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Het dogma van keizer Augustus 

 
Het bevel 
Met kerst wordt in de kerken  bijna altijd hetzelfde bijbelgedeelte gelezen, 
namelijk het tweede hoofdstuk volgens de overlevering van een zekere Lucas.  
En deze Lucas valt direct met de deur in huis door te vermelden dat het 
geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat 
het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst 
plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde.  

 
Volkstelling 
Nu zijn keizer Augustus en 
stadhouder Quirinius historische 
personen geweest die binnen het 
toenmalige Romeinse rijk de dienst 
uitmaakten. Het Romeinse rijk 
strekte zich uit rondom de landen 
van de Middellandse Zee en Rome 
was daarbij het middelpunt. En het 
bevel dat keizer Augustus zou 
hebben gegeven in die tijd, zou 
inhouden dat de keizer een 
volkstelling wilde houden om te 
weten hoeveel mensen er in zijn 
rijk woonden. Kortom: keizer 
Augustus wilde een volkstelling en 
dat was de reden dat Jozef en Maria 
naar Bethlehem moesten gaan. In 
de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004 
wordt deze interpretatie nog eens 
benadrukt door te vermelden dat 
deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius 
over Syrië. (NBV Luc.2:2) 
 
 
 
In de nieuwe bijbelvertalingen die zijn uitgegeven vanaf 1951 wordt het ‘bevel 
van keizer Augustus’ steeds geïnterpreteerd als een inschrijving, in de vorm van 
een volkstelling, waarbij de zojuist geciteerde NBV-bijbel  uit 2004 het wel heel 
extreem weergeeft, door letterlijk te vermelden dat het om een ‘eerste 
volkstelling van de Romeinen’ zou gaan. Op deze manier hebben de 
bijbelvertalers van deze bijbels  invulling willen geven op de vraag van de lezer 
wat nu dat bevel van keizer Augustus destijds is geweest. Het antwoord is dus: 
een volkstelling! 
 
Een dogma en geen volkstelling 
Maar de oude Griekse en Latijnse handschriften  van vóór de boekdrukkunst  
spreken helemaal niet over een ‘volkstelling’ noch over een ‘inschrijving’ noch 
over een ‘bevel’.  In de Griekse teksten staat vermeld dat het over een dogma 
van keizer Augustus gaat om de wereld te beschrijven.  Ook in oude 
bijbelvertalingen zoals de Gotische Vertaling uit de vierde eeuw en de Staten 
Vertaling uit 1637 wordt niet gesproken over een ‘volkstelling’ noch over een 
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‘inschrijving’. Hier gaat het om een ‘beschrijving’.  En een ‘beschrijving’ is iets 
heel anders dan een ‘inschrijving’.  
Dit woord ‘dogma’ wordt vaak vertaald met ‘bevel’,  ‘decreet’ of ‘edict’ maar je 
zou het woord ‘dogma’ ook  onveranderd in de tekst kunnen laten staan. Want 
een ‘dogma’ is letterlijk een leerstuk. Als wij spreken over de ‘dogma’s van de 
kerk’ dan bedoelen we daarmee de leer van hoe de kerk het geloof voorschrijft. 
De kerk beschrijft ( en bepaalt) met een dogma als het ware de geloofsleer voor 
de mensen. In de bijbel die ik zou uitgeven zou ik het als volgt weergeven: 
En het geschiedde in die dagen dat keizer Augustus een dogma liet uitgaan om 
daarin te beschrijven hoe de wereld eruit moet zien. 
 
‘Beschrijven’ in plaats van ‘inschrijven’ 
De schrijver van het Lucas evangelie wil ons niet vertellen over een volkstelling 
maar wil ons meedelen volgens welke opvatting de wereld moet worden 
beschreven. Volgens de opvatting van God óf volgens de opvatting van keizer 
Augustus. Keizer Augustus laat dus een leerstuk uitgaan waarin wordt 
beschreven hoe hij wil hoe het mens- en wereldbeeld eruit moet zien. 
Keizer Augustus laat zich vergelijken met Farao in Egypte, die slavenarbeid en 
militaire expansie tot pijlers maakten waarop hun economie draaide.  
Keizer Augustus wil dus de wereld beschrijven in een dogma ( een leerstuk) dat 
hij laat uitgaan zodat het voor de lezer van de tekst duidelijk is, wat voor  mens- 
en wereldbeeld deze keizer nastreeft. Keizer Augustus wil de wereld beschrijven 
op zijn manier en vastleggen in een dogma.  
 
De kern van het kerstfeest 
Volgens welk dogma wil jij dat de wereld beschreven wordt? 
Het Lucas evangelie beschrijft dat de wereld ook anders kan worden beschreven 
dan hoe Augustus het wil, namelijk op de manier hoe God mens en wereld heeft 
bedoeld. En daarom verschijnt er in Bethlehem een mens in de wereld, die het 
patroon van Augustus doorbreekt. De Christus van God laat namelijk zien dat het 
om een heel ander dogma gaat. Dat het om een koningschap van vrede op 
aarde, in de mensen een welbehagen, gaat.  
Deze mens van Godswege wil dat de wereld beschreven wordt volgens het mens- 
en wereldbeeld dat uit het oude boek naar voren komt, waarbij ploegsnaren tot 
snoeimessen worden gesmeed. In deze mens die geboren wordt in een stal, 
weerspiegelt zich de opvatting van hoe God de mens ziet.  
 
Kerst nu 
De wereld van keizer Augustus en de wereld 
van nu zijn niet zoveel veranderd. 
We mogen dan allerlei moderne apparatuur tot 
onze beschikking hebben, maar er is nog 
steeds honger.  Er is nog steeds chaos in de 
vorm van een schuldencrisis en het aantal 
zelfmoorden is de laatste tijd gigantisch 
toegenomen doordat mensen het niet meer 
zien zitten. Het dogma van het verenigd 
Europa wordt krampachtig gehandhaafd. En de 
onzekerheid bij de burgers voor de toekomst is groeiende omdat essentiële 
dingen dreigen weg te vallen. Geen werk meer en een ontzettend dure zorg.  
Maar te midden van deze wereld is er als een baken de geboorte van die ene 
mens van Godswege. Om de mens steeds te blijven wijzen op dat andere dogma. 
Namelijk dat dogma van God:‘Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’ 
 
Ds. Klaas van der Werf  
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Hans Christian Andersen 

 
Hans Christian Andersen was een Deens schrijver en dichter. Hij is het bekendst 
geworden door zijn sprookjes. Hij werd geboren op 2 april 1805 in een zeer 
armelijke omgeving in Odense, in grootte de derde stad van Denemarken. Zijn 
vader was schoenmaker en overleed toen Hans 11 jaar was. 
 
In zijn vroege jeugd speelde hij graag poppenkast en hij wilde het liefst acteur 
worden, maar hij werd niet aangenomen bij de koninklijke theaterschool. 
Hans had het niet gemakkelijk in zijn jeugdjaren. Zijn opleiding kreeg hij aan de 
school voor armen, totdat hij op 17-jarige leeftijd via vrienden een beurs kreeg 
voor een goede school. Op deze school werd hij veel gepest door leerlingen èn 
leraren. Hij stond bekend als onhebbelijk, egoïstisch en slecht in de omgang met 
anderen. Hij leefde eenzaam en reisde veel.  
Daarom wordt gezegd dat zijn sprookje ‘Het lelijke eendje’ een autobiografie is, 
hierin wordt het lelijke eendje een mooie jonge zwaan, zoals in het leven van 
Andersen de ‘zwakkeling’ een beroemd schrijver wordt. 
 
Hij schreef sprookjes en 
vertellingen, o.a. De prinses 
op de erwt, Het kleine  meisje 
met de zwavelstokken, De 
nieuwe kleren van de keizer, 
De kleine zeemeermin, in 
totaal ongeveer 190 en hij 
richtte zich zowel op 
volwassenen als op kinderen. 
Qua stijl en thematiek is hij 
zeer origineel. 
Tijdens zijn vele reizen had hij 
ontmoetingen met o.a. Jacob 
van Lennep, Charles Dickens 
en de gebroeders Grimm. Hij 
was ook een graag geziene 
gast aan het hof van koningin 
Victoria van Engeland. 
 
 
 
 
In Odense is het Andersen-museum. Het huis waarin hij opgroeide is ook te 
bezichtigen. Andersen overleed op 4 augustus 1875 in Kopenhagen. 
 
Als u dit Gemeenteblad ontvangt is het bijna Oudejaarsavond, daarom het 
volgende sprookje 
van Andersen: 
                                           Het kleine meisje met de zwavelstokken 
Het was gruwelijk koud en ’t was avond; het begon donker te worden. Het was 
ook de laatste avond van het jaar: oudejaarsavond. 
In die kou en duisternis liep een meisje op straat, een klein, arm meisje, zonder 
hoed en met blote voeten. Ja, ze had wel pantoffels aangehad toen ze van huis 
ging, maar dat hielp niet veel. Het waren heel grote pantoffels en ze had ze 
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allebei verloren toen ze uit de weg wou gaan voor die rijtuigen die zo 
verschrikkelijk hard reden. 
 Daar ging nu het kleine meisje op blote voetjes, ze waren rood en blauw van de 
kou. In een oude boezelaar had ze een heleboel zwavelstokken en één bosje 
hield ze in de hand. Niemand had de hele dag iets van haar gekocht. Niemand 
had haar ook wat gegeven ook, ze was hongerig,  het arme stakkertje. De 
sneeuwvlokken vielen in haar lange blonde haar, het krulde om haar hoofdje 
heen. Door alle ramen in de straat scheen licht en het rook zo lekker naar 
gebraden gans; het was ook oudejaarsavond, daar dacht ze wel aan. 
Er was een hoek tussen twee huizen, waarvan het ene meer naar voren kwam, 
daar ging ze zitten en kroop helemaal in elkaar met haar beentjes onder zich 
getrokken. 
 Ze durfde niet naar huis, want haar vader zou haar slaan omdat ze niets had 
verkocht en thuis was het ook zo koud. Ze woonde vlak onder het dak en daar 
floot de wind ook doorheen. Haar handjes waren haast dood van de kou. Hè, een 
enkel stokje aansteken, wat zou dat lekker zijn! 
Als ze er maar één uit durfde trekken en tegen de muur afstrijken. Ze trok er 
één uit en ‘rits’ wat brandde het lekker, een warm helder vlammetje, een gezellig 
lichtje toen ze haar handje er om heen hield. 
 Ze dacht ineens dat ze bij een kachel zat, een mooie grote kachel. Ze wou juist 
haar voetjes uitstrekken om die ook te warmen – toen ging het vlammetje uit. 
Ze zat met een stompje van de uitgebrande zwavelstok in haar hand.   
Ze streek er nog één af, het schijnsel viel op de muur en die werd doorzichtig als 
gaas. Er doorheen zag ze de kamer. Op de tafel stond een gebraden gans gevuld 
met appels en pruimen  te dampen. Daar sprong de gans van de tafel en kwam 
recht op het meisje af. Toen ging het zwavelstokje uit en was er de donkere 
koude muur.  
 
