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 Doopsgezinde gemeente 
 Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

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 

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 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde 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.  

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  

(bereikbaar van maandag t/m donderdag 
9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 
33, Groningen 

 

 

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 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 
Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 18 mei 2016. Kopij (alléén als Word-

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

inleveren vóór 11 mei 2016 bij de beide 

redactieleden van de betreffende DG.  
 

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 
NIEUW E-MAILADRES: 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tympad 8 

9753 AJ Haren 
tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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Kerkplein! 
 
Soms zou ik willen dat ik wat minder fragmentarisch was. In mijn agenda staat 

dat het mijn beurt is een artikel voor ons gemeenteblad te schrijven. Natuurlijk 

weer iets te laat vang ik deze nobele taak aan. Maar… waar zou het ook al weer 

over gaan? Ik kijk het lijstje na dat Loek Huizinga ten behoeve van ons voorgan-

gers maakte, en daar staat bij mijn bijdrage: Kerkplein.  

 
Blijkbaar heb ik in januari een zinnige gedachte gehad over ons kerkplein, en 

ongetwijfeld heb ik dat toen ter plekke gloedvol verbonden met de Paastijd. 

Kerkplein, in de vreugdetijd van 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. En nu? Ik 

heb geen idee meer wat ik daar voor idee bij had. En niemand verder meer. Mijn 

hersens zijn onnavolgbaar in wat opborrelt, en  vervolgens ook weer wegsijpelt 

blijkbaar. het doet een beetje denken aan een verhaal van Simon Carmiggelt die 

op aanraden van een bekende een blaadje naast zijn bed legt, om eindelijk eens 
de goede ideeën die hem soms wekken uit de slaap, op te schrijven. Om ze niet 

de volgende morgen weer kwijt te zijn. Volgens het verhaaltje noteert hij 's 

nachts tevreden zijn idee, en slaapt gerust weer in, in de wetenschap dat deze 

geniale inval niet verloren is. De volgende morgen pakt hij vol verwachting het 

blaadje waarop enigszins slordig staat: puntje verkeerd.  

 
Wat in de nacht voldoende leek om de inval vast te houden is de volgende mor-

gen van elke betekenis ontdaan. Kerkplein. Nu kan ik natuurlijk het hele kerk-

plein laten varen, en gewoon net doen alsof het er nooit was, maar zo steek ik 

niet in elkaar. Er moet een zin zijn, en ook al weet ik die niet meer, het woord 

kerkplein staat er niet voor niets! En terwijl het kerkplein in mij omgaat komen 

er beelden en gedachten. Ik zie de steentjes, het hek. het is een beetje bere-

gend, en leeg, de muren van weeshuis en diaconie stralen in hun grijsheid af op 
het plein.  

En sinds de kerk weer zo mooi erbij staat, en de stoepjes weer heel zijn en er 

een mooie gelijkmatige toegang naar de diaconie is, is het alsof  het plein nog 

niet meedoet aan deze facelift. Het is rustig en sereen dat plein. Een mooi oud 

stukje stad, maar het lijkt alsof het niet helemaal meedoet. Met het hek ervoor, 

dat af en toe best uitnodigend open staat, met deuren die ook soms uitnodigend 
openstaan, is er toch nog een leeg pleintje. het is een afstand die overbrugd 

moet worden, ook al gebeurd dat best wel vaker.  

 

Ineens komen me twee beelden van Pasen en Pinksteren te binnen die ruimtelijk 

een commentaar lijken te geven op ons pleintje. Pasen is het verhaal van de 

overwonnen dood. Van nieuw leven en nieuwe mogelijkheden. Met liederen: nu 
loopt geen weg meer dood, niks is meer tevergeefs. En dat wordt verbeeld met 

het graf waarvoor een steen is weggerold, die zo groot is dat je dat niet eigen-

handig kan doen. Een afgesloten plek is oorverdovend open ! zeg maar het hek 

staat wagenwijd open! Als een beeld, uitnodigend, spontaan, je weet niet hoe en 

wat en waarom, en wat er in Godsnaam gaat gebeuren…  

Maar het hek staat al vast heel erg open..  En hoe komt die weggerolde steen, 

als eigen ervaring nu bij ons binnen? De steen, die als een pak van ons hart 
wegrolt. Een bevrijding die we zien, en die tot een bevrijding wordt die we voe-

len! Van een Pasen aan ons gebeurd, voor onze ogen, naar het verhaal van Pink-

steren. Het begin van de gemeente!  



Hoofdartikel 

 

 

2 

 

Het begin van een klein angstig kuddeke dat durf krijgt. Het weer ziet zitten. Dat 

zich niet meer laat vangen en bepalen door het einde, de dood, de hond in de 

pot, de gemiste kansen, het gevoel van voorbij.  

 

Het beeld bij dit verhaal is het beeld van gesloten deuren waarachter een klein 

clubje met angst en beven de toekomst tegemoet ziet. Maar dat gelukkig door 
een alles doordringende , waaiende, in beweging brengende hoop dwars door die 

deuren heen geraakt wordt. Een geweldige windvlaag, die nadat eerst die graf-

steen al weg was nu in een moeite door de deuren open waait.  En ineens zie ik 

dat op het kerkplein. De grote piepende hekken, die uit zichzelf open zwaaien , 

de ruimte van het plein in bloei gezet. Een windvlaag die nieuwsgierig mensen 

meeneemt, en in een donderende klap de deuren open laat zwaaien. Die de 
angst wegneemt. Ons durf en ideeën geeft. Durf om te geloven, geloof, omdat 

de deuren open zwaaien en er blijkbaar mensen naar binnen willen, en wij in de 

deuropening , in het zonlicht dat op het kerkplein valt.  

 

Ds. Geert Brüsewitz  
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Kerkdiensten en  

Activiteiten   

 

Donderdag 14 april 

19.30  uur Voorjaarsleden- 
vergadering 

Zaterdag 16 april 

13.00 uur Geloven met je voeten 

14.00-16.00 uur Openstellingkerk 

 

Zondag 17 april  

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

 

Maandag 18 april 

14.30 uur Zusterkring Haren 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 
Dinsdag 19 april 

17.30 uur Doperse Dis 

19.30 uur Wijk Vinkhuizen 

 

Donderdag 21 april 

20.00 uur Broederkring 
20.00 uur DoReCafe met Ds. Hinne 

Wagenaar “Nijkleaster: oefenplaats 

voor kerkvernieuwing” 

 

Zaterdag 23 april 

14.00-16.00 uur Nieuwe Zusterkring 

 
Zondag 24 april 

10.00 uur Ds. C. Duhoux 

10.00 uur Kiezels en Keien 

17.00 uur Iona Vesper 

                  Ds. E.J. Veldman 

 
Maandag 25 april 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 

Dinsdag 26 april 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofswerkgroep 
 

Zaterdag 30 april 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

 

 

 
 

Zondag 1 mei 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Dinsdag 3 mei 
10.00 uur Koffiemorgen 

 

Donderdag 5 mei 

12.00 uur Lunchconcert koor 4 mei-

project  
voor meer informatie zie elders in dit blad 

 

Zondag 8 mei 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 9 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 
 

Dinsdag 10 mei 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Natafelen-gespreksgroep 

19.30 uur Kerkenraad 

 
Woensdag 11 mei 

13.30 uur Zusterkring Haren 

Wandelmiddag 

Redactievergadering 

 

Vrijdag 13 mei 

18.00 uur Pizza’s, Bijbel en Bier  
 

Zaterdag 14 mei 

10.00-16.00 uur Orgeldag Noord-

Nederland en Openstellingkerk 

 

Zondag 15 mei Pinksteren 
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 16 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 
Dinsdag 17 mei 

17.45 uur Doperse Dis 
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Woensdag 18 mei 
19.30 uur Zusterkring Groningen 

20.00 uur GDS-Voorjaarsvergadering 

 

Donderdag 19 mei 

20.00 uur Broederkring 

 
Zaterdag 21 mei 

13.00 uur Geloven met je voeten 

 

Zondag 22 mei 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien 
14.30 uur Concert Noord Nederland 

 Gitaarensemble 

17.00 uur Iona Vesper 

                      

Maandag 23 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 
Dinsdag 24 mei 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofswerkgroep 

 

Zaterdag 28 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 29 mei 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 30 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 
     Jaarvergadering 
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Waarderende Gemeenteopbouw - Viering 17 april 
 
Met behulp van de methode Waarderende Gemeenteopbouw proberen we met 

elkaar op het spoor te komen wat ieder van ons waardevol vindt aan en in de 

gemeente. Inmiddels tekenen zich onder begeleiding van Marion Bruggen al wat 

contouren af. Die zijn onder gebracht in drie thema’s. Om het actieve daarin te 

benadrukken zien we de gemeente als een soort werkplaats.  

