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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  
gjbrusewitz@gmail.com  

 
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 
Frans Riepma 

  

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 januari 2017. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 11 januari bij de bei-

de 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 

 

De leden van de redactie en de  
lay-out wensen u allen  
fijne Kerstdagen  
en een voorspoedig 

en gezond 2017.          
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Koningskind 
 
 

Daar staan ze. Drie mannen bij een vervallen woning. Drie wijzen, astronomen, 

sterrenwichelaars. Boven dit huis staat de ster die ze al maanden volgen, hij 

schijnt uitbundig. Maar ze aarzelen. Dit is toch niet de omgeving voor een ko-

ningskind? 

De achterste wordt ongeduldig. “Vooruit, naar dit kind zijn we toch onderweg? 
Wat aarzelen jullie nou?” Hij is blijkbaar gewend te bevelen en gehoorzaamd te 

worden. Ze gaan naar binnen. 

 

De voorste van het drietal, een rossige man met sproeten, overziet in één blik de 

situatie. 

Een jonge vrouw, een meisje haast nog, een bezorgde vader, het kindje in een 

armoedig wiegje. Hij glimlacht de ouders toe en wil wat zeggen. 
Welluidende zinnen heeft hij in zijn gedachten, hij is tenslotte een geleerd man 

en het is altijd prettig dat te laten merken. 

Maar dan kijkt hij het kind aan…..en het kind kijkt hem aan. 

De mooie zinnen zijn verdwenen, geleerdheid is niet meer van belang. 

Hij kan alleen nog maar kijken. Het kind ziet hem aan met de blik van een pas-

geborene die dichter bij de sterren is dan hij, wijze sterrenwichelaar, ooit zal 
komen. Oneindige wijsheid lijkt hem aan te zien. Mijn God, dit kind raakt hem in 

zijn hart. Hij kan niet anders dan knielen, zijn gezicht in zijn handen bergen. 

 

Als hij weer opkijkt, schrikt hij. Nu ziet hij het kind pas goed. Het is rossig, net 

als hijzelf. Niet bruin, zoals pasgeborenen horen te zijn, teer bruin als amandel-

hout. Dit is een rossig koningskind. Een uitzondering, zoals hij. 

En hij hoort de kinderen van vroeger weer: Hé rooie, vuurbal, bolle sproet, de 
duivel is rossig, jij ook”. Dat was zijn leven: altijd geplaagd, uitzondering zijn, er 

niet bij horen. En dat compenseren met zijn goede verstand, zijn hooghartigheid, 

zijn afwijzing van anderen. 

Hij haalt diep adem, onder die blik wordt de pijn minder. En het schiet door hem 

heen: dit kind van Godswege is rossig, anders dan anderen, net zoals ik. Het 

duizelt hem. Ik ben er van Godswege, ik mag er zijn. 
Voorzichtig legt hij zijn goud neer. Een geschenk voor een koningskind, teken 

van macht en aanzien, maar ook teken van liefde, vooral liefde. 

 

Zijn vriend staat naast hem. Een grote man, zijn bochel is niet te verbergen on-

der zijn dure kleding.  

Ongeduldig als altijd, is hij met grote stappen de kamer ingelopen. 
Hij kijkt boos, zijn blik lijkt te zeggen: kom maar op met dat konings kind, dat 

moet nu maar aanbeden worden, al dat trage gedoe. 

Kortaf knikt hij naar de ouders. Gewoon meisje die moeder, een ambachtsman 

die vader, Geen geleerden, geen pracht en praal. Onwaarschijnlijk. Maar ja, als 

de sterren het zeggen ….. 

Dan pas kijkt hij het kind aan.  Een mooi kind, teer als de bloesem van amandel-

hout. Hij zou om zichzelf moeten lachen, als hij het lachen niet allang verleerd 
was. Sinds wanneer spreekt hij in dichtregels? Maar een mooi kind, hij ziet het 

met welbehagen. 

Dan schrikt hij, hij moet zich aan iets vastgrijpen om niet te vallen. Dit mooie 

kind is mismaakt, het heeft een bochel. 

O nee, niet ook hij! Gevoelens van lang geleden komen in hem op. Liefde mede-

dogen, bewogenheid, pijn. 
Het kind kijkt, het kijkt hem aan. Hij moet zijn blik afwenden.  
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Dit kind is hem te veel. Het breekt door zijn pantser heen, door de muur van 
boosheid en wrok die hij opgebouwd heeft. Zijn benen kunnen hem niet houden. 

Hij valt op zijn knieën. 

Met voorzichtige handen legt hij zijn geschenk neer: wierook, symbool van ’s 

mensen diepste verlangen. 

Er is nog een derde wijze. Bescheiden, onopvallend. 

Over de gang der sterren kan hij veel vertellen, maar wat hij verder denkt ? Zijn 
onzekerheid verbergt hij achter zijn prachtige kleding, achter woorden als cli-

chés. Hij is bang voor hun neerbuigendheid. “Jij stelt niks voor,” is hem van 

jongs af verteld, “dat begrijp je toch wel? Wij houden van amandelhout, niet van 

ebbenhout“.       

Als hij het kind ziet, weet hij niet hoe hij zijn vreugde moet uiten. Hij lacht erte-

gen, het lijkt terug te lachen, licht uit te stralen. Een koningskind en wat voor 
één! Hij knielt neer. Vertrouwen stroomt door hem heen. Hij strekt zijn hand uit 

en een klein zwart knuistje klemt zich om zijn vinger. Met zijn andere hand pakt 

hij de mirre, zijn geschenk. Mirre, geurende olie, duur, een royaal cadeau. Maar 

ook: symbool van pijn, vernedering. Dat alles legt hij bij het kind. En glimlacht. 

 

Om de hoek gluurt het gezichtje van het jonge slavinnetje dat met hen is meege-

trokken om hen te verzorgen, water te halen, eten te koken als een herberg te 
ver was Ook zij volgde de loop van de hemel, werd door die ster steeds meer 

geboeid. Luisterde naar de gesprekken van haar meester, vroeg om iets. 

Ze wil graag een koningskind zien, maar is het niet vreemd een koning te zoeken 

in zo’n armoedige troep? Dit lijkt op het krot waar zij geboren is. Voorzichtig kijkt 

ze naar binnen en ziet een jong meisje, niet veel ouder dan zijzelf. Het meisje 

wenkt haar, kom maar. Maar ik heb niks voor het kind gebaart zij. 
“Geeft niet, je bent welkom“ 

 

Ze komt zachtjes dichterbij en kan het kind goed zien. 

Tranen springen in haar ogen. Het draagt en slavenband. Zo’n klein kind. 

Mijn God! 

Ze kijkt nog eens goed. Het metaal lijkt op te lossen, een andere vorm te krij-
gen…. Is het een letter? Een t ? De t van tora, het teken dat vrome joden soms 

maken als teken van de weg die zij gaan, de wegwijzer die ze volgen. Of heeft 

het de vorm van een kruis? Ze kan het niet zien, kruis en tora-teken lijken 

steeds van vorm te veranderen. 

Het kind kijkt haar met grote ogen aan. Een slavenkind dat geen slaaf is. Maar 

dat geldt ook voor jou, lijkt het te zeggen. 

Ze kan niet anders dan knielen. 
 

Als ze, veel later, buiten komen, kleurt de hemel rossig, een nieuwe dag is be-

gonnen. Ze kijken elkaar aan, glimlachend. 

“Het licht is opgegaan”, zegt de oudste,” licht dat ons aanstoot in de morgen“. Er 

is een lichte klank in zijn stem gekomen. De boosheid lijkt verdwenen. 

De rossige vult aan: ”Het licht schijnt in de duisternis en het duister heeft het 
niet gegrepen“. 

Weer een van de vele citaten die hij links en rechts rondstrooit. 

Maar het klinkt dit keer niet als vertoon van geleerdheid. Eerder als de woorden 

van een man die zijn verbazing en vreugde met anderen wil delen. 

De derde zwijgt, maar zelfvertrouwen straalt uit zijn ogen. 

