vertaald met 
‘nachtverblijf’ en ‘voederbak’. Maar de stal, os en ezel zijn aankleding en in de 
loop van de tijd toegevoegde franje van buitenaf. De vraag is dan: waar komt 
die stal vandaan en ook: hoe zijn die os en ezel het kerstverhaal binnen-
gewandeld? 
 
Die stal van Bethlehem gaat volgens de traditie terug op Franciscus van Assisi 
(1182-1226). Overigens heeft Franciscus - in tegenstelling tot wat vaak wordt 
beweerd – de kerststal niet zelf bedacht. Al vanaf de vijfde eeuw werden op 
markten in heel Europa kerstspelen opgevoerd. Het kerstspel was eigenlijk een 
hulpmiddel om het kerstverhaal te vertellen aan mensen die niet konden lezen. 
Wel heeft Franciscus met de eerste levende kerststal die wij kennen - in 1223 in 
Greccio - bijgedragen aan de verspreiding van het idee. Hoe dan ook, in het jaar 
1223 kreeg Franciscus van Paus Honorius III (1216-1227) de toestemming om 
het kersttafereel uit te beelden met levende personen en levende dieren. In het 
bos bij Greccio in Italië bouwde hij daartoe een stalletje. Immers, waar anders 
hoort een voederbak thuis dan in een stal? Op Kerstavond werd voor dat stalletje 
de mis opgedragen. De rest deed de legende: “Toen Franciscus het evangelie 
zong en gekomen was bij de woorden ‘en legde hem neder in de kribbe’, knielde 
hij neer om het geheim der menswording te overwegen en zie in zijn armen 
kwam een kindje, omstraald van schitterend licht.” Het zijn dan ook de 
Franciscanen die de volksdevotie rondom het stalletje van Bethlehem wijd 
hebben verspreid. 
 
En dan is er nog het schorriemorrie. In het Hebreeuws klinken os en ezel als sjor 
en chamor, ons woord schorriemorrie komt daar vandaan. De os en de ezel 
komen niet uit het evangelie, ze komen uit het bijbelboek Jesaja (Jes. 1.3). Ze 
zijn vanuit het Oude Testament de kerststal binnengewandeld en daar tot nu toe 
gebleven. Ook dat danken we vermoedelijk aan Franciscus. Maar hij grijpt 
daarmee wel terug op een exegese die bij  eeuwen daarvoor bij kerkvader 
Origenes (185-254) zijn oorsprong vond. Die zegt ergens in een preek: “de 
kribbe waar Jesaja het over heeft, dat is natuurlijk de kribbe van Christus. De 
meester waar Jesaja over sprak dat is Jezus. Jezus is de meester van die beide 
dieren”. Dit Jesaja-citaat werd in de vroege kerk bovendien verbonden met een 
citaat uit de Griekse versie van het Oudtestamentische boek Habakuk. In 
Habakuk 3:2 staat daar “in het midden van twee dieren zult gij gekend worden”. 
Dat moesten dan natuurlijk de os en de ezel zijn, te midden van wie God (in 
Christus) gekend werd! 
 



De bijbel nader bekeken 
 

4 
 

In dit gedeelte bij Jesaja wordt duidelijk dat het rund en de ezel ten voorbeeld 
gesteld worden aan zijn toehoorders. Het verwijst naar de alledaagse ervaring 
van mensen die omgaan met vee, dat de koeien en de andere dieren hen 
herkennen Het rund en de ezel weten waar ze vandaan komen, wie hun heer is, 
wie hen voedt.. Ze kennen de hand die hen te eten geeft. De dieren weten het 
wel, maar de mensen waar Jesaja tegen spreekt weten dat niet.  
 
De kerkvaders hadden met deze exegese verschillende doelen voor ogen. 
Tegenover groepen in de vroege kerk die het Oude Testament uit de bijbel 
wilden schrappen, wilden zij laten zien dat het ook in het Oude Testament om 
het heilshandelen van God gaat. De teksten uit Jesaja en Habakuk over de beide 
dieren en hun meester laten zien dat Christus in het Oude Testament reeds 
wordt aangekondigd en bewijzen zo het belang en het goddelijke karakter van 
het Oude Testament.  
 
Maar er was meer. Er zat natuurlijk ook een anti-joodse sneer in: zo  van, de os 
en de ezel kennen hun meester wel, maar het joodse volk erkent Christus 
niet. De verbinding tussen de kribbe van Jesaja en de kribbe van het evangelie 
was het voeren een anti-joodse polemiek. De os en de ezel kennen hun meester 
wel, maar het joodse volk erkent Christus niet. De binnen-joodse kritiek van 
Jesaja wordt zo tot een anti-joodse aanval van christenen. Os en ezel werden de 
tegen-symbolen van de ontrouw van het joodse volk. 
 
Er waren ook kerkvaders die een subtielere positie kozen. De os en de ezel 
symboliseerden bij hen de joden en de heidenen. Zij stonden links en rechts van 
de kribbe, en de gedachte was: rond Christus’ kribbe worden de scheidsmuren 
tussen joden en heidenen en christenen weggebroken. Samen staan zij bij de 
kribbe van Christus die hen verenigt in de ene kerk. Bij Christus’ kribbe wordt de 
scheidsmuur tussen hen weggebroken (Ephese 2). 
 
De traditie van de aanwezigheid van de os en de ezel in de kerststal is dus niet 
onproblematisch. Nu zouden we hun afkomst, en wat er is aangehangen in de 
loop van de geschiedenis kunnen vergeten. De meeste mensen hebben daar toch 
geen weet van. Dus laten we dat dan maar zo houden. Het zijn beesten die nu 
eenmaal in een stal thuishoren. Een nadeel hiervan is dat de os en de ezel dan 
slechts een figurantenrol krijgen. En is eigenlijk een kerststal, al dan niet door 
zondagsschoolkinderen uitgespeeld, niet dàn zinvol als die een diepere 
symbolische laag raakt? Zouden we daarom niet die stal aan kunnen vullen met 
datgene wat in Jesaja 11 staat geschreven,  waar wilde en tamme dieren vredig 
met elkaar verkeren? Dat gedeelte speelt tenslotte toch al een rol in de 
Kersttraditie: “Vrede was het overal, wilde dieren kwamen, bij de schapen in de 
stal en zij speelden samen” zingen we straks weer (Midden in de winternacht). Je 
krijgt dan een kerststal met een wolf en een schaap, een panter en een bokje, 
een koe en een berin met hun jongen, een leeuw, een adder en een slang. 
Verbeelding van de menselijke vrede en vrede in de gehele schepping. 
 
O ja, toen die ezel eenmaal samen met de os in het kerstverhaal was 
terechtgekomen, is hij er niet meer uit weggegaan. Op schilderijen over de 
vlucht naar Egypte zit Maria bijna altijd op een ezeltje. De evangelist Mattheüs, 
die over de vlucht vertelt, rept niet over een ezel. Maar omdat de ezel van Jesaja 
toch al de stal was binnengelopen, lag het natuurlijk voor de verbeelding voor de 
hand om Maria op dat ezeltje te laten klimmen. Een vrouw die net gebaard heeft, 
laat je natuurlijk niet zo’n eind lopen. 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

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 
 
Donderdag   1 december 
19.30 uur  Leerhuis 
 
Zaterdag   3 december 
14.00 -16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag  4 december 
  2e Advent  
  10.00 uur  
  ds. J.H. Kikkert 
  10.00 uur Kiezels en 
   Keien  
   
Maandag 5 december 
19.30 uur Doopsgezind koor 
 
Dinsdag 6 december  
10.00 uur  Koffieochtend 
19.30 uur Kerkenraad 
 
 
Donderdag   8 december 
19.45 uur   Lezing door Arlette 
Kouwenhoven over haar boek ‘De 
Fehrs; kroniek van een Nederlandse 
Mennonietenfamilie’ 
(voor meer info zie elders in dit blad) 
 
Zaterdag   10 december 
14.00 -16.00 uur Openstelling kerk  
 

 
Zondag 11 december 
  3e Advent  
  15.00 uur   
  ds. G.J. Brüsewitz 
  m.m.v. het DG koor 
  “A Festival of lessons 
   And Carols” 

Na de dienst High tea 
 
Maandag  12 december 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 
Dinsdag 13 december 
18.00 uur Mennomaaltijd 
19.30 uur Jongerenprogramma 
 
Woensdag   14 december 
Redactievergadering 
 
Donderdag 15 december 
14.30 uur Paterswoldseweg kring 
20.00 uur Broederkring 
 
Zaterdag  17 december 
14.00 - 16.00 uur Openstelling kerk 
 
 
Zondag  18 december 
  4e Advent 
  16.00 uur 
  ds. J.H. Kikkert 
  Kerstfeest voor  
  jong en oud 

  Kiezels en Keien 
 
Maandag 19 december 
19.30 uur Doopsgezind koor 
 
Dinsdag 20 december 
18.00 uur Kerstavond jongeren 
 
Donderdag  22 december 
18.00 uur Adventsavond  
  Wijk Vinkhuizen 
 
Donderdag  22 december 
19.30 uur Leerhuis 
 
Zaterdag  24 december 
14.00 - 16.00 uur  

Openstelling kerk 
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Zondag  25 december 
  Kerstdienst 

  m.m.v. DG koor 
  10.00 uur  
  ds. G.J. Brüsewitz 
  10.00 uur Kiezels 
 
 
Zaterdag  31 december 
   
  Oudejaarsdienst 
  17.00 uur  
   
  ds. J.H. Kikkert 
 

 

 
 
‘Aan de bron’… thema-
dienst op 27 november 
 
Met een groepje voorbereiders zijn 
we enthousiast aan de gang met de 
dienst over onze geloofsbronnen. In 
het kader van onze diensten rondom 
belangrijke woorden voor ons 
gemeenteleven en gemeente-zijn, 
zijn we aangeland bij het ‘werk-
woord’ Aan de bron komen. 
 
