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Doopsgezinde Wereldbroederschap, een beweging van  
vluchtelingen, migranten en zendingsgemeenten 
door ds. Jacob H. Kikkert  

 
Hoewel Europa de bakermat van het doperdom is, vormen de Nederlandse 

doopsgezinden samen met doopsgezinden in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk 

slechts een geringe minderheid van de wereldwijde broederschap, die ca. 1,7 

miljoen mennonieten telt. In heel kort bestek geschetst zijn er van oudsher twee 

ontstaanslijnen  die bijgedragen hebben aan de wereldwijde verspreiding van 

doopsgezinden. Dat we doopsgezinden aantreffen in bijvoorbeeld Paraguay en 
Mexico is het gevolg van een lange vervolgings- en migratiegeschiedenis. De 

ene, Nederlands-Pruisisch-Russische tak wordt gevormd door in de zestiende 

eeuw naar Pruisen, nu Polen, gevluchte Nederlandse mennonieten. Het zijn de 

nazaten van deze vluchtelingen  die sedert het einde van de achttiende eeuw 

deels terechtkwamen in wat nu de Oekraïne is. Velen bouwden daar een bestaan 

op.  
Maar toen opnieuw overheden restricties oplegden aan doopsgezinden die bij-

voorbeeld inhielden dat niet langer vrijstelling van militaire dienstplicht werd ver-

leend, trokken opnieuw vele families weg naar landen als  Canada en later naar 
Brazilië, Mexico en Paraguay. Na de Tweede Wereldoorlog zijn grote aantallen 

Russische mennonieten die onder Stalin naar Siberië en de Kaukasus verbannen, 

naar Duitsland gekomen, waar ze bloeiende Umsiedler gemeenten vormen. Velen 

van deze tak dragen nog altijd Nederlandse familienamen. De andere, Zwitsers-

Duitse tak is in de achttiende eeuw vanuit Zwitserland en Duitsland, met steun 
van het doopsgezinde ‘Fonds voor Buitenlandsche Nooden’ en de Nederlandse 

overheid, naar Pennsylvania en elders in Noord-Amerika geëmigreerd. Door de 

zending, eerst vanuit Nederland en later vanuit Noord-Amerika, is een nieuwe, 

derde tak ontstaan. Er ontstonden doopsgezinde gemeenten, ziekenhuizen en 

scholen in Indonesië, India, Congo, Ethiopië, Tanzania en Zimbabwe. Tegen-
woordig wonen in Afrika, Azieë en Latijns-Amerika meer doopsgezinden dan in 

Europa en Noord-Amerika tezamen. 
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Die ‘derde tak’ nam in zekere zin een aanvang in 1851 en werd vijftig jaar later 
gevolgd door zendingswerk van Noord-Amerikaanse doopsgezinden begonnen in 

Congo en Tanzania.  Heel beknopt geef ik hier het begin van die beweging weer. 

In 1851 werd Pieter Jansz als eerste Nederlandse doopsgezinde zendeling door 

de de pas opgerichte Doopsgezinde Vereeniging tot Bevordering der Evangelie-

verbreiding in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen uitgezonden naar het 

voormalige Nederlands Oost-Indië. Als particulier persoon, in zijn eigen onder-
houd voorziend als onderwijzer, verkondigde hij het evangelie in Midden Java. 

Als onderwijzer zou hij niet worden beperkt door de voorschriften die de kolonia-

le overheden in Nederlands Oost-Indië opgelegd aan zendelingen. Maar ook de 

Zendingsvereniging was ervan overtuigd dat onderwijs de beste manier was om 

de culturele en morele niveau van de inheemse bevolking te vergroten en ze zo 

ontvankelijk voor het evangelie te maken.  
 

Jansz kreeg toestemming van de centrale regering in Batavia om een Javaanse 

school te openen, aanvankelijk bij een Armeense suikerplanter. Veel tijd en 

energie stak Jansz. in het vertalen van de bijbel in het Javaans. Zijn evangelisa-

tiewerk verliep echter moeizaam. Op 16 april 1854 doopte hij vijf personen en 

was de Javaanse doopsgezinde kerk, de Gereja Injili di Tanah Jawa een feit. 

Jansz gemeente groeide langzaam mede als gevolg door de moeilijkheden die hij 
ondervond door het steil vasthouden aan eigen principes en westerse geloofs-

vormen.  

 

Hij kwam bijvoorbeeld in grote problemen toen in 1860 een gedrukt Javaans 

traktaatje, dat opriep tot bekering 'eer uw tijd om is', de verbolgenheid van de 

moslim-regent van Jepara opriep, waarop zijn toestemming tot prediking werd 
ingetrokken. Jansz legde zich toe op het ontwikkelen van nieuwe landbouwme-

thoden, naast zijn onderwijs- en vertaalwerk. Inmiddels waren Russische doops-

gezinden met via diezelfde Zendingsvereniginging begonnen met onderwijs en  

evangelisatiewerk in het zuiden van Sumatra. Jansz stierf in 1904. Eén van zijn 

zonen zette het werk voort dat zijn vader was begonnen. Onderwijl waren er 

contacten ontstaan met een aantal geïnteresseerden in de etnisch Chinese  ge-
meenschap  op midden Java.  

Onder hen was de Chinese zakenman Tee Siem Tat die geboeid raakte door 

doopsgezinde geloofsopvattingen. In 1920 werd op zijn initiatief een nieuwe Chi-

nese christelijke gemeenschap gevormd in Kudus, de Gereja Injili di Tanah Jawa, 

toen 25 mensen inclusief hijzelf en zijn vrouw in zijn huis werden gedoopt, door 

een doopsgezinde zendeling. Inmiddels telt Indonesië ruim honderdduizend 

doopsgezinde broeders en zusters verdeeld over drie broederschappen, en zijn 
deze broederschappen zèlf begonnen met zendingswerk, o.a. in Singapore en 

Taiwan. Ook elders zijn doopsgezinde gemeenten en broederschappen ontstaan: 

in Korea, Japan, India, China, Kirgizië, Kazachstan, Myanmar, de Filipijnen en in 

Australië. In Australië is het begin van doopsgezinde broederschap aldaar voort-

gekomen uit het werk van de zeer onlangs overleden br. Foppe Brouwer, en zijn 

vrouw Aaltje, beiden afkomstig van Ameland.  
 

Het zijn deze broederschappen uit Azië die de doopsgezinde wereldbroederschap 

dit jaar vragen om voorbede, verbondenheid en solidariteit. Op de Wereldbroe-

derschapsdag op 26 januari in de Vermaning te Sappemeer staan we daar bij 

stil.  
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'Overvloedig zaaien' ( 2 Korinthe 9 vers 6 tot en met 15) 
Thema en tekst van World fellowship Sunday 

 

6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal over-

vloedig oogsten. 7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder 

tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.  11 U bent in ieder 

opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid 
leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. 12 Uw bijdrage aan de 

collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar 

leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. 13 Ze prijzen God omdat u 

er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u be-

wijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt de-

len. 14 In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien 
hoe overstelpend goed God voor u is geweest. 15 Laten we God danken voor zijn 

onbeschrijfelijk geschenk. 

 

De tekst die op Wereldbroederschapsdag centraal staat is een hele mooie tekst. 

Het beeld van het zaaien wordt gekoppeld aan het delen van materie. En daar-

mee  wordt volstrekt helder dat geven niet kwijtraken is, maar (terug)krijgen. En 

het is een vorm van zaaien: vermenigvuldigen, exponentieel laten groeien, le-
vensnoodzakelijk. Door deze parabel te kiezen en niet een parabel uit de financi-

ële wereld en de realiteit van het bankwezen, wordt helder dat het gericht is op 

verbreding, op groei, en niet op een op zichzelf loffelijk streven als consolidatie 

en versterking van de eigen positie. Om in de parabel van landbouw te blijven: 

'met een appeltje voor de dorst krijg je geen  nieuwe appelboom en dus 

geen nieuwe appels.' 
 