“Een nieuw begin“, fluistert het slavenmeisje. Er klinkt vreugde in haar woorden. 

De anderen knikken, ze zijn niet verbaasd dat zij zomaar het woord neemt.    
 

Ingezonden door Roelie de Vries  
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Zondag 18 december 

4e Advent 
16.00 uur Kinderkerstfeest 

Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 19 december 

19.30 uur Doopsgezind koor 

19.15 Shalom Culture; film 

Dinsdag 20 december 
17.45 uur Doperse Dis 

Woensdag 21 december 

17.30 uur Kerstdiner jongeren 

 

Zondag 25 december 

10.00 uur Kerstdienst 
Ds. J.H. Kikkert  

m.m.v. Doopsgezind koor 

17.00 uur Iona Vesper 

 

Zondag 31 december 

17.00 uur Oudjaarsdienst 
Ds. G.J.Brüsewitz gezamenlijk 

met de  

doopsgezinde gemeente Eenrum 

 

Vrijdag 6 januari 

18.00 uur Bijbel, pizza en bier 

 
Zondag 8 januari 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

Nieuwjaarsdienst 

17.00 uur Iona Vesper 

 

Maandag 9 januari 
14.30 uur Zusterkring Haren 

!9.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 10 januari 

10.00 uur koffiemorgen 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45 Natafelen-Inspiratieavond 

19.30 uur Kerkenraad 
Donderdag 12 januari 

20.00 uur Martin Buber Studiegroep 

 

 

 

 
 

 

 

Zondag 15 januari 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert e.a. 

Oecumenische dienst  
in de Nieuwe Kerk  

 

Maandag 16 januari 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 17 januari 

17.30 uur Doperse Dis 
Woensdag 18 januari 

19.30 uur Bijeenkomst wijk  

Paddepoel / Selwerd 

Donder 19 januari 

20.00 uur Broederkring 

 

Zondag 22 januari  
10.15 uur Wereldbroederschaps-

dag in Haren 

 

Maandag 23 januari 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 24 januari 
18.00 uur Jongerenmaaltijd 

Woensdag 25 januari 

20.00 uur Geloofswerkgroep 

 

Zondag 29 januari 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 
Verdiepingsdienst 

 

Maandag 30 januari 

19.30 uur Doopsgezind koor  

Dinsdag 31 januari 

14.30 uur Bijeenkomst  

wijk Vinkhuizen 
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Kerstviering met kinderen  
 

Op zondag 18 december is de eerste Kliederkerk. We vieren ‘kliederkerst op sok-
ken'. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd. Maar neem ook je ouders, opa’s 

en oma’s, nichtjes en neefjes, vriendinnetjes en vriendjes mee! Want Kliederkerk 

is voor alle leeftijden. We beginnen met het kerstverhaal en daarna diepen we 

het verhaal een beetje uit op een creatieve manier; met knutselen en schilderen 

en kliederen. We vieren kerstfeest dus een beetje anders dan anders. Het wordt 

een fantastische middag! Natuurlijk is er wat te drinken en een versnapering. 
 

Wanneer: 18 december van 16.00 -18.00 uur 

Waar: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 

 

Zie ook: www.facebook.com/DoopsgezindeGemeenteGroningen/ 

 

 

In de Eerste kerstdag: Kerstoratorium     

       Als appelbloesem winter 
 
In de viering op eerste kerstdag zal het Groninger Doopsgezind Koor het kersto-
ratorium 'Als appelbloesem in de winter' ten gehore brengen. Het koor staat on-

der leiding van dirigente Ella van Osnabrugge. De instrumentele begeleiding zal 

bestaan uit pianist Roel Griffioen en fluitisten Claartje Mulder en Irene van der 

Molen. Het oratorium is geschreven door Marijke de Bruijne en op muziek gezet 

door Anneke van der Heide e.a.  

 
Het kerstoratorium biedt volop gelegenheid om samen met de gemeente te zin-

gen. Gezongen en gelezen tekst wisselen elkaar af. Rode draad is voortdurend 

het bijbelverhaal dat steeds in (korte) gedeelten wordt gelezen en het geheel 

van teksten en liederen bij elkaar houdt. Het belooft een feest te worden, met 

feestelijke teksten en dito muziek, ook om al zingend en luisterend misschien 

naar diepere lagen in het kerstgebeuren en in jezelf door te dringen.  
 

Als toelichting op het thema: In de middeleeuwen zette men wel op 6 december 

een tak van de appelboom in huis om die met kerst in bloei te hebben, teken dat 

het leven na alle duisternis 

terug zal komen. Bloesem 

in de ‘dode’ tijd van het 

jaar verwijst naar geboor-
te en vernieuwing, en 

daarmee naar wat hoop en 

belofte inhouden. 

 

De dienst  

begint om 10.00 uur.   
Ds. Jacob Kikkert gaat 

voor.  

U bent van harte welkom.  
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Rondom oud en Nieuw 
 
Op oudejaarsavond is onze traditionele viering om 17.00 in de vermaning. We 

sluiten het jaar af met een glas warme wijn. Anders dan misschien elders ver-

meld, is er op 1 januari geen viering. Niet bij ons, noch in de Lutherse kerk.  

De eerste koffiemorgen van het nieuwe jaar is , ook anders dan in het jaar-

programma, op 10 januari. Dus niet op de 3de januari.  

 
Op 6 januari is er Bijbel, Pizza en Bier. Drie koningen ! Wat zeggen deze wij-

zen of koningen over de politieke verhoudingen in deze wereld? Hoe verhoudt 

geloven zich met de machten en krachten van deze wereld? Is er nog een we-

reldleider te vinden die een buiging maakt? Deze bijeenkomst van Bijbel, Pizza 

en Bier is een week vervroegd, om niet samen te vallen met de cursus in Menno-

rode. 

 
Op 8 januari is onze nieuwjaarsdienst. Er is veel aan de orde geweest het af-

gelopen jaar, ook in onze eigen gemeente, en het lijkt alsof wij met zorg de toe-

komst tegemoet zouden moeten zien. Maar dat willen wij op deze eerste viering 

van het nieuwe jaar anders beleven. We willen , zoals we niet anders kunnen in 

een geloofsgemeenschap, hoopvol en fris het nieuwe jaar tegemoet vieren! We 

besluiten daarom ook met een feestelijk glas bubbels. 
In de middag is er de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Doopsge-

zinde gemeente Mensingeweer te Eenrum. De bijeenkomst is wel wat eerder 

dan elders staat aangekondigd, namelijk om 15.30 uur! 

 

 

in Oecumenische viering de Nieuwe Kerk op 15 januari: 

 ‘Jouw hand mijn glimlach’ 
 
 ‘Jouw hand mijn glimlach’ is het thema van de Week van Gebed om eenheid on-

der de christenen (15 – 22 januari ’17).  Zondag 15 januari ’17 om 10 uur vindt 

in de Nieuwe Kerk de oecumenische dienst plaats van de binnenstadskerken. De-

ze keer wordt de dienst voorbereid door de Oecumenische Vieringen Groningen 

(de Peper), de Martinidiensten van het GSp en de Protestantse wijkgemeente 

van de Nieuwe Kerk. Wij zoeken naar wat ons bindt: de binnenstad van Gronin-
gen en het geloof in Christus. Het is sterker dan wat ons 

scheidt. ‘Doorbreek onze muren, breng ons op weg naar 

elkaar. Doorbreek onze muren, geef ons een band met 

elkaar. Waar u uw hand uitstrekt, vind ik houvast.’ 

 

In de week volgend op deze zondag, van 15-22 januari 

2017,  en al beginnend op deze zondag zijn er elke avond 
gebedsbijeenkomsten in diverse kerken met verschillende 

voorgangers. Deze bijeenkomsten worden in samenwerking 

tussen de Raad van Kerken en het Evangelisch contact 

voorbereid. 