 

Een 'werkplaats’:  
 voor verdieping van gelovig leven. Daarbij gaat het om op het spoor te 

komen waar Gods verhaal en mijn en ons verhaal elkaar raken (mystiek).  

Dat heeft bijvoorbeeld te maken met spiritualiteit. 

 

 voor bruggenbouwers in de wereld. Het gaat dan om de dienst en de zorg 

aan de wereld om ons heen dichtbij en verder weg (diakonia). Hoe gastvrij 
zijn wij? Kunnen wij iets betekenen voor vluchtelingen? 

 

 voor duurzame verbindingen. Dan gaat het om de onderlinge verbonden-

heid (koinonia). Dat uit zich bijvoorbeeld in aandacht voor mensen die 

minder in beeld zijn en zoiets als het hernieuwen van de wijkbijeenkom-

sten. 

 
Rondom deze thema’s zijn drie verschillende groepjes in de gemeente bezig met 

plannen maken om e.e.a. te concretiseren. Het is de bedoeling dat deze concrete 

plannen op feestelijke wijze in de dienst van 17 april worden bekend gemaakt. 

Dit worden de ideeën waar wij als gemeente mee aan het werk gaan de komen-

de jaren. Het is dus niet niks!  

 
Het ligt in de bedoeling om de plannen in de dienst van 17 april zo concreet mo-

gelijk te presenteren. Het liefst zien we dat op creatieve wijze middels een colla-

ge, een spel, een clip, een  verhaal, een activiteit. Enfin, creativiteit kent geen 

grenzen!  Het enig dat ons daarin enigszins beperkt is het tijdsbestek van de vie-

ring zelf. 

 
Het ligt in de bedoeling om de dienst gezamenlijk voor te bereiden met  betrok-

kenen vanuit iedere werkgroep/werkplaats. 

 

N.B. Nog steeds is een ieder van harte welkom om mee te doen en mee te den-

ken met  een van deze drie groepen, of in de viering. Eigenlijk is iedereen nodig. 

Het gaat tenslotte over onszelf. En wie wij zijn als gemeente, nu en morgen. 

 
ds. Jacob Kikkert 
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Geloven met je voeten, zaterdag 23 april 
 
Een aantal keer in het jaar maken we een wandeltocht op een zaterdag langs het  

bekende Jakobspad - dat uiteindelijk naar Santiago de Compostella voert.  

Ooit zijn we begonnen in Uithuizen. Op zaterdag 23 april (anders dan in het  

programmaboekje staat aangegeven) voert de wandeling van Spier naar Ruinen.  

 

Een tocht die ons voert door het prachtige natuurgebied Dwingelderveld. Een 
tekst, een gedachte of een vraag om al gaande over te mijmeren, of er al wan-

delend met elkaar over van gedachten te wisselen, vergezelt ons op onze tocht. 

‘Geloven met je voeten’ is een activiteit van de doopsgezinde gemeente Gronin-

gen, waarvan we hopen dat veel mensen uit omringende gemeenten er aan mee 

willen doen.  

 

Waar en wanneer:  
Zaterdag 23 april 

We vertrekken om 13:00 uur vanaf het restaurant het Schortinghuis in Spier en 

komen na een wandeling van zo’n 13 km aan bij de Mariakerk in Ruinen. Deze 

kerk was ooit onderdeel van het oudste klooster van Drenthe; de Benedictijner 

Abdij van Ruinen. Diegenen die met het openbaar vervoer reizen, kunnen afge-

haald worden van het treinstation Assen.  
 

Graag even opgave van deelname,  ook opdat we gecoördineerd elkaar vervoer 

kunnen bieden!  

 

Ds. Jacob Kikkert 

 
 

Nieuwe Zusterkring 23 april  
 
Op zaterdagmiddag 23 april komt de Nieuwe Zuster-

kring weer bijeen van 14.00 – 16.00 uur in de Menno-

zaal.  

 

We gaan dan o.l.v. Ellen van Drooge het ‘Levenkunst-

spel‘ doen. Geen toneelstukjes of rollenspellen maar in 

kleine groepjes a.d.h.v. één van de 52 kaarten van dit 
spel elkaar beter/anders leren kennen. 

 

Zoals omschreven op het kaartspel:  

Het ‘Levenskunstspel‘ bestaat uit 52 kaarten. Op elke kaart staan drie inspire-

rende vragen en een beeldhaiku (tekening uit één lijn). De kaarten richten je 

aandacht op je mogelijkheden en laten je focussen op meer kwaliteit in je leven. 
Ze houden je een spiegel voor, waardoor je meer zicht krijgt op jezelf en op el-

kaar. Zo word je spelenderwijs vaardiger in de kunst van het leven.  

 

 

Opgave graag via nieuwezusterkring@gmail.com (uiterlijk 22 april). 

 

mailto:nieuwezusterkring@gmail.com
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Van de financiële administratie (april 2016) 
 
Hoofdgeld eerste kwartaal 2016 

 

Hieronder ziet u het resultaat over periode januari t/m maart 2016 van de op-

brengsten van het hoofdgeld en het aantal gemeenteleden dat dit tot stand heeft 

gebracht. Met dit resultaat liggen we op koers om het begrote bedrag voor 2016 

te realiseren. Dank aan allen die tot nu toe hebben bijgedragen. 
  

 
 

 

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 Ge-

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

hetzelfde bedrag over. Een dergelijke schenking kan bij de jaarlijkse belasting-

aangifte volledig worden afgetrokken. U hoeft dus geen rekening te houden met 

de drempel van 1% (minimaal € 60) en het maximum van 10% van het verza-

melinkomen. 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  

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
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Collectebonnen 
Collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar. Het afgelopen halfjaar is er een flinke toe-

name geweest in het gebruik van collectebonnen.  

Graag willen we het gebruik nogmaals onder de aandacht brengen door de pro-

cedure voor het verkrijgen van de collectebonnen hier te herhalen:  

 

- 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 

boeken naar de rekening van de kosterij van de Doopsgezinde Gemeente 

Groningen:  

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 Dijk-

stra) liggen de zondag nadat de betaling is binnen gekomen in een enve-

loppe (met naam besteller) in de kerkenraadskamer en kunnen daar na af-

loop 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 

 

 

 

Huis-, ziekenbezoek en pastoraat in onze gemeenten 
 
In onze gemeenten (Eenrum, Groningen en Assen) 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, levensvragen 

of persoonlijke pastorale nood. Meestal wordt dit doorgegeven door het 

(wijk)contactpersoon of kerkenraadslid. Maar daarnaast kun je zèlf ook het initia-

tief nemen!  
Zelfs in gemeenten als de onze, die getalsmatig niet zo groot zijn, kan het soms 

voorkomen dat predikanten niet onmiddellijk geïnformeerd zijn over het wel en 

wee van gemeenteleden. Dat betreurt ons. Als predikanten stellen we het zeer 

op prijs dat er met ons contact wordt opgenomen in geval van ziekte, zieken-

huisopname of anderszins. We hebben hiervoor altijd tijd en gelegenheid. 

 
ds. Geert Brüsewitz  en ds. Jacob Kikkert 

mailto:a.weening@rug.nl
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Ledenboek  
 
Op Palmzondag 20 maart 2016 zijn drie belangstellenden als leden toegetreden 

door doop op eigen belijdenis: Vicky van der Linden,  Egbert Huizinga en Matthijs 

Nugter.  

 

Van harte welkom! 

 
Tiny Spanjer, 

ledenadministratie 

 

 

Belijdenis Matthijs, Vicky 
en Egbert 
 

Wij willen jullie ontzettend bedanken 

dat jullie bij onze belijdenis en doop 

aanwezig zijn geweest. 
 

Voor ons waren dit een tweetal bij-

zondere dagen, eerst de belijdenis-

avond waar jullie aanwezig konden 

zijn om ons vragen te stellen.  

En natuurlijk Palmpasen de dag van 
onze doop en waar we onze belijdenis nog maal hebben voorgelezen.   

Wij hebben erg genoten van al de mensen in de kerk en de vele mooie geluk-

wensen en presentjes die we hebben gekregen.  

 

Matthijs Nugter, Vicky van der Linden en Egbert Huizinga 

 
 

 

Archiefmateriaal gezocht!  
 
De zomertijd is begonnen, ’s avonds al weer langer licht om nog even in de tuin 

te werken of een rondje om het Paterswoldse Meer te fietsen. Vroeger was dit in 

huis de periode van de grote schoonmaak: de bedden naar buiten, gordijnen 

wassen en het hele huis poetsen en opruimen.  

De archiefcommissie in onze gemeente is op haar manier ook begonnen met een 

grote ‘schoonmaakbeurt’ van de vele archieven die onze Doopsgezinde Gemeen-
te rijk is. 