Ze stak er weer één aan. Daar zat ze onder een prachtige kerstboom. Duizenden 
lichtjes brandden er tussen de takken. Ze strekte haar beide handjes omhoog – 
daar ging het stokje weer uit. 
 De lichtjes gingen hoger en hoger – nu waren het sterren. Eén ervan viel en 
maakte een lange streep in de lucht. “Nu gaat er iemand dood,”zei het meisje; 
dat had ze van haar grootmoeder gehoord. 
 Ze streek nog een zwavelstokje af tegen de muur en daar stond haar oude 
grootmoeder, stralend in het licht en zo lief en vriendelijk. 
“Grootmoeder,”riep het meisje,”neem mij me! Ik weet dat je weg bent als het 
stokje uit is net als de warme kachel en de gebraden gans en de kerstboom.” 
 Ze nam haastig het hele bosje en stak het aan, want ze wou grootmoeder 
vasthouden en de zwavelstokken lichtten met een glans dat het wel dag leek. 
 Grootmoeder was nog nooit zo mooi geweest en ze nam het kleine meisje op 
haar arm en vloog met haar hoog, alsmaar hoger naar licht en heerlijkheid; daar 
was geen kou en geen honger, zij zaten bij God. 
Maar in de hoek bij het huis zat op de koude wintermorgen het kleine meisje. 
Haar wangen waren rood en er was een glimlach op haar gezichtje, maar ze was 
dood. Doodgevroren in de ijzige winternacht op oudejaarsavond. 
 Nieuwjaarsdag kwam over haar lijkje zoals het daar zat met de zwavelstokken, 
een heel bosje bijna opgebrand. 
“Zij heeft zich willen warmen,”zeiden de mensen, maar niemand wist wat voor 
moois zij had gezien en tot welke Heerlijkheid en Nieuwjaarsvreugde zij met haar 
oude grootmoeder was opgegaan. 
                                                                                             
Loek Huizinga 
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Kerkdiensten 

en activiteiten 
 

 
 
Woensdag   21 december 
19.30 uur Adventsavond  
   Paddepoel 
 

Donderdag   22 december 
19.30 uur Adventsavond  
  Vinkhuizen 
19.30 uur Leerhuis 
 

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 
 

2012 

 
Dinsdag   3 januari  
10.00 uur  Koffieochtend 
19.30 uur Kerkenraad 
 

Zondag    8 januari 
10.00 uur  ds. J.H. Kikkert 
10.00 uur Kiezels en Keien 
 
Maandag    9 januari 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag  10 januari 
18.00 uur Mennomaaltijd 
19.30 uur Jongerenprogramma 
 

Zaterdag    14 januari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
Zondag  15 januari 
10.00 uur ds. J.H. Kikkert 
Oecumenische dienst in de Nieuwe 
kerk en het Doopsgezind koor 
 

Maandag  16 januari 
19.30 uur Doopsgezind koor 
 

Woensdag    18 januari 
   Redactie vergadering 
19.45 uur  Helpmankring 
    Chopinlaan 79 
 

Donderdag   19 januari    
20.00 uur  Dopers café 
Zondag  22 januari   
10.00 uur World Fellowship Day  
met ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels en keien 
 
Maandag    23 januari   
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Dinsdag     24 januari  
18.00 uur   Jongerenmaaltijd 
19.30 uur    Jongerenprogramma 
 
Woensdag   25 januari  
20.00 uur   Wijk Paddepoel/Selwerd 
20.00 uur   Helpmankring 
 
Donderdag    26 januari 
14.30 uur   Paterswoldsewegkring 
20.00 uur    Broederkring 
 
Vrijdag    27 januari   
20.15 uur   Gitaristenpodium; 
      Marcin Dylla 
Zaterdag   28 januari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag   29 januari   
10.00 uur   ds. G.J.Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels   
 
Maandag    30 januari   
19.30 uur   Doopsgezind koor 
 

Oecumenische dienst op 
zondag 15 januari 2012 
 
Op zondag 15 januari aanstaande zal 
in de Nieuwe Kerk te Groningen de 
oecumenische viering van de 
binnenstadskerken plaatsvinden. 
Deze zondag, die valt in de Week van 
Gebed voor de Eenheid van de 
Christenen, heeft als thema Winnen 
met gevouwen handen. 
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De oecumenische viering is al jaren 
een markant moment in kerkelijk 
Groningen, omdat zoveel verschil-
lende tradities eraan deelnemen.  
 
Tegelijkertijd is de viering ook weer 
een bouwsteen in het geheel van 
kerkelijk Nederland en de rest van de 
wereld. De basis voor dit geheel is dit 
jaar gelegd door de Poolse Raad van 
Kerken waarvan elementen in de 
viering zullen doorklinken. Met 
woord, zang, muziek, stilte en gebed 
hopen we op een inspirerende 
zondag.  
 
Stef Tuinstra, de vaste organist van 
de Nieuwe Kerk, zal het orgel 
bespelen en het koor van de 
Doopsgezinde Gemeente zal 
muzikale medewerking verlenen. 
Voor de kinderen is er een eigen 
programma. 
De viering begint om 10.00 uur. U 
bent van harte welkom. 
 
De deelnemende kerken zijn: de 
protestantse wijkgemeente Nieuwe 
Kerk, de rooms-katholieke St. 
Martinusparochie, de Evangelisch 

Lutherse gemeente, de Doopsgezinde 
gemeente, de Remonstrantse 
gemeente, de Vrijzinnig Protestantse 
Gemeente, de oud-katholieke St. 
Martinusparochie  en de Anglicaanse 
kerk in Groningen. 
 
Datum: zondag 15 januari 2012 
Plaats: Nieuwe Kerk, 
Nieuwekerksplein te Groningen 
Tijd: 10.00 uur 
 
Contactpersoon ds  Lense Lijzen, tel 
050-5260630; l.j.lijzen@planet.nl 
 
 

Verslag 
Kerkenraadsvergadering 
6 december 
 
Femmy Busscher opent de 
vergadering en heet een ieder 
welkom. Zij verzorgt ook de inleiding 
en leest psalm 37 voor uit een 
liturgie uit 2007 die zij nog altijd 
bewaard heeft.  
 
Er worden een aantal diensten 
geëvalueerd. Daarbij is naar voren 
gekomen dat de themadienst “Aan 
de bron komen” van 27 november jl. 
erg indrukwekkend werd gevonden; 
er werden nieuwe talenten ontdekt 
van mensen die aan deze dienst 
hebben meegewerkt! En de andere 
opstelling van de stoelen voor de 
dienst van 4 december werd als 
intiem ervaren. 
 
Ook de afgelopen najaarsleden-
vergadering werd besproken. Het 
voorprogramma was onderhoudend 
maar kwam niet helemaal uit de verf. 
De vergadering verliep verder goed. 
 
De volgende kerkenraadsvergadering 
is net na Oud en Nieuw, op dinsdag  
3 januari 2012.  
 
Namens de Kerkenraad, 
Ida Bruijn 
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Eerstvolgende 
themadienst ‘Gastvrij zijn’ 
op 5 februari  
 
Op 5 februari gaan we verder met de 
serie themadiensten over wat er 
werkelijk toe doet in ons gemeente-  
en geloofsleven. Na de startdienst 
waarin alle ‘werkwoorden’ aan bod 
kwamen, de dienst over duurzaam 
zijn en de dienst over aan de bron 
komen staat nu gastvrijheid in ons 
midden. Hoe zijn we gastvrij, waar 
ervaren we zelf gastvrijheid, wat 
betekent gastvrijheid voor ons en 
voor anderen, en hoe verbindt zich 
dat met gemeente zijn? Het zijn 
vragen die bij je opkomen, als je 
denkt aan gastvrijheid…  
 
Maar er zijn misschien ook beelden 
die we weer even zien, als het woord 
gastvrijheid ter sprake komt, of er 
zijn momenten van pijn die we weer 
even voelen, als we terug denken 
aan gemiste kansen, of aan 
momenten waarop we ons ergens 
erbuiten voelden staan… 
In deze dagen rond Kerst delen we 
weer de ansichten uit, die we anders 
stuurden, om terug te sturen aan de 
gemeente, met onze gedachten, 
onze ideeën, maar ook onze 
ervaringen. Immers er zijn ook 
mooie dingen die we kunnen delen, 
als we het over gemeente-zijn en 
gastvrijheid hebben, ooit, maar ook 
hier en nu bij ons! Stuur de kaart 
terug, en als u er één wilt hebben 
nog, om wat te schrijven, vraag er 
om! 
 
Ook zijn we weer op zoek naar een 
paar mensen, die zich aangesproken 
voelen door dit werkwoord, en die 
mee willen denken over een dienst, 
een viering, waarin we gastvrij zijn 
centraal stellen. In die dienst, en 
vanuit die dienst, willen we immers 
verder nadenken over, en werken 
aan onze gastvrijheid als mensen, als 
broeders en zusters, als gemeente. 

In een paar voorbereidingsbijeen-
komsten willen we werken aan de 
dienst, zo ongeveer vanaf 10 januari.  
Opgave bij de kerkenraad of een van 
de predikanten. Voelt u zich 
uitgenodigd om mee te doen.. 
 
Ds. Jacob Kikkert en  
Ds. Geert Brüsewitz  
 

Ledenboek  
 
Overleden op 29 november 2011 
Zr. L. Hofman in de leeftijd van 90 
jaar 
 
Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 
 

Beste mensen, 
 

Na het plotselinge overlijden van 
mijn lief Herman, ben ik overladen 
met brieven en kaarten van 
gemeenteleden. 
Het is bijna ondoenlijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken. Vandaar dit 
stukje in het gemeenteblad. 
Het heeft me goed gedaan; zoveel 
betrokkenheid, zoveel medeleven. Al 
ben ik nog niet zo lang lid van deze 
gemeente, ik voel me hier thuis. En 
dit gevoel wordt nu nog vele malen 
meer bevestigd.  
 
Zo langzamerhand krijg ik wat meer 
energie en kan ik het opbrengen om 
naar kerkenraadsvergaderingen, 
diensten en andere activiteiten te 
komen. 
Veel mensen vragen me of juist de 
komende periode niet moeilijk zal 
zijn. 
Ik vind het een mooie, beetje 
verstilde tijd…kerst…winter.., waar 
het intense verdriet voorzichtig een 
plek gaat krijgen.  
Bedankt voor alle lieve en warme 
woorden. 
 
Ida 
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Bedankt 
 
Wij willen de kerkenraad hartelijk 
dank zeggen voor de leuke attentie 
die wij mochten ontvangen voor de 
bijdrage als vrijwilliger. 
Ook dank aan zr Tuinstra voor haar 
mooie kerstkaart. 
 
Zr en br Annie en Anton van Til  
 

Het Dopers Café 
Groningen in 2012 
Op 19 januari start het Dopers Café 
met de tweede helft van het seizoen 
een 4-tal avonden die alle min of 
meer in het teken zullen staan van 
vragen rond de ethiek van het 
christendom  
 

 
Donderdag 19 januari om 20.00 uur 
geeft filsooof en ethicus Menno de 
Bree de aftrap met een algemene 
inleiding.  
 
Het zal zoiets worden als 
een stoomcursus ethiek voor 
beginners, waarbij hij de 
belangrijkste ideeën, stromingen 
en filosofen uit de geschiedenis 
van de ethiek, van oudheid tot 
heden, in vogelvlucht behandeld. 
 
Afgezien van het informatieve 
karakter hiervan op zich zelf, geeft 
dit ons wellicht een handvat om de 
inhoud die op de volgende drie 

avonden te berde gebracht gaat 
worden, beter mee te kunnen 
beoordelen. 
 
De Bree staat garant voor een 
levendige stijl van spreken; hj kan 
zijn toehoorders echt bij het 
onderwerp betrekken , zoals we al 
eerder hebben kunnen ervaren, toen 
hij in oktober 2010 een verhaal hield 
over ethische vragen in de zorg. 
Menno de Bree is filosooof en is als 
ethicus werkzaam aan het UMCG, bij 
het expertisecentrum Ethiek in de 
Zorg. 
 
Over de daaropvolgende drie 
avonden van het Dopers Café van 
voorjaar 2012: Ook deze zijn weer 
alle op donderdagavonden vanaf 
20.00 uur:  
 
Op 16 februari Robbert Veen, 
doopsgezind predikant, theoloog en 
filosoof, over de radicale ethiek van 
de bergrede, die tegendraads en 
kritisch is ten opzichte van de 
bestaande moraal. 
 
Op 15 maart Paul Cliteur, filosooof 
en hoogleraar encyclopedie van de 
rechtswetenschap verbonden aan de 
universiteit van Leiden, over de 
volgens hem dubieuze kernen in de 
monotheïstische religie, van islam, 
jodendom én christendom, die 
aanleiding kunnen zijn tot geweld, 
waarbij zelfs het vrijzinnig 
christendom naar zijn idee geen 
soelaas zou bieden. 
 
Op 19 april het toneeelstuk: “Pelgrim 
voor altijd”, geschreven door 
theoloog Nico van der Wijk (van 
doopsgezinde afkomst), en gespeeld 
door theatergezelschap ’t Peerd. Zij 
willen ons, in de stijl van de 
bergrede, actief laten participeren, 
en zelfs nog een beetje meer…  
Zie begin volgend jaar de nadere 
publiciteit hierover. 
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De kip met rauwe ham   
en mozzarella                
van Kalle Brüsewitz 
 
Het is lang geleden, maar ooit was ik 
samen met Anna onderdeel van de 
12-16 groep van de gezamenlijke 
gemeentes Winterswijk, Zutphen en 
Doetinchem. Mijn vader, dominee 
Brüsewitz, was daar dominee en de 
leiding van dat groepje. Dit groepje 
bestond voor 50 % uit Brüsewitzen, 
aangezien er maar twee andere 
deelnemers waren. Dit waren 
Christiaan Nab uit Zutphen (een jaar 
ouder dan ik) en Inge van Weeghel 
uit Doetinchem (een jaar jonger dan 
ik en een jaar ouder dan Anna).  
 