 
Thema: “Jouw hand, mijn glimlach” 

 
U bent van harte uitgenodigd om hier in Groningen deel te nemen aan de  

Internationale Week van Gebed. Wereldwijd komen christenen, jong en oud,  
samen om aan het begin van het nieuwe jaar te bidden voor éénheid. 

           Samen bidden verbindt en het draagt ons geloof en ons handelen! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

6 

Startzondag 15 januari Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 aanvang 10.00 uur 
Slotvesper    22 januari Martinikerk, Martinikerkhof 3 aanvang 17.00 uur 

 

De bijeenkomsten bestaan uit een korte inleiding op het dagthema,  

samen zingen en ruim tijd voor gebed en ontmoeting. 
 

Aanvang bijeenkomsten:19.30 uur (tot circa 20.45 uur) 

 
Zondag 15/1 “Eén sterft voor allen” De Fontein 

Jan Kerssen      Eikenlaan 255 

 

Maandag 16/1 “Niet voor onszelf”  Leger des Heils 
Willem de Graaff     Dirk Huizingastraat 15-17 

 

Dinsdag 17/1 “Geen oordeel meer”  Jeruzalemkerk 

Jan Waanders      W.A.Scholtenstraat 27 
 

Woensdag 18/1 “Het oude is voorbij”  Helperkerk 

Fokko Stalman     Waldeck Pyrmontplein 13a 

 

Donderdag 19/1 “Alles wordt nieuw”  Het Pand 
Marga Baas      Madoerastraat 16 

 

Vrijdag 20/1 “De relatie is hersteld” Studentenlocatie SKLO-Pand 

Sam Van Leer m.m.v. Int. studentengroep HOST/IFES  Kraneweg 33 
 

Zaterdag 21/1 “Verzoening aan het werk” De Cirkel 

Dick Mak      Korreweg 47 (ingang Singelweg 14b) 

 
Samen zijn wij één in Christus door de Heilige Geest 

 

 

Afwezigheid predikant 
 

Van 26 december tot 3 januari ben ik enkele dagen afwezig. U kunt in die perio-

de wat betreft pastoraat en anderszins in de doopsgezinden gemeenten Wester-
kwartier, Groningen, Eenrum en Assen, in voorkomende gevallen contact opne-

men met collega Geert Brüsewitz.  

 

Ds. Jacob H Kikkert 

 

 

Natafelen vervalt 
 

De  bijeenkomst van Natafelen op 10 januari komt te vervallen. Diezelfde avond 
is er namelijk een bezinningsbijeenkomst van onze kerkenraad. De eerstvolgen-

de bijeenkomst van onze Inspiratieavond in het kader Natafelen is na de Men-

nomaaltijd op 14 februari 2017. 

  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicl9_o9-zQAhUCO1AKHd3vB90QjRwIBw&url=http://www.wonenmetlef.nl/nl/bepurehome-eettafel-craft-bruin-zwart-hout-76x220x.html&psig=AFQjCNF27rejkQDKLKzbyzaVucZZw3wMCA&ust=1481572967171890
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Verdiepingsdienst 29 januari 
 
Op 29 januari is er weer een verdiepingsdienst. Afgespro-

ken aan het begin van het seizoen is dat in ieder geval een 

aantal van deze diensten door een voorbereidingsgroep ge-

initieerd vanuit de werkplaats verdieping van ons gelovig 

leven zou worden voorbereid. De aandacht ligt dan op spiri-

tualiteit, stilte en persoonlijke verdieping. Dergelijke vierin-
gen waren er in oktober en november en zullen er ook zijn 

in maart en april. Deze zondag in januari zal in het teken 

van een exegetische verdieping. Waar gaan de teksten nu 

eigenlijk over die we lezen? Welke lagen zitten er in, wat 

zouden verschillende ‘toepassingen’ van de tekst kunnen 

zijn? Een ieder die ter voorbereiding mee wil lezen en be-

spreken wat er in deze dienst gelezen wordt is daartoe van 
harte welkom. Omdat we het precieze voorbereidingstijdstip 

op de maandagnamiddag hebben losgelaten, wil ik iedereen 

die mee wil doen vragen om voor 10 januari met mij con-

tact op te nemen om samen voorbereidingsmomenten te 

kunnen kiezen.  Dat kan via de telefoon of via de mail. 

0654296082 of gjbrusewitz@gmail.com  
 

Ds. G.J. Brüsewitz  

 

 

Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering  van 1 nov. 
 

De vergadering wordt geopend door Jan Cees Noord. Alex van`t Zand  leest als 

inleiding van Anselm Grün de inleiding van het Dag Inrichten; over persoonlijke 
rituelen. Rituelen laten ons ondervinden, helpen ons om niet ‘geleefd te worden’ 

en laten ons zelf de dag inrichten.  Door rituelen kunnen we in het ritme van de 

dag leven. Rituelen geven een ritme aan de ziel; een innerlijk ritme.  

 

Voor het bespreken van de verschillende begrotingen 2017 zijn Romkje Veenstra 

(Doperse Dis),  Gerrit Koopmans (Diaconie),  Hendrik Jan Woltersum (Financiële 
Commissie),  Pieter Westra (Beheerfonds en Kerkenfonds) aanwezig. 

Daarna volgt de voorbereiding van de komende  ledenvergadering, op donderdag 

24 november.  Op deze vergadering wordt verder gesproken over de stand van 

zaken t.a.v. het onderzoek van de financiën van de DGG.  Bij het huidige uitga-

ve- en inkomstenpatroon zal de pot over 8 jaar leeg zijn.  Het is belangrijk om 

snel tot besluitvorming te komen. Hoe eerder, hoe groter de pot is/blijft.  Daarbij 

is het belangrijk om te kijken hoe de personele ruimte zo groot mogelijk kan blij-
ven. Op de ALV zullen kort verschillende scenario`s worden gepresenteerd.  

 

Een aantal praktische zaken:  

Met de gehele, brede redactie van het Gemeenteblad is overleg geweest.  Het 

plan is om volgend jaar het Gemeenteblad binnen de DGG digitaal te versturen.  

De andere gemeenten beslissen zelf hoe ze het gaan verspreiden en zullen  
daarvan ook de kosten dragen. Er wordt een nieuw format ontwikkeld voor  

o.a. betere leesbaarheid op beeldscherm. 

   

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS2p62-uzQAhUWelAKHbPsDQ8QjRwIBw&url=http://blog.han.nl/studeertechniek/2013/10/28/minorswitch-verdieping-in-de-civiele-techniek/&bvm=bv.141320020,d.ZWM&psig=AFQjCNFLT3kMz3H_y-_BQ0dUq6vT5LpRYg&ust=1481573701042605
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Lief en Leed 
 
Als kerkenraad houden we ons niet alleen met de praktische en inhoudelijke za-

ken bezig, zoals een goede voortgang der dingen of de toekomst van onze ge-

loofsgemeenschap, we hebben eigenlijk elke vergadering wel een klein hoekje 

‘van de leden en belangstellenden’ . Zonder in details te treden en alles te be-

spreken wordt toch even stil gestaan bij wie te kampen heeft met ziekte, zieken-

huisopname of ander ‘lief en leed’. Dit doen we omdat we als kerkenraad en pre-
dikanten ons betrokken voelen bij onze gemeente en hen die daarbij horen. Vaak 

komt er dan ook de vraag: Is het niet goed hierover ook iets met anderen te de-

len, in het gemeenteblad of een viering? Er zijn vast meer mensen die dit zouden 

willen weten, om iets van hun medeleven te kunnen tonen met een telefoontje 

een kaart of een bezoekje. Dat zouden we heel graag willen, ook als predikanten, 

maar we aarzelen steeds een beetje omdat we niet altijd precies weten hoe de-

genen die het aangaat zelf willen dat er bekendheid aan gegeven wordt. Toch 
merken we ook als mensen in de open ruimte of op andere wijze bedanken voor 

meeleven, dat het meestal wel op prijs gesteld wordt! 

Eigenlijk willen we dus in de komende tijd wat meer aandacht besteden aan ons 

lief en leed. Het wat meer noemen en benoemen, ook eventueel in ons gebed. 