 

In 2015 is deze commissie gestart met het verzamelen van archiefstukken over 

de periode 2000-2010. Deze stukken zullen zoveel mogelijk worden overge-

bracht naar de Groninger Archieven. Daarnaast willen wij sommige waardevolle 

zaken in ons eigen archief bewaren. 
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De meeste archiefstukken voor 
2000 zijn al verzameld en bevin-

den zich bij de Groninger Archie-

ven. 

 

Naast archiefstukken gaat de 

aandacht van de commissie ook 
uit naar roerende goederen zoals 

borden, Bijbels, boeken en ander waardevol materiaal waarmee de Doopsgezinde 

geschiedenis in de stad Groningen verteld kan worden. Kortom alles van waarde 

om te bewaren in ons eigen Doperse archief of in de Groninger Archieven. Denk 

daar bij aan liturgieën, boeken, herinneringen van/aan gemeenteleden, kranten-

knipsels, kaarten, rekeningen, gespreksnotities, beleidsstukken, contracten, etc. 
Ook als u denkt dat het niet (meer) interessant is.  

Wij zijn ook erg geïnteresseerd in foto’s; het liefst voorzien van data, namen en 

plaatsen.  

 

Al werkend ontdekt de commissie dat veel gemeenteleden van de DGG ook nog 

veel interessant materiaal in huis hebben van de periode vóór 2000. Zelfs uit 

1957!!  Dus krijgt u binnenkort de lentekriebels voor een schoonmaakbeurt en 
komt u nog materiaal tegen van de DGG dat wij kunnen archiveren voor onze 

eigen gemeente of de Groninger Archieven, laat het ons weten. 

 

Beno Hofman, Cees van Hoorn, Frans Riepma, Tiny Spanjer en Femmy Busscher 

 

 
Hartelijk dank voor de dubbele bloemenhulde  
 

Binnen een tijdsbestek van twee weken werden we twee keer verrast door de 
bezorging van een boeket bloemen, afkomstig van de doopsgezinde gemeente. 

We waren bijzonder ingenomen met dit gebaar, waaruit blijkt dat ons wel en wee 

uitstekend wordt gevolgd. 

 

De eerste bloemen, bezorgd door een bloemist, waren bestemd voor onze ver-

jaardagen op 9 en 12 maart. We hebben de leeftijden van 75 en 80 jaar bereikt, 
respectievelijk Klaske en Bé. 

Op zondagmiddag 20 maart kwam br. Gerrit Koopmans ons de kanselbloemen 

brengen, waarvan we nog lang hebben genoten. Br. Koopmans bleef gezellig 

theedrinken en bezorgde ons een leuke zondagmiddag. Voor deze bloemenhulde 

zeggen we hierbij hartelijk dank! 

 

Sinds onze verhuizing uit de wijk Lewenborg naar de Vondelflat zijn we gecon-
fronteerd met enkele vervelende gebeurtenissen. Klaske kreeg begin 2015 te 

maken met een gesprongen adertje in haar linkeroog, waarvan het gevolg helaas 

was dat ze met dat oog niets meer kan zien. Diverse 

bezoeken aan een oogarts in het Martiniziekenhuis en veelvuldig dagelijks toe-

dienen van  meerdere oogdruppels hebben geen resultaat opgeleverd. Het ande-

re oog is in december aan staar geholpen en dat is goed geslaagd.  
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In februari jl. is de geldigheidsduur van mijn rijbewijs verlopen. Pogingen om een 
nieuw rijbewijs te bekomen zijn niet gelukt vanwege mijn handicap. Achteraf ben 

ik door meerdere personen getipt dat de ANWB wellicht nog iets voor mij kan 

betekenen. Dat ben ik nog wel van plan, proberen kan altijd. 

Tot slot nogmaals hartelijk voor de prachtige boeketten 

 

Klaske en Bé Poppens 
 

 

Bijbel, Pizza en Bier en The Passion  
 

Met het volgende stukje wil ik jullie iets vertellen over twee jongerenactiviteiten 

waar ik bij geweest ben. Eerst wil ik iets vertellen over Bijbel, Pizza en Bier, waar 

de “jongeren” van de gemeente eens in de zoveel weken samen komen om pizza 

te eten en daarbij een drankje te drinken. Na het eten komt de bijbel centraal te 
staan. Dit gebeurd op verschillende wijzen, de ene keer lezen we iets uit de bij-

bel en praten hier vervolgens over of lezen een stuk uit de bijbel maar dan op 

een speciale manier bijvoorbeeld Close & Slow waardoor we weer anders over de 

bijbel kunnen praten.  

Maar de laatste keer stonden de drie belijdenissen centraal. Door onze belijde-

nissen bij de jongeren voor te lezen kregen zij de kans om ons te bevragen. Dit 
waren een paar mooie voorbeelden waarom de jongeren graag samen komen om 

een Pizza te eten.  

 

De tweede activiteit waar ik iets over wilde vertellen was samen The Passion kij-

ken in de Mennozaal. Voor mij was het de eerste keer dat ik hierbij kon zijn. Na 

de dienst ging een groep van ongeveer 15 jongeren naar de Mennozaal om The 
Passion te kijken. Hier hadden ze een beamer neergezet met het live beeld uit 

Amersfoort. Onder het genot van zelf meegebrachte hapjes en drankjes werd dit 

een erg gezellig avond. Tijdens de voorstelling waren er verschillende wedden-

schapjes, waar gaat het volgende interview over, van wie is dit liedje. Dit was 

erg vermakelijk om te zien en te horen hoe iedereen dacht over de verschillende 

liedjes.  

 
Dit zijn twee voorbeelden van activiteiten waar jongeren de laatste tijd samen 

zijn gekomen. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te vinden. Voor de jonge-

ren die nog twijfelen om eens een pizza te komen eten zou ik willen zeggen de 

volgende keer is vrijdag 13 mei. 

 

Egbert Huizinga  
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 17 april 
10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

 

Zondag 24 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 1 mei 

10.00 Dienst in Roden! 

(Padkamp 2b) 

Voorganger: Ds. Van der Werf 

Er is dan geen dienst in onze kerk; 

voor gezamenlijk vervoer kan men 

contact opnemen met de fam. 
Haadsma, 050-5348734 

 

Zondag 8 mei 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 15 mei, Pinksteren 
10.00 Zr. Van Kempen-Tollenaar 

 

Zondag 22 mei 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 29 mei 

10.00 Ds. F.R. Fennema 

 

 

Andere activiteiten 
 
Woensdag 13 april 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 14 april 

20.00 30+ 

 
Maandag 18 april 

14.30 Zusterkring 

met Tea Rienksma 

 

Donderdag 21 april 

20.00 uur Open avond 

‘Beleving van het landschap’ 
met drs. Femke van Dam 

Meer informatie verderop 

 

Vrijdag 29 april 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 
 

Dinsdag 3 mei 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 
Woensdag 11 mei 

14.30 Zusterkring, afsluiting seizoen 

met wandeling 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 12 mei 

19.45 Voorjaarsledenvergadering 
met jaarverslagen en jaarrekening 

2015 en plannen en vooruitzichten 

 

Vrijdag 27 mei 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 
 

 

 

 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Jaarverslag 2015 Doopsgezinde Gemeente Haren, deel 2 
 
Zondagsschool 2015 (verslag Anne-Geertje Hoekema) 
In 2015 hadden we maximaal 9 kinderen. De opkomst is redelijk trouw. Niet al-

tijd hebben de kinderen zin in de zondagsschool. Maar meestal vonden ze het 

uiteindelijk toch leuk en is het een gezellige groep in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 

Gezien het aantal kinderen is er voor gekozen om na de zomer de groep niet 

meer te splitsen. Maar soms wordt dit, afhankelijk van het onderwerp, nog wel 

gedaan.  

Vanuit de GDS als jongerenwerker, maakt zr. Yvette Krol een voorzet van het 
programma. Met een aantal ouders wordt het programma verder uitgewerkt. Een 

verhaal met een meestal creatieve verwerking daarvan. Het streven is om elke 

twee weken zondagsschool te hebben, door vakanties wel eens wat langer niet. 

Er wordt in de kerk gestart met het zondagsschoollied, het aansteken van de lan-

taarns en het kijken in het doosje waar een aanwijzing voor het thema in zit.  

Als afsluiting van het zondagsschool-seizoen zijn we naar de doolhof en het pan-
nenkoekenhuis in Appelscha geweest. Daar is ook afscheid van Marien genomen 

die naar de middelbare school ging.  

De start van het zondagsschoolseizoen was in eind augustus. We zijn een nacht 

in blokhutten op een camping in Sint Nicolaasga geweest. Dat was weer erg ge-

zellig, ook oud-zondagschoolkinderen waren er.  