Bij dit woord gaat het om de vraag: 
wat ons inspireert, wat de bron van 
ons geloof is, en hoe we daar ruimte 
voor scheppen in ons eigen leven en 
in onze gemeente? Het gaat dan over 
diepgang, stilte, ruimte, de doperse 
traditie, geloof, hoop, liefde… Grote 
woorden die we ook praktisch willen 
invullen: hoe worden we stil? 
wanneer? Wat brengt ons eigenlijk in 
beweging?  
 
Het verhaal van de vrouw aan de 
bron en haar ontmoeting met Jezus 
inspireert ons ook voor deze dienst. 
Het gaat om verandering en groei. 
De groei die de vrouw doormaakt, als 
ze van een uitgestotene verandert in 
een vrouw die stevig staat en 
richting kan geven aan haar om-
geving. In dit proces speelt de 
ontmoeting met Jezus een grote rol.  

Ontmoetingen die ook nu, voor ons 
heel spiritueel kunnen zijn..  
 
De dienst zal een rustige, stille dienst 
worden, met de vraag: wat heeft u 
verandert? Wat verdiept u?  
 
U bent van harte uitgenodigd de 
kaart ‘Aan de Bron’ nog snel in te 
sturen of mee te nemen met uw 
ideeën en gedachten! 
 
Ds. Geert Brüsewitz  
 
 

    
High Tea  met High Tea  met High Tea  met High Tea  met 
FeFeFeFestival of Nine stival of Nine stival of Nine stival of Nine 
Lessons and Carols Lessons and Carols Lessons and Carols Lessons and Carols     
 
Op 11 december a.s. (3e Advent) 
wordt tijdens de middagdienst een 
“Festival of Nine Lessons and Carols”  
gehouden, in samenwerking met het 
Groninger Doopsgezind Koor.  
 
In Groot-Brittanië is het gebruikelijk 
zo’n dienst te houden op Kerstavond, 
een traditie die begon in 1918, in de 
Kapel van King’s College in Cam-
bridge. Het was een initiatief van de 
toenmalige Deken, die zocht naar 
meer tot de verbeelding sprekende 
elementen binnen de kerk. 
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De dienst bestaat uit negen vaste 
lezingen, die worden afgewisseld met 
een keuze uit bekende en minder 
bekende kerstliederen, in allerlei 
talen, een keuze die dus ieder jaar 
varieert. Een aantal liederen worden 
door het koor gezongen, soms zingt 
de gemeente wat coupletten mee, 
maar er is ook gemeentezang. 
Wel wordt de dienst in King’s College 
Chapel altijd begonnen met: “Once in 
Royal David’s City” en geëindigd met 
“Hark the Herald Angels sing”. 
Zeker vanaf het moment dat deze 
kerstavonddienst vanuit Cambridge 
werd uitgezonden via radio in 1928 
en later ook via televisie, geniet deze 
dienst wereldwijde bekendheid. 
Ook wordt sindsdien overal ter 
wereld dit “Festival of Nine Lessons 
and Carols” gehouden, al dan niet 
aangepast d.m.v. andere teksten en 
kerstliederen.  
 
Omdat in de Doopsgezinde Kerk 
alhier geen kerstavonddienst wordt 
gehouden, en de derde Advent een 
wat feestelijk, muzikaal karakter 
heeft, heeft het koor voorgesteld op 
deze dag een Festival of Nine 
Lessons and Carols te houden. 
Ondanks dat het nog geen kerst-
avond is, wordt wel vastgehouden 
aan de oorspronkelijke lezingen. De 
liederen zullen grotendeels Christmas 
Carols zijn, een aantal daarvan 
voorzien van een Nederlandse tekst, 
maar ook Duits en Latijn zal te horen 
zijn. Net als in Engeland speelt het 
koor een grote rol, maar zingt de 
gemeente regelmatig coupletten mee 
en zal er ook ‘gewone’ gemeente-
zang zijn. 
De High Tea, die al jaren na afloop 
van de dienst van derde Advent 
wordt gehouden, sluit nu wel heel 
goed aan bij deze Engels getinte 
dienst! 
 
Wij hopen u allen te kunnen verwel-
komen bij deze feestelijke middag! 
De Viering begint om 15.00 uur. 
  
Ella van Osnabrugge 
 

Medewerking bij de High Tea 
 
Net als andere jaren is de High Tea 
voor en door de gemeente. Het is fijn 
als er mensen zijn die mee willen 
helpen een en ander voor te bereiden 
en klaar te zetten, en er komt ook 
weer een lijst waarop mensen aan 
kunnen geven wat ze zouden kunnen 
maken. Te denken valt aan scones, 
brownies, appeltaart, cake, noten of 
andere koeken, of misschien zelfs 
voor het Groningse accent poffert…. 
In beperkte mate is het ook lekker 
en heel Engels als er iets hartig is , 
zoals kleine sandwiches met zalm, 
kaasspread of komkommer. Een 
eventuele hartige taart met ei en 
ham of zo zou ook kunnen. Kortom 
laat uw creativiteit en fantasie de 
vrije loop.. 
 
Nogmaals, uw opgave om mee te 
helpen of iets te maken kan via 
intekening, maar u kunt ook mailen 
naar gbrusewitz@dggroningen. 
doopsgezind.nl 
 
Ds Geert Brüsewitz  
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Voedselbank in de kerk 

Bij de dienst over duurzaamheid zijn 
we begonnen met het inzamelen van 
goederen voor de voedselbank. 
Duurzaamheid gaat namelijk niet 
alleen over wat we voor onszelf 
doen, het gaat er ook om dat we er 
blijvend willen zijn voor mensen in 
onze omgeving. Zeker in de winter 
zijn er mensen in Groningen die wat 
extra hulp kunnen gebruiken. Er zijn 
veel kinderen die zelfs onder de 
armoedegrens moeten leven. Vanaf 
nu zijn er elke zondag in de kerk 
rieten manden te vinden, waarin we 
met elkaar spullen kunnen 
verzamelen.

Producten die gewenst zijn, zijn 
spaghetti, macaroni en andere 
pasta's. Ook rijst en groenten-
conserven kan me goed gebruiken. 
Ook potten met groente of pastasaus 
zijn van harte welkom. als de 
manden vol zijn, brengen we de 
spulletjes weg. Doet u mee? 

Ds. Geert Brüsewitz 

 
 
 
 
Ledenboek  
 
Met attestatie overgekomen van 
DG Eenrum per 1 oktober 2011 
Zr. S.J. van Hoorn-Dantuma, 
Schubertlaan 74, 9722 LD 
Groningen,  
tel. 050 525 6923 (wijk 16)  
Zr. Van Hoorn was al belangstellend 
lid 
 

Adreswijziging per 1 november  
Zr. C. Legger-Birza is verhuisd van 
J.A. Feithstraat 36a, (9725 AR 
Groningen, wijk 18) naar 
Woonzorgcentrum Patrimonium, 
Beukenlaan 36, 9741 HM 
Groningen (wijk 25) 
Zr. Legger woont, in afwachting van 
een definitieve kamer, tijdelijk, op de 
3e etage, kamer 333. 
 
Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 

 
 
 
Verslag Kerkenraads-
vergadering 1 november 
 
Femmy Busscher opent de ver-
gadering en heet  Janny de Weijs 
(aanwezig namens de beheerraad) 
en  Jaap Hulshoff (aanwezig namens 
de financiële commissie) welkom. Ze 
vermeldt het fijn te vinden  dat Ida 
er weer is. 
 
Het eerste deel van de vergadering 
wordt gebruikt om de financiële 
stukken door te nemen. Janny de 
Weys en Gerrit Koopmans lichten het 
één en ander toe. Voor zover het kan 
worden de stukken  goedgekeurd 
door de financiële commissie. Na 
afloop ven dit agendapunt dankt 
Femmy Jaap en Janny voor hun 
aanwezigheid en bijdrage. 
 
Daarna hebben we het over 
ontwikkelingen in de GDS, vertellen 
de predikanten over hun activiteiten 
en wordt er teruggekeken op een 
aantal diensten (de vriendendienst 
van 9 okt., en de themadienst 
“Duurzaam Zijn” van 23 okt.). Verder 
wordt er gekeken naar te plannen 
activiteiten; er wordt er gekeken of 
alle stukken voor de komende 
ledenvergadering op tijd klaar zijn. 
 
Namens de Kerkenraad,  
Ida Bruijn 
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Dank! 
 
Dinsdag 8 november werd ik 65 jaar 
en dat is de gemeente niet ontgaan! 
Ds. Jacob Kikkert bracht mij namens 
de gemeente een prachtig boeket 
bloemen en ook van andere 
gemeenteleden ontving ik felicitaties 
in de vorm van een kaart, een 
telefoontje of een sms bericht.  
Ik wil dan ook iedereen daarvoor 
hartelijk bedanken en ben erg blij 
met deze aandacht voor toch weer 
een nieuwe periode in mijn leven! 
 