Ook al vergeet je dan soms wel weer mensen. Wilt u een en ander zo nodig aan 

ons doorgeven, als er mensen misschien te onrechte geen aandacht krijgen? En 
wilt u vooral ook aangeven bij de predikanten als u niet wil dat aan uw leed of 

lief ruchtbaarheid gegeven wordt? Op die manier hopen we iets betrokkener op 

elkaar te kunnen zijn, terwijl we zo zorgvuldig mogelijk hiermee willen blijven 

omgaan! 

 

Ds. Geert Brüsewitz  

 

 

Doopsgezind Jaarboekje 2017 
 

Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2017 van de ADS met o.a. informatie over 

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

instellingen, etc.  
Verwachte verschijningsdatum is februari 2017. 

 

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 2017. 

 

Tiny Spanjer050 5776983/tin.spanjer@planet.nl 
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Wijk Vinkhuizen 
 
Op 29 november was de tweede samenkomst dit seizoen van onze wijk. 

Kerkenraadslid Paulina Roozemeyer kwam, ten huize van de familie Oldenziel, 
vertellen over haar reis deze herfst naar Tanzania. 

Deze was georganiseerd door Doopsgezind Wereldwerk, en het doel was om be-

zoeken te brengen aan projecten daarvan, zoals scholen, ziekenhuizen/huisjes, 

en dergelijke. 

Spreekster vertelde mede aan de hand van treffende foto's van deze boeiende 

belevenis, waarbij de problemen tijdens de reis niet onbesproken bleven. 
Het is de bedoeling dat zij dit verhaal volgend voorjaar voor onze hele gemeente 

zal houden. Ik kan verzekeren dat zulks zeer de moeite waard zal zijn! 

 

Hans Oldenziel 

 

 

Blijft Koffiedrinken in de kerk 
 
Een aantal maanden geleden zijn we een proef gestart om (één keer per maand) 

na afloop van de dienst in de kerk koffie te drinken. De gedachte was dat dit de 

spontaniteit ten goede zou komen. Je kunt gemakkelijker even een praatje met 

verschillende leden maken. Het zou een aanvulling zijn op het koffiedrinken in de 

Mennozaal waar je langer en diepgaander met elkaar kunt praten.  

Op zondag 4 december gaven de bezoekers van de dienst met zeer ruime meer-
derheid aan dat de proef geslaagd is. De eerste zondag van de maand blijven we 

na afloop van de dienst koffiedrinken in de kerk. De andere drie zondagen doen 

we dat in de Mennozaal.  

 

Swanhilde de Jong 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
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Kerkdiensten Haren 
 

Woensdag 14 december 
19.30 Adventsviering georganiseerd 

door de zusterkring, waarin het 

kerstoratorium ‘de Appelbloesem’ 

door het koor met de gemeente 

wordt uitgevoerd 

 

Zondag 18 december 
Gezinskerstviering 

16.00 De zondagsschool zorgt weer 

voor een feest voor jong en oud! U 

bent van harte uitgenodigd met kin-

deren, vrienden, grootouders en 

kleinkinderen hieraan deel te nemen. 
 

Zaterdag 24 december 

Kerstavonddienst 

21.30 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 25 december en 1 januari 

Geen dienst 
 

Zondag 8 januari 

Nieuwjaarsdienst 2017 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 15 januari 
10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Zondag 22 januari 

World Fellowship Day 

10.15 Gezamenlijke regionale dienst 

in Haren, ds. J.H. Kikkert  
10.15 Zondagsschool 

 

Zondag 29 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 3 januari 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

 

Maandag 9 januari 

14.00 Zusterkring 

Jubileumviering 

 
Dinsdag 10 januari 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 11 januari 

19.30 Quiltgroep 

 
Donderdag 12 januari 

19.30 Redactievergadering 

 

Zaterdag/Zondag 21/22 januari 

Regioweekend jongeren in Haren 

info Yvette Krol, 06-14111847 

 
Woensdag 25 januari 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 26 januari 

20.00 30+ bij fam. Blanksma 

 
Vrijdag 27 januari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

 

 

 

  

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 
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Dienst op 15 januari 
 
Op deze zondag mag ik nog een keer voorgaan in de gemeente. 

Het is de tweede zondag van Epifanie volgens het kerkelijk jaar.  

Jezus verschijnt in de wereld. 

Een van de lezingen van deze zondag zal zijn  Jesaja 62, 1 – 5. 

Het eerste vers luidt: “Omwille van Sion zal ik niet zwijgen”. 

 
Mijn vraag zou kunnen zijn aan ons allen: 

Waarom zal ik, zal jij, zullen wij niet zwijgen?  

Is er dan wat te zeggen?  

En waarom is er wat te zeggen? 

 

Wellicht kunnen we ons met deze vraag voorbereiden op deze dienst. 

 
Gabe Hoekema 

 

 
Verslag najaarsledenvergadering 24 november 2016 

 

De voorzitter, zr. Salomons, heet de 24 aanwezigen welkom en vraagt de verga-

dering te beginnen met het zingen van lied 807 (Een mens te zijn op aarde). De 

agenda voor de pauze wordt vrij snel afgehandeld. De notulen van de voorjaars-

ledenvergadering op 8 mei worden goedgekeurd. Br. Christians treedt reglemen-
tair af als lid van de controle commissie; br. F. Riepma wordt benoemd als reser-

ve-lid.  

Br. Nienhuis meldt dat de voorliggende begroting de goedkeuring heeft van zo-

wel de financiële commissie als de kerkenraad. Hij geeft toelichting op de ver-

schillende posten. De rentestand is al jaren laag. De toevoeging aan de onder-

houdsreserve is verhoogd, maar deze reserve is nog negatief na de aanpassing 

van de Vreehof en het buitenschilderwerk. De vergadering gaat, ondanks het ne-
gatieve exploitatieresultaat, akkoord met de begroting en dankt br. Nienhuis 

voor al zijn werk.  

Vrijwel  al onze leden lezen het Gemeenteblad op papier, slechts 5 lezen het blad 

digitaal. In Haren is het beleid dat als je verbonden bent aan de doopsgezinde 

gemeente, de kosten van het blad betaald worden uit het hoofdgeld. Na enige 

discussie wordt besloten dit zo te laten. Maar... als het u niet uitmaakt het blad 
digitaal of op papier te lezen, bespaart u de gemeente € 25,- door voor de digita-

le versie te kiezen. De voorzitter bedankt namens de gemeente de werkers aan 

het blad voor hun arbeid (zonder hen geen Gemeenteblad).  

Br. De Vries doet verslag van de Broederschapsvergadering op 19 november. Zie 

hiervoor de digitale Nieuwsbrief van de ADS, Doopsgezind NU, nr. 22. Daarna 

toont hij ons in de pauze met de beamer foto’s van o.a. de kinder- en tienercon-
ferentie, de buitendag en het paasontbijt.  

Aan onze leden is in de agenda de vraag voorgelegd: Wat heb je nodig om gemeen-

te te zijn met het oog op de toekomst? Het gesprek hierover verliep prettig. Enkele 

aandachtspunten staan hieronder. 

- Gaat het om de kerk of de omgang met elkaar? Duidelijk wordt dat de contacten 

met elkaar, de gemeenschap, in gesprek zijn, voor iedereen essentieel is. 

- Willen we een predikant, iemand die de leiding neemt? Het zou in principe 
daarzonder moeten kunnen. Maar het is wel prettig onder leiding van iemand 

met verstand van zaken in gesprek te gaan. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
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- Hoe houd je de gemeente in stand met zo weinig jongeren? Meer doopsgezinde 
activiteiten, zoals AKC-kampen en kinderconferenties, mogelijk maken. 

- Wat blijft? Het verhaal van God en mensen. Inspiratie. Dat kan ook om de tafel 

in een huiskamer. Erik Borgman noemde in zijn Menno Simonslezing dat de ma-

nier waarop je je identiteit bepaalt, vaak negatief is nl. door je af te zetten, bij-

voorbeeld tegen kinderdoop, dogma’s. Een positieve identiteit is verbinding zoe-

ken met anderen (vluchtelingen enz.). 