De kerstviering hebben we dit jaar in eigen hand gehouden. Samen met de kin-

deren hebben we het verhaal van de vierde wijze aangepast op de huidige tijd en 
er hedendaagse liedjes in verwerkt. Ook hebben we een eigen kerstspel nage-

speeld in De Mikkelhorst waar het kerstverhaal bij verteld werd.  

Naast de zondagschool in Haren doen een aantal van de kinderen ook mee aan 

de GDS-activiteiten zoals het schaatsen, de tienerclub en het regioweekend. Ook 

waren er veel bij de Broederschapsdag in Groningen.  

We mogen trots zijn op onze groep kinderen voor wie de kerk nog steeds een 
plek is waar ze zich thuis voelen met elkaar en met de andere gemeenteleden!  

 

CONTACTEN BINNEN DE GEMEENTE 

 

Het Gemeenteblad jaargang 58 (verslag L. Huizinga)  

Het blad verscheen in 2015 elf maal. Het julinummer is vervallen vanwege een 

tekort aan kopij door vakanties en absenties. De hoofdartikelen werden aangele-

verd door de predikanten.  
Zoals steeds de laatste jaren zag het blad er weer verzorgd uit. Toch wilde ‘Gro-

ningen’ door middel van een enquête de mening van de leden c.q. belangstellen-

den polsen wat betreft de inhoud van het blad. De reacties waren over het alge-

meen zeer positief. Wel zullen op termijn de gemeentes Assen en Eenrum deel 

gaan uitmaken van het gemeenteblad. 

 
Wijkorganisatie (verslag Ch. Toxopeus)  

Het afgelopen jaar werden door de wijkcontactpersonen weer de nodige bezoek-

jes afgelegd bij o.a. hoogtijdagen. De predikant en pastoraalwerker werden zo-

nodig geïnformeerd bij ziekte, ziekenhuisopname c.q. verpleeg-inrichting. Helaas 

verliep de communicatie niet altijd vlekkeloos. Elk kwartaal werd de lijst van 

hoogtijdagen-verjaardagen gemaakt voor de predikant en kerkenraad. De uitde-
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ling van de kanselbloemen en de verjaardagenboeketten werd volgens de nieuwe 
afspraken in goed overleg met de kerkenraad en de wijkorganisatie verzorgd. 

In december kwamen de contactpersonen in vergadering bijeen voor het uitwis-

selen van opgedane ervaringen. Tevens werden de kerstcollectelijsten voor het 

jeugdwerk van de gemeente uitgereikt. De kerstattentiekaarten met de tekst van 

zr. Kieft werden per post verzonden. Afgesproken is, dat dit punt besproken zal 

worden met de kerkenraad. De personele bezetting is thans nog compleet, maar 
blijft een punt van zorg. 

 

Kanselbloemen 

Zr. T. Koorn coördineerde de kanselbloemen, ook gedurende haar ziekte! Elke 

zondag als er dienst is in de kerk staat er een mooi boeket bloemen op de ‘kan-

seltafel’. Na afloop van de dienst worden de bloemen gebracht naar een gemeen-
telid of belangstellende als teken van verbondenheid met de gemeente en met 

elkaar. Voor oudere gemeenteleden wordt het wel een fysieke belasting om kan-

selbloemen te kopen en naar de kerk te brengen.  

 

CONTACTEN NAAR BUITEN 

      

WereldWerk (verslag br. en zr. Huizinga-Lutgendorp) 
Zr. en br. Huizinga zijn onze contactpersonen voor WereldWerk (voorheen Bij-

zondere Noden en Vredesgroep). Zij verzorgen het adoptieprogramma en de Ac-

tie Pinkstergroet.  

Het geld voor onze drie adoptiekinderen ad € 600 werd dit jaar ruimschoots 

gehaald. In het begin van het jaar is door middel van enkele collectes een flinke 

basis gelegd. Ook de collecte tijdens de gezinskerstviering heeft flink bijgedragen 
aan het prima resultaat. Eén en ander resulteerde erin dat we 2016 kunnen be-

ginnen met een batig saldo van € 386,-. We willen dan ook graag onze drie kin-

deren blijven ondersteunen.  

In 2015 hebben we drie leden/belangstellenden een Pinkstergroet kunnen 

overhandigen. Zoals steeds was er dankbaarheid. Voor 2016 zullen we vanwege 

enkele overlijdensgevallen aanvulling nodig hebben. We hebben inmiddels een 
verzoek gericht aan Klaas en Heleen. 

 

Broederschapsvergaderingen (verslag A.A. de Vries) 

In 2015 was er weer twee keer een B.V. Eerst in Amersfoort en de tweede keer 

in Amsterdam. 

Amersfoort: We begonnen met een gesprek over beleidsontwikkeling. Daarna 

werkten we in groepjes de bevindingen uit van de gemeentebezoeken en de the-
ologische opvattingen over gemeente zijn, en probeerden de samenhang hiertus-

sen te vinden. In deze gesprekken bleek weer hoe verschillend wij doopsgezin-

den in het geloof staan. Vrij in het christelijk geloven is hier meer een belemme-

ring dan vrijheid. Al met al leverden deze discussies wel begrip voor elkaars pro-

blemen op. Het hielp ook dat de BR besloten had om deze discussie voor de 

lunch te houden, zodat er geen tijdsdruk op zat. 
Er is weer een penningmeester en een nieuw bestuurslid bij het IDGP en een 

nieuw lid bij Geestelijke Zaken. 

Na de lunch werden de notulen, jaarverslagen e.d. behandeld en liep de verga-

dering zonder stress op het geplande tijdstip af. 
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Amsterdam: Na de opening was er het voorstel van het college van curatoren om 
tot proponent te benoemen: Br. S.F. van der Linden; br. M.A. Vermet en zr. L.A. 

Pondman-de Wilde. Twee jongere broeders en een wat oudere zuster die met 

zeer veel genoegen, veel genoegen en genoegen werden voorgedragen. Zo 

kwamen we er eindelijk achter dat de hoeveelheid ‘genoegen’ waarmee men 

wordt voorgedragen, slaat op het cijfer wat ze voor hun scriptie hebben gekre-

gen. Verder is leuk om te vermelden dat Marleen Kieft vanaf januari zitting 
neemt in de BR. In de lunchpauze was er de mogelijkheid om de proponenten te 

feliciteren. 

Na de lunch volgden: notulen, besluitenlijst, jaarverslagen, jaarrekening ADS, 

begroting, gemeentebijdrage en collecterooster. Daarna: SPF, IDGP, predikanten 

en beroepsvoorwaarden, uitkomsten georganiseerd overleg. Vervolgens Semina-

riumzaken: jaarverslag college van curatoren, beleid seminarium. 
En dan ben je blij dat er niet veel wordt gevraagd bij de rondvraag en spoeden 

de afgevaardigden zich weer richting centraal station. 

 

Verslag Raad van Kerken (verslag A.A. de Vries)  

In verband met het kleine aantal afgevaardigden en ziekte zijn er in 2015 maar 

weinig vergaderingen geweest. In die vergaderingen ging het vooral om het 

voortbestaan van de Raad. Er werden geen kandidaten gevonden om het bestuur 
te vernieuwen. Ook bij de grotere lid-kerken was het belang van de oecumene 

kleiner dan het belang van de eigen kerk. M.a.w. het voortbestaan van de Raad 

van Kerken kwam in het geding. Eigenlijk bestond de oecumene in Haren al niet 

meer, want de boodschap die de Raad afgaf: ’wij houden er mee op’, bracht 

geen soelaas. Helaas moest de laatste vergadering in verband met ziekte weer 

worden uitgesteld tot in 2016. Wordt vervolgd.  
 

GDS (verslag R.J. Nienhuis) 

Regulier zijn er elk jaar twee vergaderingen, te weten een voorjaarsvergadering 

en een najaarsvergadering, waarin de vertegenwoordigers van de doopsgezinde 

gemeenten onder leiding van het GDS-bestuur bij elkaar komen. Vaste onderde-

len in deze vergaderingen zijn de bespreking van de activiteiten in het kader van 
het jeugdwerk door ds. Yvette Krol en van het opbouwwerk door ds. Jacob Kik-

kert. 

Wat betreft het jeugdwerk is er nu voor de groep 10-14 jarigen een samenwer-

king met de Remonstranten. Aan het afsluitende regioweekend doen naast de 

jongeren uit het GDS- en NHDS-gebied ook jongeren uit Utrecht mee. Verder is 

er in 2015 een koffertje ontwikkeld voor jeugd die de dienst bezoekt. In dit kof-

fertje zit een samenleesbijbel en verder boekjes voor doeners en denkers en 
knutselmateriaal. Op de broederschapsdag is het koffertje aan de diverse ge-

meenten uitgereikt.  

