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Gemeente 
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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, is 

bereikbaar b.v.k. tussen 8:30 en 9:00. 
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 

Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 
tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 
tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnr. NL93TRIO0198450664 

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 NL03ABNA0570142547 

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

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053 

(bereikbaar maandag t/m donderdag 

9.00-17.00 uur).    Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 

Lay-out 

Frans Riepma 
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Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 
e-mail: haadsma@hetnet.nl 

Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 
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beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 
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Potgieterlaan 10, 9752 EX Haren 
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Kopij (alléén als Word-document en 
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Verandering 

Na  58 jaargangen Gemeenteblad Groningen en Haren komt er een belangrijke 

wijziging. Per 1 januari jl zijn de doopsgezinde gemeentes Assen en Eenrum deel 

gaan uitmaken van het Gemeenteblad. We heten beide gemeentes van harte 

welkom. Assen heeft voor het eerste nummer al kopij ingeleverd en zich keurig 
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geprofileerd. Eenrum zal in een iets later stadium bijdragen gaan leveren. We 

hopen op een goede samenwerking met elkaar. 

Vertrouwen in de vanger 
Ademloos zaten ze die Kerstdag op de 

eerste rij rondom de kleine piste, onze 

vier kleinkinderen. We hadden ze 

meegenomen naar het Kerstcircus 

Sander & Friends. Niet alleen de vele 

kinderen, ook wij ouderen, genoten in 

de volle circustent van de bravoure van 
de ‘sterke man’, van Sander die als 

ultieme levenskunstenaar zijn publiek 

een spiegel voorhield, of van Helena 

met haar acrobatiek op het slappe koord. Enkele dagen daarna had ik het boek 

van Henri Nouwen in handen dat ik gebruikt had op een bijeenkomst. Nouwen, 

bekend priester en hoogleraar, is in Nederland geboren, maar verbleef een groot 
deel van zijn leven in het buitenland. Op het terrein van spiritualiteit is hij 

wereldwijd een van de mees gelezen schrijvers. Wat maar weinig mensen weten 

is dat Nouwen een opmerkelijke fascinatie had: de trapeze act in het circus. Hij 

heeft  zelfs een tijdje rondgereisd met een circus waar hij veel met de 

trapezewerkers sprak. In een van zijn laatste boeken haalt Nouwen een gesprek 

aan dat hij op een gegeven moment had met Rodleigh, de leider van de 
trapezewerkers: 

‘Op een dag zat ik met Rodleigh, leider van de groep, in zijn caravan te praten. 

Hij zei: “Als ik spring, dan moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet 

vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote 

ster van de trapeze ben. Maar de echte ster is Joe, die me opvangt. Hij moet me 

op het exacte moment uit de lucht plukken, als ik mijn verre sprong naar hem 

maak.” 
“Hoe lukt je dat?”  vroeg ik. 

” Wel,” zei Rodleigh, “het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe overlaat en 

zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen 

en handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt en veilig thuis brengt.”  

“Jij doet dus niets!” zei ik verbaasd. 

“Niets!” herhaalde Rodleigh. “Het domste wat een springer kan doen is proberen 
de vanger te vangen. Ik vang Joe niet. Joe vangt mij. Andersom zou het einde 

van beiden kunnen betekenen. De springer springt en de vanger vangt. Met zijn 

armen uitgestrekt en handen open, vertrouwt de springer er voluit op dat zijn 

vanger er zal zijn.” (Our Greatest Gift: A Meditation On Dying And Caring, 

Harper, 1994) 

Soms vraagt het leven om de ogenschijnlijke zekerheden die we hebben los te 
laten, of dat nu een gedwongen keuze is of niet. Ik weet niet of ik ooit (nog) 

eens voor dergelijke zware momenten zal komen te staan. Maar hopelijk ben ik 

dan ook in staat om me dit verhaal te herinneren dat me de juiste weg zal 

wijzen. Loslaten om nieuwe vastigheid te krijgen. Ik ben iemand die graag de 

regie houdt, die zelf de touwtjes in handen wil nemen. In de auto zit ik het liefst 

zelf achter het stuur omdat het lastig is een ander dat toe te vertrouwen. Een 

karaktereigenschap die het me soms lastig maakt. Vertrouwen in de vanger... 
Nouwen geeft met dit verhaal een bijzonder beeld over  loslaten en vertrouwen. 

Leven vanuit de overtuiging dat er een vanger is. Een vanger die zal opvangen. 

Probeer niet de vanger te vangen, hij zal jou op-vangen. Vertrouwen, een ander 

woord voor geloven. 

ds.Jacob.H.Kikkert
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Kerkdiensten en 
activiteiten 
 
Zondag 24 januari 

10.15 uur Wereldbroeder- 

schapsdag in Roden 

10.15 uur Kiezels en Keien 

17.00 uur Iona Vesper (DGG) 

Maandag 25 januari 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 26 januari 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofswerkgroep 

Donderdag 28 januari 

19.30 uur Gemeenteavond 
Waarderende Gemeenteopbouw 

Vrijdag 29 januari 

18.00 uur Pizza’s, Bijbel en Bier 

Zaterdag 30 januari 

16.00 uur Concert Hunzekoor 

“Monteverdi en Spijkerbroek” 

 
Zondag 31 januari 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

 

Maandag 1 februari 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 2 februari 
10.00 uur Koffiemorgen 

19.00 uur Zusterkring Groningen 

19.30 uur Kerkenraad  

Woensdag 3 februari 

19.30 uur Wijk Paddepoel/Selwerd 

 
Zondag 7 februari 

10.00 uur Ds.G.J.Brüsewitz en 

Ds.Martina Basso 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 8 februari 

14.30 uur Zusterkring Haren 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 9 februari 

18.00 uur Mennomaaltijd 

            (Vastenavond) 

19.45 uur Natafelen-gespreksgroep 

Woensdag 10 februari 
18.00 uur 1e Vastenmaaltijd en  

                   Vesper 

Redactie vergadering 

   

Donderdag 11 februari 

14.30 uur Paterswoldsewegkring  

                      

Zondag 14 februari  

Dienst in Haren 
10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

m.m.v. Doopsgezind koor 

 

Maandag 15 februari 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 16 februari 
17.30 uur Doperse Dis 

Woensdag 17 februari 

18.00 uur 2e Vastenmaaltijd en 

                   Vesper 

Donderdag 18 februari 

10.00 uur Broederkring 

 
Zondag 21 februari 

10.00 uur Ds. S. v Hoorn-

Dantuma 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 22 februari 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 23 februari 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofswerkgroep 

14.30 uur Wijk Vikhuizen 

Woensdag 24 februari 
18.00 uur 3e Vastenmaaltijd en 

                   Vesper 

 

Zondag 28 februari 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz   

17.00 uur Iona Vesper 

 
Maandag 29 februari 

19.30 uur Doopsgezind koor 
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7 februari dienst over Vrede en gerechtigheid met 
Martina Basso van het Friedenszentrum uit Berlijn 

 
 Op 7 februari is Martina Basso onze gast. Zij is 

directeur van het Doopsgezinde vredescentrum in 

Berlijn. Dit centrum is een voorpost van de Noord-

Duitse doopsgezinden in een moeilijk stuk van Berlijn. 

Hier wordt geprobeerd een deel van onze 

vredesopdracht in de wereld handen en voeten te 
geven.  

Vanaf de zomer is dit centrum ons jaarproject. We 

collecteren ervoor in onze vieringen. En we doen dit 

omdat er goed werk gedaan wordt, maar ook omdat 

we er wellicht van kunnen leren op onze 'Pelgrimage 

naar vrede en gerechtigheid'. Dit is immers ons thema voor deze jaren, 
aangereikt vanuit de landelijke broederschap. De titel die deze tocht dit jaar 

heeft is: Geroepen om te leven.. We hebben het Friedenszentrum gevraagd om 

ons te helpen bij het vormgeven van deze taak. Hoe kunnen wij in onze 

omgeving, in Groningen, iets laten zien van deze roeping? Wat kunnen we leren 

van de aanpak in Berlijn? Wat zijn belangrijke aandachtspunten?  