- De voorzitter sluit het gesprek af door te zeggen, dat het niet gaat om het aantal 

leden, maar om de betrokkenheid en de waarden die worden doorgegeven. 

Hierna wordt de vergadering besloten met het zingen van lied 718 (Gij die leven 

hebt gegeven).  

Mads Haadsma 

 

 

Zusterkring 
 

Maandag 21 november, waren we 

met achttien zusters bijeen.  

Gerbrig kwam nog even terug op 

de gezamenlijke bijeenkomst van 

de zusterkringen van de GDFZ. 27 
okt. j.l. Toen vertelde Korneel 

Roosma over Anne Zernike, de 

eerste vrouwelijke Doopsgezinde 

predikant. Het blijkt nog steeds 

dat vrouwen moeten knokken om 

hun plek in de maatschappij te 

bevechten. Zo stond pas nog in de 
krant dat in het Prado, het Rijks-

museum van Madrid, de eerste 

solo expositie van een vrouwelijke 

kunstenaar gehouden gaat wor-

den. De Vlaamse schilderes Clara 

Peters(1594-1657). Je zou denken 
dat is in Nederland vast al eerder gebeurd. Maar nee, in ons Rijksmuseum in 

Amsterdam, noch in het Mauritshuis in den Haag is ooit een solotentoonstelling 

van een vrouwelijke schilder geweest! Het Rijks heeft wel een kleine tentoonstel-

ling van het werk van de beeldhoudster Charlotte van Palland gehad in 1992.  

Helaas is het deze keer ook niet gelukt om de eerste vrouwelijke president van 

Amerika te kunnen benoemen. We moeten nog wachten. 
We zongen “Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest. 

Na de thee moesten we aan de slag. Veel knippen en schrijven aan het werkje 

welke Aafke weer voor ons bedacht had en bestemd is voor de Adventsavond. 

Altijd gezellig zo bezig te zijn met z’n allen. Het ging allemaal voorspoedig. 

Na nog een kopje thee, kreeg Fenna het woord. Zij las en vertelde in een over-

zicht over de eerste veertig jaar van deze zusterkring. Wat is het leuk en interes-

sant om te horen, hoe in de loop der jaren, zoveel veranderd is. En wij verande-
ren mee, maar de onderlinge verbondenheid is gebleven.   

Lidy Woudsma is nog een zuster van het eerste uur, en dat betekent dat ze nu al 

vijftig jaar lid is. Want deze maand bestaat onze kring 50 jaar!! 

Dit heugelijke feit vieren we 9 januari met een gezellig samenzijn en een high 

tea in eigen kring, en met eigen inbreng. 
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Ter afsluiting las Gerbrig nog het volgende gedicht:   
 

December:  ’n Maand                                   ’n Maand                

                  om op ’n jaar- bijna voorbij         om bij onszelf stil te staan 

                  terug te blikken                          Te bezinnen 

                  ’n Jaar waarin geweld                  Ons af te vragen 

                  het goede dreigt te verstikken      waar te beginnen 
                                                                   Om te openen wat is gesloten 

                  ’n Maand                                    Te verwarmen wat is verkild 

                  die in het teken                           Te ontdooien wat is bevroren 

                  van vrede en liefde staat              Jaloezie en haat te verbannen 

                  Goede voornemens                      De donkerte 

                  voor het jaar dat komen gaat        uit ons hart te verjagen 
                                                                    Om het licht 

                                                                    en de vrede van Kerstmis  

                                                                    uit te kunnen dragen 

 

We zongen lied 791 ”Liefde eenmaal uitgesproken”. 

Weer een fijne middag. 

 
Na de adventsdienst  van 14 december is  onze  volgende  bijeenkomst  dus op  

9 januari. Vanwege de bijzondere invulling van deze middag beginnen we niet 

om half drie maar om twee uur!  

Dan is er 13 februari weer een zusterkring om half drie. 

 

Ria Dijkman 
 

 

Wijkbijeenkomst in Paterswolde  
 

bij de familie Reidinga op 15 november 2016 

Ds. van der Werf vertelde over Boeddha 

en het boeddhisme. 

Het eerste contact met Boeddhisme in Neder-
land was voor ds. van der Werf in Hantum, 

waar bij een boerderijtje een Boeddhistisch 

centrum, gebouwd is, dat bestaat uit een re-

traitegedeelte, een tempel en een stupa. Een 

Stupa is het teken dat Boeddha in de wereld is, 

het gebouw staat vol met gewijde beelden van 
Boeddha. Gebedsmolens blazen de teksten van 

de Boeddha naar alle windstreken. Het is een 

bijzonder gebouw.  

De historische Boeddha komt uit de 5e – 6e 

eeuw voor Christus. In India leefde een prins 

Siddhartha in een Hindoe familie. Hij werd om-

ringd met grote rijkdom waardoor hij niets te kort kwam. Hij leefde in een paleis 
en in een tuin met enorme muren er omheen, van de buitenwereld wist hij niets. 

Toen hij echter in de buitenwereld kwam schrok hij, hij zag een oude man, een 

zieke man en een dode. Hij komt in aanraking met alle ellende in de wereld, ver-

oorzaakt door het kastensysteem. Hij krijgt een visioen. De mens moet zich ont-

hechten van de wereld om tot verlichting; het nirwana te komen. Hij ging vasten, 

at alleen plantaardig voedsel en vermagerde sterk. Dit leidde niet tot het nirwa-
na. Meditatie onder de bodiboom, een soort vijgenboom, leidde wel tot verlich-

ting. Hij was de Boeddha. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
https://www.bing.com/images/search?q=karma+rad&view=detailv2&&id=51D15BD93DD5669648CF56A0B6BD0DC773CE37F4&selectedIndex=25&ccid=tXaT4%2bAF&simid=607999475800541506&thid=OIP.Mb57693e3e0050ee8819cae56b4a8a6ceo0
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Het boeddhisme is een levensbeschouwelijk systeem. Het stelt niet een hogere 
macht, opperwezen of god centraal en onderscheidt zich, mede hierom, van een 

godsdienst, maar kan wel een religie genoemd worden. Door zijn leefwijze, medi-

tatie moet de mens de weg naar onthechting afleggen: de karma, via de 8 spa-

ken van het welbekende wiel. 

De invloed van het Boeddhisme is zichtbaar, b.v. in de naam Ananda, vaak van 

een vegetarisch eethuisje. Ananda was de vriend van Boeddha. De overgeleverde 
uitspraken van Boeddha zijn door het Theravada (een school van het Indiase 

Boeddhisme) bewaard in het Pali.  

Het Boeddhisme kent meerdere stromingen, waaron-

der het Mahayana, dat zich naar China verspreid 

heeft, daar kennen we de dikke beelden van. In Ja-

pan en Korea komt het Zen-Boeddhisme voor. Je 
vindt hier vermengingen van de Boeddha en de oor-

spronkelijke eigen culturen. 

Overeenkomsten van denkbeelden en houdingen vind 

je in meerdere religies terug, denk maar aan de 

weerloosheid. 

Ds. van der Werff werd hartelijk bedankt en ook de 

gastheer en gastvrouw Piet en Iet Reidinga. We heb-
ben met z’n achten een hele boeiende middag gehad.  

 

Gerbrig Rietema-Siebenga 

 

 

Open Avond in Haren 
 

Het is al weer even geleden, 13 oktober 2016, dat Prof. Hans Renner ons liet 
meedenken over de vraag waarom Nederlanders niet van geschiedenis houden. 

 

Voor hen die er niet bij konden zijn, staan hier onder de punten die hij ons mee-

gaf. 

 

1. “De Nederlander bestaat niet”(uitspraak van Prinses Máxima in 2007) 
Naturalisatie verkrijgen betekent nog niet de Nederlandse identiteit 

verwerven. Bestaat er een ‘meetmethode’ voor de Nederlandse Identiteit? 