Jacob Kikkert houdt zich met name bezig met de website van de GDS, de 40-

dagen kalender en het geven en ontwikkelen van enkele cursussen. 

In het bestuur is voorzitter Frans Dukers in de voorjaarsvergadering opgevolgd 

door Tine de Boer. Voorts is Anne-Geertje Hoekema Tine de Boer opgevolgd als 
secretaris. Verder is ons gemeentelid Anco de Vries gewoon bestuurslid in het 

GDS-bestuur. 

Belangrijk onderdeel van de vergadering is het uitwisselen van informatie tussen 

de gemeenten. Hiervoor wordt aan het slot van de vergadering steeds voldoende 

gelegenheid geboden. 
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FINANCIËN 
 

Financiën en financiële commissie (verslag R.J. Nienhuis) 

De jaarrekening 2015 laat een beperkt verlies zien. Ten opzichte van de begro-

ting valt met name op dat het bedrag aan hoofdgeld heel goed op niveau blijft. 

Hier past dus zeker een compliment aan de leden en belangstellenden. Verder 

vielen ook de inkomsten uit beleggingen wat hoger uit. Dit is mede het gevolg 
van het streven naar beleggingen met een houdbaar en tevens jaarlijks wat stij-

gend dividend. Door de lage rentestand lijkt hier de kans te liggen om tekorten 

in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.  

De financiële commissie heeft begin 2015 de concept-jaarrekening 2014 beoor-

deeld en voorzien van een positief advies. Verder is in februari besloten tot het 

doorvoeren van enkele wijzigingen in de zakelijke waarden in de portefeuille. Ge-
tracht is daarbij de portefeuille nog wat schokbestendiger te maken.  

Voorts heeft de financiële commissie een positief advies gegeven bij de begroting 

2016. Op de najaarsledenvergadering in november 2015 nam br. Piet Reidinga 

het stokje in de financiële commissie over van Pieter Jan Haadsma. Na de zon-

dagse dienst werd br. Haadsma bedankt voor zijn jarenlange bemoeienis in de 

commissie.  

Belangrijke gebeurtenis in 2015 was de beëindiging van de huur van de Vreehof. 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we een nieuwe huurster hebben gevonden in 

de persoon van Marja Karenbeld-Meijer. Bij deze huurderswisseling is meteen de 

gelegenheid aangegrepen om behoorlijk onderhoud te plegen aan de ruimte in 

de Vreehof. Geert Christiaans heeft zich met name verdienstelijk gemaakt met 

de begeleiding van het verbouwingstraject. 

De hoofdgeldcommissie is in 2015 niet actief geweest.  
De opbrengst van de kerstcollecte wordt beheerd in een speciaal fonds voor het 

jeugdwerk. Hieruit wordt het zondagsschoolwerk betaald en worden bijdragen 

gegeven voor ander jeugdwerk. 

 

GEBOUWEN 

 
Huishoudelijke dienst 

Een ploegje zusters onder leiding van zr. Haadsma zorgde voor koffie na de 

dienst, ledenvergaderingen en open avonden. Zr. Haadsma zorgt voor de inkoop 

van huishoudelijke zaken en coördineert de schoonmaak.  

 

Kerkgebouw en Vreehof (verslag G. Christians)  

In 2015 is weer de gebruikelijke onderhoudscontrole geweest aan de verwar-
mingsinstallatie in de kerk. De investering in nieuwe cv-ketels heeft een positief 

resultaat. Ook dit jaar waren er geen vervelende storingen.  

Onderhoud aan het schilderwerk was niet nodig. Door een onderhoudsschema 

wordt het schilderwerk periodiek gecontroleerd en dan waar nodig bijgewerkt. In 

2016 is er weer een periodieke controle gepland. 

Ook in 2015 zijn door de broeders Nienhuis en Koorn weer de goten schoon-
gemaakt en verzorgden zij weer het snoeien van de struiken langs de gevels. 

In het najaar zijn de voorbereidingen begonnen voor het opknappen van de 

Vreehof. De Vreehof kwam leeg door het vertrek van de fysiotherapeuten. De 

bedoeling is dat een logopediste de vrijgekomen ruimte op de begane grond gaat 

gebruiken voor haar praktijk. De zondagsschool houdt haar ruimten op de ver-



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

17 

 

dieping. Een mooie gelegenheid om het onderhoud van de ruimten op de begane 
grond goed aan te pakken. In overleg met de brandweer worden tevens nieuwe 

brandweereisen toegepast. Zo wordt de oude deur in de hoek van kerk en Vree-

hof in gebruik genomen als vluchtdeur. In januari 2016 start de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

 

Archief (verslag br. S. Koorn) 
De inventarisatie van het archief van de Doopsgezinde Kring Haren, 1940 - 1958 

en daarna voortgezet als Doopsgezinde Gemeente Haren, 1958 - 2000, heeft 

door ziekte in ons gezin, vrijwel stil gelegen. Hopelijk kunnen de werkzaamheden 

in 2016 weer worden hervat. 

 

Het eerste deel van het jaarverslag verscheen in het vorige Gemeenteblad. 
 

Mads Haadsma 

 

 

 

Verslag van de predikant 2015 
 

We hebben afscheid moeten nemen van zr. T. Haas-Visser, zr. G. Speerstra-
Hoekstra en zr. H.I. Onnes-de Groot. Voor het eerst was ik betrokken bij een af-

scheidsdienst met verstandelijk beperkten, een bijzondere en mooie ervaring. 

Het betrof Coby Reidinga,  zus van Piet en Iet Reidinga. 

 

Na intensieve gesprekken konden drie belangstellenden worden ingeschreven als 

lid: zr. V. Kruisheer-Bai, G. Rietema-Siebenga en R. de Vries- Holman. 
 

Natuurlijk waren er ook de reguliere pastorale activiteiten en de kerkdiensten, 

om de week in Haren en Roden, zodat er een regelmatig contact is met de ge-

meente.  

Daarnaast waren er o.a. maandelijks de themaochtenden en de kringen Noord-

wijk en Paterswolde, die in december zijn samengevoegd. 

 
Met Pinksteren was ik op het eiland Kefalonnia, deels vakantie, deels voor stu-

dieverlof. Ik heb vier dagen deelgenomen aan een seminar over gebruiken en de 

geschiedenis van de Grieks Orthodoxe Kerk in een klooster van de heilige Gera-

simos. 

 

Traditioneel wordt in september een startbijeenkomst gehouden van de Raad van 
Kerken in Haren met een korte vesperdienst in het kerkje van Noordlaren. Daar 

vernam ik dat de Raad zich op wil heffen bij gebrek aan bestuursleden. Diverse 

oecumenische activiteiten (avondgebed, oudpapier-inzameling, jaarlijkse oecu-

menische dienst) gaan nog door. 

 

Het was wel een jaar met veel activiteiten, maar toch relatief ‘rustig’.  

 
Ds. Klaas van der Werf   
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Zusterkring 
 
Maandagmiddag 14 maart was, zoals bijna traditie zo vlak voor Pasen, ds Klaas 

van der Werf onze gast. Deze keer nam hij ons mee naar de Russisch Orthodoxe 

kant van Pasen. Het belangrijkste feest voor deze gelovigen. Men komt bijeen in 

de kerk en verlicht deze dan met kaarsen. Er worden veel iconen gebruikt en ze 

vereren de heilige afbeeldingen, b.v. van Jezus Christus. Ook bidden ze vele kor-

te gebeden die vaak worden herhaald. Er wordt veel gezongen en de aanwezigen 
staan in de kerk. Een icoon heeft Goddelijke kracht. Door de icoon kijk je de he-

mel in.  Maar we hoorden ook over de geschiedenis van de Russische Orthodoxe 

kerk en zijn ontstaan.  

 

Na de Russische revolutie was vanaf 1917 deze kerk een staatskerk. In principe 

staat het communisme vijandig tegenover het Orthodoxe geloof. Toch heeft de 

Russisch Orthodoxe kerk zeventig jaar communisme weten te overleven. Ook in 
Groningen is een Russisch Orthodoxe kerk.  

De paus wordt niet erkend, priesters mogen trouwen maar bisschoppen niet. De 

Katholieke kerk zegt dat de Heilige Geest uit de Vader en de Zoon voorkomt. Bij 

deze Orthodoxen alleen uit de Vader. Het kruisbeeld ziet er ook anders uit. Er 

zijn twee extra balken toegevoegd. En slaat men het kruisteken dan brengt men 

duim, middel- en wijsvinger samen.  
Zo was het, naast onze verdere gebruikelijke invulling, weer een goede en inte-

ressante  middag. Ds van der Werf werd hartelijk bedankt en voor allen wel 

thuis. 

 

Zoals reeds aangegeven in het vorige gemeenteblad, is onze volgende bijeen-

komst 18 april. Dan  spreekt Thea Rienksma over “stilte”. 
 