Hartelijke groet, 
Tiny Spanjer 
 
 
 

1711 – 2011   EMMENTAL 
(ZWITSERLAND) – 
NEDERLAND  
 
Het is 300 jaar geleden dat ze 
kwamen, de eerste groep Dopers, die 
vanwege de geloofsvervolgingen 
moesten vluchten uit Zwitserland. 
Terwijl op zondag 13 november velen 
naar de Groninger Vermaning waren 
gekomen om dit te gedenken – een 
aanzienlijk aantal direct of indirect 
afstammend van Zwitserse 
voorouders – was ik in de gelegen-
heid om in de kerk van de Alttäufer-
gemeinde Langnau im Emmental het 
woord te voeren. 
 
De twee dagen daarvóór had ik 
namens de A.D.S. met de leden van 
het Programmkomitee de MERK-
2012 voorbereid, de Europese 
Doopsgezinde Conferentie die elke  

zes jaar gehouden wordt. Deze keer 
van 17 – 20 mei in Sumiswald, even-
eens in het Emmental ten zuiden van 
Bern. “Hände reichen über Grenzen” 
luidt het conferentie-thema, met 
programmaonderdelen voor kin-
deren, jeugd en jongeren en 
volwassenen.  
 
Vrijdagavond bezochten we een 
boerderij in een doodlopend dal waar 
de vervolgde Mennonieten konden 
onderduiken. In de boerderij is de 
plek te zien waar ze zich verstopten, 
het zogenaamde Täuferversteck. De 
familie Fankhauser gaf tekst en 
uitleg; bovendien is in de boerderij 
een permanente expositie te zien. 
Tijdens de MERK-2012 is er 
gelegenheid om aan een excursie 
naar deze plek deel te nemen. 
Indrukwekkend om te zien en zeker 
ook emotioneel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondagmorgen stond de dienst in 
Langnau in het teken van ‘Ver-
volging”. 
 
Broeder Martin Braun las een aantal 
bijbelgedeelten waarin het thema 
vervolging nadrukkelijk aan de orde 
is. Vanuit de geschiedenis werden we 
in de realiteit van alle dag gebracht, 
ondermeer door een korte film 
waarin zichtbaar werd hoe mensen in 
o.a. India en Eritrea vervolgd 
worden. 
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Tijdens de dienst heb ik verteld hoe 
wij als Doopsgezinden dit jubileum-
jaar vieren en dat de komst van de 
Zwitsers daarin een duidelijke plek 
heeft. Er werden beelden getoond 
van de hagepreek op 21 augustus, in 
Kalkwijk, de expositie in de Verma-
ning van Sappemeer en uiteraard 
heb ik de brug geslagen naar het 
gebeuren tezelfdertijd in Groningen. 
 
Zo was er op 13 november een 
duidelijke verbinding tussen Zwitser-
land en Nederland. 
www.merk2012.ch                                  
 
Renze Yetsenga 
 

 
 

De stimpstamp oftewel 
andijviestamppot van 
Anna Brüsewitz 
 
Ik kom uit een lange generatie van 
akc-ers (zo noemen we onszelf als 
we met de algemene kamp com-
missie voor doopsgezinde kampen 
mee zijn geweest als deelnemer 
en/of leiding). Op deze kampen moet 
er naast gezeild, gefietst, gesurft, 
gespeeld, gekeet en gezongen ook 
gegeten worden. Een terugkerend 
recept wat bijna elk kamp serveert is 
de welbekende “stimpstamp”. ‘s 
Morgens vroeg bij het ontbijt werd je 
dan al verwelkomt met een drietal 
aardappels op je bord, die je dan na 
je boterhammetje moest schillen met 
je gewone bestek.  
Dit zorgde natuurlijk voor een hoop 
afval en een hoop vierkante piepers. 
Dat ging dan in een enorme pan, en 
nu ik leiding ben weet ik dat het 
stampen ‘s avonds nog een flink 
karwei is.  
 

 
 
De pan word op de grond gezet en 
met drie man word er dan gestampt 
met een stamppotstamper van 
ongeveer een halve meter lang. De 
andijvie erbij, blokjes kaas en dan 
apart word er nog spekjes in jus en 
een stuk rookworst geserveerd. Dit 
word dan met een enorme 
schuimspaan op je bord gekletst. Er 
is altijd wel discussie en veel 
verschillende meningen over de 
stimpstamp. Sommige hedendaagse 
akc-ers vinden het vies en serveren 
het niet meer. Maar in mijn ogen 
hoort dit toch absoluut bij een 
geslaagde kampweek. 
 
Anna Brüsewitz  
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Oecumenische viering in 
de Nieuwe Kerk 
 

 
 
Zondag 15 januari is de jaarlijkse 
oecumenische viering in de Week 
van de Eenheid. De dienst wordt 
gehouden in de Nieuwe Kerk. Ds. 
Lense Lijzen (Remonstrantse 
gemeente Groningen), ds. Rutger 
Immink (Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten) en ds. Jacob Kikkert 
(Doopsgezinde gemeente Groningen) 
zijn de voorgangers in de morgen-
dienst. Het thema is "Winnen met 
gevouwen handen", gebaseerd op de 
bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57. Dit 
bijbelgedeelte is aangedragen door 
de Poolse kerken.  
 
Het kerkkoor van de Doopsgezinde 
gemeente in samenwerking met de 
cantorij van de Remonstrantse 
gemeente verleent zijn mede-
werking.  
De organist is Stef Tuinstra. Er is 
geen dienst in onze eigen kerk.  
 
Ds. Jacob Kikkert 
 
 
 

Onderstaande brieven ontving 
zr. Anneke Toxopeus uit Sanski Most. 
 

 
Hello, 
 
My name is Madija Zejnić, and I am 
last year of Elementary school here 
in Sanski Most.  With this letter first 
of all I would like to thank you that 
you choose me to be in this project, 
and for helping me with my 
schooling.  I am so happy for my 
school supplies and books I’ve got 
from the scholarship money, and I 
am so glad for the close and shoes.   
I am trying to be good pupil and I 
really like going to school.  My 
favorite subjects in school are 
languages.  In my school I study 
German language, but I took extra 
classes in English and Turkish 
language.  I just wish a have more 
opportunity to practice what I learn.  
I live with my parents, and younger 
sister and brother.  We live in a very 
small place, and we have only one 
room where we all stay therefore 
sometimes is hard for me to study, 
but I try to give my best.   
 
My goal for now is to finish 
Elementary school with excellent 
grades, then to finish good High 
school (I hope to go in Agricultural 
school), and then to get good 
employment.  Also in my future 
when I get in better position I would 
like to help other and make someone 
happy like you are doing it for me.   
 
Thank you one more time for your 
support, 
Greetings, Madija  
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Hello, 
 
The new school year had begun with 
so many exited things. Some friends  
had move to another school, some of 
them move to another country, and 
some stayed in the same class with 
me.  I started my second grade 
totally different then first year.  This 
year I know there is someone who is 
with me all the time and that is Jesus 
Christ.  He is supporting me and 
leads me; He keeps me from evil, 
and helping me to be a light among 
my friends.   
 
My professors are very pleased with 
my grades so far, and I know I will 
be even better this year since I have 
my Helper.  I also now know that 
Jesus send you into my life to help 
me.  The books, school supplies, 
close and shoes are very important 
for one pupil in school.  I am so 
happy for your help, and that I am 
able to continue my education.  
Thank you for everything you done 
for me.  Whenever I needed 
something for school I was able to 
receive it.   Pocket money I get it 
means a lot to me since my parent 
can’t afford it, also money for bus 
every month.   I am not hungry 
during class time and sometimes I 
even get to save some money for 
me.  
Even my parents can’t support me 
financially, there are there for me.   I 
have a bit problem with my father 
since he is an addict of gambling, so 
often he spends money he earns on 
gamble.  But my mother is always 
there to support me, to listen to me 
and to be a friend that I could speak 
always with.   Nor my mother or 
father are believers, so they don’t 
understand me in all things.  My 
sister who is 10 years old knows 
about Jesus, and I have a good 
relationship with her.   
 
I had written so many things which 
are on my heart, and I am so glad to 
share it with you.   

I really hope I will have a chance to 
meet you one day.   
One more time thank you for your 
help for my schooling, 
 
Greetings, 
Alma Vereget  
 
 

 
 

 
 
Dopers Café, 20 oktober  
 
Ds. Brüsewitz heette Jacob Schiere, 
architect, welkom. 
Het thema: “Van tent tot basiliek: 
architectuur als voorwaarde voor 
duurzaamheid, sociale samenhang en 
creatieve ontmoeting”. 
Gaande de lezing blijkt het te gaan 
over architectuur en stedenbouw. 
 
Schiere opende met een verslag van 
zijn wandeling door Groningen, een 
geweldige stad. Dia’s van een groot 
aantal plekken in deze stad, en 
andere dia’s werden in de loop van 
zijn verkenning getoond. 
Begrippen als duurzaamheid, sociale 
samenhang zeggen niets over de 
leefomgeving die mensen bij elkaar 
brengt, niets over dromen die men 
wil realiseren. Rechtvaardigheid, 
recht doen zijn ook aspecten van 
duurzaamheid. 
Nostalgie – het was zó mooi -  moet 
men ook niet verwarren met duur-
zaamheid. 
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Duurzaamheid wordt door politici té 
beperkt beschouwd als een middel 
als een “profit”, een zaak van geld. 
Men denkt dan aan isolatie, 
lichtopbrengst, decibels, e.d. Het is  
ook zoeken naar andere waarden. 
 