Nederlandse eigenschappen in vogelvlucht. 

2. Renner noemde tolerantie, organisatie handelstalent, behulpzaamheid, hoog 

ethisch besef. Maar ook: directheid betweterigheid, arrogantie, botheid. 

3. Kenmerk van Nederlandse geschiedenis: een lange traditie van 
onafhankelijkheid en vrijheid. 

4. Nederlanders: een van de succesvolste naties in de wereld.  

5. Nederlandse nonchalance ten aanzien van de vaderlandse geschiedenis: van 

de Slag bij Nieuwpoort (1600) tot de verkiezing van Pim Fortuyn tot grootste 

Nederlander aller tijden (2004). De zeer trage plaatsing van 

herdenkingstekens voor de 31 gedode Nederlanders op de Dam in Amsterdam 

(7 mei 1945) en voor de 8 vermoorde Groningse raadsleden tijdens de 
nazistische bezetting. 

6. De staat van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Het fenomeen cultuur 

nationalisme vergeleken met bijv. Tsjechen, Friezen en anderen. 

7. Hoe zit het met de officiële Nederlandse feestdagen in vergelijking met 

andere leden van de Europese Unie? 

8. Waarom is een emotionele beleving van het vaderlandse verleden aan ons 
niet besteed? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177


Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

15 

9. De observatie van schrijver Milan Kundera: Nederland is Europees kampioen 
in grote vaderlandse vergetelheid. 

 

Weer een boeiende avond met op het laatste een hele discussie tussen twee 

hoogleraren geschiedenis. (waarvan ik niet meer waar die over ging) 

 

Gabe Hoekema 
--------- 

 

Open avond op Donderdag 2 februari 2017 
 

“Wandelingen door Berlijn” 

 

Marianne Vogel (Rotterdam 1958) neemt ons mee op twee wandelingen door 

Berlijn: eentje langs de vroegere Muur en eentje door het gebied van de 
Kurfürstendamm. Zij vertelt veel over de Berlijnse geschiedenis en cultuur: van 

interessante gebeurtenissen en merkwaardige personen tot geestige anecdotes.  

 

Dr. Marianne Vogel  is persoonlijk coach en literatuurwetenschapper. Naast haar 

advies- en coachpraktijk geeft zij cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is 

gepromoveerd in de Letteren en in Algemene Wetenschappen.  
Zij schreef twee literaire thrillers: Gedeelde stad, geheelde stad (2012) en In de 

schaduw van Marlène Dietrich (2014). Deze verhalen spelen zich af in Berlijn. 

 

Van harte welkom 

 

 

Kerstcollecte 
 
De herfst is aan de late kant dit jaar. Maar de kerkelijke kalender houdt daar 

geen rekening mee. 

De voorbereidingen van allerlei activiteiten zijn inmiddels gestart. De kerstcollec-

te ten bate van het jeugdwerk is zo'n activiteit. 

Wij vragen u weer om een bijdrage, om “levend” geld dus. Het geld wordt ge-

bruikt voor de aanschaf van lesmateriaal, kleine cadeautjes voor de zondags-
schoolkinderen, een uitstapje e.d. 

De wijkcontactpersonen komen bij u langs. Als u poer bank overmaakt, licht dan 

uw wijkcontactpersoon daarover in (dit in verband met het bijwerken van de col-

lectelijsten) Helpt u mee? 

 

Namens het Jeugdfonds, 

T.Koorn-Gulmans 
P.J.Reidinga, secr-penn. 
 

Doopsgezinde Gemeente Haren inzake het Jeugdfonds te Paterswolde. 

IBAN nr  NL69RABO0315810637 
 

 

Adoptiethermometer 
 
Uit de thermometer  ontvingen we over de maand november een bedrag van € 60,60. 
Hiermee is de totaalstand gekomen op €  422,55. 
 

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=0ahUKEwjVqcmnhu3QAhVeOVAKHX5XDIkQjRwIBw&url=https://kidseropuit.nl/stedentrip-berlijn-met-kinderen/&psig=AFQjCNHI1mCN-qHXB5PaQnRpBJzV8eZrJg&ust=1481576786587381
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
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Vanuit de kerkenraad 
 
Op donderdag 15 november kwam de kerkenraad van de DG Assen weer 

bijeen. Zr. Ren de Poel las het door Tjitske Hiemstra (doopsgezind  

predikant te Leeuwarden) geschreven gedicht: “Gedenkdag”. 

 

Gedenkdag 

Terwijl ik je mis   Terwijl ik je gedenk 
Gedenk ik je    Dank ik je 

Terwijl ik je mis   Om wie je was 

Vier ik je naam   om wie je nog bent 

 

Terwijl ik je mis   Terwijl ik je dank 

Noem ik je naam   Je gedenk 

Je naam noemen   Je vier 
Geeft mij licht   Je mis 

 

Zoek ik mijn weg verder. 

 

De ingekomen stukken worden doorgenomen en het concept preekrooster 2018. 

Daarnaast plannen we een datum voor de evaluatie m.b.t. de overeenkomst met 
de DG Groningen en de DG Assen. Ds. Kikkert, br. Noord en zr. Busscher zullen 

hierbij aanwezig zijn. 

De onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond en de nota`s voldaan. Hiervoor 

gebruiken we, naast subsidies,  ook een deel van onze eigen reserves. De CV 

kan nu op afstand worden ingeregeld, wat zorgt voor een aangenaam warme 

kerk tijdens de diensten en andere bijeenkomsten. 

Verder komen de kosten voor het Gemeenteblad ter sprake. Hoe we hier mee om 
zullen gaan wordt op de ledenvergadering voorgelegd aan de leden. De kerken-

raad komt tijdens de ALV met een voorstel. 

De Adventsviering met de zusterkring op 11 december wordt doorgesproken. 

De catering, de kerstboom en het maken van het programma komen aan de or-

de. 

Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 

De datum voor de volgende reguliere kerkenraadsvergadering wordt nog vastge-

steld. 

Jelly Wester 

 

“Preekboek” 
 

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

    

Zondag 13 november 2016. Dienst in Haren 

  

Voorganger              - Ds. G. Hoekema 

Thema           - “Herfst”. 
Met medewerking van het Groninger Doopsgezind koor. 
 

“Herfst. Met de dood voor ogen durven leven. Als mens, als mens op de aarde, 

als mens in het gezin, als mens in een land.”  

 

In deze dienst waren we met 13 mensen afgereisd naar Haren. Want dat is de 
kracht van onze kleiner wordende gemeente; de grote onderlinge betrokkenheid 
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gebaseerd op jarenlange verbondenheid, ook de verbondenheid met de omlig-
gende doopsgezinde gemeentes. Met dit kleine ploegje doen we de dingen die we 

nog kunnen doen en hebben dan ook genoten van deze prachtige dienst met de 

muzikale begeleiding van het Doopsgezind koor uit Groningen. 

  

Zondag 27 november 2016 1 ste Advent 

 
Voorganger              - Ds. J. Kikkert 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “De les van de vijgeboom”. 

Muzikale overdenking: "Nun komm, der Heiden Heiland" van Dietrich Buxtehude. 
 
 
Zondag 11 december 2016. Adventsviering gezamenlijk met de zusterkring. 

 

Deze middag treedt het blokfluittrio 

Bloknoot op. Het trio bestaat uit Ginie 

Oosterga, Tiny Scholten en Marijke 

Schortinghuis. Zij bespelen een zestal 
fluiten n.l. sopranino-, sopraan-,alt-, 

tenor-, bas- en grootbasblokfluit.  

Hieke Schortinghuis verleent haar 

medewerking op harp.  

 

 
                                

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

van de Doopsgezinde Gemeente te Assen  

 

Zondag   11 dec 15.00 uur. Adventsviering gezamenlijk 

     met de zusterkring met medewerking  

     van het muziek gezelschap “Bloknoot” 

op 

     harp en blokfluit. 