Op 7 februari willen we met wie dat wil hierover van gedachten wisselen. Martina 

Basso gaat voor in de dienst, en daarna is er gelegenheid iets te horen van de 
taak die het Friedenszentrum voor zich zelf ziet en hoe ze daar invulling aan 

geven, en daarna gaan we onder leiding van Martina met elkaar in gesprek over 

onze uitdagingen en mogelijkheden.  

De dienst begint om 10.00 uur. Na de viering is er tot half 12 koffie en thee. Wie 

wil kan daarna het programma meemaken tot ongeveer kwart voor twee. We 

sluiten af met een broodje en een kop soep. 
Opgave voor dit deel is gewenst, in verband met de lunch en de manier van 

werken. u kunt de predikanten mailen, of inschrijven op een lijst in de kerk. 

 

Diaconie, kerkenraad en predikanten nodigen u van harte uit! 

 

In de herhaling ! 
 

Wie herinnert zich niet de indrukwekkende uitvoering van "de Twaalf" 
in 2014 ? 

Het doopsgezind koor , solisten en instrumentalisten op hun best! 

Het was de ode aan de kunstenaars Herman Verbeek en Koos van 

Bruggen, gedragen door de inspiratie van Chris Fictoor. 

In de dienst te Haren ( 14 februari a.s.) en met Palmpasen te 

Groningen, zal de cantate "de Twaalf" opnieuw ten gehore worden gebracht. 
Weliswaar een iets kortere vorm, maar opnieuw te horen en te zien als "cross 

over", waarin muziek en kunst een rol spelen. De karakters van de apostelen 

zullen in een dienst geleid door ds G. Brüsewitz hun bijbelse betekenis laten zien. 

Zo aanwezig en belicht zal het ons koor opnieuw inspireren tot een bijzondere 

prestatie. 

Van harte aanbevolen. 

 
Henk Huyer. 
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Uitnodiging voor  de Gemeenteavond  
Over   ‘de Gemeente als werkplaats voor….’ 

 

Op donderdagavond 28 januari 2016  

 

Aanvang 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur 

 
Begeleiding: Marion Bruggen 
 
De Gemeenteavond die oorspronkelijk op 7 januari stond gepland, is vanwege de 

winterse omstandigheden verplaatst naar 28 januari.  

 

Een terugblik: De kerkdienst van 1 november ging vierenderwijs over 

Waarderende Gemeenteopbouw. Met begeleiding van Marion Bruggen werden de 

aanwezigen in de dienst over drie thema’s verdeeld, om met elkaar te praten 

over:  
 

1. De gemeente als werkplaats voor verdieping van gelovig leven, waarbij het 

gaat om verdieping en bezinning, om het ontdekken waar Gods verhaal en mijn 

en ons verhaal elkaar raken. We zien dat concreet worden in het verlangen om 

te  gaan participeren in het vieren. Of door deel te nemen in het geloofsgesprek 

tussen generaties.  
 

2. De gemeente als werkplaats voor bruggenbouwers in de wereld. Het gaat dan 

om om de dienst aan de wereld om ons heen dichtbij en verder weg, en de 

beweging tussen binnen en buiten Waar zijn wij present in de wereld? Op welke 

wijze? Op welke wijze kunnen we gastvrij zijn voor zoekers naar  zingeving en 

spiritualiteit? 

 
3. De gemeente als werkplaats voor duurzame verbindingen met het oog op 

gemeenschapszin en onderlinge verbondenheid. Concrete verlangens daarin 

gaan over aandacht voor mensen die minder in beeld zijn, betekenisvolle 

verbanden, over ruimte geven aan (muzikale) talenten van mensen en over hoe 

het netwerk van verbindingen in de gemeente versterkt zou kunnen worden. 

 
Inmiddels is wat dit laatste thema betreft al enthousiast een begin gemaakt. Om 

dit verder uit te gaan werken (als onderdeel van de derde stap) hebben Veerle 

en Swanhilde iedereen die in de dienst bij dit thema betrokken was, en nog meer 

gemeenteleden, uitgenodigd voor een samenkomst op 11 december. Het verslag 

daarvan is bij deze uitnodiging gevoegd. 
 
De gemeenteavond van 28 januari staat in het teken om de 

bovenstaande drie thema’s verder uit te bouwen.  Samen zoeken we 
naar manieren om de voorstellen,  gedachten en ideeën (verlangens) die 

inmiddels zijn geformuleerd, te concretiseren. Niet alles kan. Niet alles is 

nodig. Maar samen kunnen we aangeven wat belangrijk is. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

19.30 -   Bijeenkomst in de kerkzaal 

              - presentatie van een overzicht van de voorstellen per werkplaats.  

20.00 -   Uiteengaan in drie groepen rondom de drie thema’s   

      - hoe organiseren we het e.e.a.? 
              - welke onderwerpen verdienen het om verder uit te werken? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn9c7Bk6_KAhWGew8KHR6wBeEQjRwIBw&url=http://www.protestantsegemeenteginneken.nl/agendaartikel.php?ID%3D174&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGOUIBWF0vE0CIgtUgOlwHJySXwug&ust=1453061870488588
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      - welke afspraken zijn nodig voor het vervolg 
21.00 - Plenaire bijeenkomst in de kerkzaal, presentatie van uitkomsten en 
keuzes 
 
21.30 – Afsluiting 
 
Iedereen is welkom, het is bovenal fijn als iedereen hierin wil meepraten en 
meedenken, om zo samen vorm te geven aan toekomst voor onze gemeente. 
Heeft u vervoer nodig? Belt u dan even met Jacob Kikkert. 
 
Namens de klankbordgroep bestaande uit Alex, Reina, Jantien, Egbert, en Geert 
en Marion. 
 
Jacob Kikkert, tel. 06 5151 6030 
 

 Van Aswoensdag naar Pasen 2016 
 
Op 10 februari begint weer een reeks korte 
vieringen  in de kerk op de woensdagen in 
de 40-dagentijd, gevolgd door een sobere 
maaltijd en gezamenlijke bezinning: de 
Vastenbijeenkomst. We laten ons in de 
vieringen leiden door inspirerende teksten 
die ons verbinden met de Bijbelteksten van 
de zondagen in deze tijd van voorbereiding 
en verdieping. De 40-dagentijd is meer dan 
andere perioden in het jaar een tijd van 
bezinning op vragen als: 'Wat doet het 
leven met ieder van ons? Ervaren we 
daarin het geheim van Gods aanwezigheid? 
Als God die met ons gaat, die onder ons is, 
soms een tegenover is, of onder de hoede van anderen laat komen? 
 
Met de Palmzondag 20 maart begint dan de Stille Week.  Het Groninger 
Doopsgezind Koor o.l.v. Ella van Osnabrugge verleent medewerking aan deze 
feestelijke dienst. De gemeente Haren viert zoals gebruikelijk de dienst met ons 
mee, en alle kinderen van de doopsgezinde gemeenten Haren en Groningen 
maken met hun Palmpaas de viering extra feestelijk. Wees welkom in deze 
bijzondere dienst. Van Palmzondag leven dan langzaam naar Pasen toe. Ook in 
de Stille Week is er een vastenbijeenkomst, de laatste. 
 
Natuurlijk is er de viering van het Avondmaal op Witte Donderdag, waar zoals 
altijd ieder die zich betrokken voelt bij de gemeente van harte welkom is. Het 
vieren van de maaltijd is de uitdrukking van onderlinge verbondenheid, en het 
beleven van de zorg voor en het omzien naar elkaar. Herinnering aan de weg die 
Jezus is gegaan in de symbolen van brood dat gebroken wordt, de wijn die wordt 
gedeeld. Aanvang 19:30 uur. 
 