 
 
Onze bijeenkomsten bestonden uit 
eens in de zes weken een 
bijeenkomst bij iemand thuis waar 
we een onderwerp bespraken en 
eens per jaar een kerstspel speelden. 
Ook hadden we eens per jaar een 
uitje. We zijn een jaar een weekend 
op de camping van Mennorode 
geweest en we zijn naar Schier-
monnikoog geweest. De familie van 
Weeghel bleek daar een huisje te 
hebben. 

Het was koud in en zeker geen 
hoogseizoen. Het was de winter van 
1999 en ik was 14. We zaten een 
weekend in het huisje op de 
Middenstreek op Schier en hadden 
afgesproken dat ik en Anna een 
avond zouden koken en dat Inge een 
avond zou koken. Wat wij gekookt 
hebben weet ik echt niet meer, maar 
Inge's maaltijd weet ik nog heel 
goed. Het was een hele koude, gure 
dag. We fietsten het eiland over, 
door de kou en door de regen. Het 
maakte van Schier iets 
onheilspellends. We waren ook zeer 
gelukkig toen we terug waren in het 
huisje. We konden koken.  
 
Het was lekker warm en de sfeer was 
goed. Toen maakte Inge dit. Het 
heeft geen naam, tenminste niet 
eentje die ik nog weet. Wel is het 
recept nog vaak door zowel mij als 
Anna gemaakt. Kipfilet, gerold in 
rauwe ham uit de oven. Vlak voor 
tijd, ongeveer 10 minuten, haal je de 
schaal uit de oven en bedek je alles 
met mozzarella. Het smelt, het is 
goddelijk. Iets met de hemel. Proef 
maar. 
 
Kalle Brüsewitz 
 

Wat levert het op,        
zo’n rommelmarkt   
 
Tja, dat is een vraag die vaak gesteld 
wordt. 
Is het de moeite wel, al dat gedoe en 
gesleep…  
Wij nemen de Mennonieten 
Gemeinde Leer ter hand. Even over 
de grens een kleine gemeente, lid 
van de GDS en in het bezit van een 
schitterende kerk  die door een ieder 
te bezoeken is.  
Deze gemeente is, net als onze 
groningse voor ruim 50 jaar, in het 
bezit van een jammerd, hopeloos 
piepend en regelmatig stakend orgel.  
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Onze gemeente werkte zich, voor 
ruim 50 jaar uit de naad  en kreeg 
hulp van vele kanten. Zonder dat 
waren we er niet gekomen. 
Zo ook de gemeente in Leer, waar 
onze broeders en zusters al alles uit 
de kast hadden gehaald om hun kerk 
te restaureren en de kosterwoning op 
te knappen. De pijp was er helemaal 
uit, dus jammerde en piepte het 
orgel ongestoord verder. 
 
EN DAN IS ER ONZE ROMMELMARKT. 
Wij vier zusters dachten aan onze 
oude jammerkast  en besloten 2 jaar 
geleden dat een deel van de netto 
opbrengst van de markt naar Leer 
zou gaan. 
De gemeente in Leer was verbluft, 
zat elkaar aan te kijken “grut hoe 
komt dat nou zomaar’’, maar ook 
“wat zijn we blij en opgelucht dat 
anderen aan ons denken.’’ 
Kort en goed, er is aktie, grote aktie 
ontstaan en wij als rommelmarkt van 
onze gemeente zijn hier de 
aanstichters van. 
 
Denk niet dat  het hierbij blijft. Mooi 
niet. Onze zusters en broeders in 
Leer kunnen het niet alleen, dus zal 
er ook van onze kant iets moeten 
gebeuren want laat ons wel zijn, een 
restauratie kost wel iets meer dan 
wat wij hebben over gemaakt. 
Wij houden iedereen op de hoogte. 
 
De rommelmarktcomm.    
Anneke, Jetty, Lineke, Sieka 
 

Rommelmarkt 2011 
 
Een bijzondere markt was het deze 
keer. Maar een goede, ondanks  het 
feit dat wij op die dag bepaald niet 
de enige markt  in de stad waren.  
Veel medewerkers waren er, w.o. 
ook veel nieuwe, die er samen een 
gezellige markt van hebben 
gemaakt.  
We hadden bij de voorbereidingen 
wilde plannen, maar jammer, 

jammer, de winterwortels waren nog 
niet uit de grond! Maar we hebben 
gehoord, dat er bij de desbetreffende 
broeder in 2012 gewoon weer van 
deze lekkere, oranje jongens worden 
ingezaaid. 

 
De twee doelen dit jaar waren: het 
Voorjaarskamp voor 12 t/m 16 jaar  
te Witten  en Doe een Wens. Van de 
laatste lag materiaal, maar het 
Voorjaarskamp was met bijna het 
hele team aanwezig PLUS een 
doorlopende, goede beeldpresentatie 
 
De keukenploeg werd dit jaar 
gevormd door twee teamleden van 
het Voorjaarskamp, te weten Harriet 
Groenwold en Maarten de Graaf  en 
met Pijke Vossenstein. Nienke had, 
tot opluchting van Maarten, de koffie 
op zich genomen. 
Het contact tussen oude en nieuwe 
medewerkers liep vlekkeloos  en 
velen die dit jaar voor het eerst 
meewerkten, zeiden volgend jaar 
graag weer mee te willen doen. Dat 
onze markt in hun hart zit, blijkt uit 
het feit dat er allerlei voorstellen en 
mogelijkheden bij ons zijn binnen 
gekomen.  
 
Met hartelijke dank aan alle 
medewerkers en, niet te vergeten, 
allen die materiaal hebben 
ingebracht, willen wij dit korte 
bericht afsluiten.  
In januari zal de commissie elkaar 
weer eens diep in de ogen kijken, 
want verder gaan zal duidelijk zijn en 
de plannen die nog op de plank 
liggen, liggen daar niet voor de grap. 
Wij wensen alle medewerkers, alle 
kopers, alle inbrengers, allen die ons 
en u allen lief en dierbaar zijn, alle 
goeds voor 2012. 
 
De Rommelmarktcomm.  
Anneke, Jetty, Lineke, Sieka  
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Wijkavond 
Paddepoel/Selwerd 
 
Op woensdag 23 november hadden 
we weer onze wijkavond ten huize 
van Sieds Sijtsma. Helaas kon niet 
iedereen aanwezig.  
Lineke opende de avond met het 
gedicht "Liefde" uit de bundel Taal 
naar je hart van Hans Bouma. 
Daarna bracht ds. Jacob Kikkert het 
thema van deze avond "duurzaam-
heid / onthaasten aan de hand van 
zijn ontmoetingen met de Amish en 
Old Order Mennonites tijdens zijn 
bezoek aan Canada. Duurzaamheid is 
een van de kernwoorden in het 
jaarthema van de gemeente.  
 
De Noord Amerikaanse Amish voelen 
een grote verbondenheid met hun 
roots, die van Zwitserland via 
Dantzig en de Oekraine hen naar 
Canada bracht. Voor deze doops-
gezinden waren naast de eenvoud 
van geloof zeer belangrijk, dat ze 
hun eigen taal (duits) konden blijven 
spreken, dat ze geen dienst hoefden 
te doen en hun eigen onderwijs-
systeem mochten behouden. 
 
Deze drie elementen zorgden ervoor 
dat ze diverse keren moesten 
vertrekken, zoals we dat ook in de 
tentoonstelling in onze kerk kunnen 
zien. De groep Amish is groeiende en 
omvat nu ongeveer 200.000 leden. 
Bij hen zijn er ongeveer 10 
verschillende stomingen te onder-
scheiden, aangeduid bijv. als 
zendings Amish , technologische 
Amish, enz. Een Amish gemeenschap 
bestaat uit 80 a 100 gezinnen, die in 
een straal van ongeveer 30 km bij 
elkaar wonen. De zorg voor het gezin 
en voor de gemeenschap is de 
basiswaarde, die meer geleefd dan 
uitgesproken wordt evenals de 
kleinschaligheid en de traditie van 
eenvoud.  
Ze rijden met paard en wagen, want 
hoe kun je van Gods schepping 

genieten, als je in een auto rijdt!!! 
Dat zet aan het denken. 
De Old order Mennonites mogen wel 
in een auto rijden, als hij maar zwart 
is! Een wonderlijke opvatting, maar 
er is wel nagedacht over het gebruik 
van een auto.  
 

 
 

Deze twee groepen doopsgezinden 
kwamen voort uit het verschil van 
inzicht tussen Jacob Amman (1693) 
en Hans Rijst en het spitste zich toe 
op wel/niet voetwassing en 1 of 2 
keer avondmaalviering. De Amish 
kerken in hun huis en een dienst 
duurt gauw drie uur. Ze kerken 1x 
per veertien dagen om zo de andere 
week op familiebezoek te kunnen 
gaan. De Old order Mennonites 
hebben wel een kerkgebouw in de 
vorm van een schuur en komen met 
paard en wagen naar de kerk.  
 
De kinderen gaan tot hun 12de/14de 
jaar naar school om daarna in het 
gezin en de gemeenschap mee te 
helpen. De Amish hebben een hoog 
arbeidsethos. Ze kiezen voor een 
andere manier van leven, waarin een 
stuk maatschappij kritiek zit. 
Tussen de 18- 20 jaar mogen de 
jongelui "rondspringen", hetgeen 
betekent dat ze de wereld kunnen 
verkennen om zich voor te bereiden 
op hun keuze van wel/niet in de 
gemeenschap te blijven. Zo niet, dan 
is er de harde kant van deze 
gemeenschap: buitensluiten en het 
los laten van je familie. 
Een documentaire op de televisie liet 
dat kort geleden zien. 
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Aansluitend liet Jacob ons een 
fragment uit een radio interview met 
milieu deskundige Martine Vonk 
horen. Zij is gepromoveerd op de 
duurzaamheid en kwaliteit van leven 
in onze westerse samenleving. Zij 
heeft daarbij studie gedaan bij 
gemeenschappen als de Amish en 
kloosterordes van de Franciscanen en 
Benedictijnen. 
 
Deze groepen kiezen voor een 
andere manier van leven; andere 
manier van consumeren; zoeken 
nieuwe vormen van gemeenschap en 
reflecteren hun keuzes, zodat ze 
bewuster zijn van de effecten van 
hun handelen. Dat spreekt ons aan 
en zet ons verder aan het denken, 
waardoor zich een aardige 
uitwisseling ontspon. 
 
De volgende bijeenkomst is 
woensdag 21 december: onze 
adventsavond. Dit keer weer ten 
huize van Sieds. 
 
Tine de Boer 
 

Helpmankring 
  

Op 30 november hebben we over het 
thema WAARHEID gesproken.  
Waarheid blijkt een complex thema: 
misschien soms rustgevend, maar 
ook  
bedreigend en gevaarlijk. Toch blijft 
(?) een mens zoeken naar waarheid;  
heeft ieder zijn eigen waarheid? We 
raken niet uitgepraat, maar een  
belangrijk aspect in de discussie blijft 
het respect voor de ander!  
 
Op woensdag 18 januari komen we 
bij zuster Gerda Hoogenberg,  
Chopinlaan 79 om over het thema 
VRIJHEID met elkaar te spreken. 
Thijs Terwey & Annet-Esther Froma 
 
We wensen de redactie een Goede 
Kerst toe! 
 

Broederkring 
 
Wij zijn met vijf broeders van onze 
broederkring naar de Landelijke 
Broederkringendag in Easterein op 
zaterdag 29 oktober geweest. Na de 
ontvangst met koffie en Oranjekoek 
wat er lekker inviel, opende 
voorzitter br. de Hoop de 
bijeenkomst. De opkomst was goed 
er waren 85 broeders uit alle 
windstreken.  
 

 
 
Hierna brachten wij een bezoek aan 
de Martinikerk de Kathedraal van de 
greidhoek met zijn bijzonder doxaal 
van omstreeks 1400. De beheerder 
heeft ons heel wat kunnen vertellen 
er lagen n.l. nog grafzerken in de 
kerk van priester, wat vroeger een 
R.K. kerk geweest. Daarna gingen 
wij weer terug voor een warme 
maaltijd om U tegen te zeggen. 
 