Het gaat uiteindelijk om mens en 
schepping, om sociale samenhang, 
gastvrijheid. Gastvrijheid is jezelf 
identificeren en kwetsbaar maken. 
Gastvrijheid is de toetssteen van 
duurzaamheid in architectuur en 
stedenbouw. Het gaat erom het 
leven te beschouwen als een weefsel. 
Duurzaamheid is wezenlijk meer en 
anders dan bijv. energiebesparing. 
 
Schiere schetste zijn achtergrond, z’n 
studie, z’n werk. Hij was mede door 
toedoen van z’n echtgenote de 
wereld ingegaan. Vele jaren was hij 
in de V.S., consultant binnen de 
architectuur. 
 
Transitie ziet hij als het verbinden 
van de mens en de ecologie. Een 
dominee heeft  macht, zijn 
“organisatie” ook, door zich uit te 
spreken. De architect moet zich 
uitspreken door vormgeving. 
In alle sociale veranderingen die 
draaien om grotere rechtvaardigheid, 
doet iedereen mee – dus ook de 
architect - met ieders eigen gaven, 
thuis en op de werkplek, zeker 
christenen en dus ook doops-
gezinden. 
 
Op zoek naar transitiontowns op 
internet, websites, e.d. vond hij niets 
groots als verzet tegen al wat fout 
gaat in de bestaande samenleving, 
en haar kijk op die relatie van mens 
en ecologie. 
Het terrein van de suikerfabriek in 
Groningen, na de sloop ervan, zou 
geschikt kunnen zijn als stads-
boerderij? Mooi idee, maar hoe staat 
het met het zich bekommeren om de 
mensen die er werkten (?) en de 
toeleverende boeren? 
 
 

Een verandering van denken is 
nodig. Zonder de inzet van 
architecten zijn er toch mooie 
bouwsels te zien op de stads-
wandeling; muurschilderingen door 
mensen zelf zijn vaak schitterend. Ga 
uit van de mens zèlf, zoals Jezus 
deed, en verander derhalve de 
manier van denken en van doen 
t.o.v. macht en organisaties. Het 
hoeft niet noodzakelijk een volkomen 
verandering te zijn. 
 
De Zwaaikom, tegenover het 
hoofdstation: een brug over het 
breedste stuk, en dat alleen voor 
voetgangers, fietsers. Wie had dat 
30/40 jaar geleden gedacht? 
Een fout t.k.v. de Herestraat? Nee, 
de architectuur moet gedragen 
worden door mensen met visie, en 
dus is het goed zo. 
 
Er is spanning tussen de mens en de 
aarde; “moeder aarde” zei men eens, 
en nu is die term “uitgesleten”. Ook 
al door uitbuiting om winst te maken 
heeft de aarde het moeilijk. Men 
verwart vaak doel en middel. 
 
Ecologie is complex; er is samenhang 
in vele aspecten en het zou goed zijn 
weer de aarde als “moeder aarde” te 
zien: “gevend”; wonderen, ver-
wachtingen scheppend. 
 
Dia’s van plekken in Groningen 
werden dus getoond. Een mooie 
poort met pleisterwerk – druiven - 
om het verband ervan met wie 
erachter woonde, woont op de 
binnenplaats, weer te geven. De 
mens is deel van het plaatje. 
Het huis van Mollinger, Mennoniet én 
landbouwer. Hij was een ecologische 
voorbereider die velen er welkom 
heette én de kunst van de 
gastvrijheid beheerste. Het 
gastenboek toonde dat er bezoekers 
van hoge komaf, o.w. de Pruisische 
keizer, kwamen. Ze verhaalden over 
elders en over de verbanden met 
“moeder aarde”elders.  
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Zo werd de wereld groter en 
bekender en de zorg ervoor groter. 
 
Schiere bezocht bijeenkomsten van 
ingenieurs, internationale teams, o.a. 
te Bellagio om er te spreken over 
bijv. het composteren i.s.m. 
toiletten. Verstoffen van poep, as 
met verbrand hout, fosfaten en dat 
gestrooid over het land gaf een 
goede voedingsbodem voor gewas-
sen. Dan zijn er geen water-
gespoelde toiletten nodig. 
 
Schiere kwam met een statement 
door verwijzing naar Jezus: “Het is 
onder jullie”. Doe wat je thuis kunt 
doen, doe het dan thuis. Wees 
autonoom: dat is de zin van een vrije 
gemeenschap. Een probleem (?): 
helpt elkaar dat op te lossen. 
 
Kort samengevat. 
1. Zorg voor een andere manier van 

“kijken”. 
2. Zie de verwevenheid in de 

ecologie. 
3. Begin wat je zélf kunt doen. 

Tijdens de wandeling door de stad 
zie je hoe mensen zelf e.e.a. 
opknapten. 

 
Schiere vervolgde. Architectuur is 
mede bepalend voor gevoelens van 
geluk of ongeluk, en zó niet, dan is 
er een groot probleem. Dan is het 
niet meer dan een techniek. Dan 
blijkt de gemeenschap een gebroken 
gemeenschap te zijn.  
Een slecht gebouwd huis kan wel 
degelijk de samenleving ontwrichten. 
Toch hangt e.e.a. mede af van de 
gebruiker. 
 
De dom van Aken: hofkapel t.t.v. 
Karel de Grote die nog leefde in een 
stammentraditie. Achthoekig, de 
troon op de “overloop”; daarop zat 
de keizer van een machtig 
multinationaal imperium en het 
beheersschap over de Roomse Kerk. 
Later werden de kerken met schip en 
nog later met zijbeuken meer 
langwerpig, meer functioneel, waar-

binnen het altaar, de kapellen, e.d. 
ieder hun eigen plaats kregen. 
Schiere bestudeerde kerken van 
keizers na Karel de Grote. Hij zocht 
contact met Joodse en Islamitische 
gemeenschappen hierover. De 
basiliek bijv. was vaak groot, om 
o.m. plaats te bieden aan markten. 
 
De kerk te Pingjum. Zware balken uit 
Noorwegen stutten het plafond. De 
breedte was die van een schuur. 
Toen er meer balken werden 
gebruikt, werd ze langwerpig. 
 
Schiere en echtgenote verbleven 
tussen Eskimo’s, Inuit. IJs rondom, 
ijzige kou, het noorderlicht en met 
elkaar in tenten, dicht bij elkaar. 
Na de verhalen werd er geslapen; 
alles, allen heel intiem. Nu zijn er 
aparte kamers, compartimenten in 
huizen, flats, hotels. Alles en allen 
gescheiden van elkaar. Dat móet 
invloed hebben op het samenleven, 
op de samenleving. 
 
Reacties uit het publiek tussendoor. 
- Wijken zijn vaak zonder raad-

pleging, laat staan medewerking, 
van bewoners ingericht. Als het 
wel gebeurt, dan is er vaak veel 
tegenstand. Mensen willen vnl. 
behouden wat er is en zoals het 
is. Er is echter moed en visie 
nodig om te veranderen. Dus is 
inspraak wel zo gewenst? 

- Schiere: “We hebben allen toch 
hersenen, ook de zogenaamde 
“gewone mensen”. Samen is eruit 
te komen. Denk aan de 
combinatie van het hoofdstation 
en het museum in de stad”. 

- Er is vaak sociale cohesie in de 
zogenaamde “verloederde 
wijken”. Nu worden ze gesloopt. 
Het leed voor velen is dan groot: 
de mensen moeten verhuizen, 
voelen zich vaak niet thuis in 
andere wijken. 
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Schiere vervolgt zijn verkennings-
tocht met dia’s. Hij komt terug op de 
dom te Aken. Een interessante 
opmerking van hem was de 
volgende: “De vele koperen 
maquettes van die dom waren voor 
blinden opdat die de dom konden 
voelen”. 
 
Een dia van een fietspad in het 
Noorderplantsoen, zo “een opening” 
creërend in het park, een doorbraak 
forcerend. Die keuze pakt nu goed 
uit. Huizen met klimop, groen. De 
creatie van de Amsterdamse school: 
een mooie arbeidersbuurt in 
Amsterdam. 
De Zuidas in Amsterdam, volstrekt 
anders. Mooi? Lelijk? Sociaal bevor-
derend? Zonnepanelen, groen. 
De singels in Groningen met een 
open plek voor een waterkraan. 
Een parkeergarage: door lenzen 
wordt daglicht via een buizenstelsel 
de kelder ingeloodst. 
Een rekje eieren: geen ei is gelijk, 
zoals ook geen kip gelijk is aan een 
andere, mooi, hoewel het als 
chaotisch kan overkomen. 
Is standaardisatie dan echt de 
oplossing? 
De zonnewijzer in de tuin van het 
Prinsenhof: met strijklicht; prachtig. 
“De architect kan met tijd spelen”! 
Het geeft uniciteit. 
 

 
 
Architectuur is vaak een politieke 
keuze, denk aan Hausmann als het 
om het stratenpatroon –en brede 
straten – gaat in Parijs. Heel 
functioneel tegen opstanden en 
onlusten. 

Stadscentra voor al het verkeer, 
i.p.v. voor voetgangers. 
Schiere: “Ga ertegen in als het je 
niet zint, hoewel je vaak niet wint”. 
 
Trapveldjes: de jeugd voetbalt liever 
op straat, voor het huis. “Sjieke” 
speelplaatsen: waarom geen hutje 
tussen de struiken? Hoe iets zelf 
ondernemen in een organisatie, in 
een buurt? 
 