Op Goede Vrijdag is onze viering samen met de Lutheranen en de 
Remonstranten. Een sobere dienst in de Lutherse kerk. Deze meditatieve en 
verstilde dienst begint om 19.30 uur. De viering van het Paasfeest begint met 
het Paasontbijt om 8:30 uur. Een ieder is welkom om samen met ouders en 
kinderen daaraan deel te nemen. Deze zondag vangt de zomertijd aan. Iets om 
even rekening mee te houden. U kunt voor het ontbijt intekenen op lijsten die in 
de komende tijd weer in de kerk zullen liggen. Na het ontbijt met extra aandacht 
voor de kinderen, is er een feestelijke dienst om het feest van Pasen te vieren. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKldapla_KAhXFtQ8KHT1OD-kQjRwIBw&url=https://twitter.com/40dagentijd&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNHzYII15TVdEq5IK16YlWUXDuXltA&ust=1453062192916921
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We hopen u op vele momenten in de komende tijd te treffen, u bent van harte 
welkom! 
 
ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert 

Huisbezoek en ziekenbezoek 
 

In onze gemeente proberen we op allerlei wijze aandacht en zorg voor elkaar te 

hebben. Veelal gebeurt dit door gemeenteleden onderling. Op andere momenten 

gebeurt dit door de predikanten. Soms is er ook een aanleiding voor, zoals 
bijzondere omstandigheden van ziekte of persoonlijke pastorale nood. Soms 

wordt dit doorgegeven door het wijkcontactpersoon. Maar daarnaast kun je zèlf 

ook het initiatief nemen! Zelfs in een gemeente als de onze, 

die getalsmatig niet zo groot is, kan het soms zijn dat 

predikanten niet onmiddellijk geïnformeerd zijn over het wel 

en wee van gemeenteleden. Als predikanten stellen we het 
zeer op prijs dat er met ons contact wordt opgenomen in 

geval van ziekte, ziekenhuisopname of anderszins.  

De predikanten hebben hiervoor altijd tijd en gelegenheid. 

 
ds. Geert Brüsewitz  en ds. Jacob Kikkert 

 

Ionavieringen in de stad Groningen 
 

Met ingang van 2016 zullen de Iona-vieringen iedere 4e zondag van de maand 

worden gehouden bij ons in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

Op het eiland Iona voor de Schotse westkust staat de Abdij van de Iona- 

gemeenschap. Sinds lang is het een pelgrimsoord voor hen bij wie 

duurzaamheid, sociale gerechtigheid en heelheid van de schepping horen bij het 
zoeken naar God. 

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap van mannen en 

vrouwen: 

met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities 

– die het evangelie van Jezus Christus willen volgen, ook als dat evangelie hen in 

het onbekende voert; 
– die zich willen verbinden, onderling en met alle mensen van goede wil over de 

hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor 

gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping; 

– die ervan overtuigd zijn dat hun ideaal van een inclusieve ( iedereen 

insluitende) gemeenschap ook tot uitdrukking moet komen in de gemeenschap 

van alle dag waarin wij leven. 
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met 

melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die 

je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is 

een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze 

liturgie.  

Je bent dan op een bepaald moment in de viering van harte uitgenodigd om met 

anderen een kring te vormen voor een handoplegging; Een symbolisch gebaar 
van onderlinge zorg en betrokkenheid, als je die steun wenst voor jezelf, voor 

iemand aan wie je denkt of voor het leed in de wereld. Jezus zegt: 'Kom naar 

mij, jullie die vermoeid zijn en ik zal jullie rust geven”. Je mag dan ook blijven 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3892alq_KAhVEmg4KHWVBBLcQjRwIBw&url=http://www.kerkingenderen.nl/nh/index.php/pastoraat/huisbezoek&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFcmHkZjlegDtjs5Ln2-bYG82f_1Q&ust=1453062522007324
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zitten om zo mee te doen in het gebed bij de handoplegging. We merken dat 

dergelijke vieringen in de de wereld waarin wij leven steeds meer in een 

behoefte voorzien. Om deze  reden houden we vanaf nu elke maand een viering. 

Op de vierde zondag van de maand, steeds van 17 uur tot ongeveer 17.45. 

De eerstvolgende viering is 24 januari om 17.00 uur  
 

Hilda Scherphuis  coördinator Iona Groningen groningenstad@ionagroep.nl  

http://www.ionagroep.nl   www.schoonheidmeteenziel.nl  

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 1 december 
Na de opening door Alex van`t Zand laat Jan Cees Noord, als inleiding van de 

vergadering, het `Jauchzet Frohlocket` uit het Weinachtsoratorium van Bach 

horen.  Het blijft prachtige muziek. 
 

Paulina Roozemeyer wordt als nieuw KR lid welkom geheten. Er wordt een kort 

voorstelrondje gedaan. KR-taken die op dit moment nog niet door iemand 

gedaan worden zijn: Contactpersoon voor de diaconie en het Kerkmeester-schap 

(Jantien Groeneveld doet dit ad-interim). Paulina is door Geert Brüsewitz 

gevraagd om zich bezig te houden met de onderwerpen Vrede en Vluchtelingen. 

Dit ligt haar na aan het hart. Contactpersoon zijn voor de diaconie past daar 
goed bij en Paulina zal dit op zich nemen. 

Er wordt nagedacht over de invulling van de taak van kerkmeester: dit kan 

mogelijk ook gedaan worden door iemand buiten de KR. 

 

Bij de kerkopenstelling op zaterdag, is het aantal bezoekers dit jaar duidelijk 

lager dan vorige jaren. Aanstaande donderdag (3 dec.) is de jaarlijkse evaluatie; 
er wordt nagedacht om de openstelling misschien niet elke zaterdag te doen 

maar op specifieke dagen/momenten. Het is wel een mooie laagdrempelige 

manier voor mensen om eens binnen te komen. 

 

In het proces van Waarderend Gemeentopbouw zijn er momenteel drie groepen 

bezig, die zich op een speciaal thema richten. De thema`s  zijn:  Diaconie – 
Gemeenschapszin – Verdieping/mystiek.  Ook in het kader van dit proces zullen 

nog een aantal mensen in de gemeente geïnterviewd worden. In het 

decembernummer van het Gemeenteblad  komt een speciale bijlage Waarderend 

Gemeenteopbouw. De liturgie-werkgroep, die net gestart is, past mooi in dit 

proces. Op 7 januari as. is een volgende gemeenteavond gepland in het kader 

van dit proces. 

Door het Gasthuis is een woning 
aangeboden aan een statushouder. Er 

zal vanuit de DGG zorg worden 

gedragen voor stoffering, en evt. (een 

deel van de) inrichting. 

 

Op 30 januari as. is de jaarlijkse 
bezinningsdag van de KR. Daarbij 

zullen zowel de KR van DG Groningen 

als van DG Eenrum aanwezig zijn. 

Hendrik Jan Klein Nagelvoort is 

gevraagd het programma samen met 

de predikanten voor te bereiden.  

 
Sjoukje Benedictus, notulist 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_7Hml6_KAhWBIA8KHWWABoMQjRwIBw&url=http://iloapp.federatieblankenberge.be/blog/cm-z?Home%26category%3D9%26page%3D2&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNH3Gq0M5LFeNwqdLVtyAmVeqWIAtA&ust=1453062964978422
mailto:groningenstad@ionagroep.nl
http://www.ionagroep.nl/
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‘Verandering’ 
 

 

Onze tijd staat meer dan 

ooit in het teken van 

‘veranderingen’. 
Veranderingen op allerlei 

gebied, of het nu 

politiek, 

machtsverhoudingen, 

vluchtelingen, milieu, 

klimaat, nou ja, noem 

maar op, betreft. Weinig 
lijkt er meer vast te 

staan voor de toekomst, we moeten ons telkens weer aanpassen aan de 

gewijzigde omstandigheden. De campagne van Obama voor zijn presidentschap, 

met slogans ‘Change we can believe in’ en ‘Yes, we can’, kan ons een voorbeeld 

zijn, zeker waar het betreft ‘veranderingen waarin je kunt geloven’. 