Mooi is ook dat in de parabel van het delen als een vorm van zaaien, het niet 

alleen blijft  bij materie en tastbare, verkoopbare goederen. Het is duidelijk dat 

de materie, het geld, het offer ingezet wordt voor iets belangrijkers. De verbon-

denheid met Gods plan en de verbondenheid met andere mensen, die jouw pleit-

bezorgers worden. Je wordt genoemd, en er wordt voor je gebeden (en zeg nou 
niet heel Doopsgezind dat dat natuuuuurlijk helemaaaal niet belangrijk is) en je 

legt een relatie tussen anderen en God. En in die relatie wordt je zelf dan weer 

opgenomen. Het delen van materie en geld is helemaal niet alleen dat, maar er 

ontstaat een relatie, een spirituele verbinding, een band, waarin van alles ge-

beurt. Wees echter wel precies met wat er gebeurt! Het gaat om vrijgevigheid 

met een blij hart! Dus zonder gereken over wat het oplevert! In eerste instantie: 

vind het fijn! Zie wat er kan gebeuren, hoe mensen opbloeien! want dan kan er 
gebeuren wat hier gebeurt: Opgebloeid en in hun kracht gezet is de ander in 

staat om te doen wat hij of zij doet: In alle vrijheid je iets teruggeven wat je nog 

niet had: zijn of haar waardering, en de wetenschap dat iets van je blijmoedig-

heid, en van je vreugdevolle onberekenendheid van eigenaar is gewisseld. In het 

besef dat je daar geen eigenaar van bent, maar een geschenk van de Ene. Want 

de ander neemt zijn of haar plaats in in de gemeenschap die je samen bent. En 
dat laat de grootheid van God zien. De ander neemt je in zijn of haar wezen 

mee. In gebed en in verlangen. Je bent gewenst, je mag er zijn. En zo vervullen 

we aan elkaar Gods plan: God zegt een ieder dat je er mag zijn, dat je er toe 

doet! En wonder o wonder, in de vrijheid en openheid waarmee we dat tegen de 

ander zeggen of de ander laten voelen, ontstaat een wederkerigheid waarin de 

Ander ons laat merken dat we er mogen zijn, en dat we samen Gods mensen 

onderweg zijn! Wereldwijd en in de stad, en in  het dorp en waar dan ook. 
 

Ds G.J. Brüsewitz 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten 
 
Woensdag  22 januari 

19.30 uur   Doopsgezind koor 
Donderdag  23 januari 

20.00 uur  Dopers cafe 

Zaterdag  25 januari 

14.00 uur  Openstelling kerk 

17.00 uur  Regio weekend GDS 

 
Zondag  26 januari 

10.00 uur  Wereldbroeder- 

  schapszondag in de  

Vermaning in  

                   Sappemeer  

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 
Maandag  27 januari 

19.30 uur   Doopsgezind koor 

Dinsdag  28 januari 

14.30 uur   Wijk Vinkhuizen 

18.00  uur   Jongerenmaaltijd 

19.30 uur  Jongerenprogramma 
Donderdag  30 januari 

20.00 uur  Broederkring 

Zaterdag  1 februari 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  2 februari 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 
 

Maandag  3 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  4 februari 

!0.00 uur   Koffiemorgen 

19.30 uur   Kerkenraad 
Donderdag  6 februari 

19.30 uur   Bijbelleerhuis 

Zaterdag  8 februari 

14.00 uur   Openstelling kerk 

 

Zondag  9 februari 
10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag  10 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  11 februari 

18.00 uur   Mennomaaltijd 
19.30 uur  Jongerenprogramma 

 

Woensdag  12 februari 
Redactievergadering 

 

19.30 uur  Bijeenkomst wijk 

           Paddepoel-Selwerd 

Vrijdag  14 februari 

18.00 uur  ‘Pizza,Bijbel en Bier’ 
Zaterdag  15 februari 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  16 februari 

10.00 uur Dienst in Haren 

ds. K. v.d. Werf en ds. J.H.  
Kikkert m.m.v. Doopsgezind koor 

 

Maandag  17 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  18 februari 

17.45 uur   Doperse Dis 

Donderdag  20 februari 
15.00 uur   Paterswoldsewegwijk 

Zaterdag  22 februari 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  23 februari 

10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert  
10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag  24 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  25 februari 

18.00 uur   Jongerenmaaltijd 
19.30 uur   Jongerenprogramma 

Donderdag  27 februari 

20.00 uur  Dopers Café 

Zaterdag  1 maart 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  2 maart 
10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 
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Wereldbroederschapdsdag in Sappemeer 26 januari 2014 
 

Op 26 januari 2014 vieren we samen met de gemeenten in de GDS-regio de We-
reldbroederschapsdag in de Vermaning te Sappemeer. Het bijzondere van de 

Wereldbroederschapsdag is het besef op die ene zondag in het jaar, dat op ieder 

moment van de dag, 24 uur lang, ergens in de wereld doopsgezinde broeders en 

zusters deze dag vieren; stilstaan bij wat ons wereldwijd verbindt, overal dezelf-

de bijbelteksten lezen, wereldwijd voor elkaar bidden en stilstaan bij het geza-

menlijke thema: “Zaai overvloedig - deel wat je hebt”. De bijbeltekst die we 
daarbij lezen is een gedeelte uit wat apostel Paulus schrijft aan de gemeente te 

Corinthe in 2 Corinthe 9:6-15. Het zijn de gemeenten uit Zuid-Oost Azië die dit 

jaar het thema hebben aangedragen en daarmee aandacht vragen voor een 

geest van samenzijn en zorg voor de ander als antwoord op Gods gulheid jegens 

schepping en mensen. De tekst van Paulus herinnert ons eraan dat een ieder van 

ons deel heeft aan de werkelijkheid van Gods Koningschap in deze wereld, daar 
waar wij ons nationaal egoïsme en onze financiële ongelijkheid in vergelijking 

met vele anderen dichtbij en ver weg onder ogen willen zien. Materiële en gees-

telijke  gaven delen in de wereldwijde familie is dan een praktische manier om de 

wederzijdse afhankelijkheid en liefde aan te moedigen. 

 

 

De dienst begint om 10:00 uur.  Ds. Klaas 
van der Werf zal voorgaan in de dienst. Or-

ganist Koos Soesbeek zal op het prachtige 

orgel de gemeentezang in de dienst begelei-

den. Na afloop van de dienst is er gelegen-

heid tot napraten onder het genot van een 

kopje koffie of thee. Heeft u vervoer nodig 
naar en van de Vermaning te Sappemeer, 

neemt u dan contact op met Jacob Kikkert, 

via 06 5151 6030. 

 

 

Het begin van de broederschapsdag 

Wereldbroederschapsdag markeert het ontstaan van de doperse beweging in 
1525. Tijdens de Zwitserse reformatie van Zwingli in Zürich dachten een aantal 

volgelingen van Zwingli, waaronder Conrad Grebel en Felix Mantz, zo anders over 

de betekenis van avondmaal en doop dat zij een afzonderlijke gemeente wilden 

stichten. Zwingli vreesde dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit 

van deze groep. Om hen de pas af te snijden werd de kinderdoop verplicht. Op 

21 januari 1525 volgde een verbod op de samenkomsten van de radicalen en 
werd een aantal mensen verbannen. Nog diezelfde avond vroeg Blaurock aan 

Grebel hem te dopen met de ware christelijke doop. Toen hij die van Grebel ont-

vangen had voltrok Blaurock de plechtigheid aan de anderen.  

 

Jaarlijks wordt Wereldbroederschapsdag op een zondag rondom deze datum ge-

vierd in alle doperse gemeenten wereldwijd. 
 

Ds. Jacob H Kikkert 
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Een nieuwe reeks Dopers Café-avonden van start! 
 

'Een pelgrimage naar rechtvaardige vrede' 

Afgelopen najaar besloot de Wereldraad van kerken tot een weg van vrede voor 

de komende acht jaar, die gericht is op het herstellen van onrecht op allerlei ge-
bied. Omdat in de afgelopen jaren duidelijk werd dat het herstellen van recht 

met geweld vaak meer afbreekt dan opbouwt, wil de wereldkerk ernst maken 

met vrede als de belangrijkste weg om verstoorde verhoudingen en ongelijkheid 

aan te pakken.  

En dat niet alleen ver van ons bed, of in de hogere politiek! Het vraagt ook om 

onze inzet dichtbij, hier in Groningen. Fernando Enns, jarenlang pleitbezorger en 
initiator van vredesdenken binnen de Wereldraad, komt op 27 april met ons over 

deze pelgrimage van gedachten wisselen. Op onze café avonden in het voorjaar 

werken we naar deze ontmoeting toe. 

 

De eerste avond in deze reeks vindt plaats op: 

 

Donderdag 23 januari, 20.00 uur 
Vrede als bron voor geloof: tussen fundament en aarzelende aanwezigheid 

De avond wordt ingeleid door ds. Geert Brüsewitz 

                   

Binnen de traditionele vredeskerken wordt er veel nagedacht over vrede als kern 

van geloven. Maar wat betekent dat dan hier en nu? Hoe wordt een theologie 

concreet in de volle weerbarstige breedte van ons dagelijks leven? 
  