Er is te veel bureaucratie; teveel 
grote organisaties, geleid door 
autoriteiten, zoals bv. Unicef, kunnen 
e.e.a. plaatselijk en wereldwijd 
verzieken. Kleine organisaties staan 
dichter bij de mensen in hùn 
leefgebied. Die kennen hún wensen, 
hún talenten. 
De terp van Ezinge. 
Een boom met een bank erom. 
Een doopsgezinde kerk. Een kleine 
kring van gemeenteleden, allen met 
een andere achtergrond, ook 
allochtonen uit vele landen. Een sfeer 
van: “Kom binnen; vertel je 
verhalen”. Geen schikking als voor 
een dienst. 
 
Een oude scheepswerf. Met blikken 
verf samen de zaak opknappen. Zo 
weer in gebruik te nemen voor 
andere doeleinden. 
Aren lezen. Niets verkwisten. 
Na een feest wat overbleef 
meenemen, wegbrengen. 
 
Ds. Brüsewitz besloot de 
beschouwingen van de architect/ 
kunstenaar. Die kreeg een fles wijn, 
ecologische wijn. 
 
Evert Westerdiep 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 27 november 
Eerste Advent 
10.00 Ds. G.G. Hoekema 
10.00 Zondagsschool + crèche 
 
Zondag 4 december 
Tweede Advent 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 11 december 
Derde Advent 
10.00 zr. H.P. Kieft-van der Sande 
10.00 Zondagsschool + crèche 
 
Zondag 18 december 
Gezinskerstviering 
16.00 De zondagsschool zorgt weer 
voor een feest voor jong en oud! U 
bent van harte uitgenodigd met 
vrienden, buren, grootouders en 
kleinkinderen hieraan deel te nemen 
 
Zaterdag 24 december 
Kerstavonddienst met koor 
21.30 ds. Van der Werf 
Na de dienst is er glühwein 
 
Zondag 8 januari 
Nieuwjaarsdienst 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
 

Andere activiteiten 
 
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 
(géén Bijbelgesprekskring) 
 
 
 

Donderdag 1 december 
14.00 Vergadering wijkorganisatie 
Regeling kerstattenties 
Regeling jeugdwerkcollecte 
(Zie vorig Gemeenteblad over 30 
jaar Jeugdfonds) 

 

14.30 Kring Noordwijk 
met ds. Van der Werf 
 
Dinsdag 6 december 
09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

 
 
Dinsdag 13 december 
19.30 Adventsavond 
De zusterkring komt ook dit jaar 
weer met een goed verzorgd 
programma in een sfeervolle 
kerkzaal, waarbij iedereen heel 
hartelijk welkom is  
 
Woensdag 14 december 
19.30 Redactievergadering 
 
Vrijdag 30 december 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Maandag 9 januari 
14.30 Zusterkring 
 
Dinsdag 10 januari 
09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 
Woensdag 11 januari 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
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Geloven  
met of zonder God 
 
Met deze  titel hield ds. Gabe 
Hoekema op 10 november in onze 
vermaning te Haren een lezing in het 
kader van de jubileumviering van 
onze doopsgezinde broederschap. 
Deze lezing was het eerste deel in 
een reeks van vier.  
 
Centraal in deze lezingencyclus staat 
de vraag wat de toekomst van 
godsdienst en geloven is. 
Ds. Hoekema beet de spits af met 
een inleiding over de geloofstaal. 
Daarbij is dan meteen de vraag of 
het alleen om de taal gaat of ook 
meteen om de inhoud…. 
Je hoort wel zeggen: “ik geloof niet 
in goden, ik geloof in mensen”. Er 
komt een boek uit met de titel 
“Geloven in een God die niet bestaat” 
(Klaas Hendrikse). Anderen zeggen 
dat het alleen om spiritualiteit gaat. 
Een vierde blijft het maar gewoon 
“God” noemen. Gabe zelf aarzelt bij 
het woord “God”.  
 
Bij transcendentie gaat het om iets 
dat onze wereld overstijgt. Maar hoe 
moeten we ons dat dan voorstellen. 
Gabe stelde de vraag: En wat doet u 
dan met God? Hierbij komen woor-
den op als twijfelen, macht uit-
oefenen, stiekem houvast zoeken, 
wandelen met God en bidden met 
God. 
 
En wat doet God dan met ons? 
Hierbij komen beelden naar voren als 
sturen, de zon op laten gaan, richting 
geven aan je leven en leven geven. 
Bij transcendentie is niet van belang 
of dit iets of die wereld nu wel of niet 
bestaat of dat het slechts 
verbeelding is. Van belang zijn de 
eigen beelden en de eigen taal. Het 
gaat om een “ervaren” werkelijkheid, 
om beelden of verbeeldingen die we 
“God” noemen. Soms zijn het 
beelden die aansluiten bij bekende 
beelden zoals “bovennatuurlijk” of 
“bovenmenselijk”.  

Beelden als “natuur” en “God“ 
worden vaak in één adem genoemd. 
Soms valt “God” samen met “water”, 
“vuur”, “liefde” etc.  Wel is het 
steeds zo dat de mens ondergeschikt 
is bij deze beelden.  
 
In de loop der tijden werd de 
verbeelding / het beeld door de 
mensen steeds verder ingevuld. Ook 
de kerk, de kerkelijke organisatie en 
de dominee eisten daar hun rol op. 
Zo bleef er weinig ruimte over voor 
het beeld van God. Een “hemel” 
kunnen we ons ook al niet meer 
voorstellen. Nog een stap verder is 
om te zeggen dat de transcendentie 
dood is.  
Op deze gedachte kwam weer 
tegenbewegingen in de vorm van de 
orthodoxie en het geloof in het 
individu. 

 
Een volgende vraag die Gabe aan de 
orde stelde was of je het bestaan van 
God theologisch of filosofisch zou 
moeten bewijzen. In het verleden 
zijn hier uiteraard pogingen toe 
gedaan. Zo was er Thomas van 
Aquino met de theorie van het 
onbewogen bewegen en Kant met de 
theorie dat onze ethiek toch ergens 
vandaan moest komen. Beide 
theorieën proberen te komen tot een 
godsbewijs. Gabe vindt het niet 
nodig de aanwezigheid van God te 
bewijzen. Voldoende is dat hij voor 
mij bestaat. 
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Verder onderzocht Gabe de 
bruikbaarheid van het woord “God”. 
Met andere woorden: is het bijbels 
om God “God”te noemen. Aan de ene 
kant begrepen mensen het woord 
Jahwe, aan de andere kant mochten 
ze naam niet uitspreken. Er mocht 
namelijk geen beeld van hem worden 
gemaakt. Toch ontstonden uiteraard 
allerlei benamingen als heer, herder, 
barmhartige, rechtvaardige etc. Dus 
aan de kant geen verbeelding, aan 
de andere kant voortdurend 
verbeelding.  

 
De laatste en cruciale vraag die Gabe 
in ons midden legde was de (ver-
volg)vraag naar de betekenis die God 
voor ons kan hebben in de toekomst. 
Op de vraag hoe we hem zouden 
willen noemen komen woorden als 
“richtingaanwijzer voor het leven”, 
“de Ene” en “liefde”. 
 
Maar wat geloof ik dan? Wij spreken 
nog in de geloofstaal van vorige 
generaties. Deze taal wordt door 
velen niet (meer) gedeeld en 
begrepen. De vraag is dus wat recht 
doet aan traditie en tevens actueel 
is. In feite is er de vraag naar een 
nieuwe transcendentie. 
 
 
 
 

Na de pauze met koffie werd er 
onder leiding van br. Hendrik 
Blanksma nog levendig van 
gedachten gewisseld over ds. 
Hendriks, de keuze voor het bijbelse 
verhaal, een God in het diepst van 
mijn gedachten, de aanwezigheid 
van de duivel in de bijbel, de vraag 
of God de mens heeft geschapen of 
dat het toch andersom is, over 
openbaringen waar veel mensen in 
geloven, over de vraag of beleven nu 
alleen projectie is en nog veel meer. 
 
Aan het eind van de avond werd de 
avond besloten en bedankte Hendrik 
Gabe hartelijk voor zijn doorwrochte 
inleiding. 
 
Op 19 januari 2012 hopen we weer 
bij elkaar te komen. Dan zal Iris 
Spekman een inleiding houden over 
Spiritualiteit in dopers perspectief.  
 
Roelof Nienhuis   
 

 
Zusterkring 
 
Onze bijeenkomst op 7 november jl. 
was weer een interessante en 
gezellige middag. We waren met 
achttien leden, bijna voltallig. 
 
Zr. Fenna Tilstra besprak met ons 
het boek "Dorsvloer vol confetti" van 
Franca Treur, uitgegeven in 2009. 
Deze schrijfster, geboren in 1979 op 
Walcheren in Meliskerke, groeit op in 
een geloofscultuur van een 
orthodoxe boerengemeenschap. 
Tijdens haar studietijd in Leiden brak 
ze met het geloof waarmee ze was 
grootgebracht. Maar Treur beschrijft 
het gereformeerde plattelandsleven 
op een milde manier als een 
liefdevolle bespiegeling. Ze schopt en 
spot niet. 
 
In haar debuut(familie-)roman 
beschrijft ze het leven van de 12-
jarige Katalijne, eind jaren tachtig. 
Katalijne is enige dochter en heeft 
zes broers. Leeft in een strenggelovig 
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boerengezin. De broers worden 
betrokken bij het boerenwerk, maar 
voor Katalijne is naast de school 
alleen het huishouden. Moeder 
besteedt heel veel aandacht aan de 
tuin en aan haar jongste kinderen, 
de tweeling broers.  
 