De Elspeet-conferentie van de LFDZ is 19 en 20 april ! 

 

En alvast voor de agenda:  

Woensdagmiddag 11 mei is onze afsluiting van dit seizoen.  

 

Ria Dijkman-Leutscher 
 

 

Verslag Wijkbijeenkomst in Paterswolde 
 

Op dinsdagmiddag 15 maart kwam de wijk Paterswolde bijeen bij de familie 

Rietema. We waren met acht mensen en ook ds. van der Werf. Dit was de eerste 

keer dat de wijken Noordwijk en Paterswolde samen zijn gevoegd. Met Pasen in 

zicht was dit voor ds. van der Werf een reden om in te gaan op de kerkmuziek, 
een onderwerp dat ook reeds de vorige keer aan de orde was. Muziekinstrumen-

ten waren vroeger niet zo eenvoudig in de kerk te brengen. Een blaasinstrument 

kwam er voor in aanmerking en dan is de schalmei een van de oudste voorbeel-

den. 

 

Ds. Van der Werf toonde ons een houten exemplaar met een dubbel riet. De 
lengte bepaalt de toonhoogte. Uit de schalmei is later de hobo ontstaan. Er zijn 

vele soorten blaasinstrumenten. Dominee liet ook een doedelzak zien, waarbij 
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met de mond een blaasbalg gevuld wordt met lucht waaraan een aantal schal-
meien zitten en een melodiepijp. Ook een orgel zou je onder de blaasinstrumen-

ten kunnen laten vallen, want de tonen worden met lucht aangeblazen. Verder 

toonde hij ons een Keltische harp, waar enorm veel snaren (34) op zitten. Geluk-

kig geeft de kleur van de snaar de soort toon aan. Met behulp van kleine haakjes 

kan de toon een halve noot verhoogd worden. 

In de paastijd wordt de muziek van Bach veel gehoord. Deze muziek is vooral 
voor de kerkdiensten geschreven, waarbij dus juist die instrumenten zoals fluiten 

en hoorn veelvuldig voorkomen. Door middel van een cd konden we deze muziek 

beluisteren. 

 

Het was een inspirerende middag, die ons vooral meer achtergrond gaf bij de 

Passiemuziek. 
 

 

Adoptieprogramma 
 

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

36,05.De stand is met dit bedrag erbij gekomen op  €   631,70 
 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 

 

 
 
 
Op dinsdag 21 april 2016 organiseert de Doopsgezinde gemeente 

Haren weer een ‘Open Avond’ met als onderwerp: 

 
‘Een nieuwe beleving van de werkelijkheid  in het landschap om u heen’ 

door beeldend kunstenaar Femke van Dam. 

 

Zij  neemt u  in de lezing mee op een reis door de tijd om u te laten zien dat de 

combinatie van kunst en landschap zo oud is als de mens. Die reis voert u van 
het Paradijs en de mythische landschappen in de Steentijd in Schotland naar de 

hedendaagse tijd. In de lezing passeren diverse stijlperioden van tuin- en 

landschapsarchitectuur, ingebed in de ideeënwereld van die tijd. 

 

In het tweede deel van de lezing gaat zij in op haar eigen werk, als landschaps-

kunstenaar. Gedurende 10 jaar heeft zij projecten in opdracht uitgevoerd in 

Frankrijk, Duitsland en Scandinavië. De natuur is het vertrekpunt van haar werk.  
Op elke locatie  zoekt zij in het landschap naar mogelijkheden om de beleving 

voor de toeschouwer te versterken door  de werkelijkheid, zoals die zich aan ons 

voordoet, te kaderen en te kantelen. Zij zoekt  naar  minimale ingrepen en 

uiterste eenvoud in het werk.  Haar boeit het contrast tussen de geometrische 

vormen van haar ingrepen en de veelvormigheid van de natuur, waar zij een 

relatie mee aangaan. 
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Haar atelier is de 'Tuin van de Tijd' in Bunne. Het is een tuin van bijna 1 ha die 
associaties oproept met de tuin van Hamilton Finley in Schotland en met  

Japanse tuinen.  Er is overeenkomst in de relatie met het omliggend landschap, 

de verkleinde landschappen van de Hondsrug, die er in zijn opgenomen, en de 

schaalmodellen van projecten die in opdracht elders in Europa zijn uitgevoerd. 

De 'Tuin van de Tijd' biedt de bezoeker zo een reis door tijd en ruimte. 

 
Femke van Dam heeft ruimtelijke wetenschappen en vergelijkende 

godsdienstwetenschappen gestudeerd, voordat zij haar Bachelor of Arts behaalde 

aan Academie Minerva. Zij is werkzaam geweest als planoloog, voordat zij zich 

beroepsmatig richtte op de beeldende kunst. 

    

 
Aanvang: 20.00 uur       

 Plaats: Doopsgezinde Kerk, Nieuwe Stationsstraat 1 te Haren 

 

TOEGANG GRATIS 
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Vanuit de kerkenraad DG Assen 
 
Op woensdag 16 maart hielden we onze algemene ledenver-

gadering. Ds. Jacob Kikkert las het verhaal van “Labedarbus” 

uit de verhalenbundel “Een rondje verhalen vertellen”. Een 

verhaal over een monnik die op een gegeven ogenblik alleen 

achter blijft in een klooster, de verhalen achter laat en de boel 

op slot gooit. Na een zwerftocht komt hij er uiteindelijk achter 
dat verhalen vertellen die mensen moed geven en blij maken 

toch belangrijk zijn om te blijven vertellen. 

Ds. Kikkert memoreert in zijn jaarverslag de verdrietige momenten die we heb-

ben meegemaakt maar ook de vreugdevolle momenten. Het omzien naar elkaar, 

de aandacht voor mensen en de ontmoeting zijn waardevolle elementen. 

Zr. Koudenburg gaf als uitvoerend boekhouder een toelichting op het financiële 

jaarverslag en de begroting. De vergadering ging onder applaus akkoord met de 
financiële stukken en bedankte zuster Koudenburg voor haar verrichte werk. 

Daarna volgde de kerkenraadsverkiezing. Zuster Ren de Poel was aftredend vol-

gens rooster en werd met algemene instemming weer herkozen. De kerkenraad 

bestaat uit drie personen en heeft nog steeds twee vacatures. 

 

Tot slot werden broeder en zuster Leutscher bedankt voor hun jarenlange inzet 
voor het maken van de Menist. Als dank kregen ze twee toegangskaarten aange-

boden voor Wildlands Adventure Zoo in Emmen. 

We sloten de ledenvergadering af met het zingen van 

lied 413 “Grote God wij loven U”. 

 

De volgende reguliere kerkenraadsvergadering is op 
donderdag 14 april. 

 

Jelly Wester 

 

 

 

 

 
 

Avondgespreksgroep 
 
Op donderdag 17 maart kwamen we weer bij elkaar als avondgespreksgroep. Het 

onderwerp was deze keer “De vluchteling”. Wie is de vreemdeling of de vluchte-

ling in de Bijbel? Wie is nu een vluchteling en wat doet het met ons gevoel van 

(on)veiligheid en onze angst voor vreemde culturen. Hoe kunnen we als kerken 

handen en voeten geven aan deze problematiek? Of bedreigt onbegrensde naas-

tenliefde onze cultuur? Een boeiend maar ook heel lastig thema. 

 
Het toeval wilde dat de tekst op de Veertig dagen kalender van deze dag wel 

heel erg van toepassing was. 
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De gouden regel 
In Matteus 7:12 en Lucas 6:31 kun je de volgende uitspraak van Jezus lezen: 

”Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden”. Dit heet “de 

gouden regel”. Matteus voegt er nog aan toe: “Daar gaat het om in de wet en in 

de andere heilige boeken”. 

De gouden of gulden regel is het uitgangspunt binnen vrijwel alle religies en cul-

turen, in de hele wereld. Dat zou en bemoedigende gedachte moeten zijn. 
(een bijdrage van: Frans Hazewinkel) 

 

Jelly Wester 

 

 

Preekboek 
 

In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 
zondagse diensten. 

 

Witte Donderdag 24 maart 2016, Avondmaal 

 

Voorganger     - Ds. R.Yetsenga 

Organiste        - Zr. T. van Nimwegen 
Lezing             - Marcus 14: 12-25  / 32 - 42 

                            

  

Eerste Paasdag zondag 27 maart 2016 

Gezamenlijke dienst van Doopsgezinde Gemeente en Vereniging van Vrijzinnig 

Protestanten 
  

Voorganger         - Ds. Tineke Weidema-Bos 

Organiste            - Zr. Tiny van Nimwegen-Rorijs 

Dwarsfluitiste      - Zr .Denise Doek-Jans 

  

Thema                - Woorden van licht: 

  
                              Ik heb het al zo vaak verteld, 

                              Herhaal het ook wel duizend malen 

                              Hoe - toen Hij mij noemde bij mijn naam 

                              Niet Hij, maar ik ben opgestaan 

                              Het was als de bloemen bloemen werden 

                              De graftuin was mijn hof van Eden 
  

                              Daar ben ik begonnen, voorzichtig begonnen 

                              Nu eindelijk ook zelf te bestaan..... 