Namens de DC Commissie, 

Tiny Spanjer 

 

 

In Memoriam Br. Cees Booy 
 

Op 9 december overleed thuis broeder Cees Booy, na een kort ziekbed, op de 

leeftijd van 92 jaar. Thuis aan de Gezellelaan, in de nabijheid van zijn kinderen, 

die in de laatste dagen om hem stonden. Nog maar 3 weken daarvoor was hij 
aanwezig bij een door hem geïnitieerd congres in Bad Zwischenahn, dat hij, om-

dat hij zich niet lekker voelde, helaas vroegtijdig moest verlaten.  

Dit geeft een goed beeld van broeder Booy, hoe hij nog veel in het leven stond, 

en tot op hoge leeftijd een actief en geïnteresseerd mens was. 

 

Op zaterdag 14 december herdachten kinderen, kleinkinderen en collega's dit 
leven tijdens een drukbezochte bijeenkomst. Gememoreerd werden zijn ambach-

telijke vaardigheden en liefde voor materialen, zijn verzorgdheid en voorko-

mendheid in de omgang, maar ook zijn vermogen om te genieten van het leven. 

Mooi was het om te horen bijvoorbeeld van een van de kleinkinderen, hoezeer ze 

genoten en geleerd hadden van de levenslessen van hun opa.  

 
Cees Booy begon zijn leven in de Zaanstreek. En deze geboortegrond zal zeker 

van invloed geweest zijn op zijn praktische inslag en werklust met een zekere 

schroom als het gaat om zaken die ons aardse verstand te boven gaan. En naast 

dit pragmatische, is er ook de lichtvoetige humor en taal, die, tegen het Amster-

damse aan , getuigen van een grote liefde voor het verhaal en de gektes die we 

als mensen in dit leven tegenkomen. Cees Booy was een geweldige verhalen-

man, die met smaak  het leven met een anekdote kon typeren.  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

7 

 

Toch was er ook de moeilijkere, zware kant van het bestaan, waarvoor het ver-

haal een genezend voertuig kon zijn.  Bijzonder was zijn verslag van zijn verblijf 
in Duitsland vanwege de Arbeidseinsatz. Ineens, vanuit het vrolijke studentenle-

ven, was daar de harde werkelijkheid van een wereld in oorlog, met het gevoel 

van verantwoordelijkheid voor het welzijn van de achterblijvende familie.  

Terug in Nederland, bij het vervolgen van zijn studie, leerde hij zijn levenspart-

ner kennen, met wie hij voor drie jaren tot aan haar dood het leven deelde. Het 

was een goede band, ze vulden elkaar goed aan.  

Ik heb broeder Booy slechts de laatste jaren van zijn leven meegemaakt, maar 
ook genoten van zijn verhalen, zijn mild kritische in vragende vorm gestelde op-

merkingen, met zijn karakteristieke hoge stemgeluid. 

 

En altijd was er het patroon, de gewoontes, die het leven leiden en dragen. Om 

half 11 aanwezig, nog een kopje koffie en heen en weer lopend de belangrijke 

praktische zaken van het moment, en dan zo om half twaalf de zorgvuldig uitge-
zochte goede fles wijn, die steeds meer afgestemd was op mijn smaak en wens. 

Een gentlemen als gastheer, die zeker ook in de moeilijke en zware jaren van de 

zorg voor zijn vrouw, die steeds meer op hem was aangewezen, rustig en voor-

komend en zichzelf bleef. Tot het laatst ook de moeite en de last relativerend.  

 

Tijdens het afscheid op de 14e werd gememoreerd hoe goed de heer Booy, want 
het was vanzelfsprekend dat wij elkaar vousvoyeerden, met geduld en aandacht 

kinderen door de onaangename ervaring van het orthodontistenbezoek kon lei-

den. En toen dacht ik, dat is wat het meeste indruk op me gemaakt heeft, de 

liefde ,het geduld en het relativeringsvermogen waarmee hij steeds zwaarder 

wordende  zorg voor zijn vrouw op zich heeft genomen. 

 

Gezegend met een lang leven en met wat verder gaat in kinderen en kleinkinde-
ren, in leerlingen en vrienden, moge hij rusten in de hoede van Eeuwige. Amen. 

  

 

In Memoriam Zr. Alida Gerharda Feitsma  
 

Vlak voor kerstmis werden we als Doopsgezinde gemeente op de hoogte gesteld 

van het overlijden van zuster Alida Gerharda Feitsma. Zij is 85 jaar geworden. 
Het afscheid dat van haar werd genomen vond plaats op 23 december jl.  

 

Zuster Feitsma was al enige jaren niet meer woonachtig op het haar vertrouwde 

adres aan het Nieuwe Kerkhof. Een belangrijke plek voor haar en echt haar thuis, 

op de rouwkaart vereeuwigd met een mooie pentekening. Doordat haar fysieke 

toestand het niet meer toeliet om zelfstandig te wonen, verhuisde ze naar de 
Ebbingepoort, waardoor ze in haar eigen buurt bleef. Hier was ze in het begin 

nog zeer actief met allerlei activiteiten voor het huis. Langzaam maar zeker werd 

dit moeilijker, en op een gegeven moment moest ze tijdelijk opgenomen worden 

in de Coendershof, waar duidelijk werd dat het beter was naar een plek met 

meer verpleging te gaan, en dat werd de Maartenshof. De kinderen schreven op 

de kaart dat ze langzaam voorbereid werden op het afscheid van hun lieve moe-
der en oma.  

 

Ik heb een aantal malen contact gehad met zuster Feitsma. Ze had haar oplei-

ding gehad aan Rollecate in Deventer. En zoals zo velen van die opleiding be-

proefde zij met haar toenmalige man haar geluk in het buitenland, omdat de 

mogelijkheden in het naoorlogse Nederland beperkt waren.  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

8 

 

Zij kwamen in de Verenigde Staten terecht, het land van de onbegrensde moge-

lijkheden. Helaas werd het haar ook duidelijk dat haar toekomst niet verder sa-
men zou zijn met haar man, en zij maakte de moeilijke maar verantwoordelijke 

keuze om terug te gaan naar Nederland, met haar kinderen. Een keuze die in 

deze tijd zwaar zou zijn, maar toen zeker. Het kiezen, vooral ook voor haar kin-

deren, tekent haar als een betrokken en zorgzame moeder, en als een bewust en 

zelfstandig mens. In Nederland teruggekomen, moest ze de zorg voor haar kin-

deren, waarvan één zeker ook haar extra aandacht nodig had, combineren met 

werken. Nogmaals, een combinatie die nu van voor velen gewoon is, en ook vaak 
toch moeilijk gevonden word, maar waarvoor in de jaren zestig niet veel plaats 

was.  

Gelukkig kon ze aan de slag bij het gerechtshof, op een steenworp afstand van 

haar huis, waardoor het combineren van werk en kinderen iets makkelijker was. 

Ik heb haar leren als een praktisch mens, met een grote inzet voor wat haar 

dierbaar was. Met de gemeente en het geloof weet ik het minder. Ik had een ple-
zierig contact als ik er was, maar iets weerhield haar van de plek waar ze begin 

jaren zeventig zich welkom voelde, toen ze zich liet dopen, en ze betrokken 

raakte bij de zondagsschool waar een aantal van haar kinderen aan deelnamen. 

Wat er was, en misschien anders had kunnen zijn, leggen we nu neer in de 

schoot van de Eeuwige, in Wiens liefdevolle handen zij, maar ook wij allen ge-

borgen zijn. Moge zij rusten in vrede. Amen  
 

 

 

Leerhuis 7 januari - Henk Wolters over Jan Ellenbroek 
 

Op dit leerhuis gaf Henk Wolters een uitleg over het boek: Spiritualiteit in de 

huisartsenpraktijk geschreven door Jan Ellenbroek. 
 

Dit boek van de oud-huisarts geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden in de ge-

zondheidszorg. Jan E. vertelt daarin dat de boeken van Neale Donald Walsch 

hem inspiratie en ondersteuning gaven om een nieuwe weg te gaan en bracht 

hem naar het feit dat ziekte een proces is, waar je bewust invloed op hebt of 

kunt hebben.  

 
Henk deelde een kopie van een bladzijde over 'holisti-

sche kijk op ziekte" uit en een samenvatting met vra-

gen zoals:  

1 Wat is voor ons de plaats / evt. functie van het ziek 

zijn? Is deze er wel?  

2. Hebben we invloed op ziekte en hoe ziet dat er dan 
uit? 

3. Is het zoals vroeger gedacht een straf van God? 

 

Het Godsbeeld van Walsch gaat uit van datgene, dat je 

"oproept tot het zuiverste gevoel, de hoogste gedachte 

en het helderste woord". God schiep jou naar Gods 
beeld. Leven uit Liefde voor de Ander/ de ander.  