Donderdag  15  dec 10.00 uur Ochtend gespreksgroep 

Donderdag 15 dec 20.00 uur Avond gespreksgroep 

Zondag  25  dec 10.00 uur Br. F. Dukers. Kerstviering 

Zondag   8 jan 10.00 uur Br. R. Akse 

Dinsdag   10 jan 14.15-16.15 uur Zusterkring 

 

 

 

 

 

 

De Doopsgezinde Gemeente Assen  

wenst iedereen een hele fijne kerst  

en een gelukkig en goed 2017. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
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Wereld  

Broederschaps 

zondag  
 

Op 22 januari is in Haren de gezamenlijke viering van de  

Wereldbroederschapsdag voor alle GDS-gemeenten. Wees welkom! 

 

Ieder jaar worden doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite 

Wolrd Conference uitgenodigd om de de vierde zondag in januari stil te 

staan bij onze dopers traditie en het wereldwijde verband van doopsge-

zinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Deze zondag 

in januari is gekozen omdat volgens de overlevering op 21 januari 1525 in 

de kring van een pas gevormde groepen 'dopers' de eerste doop plaats 
vond in Zürich. Suggesties en voor de liturgie bij de viering van de Wereld 

Broederschapszondag wordt bij toerbeurt samengesteld door doopsgezin-

de broederschappen wereldwijd. 

 

Dit jaar wordt ons het thema voor de Wereldbroederschapszondag aange-

reikt door de Europese broederschappen. Gekozen is voor een zin uit de 

Psalmen: mijn roepen wordt gehoord! We horen in deze zin de stemmen 

van de vele vluchtelingen die een goed heenkomen zoeken, weg van het 

geweld, armoede en onderdrukking op vele plaatsen in deze wereld. Maar 

ook de ongeruste stemmen zijn te horen, van mensen in onze samenle-

ving die zichzelf vervreemd voelen van wat heel lang vertrouwd was.  

 

Wanneer: 22 januari 2017 
Aanvang: 10.15 uur 

Waar: Doopsgezinde kerk te Haren 

 

 

 
 
  
  
  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177


Algemeen 

 

 

19 

40-dagen kalender  
 

Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40- dagentijd in 2017 

weer een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten. 

Deze kalender wordt verstrekt aan leden belangstellenden van de doops-

gezinde gemeenten in het GDS gebied. In de loop van de jaren ervoeren 

we hoe zeer deze wordt gewaardeerd. Dat komt mede doordat vele ge-

meenteleden en belangstellenden er aan bijdragen door teksten poëzie en 
proza aan te leveren. Wellicht kunnen het teksten zijn die aansluiten bij 

het jaarthema van onze broederschap: 'Blinde Vlekken’. We vragen u om 

teksten, een lied, een gebed of een gedicht naar ons op te sturen voor de 

overige dagen van deze 40-degentijd. Het gaat dan teksten, poëzie en 

proza. Aardig is ook als u in twee of drie zinnen kunt vermelden waarom 

juist deze tekst u dan aanspreekt in de 40-dagentijd. Uw bijdragen kunt u 

sturen naar ds. Jacob H Kikkert. Meerdere bijdragen mag natuurlijk ook.  

 

Predikanten in de GDS-regio schrijven een korte meditatie voor de zonda-

gen in de 40-dagentijd. Verder is uw hulp is nodig om deze kalender weer 

te doen verschijnen.\ 

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

inzending en zo nodig de bronvermelding. Graag uw bijdragen insturen 

vóór 5 februari 2017!  Zo mogelijk per email o.v.v. ‘40 dagen’ naar:  

jhkikkert@doopsgezind.nl. Of per post naar: Entinge 7, 9301 TT Roden.  

 

 

Ds. Jacob H Kikkert, kerkelijk opbouwwerker voor doopsgezinde gemeen-

ten in Groningen en Drenthe.  

     ----------------- 
 

Activiteiten december 2016  
van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente  
Heerenveen en Tjalleberd 
 

 

27-12-2016 
Wandelen 

Voor enthousiaste wandelaars wordt er in het komende seizoen een 

reeks wandelingen uitgezet. 

Op 27 december 2016 is er een ‘Sint Thomaswandeling’, in samen-

werking met de Klokkencommissie Oudehorne. Bij de klokkenstoel 

zal ons verteld worden over de traditie van het Sint Thomasluiden. 

Uiteraard krijgen we ook een demonstratie te horen. Na afloop is er 
gelegenheid snert te eten in De Kiekenhof te Nieuwehorne, dit op 

eigen rekening. De wandeltocht van ongeveer een uur is gratis, en 

staat onder leiding van Jan Koers en Johan G. Koers. Een geslaagde 

wandeling is te danken aan goed schoeisel, en een goede conditie. 

Tijd: 14:00 uur te Oudehorne. 

Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij Johan G. 
Koers, 0513-636333; email:jgkoers@telfort.nl of bij: Jan Koers 06-

51016275, email: j.koers46@gmail.com 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdu8Ch9uzQAhVeelAKHXXtAUgQjRwIBw&url=http://www.kerst-entertainment.nl/&psig=AFQjCNHLPYhc467li1jEu_TSeVeXsZYkbw&ust=1481572568973177
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Israëlische Art House Filmcyclus van Shalom Culture - seizoen 2016-17  

alle met Engelse ondertitels telkens om 19.30 uur ,in de kamer boven de Menno-

zaal € 3,- per film 

https://sites.google.com/site/shalomculture/w : trailers van de films 

https://sites.google.com/site/shalomculture/w/lx : achtergronden (tekst in Engels) 

 

19 december 2016  herhaling: 27 feb 2017 

‘A Trumpet in the Wadi’ Israëlische speelfilm uit 2001, door Lina en Slava Chaplin, 

naar een roman van Sami Michael uit 1987. Het verhaal van twee zussen, jonge Arabi-

sche christenen uit Haifa, die op het punt staan om hun ‘nest’ te verlaten en al of niet te 

gaan trouwen. Een boeiende, menselijke, bijna documentaire film over het alledaagse 

leven ín en de kwetsbare aard ván een volop multiculturele samenleving. Het boek van 

de zeer kritische schrijver Sami Michael werd in diverse talen vertaald en loopt tot op 
vandaag in een toneelbewerking in theaters in Israël. Start:19:30 uur Duur: 97 minuten 
9 januari 2017  herhaling: 6 maart 2017 

‘He Walked through the Fields’, Israëlische speelfilm uit 1967, in zwart-wit, door 

Yosef Milo, naar de debuutroman van Moshe Shamir. Muziekorchestratie door Vladimir 
Cosma. Over de liefde tussen een immigrante, Mika, en de ‘kibbutsnik’ Uri, een typische 

‘sabra’ een term voor hen die in Israël geboren werden, vanwege de eigenschappen van 

een cactus met dezelfde naam: vol stekels aan de buitenkant en heel gevoelig van bin-

nen. De film start in 1967 en toont o.a. met flashbacks terug tot 1946 het kibbutsleven 

in ongeromantiseerd vorm. De roman werd eerste toneelstuk:het eerste dat na de stich-
ting van de staat Israel werd opgevoerd en wel honderden malen; 20 jaar later werd hij 

verfilmd. 

16 januari 2017 herhaling: 13 maart 2017  

Amnon’s journey : A violinmaker’s life / The violins of hope, Franse docu-

mentaire (met Engelse ondertitels) uit 2009, door Sylvie Sanabria and Jean Marie Hosat-
te. De Israëlische vioolbouwer Amnon Weinstein ging op zoek naar de instrumenten die 

Joodse violisten in de gettho’s en in de kampen gespeeld hebben. Met veel liefde en ge-

duld restaureert hij ze en brengt ze weer tot leven met hulp van meester violist Shlomo 

Mintz, opgeleid door Isaac Stern. Mintz  speelt op 17 maart 2017 met het NNO in Gro-
ningen. 