Ondertussen vertelt de eigenaar Dhr. 
De Bruin van café Bergsma over de 
historie van het oude pand. 
s’midddags  was br. O. Sytsma er 
met een lezing over de 
Martelaarspiegels, die hij tevens 
tentoongesteld had, zodat je ze kon 
bekijken. Na de thee ging br. Sytsma 
verder met het boekje Mennisten van 
Kromwäl naar Itens geschreven door 
J. Scheffer.  
 
Dit boekje werd ons later 
aangeboden. Daarna werd de Vesper 
verzorg door ds. W. Beuker. Om 
16.45 werd het afgesloten door de 
Landelijke voorz. Br. M. Span. 
Daarna werd de terug reis weer 
aanvaard. 
 
Br. Arnold.F. Bakker 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

 
12 
 

Bezoek aan delegatie uit 
Sanski Most op dinsdag 
18 oktober 2011 
 
Half oktober was er een delegatie 
vanuit de kerk in Sanksi Most op 
bezoek in Apeldoorn. Ze logeerden 
daar bij gastgezinnen van de kerk die 
er ook was toen ik in 2007 in Sanski 
Most verbleef en hebben van daaruit 
allerlei projecten bezocht en 
bezoekjes afgelegd.  
Omdat Svjetlana, degene die zich 
ontfermt over de scholieren die een 
beurs van ons krijgen, in 
verwachting is, vroeg ze of ik naar 
Apeldoorn wilde  komen in plaats van 
zij naar Groningen.  
Dit was voor mij geen probleem. Na 
mijn werk ben ik op dinsdagmiddag 
18 oktober naar Apeldoorn gereisd 
en haar bezocht bij het gastgezin 
waar zij logeerde. Toevallig was dat 
iemand die ook in Sanski Most was 
geweest toen ik er ook was, dat was 
dus een leuke bijkomstigheid.  
Svjetlana heeft me bijgepraat over 
de meisjes die nu een beurs van ons 
krijgen. Het gaat goed en ze doen 
goed hun best. In het vorige 
gemeenteblad hebben jullie meer 
over de meisjes kunnen lezen. Ik had 
voor alle meisjes een kleinigheidje 
gekocht voor de kerst. Daarvoor hun 
hartelijke dank. 
Van alle scholieren die we tot nu toe 
hebben gehad, sprong Sinanda er 
het meeste uit. Zij is in mei 
afgestudeerd en heeft nu gelukkig 
een klein baantje gevonden. Zij is 
ook nu nog steeds betrokken bij de 
kerk in Sanski Most en zal in 
december meedoen met de 
kerstmusical die ze elk jaar opvoeren 
voor de inwoners van Sanski Most. 
Dit is een hele happening met wel 3 
uitvoeringen voor 500 kinderen. 
Het was een kort maar krachtig 
bezoek. Het was wel goed om elkaar 
weer even live te spreken. 
 
Anneke Toxopeus 

Dopers Café, 17 november 
 
“Multiculturalisme in Groningen in 
1711: integratie van doperse 
vluchtelingen in 1711 en doperse 
identiteitsvorming in heden en 
verleden”. 
 
Drie lezingen in één:         

1. Migratie tegen wil en dank van 
vele, door Zwitserland uitge-
zette doopsgezinden in 1711. 
Door drs. Jaap Brüsewitz. 

2. Opgevangen dopersen in en 
om Groningen.  
Door drs. Beno Hofman. 

3. De verwevenheid –onder de 
doopsgezinden in Nederland- 
van de vorming van hun 
identiteit en van hun 
herinneringscultuur.  
Door prof. dr. Yme B. Kuiper. 

 
1. Jaap Brúsewitz’ lezing “van 
deportatie tot emigratie”van 
doopsgezinden uit Zwitserland. 
Als ongewenst uitgezet, volgde een 
spel van onderhandelen om ze 
uiteindelijk te laten emigreren naar 
de Republiek. De Nederlandse en 
Zwitserse doopsgezinden hadden als 
eigenlijk doel: in Zwitserland hun 
geloof belijden, wat niet lukte. 
Rond 1670 vond er een grote 
uittocht van dopersen naar de Paltz 
plaats. 
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Vanaf 1690 was er weer groei; maar 
Täuferjäger deden m.h.v. de 
bevolking hun werk. 
De koningin van Engeland bood aan 
de dopersen naar het pas ontdekte 
Amerika te zenden, c.q. te 
deporteren. E.e.a. liep via de 
Republiek, maar daar liep het stuk. 
In Zwitserland en de Republiek 
waren Kerk en Staat één. Naast de 
Gereformeerde Kerk geen andere, 
maar in de Republiek was er vrijheid 
van consciëntie. Nederlandse 
doopsgezinden boden hulp: 
financiëel, moreel. 
 
Toch kwam er ook hier verbanning in 
beeld. Toen er een burgeroorlog 
dreigde, interveniëerde de Saten 
Generaal. 
Het zou beter zijn als de situatie van 
de dopersen in Zwitserland zelf werd 
verbeterd. Er ging een brief van de 
Staten Generaal naar de Heren van 
Bern. 
 
Te laat: er was al tot deportatie 
besloten en in 1710 vertrokken 56 
broeders naar Amerika. De Engelsen 
weigerden de gedeporteerden en op 
Nederlands grondgebied gekomen, 
weerhielden de broeders hen hier 
van terugkeer. In Nijmegen waren er 
nog 20 over. Een acte van niet-
terugkeer werd hun voorgelegd. 
Emigratie kwam in beeld. 
Pruisen en Wied boden die 
mogelijkheid aan. De Zwitsers zagen 
dit niet zitten en blijven in 
Zwitserland werd ook afgewezen. 
Met geweld ze het land uitzetten? 
Een emigratiebelasting? Een collecte? 
 
Het leek erop dat de Zwitsers wel 
naar de Republiek wilden komen. 
Het amnestieplakkaat moest 
garanderen dat er in volle vrijheid 
met medeneming van bezit 
vertrokken kon worden. Deportatie of 
toch vrijwillige emigratie? 
 
De uiteindelijke emigratie betrof 500 
doopsgezinden, maar in Amsterdam 

kwamen op 3 augustus 1711 340 
aan. Het was een voorlopige 
emigratie; erna zou o.a. emigratie 
naar Pruisen aan de orde komen. 
Dat zagen de Zwitsers dus niet 
zitten, hoewel de Nederlandse 
broeders ze graag daarheen wilden 
zien vertrekken. In de Republiek 
waren ze immers vreemd. 
Echter, weer een lange reis(?) en in 
de Republiek was het leven goed. 
14 Oktober 1711: ze blijven in de 
Republiek. 
 
2. Beno Hofmans lezing: 
Opgevangen dopersen in en om 
Groningen. Met dia’s. 
 
In de stad en omgeving vestigden 
zich in 1711 Zwitsers met heuse 
Zwitserse namen als Leutscher, 
Gerber, Lauffer e.d. Ook in 
Sappemeer, met namen als Baur, 
Lichti, e.a. streken ze neer. Ze 
vormden in beide plaatsen een eigen 
doopsgezinde gemeente. 
 

 
 
Omstreeks 1720 werd de boerderij 
“Het Groote Klooster” gekocht door 
Hans Anken, “leraar”. De aankoop 
leidde tot een conflict met z’n mede-
oudste Abraham Lauffer: die vond 
het ongepast, de boerderijpoort was 
te frivool. 
 
Een scheuring volgde, in Groningen 
en Sappemeer. In Groningen kerkten 
beide groepen in het kerkje in de 
Paltzergang. 
De namen: “Nieuw Zwitsers”en “Oud 
Zwitsers”; de eersten hadden 
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diensten in het Nederlands, de 
laatsten in het Hoogduits. Later, in 
het laatste kwart van de 18e eeuw, 
kwam de hereniging. 
 
Wolddijk 105, Zuidwolde, gemeente 
Bedum, werd gehuurd door ene 
Gerber. Een uitgebreide familie 
volgde daarna. De boerderij was van 
1718 tot 1766 van de familie Gerber, 
daarna tot 1806 van de familie 
Rijkens. 
 
Diamantlaan 94: Het Kleine Vinkhuis, 
gebouwd in ong. 1710. In het begin 
van de 18e eeuw waren er 
doopsgezinde eigenaren: Huizinga en 
Doornbos. Later werden alle 
Vinkhuizen –ook dat van het latere 
Nieuwe Vinkhuis- bewoond door 
leden van de familie Leutscher. Na 
de dood van Jannes Jakobs Leutscher 
in 1916, werd het geveild. Het Grote 
Vinkhuis bleef tot 1943 in de familie. 
 

 
 
Begraafplaats Oud Hoogkerk. In 
Hoogkerk waren relatief veel 
boerderijen door Zwitsers bewoond, 
o.w. de Gerbers. Ze domineerden de 
gemeenteraad 
-Hoogkerk was lang een zelfstandige 
gemeente- en vele waren wethouder. 
 

In Sappemeer vestigden Zwitsers 
zich op 3 lokaties: het Achterdiep, 
toen Noorderdiep, Kleinemeer en 
Kalkwijk. Vele families woonden er: 
de Leutschers, ene Kräherbúhl, e.a. 
Kalkwijk 96. Van 1752 tot 1782 was 
het van Christiaan Boer en Fennigje 
Teune. De huidige boerderij is van 
1802. 
Kalkwijk: Lula, lang eind? Die 
boerderij was lang van de 
“Zwitserse” familie Van Calker. Ze 
zou in de 2e helft van de 18e eeuw 
schuilkerk zijn geweest. 
De doopsgezinde kerk, Kleinemeer, 
uit 1775, na samengaan in 1772 van 
Waterlanders en Vlamingen met 
Oude Vlamingen. 
In 1847 werd die verkocht aan de 
Chr. Afgescheidenen Gemeente. 
Beno Hofman toonde nog een dia 
van het echtpaar Samuels de Boer en 
Emke v.d. Laan met kinderen, ong. 
1880. 
P.S. Ik heb e.e.a. bekort: de vele 
familienamen heb ik ten dele 
weggelaten. 
 
3.Kuipers lezing begon met het 
aanhalen van een onderzoek onder 
mennonieten en amish. Deze 
groepen hebben een familiaire 
gelijkenis. Begrippen die hierin een 
rol spelen: traditie, identiteit, 
herinnering. 
 
Traditie wordt net als geschiedenis 
gemaakt; die is er niet, maar 
mensen maken die. Traditie speelt 
een rol, qua gender, kindertal, het 
scherp bewaken van de grenzen van 
het eigene, e.d. 
A.h.v. citaten uit de literatuur over 
doopsgezinden: 
- men woonde ìn de wereld, maar 
was niet vàn de wereld;  
- er was sprake van een community 
waarin veel cohesie viel te 
herkennen; 
- ook individualisme speelde een rol: 
in de vaak agrarische gemeenschap 
waren er, naast het delen van 
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normen en waarden, verschillen in 
welstand bijv. 
Natuurlijk is er verschil tussen de 
Amish in New York en de “stillen van 
den lande” in Pennsylvania. 
 
Identiteit, imago, hangt samen met 
“markers”: onderscheidingstekens: 
bijv. qua taal, en kleding: men deed 
alsof die heel oud was. 
 
Mennonieten: “nobele savages”? 
Oude kolonies van hen in Argentinië, 
Bolivia zijn niet alleen bezig met het 
verleden, met herinneringen, maar 
verbeelden zich ook de toekomst. 
Nostalgie speelt een rol: “The world 
we have lost”. 
Continuïteit, én zich aanpassen komt 
voor: dit laatste kan tot schisma’s 
leiden. Ook is er sprake van 
hiërarchie. 
De eigen geschiedenis wordt bezien 
vanuit het “wij-perspectief” en het 
“zij-perspectief” In eigen kring is 
conservatisme: men is en blijft in 
een uitzonderingspositie. 
 
T.t.v. de Republiek: geen eden, dan 
geen overheidsdiensten. Het 
pacifisme? De rijke dopersen in 
Amsterdam bekostigden o.a. het 
escorteren van koopvaardijschepen 
door oorlogsschepen. Partij kiezen in 
conflicten, loyaal meewerken aan het 
verdedigen van belangen, waren 
normaal. 
Ze hadden veel invloed in de politiek, 
in de economie, ondanks de tegenzin 
tegen 
de staat. 
 