 

Ziekte ontstaat door stress, de problemen stop je in je lijf. Veel invloed op de 

ziekte heeft je genenmateriaal, je persoonlijkheid, je draaglast, je opvoe-

ding. Door ziekte, als een signaalfunctie te zien, kom je terug bij jezelf. Door 

zelfonderzoek naar je levensstijl en te proberen je eigenwaarde, zelfliefde te ont-

dekken en te verhogen, verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Onderzoek 
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wat jou geraakt, gekwetst heeft. Wat zegt dat over jou? Je diepste identiteit ont-

dekken, dat je al gevoelig, gevend, liefhebbend bent. Ook vragen als": Wat doet 
deze situatie met mij, waarom kan ik daar niet tegen?  

Geloof kan een belangrijke rol spelen in het vinden van je kracht, door je Geliefd 

te voelen - beeld van God - de Ander te ontmoeten en ook het gesprek aan te 

gaan met de ander.  

Zelfinzicht, loslaten van zaken en het omarmen van je schaduw worden genoemd 

om je te ontspannen en je vrij te maken. Maar ook je kracht inzetten als je din-

gen fout hebt gedaan. 
Kortom het gaat hier over Liefde, Vergeving en Verbondenheid in de ruimte van 

een ontmoeting met de Ander, de ander aan het woord te laten. Luisteren naar 

de ziel. 

 

Annet-Esther Froma 

 
 

N.B. Het volgende Leerhuis is op donderdag 6 januari 19.30 uur.   

Op deze bijeenkomst gaan we aan de slag met een Bijbelverhaal. Om van elkaar 

te leren willen we samen lezen! Daarbij wordt duidelijker wat er staat, en wat het 

verhaal vertelt, maar we zullen vooral ook proberen te ontdekken wat het ver-

haal bij ieder van ons persoonlijk oproept. Zo leren we met elkaar van de rijk-
dom die de Bijbelse verhalen oproept: de diversiteit en het samenzijn van men-

sen die samen willen leren! 

U bent allen van harte welkom! 

 

Ds. G.J. Brüsewitz  

 

 
 

40-dagenkalender 2014 
 

Dit voorjaar 2014 hoopt de GDS opnieuw een 40-dagenkalender uit te brengen 

met bezinnende teksten, gedichten en gebeden voor in de Lijdenstijd.  Dat kan 

niet zonder uw hulp. Wellicht heeft u een mooie tekst, een lied dat u aanspreekt, 

een gebed of een gedicht dat een bijzondere betekenis voor u heeft en dat u 
toepasselijk vindt om in deze kalender op te nemen. U doet daar veel andere 

mensen plezier mee. Het verbindende karakter van deze  kalender is gelegen in 

het feit dat vele broeders en zusters  in de komende 40-dagentijd dagelijks de-

zelfde mooie, inspirerende en ontroerende teksten zullen lezen als voorbereiding 

op Pasen.  Uw bijdrage aan deze Kalender  kunt u sturen naar ds. Jacob H Kik-

kert. Meerdere bijdragen mag natuurlijk ook zodat we een selectie kunnen ma-
ken. 

 

De kalender zal worden toegestuurd aan alle leden en belangstellenden van de 

doopsgezinde gemeenten in het GDS gebied. We hebben gemerkt dat deze ka-

lender zeer wordt gewaardeerd.  

 
Bijdragen niet langer dan ca. 300 woorden. Vermeldt uw naam bij de inzending 

en zonodig de bronvermelding of waarom uw bijdrage u aanspreekt en betekenis 

heeft. 

 

Insturen vóór 5 februari !!! 

Zo mogelijk per email o.v.v. ‘40 dagen’ naar: jhkikkert@doopsgezind.nl.  

Of per post naar: Entinge 7, 9301 TT Roden 

mailto:jhkikkert@doopsgezind.nl
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Voedselbank 
 

Om ook praktisch bij het thema aan te sluiten nodigen we iedereen uit om houd-

bare levensmiddelen mee te nemen. Bij de ingang van de kerk staan kratten 

voor de inzameling daarvan. Vervolgens worden deze levensmiddelen naar de 
verschillende Voedselbanken gebracht. Het zal niemand ontgaan zijn dat steeds 

meer mensenmoeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en meer en meer 

een beroep doen op de Voedselbank voor levensmiddelenpakketten.  

 

Als iedereen nu royaal iets meeneemt dan kunnen we gezamenlijk een klein 

beetje steun bieden aan die mensen die het  meest nodig hebben. 
 

 

  

Verslag Kerkenraadsvergadering 3 december 2013 
 

Zr. Femmy Busscher heet allen welkom bij de laatste kerkenraad vergadering 

van 2013. Br. Gerrit Koopmans leest als inleiding eerst `De mensen van voorbij` 

van Hanna Lam; denkend aan afgelopen zondag de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar.  

Daarna leest hij nog een mooie tekst met adviezen voor ‘gemeente-zijn met 

elkaar`. Hierin staat (o.a.) dat  het  belangrijk is: Te investeren in anderen zoals 

je dat ook bij vrienden doet. Te luisteren naar elkaar, altijd in de hoop dat God 

meeluistert en  Elkaar in liefde tegemoet te treden. 

 
We staan eerst even stil hoe we hier nu zitten sinds de vorige kerkenraad 

vergadering. Dit geeft een mooie start voor de rest van de vergadering.  

Voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad zijn gemeenteleden 

benaderd en een aantal heeft positief gereageerd.  

Onder andere voor de functie van boekhouder! De taak van boekhouder en 

administrateur worden van elkaar gescheiden in een beleidsmatige functie en 

een praktische en uitvoerende functie. De boekhouder is lid van de Kerkenraad 
en het dagelijks bestuur (DB). De administrateur verzorgt de financiële 

administratie onder de verantwoordelijkheid van de boekhouder. Met als positief 

resultaat dat er nu gemeenteleden bereid zijn deze taken op zich te willen 

nemen. Dit zal in een ledenvergadering in januari worden vastgesteld. De datum 

wordt nog bepaald. Ook jongere leden zullen worden benaderd voor het KR- 

lidmaatschap, zodat zij zich kunnen bekwamen in bestuursfuncties. 
 

De maatregelen om de (hulp-)kosters te ondersteunen en de kosterij draaiend te 

houden worden in ieder geval tot februari voortgezet. Dan wordt ook het 

resultaat verwacht van het onderzoek dat nu gedaan wordt naar de exploitatie 

van de kerkgebouwen. 

 
Ds. Geert Brüsewitz spreekt de hoop uit dat er de komende tijd weer meer 

aandacht en energie zal zijn voor de inhoudelijke kant; doordat organisatorische 

vragen veel tijd vroegen, is dit de afgelopen tijd even wat op de achtergrond 

geraakt bij iedereen. 

Over de praktische zaken valt nog te vermelden dat er een jaarabonnement is 

afgesloten voor het liedboek in digitale vorm en dat de voorbereidingen voor de 

advents-, kerst en oudjaaractiviteiten in volle gang zijn. 
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Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van br. Gerrit 

Koopmans, vergezeld van een fles wijn met de naam Plan de Dieu. 
 

Sjoukje Benedictus, 

Notulist 

 

 

Nieuws uit de Kerkenraadsvergadering van 7 januari 2014 
 

Zr. Femmy Busscher heet allen welkom bij de eerste kerkenraadsvergadering 
van 2014. Er is een aantal KR-leden afwezig i.v.m. verplichtingen of verblijf 

elders en ziekte . Ds. Jacob Kikkert leest als inleiding uit ‘Puzzelstukjes’ door 

Gerke van Hiele over de drie koningen; hun komst naar de stal, hun 

aanwezigheid daar en de geschenken die ze meebrengen. 

 

 
Zr. Tiny Spanjer ondersteunt tijdelijk de Kerkenraad in het secretariaatswerk 

i.v.m. de afwezigheid van br. Bart Meijer door ziekte. 

Tijdens de ledenvergadering van 12 januari staat de benoeming van 3 nieuwe 

kerkenraadsleden, een lid van de financiële commissie en een administrateur 

(voor de dagelijkse uitvoering van de boekhouding) op de agenda. Dit alles zal 

de KR weer meer ruimte en lucht geven. 
 

De Beheerraad heeft een toekomstvisie geschreven waarin is aangegeven met 

welke (financiële) ontwikkelingen de DGG nu en in de toekomst te maken krijgt. 

KR en Beheerraad zullen binnenkort een bijeenkomst plannen om dit met elkaar 

te bespreken.  

 

Ds. Jacob Kikkert doet een voorstel voor een introductiepakket, uit te reiken aan 
nieuwe belangstellenden en leden met daarin o.a. een welkomstbrief van de 

voorzitter, de meest recente Doopsgezind NL, de ‘glossy’ Menno, een klein 

boekje met een aantal foto`s van de DGG en enige tekst (dit moet nog gemaakt 

worden), het programmaboekje en de preambule uit het reglement. 