23 januari 2017  

‘Kedma’ Frans-Italiaans-Israëlische speelfilm uit 2002, door Amos Gitai. Mei 1948: kort 

voor het vertrek van de Britse autoriteit uit Palestina, komen met het schip de ‘Kedma’ 

vanuit heel Europa honderden immigranten in Palestina. Met hulp van Joodse verzet-
groepen worden zij het land ingeloodst, maar de getraumatiseerde vluchtelingen kunnen 

zich niet onttrekken aan bittere gevechten  
30 januari 2017 

‘Ushpizin’ Israëlische tragi-komische speelfilm uit 2004 door Gidi Dar. Vroom echtpaar 

geeft bij het Sukkot-feest onderdak aan onverwachte gasten – wat een religieuze deugd 
is. De gasten zijn ontsnapte criminelen en als ze ook nog bijzonder onbeschoft blijken, 

wordt het paar zwaar op de proef gesteld. 

6 februari 2017 

‘Turn left at the end of the world’, Frans-Israëlische psychologische speelfilm uit 

2004 door Avi Nesher, over Vrienschap, Liefde én Vooroordelen bij immigrantenfamilies 
met verschillende etnische roots in de vroege 60’er jaren in een nederzetting in de Ne-

gev-woestijn, door de ogen van een pubermeisje  
13 februari 2017 

‘My Michael’, Israëlische film, door Dan Wolman, naar roman van Amos Oz, uit 1968, 

schetst de ‘Werdegang’ van een jong intellectueel paar met één kind, vanuit het ge-
zichtspunt van de vrouw die langzaam depressief wordt. Tevens de sfeer in het gedeelde 

Jeruzalem tussen 1948-1960. 

20 feb 2017 

‘The Smile of the Lamb’, Israëlische, surrealistische speelfilm uit 1986, door Shimon 

Dotan, naar de debuutroman van David Grossman. Een Israëlische legerarts, die een 
lichter regime in een regio van het bezet gebied bepleit, valt in ongenade en raakt  

bevriend met de Arabische sjamaan van het dorp (dan wel de dorpsgek).  

Helaas VHS-kopie 
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Moderne dominees te modern in Groningen 
 

Een leuk verhaal stond op 29 oktober van dit jaar in het Nederlands Dagblad. 

Onderwerp: twee dominees in de doopsgezinde vermaning in de stad Groningen 

eind 19e eeuw. 

Een korte samenvatting. 

In 1863 was ds. Cornelus Corver voorganger van de doopsgezinde gemeente in 
Grou. Corver was aanhanger van de moderne richting in de theologie. Bijbelse 

verhalen moesten sporen met de wetenschap. Hij geloofde derhalve niet dat 

Jezus uit de dood was opgestaan. De leden spraken hier hun ongenoegen over 

uit en waren blij toen ds. Corver in 1865 een beroep uit Groningen kreeg. De 

doopsgezinden uit die stad waren moderne dan hun Friese geloofsgenoten wat 

wel bleek uit het feit dat de collega van Corver, Straatman, uit het zelfde hout 

was gesneden. De kerkenraad ging dan ook aanvankelijk mee met de 
veranderingen die de dominees voorstelden, zoals de afschaffing van de tweede 

zondagse dienst en het verwijderen van de preekstoel. Maar het werd hen toch 

te gortig toen de dominees met het voorstel kwamen het avondmaal af te 

schaffen evenals het preken uit de Bijbel en de christelijke feesten. De gemeente 

verwierp de eisen met nipte meerderheid, waarop Corver en Straatman in 

november 1867 eervol ontslag aanvroegen en kregen. 
Straatman werd journalist, keerde het geloof de rug toe en stierf als atheïst. 

Corver werd directeur van de gasfabriek in Assen. Hij kwam zo onder de indruk 

van de armen dat hij arm met de armen wilde worden. Hij overleed als zwerver 

in 1903 in Parijs. 

                                                                                                                               

Bart Smits 
 

 

 

RETRAITE 2 
Vrouwenretraite in de veertig dagen tijd 

Vrijdag 24 t/m Zondag 26 Maart 2017 
 

Thema: “ Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur  is …...!” 

Leiding: 
ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) 

ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht) 
Marbo Hieminga (Voorschoten) 

 
Maximaal 25 deelnemers 

 
Retraite 2: Voor vrouwen in de 40-dagen tijd 
Thema: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur  is …...!” 
 
“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is …..!”. Wie kent het spelletje niet van verjaars-
partijtjes of lange ritjes in  trein of auto ? Speuren naar wat een ander gezien heeft. Al vroeg 
is ons geleerd te kijken: links rechts links en dan pas oversteken ! Kijken: daar begint ons 
leven mee ….. 
 
In de bijbel is een prachtig verhaal over de ziener Bileam en zijn ezelin (Numeri 22) De zie-
ner kijkt en ziet niet wat zijn ezelin ziet. Blijkbaar is er een verschil tussen kijken en zien! Het 
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vitale belang van zien is hoorbaar/voelbaar in onze taal. We spreken over iets doorzien, over 
uitzien en omzien naar, een leven voor je zien of geen uitkomst meer zien. Zien heeft als het 
ware met ons ´innerlijk oog´ te maken. Zo treffend verwoord door de schrijfster Anaïs Nin : “ 
We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn.”  
Zien :dat verlangen we ook in ons contact met anderen. We willen niet bekeken worden, 
maar gezien worden. En dat is waar we in deze retraite ruimte voor maken. Ruimte voor wat 
ons van binnenuit beweegt. Welke krachten, machten, illusies houden ons af van werkelijk 
zien? Maakt routine ons oog lui ? Wat geeft ons ´nieuwe ogen´ ?  
 
In stilte en  in creatieve werkvormen diepen wij ons thema uit. Zoeken wij verbinding met ons 
hart en de (A)ander, vieren wij door hoogten en diepten het leven op weg naar Pasen . 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Deelnameprijs: 
 

Retraite 2:180 tot 200 € pp (eigen kamer)    

De deelnameprijs is inclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is variabel 

gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 180 euro voor 1-persoons 

kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 180 en 200 euro betalen.  

Steunfonds Doopsgezinde Retraites 
 

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een beroep 
doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de 
opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in 

vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettnitz-Worst. 
Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven! 

 

Opgave 
 

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aangehouden is snel-
le opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft reeds is volgeboekt dan neem 
ik contact met u op. De volgorde van de deelnemerslijst wordt bepaald naar binnenkomst 
van betaling en het ingevulde opgavenformulier.  
Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en  
informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.  
 

PR is belangrijk 
 nieuwe deelnemers, nieuwe ideeën, ook wij gaan immers met onze tijd mee! 

 
De retraiteaankondiging wordt binnenkort ook geplaatst in Doopsgezind.nl, gemeentebladen 
en nieuwsbrieven binnen de broederschap. Verder is het aan ieder van u om de aankondi-
ging in uw eigen gemeenteblad te laten plaatsen, maar ik kan dit ook voor u regelen. Kent u 
iemand die belangstelling heeft voor onze retraites, deel dit dan mee! Als u mij haar/zijn 
adres even doorgeeft dan stuur ik daar ook een uitnodiging heen.  
 

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met: 
 

Marije Koettnitz-Worst 
B. Venemastraat 11 B7  
9671 AA Winschoten 

Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674 
email: marijeworst@yahoo.nl 

Rekeningnummer: 
IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A 

T.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland 
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Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele pastoraat 

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

93012 TT Roden 

06-51516030 

Kerkenraad: 

Voorzitter: 

A.J.Anema, Lonerbroekweg 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 

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: 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 

 
 

 

 

Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 
Ds Geert Brusewitz  (pastoraat) 

Ruischerwaard 36         

9734 CE Groningen 

050 8500387  

en 

ds Jacob Kikkert 
Entinge 7 

9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

                                        

Voorzitter: 
Br Hendrik Jan Woltersom 

06-22931910 

e-mail: 

hj.woltersom@kkgkka.nl 

                                                                      

secretaris: 
zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595441339 

e-mail: 

anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

                        

Boekhouder: 
zr Margriet vander Tuuk-Homan               

0595 422412 

rvandertuuk@hetnet.nl 

rek.nr:                  

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 
J.J.Willingestraat 15  

9967 PB Eenrum 
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