Was het vertrek uit Zwitserland van 
de Zwitserse doopsgezinden een 
zaak van deportatie? Een van de 
oorzaken: in Zwitserland waren ook 
vrouwen in het leger. De kinderrijke 
doperse families zouden het leger 
kunnen versterken. De dopersen 
wezen dat af, en geraakten –ook 
door andere geloofsopvattingen dan 
de Gereformeerden- in een 
isolement. Vertrek leek de enige 

oplossing. De Nederlandse 
doopsgezinden deden het voorkomen 
dat er sprake was van emigratie. 
De Zwitsers hier behielden hun 
eigenheid, ook het eigen bezit, en 
integreerden niet snel. Toch was er 
een opvallende diversiteit. Welke 
nationaliteit hadden ze? 
 
Burgerrechten kreeg niet ieder in de 
steden in de 17e eeuw, zodat de 
status dubieus was.  
Eind 18e eeuw: de natiestaat kwam, 
waarin burgers onder druk stonden: 
de Zwitsers hadden weinig 
natiebesef. De Republiek kende 
tolerantie als het om meningen ging, 
en geloof werd als een mening 
beschouwd. Dus was er ook 
geloofstolerantie. 
Die tolerantie kwam, o.i.v. de 
regenten. 
 

 
 
Beno Hofman vulde aan: de Zwitsers 
pasten zich toch wel aan, 
pragmatisme was hun niet vreemd. 
Mennonieten elders deden dit niet. 
 
Geschiedschrijving is door dopersen 
niet systematisch bedreven. 
Geschiedschrijving kan slechts op 
een goede of slechte manier, en die 
hoeft niet wetenschappelijk te zijn. 
 
Evert Westerdiep 
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Zijn wij partners in een 
gebrekkige schepping? 
 
1985 
Wytske was een blond spichtig 
klasgenootje van me. We zaten 
samen in de 3e klas van het VWO, 
een bijzondere klas die een 24-uurs 
lesmarathon organiseerde voor een 
goed doel: een school voor Malawi. 
We wonnen daarmee de eerste prijs 
bij ons op school en konden een 
weekend met elkaar gaan 

zweefvliegen in 
de 

Noordoostpolder
. Ik heb een foto 
van haar in de 
cockpit van het 
zweefvliegtuig; 

ze lacht 
zenuwachtig.  
Wytske was. Een 
paar maanden 
later overleed ze 
bij een auto-
ongeluk, 16 jaar 

oud. Ze ligt begraven in Warns, vlak 
bij Stavoren.   
 
U begrijpt, het overlijden van Wytske 
hakte er erg in bij me.  Waar was 
God? Hoe kon Hij liefdevol zijn, 
almachtig en dit hebben laten 
gebeuren? Een jarenlange worsteling 
volgde. Ik begreep God totaal niet, 
en hoe kon ik dan van hem houden? 
Een jaar later zei ik – in tranen – 
tijdens een les godsdienst dat God 
een rotzak is. Niemand, ook de 
docent niet, is daar later nog op 
terug gekomen. 
 
Tien jaar later, zomer 1996, was het 
Open Monumentendag en liep ik voor 
het eerst het kerkgebouw van de 
Doopsgezinden in Utrecht binnen. Ik 
ben gebleven. Ik werd daar 
uitgenodigd om zelf op zoek te gaan 
naar antwoorden op dit soort vragen 
en voelde me vrij om die ook te 
zoeken buiten de Bijbel. Nog steeds 
zoekende ging ik een jaar later 

meedoen aan de Doopgroep daar.  Ik 
zei over mezelf dat ik niet geloofde 
maar dat ik wel graag wilde geloven 
omdat ik dacht dan gelukkiger te 
zijn. Een paar maanden later las ik 
van Marius van Leeuwen – hij  is een 
Remonstrants kerkelijk hoogleraar in 
Leiden – een artikel met de titel  
‘Partners in een gebrekkige 
schepping’. Het ging precies over 
mijn worsteling met Gods almacht, 
zijn goedheid en die dingen die 
gebeuren in de wereld die deze 
goedheid tegenspreekt. Hier vond ik 
eindelijk mijn antwoord. Een 
antwoord waarmee ik uit de voeten 
kon, een beeld van God waar ik van 
kan houden. Het artikel gaat over het 
menselijk kwaad (oorlogen, auto-
ongelukken) en het ‘niet-menselijke’ 
kwaad zoals tsunamies en ziekte.  
 
Met Dietrich Bonhoeffer komt hij tot 
de conclusie dat God juist 
machteloos is, een God die in het 
lijden van mensen liefdevol bij hen 
is. De ‘weerloze overmacht’ van God: 
weerloze liefde die op het eind 
overmachtig zal blijken… Bij alle 
goedheid van het leven en van de 
schepping is ook altijd het kwade. 
Het wordt niet door God op ons 
afgestuurd, eerder is het er een 
teken van dat God niet alles 
volmaakt kon scheppen. 
 
En dan komt het: ‘God plaatste ons 
in een wereld die niet af is, maakte 
ons tot “deelgenoten ter voleindiging 
van zijn onvoleindigde en gebrekkige 
schepping”’ De schepping was dus 
gebrekkig en nog niet klaar. 
In 1998 deed ik op dierendag 
belijdenis van mijn geloof. Voor in de 
kerk sprak ik onder andere de 
volgende zinnen uit. ‘Ik geloof niet in 
een God die geweld en lijden kan 
verhinderen. Wel geloof ik dat Hij 
van mij verlangt die mensen te 
helpen die dit ondergaan, om zo de 
aarde leefbaarder te maken zoals 
God het bedoeld heeft.’  
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God verlangt van mij om samen met 
Hem te werken aan een betere 
wereld. Maar hoe doe ik dat? Wat 
zijn de juiste keuzes? De ene 
worsteling heeft plaatsgemaakt voor 
een andere, namelijk : ‘Hoe kan ik 
helpen die wereld te realiseren die 
God voor ogen had toen hij de 
wereld schiep?’  
 

Duurzaamheid 
Het streven naar duurzaamheid past 
volgens mij heel goed binnen het 
streven naar de wereld die God in 
gedachten had toen hij de wereld 
schiep. Dat is niet altijd makkelijk en 
dit streven naar duurzaamheid is 
natuurlijk niet voorbehouden aan hen 
die dit uit geloofsoverwegingen doen. 
Maar, hoe kan ik bijvoorbeeld 
oorlogsgeweld voorkomen en het 
leed ten gevolge van tsunamies 
helpen verminderen? 
Ik vind het heerlijk om met het 
openbaar vervoer te reizen en zo 
mee te werken aan een meer 
duurzame samenleving. Maar ik wil 
ook graag naar IJsland op vakantie 
en dat is gezien de CO2 uitstuit weer 
niet wenselijk. Bovendien zit ik via 
mijn werkgever voor mijn 
pensioensopbouw verplicht bij het 
ABP dat naar hartenlust in o.a. de 
wapenindustrie en SHELL belegt om 
een hoger rendement en daarmee 
een beter pensioen voor mij en mijn 
collega’s te bereiken. Wel heb ik 
jaren geleden de overstap gemaakt 
naar een duurzame bank waar dit 
soort beleggingen taboe zijn. 
Iedereen weet in grote lijnen hoe we 
de aarde voor mens en dier 
leefbaarder kunnen maken maar de 
keuzes die dan gemaakt moeten 
worden zijn niet altijd even 
gemakkelijk.  
 
Ik hoop dat deze dienst voor u een 
bron van inspiratie zal zijn. Dat u 
zich aangesproken voelt en partner 
wil zijn in deze gebrekkige 
schepping. Samen op weg naar de 
wereld die God in gedachten had 

toen Hij de wereld schiep, een meer 
duurzame samenleving voor de 
gehele schepping. 
       Han Boter 

Partners in een 
gebrekkige schepping 
 
‘Als God bestaat, weet Hij zijn liefde 
erg goed te verbergen’. Die kop 
boven een interview (met Arie 
Kuiper, de biograaf van Abel 
Herzberg) verwoordt een oud 
dilemma. Als God machtig is en goed 
(eigenschappen die de bijbelse 
traditie Hem toedichten), hoe kan er 
dan zoveel gebeuren dat die 
goedheid weerspreekt? Hoe kan zo’n 
God het kwaad toelaten dat mensen 
doen en het kwaad dat hen treft? Op 
vele manieren hebben mensen een 
uitweg uit dat dilemma gezocht. Een 
sluitende theorie hebben ze nooit 
gevonden. 
 

 
 
Misschien is het het meest logisch te 
besluiten dat God helemaal niet 
bestaat, dan ben van een hoop 
geloofs- en denkproblemen af. Maar 
de ervaringen van het kwaad heb je 
er natuurlijk niet mee opgeruimd. 
Mensen blijven narigheid doen en 
ondergaan. En daarmee begint het 
vragen altijd weer. Waarom? 
Hoelang? Is er niet nog een andere 
macht die tegenover al dit kwaad 
staat? God? Men heeft wel beweerd 
dat de vraag naar God geboren 
wordt uit de ervaringen van het 
kwaad; ik denk dat daar veel in zit. 
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Door God af te zweren komen we 
niet van de vragen af. Hoe dan een 
uitweg te vinden uit dat dilemma: als 
God machtig is en goed (liefdevol, 
rechtvaardig), hoe kan er dan zoveel 
kwaad zijn? Allereerst kan men 
vragen: is het wel waar dat God 
enkel goed en rechtvaardig is? ‘God’ 
is toch niet synoniem met ‘goed’?   
 

In vele religies kende of kent men 
naast goede goden ook kwade.  
Zowel het goede als het kwade 
herleidt men dus tot de goddelijke 
wereld. Ook in de bijbel, met zijn 
monotheïsme, vind je soms de 
gedachte dat goed én kwaad van 
God afkomstig zijn: ‘Ik ben de 
Eeuwige, en er is geen ander, die het 
licht formeer en de duisternis schep, 
die het heil bewerk en het onheil 
schep’ (Jes.  45: 7). God dus niet als 
degene die het licht van het duister 
scheidde, aan het duister een grens 
stelde en ‘zag dat alles goed 
was’(Gen. 1), maar als bewerker van 
heil én onheil. Ik kan daar toch 
weinig mee. Moet ik zo’n God 
aanbidden? Dan kan ik even goed 
het noodlot aanbidden dat naar 
willekeur goed en kwaad toedeelt.  
 

Zo’n voorstelling van God wekt 
wrevel. Hoe kun je in een God 
geloven als die van de eerste twee 
hoofdstukken van Job: één die om 
een weddenschap het vreselijkste 
ongeluk over Job laat komen? De 
mens als een speelbal van God en 
Satan, het kwaad als een grap van 
een grillige God… Wie kan, als het 
allemaal zo zit, nog zeggen: ‘de Heer 
heeft gegeven, de Heer heeft 
genomen, Zijn naam zij geloofd’ (Job 
1: 21)? 
Een ander model staat in de bijbel 
centraler: God is wel degelijk goed 
(rechtvaardig, liefdevol) en ook 
machtig. Maar het kwaad dan? Dat is 
primair afkomstig van de mens. In 
het verhaal van Adam en Eva wordt 
dat gesymboliseerd: God had de 
wereld goed geschapen (een 

paradijs), het waren de mensen die 
door hun ongehoorzaamheid het 
kwaad in die wereld brachten. In dat 
verhaal worden aan de mens een 
grote rol en verantwoordelijkheid 
toegedacht (al is er ook een verwijzig 
naar een kwade macht buiten de 
mens: de slang). Veel van het kwaad 
op aarde is kwaad dat mensen elkaar 
aandoen; wie zal dat ontkennen?  
 

En het ‘niet-menselijke’ kwaad: 
ziekte, dood, rampen? Dat is de straf 
voor het kwaad dat zijn doen! Zo 
staat het toch ook in het Genesis-
verhaal: pijn en dood als straf voor 
de ongehoorzaamheid? Het dilemma 
lijkt keurig te zijn opgelost: God is 
machtig en rechtvaardig, en het 
kwaad dat mensen lijden is Zijn 
rechtvaardige straf voor hun zonden! 
Het komt uit rechtvaardigheid voort 
of zelfs uit liefde (want ‘wie Hij 
liefheeft, kastijdt de Heer’, Hebr. 
12:6). 
 