 
Hoezeer we soms ook wensen dat alles hetzelfde blijft, weten we eigenlijk ook 

wel dat dat niet kan. Misschien leven we niet in een ‘tijdperk van veranderingen’, 

maar in een ‘verandering van tijdperk’. Wat het ook zijn moge, belangrijk is wel 

dat we proberen onze eigen weg te vinden in deze constant veranderende 

wereld, ons eigen geluid laten horen. Dát is één van de redenen waarom we 

gestart zijn met waarderend gemeenteopbouw. Om met medewerking van ons 

allen een goed beeld te krijgen van wat onze gemeente belangrijk vindt. Ook om 
in de nabije toekomst keuzes te maken welke weg we als gemeente willen gaan. 

Hoe geven we vorm aan onze relatie met de leefomgeving om ons heen? Wat is 

voor ons echt belangrijk binnen onze mogelijkheden?  

 

Als kerkgenootschap is het belangrijk dat we uitgaan van onze inspiratie, onze 

overtuiging, maar oog houden voor de realiteit. Soms zullen we ‘out of the box’ 
moeten denken, denken aan oplossingen die we normaliter niet voor mogelijk 

zouden houden, maar we hebben daarbij vertrouwen in onze inspiratiebronnen.  

Naast de Bijbel, zullen wij, zal onze gemeenschap van levende bouwstenen – 

immers: God werkt door ons – een belangrijke drijvende kracht zijn.  

 

WIJ geven SAMEN vorm aan de toekomst van deze geloofsgemeenschap, in 
onderlinge verbondenheid. 

In het vertrouwen dat we ook dit jaar weer samen werken aan onze gemeente 

en haar plaats in de samenleving, heffen we het glas op het jaar 2016 en wensen 

wij (namens de Kerkenraad) ons allen Gods zegen toe! 

 

Alex van ’t Zand 

Jan Cees Noord 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPiuLKmK_KAhVIoA4KHc8cCTMQjRwIBw&url=http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/index.php/bluff-your-way-into/3837-weerstand-tegen-verandering&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNF52nu5N3RJe30NnJ18SgnpPkkFfw&ust=1453063223309029
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Van de financiële administratie (januari 2016) 

 
Aan het begin van het nieuwe financiële jaar willen we weer graag uw aandacht 
vragen voor een aantal zaken. 

 

Bankrekening 

 

Onze bankrekening bij de ING zal met ingang van 1 februari dit jaar zijn 

opgeheven. 
Het banknummer van het Kerkenfonds is NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Groningen.  

 

Hoofdgeld 

 

De opbrengst van het hoofdgeld stemt tot grote tevredenheid. Realiseerden we vorig 
jaar ruim 104% van de begroting, dit jaar was het 119%, om precies te zijn € 47.776. 

Niet alleen de opbrengst is hoger maar ook het aantal gemeenteleden dat heeft 

bijgedragen, in 2015 151 en in 2014 137 van de 173 gemeenteleden. 

Allen die hebben bijgedragen aan dit resultaat willen we hier hartelijk bedanken.  

 

Hieronder treft u in twee grafieken de resultaten aan.  

 
In de eerste grafiek is aangegeven hoeveel hoofdgeld er per maand is 

binnengekomen. Ook ziet u wat in dezelfde maand van 2014 het resultaat was. 

Opvallend is dat, met uitzondering van de maanden mei en juni, de opbrengst 

per maand steeds hoger was dan in 2014.  

 
In de tweede grafiek ziet u het totaal dat tot nu toe is opgebracht afgezet tegen 

de opbrengsten van 2010 t/m 2014.  
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Belastingvoordeel 

Graag willen we u nogmaals op de hoogte brengen van de mogelijkheid om uw 

hoofdgeld in de vorm van een jaarlijkse schenking aan de Doopsgezinde 

Gemeente vast te leggen. U maakt dan gedurende een periode van 5 jaar, 

jaarlijks hetzelfde bedrag over. Een dergelijke schenking kan bij de jaarlijkse 

belastingaangifte volledig worden afgetrokken. U hoeft dus geen rekening te 
houden met de drempel van 1% (minimaal € 60) en het maximum van 10% van 

het verzamelinkomen. Dat levert in veel gevallen een fiscaal voordeel op. Het 

formulier om de schenking vast te leggen kunt u bij ondergetekenden opvragen 

of zelf downloaden:  

 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20peri
od_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf 

 

Collectebonnen 

 

Het gebruik van collectebonnen is het afgelopen jaar een succes gebleken. Er 

werd door gemeenteleden voor € 980 “ingekocht” terwijl er via de collectes weer 

€ 733 terug kwam, dat is ruim 12% van de totale opbrengst van € 6.000. 
Vanwege dit goede resultaat willen we het gebruik van collectebonnen verder 

stimuleren en voor zover u er nog geen gebruik van maakt vragen daartoe over 

te gaan. Betalen met collectebonnen heeft zowel voor u (aanvragen teruggave 

belasting) als voor ons (minder contant geld) voordelen. 

 

Hieronder treft u de procedure aan voor het aanvragen van collectebonnen.  
 

- Collectebonnen zijn beschikbaar in gekleurde vellen van:  20 x € 1 

 (geel), 20 x € 2 (rood) en 20 x € 5 (groen)  

- de bonnen kunnen besteld worden door het verschuldigde bedrag over te 

maken naar de rekening van de Doopsgezinde Gemeente Groningen 

(kosterij):  
NL14 TRIO 0198 4319 10  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen  

o.v.v. collectebonnen X x €1 + X x €2 + X x €5 

en gelijktijdig een begeleidende e-mail (met aantal en bedrag) naar de 

Kosterij: 

info@dggroningen.doopsgezind.nl 

- de bonnen (op naam van de besteller en klaargemaakt door Nynke 
Dijkstra) liggen de zondag nadat de betaling is binnen gekomen in een 

enveloppe (met naam besteller) in de kerkenraadskamer en kunnen daar 

na afloop van de kerkdienst worden afgehaald 

- De bonnen kunnen gebruikt worden voor collectes tijdens de diensten van 

de Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
Meer informatie 

Mocht u om een of andere reden meer of andere informatie willen hebben,  

aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Nynke de Graaf, boekhouder:   

telefoon 050 5893330 email hansennynke@hetnet.nl 

 
André Weening, financiële administratie:  

telefoon 0598 321259 email a.weening@rug.nl 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
mailto:a.weening@rug.nl
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Doopsgezind Jaarboekje 2016 
 

Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2016 van de ADS met o.a. informatie over 

adressen, namen en nummers van de ADS en van de doopsgezinde 

gemeenten, instellingen, etc.  
 

De prijs van het boekje is € 10; als u hiervoor belangstelling heeft kunt u een 

exemplaar bestellen via ondergetekende.   

U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekening nr.  

NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen 

o.v.v. DG jaarboekje 2016. 
 