 

Een aantal leden van de KR gaat naar de toerustingdag in Fredeshiem, op 1 
maart, over Waarderende Gemeenteopbouw.  Dit belooft een inspirerende dag te 

worden. 

 

Sjoukje Benedictus, 

Notulist 
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Doopsgezind Jaarboekje 2014 
Aanvulling 

 
In het gemeenteblad van december 2013 heeft u kunnen lezen dat het Doops-

gezind Jaarboekje 2014 binnenkort weer verschijnt en ook dat het boekje er 

anders zal uitzien dan u tot nog toe gewend bent. 

 
De prijs voor dit zgn.’praktische Jaarboekje’ was toen nog niet bekend. Nu wel 

en de kosten zijn € 8,50 en zal in februari verschijnen. 

 

Als u belangstelling heeft voor het ‘praktische jaarboekje’ kunt u een exemplaar 

bestellen via ondergetekende U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekening 

nr. NL54 INGB 0000 824906 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen 
o.v.v. DG jaarboekje 2014. 

 

Tiny Spanjer, Waarnemend secretaris Kerkenraad 

050 5776983/tin.spanjer@planet.nl 

 

 
 

Benefietmaaltijd voor Doperse Dis een groot succes 
 

De benefietmaaltijd van vrijdag 10 januari was weer een groot succes. Ongeveer 

35 mensen hebben genoten van een 7 gangen diner. In de zaal zaten hooglera-

ren, plaatselijke politici en mensen uit onze eigen Gemeente. We hadden een 

geweldig team vrijwilligers en de hele avond liep als een trein, zowel in de keu-

ken als in de zaal. 
 

De opbrengst van de benefiet-

maaltijd was iets minder dan 

700 euro. Daarnaast hebben 

veel mensen, die niet konden 

komen, wel geld overgemaakt. 

Met die giften erbij opgeteld 
was de opbrengst van de bene-

fietmaaltijd ver boven de 1000 

euro. Dat betekent dat wij in 

ieder geval weer een half jaar 

vooruit kunnen met de Doper-

se Dis. 
 

Pijke Vossestein 
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Plastic bakjes gevraagd 
 
Bij zowel de Mennomaaltijd als de Doperse Dis blijft regelmatig eten over. Wij 

geven dit eten zoveel mogelijk mee aan de deelnemers. Om die reden hebben 

we voortdurend behoefte aan afsluitbare plastic bakjes. Bij deze dus een oproep 
om plastic bakjes van bijvoorbeeld ijs, yoghurt of de Chinees niet weg te gooien, 

maar te bewaren en mee te nemen naar onze Vermaning. Alvast bedankt! 

 

Pijke Vossestein 

 

 

Wijk Paterswoldseweg 
 

Onze wijkmiddag van december stond in het teken van advent. Allereerst ston-

den we stil bij het overlijden van br. C. Booy. En er werd een condoleancekaart 

naar de familie verstuurd. We zullen hem missen op onze middagen. 

 

Verder  werden er gedichten gelezen van Mandela, muziek gedraaid door de le-

den zelf meegenomen en een kerst verhalen verteld. Het was een goede middag. 
Onze eerstvolgende middag is op donderdag 20 februari om 14.30 uur. De leden 

krijgen hierover nader bericht. 

 

J. Noord 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 26 januari Wereldbroeder-

schapsdag  

10.00 Gezamenlijke regionale dienst 
in Sappemeer, ds. K. van der Werf 

Ook Zondagsschool in Sappemeer  

 

Zondag 2 februari 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Zondag 9 februari 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 16 februari 

10.00 Dienst met koor en gem. Gro-

ningen in Haren, ds. J.H. Kikkert 
 

Zondag 23 februari 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 2 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 22 januari 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 23 januari 
20.00 Open avond in de serie 

‘Leven met tijd’; onderwerp: 

Muziek neemt de tijd, ingeleid 

door componist, dirigent, muziek-

pedagoog en kerkmusicus Chris Fic-

toor. 

 
De GDS-liedmiddag in onze kerk 

is van 25 januari naar 29 maart  

verplaatst 

 

Vrijdag 31 januari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

 

Dinsdag 4 februari 

09.45 Themaochtend  

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 5 februari 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 6 februari 
20.00 30+ bij Hendrik Blanksma 

 

Zondag 9 februari 

13.00 Kinderdag 4 tot 12 jaar in de 

doopsgezinde kerk Zijldijk. Opgave 

bij Yvette Krol yvettekrol@hotmail.com 

of 06-14111847) 

 

Maandag 10 februari 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 12 februari 

19.30 Redactievergadering 
 

Woensdag 19 februari 

19.30 Quiltgroep 

 

Vrijdag 28 februari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 4 februari 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Woensdag 5 maart 

19.30 Quiltgroep 

 

mailto:yvettekrol@hotmail.com
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Verslag kerkenraadsvergadering 7 januari 2014 
 
Na opening, vaststellen van de agenda en de notulen volgen de mededelingen en 

aandachtspunten van de predikant. Alle bijeenkomsten in december zijn goed 

verlopen. Het ‘belevingsgevoel’ scoorde bij ds. Van der Werf heel hoog. 

Daarna volgen financiële zaken. Het concept-collecterooster 2014, opgesteld 

door R.J. Nienhuis wordt vastgesteld. Het blijft mogelijk gedurende het jaar, wij-

zigingen i.v.m. andere (actuele) doelen aan te brengen. Graag melden bij de 

boekhouder br. Reidinga. De kinderopvang in Curitiba (Brazilië) door Wereldwerk 
is wellicht een doel voor de opbrengst oud-papier. De overdracht van taken van 

de boekhouder is rond. Br. Reidinga is woordvoerder financiële zaken. Br. Nien-

huis voert de opdrachten uit en stelt de jaarrekening op. In de volgende kerken-

raadsvergadering zal br. Reidinga verslag doen van de kerstcollecte voor het 

Jeugdfonds (nog niet alle wijkcontactpersonen hebben hun lijst ingeleverd). 

Predikant en kerkenraad zien terug op goede vieringen in december. Voor de 
kerst zijn door de wijkcontactpersonen kerstgroeten gebracht aan leden en be-

langstellenden die niet meer naar de kerk kunnen komen. De adventsviering, 

geheel verzorgd door leden van de zusterkring, was bijzonder sfeervol. De ge-

zinskerstviering (elk jaar met een andere insteek) liet een verrassend spel van 

de kinderen met de beamer zien. De viering liep gesmeerd; er waren veel bezoe-

kers. Ook op kerstavond was er een volle kerk. Dit jaar een traditionele kerstvie-

ring zonder toeters en bellen; een mooie dienst met de klassieke kerstliederen. 
Vrijwel het hele koor was aanwezig om de gemeentezang op enthousiaste wijze 

te versterken. Opmerkelijk was de grote betrokkenheid en inzet van zoveel ge-

meenteleden bij de organisatie en uitvoering van alle bijeenkomsten en het op-

ruimen achteraf. Waarvoor dank. 

Voor de bijeenkomsten in januari hoeft weinig meer geregeld te worden.  

Naast het thema tijd staat muziek centraal op de open avond op 23 januari.  
Voorafgaande aan de World Fellowship Day is op zaterdag 25 januari in onze 

kerk een zangmiddag van de GDS o.l.v. Ella van Osnabrugge gepland. (N.B. deze 

zangmiddag is inmiddels verzet naar 29 maart). In de dienst van de WDF op 

zondagmorgen 26 januari in Sappemeer gaat ds. Van der Werf voor. 

Bij de ingekomen post, is de attestatie van zr. Van Kempen-Tollenaar. En verder 

een uitnodiging van het DBO (Doopsgezind Broederschapshuizen Overleg) voor 
een toerustingsdag “Waarderende Gemeenteopbouw” op 1 maart 2014 van 10-

16 uur op Fredeshiem. Zr. Haadsma zal deze dag bezoeken met liefst nog een 

ander gemeentelid. 

 

Radio Haren FM heeft plannen om op zondagen een kerkdienst uit te zenden, 

afwisselend vanuit de verschillende kerken. De kerkenraad besluit het verzoek 

om hieraan mee te werken, in te willigen.  

De kosterdiensten worden verdeeld en voorstellen gedaan voor bestemming van 

de kanselbloemen. De kerkenraad stelt het op prijs als u namen van ‘gegadig-

den’ voor de kanselbloemen doorgeeft.  