We herkennen hier het dogmatische 
vaatje waaruit de vrienden van Job 
tappen (in het dichtwerk dat na de 
genoemde openingshoofdstukken 
begint). De oorzaak van Jobs lijden is 
hen helder: het is zijn eigen 
zondigheid. Anders doet God, die 
machtig is en onbetwijfelbaar goed, 
je zoiets niet aan! Eigen schuld… Met 
diezelfde afschuwelijke rechtlijnig-
heid hebben dominees God 
vrijgepleit bij watersnoodrampen en 
aan graven van gestorven kinderen.  
 

Je moet maar durven: omdat van 
God niets dan goeds gezegd mag 
worden, geeft men degene die lijdt 
daarvan zelf de schuld (en voegt 
men dus leed aan het leed toe!). Wie 
ooit een kindje zag knokken tegen 
dodelijke ziekte of wie hoort over het 
demonische onrecht dat 
onschuldigen in oorlogen trof en 
treft, weet dat zulke redeneringen 
niet kloppen. Hoe kan al het 
verschrikkelijke dat ik lijd in 
verhouding staan tot kwaad dat ik 
deed?, vraagt Job aan zijn vrienden: 
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leg het me uit. Laat God het me 
uitleggen! 
Als we over God als een goede God 
willen blijven spreken, en als we niet 
die afschuwelijk conclusie willen 
trekken, dat al het kwaad dus Zijn 
rechtvaardige straf voor onze 
boosheid is, dan is er nog één uitweg 
uit het dilemma. Als er zoveel 
onbegrijpelijk kwaad is, dan is de 
goede God kennelijk niet bij machte 
alles in goede banen te sturen of het 
kwaad tegen te houden; dan is Hij 
niet zo almachtig als de kerk  altijd 
heeft beleden. 
 

‘Voor mij’, zo zei de hervormde 
theoloog GDJ Dingemans onlangs in 
een interview waarin hij terugblikte 
op zijn theologische leven van 1949 
tot nu, ‘is de almachtige God in die 
periode wel dood gegaan’ (Trouw, 
10-12-1997). Al in 1943 was Dietrich 
Bonhoeffer tot een nieuw inzicht 
gekomen: hij beleed niet langer een 
God die, almachtig, ook het kwade 
beschikt en daar Zijn onbegrijpelijke 
bedoeling mee heeft, maar één die 
juist machteloos is, een God die in 
het lijden van mensen liefdevol bij 
hen is. En H Berkhof sprak (in de 
jaren 60) niet meer over ‘almacht’, 
maar over de ‘weerloze overmacht’ 
van God: weerloze liefde die op het 
eind overmachtig zal blijken… 
Pogingen om af te komen van het 
beeld van een God die het kwade 
over mensen doet komen (hetzij uit 
grillig- of boosaardigheid, hetzij uit 
straffende rechtvaardigheid). 
 

God heeft niet alles in de hand. 
Volgens sommige uitleggers geeft Hij 
dat zelf toe in Zijn antwoord aan het 
eind van het boek Job. Job eiste dat 
God zich zou verantwoorden: 
waarom liet Hij Job lijden? En God 
antwoordt dat Hij geen antwoord of 
nadere verantwoording heeft. Er is in 
de schepping zoveel zinloos. Een 
struisvogel die zijn eigen ei vertrapt… 
Kun jij dat begrijpen? God zelf 
begrijpt het niet en het is alsof Hij 
zich wil verontschuldigen: Hij kon dat 

alles niet perfecter in elkaar zetten, 
kon niet alle chaos temmen. Laat 
Job, die zo’n hoge toon aanslaat en 
alles kloppend wil hebben, het zelf 
eens beter doen… Als jij het kwaad 
kunt elimineren, sta ik graag mijn 
plaats aan je af, aldus God 
(natuurlijk steeds: volgens de 
dichter): ‘Verpletter jij de 
kwaadwilligen, bedelf ze allemaal 
onder het stof! Als jij dat kunt, dan 
zal ik je eren, om de onover-
winnelijkheid van je rechterhand’ 
(Job 40: 13 v.). 
 

 
 

Zo is er bij alle goedheid van het 
leven en van de schepping, altijd ook 
het kwade. Het wordt niet door God 
op ons afgestuurd, eerder is het er 
een teken van dat God niet alles 
volmaakt kon scheppen. Het domme 
toeval, de meedogenloze natuur: 
God heeft het niet getemd. Hij 
plaatste ons in een wereld die niet af 
is, maakte ons tot ‘deelgenoten ter 
voleindiging van zijn onvoleindigde 
en gebrekkige schepping’ (Abel 
Herzber, Drie rode rozen, Amsterdam 
1976, 115).  
 

En als er een goede God is mag je 
geloven dat Hij, omgekeerd, 
deelgenoot is in het kwaad dat 
mensen treft. Niet dat Hij hen in dat 
lijden brengt, maar Hij brengt hen er 
soms wel, op een of andere wijze 
doorheen. (Ik zeg het voorzichtig, 
want harde zekerheden, sluitende 
theorieën zijn er hier niet: je mag 
het hopen). 
 
Th. Marius van Leeuwen  
(uit DRIEKWART, een uitgave van de 
Doopsgezinde Gemeente Utrecht, de 
Remonstrantse Gemeente Utrecht en 
de toenmalige Leeuwenbergh 
Gemeente, 1998 (2)) 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zaterdag 24 december 
Kerstavonddienst met koor 
21.30 ds. Van der Werf 
Na de dienst: Glühwein 
 
Zondag 1 januari 
Geen dienst 
 
Zondag 8 januari 
Nieuwjaarsdienst 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 15 januari 
10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 
10.00 Zondagsschool + crèche 
 
Zondag 22 januari 
Viering Wereldbroederschapsdag 
10.30 Dienst in Groningen voor alle 
gemeenten in Groningen en Drenthe 
met het koor van de DG Roden 
Vooraf (10.15) koffie 
Na de dienst: 
12.00 Eenvoudige lunch en  
Activiteiten tot uiterlijk 14.00 uur 

10.30 Zondagsschool/kinder-
programma ook in Groningen 
 
Zondag 29 januari 
10.00 zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
 

Andere activiteiten 
 
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 (onder voorbehoud) 
 
Woensdag 18 januari 
19.30 Redactievergadering 
 
Donderdag 19 januari 
20.00 Gemeenteavond 
‘Spiritualiteit in dopers perspectief’ 
ingeleid door ds. Iris Speckman, 
dg. predikante in Almere 
 
Vrijdag 27 januari 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
 

Van de leden 

Zr. A.Ph. Woudsma-Lutgendorp 
verhuist per 1-1-2012 
van de Gorechtstraat naar: 
Rijksstraatweg 144 A 
9752 BM  Haren 
en onze beste wensen voor het 
nieuwe jaar gaan mee 
 

Eigen Weg – Eigen Wijs 
 
In het kader van het Jubileumjaar 
van de Doopsgezinde Broederschap, 
dat in 2011 gehouden werd, 
organiseert de Doopsgezinde 
gemeente Haren enkele lezingen en 
gesprekken. 
Zo zal op 19 januari Ds Iris 
Speckmann te gast zijn om haar visie 
te geven op: 

Spiritualiteit in Dopers 
perspectief 
Iris Speckmann gelooft in dialoog. 
Niet als vorm, maar als wezenlijk 
gebeuren in de vieringen van de 
gemeente en in het geloofsgesprek 
van de gemeente. Op deze wijze 
wordt ieders rationele en emotionele 
bijdrage ingebracht in het geheel. 
Dat betekent dat er afgezien wordt 
van een leidend beginsel, voor zover 

Doopsgezinde 
Gemeente 
Haren 
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de dialoog als een spreken en 
luisteren naar elkaar dat niet zou 
kunnen zijn. 
Iris Speckmann is predikante van de 
kleine Doopsgezinde Gemeente te 
Almere, zo’n stad in Nederland, 
waarvan je niet weet wat het is: een 
leefstad, een forenzenstad, een stad 
van individuen, of een zich 
ontwikkelende gemeenschap. 
Waar haal je moed vandaan om daar 
als beginnende predikante aan de 
slag te gaan. 
En ze houdt het er al 6 jaar vol. 
Dat moet boeiend zijn. 
 

 
 
Van harte welkom op 19 januari, ’s 
avonds 20.00 uur. 
Toegang is vrij, inclusief koffie of 
thee. 
 
We maken u ook even attent op de 
volgende avonden: 
 

- 16 februari 2012 Voorstelling over 
Anna Zernike 

 
- 22 maart: Inleiding en gesprek met 

Ds Gerke van Hiele:  
Spiritualiteit en ethiek 

 

Zusterkring 
 
28 november, een bijzondere 
middag. 
We begonnen met knippen en 
plakken voor de liturgiekaartjes van 
de komende adventsavond. Aafke 
had weer een mooi ontwerp gemaakt 
en met zeventien zusters was de klus 
binnen een uur geklaard. 

Dat was ook de bedoeling, want, 
omdat we op één december 45 jaar 
bestaan, was er daarna een feestelijk 
samenzijn in de kerkzaal. Een kleine 
high tea! 
 
Verschillende soorten thee en allerlei 
lekkers. Dat zag er gezellig uit en we 
lieten het ons goed smaken. 
We vierden het jubileum intern, maar 
ds Klaas van der Werf en de 
voorzitter van de kerkenraad Anco de 
Vries gaven met hun aanwezigheid 
extra kleur. Vooral omdat we 
allemaal een mooie rode roos kregen 
aangeboden, en in hun felicitaties 
bevestigden ze dat de zusterkring 
een heel belangrijk gegeven is in 
onze gemeente. 
  
Onze voorzitter Gerbrig verhaalde 
over 45 jaar zusterkring. Natuurlijk is 
er veel veranderd qua bestaan en 
functie van een zusterkring. Maar 
toch komt duidelijk naar voren dat 
vooral de emancipatie van de vrouw 
een belangrijke rol heeft gespeeld in 
het fenomeen vrouwenverenigingen. 
Doopsgezinden zijn vaak progressief 
geweest. Vrouwen die streefden naar 
onderricht, vergroting van kennis, 
sociale bewogenheid en zorgzaam-
heid voor de ander. 
 
Ook nu willen we in de wereld staan, 
en als leden bezig zijn met 
spiritualiteit en de betekenis daarvan 
in het leven van alledag. 
Belangstelling hebben voor onze 
medemens, waarbij we uitgaan van 
het Doperse gedachtegoed, van 
respect voor ieder mens en deze 
mens in zijn waarde laten. 
 
We zongen met elkaar een 
zusterkringlied, op de wijs van "Ik 
voel de winden Gods vandaag". Ook 
werd er nog even een groepsfoto 
gemaakt. 
Zo verliep deze middag anders dan 
anders, maar was wel heel leuk. 
 
Ria Dijkman  
 



Doopsgezinde Gemeente Haren 
 

 
22 
 

Jaarverslag 2010           
DG Haren  
 

Kerkenraad 
De kerkenraad tot en met de 
voorjaarsledenvergadering op 22 
april bestond uit: 
Zr. M.G. Jansen, voorzitter 
 afgetreden op 3 maart 2010 
Zr. M. Haadsma, secretaris 

afgetreden op de voorjaars-
ledenvergadering  22 april 
2010 

Zr. E. Entzinger, lid   
afgetreden op 3 maart 2010 

Zr. G. Leutscher-Sissing, lid 
  afgetreden op 8 maart 2010 
Br. S.S.F. Hazewinkel, lid   

aftredend op de voorjaarsle-
denvergadering  22 april 2010 

  
Vanaf de voorjaarsledenvergadering 
is een interim-kerkenraad 
aangetreden, bestaande uit: 
Br. A. de Vries,  voorzitter 
Br. H.J. Blanksma,  secretaris 
Br. F. Riepma,  lid & notulist 
Br. G. Christians,  lid 
Br. P.J. Reidinga,  lid 
  
De kerkenraad  heeft vrijwel altijd de 
eerste dinsdag van de maand 
vergaderd, hetgeen tot 16 
kerkenraadsvergaderingen heeft 
geleid. Het DB van de DG Haren 
heeft in juni overleg gehad met het 
DB van de DG Groningen  over 
activiteiten die een gezamenlijke 
inzet vergen zoals het gemeenteblad, 
het koor, dienst in Haren met DG 
Groningen.  
  