                                                                             [naar Michiel van der Plas] 

  

Orgel en fluit      - Sonate in G groot van G.Ph.Telemann: Cantabile 

                         - Siciliana van G.W. Gluck  
                         - Aria van Andrew Parcham 

                         - Sonata in G dur van G.F. Händel: Adagio 
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Woorden om mee te nemen .......... 
                             

Pasen, wij hebben slechts de laatste sprokkels van verwarde woorden 

Over een steen, een doek, een tuinman of een engel in het wit. 

Maar meer dan woorden uit een boek is de ervaring dat Hij leeft: 

Dat teer geheim dat wij behoedzaam in ons hart bewaren. 

Daar breekt Hij onze duisternis in twee en kan Hij plots de lente buiten laten 
als jonge kalveren in de eerste wei. 

Geen veilige "rust in vrede" maar opstand en inzicht dat de dood geen einde is, 

maar een begin, nieuw, anders dan voorheen. 

Alleen een bloem, een vogel, een kind laat ons vermoeden wat achter dood voor 

ons verscholen ligt. 

  
                                

 

 

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

van de Doopsgezinde Gemeente te Assen 

 

Zondag  10 april 10.00 uur  Br. R. Akse 

Dinsdag   12 april Zusterkring; jaarvergadering 

Donderdag 21 april 10.00 uur  Ochtendgespreksgroep***) 

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

Dinsdag   10 mei Zusterkring (jaarlijks uitstapje) 

Zondag  15  mei 10.30 uur Mevr. F. Dijk, gezamenlijke 

     dienst met de VVP. Pinksteren 

Zondag   29  mei 10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum  

 
 

Er vinden weer gespreksgroepen plaats in Eenrum.  

Dit onder leiding van Geert Brüsewitz.  

Data 13 april en 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de kerk van de Gemeente 

Eenrum. 
 

 

12 Juni een dagje naar Emden met de Doopsgezinde Gemeente  

Groningen en Eenrum 

 

Zoals al eerder vermeld gaan we op 12 juni naar de DG Emden. 
Het programma is nog onder voorbehoud 

 

Met de boot vanaf Delfzijl naar Knock/Emden vervoer naar de kerk. 

Een kerkdienst met koffie en lunch aangeboden door de Gemeente Emden. 

Kerkdienst o.l.v. Jan Luken Schmid.  

Een activiteit in Emden. Nog niet bekend. 

Terug vanuit Knock/Emden met de boot naar Delfzijl. 
 

De kosten van deze dag zijn nog niet bekend, daarover meer in het Gemeente-

blad van mei a.s. Dan kunt u zich ook opgeven voor deze dag en zal er meer be-

kend zijn omtrent het programma! 
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Afgelasting reis naar het Mennonitisches Friedenszentrum Berlin 

 
Voor onze geplande reis naar het Mennonitisches Friedenszentrum Berlin (MFB) 

op 5-8 mei in het kader van onze 'Pelgrimage naar vrede en gerechtigheid’, het 

thema voor deze jaren dat ons is aangereikt door de Algemene Doopsgezinde 

Societeit, hebben zich tot op heden een zeven- à achttal mensen opgegeven. Dit 

blijft  achter bij de verwachting die we koesterden in de voorbereiding ervan. 
Wellicht is het niet de goede tijd hiervoor. Of mogelijk spelen er andere factoren 

een rol die ons niet bekend zijn. Hoe het ook zij, gezien dit gegeven lijkt het ons 

wijs om ons bezoek aan MFB af te zeggen.  

 

Dit wordt ingegeven door enerzijds de gedachte dat veel in beweging gezet moet 

worden in de voorbereiding ervan, o.a. vervanging voor al afgesproken diensten. 
 

Anderzijds — en wellicht het meest belangrijke — we hadden gehoopt dat de er-

varing van het bezoek aan MFB en de stad Berlijn door dit bezoek gedragen gaat 

worden om onze hele gemeente mee  te nemen in het verder denken aan, en 

vormgeven van de gedachte van vredesgemeente-zijn. Wat kunnen we leren van 

de aanpak in Berlijn? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Hoe kunnen wij in 

onze omgeving, in Groningen, iets laten zien van deze roeping? Maar gezien het 
aantal deelnemers zijn we enigszins bezorgd dat dit dan op de schouders van 

een enkeling of enkelen komt te rusten. Iets wat we minder wenselijk vinden. 

Vandaar dat we hopen op deze manier een verstandig besluit hebben genomen.  

  

 

Geert Brüsewitz 
Jacob Kikkert 
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Koor 4 MEI-PROJEKT zingt Jeugdtheaterschool VRIJHEID 

            jouw Vrijheid mijn Vrijheid 
 
Het koor van het 4 Mei-projekt uit Groningen geeft al sinds 1979 elk jaar een 

reeks concerten op en rond 4 mei en vertolkt daarmee haar betrokkenheid bij 

actuele thema’s rond  vrede en sociale rechtvaardigheid.  

 

In 2016 brengt het koor een uniek en actueel muziekprogramma over ‘VRIJHEID’ 

onder theatrale begeleiding van jonge acteurs van de Jeugdtheaterschool van 

VRIJDAG. Met het programma ‘jouw Vrijheid, mijn Vrijheid’ wil het 4 Mei-Projekt 
vieren dat we al ruim 70 jaar met zo veel Europese landen in vrede en vrijheid 

leven, vrijheid van meningsuiting hebben, oppositie kunnen voeren en democra-

tisch beslissingen kunnen nemen. Maar die vrijheid komt in Nederland net als in 

heel Europa steeds meer onder druk te staan. De vrijheid van meningsuiting is al 

een aantal keren belaagd door bloedige aanslagen en Europa stroomt vol met 

migranten op de vlucht voor een verschrikkelijke oorlog. Hoe open willen we on-
ze vrede en vrijheid delen met anderen of worden we Fort Europa, dat angstval-

lig haar grenzen bewaakt met hoge hekken en een schrikbarende zee? Betekent 

jouw vrijheid dan ook mijn vrijheid of de mijne die van jou? 

 

Het koor van het 4 Mei-Projekt zingt liederen en moderne composities over men-

sen, die op allerlei verschillende manieren op zoek zijn naar vrede en vrijheid. 

Over slaven die door hun opstand vrijheid verwerven in een nieuwe staat zoals in 
de compositie van de Haïtiaans-Amerikaanse componist Sidney Guillaume over 

Haïti. Over vrede en vrijheid in Europa zoals in het speciaal voor het 4 Mei-

Projekt gecomponeerde werk ‘Dona Nobis Pacem’ van Feike van Tuinen, dat op 

16 april in première gaat. Over innerlijke vrijheid zoals in ‘Being Peace’ van Rus-

sell Peterson op teksten van Thich Nath Hanh of de gevaren van de zoektocht 

naar vrijheid over zee zoals in de Finse liederen van Aulis Sallinen.  Bij het con-
cert in Leeuwarden wordt deels samen gezongen met het Projectkoor 

Cammminghaburen en in Gouda met het koor Eigenwijs. Het koor van het 4 Mei-

Projekt  staat onder leiding van dirigent Pieter Kole en wordt begeleid door Olga 

Karelova ( piano), Marlon Valk (saxofoon), Fiona van der Marel (fluit), Tsjisse de 

Jong (slagwerk) en Kees Boomsma (bariton). 

 
Jonge acteurs van de Jeugdtheaterschool VRIJDAG uit Groningen verbeelden di-

lemma’s rond vrijheid  in korte voordrachten op basis van gedichten van o.a. Ma-

rion Bloem en Ilja Pfeijffer. De regie is in handen van Hannah de Vries. Licht en 

Geluid worden verzorgd door Louwrens Ellens. 

 

Groningen  woensdag 4 mei  21.00 uur   

Der Aa-Kerk, Akerkhof 2 
 

Groningen  donderdag 5 mei  12.00 uur   

Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33  
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Entree  € 14,00 / Korting: t/m 18 jaar, CJP of Stadjerspasvoucher  € 7,00 

Informatie en reservering: www.4meiprojekt.nl. 

 

Lunchconcert    

Op donderdag 5 mei is er voor het publiek gelegenheid om na het concert te lun-

chen met koorleden, musici en acteurs. ‘De Soepwinkel’ verzorgt deze lunch voor  
€ 6,00. Bij voorkeur reserveren via 4meiprojekt.nl. 