De schrijfster roept prachtig neer-
gezette scènes op. Door het 
perspectief van een meisje te kiezen, 
lukt het haar om een lichte toon aan 
te slaan terwijl Katelijne's 
eenzaamheid goed voelbaar blijft. 
We maken kennis met een slim 
meisje dat als enige van de familie 
graag leest en haar gedachten gaan 
hun eigen weg. 
In hoeverre de roman auto-
biografisch is blijft raden. Franca 
Treur schrijft niet in 'ik' vorm maar 
spreekt over de vader, de moeder, 
de oma en 'de huus'. (Zeeuws voor 
de kinderen).  
 
Fenna wist ons te boeien met de 
vertelling over het boek en las enkele 
gedeelten voor. Er was voor velen 
ook wel herkenning uit onze jeugd. 
Een boek om zeker eens te lezen! 
 
Onze volgende bijeenkomst is op 
maandagmiddag 28 november 
14.30u. We gaan eerst bezig met de 
kaarten voor de adventsdienst, 
(daarom graag een schaar en plak-
stift meenemen!) maar het tweede 
uur staan we stil bij ons 45-jarig 
bestaan eind dit jaar.  
Graag allen tot dan. 
 
Ria Dijkman  
 

 

 
Schaatsen in november 
 
Het jaarlijkse schaatsfestijn was deze 
keer niet in januari,maar al in 
november. Dit was, omdat er in 
januari  te vaak een kink in de kabel 
kwam. Dan waren er kampioen-
schappen of iets anders,maar altijd 
was er wel iets, wat de organisatie 
dwars zat. 
Dus gingen we nu eens een keer in 
het begin van het seizoen. 
 
Er was een echte toertocht 
georganiseerd, met stempelkaarten 
en iemand om te stempelen en op 
het eind van de rit,als klap op de 
vuurpijl,medailles! Er gingen 25 
kinderen en 19 volwassenen even na 
twee uur fanatiek van start en stond 
Rinnie Meihuizen klaar om na elke 
gemaakte ronde een stempel te 
drukken op de stempelkaart. 
 
Halverwege de middag was de koek 
en zopie ingericht en na de genoten 
versnapering ging een ieder weer op 
pad om zijn kaart weer gestempeld 
te krijgen. 
 
Het resultaat was verbluffend! Van 
groot tot klein had het merendeel 
zijn of haar kaart bijna of helemaal 
vol en er waren erbij die nog maar 
even wat ekstra rondjes hadden 
gereden en op deze manier ook nog 
ekstra stempels hadden verdiend. 
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Nadat een ieder de dik verdiende 
medaille ontvangen had van Yvette , 
gingen we moe maar voldaan naar 
huis.Onderweg naar huis besloten 
mijn vrouw en ik dat wij na deze 
winterse activiteit eigenlijk best zin 
hadden in een bord snert en zo 
gezegd zo gedaan.Wij vonden dat 
een goede afsluiting van een 
geslaagde zondagmiddag. 
 
De afkorting GDS heeft voor ons een 
nieuwe betekenis gekregen! 
GOED DOOR SCHAATSEN 
 
Anco de Vries  

 
Kerstcollecte 
 
We maken u nog even weer attent 
op de kerstcollecte ten bate van het 
Jeugdfonds. U kunt één dezer dagen 
uw wijkcontactpersoon verwachten, 
voor zover dat nog niet is gebeurd.  
 
U kunt ook uw bijdrage overmaken 
op Fonds voor het jeugdwerk, 
bankrek 31.58.10.637 t.n.v. Doops-
gezinde Gemeente Haren – Jeugd-
fonds, Paterswolde. Wilt u dat dan 
even aan uw wijkcontactpersoon 
mededelen? 
 
Het geld (vorig jaar € 945) wordt 
gebruikt voor materiaalkosten, 
kosten voor cadeautjes met kerst en 
incidentele kosten voor de 
zondagsschool. 
 
T. Koorn-Gulmans, bestuurslid 
P.J. Reidinga, secr. penn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptiethermometer 
 
Uit de thermometer ontvingen we 
over de maand oktober het fraaie 
bedrag van € 88,62. 
De totaalstand is hiermee gekomen 
op €  787,50. 
 
Voor onze adoptiekinderen  Diosnel 
Davalos, Bryan de Oliveira en Michel 
Coelho hebben we inmiddels €  600 
overgemaakt op de rekening van het 
Adoptieprogramma van Doopsgezind 
Wereldwerk, t.n.v. zuster Sjoukje 
Wethmar. 
We gaan verder met een thermo-
meterstand van  € 187,50  
 
L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 

 
DECEMBER LICHTMAAND 
 
Het wordt ‘s avonds weer vroeg 
donker. We creëren gezelligheid en 
warmte in onze huizen. 
Het is niet iedereen gegeven om in 
huizen te wonen. 
 
In Dhaka (Bangladesh) wonen veel 
mensen in sloppenwijken. Zij 
proberen hun levensstandaard te 
verhogen door het maken van 
kaarsen. De kaarsenmakers van 
Dhaka bieden elk jaar meer werk en 
inkomen aan deze mensen. 
Door het branden van deze kaarsen 
dragen wij een steentje bij aan hun 
leven. In de Wereldwinkel Haren 
vindt U veel verschillende kaarsen, 
kaarsenhouders en andere praktische 
kerstartikelen. 
Wereldwinkel Haren, Hortuslaan 4, 
Haren. 
www.haren.wereldwinkels.nl  
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Arlette Kouwenhoven 

De Fehrs 

Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie 

 

Vanaf 15 oktober in de boekhandel! 
 

In het gortdroge noorden van Mexico rijden rijtuigen op 

onverharde zandwegen. In de koetsjes zitten mannen in 

tuinbroeken, vrouwen met lange jurken en hoeden. Ze 

hebben verweerde koppen, heten Wiebe, Klassen en 

Friesen, en spreken een aan het middeleeuws 

Nederlands ontleend taaltje. Het zijn mennonieten, 

nazaten van Nederlandse wederdopers. Volgelingen van 

Menno Simons, die in de zestiende eeuw als ketters 

werden vermoord. Ze weken uit naar Pruisen, vervolgens 

naar de Oekraïne en de prairies in Canada om voorlopig 

te eindigen in de woestijn van Noord-Mexico. 

Deze onbekende Nederlandse geschiedenis komt tot leven 

bij het lezen van de dramatische lotgevallen van vele 

generaties van de doopsgezinde familie Fehr. Een verhaal 

over ketters en martelaren, graanhandelaren en 

jeneverstokers, over boeren, pioniers, autoritaire leiders, 

drugshandelaren en alcoholverslaafden, maar vooral over een 

eindeloze zoektocht naar verlossing. 

Arlette Kouwenhoven (1960) studeerde antropologie. Zij werkte als freelance 

wetenschapsjournaliste voor Nederlandse en buitenlandse kranten en tijdschriften en 

schreef eerder boeken over Madagaskar en de Duits-Nederlandse arts Philipp Franz von 

Siebold. Ze heeft een eigen bedrijf waarbinnen zij uitgeefprojecten coördineert. 

 

Paperback | € 24,95 | 248 pagina’s | ISBN 978 90 450 2001 3 

 Uitgeverij Atlas  @AtlasUitgeverij 

www.uitgeverijatlas.nl  

 

 

Op 8 december extra Dopers Café in de Doopsgezinde Kerk  

in Groningen. Aanvang 20.00 uur. 

Arlette Kouwenhoven zal dan aanwezig zijn  

om te vertellen over haar boek! 
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Oproep voor bijdragen 40-dagen kalender 
 

Evenals voorgaande jaren willen we voor de komende 40-dagentijd proberen een 
kalender samen te stellen. Deze kalender zal worden toegestuurd aan alle leden 
en belangstellenden van de doopsgezinde gemeenten in het GDS gebied. We 
hebben gemerkt dat deze kalender zeer wordt gewaardeerd, mede doordat 
gemeenteleden en belangstellenden er aan bijdragen door teksten aan te 
leveren. 

 
Ook nu is het weer de 
bedoeling is dat deze 
kalender bezinnende 
teksten, gedichten en 
gebeden bevat voor de 
40-dagen tijd. Voor 
iedere dag één tekst. Bij 
de zondagen wordt een 
korte meditatie bij een 
bijbeltekst geplaatst 
door één van de 
predikanten  en 
voorgangers van de bij 
de GDS aangesloten 
gemeenten. 
 
Uw hulp is evenals 
voorgaande jaren nodig 
om deze kalender weer 
te doen verschijnen. 
Wellicht heeft u een 
tekst, een lied, een 
gebed of een gedicht dat 
u bijzonder aanspreekt, 
en dat u toepasselijk 
vindt om in de 40-dagen 
kalender opgenomen te 
worden.  
 

 
U kunt deze sturen naar ds. Jacob H Kikkert. Meerdere bijdragen mag natuurlijk 
ook. 
Wat het formaat betreft: bijdragen mogen niet langer zijn dan ca. 300 woorden. 
Vermeldt uw naam bij de inzending en zonodig de bronvermelding. Ook kunt u 
eventueel in 1 of 2 zinnen de vermelden waarom juist de tekst die u instuurt, u 
aanspreekt.  
 