In beide geledingen zijn de 
onderstaande adviserende leden 
opgetreden: 
Br.R. Nienhuis,  boekhouder en 
financieel adviseur van de 
kerkenraad 
Ds. K. van der Werf predikant 
Zr. H.P. Kieft-van der Sande
 pastoraalwerker 
  

Werkers 
De werkzaamheden van zr. Kieft als 
pastoraal werker zijn per 1 april 
2010 verlengd met een éénjarig 
contract voor 4 uur in de week (0,10 
fte).  Aangezien de gemeente niet 
voor deze datum een opvolging heeft 
kunnen realiseren is door de interim 
kerkenraad tot deze tijdelijke 
aanstelling besloten.  
Op de najaarsledenvergadering 
wordt het voorstel aangenomen, een 
opdracht die de kerkenraad op 28 
februari heeft opgedragen gekregen,  
om de huidige predikantplaats per 1 
december met 4 uur uit te breiden. 
Daarmee komt de totale 
functieomvang op 0,4 fte (twee 
volledige werkdagen).   
 

 
  

Financiële commissie 
De financiële commissie in 2010 
werd gevormd door de brs. P.J. 
Reidinga (tot 22 april 2010), S.S.F. 
Hazewinkel (vanaf 22 april 2010),  
P.J. Haadsma en J.L. Blanksma.  
  

Ledenvergaderingen 
De gebruikelijke ledenvergaderingen, 
voorjaar en najaar, zijn gehouden op 
respectievelijk 22 april en 25 
november 2010. In 2010 zijn drie 
extra leden vergaderingen 
uitgeschreven en wel op 14 februari, 
28 februari en 14 november. 
  
De extra vergaderingen in februari 
werden uitgeschreven om tot een 
eensluidend oordeel te komen over 
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de opvolging van  de pastoraal 
werker. Uitkomst, na de tweede 
raadpleging,  was dat er geen nieuwe  
externe  pastoraal werker benoemd 
kon worden. Daarmee werd afstand 
gedaan van de kandidaat die door de 
Aanstellingscommissie bij de kerken-
raad was voorgedragen.  In plaats 
daarvan besloot de ledenvergadering 
de predikantsplaats van ds. Van der 
Werf uit te breiden. De kerkenraad 
krijgt de opdracht dit besluit uit te 
werken, zo luidt het voorstel.  
 
Korte tijd na deze ledenvergadering 
leggen zr. Marianne Jansen, 
voorzitter en de zrs. Elleke Entzinger 
en Truus Leutscher, beide lid van de 
kerkenraad, hun functie neer. Met 
een verklaring in de voorjaarsleden-
vergadering lichtte zr. Jansen toe dat 
‘slechte samenwerking en onderling 
wantrouwen hen het gevoel gaf 
constant tegen een muur op te 
lopen’. Allen zagen daarin geen 
verbetering ontstaan en na jaren van 
veel inzet in de kerkenraad, was er 
geen basis meer om problemen in de 
gemeente vanuit de kerkenraad  
breed en op vruchtbare wijze op te 
pakken.  
 
De secretaris, in de persoon van zr. 
Mads Haadsma, en br. Frans 
Hazewinkel (lid) zijn aangebleven tot 
de voorjaarsvergadering om lopende 
zaken af te wikkelen.  
In de voorjaarsledenvergadering van 
22 april treedt een nieuwe -interim- 
kerkenraad aan. Deze kerkenraad 
wordt belast met de opdracht van de 
vergadering van 28 februari.  Tevens 
is er een vertrouwensbreuk in de 
gemeente bij vele leden, onderling 
en binnen geledingen, is ontstaan als 
gevolg van voorbereidingen en 
miscommunicatie rond de 
benoemingsprocedure van een 
nieuwe pastoraal werker.   
 
In deze vergadering wordt daarom 
het voorstel aangenomen om een 
vertrouwenscommissie of persoon te 
benoemen. In de interim kerkenraad 

werken de verstoorde verhoudingen 
in het gesprek, de sfeer en 
slagkracht.  
 
Als gevolg daarvan komt ook het 
werk van de commissie die de 
reglementswijziging onderzoekt en 
voorbereidt, in 2010 niet aan bod in 
de ledenvergaderingen. In deze 
commissie hebben zitting zr. Gerbrig 
Rietema, en de brs. Pieter Jan 
Haadsma en Geert Christians.  
Na diverse pogingen om een 
commissie samen te stellen om de 
eerder beschreven situatie het hoofd 
te bieden, slaagt de kerkenraad er 
pas in september/oktober om 
Annelies Klinefelter als mediator te 
benoemen. Het doel van haar inzet is 
om onderzoek te doen naar de 
verstoorde intermenselijke 
verhoudingen in de DG Haren, 
vervolgens daarvan een analyse te 
maken en aan te geven hoe herstel 
van die situatie mogelijk is. Zij wordt 
voor praktische zaken zoals 
gespreksplanning en huishoudelijke 
zaken bijgestaan door br. Frans 
Riepma en zr. Jantiena de Vries-
Durksz.  

 
 
Op 14 november, de derde extra 
ledenvergadering in 2010, licht 
Annelies haar opdracht toe, en na 
goedkeuring, kan ze voortvarend aan 
de slag. Ze voert gesprekken met 
allen die daar behoefte aan hebben 
en uiteraard ook met leden en 
belangstellenden die, in welke 
hoedanigheid dan ook, hun hart 
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willen luchten of aandeel hadden in 
de ontstane situatie.  In 2010 
worden reeds 11 individuele 
gesprekken gevoerd. 
 
Zr. Klinefelter streeft er naar om 
haar opdracht in het voorjaar af te 
ronden zodat de kwestie  als 
volbracht kan worden beschouwd  en 
er in de voorjaarsledenvergadering 
van 2011, een nieuwe kerkenraad 
kan worden benoemd. Voor meer 
informatie over de werkzaamheden 
van Annelies Klinefelter verwijst de 
kerkenraad naar de tussentijdse 
verslagen die beschikbaar zijn 
gesteld. 
 
Op deze extra ledenvergadering 
geeft br. Anco de Vries aan dat hij 
zich beraadt op zijn functie als 
voorzitter omdat hij vanaf het 
voorjaar geen/weinig openingen ziet 
voor verbetering in de DG Haren. Op 
de najaarsledenvergadering geeft br. 
De Vries aan omwille van de 
bestuurbaarheid van de gemeente  
aan te zullen blijven als voorzitter tot 
de voorjaarsledenvergadering van 
2011.  
 
Als gevolg van het moeilijke jaar 
2010 zijn er geen speciale 
gemeenteavonden georganiseerd.  
Wel is de gebruikelijke buitendag 
georganiseerd, 16 mei, en konden 
we op uitnodiging en door 
voorbereiding samen met de DG 
Roden, naar het rustgevende 
Fredeshiem te Steenwijk. Een zeer 
geslaagde dag. 
Ook een activiteit van de 
buitencategorie: het Vermaningspad 
dat onze gemeente heeft doorkruist 
en wel per fiets! De dag van actie 
was: jawel Hemelvaart! Door ds. 
Jacob Kikkert, en DGG team, zijn 
twee fietsroutes uitgezet tussen de 
doopsgezinde gemeenten Groningen, 
Haren, Roden en Noordhorn.  
 
Die werden naar hartelust verkend 
door vele doopsgezinde broeders en 
zuster uit het hele land.  In de 

vermaning van DG Haren kon men 
met koffie en koek heerlijk even op 
verhaal komen, en was het een feest 
van vele stemmen, herkenningen en 
zo nu en dan een gulle lach. Op 
initiatief van onze br. Renssen was er 
een diavoorstelling te zien van 
doopsgezinde kerken in Nederland en 
Noord-Duitsland. De totale afsluiting 
van deze mooie en sportieve dag 
vond middels een kerkdienst plaats 
in de vermaning van de DG 
Groningen. 
  

Leden en 
belangstellenden 
In 2010 telt de DG Haren het 
onderstaande aantal : 
per januari   

leden    62
 belangstellenden 29 
 zondagsschool 12 
   
In 2010 zijn overleden br. A. Blaauw 
(lid) en br. T. Potma (belang-
stellende). Er zijn geen leden met 
attestatie overgekomen of 
vertrokken. Twee belangstellenden 
zijn uitgeschreven en zr. M.T.Mulder 
– de Jong heeft zich als 
belangstellende laten inschrijven. 
  
De hoofdgeldcommissie werd in 2010 
gevormd door brs. P.J Reidinga en 
P.J. Haadsma. 

 
Kerkdiensten 
Vrijwel elke zondag is er dienst in 
onze eigen Vermaning. De meeste 
diensten worden geleid door ds. Van 
der Werf en ook zr. Kieft is als 
pastoraalwerker met regelmaat voor 
gegaan. Een aantal preken kunt u 
nalezen op de website van de DG 
Haren www.dgharen.doopsgezind.nl. 
Na de dienst wordt altijd weer een 
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lekker en gezellig kopje koffie 
gedronken, vaak in het bijzijn van 
onze zondagsschoolkinderen. Zusters 
van de huishoudelijke dienst: dank 
daarvoor!  
 
Ook in 2010 zijn er de gast-
predikanten, waarmee DG Haren al 
jaren goede contacten onderhoudt. 
Direct in dit nieuwe jaar, op 10 
januari , ligt er zoveel sneeuw dat 
ook ds. Van der Werf er niet in slaagt 
onze Vermaning te bereiken. Een 
noodpreek is de oplossing! 
De viering van het avondmaal op 
Goede Vrijdag wordt dit jaar 
verzorgd door de leden zr. Anne 
Geertje Hoekema-Riepma, br. Gabe 
Hoekema en br. Hendrik Blanksma.  
Veel aanwezigen en een bijzondere 
bijeenkomst! 
 
Vieringen waarvoor onze gemeente 
verder is uitgenodigd, maar die niet 
in het eigen kerkgebouw zijn 
gehouden, werden onder meer 
georganiseerd in de DG Sappemeer, 
DG Groningen, en in de Nicolaaskerk 
op 7 november te Haren.  
Uiteraard is ook in deze zomer, 
periode 27 juni t/m 22 augustus, 
weer samen ‘gekerkt’ met de 
Vrijzinnig Protestanten in het Witte 
Kerkje. 
 

 
 
Er zijn in 2010 meerdere collectes 
voor het project De Mikkelhorst  
geweest. De Mikkelhorst heeft 
aangegeven dat ze de beweg-
wijzering op hun terrein beter en 
leuker wilden maken. Daartoe 

hebben ze samen met leden van 
onze gemeente een project 
opgestart. Zodra er voldoende geld 
bijeen is gebracht zal de richting / 
wegwijzer geplaatst worden.  
Naast andere diverse collectes zoals 
voor het Internationaal Jongeren-
congres, is er ook voor projecten 
Doopsgezind Wereldwerk gecollec-
teerd, hetgeen totaal € 430,42 heeft 
opgebracht. 
 
De gezamenlijke gezinskerstviering 
werd gehouden op 19 december en 
geheel voorbereid en uitgevoerd door  
leiding, ouders en kinderen. De boom 
was weer prachtig versierd door de 
familie Haadsma. De technische 
ondersteuning kwam ook dit jaar 
weer van Henk Huizing. Het 
opgevoerde kerststuk was wel erg 
bijzonder aangezien het door eigen 
krachten was geschreven, hulde aan 
Fela Bounaannaa en Sanne ….  Dank 
aan de leiding van de zondagsschool 
voor de mooie voorstelling en alle 
voorbereidingen!  
  

Zusterkring Haren 
verslag door Ria Dijkman, secretaris. 
Momenteel hebben we 21 leden, 
waarvan er vijf uit Groningen zijn. 
We komen éénmaal per maand, in 
principe de tweede maandag van de 
maand bijeen. Sinds een paar jaar is 
het een middag zusterkring. We 
hebben een duo voorzitterschap, een 
penningmeester en een secretaris. 
De gemiddelde opkomst is 16 
zusters. 
 
Naast de adventsavond  die  door 
ons verzorgd wordt, zijn er negen 
bijeenkomsten geweest. Soms 
nodigen we een predikant uit of 
iemand anders van buiten. Bijvoo-
rbeeld ds. G.G. Hovingh vertelde 
over de geschiedenis van de 
synagoge in Zuidlaren. Er was een 
voordracht door Terre des Hommes, 
afd. Haren over kinderuitbuiting. Ds. 
Klaas van der Werf is er vaak rond 
Pasen. 
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Ook zijn er middagen met eigen 
inbreng of een boekbespreking. We 
proberen steeds een goede invulling 
te geven aan de middag, maar de 
sociale contacten en de gezelligheid 
zijn ook belangrijk. 
 