Het preekrooster 2015, opgesteld door br. Haadsma, is klaar. Er is vrijwel iedere 

zondag dienst. Een dienst tussen kerst en ‘nieuwjaar’ wordt niet gemist. 
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Het preekrooster en de agenda voor 2014 staan, met andere informatie op de 

website: www.dgharen.doopsgezind.nl 

Na de korte rondvraag sluit de voorzitter even over negen de vergadering.  

 

Mads Haadsma  
 

Adventsviering  

 

Op dinsdag 17 december vierden we in een volle mooi versierde kerk in Haren,  

onze adventsavond. Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is.  

Het Kerstkind is een nieuw begin, de terugkomst van het licht. 

De zusterkring verzorgde zoals gewoonlijk de liturgie, daarbij geholpen door de 

voorbeelden uit de "Brief" van de LFDZ. 
 

Het zingen van de bekende liederen en de verhalen geven kleur aan deze bijeen-

komst. Gedichten over advent, en over de sfeer rond advent. Zoals het gedicht 

'Een warm huis' van Marinus van den Berg, dat werd voorgedragen. Waarna Aly 

Noord haar gevoelens verwoordde welke dit gedicht opriep.  

De bijbellezing kwam uit Mattheus 1: vers 18-25, waarbij Heleen Kieft in de 
overdenking inging op de begrippen licht en donker. 

 

Na de pauze, waarin geanimeerde gesprekken op gang kwamen en iedereen een 

kopje koffie of thee dronk met iets lekkers erbij, werden we getrakteerd op een 

muzikaal intermezzo. Margriet Oldenziel speelde op de accordeon en Sjoukje Be-

nedictus, zong hierbij prachtige volksliederen en natuurlijk een paar kerstliede-

ren. Heel mooi en toch een aparte combinatie. 
 

Hierna het kerstverhaal door Roelie de Vries, die ons ieder jaar weer verrast met 

een speciale keuze. Dit keer een verhaal van Yvonne Kronenberg. Wel een alter-

natief kerstverhaal, maar zeer van deze tijd. Immers voor velen is kerstmis niet 

meer een kerkelijk feest. Maar: familiebijeenkomsten, eten en drinken, koop-

avonden en noem maar op. Yvonne Kronenberg heeft dit op een heel speciale 
manier verwoord. We hebben dan ook weer genoten van het prachtig vertelde 

verhaal van Roelie. 

Hierna werden alle medewerkers bedankt en van een bloemetje voorzien. We 

zongen tot slot het bekende lied "Ga nu heen in vrede", en om half tien gingen 

we weer huiswaarts, voorbereid op de komende feestdagen. 

De collecte, die bestemd is voor het vrouwen zendingswerk heeft €100.- opge-
bracht. Daarvoor onze hartelijke dank. 

 

Ria Dijkman-Leutscher    
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Zusterkring 
 

13 januari, onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, was een hele gezellige 

en ontspannen middag. Naast, zoals altijd, opening en sluiting en de thee met 

wat lekkers, was deze eerste middag weer de "eigen inbreng". 

We waren met vijftien zusters en een ieder had wel wat meegebracht om over te 

vertellen. Het was weer heel divers, soms grappig en soms wat ernstiger.  
Een gedichtje, een column, iets uit een boek of over een reis. Een schrijven dat 

je kreeg of een 'herkenbare' overdenking over de oude dag! 

De middag was voorbij voor we er erg in hadden. Het is altijd heel leuk zo naar 

elkaar te luisteren, toch anders dan andere middagen. 

 

Onze volgende bijeenkomst is 10 februari. Dan komt br. Jan Noord vertellen 
over het ontstaan van de doopsgezinde kerk in Roden. 

Graag allen tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 

 

 

Dank voor de bloemen 
 

Op eerste kerstdag kwam Cees Nanninga al vroeg ’s morgens 

bij ons met een prachtig bos bloemen van de kerk. Het was 

een verrassing en we hebben er dan ook volop van genoten.  

Heel hartelijk dank daarvoor. 

Het gaat beter met mij, alhoewel erg moe. Op 3 februari krijg 

ik de uitslag van drie onderzoeken, die ik nog moet ondergaan. 

Het was een nare tijd en jammer dat ik niet naar de kerk kon 
gaan. 

Maar ik vertrouw en hoop dat het over een poosje wel weer kan. 

Verder wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar toe en vooral gezondheid! 

 

Met vriendelijke groet,   

Iet Reidinga 

 

Gezinskerstviering 

In een  kerk gevuld met kinderen, ouders, grootouders, familie en vrienden had-

den we onze jaarlijkse kerstviering. Naast de mooi versierde boom stond een 

grootmoederstoel. Maar voordat die stoel gebruikt werd, werden we verrast met 

een levende diapresentatie. 

Tijdens het voorlezen van een verhaal over een vogeltje met mooie veren, speel-

den de kinderen dit uit met zelf gemaakte vogeltjes en attributen via camera, 

computer en beamer op ons grote scherm. Het was prachtig om er naar te horen 

en te zien . De kinderen deden het fantastisch!  

In de pauze werden we getrakteerd op drinken en iets lekkers erbij. Daarna werd 

er een kerstverhaal door een beppe voor gelezen. Aan het eind zijn er altijd de 
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mooie boeken die de kinderen mee krijgen.  De kinderen die te gast waren kre-

gen ook een leuk presentje. Al  met al een geslaagde Kerstviering. 

Hulde aan de kinderen en natuurlijk de leiding van de zondagsschool. 

Anco de Vries 
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Wens 
 
Ik wens de leden en belangstellenden van de Gemeente van Doopsgezinden te 

Haren van harte een gelukkig 2014 toe. 

 

Met een hartelijke groet, 

Diet Schulte Bernd 

 
Adoptieprogramma 
 
We ontvingen over de maand december een bedrag van €  32,06 uit de thermo-

meter. 

De collecte bij het kinderkerstfeest bracht het prachtige bedrag van € 77,90 op. 
De eindstand voor 2013 is met deze bedragen erbij gekomen op € 856,35. Na 

afdracht van €  600 voor onze adoptiekinderen starten we 2014 met een batig 

saldo van  €  256,35. 

 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 
 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

15 december:   Siloam       €   56,10 

22 december:   Adoptiekinderen      €   77,90 
24 december:   WereldWerk       € 224,68 

5   januari:  Duurzame Samenleving     €   82,30 

12 januari:  Restauratie orgel DG Leer    €46,10

   

 

De boekhouder draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de betref-
fende doelen worden overgemaakt.   

 

  

 



 

Algemeen 

 
 

20 

 

 

Het Groningerland en de doopsgezinden 
 

Een verhaal over Noord en Noordwest Groningen en een aantal prominente 

doopsgezinde bewoners. Al in het begin van de doopsgezinde beweging speelde 

dit gebied een rol, beginnend in 1535 met Harmen Schoenmaker van ’t Zandt.  

 

Tot bekende Groninger doopsgezinden uit deze streek behoren bijvoorbeeld le-
den van de familie De Waard uit het Westerkwartier, die naast predikanten ook 

artsen, juristen en politici voortbracht. Verder de vooruitstrevende boerenfamilie 

Teenstra, met o.a. Marten Douwes Teenstra die verbleef en schreef over de ko-

loniën en in Ulrum streed tegen plaatsgenoot Hendrik de Cock. En natuurlijk zijn 

er de Gaaikema’s, met als bekendste de cabaretier die dit jaar afscheid neemt 

van het grote publiek. 
 

Beno Hofman is publicist, radio-, televisie- en theatermaker, huishistoricus van 

*RTV Noord en doopsgezind.  

 

 

Iedereen is welkom op zondag 16 maart a.s.!  

 
 

Doopsgezinde Kerk te Eenrum 

J.J. Willingestraat 15 

Eenrum. 

 

De deuren gaan open om 14.00 uur. 
Aanvang: 14.30 tot ongeveer 16.30 uur 

 

Entree: 5 Euro. 

 

 

 
De opbrengst van deze middag komt ten goede aan het diaconale project: 

Muzikanten zonder grenzen! Muziek verbroedert ook in oorlogsgebieden! 
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‘The Convent’  
 

The Convent is een work in progress, 

waarmee beeldend kunstenares 

Manja Kindt (Wildervank) al enkele 

jaren bezig is. In deze expositie geeft 

zij als het ware een tussenbalans.  

 
Panelen symboliseren de muren van 

een religieus gebouw. Tot nu toe zijn 

er 26 van die wanden. Ze hebben 

verschillende maten en zijn 

verschillend van vorm. 

 

Op een doorleefde grijzige onder-
grond hangen gebreide katoenen 

hemden aan een lijntje. Ze hangen 

vrij, kunnen van links naar rechts 

bewegen, relatief flexibel en vol 

belofte. Ze vormen een grote 

tegenstelling met hemden die zijn 
weggeschilderd. Deze zijn op het fond 

vastgeplakt en overgeschilderd met 

een waas van lichtgrijze tinten. 