Tiny Spanjer   050 5776983/tin.spanjer@planet.nl 

 
 

Ledenadministratie over 2015 
 

Onze gemeente telde op 31 december 2015: 

134 leden en 40 belangstellenden  

 

Op 31 december 2014 telden we: 

129 leden en 45 belangstellenden  

 

Onderstaand het overzicht over 2015: 
 

Binnengekomen als lid: 

Zr. J. Abbring (was belangstellende) 

Zr. M.J. Dijkman-Leutscher (was belangstellende) 

Zr. W.J. Kooistra (was belangstellende) 

Zr. A. Laver (was belangstellende) 
Br. J. Pondman (was belangstellende) 

Zr. E. van Setten (was belangstellende) 

Zr. N.R. Veenstra (was belangstellende) 

Zr. V. Vroon (was belangstellende) 

Br. H.P. Wolters (was belangstellende) 

 
Met attestatie binnengekomen: 

Br. D.A. Verbrugge 

 

Bedankt als lid: 

Zr. C.D.H. Goosens 

Zr. W.F.A. van der Wis-Hammink 

 
Overleden: 

Zr. C. Legger-Birza 

Zr. R.H. Nap 

Zr. H. van Slochteren-Lutgendorp 

Br. G. Torenbeek (belangstellende) 

Zr. A.A. Wouda (belangstellende) 
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Binnengekomen als belangstellenden: 

Zr. T. Blaauw 

Br. R. Dubbis 

Zr. M.E. Hijlkema 

Br. J.M. van der Meer 

Br. D. Veenstra 
Br. H.J. Woltersom 

 

Groningen, januari 2016    Tiny Spanjer / ledenadministratie 

Ledenboek voor het Gemeenteblad Januari 2016 
 

Per 1 januari 2016 is als belangstellenden binnengekomen: 

zr. A.(Annetta) Flick, Stadhouderslaan 12, 9717 AD Groningen, (wijk 07) 

tel. 050 750 2644, email: ickannetta@telfort.nl 
 

Zr. N. (Nynke) Veenstra, van Violenstraat 37-2, 9712 RE Groningen (wijk 03) 

naar Moesstraat 118, 9741 AD Groningen (wijk 25). tel. en email 

ongewijzigd 

 

Br. D. (Durk) Veenstra, van Moesstraat 118, 9741 AD Groningen (wijk 25) 
naar: Weverssingel 22b, 3811 GK Amersfoort (wijk 31) tel. en email 

ongewijzigd 

 

Nieuw email adres zr. L. I.B. (Lisette) Stuut-van Kalker: 

l.stuut@s-w-d.nl 

 

Tiny Spanjer 
ledenadministratie 

 

Overzicht collecte opbrengsten 20 sept. t/m 10 jan. 2016  

 
20/09 Liudgerstichting € 71, 55 

29/09 MCC € 160,10 

04/10 MCC  € 458,93 

11/10  Doopsgez. Zending € 164,01 
18/10  ??? €219,== 

25/10 Vrouwen opvanghuis €120,32 

01/11 Opbouwwerk € 82,06 

08/11 Friedenzentrum Berlijn € 122,35 

15/11 Inlia vluchtelingenwerk  € 127,40 

22/11 werkverb. Geweldloos samenleving € 194,80 
29/11 Voedselbank € 181,47 

06/12 Amnesty € 161,55 

13/12 Ephafras € 85,74 

25/12 Wereldwerk € 365,87 

31/12 Voedselbank € 88,70 

   03/01/2016 Voedselbank € 98,28 

   10/01 Pastoraal Diaconaal fonds Br.schapshuizen  € 145,87 
 

Sietske Koopman   Secr. College  van collectanten

mailto:ickannetta@telfort.nl
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Einde van de “Menist” 
 

Het samengaan met het kerkblad van de DG Groningen, Haren en nu ook 

Eenrum betekent het einde van ons kerkblad de “Menist”. De titel is dus minder 
dramatisch dan het lijkt, menisten zullen nog lang van zich laten horen. 

De Menist, zoals we die tot nu toe gekend hebben, bestaat al sinds 1978. Voor 

die tijd kwam hij uit in een wisselende vorm en indeling. Hij werd toen nog 

gedraaid op een hand stencilmachine, wat nogal wat problemen gaf. In 1978 

werd een elektrische stencil machine aangeschaft. 

 
Werd er toen nog getypt op stencils, nu doen we dat op de pc en wordt de Menist 

gedrukt op de Trans in Nooitgedacht. 

In de loop der jaren hebben veel mensen meegewerkt aan het maken, vullen en 

verspreiden van het kerkblad. De laatste jaren zorgde broeder Leutscher voor de 

lay-out en broeder De Jong, samen met de wijkhoofden, voor de verspreiding. 

In 1996, het jubileumjaar van het honderdjarig bestaan van de DG Assen, 
werden er nog 110 exemplaren afgedrukt van de Menist, nu is dit aantal 

teruggegaan naar 30. 

 

De aantallen zijn kleiner, maar het enthousiasme en de gedrevenheid zijn blijven 

bestaan. En zo hopen we ook nog tal van jaren een bijdrage, soms misschien 

klein,  te mogen leveren aan het gezamenlijke kerkblad van de DG Groningen, 

Haren, Eenrum en Assen. 
 

Jelly Wester 

 

Agenda 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente te Assen 

 

Zondag 10 januari 10.00 uur Ds. S. van Hoorn-Dantuma. 
Donderdag 21 januari 10.00 uur Ochtendgespreksgroep.***) 

Zondag 24 januari 10.15 uur World  Fellowship  Day in Roden. 

Donderdag 28 januari 20.00 uur Avondgespreksgroep 

Zondag   7 februari 10.00 uur Ds. J.H. Kikkert. 

Zondag 21 februari 10.00 uur Br. F. Dukers uit Emmen.  

Donderdag 25 februari 10.00 uur Ochtendgespreksgroep.***) 
Zondag   6 maart  10.00 uur  Ds. S. van Hoorn-Dantuma.  

Donderdag 17 maart  10.00 uur Ochtendgespreksgroep.***)  

Donderdag 17 maart  20.00 uur Avondgespreksgroep 

Donderdag 24 maart  19.30 uur Ds. R. Yetsenga; Avondmaal. 

Zondag 27 maart  10.30 uur Pasen; ds. T. Weidema-Bos uit 

     Kortehemmen; gezamenlijke dienst met de VVP. 
Zondag 10 april  10.00 uur Br. R. Akse.  

Donderdag 21 april  10.00 uur Ochtendgespreksgroep.***) 

Zondag 24 april  10.00 uur Ds. J.H. Kikkert. 

 

***) Onder voorbehoud. 
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Doopsgezinde  gemeente  Assen 
 

Wie zijn wij? 

 
Nu wij als Doopsgezinde Gemeente Assen met ingang van dit jaar samen met de 

DG Groningen, DG Haren en DG Eenrum  overgaan tot een gemeenschappelijk 

kerkblad willen wij van de gelegenheid gebruik maken om ons als Doopsgezinde 

geloofsgemeenschap voor Assen en omgeving te introduceren bij u als lezer van 

het kerkblad. 

De DG Assen is ooit als kring ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw. 
Dit had alles te maken met de groei van Assen.  Dientengevolge vestigden ook 

Doopsgezinden zich in de Drentse hoofdstad. Eerst in 1896 was er blijkbaar een 

zodanig aantal Doopsgezinden dat besloten werd voortaan als zelfstandige 

Gemeente verder te gaan. Een kerkgebouw was er echter nog niet . In 1909 kon 

in Assen aan de Oranjestraat  een eigen 

Vermaning  in gebruik worden genomen.                                                                                                   
Tot op de dag van heden is dit geval. 

De Vermaning valt qua bouwstijl onder de 

zogenaamde overgangs- architectuur. Dit is 

een verzamelnaam voor de vele varianten van 

een gemengde bouwtrant (ongeveer tussen 

1890 en 1915) van de in die tijd heersende 

architectuur. Zo zitten er renaissancistische, 
Jugendstilachtige en Berlagiaanse elementen 

aan het gebouw. Kenmerkend zijn in die zin 

de twee  torenachtige hoekpenanten, 

rondbogen en gekleurde banden. Op 

onderstaande foto’s  zijn genoemde 

elementen duidelijk waarneembaar. 
Na een gebruik van bijna 100 jaar was het 

gebouw toe aan een ingrijpende restauratie. 

In de afgelopen jaren heeft dit geleidelijk aan 

plaatsgevonden. Ook is de in de jaren tachtig 

gerealiseerde aanbouw toen opgeknapt. Het 

gebouw is intussen gemeentelijk monument. 

  

Zoals in het overgrote deel van de Doopsgezinde 

Gemeenten is het ledental in de loop der jaren 

drastisch afgenomen. De DG Assen heeft 

momenteel nog 29 leden en daarnaast nog een 
behoorlijk aantal belangstellenden. Al zijn we 

dan met weinigen we zijn wel volhardend. De 

kerkdiensten - van oudsher om de veertien 

dagen - worden in verhouding tot het aantal 

leden en belangstellenden in het algemeen nog 

steeds goed bezocht. Meestal zijn er zo rond de 

vijfentwintig aanwezigen. Verder trekt de 
ochtend bijbelkring onder leiding van ds. 