 

Lezing 

Op vrijdag 27 mei geeft Dr. Baukje Prins, Lector Burgerschap en Diversiteit aan 

de Haagse Hogeschool, in samenhang met het concert een lezing over het thema 

‘Vrijheid en Respect’. Dit concert is gratis. 
 

Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website www.4meiprojekt.nl. U 

kunt ook contact opnemen met Jaap Koerts; jkkoerts@gmail.com  

 

 

 

http://www.4meiprojekt.nl/
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Nieuwe werkgroep voor gelovige  
holebi’s en transgenders 
 

Het COC heeft een nieuwe werkgroep opgericht voor gelovige homo’s, lesbien-

nes, biseksuelen en transgenders in Groningen & Drenthe. We organiseren activi-
teiten voor de doelgroep en geven advies en voorlichting aan kerken. 

In mei organiseren we een aantal activiteiten tijdens de jaarlijkse regenboog-

week in Groningen. Kijk voor meer informatie op www.cocgd.nl/religie/.   

Op 18 mei is er een thema-avond voor gelovige transgenders en hun omge-

ving. Ds. Marc ten Brink vertelt over zijn ervaringen met een gespreksgroep 

voor gelovige transgenders. Daarna gaat hij in gesprek met de zaal over hun er-
varingen.  

Op 20 mei is er een thema-avond over religie en seksuele diversiteit. Als 

werkgroep presenteren we onze visie, er wordt een film getoond, en er is ruimte 

voor ontmoeting. 

Op 26 mei geeft ds. Jan Mudde ’s avonds een lezing over homoseksualiteit in 

de Bijbel. Mudde schreef er een boek over en zat in een landelijke commissie 

van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Om de lezing heen is informatie te krij-
gen over christelijke homo-organisaties.  

 

Op 29 mei is er een oecumenische regenboogviering in de Martinikerk.  

Om kerken beter te kunnen adviseren en voorlichten zijn we nog op zoek naar 

gelovige homo’s  lesbiennes en biseksuelen die we mogen interviewen over hun 

levensloop. Meer informatie of he aanmelden? Mail naar geloof@cocgd.nl. 

http://www.cocgd.nl/religie/
mailto:geloof@cocgd.nl
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Symposium ‘Wat ik geloof’ 
Arminius Instituut en Doopsgezind Seminarium 
 
Donderdag 23 juni, 10.30 – 16.00 uur 

Doopsgezinde Vermaning, Haarlem 

Vier moderne apologeten van het christelijk geloof:  

 Meijering, Anbeek, Borgman, Paas  

 
 

Kort geleden schreef remonstrants theoloog dr. Eginhard Meijering een “pleidooi 
om te (blijven) geloven”. Iets wat je met een klassieke term een apologie zou 
kunnen noemen. Het boek heet: Ja, dat geloof ik (en wel hierom). Geloven in de 
context van onze seculariserende samenleving is een ding, maar ook uitdragen 
waarom je dat zou doen, is nog iets anders. Dat laatste vormt het uitgangspunt 
van een symposium dat wordt georganiseerd door de seminaria van Remon-
stranten en Doopsgezinden. Open voor iedereen met belangstelling voor kerk, 
geloof en theologie. Tijd en plaats: donderdag 23 juni 2016 in de doopsgezinde 
Kerk van Haarlem. Naast Meijering zelf, spreken drie andere ‘moderne apologe-
ten’: remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, de visiting professor van het 
Doopsgezind Seminarium Erik Borgman, en VU-hoogleraar Stefan Paas, auteur 
van o.m. Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke 
omgeving. De sprekers zullen hun eigen visie neerzetten en met elkaar in discus-
sie gaan.  

Aanvang 10.30u met koffie, start programma 11 uur. 

Er is een lunchprogramma met gelegenheid tot nadere kennismaking met het 
prachtige historische pand waarin het symposium plaatsvindt, de Haarlemse 
Vermaning – een magnifiek erfstuk van de rijke doopsgezinde geschiedenis. De 
middag wordt afgesloten (15.15 tot 16 uur) met een High Tea verzorgd door 
Jansje’s Lunchroom, heerlijke gerechten bereid en geserveerd door mensen met 
een beperking. Jansje is een zeer goed lopend initiatief van de Doopsgezinde 
gemeente. 

Opgeven bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl 
 

Graag onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de onkosten € 15  
(inclusief lunch en high tea!) naar NL41 ABNA 0243 4938 78  t.n.v.   

Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Amsterdam o.v.v. watikgeloof 

Adres: Frankestraat 24, 2011 HC Haarlem 

Organisatie: Remonstrants Seminarium /Arminius Instituut en Doopsgezind Se-

minarium 

www.arminiusinstituut.nl resp. www.seminarium.doopsgezind.nl  

mailto:v.l.m.kok@vu.nl
http://www.arminiusinstituut.nl/
http://www.seminarium.doopsgezind.nl/


Algemeen 
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Asielzoekers werken mee op jaarlijkse vrijwilligersdag 
‘NL Doet’  
 
“Waar je ook bent, je kunt altijd bijdragen” 

 

De stoep voor het speeltuingebouwtje is schoner dan ooit. Mos, gras en andere 

ongerechtigheden zijn verwijderd uit de voegen tussen de tegels, alles is keurig 

aangeveegd. Om de hoek werkt Foday stug door, het pad dáár moet ook schoon. 

Binnen drinkt de rest van de vrijwilligers een kopje koffie. “Hij wil geen koffie”, 
vertelt voorzitter Annie Loer van speeltuinvereniging Oosterpoort in Groningen, 

“hij wil het werk afmaken.”  

 

Een van de andere vrijwilligers voelt zich prompt bezwaard: “Ik heb nog hele-

maal niks gedaan, maar zit al wel aan de koffie.” Het is ‘NL doet’-dag; de jaar-

lijkse dag waarop mensen van allerlei pluimage vrijwilligerswerk verrichten. Van 
Koning tot boerenknecht of, zoals hier bij de speeltuin: van Kamerlid tot asiel-

zoeker. 

 

Foday, 39 jaar oud, komt uit Sierra Leone. Hij kwam vijf jaar geleden in Neder-

land aan. Met een kapotte rug; drie wervels bijna verwoest. Hij weidt liever niet 

uit over hoe dat gekomen is. “Door de problemen in mijn land”, zegt hij. Inmid-

dels is hij geopereerd en is zijn wervelkolom met metalen pinnen versterkt. Maar 
de pijn is gebleven. En pijnstillers helpen maar heel even.  

 

“Als ik niks doe, wordt de pijn alleen maar erger”, zegt Foday, “de hele dag zit-

ten of op bed liggen; daar wordt het niet beter van. Zo blijf ik in beweging, dat is 

goed voor mijn spieren.” Maar onkruid schoffelen, de stoep vegen: dat is toch 

niet het makkelijkste werk voor je rug? Foday haalt zijn schouders op. “Ik wil 
laten zien dat je iets kunt bijdragen, waar je ook bent en wat er ook met je is. Je 

kunt altijd iets bijdragen.” Hij glimlacht en pakt de bezem.   

 

Foday is een model-vrijwilliger, vinden ze bij de speeltuin. “Hij kwam hier van-

ochtend aan met zijn eigen gereedschap en plastic zakken voor het afval”, vertelt 

bestuurslid Koos Lap, “Wij hoefden nergens voor te zorgen. En hij is secuur: ik 
zou het daar bij de fietsenrekken gewoon met een grote bezem hebben aange-

veegd, maar hij deed het met stoffer en blik. Om al het vuil in de kleine hoekjes 

ook weg te halen. Ik ging ramen lappen, bleef hij de trap vasthouden. ‘Je moet 

voorzichtig zijn’ zei ‘ie. Goeie kerel.” Lap doet ondertussen zijn naam eer aan en 

gaat door met ramen lappen, dit keer binnen. Buiten werkt Foday gestaag ver-

der. Hij neuriet. Je kunt altijd wat bijdragen.  

 
 

 



 

 

Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele pastoraat 

incl. gespreksgroepen: 
Ds. J.H. Kikkert, Entinge 7, 9301 TT 

Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Voorzitter: A.J. Anema, Loner-
broekweg 2, 9409 TR Loon  

0592-343769 

Secretaris: J. Wester-Veenstra,  

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 , Tymans-

hof 8, 9403 PJ Assen 

0592-375895 
Rek.nr.NL18RABO0302912592 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13, Assen 

Postadres: Telgenkamp 7,  
9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

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: Centrum/West   

Br. G.J. Blanksma 

Emmastraat 8, 9401 HG Assen 

0592-316688 

Wijk4: 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 

Asserstraat 202, 9486 TE Rhee 

0592-291662 
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