Insturen voor 22 januari.Insturen voor 22 januari.Insturen voor 22 januari.Insturen voor 22 januari.    
 
Omdat er de nodige tijd mee gemoeid is om de kalender te redigeren en 
vervolgens bij de drukker aan te leveren gelieve u de bijdrage vóór de genoemde 
datum ingestuurd te hebben. 
 
Het liefst insturen per email o.v.v. ‘40 dagen’ naar: jhkikkert@doopsgezind.nl. Of 
anders per post naar: ds. J H Kikkert, Entinge 7, 9301 TT Roden. 
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Mennonitische Europäische Regional Konferenz 
 
Zes jaar na 'Barcelona' (voor de kenners) komt er weer een MERK 
(Mennonitische Europäische Regional Konferenz), ditmaal in Sumiswald, 
Zwitserland van 17 -20 mei 2012. Doopsgezinden uit vele Europese landen en 
gasten uit de hele wereld zullen tijdens de MERK samen vieren, ontmoeten en 
elkaar inspireren. Er worden tussen de 500 tot 1000 bezoeksters en bezoekers 
van alle leeftijden verwacht. Deelnemers aan de MERK zullen in een breed 
opgezet programma verdeeld over een aantal dagen het thema “Elkaar de hand 
reiken over grenzen heen”  uitdiepen en vieren.  
 
Vanwege het internationale karakter zullen vele talen gesproken worden. De 
voertaal zal hoofdzakelijk het Duits zijn, maar veel activiteiten worden vertaald 
in het Engels, Spaans, Frans en het Nederlands. Tijdens plenaire activiteiten is er 
simultaanvertaling in het Nederlands. 
 
De Merk begint op donderdagavond 17 mei en sluit af met een gezamenlijke 
viering op zondag 20 mei. Het programma bestaat uit tal van activiteiten en 
workshops, gezamenlijke vieringen en excursies. Een gedetailleerd programma 
volgt nog. Zie daarvoor ook de website www.merk2012.ch. 
 
Om een indicatie te geven: voor kosten van deelname aan de MERK moet u 
rekenen op ca. € 165,- incl. maaltijden. Er zijn verscheidene 
overnachtingsmogelijkheden, o.a. bij particulieren, of in het conferentiecentrum 
voor ca. € 58,- p.p.p.n. op basis van een tweepersoonskamer. Daarnaast zijn er 
verscheidene hotels in de omgeving, en ook een camping. Bij dit alles komen 
natuurlijk ook kosten voor de reis naar Sumiswald. Op de website krijgt u een 
nauwkeuriger beeld van de kosten, afhankelijk van de keuzen die u maakt. 
 
Het zou heel plezierig en ook goed zijn als mensen uit onze gemeente zouden 
besluiten om aan de MERK deel te nemen. Deelnemen is namelijk een unieke 
kans  geïnspireerd te worden door het internationale karakter van onze 
doopsgezinde geloofsfamilie, om oude vriendschappen aan te halen, en nieuwe 
aan te knopen, nieuwe ervaringen op te doen, en te genieten van al die 
verschillende zusters en broeders, èn de Zwitserse bergen. 

 
Ds.Jacob Kikkert 

Als er voldoende belangstelling uit onze gemeente bestaat, dan kunnen we 
overwegen om gezamenlijk met een bus te reizen. Laat het mij even weten. Graag 
voor 15 januari! Mocht deze sondage opleveren dat er voldoende animo is, dan 
kom ik daar graag op terug.  
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De IKON-website Kerknieuws.nl start een uitgebreid 
onderzoek naar geloofsopvattingen onder leden van: 
 
- de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
- het Apostolisch Genootschap 
- de Remonstrantse Broederschap 
- de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten 
- de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
 
De IKON is benieuwd hoe deze kerkleden tegen verschillende geloofsopvattingen 
aankijken: is er nog wat terug te vinden van de traditionele geloofsopvattingen? 
Of hebben vrijzinnige en spirituele opvattingen alles overgenomen? En hoe zit 
het met interreligieuze opvattingen?  
 

Een digitale enquête probeert antwoord te vinden op deze 
vragen. U kunt de vragenlijst vinden op: 
www.ikon.nl/onderzoek  
 
U hoeft de enquête niet in één keer in te vullen: u kunt tussentijds stoppen om 
later verder te gaan. De enquête onthoudt namelijk waar u bent gebleven. 
Wij hopen dat u tijd heeft om de vragen te beantwoorden. Onder de deelnemers 
verloot de IKON verschillende cadeaus.  
Wij zouden het ook prettig vinden als u de link naar de enquête onder uw 
‘vrijzinnige’ kennissenkring of achterban verspreidt. Hoe meer mensen de 
vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek 
worden.  
 
Alvast bedankt voor het invullen,  
 
Erik Jan Tillema, redacteur Kerknieuws.nl 
Gert de Jong, godsdienstsocioloog 
 
Liever een papieren enquête?  
Vraag het aan via erikjan.tillema@ikon.nl of 06-51060539 
 
 
 
 
 

 

Zondag 11 december 
11.30  - 12.00 uur 
Nederland 2, Het vermoeden 
 
Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit diverse 
religieuze tradities en praat met hen over hun 
leven en drijfveren en over hun persoonlijke 
‘heilige tekst’.  
Op zondag 11 december is ds. Marion Bruggen 
te gast.  
 
Bron: doopsgezind nl – 23  
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Vite Via Rapida 
 
Reizen, soms is het ingrijpend, soms stelt het niets voor. Eeuwen geleden te 
voet, of te paard, het was een grote onderneming. Nu kun je kiezen voor 
snelheid, vliegen is het meest gebruikte transportmiddel, zeker als je het 
omrekent per kilometer. 
 
We zijn op het vliegveld van Madeira, voor de terugreis naar huis. Lange rijen 
voor de incheckbalies. Er zijn verhalen over de afgelopen vakanties of andere 
redenen van een bezoek. 
 
Wij kennen nu het verhaal van de man die 45 jaar geleden zijn geboorteplaats 
op het eiland verliet en naar Australië ging, hij ging  heel ver en dus overzee. 
Nu kwam hij terug,  om dat deel van zijn Vite te vinden, dat wat hij achterliet, 
zijn Familie, zijn geboortehuis, vrienden en veel herinneringen. Er waren emoties 
bij het weerzien, blijdschap en verdriet.  
 
           Madeira, een eiland vol met  
           verassingen, bergen, bloemen en 
           verhalen. 
           Vroeger was het reizen op dit kleine  
           eiland ook een hele onderneming. 
           Via bergweggetjes  moest je van Noord  
           naar Zuid, je was dagen onderweg.  
           De boot was hier nog het snelste  
           transportmiddel.  
           Maar de moderne tijd is ook hier  
           gekomen. 
 
 
De Via Rapida kwam, lange tunnels werden gebouwd en verbinden nu Noord en 
Zuid en West en Oost Madeira. De Via Rapida, het klink als Vite Rapida, hoe snel 
wil je eigenlijk reizen in je leven? 
 
45 jaar, de tijd vliegt, 45 jaar terug gaan in je leven? Hij kreeg via de Via Rapida 
meer tijd om te vinden wat hij zocht, wat hij achterliet, vreugde en verdriet. 
Met hem ontdekten wij Madeira, maar alleen via de echte bergweggetjes oftewel 
via  de Veradas Turisticas lukte dat, we namen alle tijd en zagen Madeira in z’n 
volle schoonheid. 
 
Terug gingen we meestal Via Rapida, de reis duurde dan maar even, maar reizen 
door donkere tunnels?.....gelukkig glooide er altijd het eind van elke tunnel weer 
licht en weg was de duisternis. 
 
Maar we moeten gaan, het vliegtuig staat gereed,  we gaan op terugreis naar 
huis via… Vite…… Via….. Rapida 
 
Marinus Suiding 
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Schoonheid met een Ziel… 
 
Toen ik laatst een discussieavond over De toekomst van de kerk bezocht, 
georganiseerd door Forum Dwarsdiep, werd mij, net als alle andere honderd 
dominees incognito, een hele mooie folder in handen geduwd. Een folder over de 
vespers van het komende seizoen in de Martinikerk en de Nieuwe Kerk. Ik wist 
helemaal niet dat er zo’n folder was, er is zelfs een website! En dat terwijl ik zelf 
bij sommige vespers betrokken zal zijn… Op de 4e zondag van de maand ga ik, 
samen met Evert Jan Veldman, die dat al twee jaar deed in de Nieuwe Kerk, 
vespers begeleiden in de stijl van Iona, afwisselend met een Taizéviering.   
 
Net als Evert Jan was ik ooit op het eilandje Iona, en dat heeft me geraakt in 
mijn ziel. De schoonheid van het landschap, de rust, de ruimte, maar ook de 
betrokkenheid, de doorleefdheid en de eenvoud van het samenzijn daar en de 
wens om geloof met leven te verbinden deelden rake klappen uit. Ik werd 
geraakt in mijn ziel en er werd een soort verlangen wakker gemaakt naar geloof 
dat heel maakt, en in mij en door mij en om mij een geheel wordt. Groter dan 
ikzelf, maar wel begrijpelijk, wel toegankelijk.  
 
We willen er samen mooie vieringen van maken, waarin iets van schoonheid te 
vinden is en van waaruit je weer verder kan. Delen met elkaar, een beetje 
schuilen bij elkaar, en een plek zijn waar je elkaar voedt en samen gedragen 
wordt.  
 