Hoekema uit Haren veel belangstelling evenals 

de 

avondgesprekskring o.l.v. ds. Kikkert.  

Genoemde ds. Kikkert is verbonden aan de DG 

Groningen en wordt door de DG Assen voor een 
vast aantal uren per jaar "ingehuurd" voor met 
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name het pastoraat in de Gemeente, maar ook voor het verzorgen van 

preekbeurten en zoals gezegd voor de avondgespreksgroep. Dit alles is 
vastgelegd in een overeenkomst tussen beide gemeenten.  Wij zijn met deze 

constructie zeer ingenomen. Het biedt de DG Assen als kleine gemeente met 

beperkte financiële mogelijkheden toch een "eigen" predikant aan te houden. Wij 

hopen dat wij op deze manier nog tal van jaren "vooruit" kunnen. 

Als er iets voor de Doopsgezinde Gemeente Assen opgaat dan is het wel de 

inspiratie die wij opdoen uit de tekst van het Doperse wandbord zoals dat hangt 
boven de dubbele toegangsdeur in de hal van de Vermaning. 

 

Ook nu de Gemeente kleiner wordt 

zijn er nog steeds weer (net) 

voldoende mensen om "de zaak" 

draaiende te houden. Zo willen we 

met z´n allen wel graag dat de 
kachel brandt en er koffie is na de 

kerkdienst, om maar wat te 

noemen.  Ook als het gaat om het 

op peil houden van de kerkenraad 

is dit het geval. De samenstelling is 

als volgt: 
                                                                                                                   

* zr. Ren de Poel-Hijlkema zorgt er 

voor dat het preekrooster met veel 

gastpredikanten elk jaar weer 

opnieuw gevuld is. Verder is zij de 

"linker- en rechter hand" van ds. 

Kikkert. Inplannen van 
huisbezoeken behoort hier onder meer  toe. 

 

*zr. Jelly Wester-Veenstra secretaris van de kerkenraad, ledenadministratie en 

tevens contactpersoon als het gaat om het gemeenschappelijke kerkblad.                                                                                                                                                                 

 

*br. Ane J. Anema voorzitter van de kerkenraad en onderhoud van het 
kerkgebouw. 

 

Verder is niet onbelangrijk te vermelden dat  zr. Tineke Koudenburg-Huizinga de 

functie vervult van boekhouder. Ook heeft zij een belangrijk aandeel in het 

gebruik en verhuur van het kerkgebouw. 

 
 

Ten slotte nog enige uitleg over ons logo.  

Staat symbool voor de drie torentjes van onze 

Vermaning en daarover heen een tent als plek 

om te schuilen. 

 

br. Ane J. Anema, voorzitter van de 
Doopsgezinde Gemeente Assen 
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Minne Simensvolk 
 

It Fryske Minne Simensvolk 
moast lije foar it leauwe 

omdoarmje as frjemdlingen 

en bywenners. 

Sy waarden dreaun troch heger wyn 

en giene grinzen oer. 

It boadskip moast ek Drinte yn 
en kaam hûndert jier ferlyn 

sûnder flaggen en fanfare 

ienfâldich en gewoan 

de Drintse haadstêd yn. 

 

      
 

Menno Simonsvolk 
 

Het Friese Menno Simonsvolk 
moest lijden voor het geloof 

ronddolen als vreemdelingen 

en bijwoners. 

Gedreven door een hoger wind 

gingen ze grenzen over. 

Ook naar Drenthe moest de 
boodschap die kwam honderd jaar 

geleden zonder fanfare en 

vlagvertoon in de Drentse hoofdstad 

Eenvoudig en gewoon.  

 

Wijlen  br. J. Jepma 

Programma zusterkring Doopsgezinde gemeente Assen 
eerste helft 2016 
 

De zusterkring van de Doopsgezinde gemeente Assen heeft 12 leden.  

Op de volgende data komen zij weer bijeen;  

9 februari,  

8 maart,  

12 april  

en op 10 mei is het jaarlijkse uitstapje. 
De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 14.15 uur-16.15uur en worden 

steeds door twee zusters voorbereid. 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 24 januari 
Wereldbroederschapsdag 

10.15 Gezamenlijke regionale dienst 

in Roden, met koor van Roden, ds. 

F.R. Fennema en ds. J.H. Kikkert 

10.15 Zondagsschool, ook in Roden 

 
Zondag 31 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 7 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 14 februari 

Dienst met koor en gemeente 

Groningen in Haren 

10.00 Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Zondag 21 februari 
10.00 Ds. Y. Krol 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 28 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 6 maart 
10.00 Ds. A.J. Noord (Haarlem) 

 

Andere activiteiten 
 
Woensdag 20 januari 

19.30 Quiltgroep 
 

Zaterdag/Zondag 23/24 januari 

Regioweekend jongeren in Roden 
info Yvette Krol, 06-14111847 
 

Woensdag 28 januari 

20.00 30+ 
 

Vrijdag 29 januari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 
 

Dinsdag 2 februari 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Woensdag 3 februari 

19.30 Quiltgroep (onder voorbeh.) 
 

Maandag 8 februari 

14.30 Zusterkring 
 

Woensdag 10 februari 

19.30 Redactievergadering 
 

Woensdag 17 februari 

19.30 Quiltgroep (onder voorbeh.) 
 

Dinsdag 23 februari 

20.00 uur Open lezing 

‘Midden- en Oost-Europa na de val 

van de muur’, prof. Hans Renner  
 

Vrijdag 26 februari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 

 

 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGjoS5x7HKAhWFYA8KHb1oBy4QjRwIBw&url=http://www.welzijnsd.nl/agenda.htm&psig=AFQjCNGyWF239CgPEbDOTgk9kzheedFc1g&ust=1453144382795465
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Kerkenraadsvergadering januari 2016 
 
Door de ijzel is deze vergadering verzet naar de tweede week van januari; 

gelukkig kan iedereen aanwezig zijn. Allereerst doet ds. Van der Werf kort 

verslag over de huisbezoeken die hij heeft afgelegd. De kerkenraadsleden 

berichten over de leden die ze de kanselbloemen hebben gebracht. Met de 

preekbeurtenplanner, br. Haadsma, heeft ds. Van der Werf zijn beurten voor 

Haren vastgelegd, rekening houdend met Roden. De gastbeurten zijn inmiddels 
ook afgesproken, dus het preekrooster voor 2017 is gereed.  

 

Direct na de feestdagen is begonnen met de verbouwing van de Vreehof; alles 

gaat volgens plan, het geheel dient gereed te zijn op 1 februari. De nieuwe 

huurovereenkomst is ook rond. Br. Nienhuis zal een concept-collecterooster voor 

2016 opstellen. Niet alle door de ADS aangedragen en aanbevolen doelen zullen 

zonder meer worden opgenomen; er dient een selectie gemaakt te worden. Het 
beleid rond de collectes in onze gemeente kan op de agenda van de 

ledenvergadering worden gezet. Verder licht br. Nienhuis de concept-

jaarrekening 2015 toe. Een langetermijnbeleid om te komen tot 

begrotingsevenwicht blijft lastig. Hierin denkt de financiële commissie actief mee.  

 

Dan volgt een korte terugblik op diensten en activiteiten in december.  
- Op 6 december betrok ds. Van der Werf de klimaattop in zijn preek.  

- Op 9 december kwamen de werkers van het Gemeenteblad bijeen met enkele 

kerkenraadsleden van Groningen en Haren. De redactie kwam met een 

uitgewerkt voorstel hoe de samenwerking met Eenrum en Assen vorm te geven. 

Een vruchtbare vergadering. 