We beginnen in september met een 
reisje en in mei sluiten we af met 
een avondwandeling. Aansluitend in 
sept./okt. een besturenmiddag in 
Groningen, van de zusterkringen in 
Groningen en Drenthe (GDS gebied).  
Aan het eind van het seizoen maken 
we een bedrag over naar de stichting 
Doopsgezinde Vrouwen Zendings-
hulp, uit ons collectebusje. En via br. 
Jan Hoogenberg  een bedrag voor 
een Sinterklaasfeest in Suriname. 
In februari was er de studiedag in 
Heerenveen van de Landelijke 
Federatie van Doopsgezinde 
Zusterkringen (LFDZ) en in mei de 
landelijke tweedaagse conferentie in 
Mennorode te Elspeet.  
  

Verslag van 2010  
door ds. Klaas van der Werf, met 
daarin de Bijbelgespreksgroep,  
thema ochtenden & Kring Noordwijk. 
Dit jaar is voor mij een rustiger jaar 
geweest dan de voorgaande jaren. 
Dit heeft vooral te maken met het 
feit dat er geen afscheidsdiensten 
zijn geweest en ik niet meer zo 
betrokken ben bij de zondagsschool 
zoals voorheen. 
  
Naast de “gewone” diensten, waren 
er ook de activiteiten van de 
themaochtend op dinsdagmorgen; 
twee bijeenkomsten van de kring 
Paterswolde en iedere maand op 
donderdagmiddag de bijeenkomsten 
van de kring Noordwijk. 
 Op de Noordwijk-groep hebben we 
ons beziggehouden met het Judas-
evangelie en daarna met de 
Handelingen van Thomas, niet te 
verwarren met het evangelie van 
Thomas.  
  

Op de themaochtend zijn we bezig 
met het boek Handelingen. We 
hebben pas drie hoofdstukken 
gelezen omdat de tekst veel 
aanleiding geeft tot discussie. 
  
Vorig jaar heb ik meegewerkt aan 
een Vesper in de veertigdagentijd in 
de Dorpskerk en ben zijdelings  
betrokken met het werk van de Raad 
van Kerken. 
  
Zes keer per jaar ongeveer vindt het 
GDS - predikantenconvent plaats, 
waar ik ook deel van uitmaak. Op de 
vergaderingen van de GDS ben ik dit 
jaar niet geweest vanwege overige 
werkzaamheden. 
  
Ook ben ik dit jaar betrokken 
geweest bij het werk van het GDS -
regioweekend. Op 31 januari 2010 
heb ik in Lhee onder Diever het 
programma mogen verzorgen voor 
het regioweekend. Met 22 jongeren 
waren we samen in een 
kampeerboerderij. Het thema was: 
"de zeven wereldwonderen" en mijn 
inbreng bestond eruit dat we een 
wonderspel hebben gespeeld.  
 

  
 
Ondanks alle spanningen in de 
gemeente was voor mij 2010 toch 
een zinvol jaar, mede ook door de 
gesprekken die ik heb mogen 
voeren, en heeft het mij ruimte 
gegeven om weer eens in de boeken 
te duiken. Dit laatste was er door alle 
werkzaamheden en inspanningen in 
de gemeente een beetje bij 
gebleven.  
 
tweede deel volgt in januari 
Hendrik Blanksma,     secretaris   
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Bewegwijzering 

 
 
Afgelopen weken is een prachtige 
bewegwijzering geplaatst op het 
terrein van onze zorgboerderij. 
Hierbij een foto van de beweg-
wijzering zelf en eveneens eentje van 
de locatieborden. 
We zijn er erg blij mee en willen de 
Doopsgezinde Gemeente Haren heel 
hartelijk bedanken voor het feit dat 
jullie dit middels een gift mogelijk 
hebben gemaakt! 
 
Hartelijke groeten, 
Namens het gehele team  
van De Mikkelhorst.  Geert Naber 
 

Wereldwinkel 
 
Het team van vrijwilligers van de 
Wereldwinkel Haren wenst u 

fijne Kerstdagen 
en een 

voorspoedig 2012 
We danken u hartelijk voor de 
prettige samenwerking bij het 
plaatsen van onze persberichten in 
uw blad. 
Door middel van deze artikelen komt 
de problematiek van de producenten 
in de Ontwikkelingslanden iedere 
keer weer onder de aandacht van uw 
lezers. 
 
Met vriendelijke groet, 
Aukje de Haan-Meersma (p.r.) 

    

Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen wij 
het bedrag van €  37,60 over de 
maand november. 
De totaalstand over 2011 is hiermee 
gekomen op  €  225,10. 
                                                                                           

L.Huizinga 
B.Huizinga-Lutgendorp 
 

Kerstviering jong en oud 
 

Zondag 18 december was smiddags 
de kerstviering voor jong en oud in 
de kerk. De kerk zat ook vol met 
jong en oud en zag er sfeervol uit 
met kaarsjes en een mooie 
kerstboom. De zondagsschoolkin-
deren deden een kerstspel waarbij 
emeritusdominee Hendrik met zijn 
dochter Hanah de kerststal inrichten 
maar steeds nog poppetjes misten. 
Deze werden met de TNT pakketpost 
bezorgd. Wel hadden de pakketjes 
iets bij zich wat van deze tijd was. 
Maar in de eerste doos zat het 
attribuut wat bij vroeger hoorde. 
Uiteindelijk kon de kerststal ingericht 
worden en stond hij op kerstavond 
en vormde het  een mooi tableau 
vivant. 
 

 
 
Na de pauze deed Klaas vd Werf een 
poppenkast met schimmenspel over 
een schaapje en een ezel die een 
vlinder tegenkwamen die geloofde 
dat God hem mooi zou maken. Ook 
kwamen ze de farao van Egypte 
tegen en de drie koningen. 
Met lekkere zelfgebakken koekjes in 
de pauze en mooie kersliedjes was 
het een mooie kerstviering. 
 
Anne-Geertje Hoekem 
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 Op 22 januari 2012  
 

vieren we de  
       Wereldbroederschapszondag 

 
         Dit jaar staan we stil bij het  

         thema:  
 

       “Van oude mensen en de 

            dingen gaan komen”  
 
           Het thema bepaalt ons bij traditie en  
           vernieuwing en bij heimwee en  
           verlangen.  We zoeken in de viering 
           naar wat de generaties met elkaar  
         verbindt, jong en ouder samen, en bij  
      wat vanuit de traditie van belang is om  
        vandaag te vieren met het oog op onze 
toekomst. We hopen dat het gezamenlijk vieren van de 
Wereldbroederschapszondag ons niet alleen in de breedte verbonden doet voelen 
met broeders en zusters dichtbij en veraf. Maar dat we ook iets van verbinding 
ervaren door de tijd heen: verleden, heden en toekomst als een zorgvuldig 
aaneengeregen snoer van jaren.  
 
In de dienst willen we enkele verhalen van vroeger van gemeenteleden laten 
oplichten. Dat vergt enige voorbereiding. We vragen enkele vrijwilligers voor het 
optekenen van verhalen van gemeenteleden, belangstellenden of vrienden over 
het gemeente- en doopsgezind-zijn vroeger. Dat optekenen kan met de pen, 
maar ook eventueel met een videocamera.  Mocht u van iemand verhalen van 
vroeger over de gemeente en doopsgezind-zijn willen optekenen, neem dan even 
contact op met ds. Geert Brüsewitz of  ds. Jacob Kikkert. 
 
Programma:  
Om 10:30 uur beginnen we met de feestelijke kerkdienst, waaraan ook het koor 
van de doopsgezinde gemeente Roden medewerking zal verlenen. De dienst 
loopt uit op een korte activiteit. Waaronder een activiteit die door jongeren wordt 
georganiseerd. 
Om 12:30 uur volgt een eenvoudig buffet waarvoor iedereen is uitgenodigd. En 
om uiterlijk 13:45 uur sluiten we de dag af. 
 
 
De Wereldbroederschapszondag is een initiatief van het Doopsgezind 
Wereldcongres waarbij doopsgezinden wereldwijd op de derde of vierde zondag 
in januari met elkaar stilstaan bij het feit  dat de doperse geloofsbeweging een 
aanvang nam met de eerste doop in Zurich, op 21 januari 1525. Tevens vieren 
we dat dit eerste begin is uitgegroeid tot een wereldwijde en levende 
geloofsgemeenschap die zich onderling verbonden voelt vanwege deze gedeelde 
geloofstraditie.  
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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. 
 
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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Mennonieten uit Nederland in woestijn van Mexico 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overgenomen uit het Dagblad van het Noorden “donderdag 8 december 2011” 
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Eigentijdse landelijke digitale doopsgezinde zusterkring: 

 Jobeel 
 
Binnen de doopsgezinde gemeenschap functioneren er flink wat zusterkringen. 
Hier ontmoeten vrouwen elkaar regelmatig, behandelen zaken, die de moeite 
waard zijn, organiseren zinvolle activiteiten en spreken en bemoedigen elkaar. 
Ze staan elkaar bij in periodes van verdriet en verheugen zich in tijden van 
vreugde. Het lid zijn van een dergelijke organisatie geeft aan het leven van de 
meeste leden een flinke meerwaarde. Naar de bijeenkomsten ervan wordt dan 
ook duidelijk uitgekeken. 
 
Toch zijn er ook vrouwen (en dat worden er steeds meer), die wel graag lid 
zouden zijn van een dergelijke kring, maar voor wie dat onmogelijk is. Dat kan 
zijn doordat ze in een plaats wonen, waar geen zusterkring is. Het kan ook zijn 
dat ze werken op tijden dat de zusters bij elkaar komen. Ook lichamelijke 
beperkingen kunnen het onmogelijk maken om de deur uit te gaan. Daarnaast is 
het ook heel goed mogelijk dat leeftijdsverschil een barrière vormt.  
 
Voor deze groep vrouwen is er een alternatief: de digitale zusterkring Jobeel. 
Het initiatief daarvoor werd een aantal jaren geleden genomen door de 
Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (LFDZ), een zeer goed 
georganiseerde club, waarin dertien Ringen en Gewesten samenkomen. Elke 
Ring of Gewest beslaat weer een aantal zusterkringen. Jobeel vormt in dit 
spectrum een  zelfstandige entiteit. 
 
De LFDZ organiseert elk jaar vijf studiedagen verspreid over het land. In het 
seizoen 2011 – 2012 staan deze in het teken van ‘Op reis in onze beleving van 
het geloof’ Doperse spiritualiteit onderweg. Voor deze studiedagen, waar de 
Jobeelleden natuurlijk ook van harte welkom zijn, is altijd veel belangstelling. De 
bijeenkomsten vinden plaats in februari en maart 2012 en worden gehouden in 
Haren, Apeldoorn, Schagen, Rotterdam en Haarlem. Ook is er elk jaar een grote 
landelijke bijeenkomst in Elspeet. De LFDZ heeft verder een eigen, goed gelezen 
periodiek: 'De Brief'. 
 
Maar tijden veranderen en de maatschappij verandert ook. De LFDZ is zich dat 
als geen ander bewust. Maar de LFDZ ging niet zitten wachten op dingen, die 
misschien zouden kunnen gaan gebeuren, maar richtte pro-actief  de digitale 
zusterkring Jobeel op. Het internet is daarbij het belangrijkste 
communicatiemiddel. 
Jobeelleden ontvangen vijf tot zes keer per jaar 'het Vonkeltje' een digitaal blad 
dat zeer de moeite waard is en waarin ze ook zelf hun ei kwijt kunnen. Tussen de 
Jobeelleden bestaat verder onderling contact via het internet.  
 
Wie zich wil opgeven als lid van Jobeel, kan een mailtje sturen naar Corrie 
Grimme: grimme@xs4all.nl, wie liever eerst een proefexemplaar van het 
Vonkeltje wil ontvangen, kan er één aanvragen bij Afke Bruin: 
afkebruin@hetnet.nl.  
 
Janny de Weijs-Krol, aduarda@hotmail.com,   
telefoon 050 40324 
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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 
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 
 
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: P.J. Reidinga en zr. L.C.G. 
Salomons-Amelo 
 
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 25 januari 2012. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 18 
januari 2012 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  

 