Afgedragen en achtergebleven.  

 

De hemden lijken gedragen, zijn stuk 

voor stuk verschillend, zoals ook de 
personen die ze ooit gedragen 

hebben, verschillend waren. Bij de 

loshangende hemden is het gemis vers, het is of ze wachten, nog gedragen 

willen worden. Ze ogen minder tragisch en levendiger dan de in de muur 

verzonken hemden. Desondanks weerspiegelen ook zij de sporen van karakters. 

 
Vastgelegd verleden, lijkt het, de kijker verwijzend en verwarrend misschien ….? 

‘The Convent’, een eindeloos proces, verbeelde gedachten, nodigend tot 

overpeinzing, herplaatst in een religieuze ruimte.  

 

De tentoonstelling is te bekijken in de kerk van de Doopsgezinde gemeente in 

Groningen tijdens de zaterdagopenstellingen of tijdens de dienst. 
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Lezing Leo Fijen “Het geheim van de stilte” 
 

Op zondagmiddag 2 februari a.s. zal de bekende historicus, journalist en tv-

presentator Leo Fijen, tevens hoofd van omroep RKK, een lezing houden over 

zijn in 2012 verschenen boek 

 

Het geheim van de stilte - Levenslessen van eilandgasten in de Doopsgezinde 
vermaning, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden van 16.00 - 18.00 uur. 

 

Het geheim van de stilte is de vraag naar de diepste stem in ons leven. Die stilte 

is levensnoodzakelijk. Voor alle terreinen van het leven. Tv-maker Leo Fijen zal 

concrete voorbeelden geven uit zijn eigen leven over de betekenis van stilte: in 

rouw, op het werk, in een relatie, tijdens vakantie, bij mantelzorg. Stilte verbindt 
mensen, door de dood heen, in ziekte, op de fiets met je dierbare, tijdens een 

wandeling op het strand, in de verzorging van je naaste. Dat doet stilte allemaal. 

En daarom zal Leo Fijen tien persoonlijke wegen geven naar die stilte die voor 

iedereen navolgenswaardig is.  

 

Tijdens zijn verhaal zal Elske te Lindert op bijzondere wijze de stilte oproepen 

door haar liederen. 
  

Wat:                Lezing Leo Fijen: Het geheim van de stilte 

 

Waar:              Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden 

 

Wanneer:         2 februari 2014, 16.00 - 18.00 uur 
 

Voor wie:         Iedereen is welkom, graag even opgeven bij de koster: 

                       koster-dgl@kpnmail.nl, 058-212 4073 

 

Kosten:           € 5,-- inclusief koffie of thee in de pauze      

 
Voor meer informatie: www.dgleeuwarden.org 

 

Een boekentafel wordt verzorgd door boekwinkel Polare (www.polare.nl),  

Leeuwarden 

 

 

 

mailto:koster-dgl@kpnmail.nl
http://www.dgleeuwarden.org/
http://www.polare.nl/
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BUITENGOED FREDESHIEM 

 

Geniet van Pasen & Pinksteren 

Rond Pasen en Pinksteren organiseren we weer afwisselende programma’s:  met 

Pasen o.a. een bezoek aan museumboerderij De Karstenhoeve, een HighTea 

met verhalenverteller, een muzikale ZondagMatinee, een optreden van een fol-

kloristische dansgroep en nog een verrassingsexcursie. 
Met Pinksteren bezoekt u o.a. de botanische tuin De Kruidhof, het atelier van 

klompenmaker Martin Dijkman, vaart u door Giethoorn en bezoekt ’t Olde Maat 

Uus, er is een optreden van een Beatleskoor en een heerlijke HighTea met ver-

halenverteller Jenny Hiemstra. Daarnaast is er volop gelegenheid om te genieten 

van elkaar, het lekkere eten en voor rustige (bezinnings)momenten. 

U kunt reserveren voor een weekend (incl. één excursie) of een weekverblijf (in-
cl. meerdere excursies). Incl. mogelijkheid voor heen- en terugvervoer! 

 

Laat u inspireren: Leeftocht 

Het komend voorjaar zijn er diverse Leeftochtcursussen op Buitengoed Fredes-

hiem. Zoekt u nieuwe gezichtspunten, boeiende beschouwingen, nieuwe paden 

op oude wegen, inspirerende weekenden, verdieping en verrijking? Dan vindt u 

in het voorjaarsprogramma van Leeftocht ongetwijfeld een aansprekende activi-
teit!  

 

De Leeftocht-voorjaarscursussen op Buitengoed Fredeshiem: 
Wat doe ik hier in Godsnaam    (7/9 feb, Martha Bakker & Anneke Bos) 

La joie de vivre met de prikkelende Torah  (16/19 feb, Rabbijn Dr. Tzvi Marx) 

De Symboliek van het Scheppingsverhaal  (22/23 maart, Sjef Laenen) 

Verhalen om te leven     (22/23 maart, Jan de Vries en Simonet 

Schoon) 

Spanning, confrontatie en conflict   (11/12 april, Bart Brandsma) 

Passie en Compassie     (14/16 april, Jeanet van Woerden) 

Voetangels en Klemtonen         (23/24 mei, Yvonne Hiemstra & Heine 

Siebrand)  

De onbekende jeugdjaren van Jezus   (30/31 mei, John van Schaik) 

Vriendschap, eigenheid en feest vieren (27/28 juni, Sarine Zijderveld) 

Oriëntatiecursus Zien-Tekenen   (14/18 juli, Leo van Veghel & Nelleke 

Metselaar) 

 

Belangstelling? Bel Buitengoed Fredeshiem: (0521) 535100 of  

email: info@fredeshiem.nl 

 

 

mailto:info@fredeshiem.nl
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Activiteit in Dopersduin - Bevlogen Vrouwen 
 

Datum: 10-03-2014 t/m 14-03-2014 

Prijs vanaf:  SH1 200,0/SH2 250,-/SH3 280,-  

De tijd van je leven! 

Je beleeft de tijd van je leven als je naar De Bevlogen Vrouwendagen gaat, want 

samen met andere vrouwen beleef je een heerlijke week vol ontspanning, in-

spanning en creativiteit! 

Deze keer allerlei activiteiten rondom het thema “Tijd'. Want hebben we nog tijd 

voor elkaar, brengen we nog wel tijd met elkaar door in deze veranderende tij-

den? Zijn we nog wel bij de tijd? Of worden we geleefd door de klok? En gaat de 

tijd sneller als je ouder wordt? 

Is er geen tijd, of is er niets dan tijd? En wat zegt de bijbel over tijd? 

Samen verdiepen we ons op allerlei manieren, speels, informatief, en creatief in 

dit thema. En vanzelfsprekend is er ook voldoende vrije tijd tijdens deze dagen. 

Na afloop van deze week zullen we vast tegen elkaar zeggen: wat ging die tijd 

toch snel... en wat hebben we een mooie tijd gehad.  

Aarzel niet en geef je snel op voor deze bijzonder Bevlogen Vrouwendagen.  

Opgaveformulier te vinden op : www.dopersduin.nl 

De inspirerende leiding is in handen van Saakjen van Hoorn-Dantuma, 

Sjoerdtsje de Boer en Sietske Ypenga 

(prijzen zijn voor volpension, inclusief toeristenbelasting en exclusief linnenpak-

ket) 

 

 

De butsen van het bestaan 
 

Het afgelopen najaar begeleidde ik samen met Matty Metzlar, één van de andere 
pastores van het GSp een cursus met de open titel: 'Afgestudeerd en wat nu? ' 

Het was een hele indringende zoektocht naar hoe je omgaat met wat veel jonge-

ren in deze tijd overkomt: Je hebt een fantastische opleiding, je bent een mens 

met allerlei kwaliteiten en mogelijkheden, boordevol energie en hoop! En 

niemand zit op je te wachten! Schrijf nog maar eens een brief, probeer de dag 

maar eens door te komen! Als gemeentepredikant kom ik veel in aanraking met 

kwetsbare ouderen, en dan sta je er soms niet bij stil hoe kwetsbaar ook zo'n 
begin van leven na de studie kan zijn. De crisis gaat er hard in! Daarnaast werd 

ik als lid van onze diaconie geconfronteerd met de geweldige toename in klanten 

van de voedselbank. En sinds enige tijd organiseren we in onze kerk een zoge-

naamde  Doperse dis. Een maaltijd voor dak- en thuislozen, met een groeiende 

belangstelling. Kwetsbaarheid, crisis, armoede, in  een harde wereld, die zich 

lijkt te willen ontdoen van al die kwetsbaarheid. Tenminste dat horen we dage-
lijks in de harder wordende toon van politiek en economie.  