Voor mij is dat een sleutelwoord: Heelheid, verbinding. In ons leven is zo veel 
verbrokkeld, zijn er zo veel kleine stukjes, losse eindjes. En zo vaak is geloof iets 
van even, voor een moment, als een tegenwicht, als een soort korte vakantie op 
zondag van het harde van de andere dagen. Op Iona werd ik weer gevoed met 
dat verlangen naar heel geloof: Schoonheid die een ziel heeft, liefde die een ziel 
heeft, werken dat een ziel heeft, twijfel die een ziel heeft. We willen ook naar 
Iona toe op termijn, ergens in het najaar van 2012. Om iets van die totaliteit te 
ervaren, en mee naar hier te nemen.  
 
Geloven als een ziel voor leven. Ook in mijn cursus voor het GSp wil ik met de 
studenten op zoek naar die verbindende kracht van geloven. Met de cursus ‘De 
tijd van je leven’ wil ik verkennen hoe in die paar jaar van studeren in een 
andere stad, met al zijn veelheid aan  activiteiten en indrukken,  geloof, 
spiritualiteit en verdieping de ziel van je bestaan kan zijn…. 
 
Ik ben benieuwd. 
Geert Brusewitz 
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COV en Gomarus College geven kerstconcert in 
Oosterpoort 

Opnieuw geven het koor van 
het Gomarus College en de 
Christelijke Oratorium 
Vereniging een concert in de 
Oosterpoort in Groningen. 
Op woensdag 30 november om 
20.15 uur kunt u in de grote 
zaal genieten van deze unieke 
mix van oude en jonge 
stemmen. Op het programma 
staan onder meer: het 
Magnificat van Bach, Gloria van 
Vivaldi, Oratio de Noël van 
Camille Saint Saëns en een 
bewerking van psalm 2 van 

Jeljer Vlieg, dirigent van de leerlingen. Het Nieuw Philharmonisch Orkest zorgt 
voor de begeleiding.   
Het concert is een logisch gevolg op de samenwerking van vorig jaar waarbij het 
oratorium Paulus door de beide koren gezongen werd. Het Gomarus College 
organiseert voorafgaand aan het concert een muziekwedstrijd tussen de 
verschillende vestigingen. De opdracht is dat leerlingen creatief met klassieke 
muziek aan de gang gaan en, gebruikmaking van moderne middelen, een frisse 
kijk op oude muziek laten zien/horen. Door een deskundige jury wordt bepaald 
welke leerling(en) hun bijdrage in de Oosterpoort mogen laten horen. 
Commissaris van de Koningin drs. Max van den Berg reikt op het podium van de 
Oosterpoort de prijs uit. 
 
Kaarten bestelt u bij www.cov-groningen.nl  

 
Jongeren tot 20 jaar €12.50. Volwassenen €25. 
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Geweldloos Samenleven  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente zijn in enerverende tijden  
Leefregels voor de gemeente om de weg van vrede te gaan in onderlinge verbinding. 
Als gemeente en als individuele leden van die gemeente willen we erop 
aanspreekbaar zijn dat we met elkaar in vrede de verbondenheid van de Geest 
zoeken.  

 

WIJ ZULLEN IN GELOOF:  
elkaar aanvaarden   We erkennen dat geschillen een normaal deel van ons  

    gemeenteleven zijn.  
    We aanvaarden dat er verschillen zijn in visie of in  
    persoonlijke behoeften en dat het niet gaat om de  
    vraag wie goed of fout is. 
  

leven met hoop   We weten dat God de God is van verbinding en heelheid.  
    God zal ook aanwezig zijn bij verstoorde relaties en vanuit  
    zijn kracht herstel en verzoening mogelijk maken.  
    Het bereiken van dat herstel en die verzoening versterkt  

de verbinding en heelheid. Een geschil is vanuit dat 
oogpunt een kans en geeft de mogelijkheid voor meer 
verbinding en heelheid.  

 
inkeren tot onszelf  We bidden voor de kracht om Gods aangezicht te 

ontdekken en God zoeken  in de ander. Gods Licht is 
aanwezig in iedereen.  

 
WIJ ZULLEN IN HANDELEN:  
 
de ander benaderen  Benader degenen met wie je een geschil hebt 

rechtstreeks. 
     Vermijd kritiek achter iemands rug om.  

mild zijn Benader elkaar geduldig, voorzichtig en 
respectvol. Een geschil heb je met elkaar, vermijd om 
alleen naar de ander te wijzen.  

    Erken dat beiden een eigen aandeel hebben in de situatie.  
aandachtig luisteren Luister met volle aandacht en vertel 
terug wat je hebt  

    gehoord. Vraag na of dat klopt en kom pas daarna met je  
    eigen verhaal.  

Probeer eerst de ander te begrijpen voordat je begrepen 
wilt worden. 

  
wacht met oordelen  Ga niet in de tegenaanval. Schort daarom je oordeel op,  

plak geen etiketten, scheld niet, dreig niet en ga niet de 
strijd in om te winnen.  
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bereid zijn tot   Stel je opbouwend op, met de bedoeling te verbinden.  
onderhandelen   Neem geen standpunten in, benoem liever de zaken, 

 belangen,  
    behoeften en meningen van beiden.  
    Verdedig jezelf niet, zoek liever naar mogelijkheden om  
    tegemoet te komen aan beider behoeften.  

Waardeer de mogelijkheden niet alleen vanuit jezelf, 
waardeer ze liever naar de mate waarin ze 
tegemoetkomen aan de behoeften en belangen van beide 
kanten.  

    Werk samen aan een gemeenschappelijke oplossing; een  
    oplossing die voor beiden goed is, resulteert in nieuwe  
    waardering en verbinding.  

Bevorder mogelijke overeenstemming en accepteer dat 
wat mogelijk is.  

    Spreek waardering uit voor iedere stap die een oplossing  
    dichterbij brengt.  
 

 
WIJ ZULLEN IN HET GEMEENTELEVEN:  
volharden in de liefde Zoek toegewijd naar een oplossing die goed is voor 

beiden.  
We houden vast aan de gemeenschappelijke basis en de 
wens tot verbinding.  

  
openstaan voor   Accepteer zo nodig hulp. Als we zelf geen  
overeenstemming   bemiddeling  kunnen bereiken, gebruiken we de 

hulp van mensen die vaardigheden en training hebben in 
bemiddeling.  

 
vertrouwen op de   Vertrouw de gemeenschap van gelovigen. Als we zelf geen  
gemeenschap   overeenstemming kunnen bereiken of vergeving kunnen  

ervaren, accepteren we de beslissing van een neutraal 
persoon uit die gemeenschap van gelovigen.  

    Neem niet je toevlucht tot gerechtelijke procedures.  
   Bij kleine geschillen kan de arbiter komen uit eigen kring,  
   bij grote geschillen uit de bredere kring van de kerk.  

    In een uiterst geval kan een beroep worden gedaan op  
    reglementaire procedures.  
 

bouwen aan de   We geloven in en vertrouwen op de kracht van de 
solidariteit    gemeente van de gemeente, het lichaam van Christus, en  

de toewijding van de gemeente aan vrede en 
gerechtigheid  

 
 
              © Geweldloos Samenleven 2011  
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Gemeente zijn in enerverende tijden 
Leefregels voor de gemeente om de weg van vrede te gaan in onderlinge verbinding.  
 
Wij zullen in geloof: 

elkaar aanvaarden 
leven met hoop 
inkeren tot onszelf en God zoeken 

 
Wij zullen in handelen: 

de ander benaderen 
mild zijn 
aandachtig luisteren 
wacht met oordelen 
bereid zijn tot onderhandelen 

 
Wij zullen in het gemeenteleven: 

volharden in de liefde 
openstaan voor bemiddeling 
vertrouwen op de gemeenschap 
bouwen aan de gemeente 
 

© Geweldloos Samenleven 2011 
 

 
Gemeente zijn in enerverende tijden 
 
Je hoopt dat het zich nooit zal voordoen: een conflict in de gemeente. Maar wat 
te doen als er toch onenigheid ontstaat? Geweldloos Samenleven heeft leefregels 
opgesteld over hoe met elkaar om te gaan in de gemeente. Respect voor elkaar, 
verbinding blijven zoeken en oplossingen waar ieder tevreden mee kan zijn, 
staan centraal. Als gemeente kan je met elkaar afspreken deze leefregels te 
gebruiken als leidraad bij het omgaan met meningsverschillen of conflicten.  
Om vertrouwd te raken met deze leefregels is het raadzaam om hierin met 
elkaar te oefenen. Zodat je weet hoe met elkaar om te gaan als een conflict de 
kop op steekt.  
Geweldloos Samenleven biedt gemeenten daarbij ondersteuning aan. Posters en 
kaarten zijn in omloop waar de leefregels op staan. Om te lezen, te gebruiken in 
kringen of te versturen. Een boekje met handreikingen zal verschijnen. Ook gaat 
Geweldloos Samenleven cursussen organiseren om de leefregels in de gemeente 
te implementeren.  
Om met elkaar de weg van vrede te gaan in onderlinge verbinding.  
 
Voor meer informatie zie: www.geweldloossamenleven.nl 

 
 

 



 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

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 
 
Diaconie: 
Bank ABN AMRO 570142547 t.n.v. 
Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 
Gemeente, Zuidhorn 
 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053 
Internetadres: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 
 
 
 
Lay-out 
Ellen van Drooge 
  

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. 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 21 december 2011. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 14 
december 2011 bij de 
respectievelijke redactieleden. 

 
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  