- De dienst op 13 december met br. Hoekema en de 30+ groep over ‘dromen’ 

was inspirerend. 
- De zusterkring had gezorgd voor een zeer goede adventsviering op 15 

december; het verhaal van zr. De Vries na de pauze sloot hier naadloos op aan. 

- De kerstviering voor jong en oud op 20 december was gezellig druk, alles zelf 

verzorgd en in een goede sfeer. 

- In de kerstavonddienst preekte ds. Van der 

Werf over ‘De ster’. Door medewerking van 
vrijwilligers van het Groninger koor, werd het 

een feestelijke dienst. De kerkenraad overweegt 

de aanvangstijd van deze dienst een half uur te 

vervroegen van 21.30 naar 21.00 uur. 

Koorleden beginnen op de eerste kerstdag 

alweer om 9 uur ’s morgens in Groningen met 
inzingen voor de kerstmorgendienst daar. De 

kerkenraad heeft de indruk dat ook oudere leden 

het niet te laat willen maken op kerstavond. Nog 

eerder kan niet, aangezien ds. Van der Werf om 

19 uur nog een dienst in Roden heeft. 

Het waren heel verschillende bijeenkomsten in december, kenmerkend was de 

grote inzet van gemeenteleden hierbij en de goede sfeer; waarvoor dank. Na het 
doornemen van de ingekomen post, wordt vooruitgeblikt. De 

voorjaarsledenvergadering zal worden gehouden op 12 mei (op 21 april is een 

open avond) en de najaarsvergadering op 24 november 2016. De taken voor de 

komende maand worden verdeeld.  

Hierna sluit zr. Salomons om 22 uur de eerste vergadering in het nieuwe jaar. 

Mads Haadsma 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHtMWjyLHKAhUG9g4KHeVaDkMQjRwIBw&url=http://www.ledindeduisternis.nl/vallende_ster_big_comet&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNERqbyv9sG4MPN9vLqJBjJ3DQegQQ&ust=1453144753476475
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Zusterkring 

 
11 januari, onze eerste bijeenkomst in 2016. We waren weer met zeventien 

zusters, een goede opkomst. Fijn ook voor onze gast van deze middag: Ina 

Becker. Ze nam ons mee naar het Noordpoolgebied. Naar Spitsbergen, zo 

genoemd door de Nederlander Willem Barentsz die in 1596 deze archipel 

ontdekte. In 1925 werd de naam Svalbard (Noors, vrij vertaald:koude kust) 

vastgesteld voor deze eilandengroep. Met het Spitsbergenverdrag van 1920 
kwam Spitsbergen onder Noors toezicht. Maar Svalbard is wel een zelfstandige 

staat. De status is met enige regelmaat twistpunt tussen Noorwegen en Rusland. 

Een Russische basis is Barentszburg. Er waren vroeger vele steenkolenmijnen.    

 

Al vele keren reisde Ina naar deze prachtige streek. Heel vaak al als reisleidster 

met diverse groepen. En 

door haar kennis van het 
gebied en van de vele 

strenge  voorwaarden 

welke de Noren stellen, 

wordt ze meegevraagd 

met expedities voor 

bepaalde doelen. Zoals 
het tellen en volgen van 

ijsberen en vele andere 

dieren. Door DNA 

onderzoek hun 

gezondheid vaststellen. 

De man van Ina heeft 

ontdekt dat zelfs in de 
voetafdruk in de sneeuw 

DNA te halen is.   

 

Ook is Ina bevlogen fotografe en ze liet ons prachtige beelden zien van dieren en 

hun omgeving in dit mooie land. Ook de zomerse pracht aan planten en  

bloemen! En het bijzondere licht. Er zijn geen bomen, wel veel soorten vogels. 
Op Spitsbergen, leven meer ijsberen dan mensen. Ze struinen langs de kust en 

moeten het hebben van zeeijs. Het zijn goede en geduldige jagers op zoek naar 

zeehonden of een verzwakte walrus. Aan het einde van de winter wagen ze zich 

soms in de bewoonde wereld. Dat is voor mensen en ijsberen levensgevaarlijk. 

Zodra je je buiten de bebouwde kom begeeft, moet je altijd een geweer bij je 

dragen. Maar als er een beer wordt neergeschoten, komt er een officieel “moord” 
onderzoek! Je mag als mens je niet begeven in het gebied van de ijsbeer. Het is 

van groot belang de ijsbeer en zijn natuurlijke leefomgeving te respecteren. 

Alleen op grote afstand kijken en verblijven. Als onderzoeker wordt je natuurlijk 

weleens verrast, zowel positief als negatief. Maar altijd moet je op je qui-vive 

zijn. Door de klimaatsverandering is de bescherming van de natuur en het milieu 

onnoemlijk belangrijk. Door over dit prachtige gebied te horen vertellen en foto’s 

van te zien, werd dit weer een bijzondere middag!  
Ina Becker heel hartelijk dank. 

Onze volgende bijeenkomst is 8 februari ! Dan wordt je gevraagd iets mee te 

nemen, indien mogelijk, waar een verhaal(tje) aan vastzit. Een oud voorwerp 

van vroeger misschien? Graag tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher.           

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Polar_bear_sign_Svalbard.jpg
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Verslag van de Adventsavond op 15 december 2015 

In een prachtig versierde kerk, met veel kaarsen op de tafels en een opgetuigde 
kerstboom vierden de Zusterkring samen met genodigden het adventsfeest, de 

voorbereiding voor de kerst, de komst van het Licht, van Christus. Verschillende 

mensen leverden een bijdrage aan het programma.  

We zongen het lied “Licht om te leven”, de adventskaarsen werden stuk voor 

stuk aangestoken, alleen de 4e voor de laatste adventszondag is nog niet aan de 

beurt. Over het schilderij van Alistair Gordon hield Fenna Tilstra een meditatie. Je 
kunt in een schilderij meerdere lagen ontdekken, vooral als je ook iets over de 

schilder weet. 

De Bijbellezing uit het Johannesevangelie werd evenals de overdenking door Alie 

Noord uitgesproken. Hierin werd ook op de tegenwoordige situatie met de 

vluchtelingen uit oorlogsgebieden ingegaan. Tussendoor luisterden we naar een 

muzikaal intermezzo, gezongen kerstliederen door Annet Boekel, begeleid door 

Klaas van der Werf op de harp of gitaar of blokfluit. 
Bij de tonen van de harp was het muisstil in de 

kerk. 

In het verhaal van Roelie de Vries na de pauze 

kwam weer de onzekere toestand in de wereld aan 

bod, wat heel herkenbaar was. Het verhaal vertelde 

over iemand, die niet direct veel met vluchtelingen 
ophad, maar op het moment dat ze er zelf contact 

mee kreeg toch een andere mening toegedaan was. 

Een schitterend verhaal.  

Nadat alle medewerkers aan deze avond bedankt 

waren en het zingen van het prachtige lied “Uit uw 

hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het 

licht, met een naam en een gezicht even weerloos 
als wij mensen” gingen we huiswaarts, ons verder 

voorbereiden op de komende feestdagen.  
 
An Advent Candle geschilderd door  
Alistair Gordon, een jonge Britse schilder 
 

 
 
Impressie van de adventsavond  
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Open avond in Haren 
 
Op Dinsdag 23 februari organiseert de Doopsgezinde gemeente Haren opnieuw 

een Open Avond. 

 

Prof. Dr. Hans Renner zal een referaat houden over: 

 

Midden- en Oost-Europa 
na de val van de muur 

 

Na de val van de muur hebben 

zich grote ontwikkelingen 

voorgedaan, die tot op heden 

invloed hebben op de politieke, 

economische en sociale 
verhoudingen in Europa en het 

Midden-Oosten. 

Prof. Renner wil dan ook in zijn 

verhaal de lijn doortrekken tot de 

huidige tijd. 

Een boeiende verteller. Zelf 
oorspronkelijk afkomstig uit 

Tsjechië, waarmee hij nog steeds 

nauwe banden onderhoudt en een 

belangrijke rol speelt in de 

wetenschappelijke betrekkingen 

tussen Tsjechië en Nederland. 