 

http://www.dopersduin.nl/
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Maar wat heeft die zogenaamde kwetsbare kant ongelooflijk veel te bieden! Wat 

leer ik van de beproefde wijsheid van ouderen! En van de kracht en de soepel-

heid van al die jonge mensen, die toch hoopvol nieuwe wegen in slaan en hun 

bijdragen leveren aan van alles en nog wat! Hoe waardevol is het contact met 
dak- en thuislozen niet? De spiegel die ze me voorhouden, de verhalen die ze te 

vertellen hebben, en ook zij: trots en rechtop soms, volkomen in tegenspraak 

met wat 'men' er van vindt..  

Succes is niet het belangrijkste! Het is vaker kwetsbaarheid die de rijkdom en de 

zin aan leven geeft! 

En daarom maakte ik de volgende wens voor het nieuwe jaar:   

 

 Kwetsbaarheid 

 

Het leven toont zijn wezen niet 

slechts in kracht en eeuwigheid. 

Leven gaat niet over stralende 

schoonheid en gladde ongereptheid. 
Tijd toont zijn troost in verweerde 

groeven. 

Woekering en vergankelijke vrucht 

verfraaien de grijze ouderdom. 

Kwetsbaar is wat eindigt of aarze-

lend begint. 

Kwetsbaar is wat werkeloos zijn bij-
drage geeft, 

voor niets, genereus ontsnapt aan 

doelmatigheid en regelzucht. 

Hoopvol is het groen dat zachtjes 

toedekt, 

krachtig het intense rood. 
Vrucht, bron van nieuw leven, dat 

wij mogen koesteren, 

als wij, in en om ons, het kwetsbare 

een kans geven. 

 

Een kansrijk 2014 toegewenst, 
     

 

Geert Brüsewitz  
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SOLIDARITEITSBRIEF ZUID-SOEDAN 
in vertaling naar de kerkelijk leiders en vertegenwoordigers in Zuid-Soedan ge-

stuurd vanuit het IKV Pax Christi 

Namens onze kerken, aangesloten bij het Interkerkelijk Vredesberaad, willen wij 

oproepen tot steun en gebed voor het volk en de kerkelijke en religieuze leiders 

in Zuid-Soedan in hun roep tot dialoog en verzoening. 

In onze lange verbondenheid met het volk van Zuid-Soedan in haar strijd voor 
een nieuwe vreedzame  toekomst heeft het huidige geweld ons pijnlijk getroffen. 

Het moment van onafhankelijkheid in 2011 was een grote stap in de hoop naar 

vrijheid en democratie. Deze hoop wordt nu ernstig op de proef gesteld. Meer 

dan honderdduizend ontheemden zijn op de vlucht voor het geweld en meer dan 

duizend mensen zijn gedood. Wij ondersteunen van harte en met klem de una-

nieme inzet van de Zuid-Soedanese kerkelijke leiders om hun politieke leiders te 
bewegen tot een staakt-het-vuren en het zoeken van de dialoog.  

De resolute wijze waarop de religieuze leiders in Zuid-Soedan hun pleidooi voor 

vrede uitdragen, is bewonderenswaardig en verdient, nu en in de toekomst, onze 

steun. We hebben alle vertrouwen in de inzet van de kerken in Zuid-Soedan om 

tot een verzoening te komen tussen de verschillende etnische groepen. Samen 

met Dr. Agnes Abuom en Rev. Dr. Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van ker-

ken en Paus Franciscus roepen wij op tot een onvoorwaardelijke steun aan dit 
initiatief van de religieuze leiders van Zuid-Soedan om elkaar als broeders en 

zusters te zoeken en te vinden.  

Wij roepen ook onze eigen gelovigen op hun gebed voort te zetten voor een 

vreedzame oplossing van het conflict. Wij weten door onze langdurige relaties 

met Zuid-Soedanezen, onder meer door het vredeswerk van IKV Pax Christi, IC-

CO, Kerk in Actie en Cordaid hoeveel behoefte, maar ook bereidheid en wil er is 
om in vrede te leven.  

De vrede is mogelijk nabij, maar een verdere escalatie van het geweld is ook niet 

uit te sluiten. In beide gevallen is onze steun gevraagd. Met een staakt-het-

vuren kan de rust weerkeren. Een werkelijke verzoening in Zuid-Soedan zal een 

blijvende inspanning vergen van religieuze leiders en alle mensen van goede wil 

en zal ook parallelle processen van staatsopbouw, democratisering en ontwikke-
ling moeten schragen.  

Wij roepen ook u op aandacht te blijven schenken aan de situatie in Zuid Soedan 

gericht op een vreedzame oplossing van het conflict, omdat wij ook geloven dat 

vreedzaam samenleven in Zuid-Soedan mogelijk is, zoals vele Zuid-Soedanezen 

al navolgenswaardig hebben laten zien. 

 

Verbonden in Christus, 

Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en Samenleving, Rooms-

Katholieke Kerk in Nederland 

Ds. Karin van den Broeke, preses generale synode Protestantse Kerk in Neder-

land 

Drs. Henk Stenvers, algemeen secretaris Algemene Doopsgezinde Societeit   

Mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk Nederland 
Ds. Tom Mikkers, algemeen secretaris Remonstrantse Broedergemeenschap 

Ds. Johannes Welschen, provinciaal bestuur Evangelische Broedergemeente
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Kader bij Solidariteitsbrief Zuid-Soedan  
 
voor wie meer willen weten van het conflict aldaar 

“Sinds de onafhankelijk is corruptie wijdverbreid. Iedereen wil macht, om zo veel 

mogelijk materiële bezittingen te verwerven. God is naar het achterplan verscho-

ven. Wij roepen de bevolking op om terug te keren naar God.”  

De emeritus bisschop van Torit Paride Taban (in 
lichtblauw shirt) begon 10 jaar geleden met zijn 

idee voor een vredesdorp dat nu een voorbeeld 

is van een vreedzaam samenleven van verschil-

lende etnische groepen. Taban heeft altijd de 

moed getoond om ook zijn eigen politieke leiders 

aan te spreken.  “Laten wij elkaar vergiffenis 

schenken, het verleden vergeten en een nieuwe 
pagina omdraaien. Helaas lijkt momenteel 

niemand berouw te tonen.”  

In 2011, na decennia vanburgeroorlog en als re-

sultaat van een langdurig vredesproces werd de 

onafhankelijkheid van Zuid-Soedan een feit. 

Sindsdien zijn er veel pogingen gedaan om spanningen tussen rivaliserende 
groepen in het zuiden weg te nemen. Legers van warlords werden in het leger 

van Zuid-Soedan opgenomen en kerkelijk leiders, vaak met steun van organisa-

ties als IKV Pax Christi, ICCO, Kerk in Actie en Cordaid, zetten hun werk voor 

verzoening en ontwikkeling van het land voort.  

Wilt u zich verdiepen in het conflict, dan is het lezen van ‘Wat is de Wat’ een 

aanrader. Het huidige conflict kent veel raakvlakken met een eerdere opstand en 

oproep tot democratisering binnen de SPLM, de politieke partij van het bevrij-
dingsleger. Dit is met veel gevoel historische gebeurtenissen en journalistieke 

spanning opgeschreven in Emma’s war. Dit boek is geschreven  vanuit de erva-

ringen van Emma McCune die naar Soedan vertrok en daar een affaire kreeg met 

Riek Machar, nu ook betrokken bij de gewelddadigheden.  

 

 
 



 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-
dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-

dere momenten kunt u mij thuis treffen 

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 
u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 
Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 

bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-
spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 

6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 
Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-

271010, e-mail fbusscher@home.nl 

 

Secretaris  - B. Meyer, tel. 050-525 
9818, e-mail bartmeyer@home.nl 

 

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

ING NL54INGB0000824906 t.n.v. Doops-

gezinde Gemeente Groningen te Gronin-
gen 

 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 
9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 
Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen.  

 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge 

  

Druk / verspreiding 

Nynke Dijkstra 

Pijke Vossestein  

 

 

Colofon DG Haren 

 

Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  
06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 

 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 
tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo, 
Kromme Elleboog 21, 9751 RB Haren, 

tel. 050-5349165, e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Plv. Voorzitter: P.J. Reidinga, Leeuwe-
rikweg 7, 9765 JV Paterswolde, tel. 050-

3092588 

Secretaris: H.J. Blanksma, Kerkstraat 

22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 

e-mail: hj.blanksma@home.nl 
Boekhouder: R.J. Nienhuis, tel. 050-

5340109 

Postgirorekening NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA021025684 
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 

19 februari 2014. Kopij (alléén als Word-

document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) 

inleveren vóór 12 februari 2014 bij de 
respectievelijke redactieleden. 

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

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  
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