 
Prof. Renner was tot zijn emeritaat hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit 

van Groningen met als specialiteit de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. 

Hij geeft cursussen en lezingen in het hele land, onder andere ook bij de HOVO 

in Groningen. 

 

Van harte welkom. 
De avond begint om 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Haren, Stationsweg 1. 

 

Adoptieprogramma 

 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand december een bedrag van €  

46,25. De collecte tijdens het gezinskerstfeest was bestemd voor de 

adoptiekinderen. De opbrengst hiervan was 

€  73,10. 
Met deze fraaie bedragen erbij is de eindstand voor 2015 gekomen op €  386,00. 

Met dit bedrag als batig saldo openen we het jaar 2016. 

Van zuster Sjoukje Wethmar ontvingen we een schrijven  met een dankwoord 

voor het werk dat onze gemeente doet voor het adoptieprogramma. Wij sluiten 

ons hierbij aan en danken u allen voor uw bijdragen en we hopen dat u ons werk 

ook in het nieuwe jaar wilt blijven ondersteunen. We wensen u allen een 
gezegend en gezond 2016 toe. 

 

L.Huizinga                

B.Huizinga-Lutgendorp 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7haPTy7HKAhUELA8KHb9eA_oQjRwIBw&url=https://www.reddit.com/r/pics/comments/2lkwec/lichtgrenze_8000_illuminated_balloons_to_recreate/&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGywHmGmoMgRbkEFlDN_MQvUd7H8g&ust=1453145572297222
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De Vredesduif 
 
Met de afbeelding van de 

Vredesduif zend ik ook jullie 

mijn beste wensen voor 2016. 

Deze plaat werd geschilderd 

door Aafke Westerbrink. Ze 

werkte bij de Plantenfysiologie 
in Groningen. 

Ze was analyste en werkte mee 

aan het onderzoek van een 

goede vriendin, inmiddels 

overleden. Aafke en ik hebben 

nu en dan contact; zij is gaan 

schilderen. En zo kreeg ik deze afbeelding, de Vredesduif, geschilderd op 
gekreukt zilverpapier. Ze vond het prima dat ik deze nu verzend aan familie en 

bekenden,  dus ook aan jullie.  

 

Een hartelijke groet van Siny ter Borg,  

oud lid van de Doopsgezinde Gemeente Haren. 

Nieuwjaarsduik 

 

 
 

In Rusland wordt het feest van de 'Doop van de Heer' begin januari gevierd, met 

een zwempartij in een uitgehakt wak, waarna de gelovigen een zegen vragen 

van de priester. 
Onze predikant Klaas van der Werf, deed voor de 11e keer mee aan de 

nieuwjaarsduik te Burum waar oud RTV-weerman Jaap Nienhuis het startschot 

voor de duik gaf. 

 



Algemeen 

 

 

 
23 

Wereldbroederschapsdag 24 januari 2016  
 
De gezamenlijke viering van de Wereldbroederschapsdag voor de gemeenten in 

de GDS regio is op 24 januari 2016 in de Vermaning te Roden.  
 

 
 
De dienst begint om 10:15 uur en wordt voorgegaan door ds. Fokke Fennema en 

ds. Jacob Kikkert. Aan de viering verleent het koor van de Doopsgezinde 

gemeente Roden haar medewerking. De dienst zal staan in het teken van het 

thema de van het Wereldcongres dat afgelopen juli gehouden werd in 
Pennsylvania: Gaan met God, zoeken naar wat het betekent om mensen van God 

te zijn, betrokken, samen op weg, een voortdurende, eindeloze beweging.  

We verwachten een volle kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot 

napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.  

 

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

houdbare 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 het meest nodig hebben.  

 

Het begin  

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 
ontvangen had voltrok Blaurock de plechtigheid aan de anderen.  Jaarlijks wordt 

Wereldbroederschapsdag op een zondag rondom deze datum gevierd in alle 

doperse gemeenten wereldwijd. 
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Bewogen Vrouwendagen       
van 7-11 maart 2016 in Dopersduin te Schoorl 
  

Het thema waar wij ons dit jaar in gaan verdiepen is: bron-waterstroom-zee. 

Water is zo wezenlijk belangrijk, we dorsten ernaar, we genieten ervan en soms 

overspoelt het ons. 
We lezen erover, we zingen ervan, we gaan naar het strand en genieten van de 

zee en we zoeken naar de Bron van levend water in ons eigen leven. 

  

Voor de creatieve werkvormen gaat Sjoerdtsje de Boer ons weer verrassen en 

Saakjen van Hoorn gaat met ons  

in gesprek met bijbelse verhalen over water, storm en zee, over moedige of 

bange mensen. 
  

In de avond smullen we van een heerlijk diner, we zingen graag, en ontmoeten 

elkaar intenser in een ontspannen programma of gesprek. 

U kunt zich opgeven via de mail naar info@dopersduin.nl  

        of telefonisch 072-5091274 

Bij verblijf in Slaaphuis 2 (eenvoudige tweepersoonskamer met eigen douche en 
toilet) kost de midweek €250,- 

Bij verblijf in Slaaphuis 3 (moderne tweepersoonskamer met eigen douche en 

toilet) kost de midweek €280,-  

Prijzen zijn volpension, inclusief toeristenbelasting en linnenpakket. 

Bij éénpersoonsgebruik van een kamer wordt €15,- per nacht toeslag berekend.   

  

      De zachte krachten 
 

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen. 
 

De machten die de liefde nog omkluistren 

zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen. 

dan kan de grote zaligheid beginnen 

die w' als onze harten aandachtig luistren 
 

in alle tederheden ruisen horen 

als in kleine schelpen de grote zee. 

Liefde is de zin van 't leven der planeten, 
en mense' en diere'. Er is niets wat kan storen 

't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 
 

Henriëtte Roland-Holst - van der Schalk 
( 1869 - 1952 ) 
 

Gedicht overgenomen uit Geloven Onderweg.  

Dominicaans tijdschriftvoor bezinning, bezieling en beweging 
winter 2015.  

José Weening 

mailto:info@dopersduin.nl


 
 

 

Colofon DG Assen 
 

Consulent voor het gehele pastoraat 

incl. gespreksgroepen: 

Ds. J.H.Kikkert, Entinge 7 
9301 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Voorzitter: A.J.Anema, Lonerbroekweg 2 
9409 TR Loon  0592-343769 

 

Secetaris:J.Wester-Venema 

Telgenkamp 7  9451 GE Rolde 
0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 

 

lid:R.de Poel-Hijlkema 
Hoofdweg 220   9421 VE Bovensmilde 

0592- 412404 

 

Uitvoerend boekhouder: 

T.Koudenberg-Huizinga Tymanshof  8 
9403 PJ Assen 

0592-375895 

rek.nr. NL18RABO0302912592 

tnv.Doopsgezinde Gemeente p/a 
Tymanshof 8 

 

Kerkgebouw: 

Oranjestraat 13 Assen 
postadres: Telgenkamp 7 

9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

website: www.dgassen.doopsgezind.nl 
 

Wijkhoofden: 

 

Wijk 1: Kloosterveen Zr R.de Poel-

Hijlkema 
Hoofdweg 220  9421 VE Bovensmilde 

 0592-412404 

 

Wijk 2 : Beilen  Br. H.Manting 
Pr Bernhardstr 1-P 9411 KH Beilen 

0593-543939 

 

Wijk 3: Centum/West Br G.J.Blanksma 
Emmastraat 8 9401 HG Assen 

 0592-316688 

 

Wijk 4: Rolde/Loon/Gieten/Assen Oost 

Zr J.Wester-Veenstra Telgenkamp 7 
9451 GE Rolde 0592-248053 

 

Wijk 5 : Marsdijk/Rhee/Assen Noord/ 

Peelo     Zr A.Hummelen-Evenhuis 
Asserstr 202  9486 TE Rhee 

 0592-291662 
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