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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 16 maart 2016. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 9 maart 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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De Lijdenstijd 
De mens leeft niet bij brood alleen 
 
De tijd voor Pasen wordt in het kerkelijk leven ook wel de Lijdenstijd genoemd. 

Deze naam heeft de kerkelijke traditie in de Middeleeuwen gegeven aan de 40 

dagen vóór Pasen. Dit naar aanleiding van het verhaal in de bijbel dat Jezus 40 

dagen en 40 nachten in de woestijn was, om daar op de proef gesteld te worden, 

of hij wel degelijk de mens is, die Gods bedoelingen in de praktijk brengt. In de 

Middeleeuwen werden de veertig dagen voor Pasen gezien als een tijd die de 
mensen op dezelfde manier moesten beleven zoals Jezus destijds veertig dagen 

in de woestijn leefde: vasten dus; zonder brood!! 

 

De woestijn is voor Jezus een soort van testgebied. Hier moet door Jezus geko-

zen worden welke dingen hij belangrijk vindt. Na 40 dagen geen eten en drinken 

te hebben gehad, wordt tegen Jezus gezegd: "Als jij de mens van Godswege 
bent, dan is het voor jou een koud kunstje om stenen in brood te veranderen. Jij 

tovert dat met de macht van God toch zomaar voor elkaar?" Maar Jezus is geen 

tovenaar! Hij is de mens, die God wil laten zien. En God is geen God, die op be-

stelling iets tovert! Het antwoord van Jezus is dan ook veelzeggend: "Niet alleen 

van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat  de mond Gods uitgaat". 

Of te wel met andere woorden: "Voedsel is wel heel belangrijk voor een mens, 

maar alleen het eten  moet niet het belangrijkste zijn voor de mens." 
Belangrijker is het vanuit welke overtuiging je in het leven wilt staan!  

 

De Lijdenstijd wordt ook wel de Vastentijd genoemd. Dat betekent niét dat we 40 

dagen,  net zoals Jezus, zonder eten door het leven moeten. Maar het betekent 

wél, dat de gelovige mens, naar aanleiding van hoe Jezus 40 dagen  in de woes-

tijn leefde, even stilstaat bij het feit, dat er in het leven méér is dan brood al-
leen.  

 

Want het gaat om je geloof! Wat dát voor je betekent en hoe je daar invulling 

aan geeft. Opdat we weten dat de mens niet bij brood alleen leeft!!! 

 

Ds. K. v.d. Werf 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten 

 

Zondag 21 februari 
10.00 uur  Ds. S. van Hoorn-

Dantuma 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

Maandag 22 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 23 februari 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 
19.30 uur  Geloofswerkgroep 

Woensdag 24 februari 

18.00 uur  3e Vastenmaaltijd en 

                Vesper 

Vrijdag 26 februari 

14.30 uur  Wijk Vinkhuizen 
Zondag 28 februari 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz   

17.00 uur  Iona Vesper 

Maandag 29 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

 
Dinsdag 1 maart 

10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 

Woensdag 2 maart 

18.00 uur  4e Vastenmaaltijd en 

                Vesper 

Vrijdag 4 maart 
18.00 uur  Benefietmaaltijd 

                Doperse Dis 

 

Zondag 6 maart 

10.00 uur  Ds. A. Boezewinkel 

en de Nieuwe Zusterkring 
Groningen (Internationale  

Vrouwendag)  

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag 7 maart 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 8 maart 
18.00 uur  Mennomaaltijd 

19.45 uur  Natafelen-

gespreksgroep 

Woensdag 9 maart 

18.00 uur  5e Vastenmaaltijd en  

                   Vesper 

Redactievergadering 
Vrijdag 11 maart 

17.30 uur  Clubavond tieners met 

ds. Yvette Krol 

18.00 uur  Pizza’s, Bijbel en Bier 

 

Zondag 13 maart  
10.00 uur  Ds. J.H.Kikkert 

 

Maandag 14 maart 

14.30 uur  Zusterkring Haren 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 15 maart 
17.30 uur  Doperse Dis 

Woensdag 16 maart 

18.00 uur 6e Vastenmaaltijd en 

                  Vesper 

Donderdag 17 maart 

10.00 uur  Broederkring 

Vrijdag 18 maart 
19.30 uur  Belijdenisavond 

 

Zondag 20 maart Palmzondag 

10.00 uur  Doopdienst Ds J.H. 

Kikkert / Ds. G.J. Brüsewitz 

mmv Doopsgezind koor 
10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag 21 maart 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 22 maart 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 
19.30 uur  Geloofswerkgroep 

Woensdag 23 maart 

18.00 uur  7e Vastenmaaltijd en 

                  Vesper 

 

Donderdag 24 maart 

Witte Donderdag Avondmaal 
19.30 uur Ds. J.H. Kikkert 

 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag 

19.30 uur  Kleine Oecumene in 

de Lutherse Kerk 

Ds. G.J. Brüsewitz 
 

Zondag 27 maart Pasen 

10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 

Gezamenlijke dienst met Eenrum 

10.00 uur  Kiezels en Keien 
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Iona-vieringen in onze kerk 

 
Met ingang van dit jaar is er elke vierde zondag van de maand een Iona-viering 

in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen. 

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

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

heid, sociale gerechtigheid en heelheid van de schepping horen bij het zoeken 

naar God. 
 

De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud-Keltische wortels, met me-

lodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je 

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

een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze litur-

gie.  

 
De komende vieringen zijn op 28 februari en op 27 maart, 1e Paasdag.  

De vespers zijn steeds van 17 uur tot ongeveer 17.45 uur. 

Je bent heel hartelijk welkom om eens een keer te komen kijken! 

 

Geert Brüsewitz,  

namens de Ionagroep Groningen 

 

 
Belijdenisavond en doopdienst met Palmpasen 
 

We vinden het zeer vreugdevol dat er dit jaar een drietal jonge mensen is dat 
zich met Palmzondag laat dopen op hun belijdenis. Egbert Huizinga, Vicky van 

der Linden en Matthijs Nugter hebben zich onder anderen voorbereid met ge-

sprekken in de 'geloofswerkgroep' die is ontstaan vanuit de belijdenisgroep 

waarvan afgelopen Pinksteren een aantal mensen toetrad tot onze gemeente.  

Na deze prachtige viering, met zijn bijzondere belijdenisavond gingen de ge-

sprekken verder: wat geloof je? Wat niet, wat niet meer? wat is wezenlijk voor 
jou, en waar heb je de ander nodig? Met die gesprekken werden zij geholpen die 

nog doende waren hun belijdenis te formuleren, lang, kort, essentieel en krach-

tig.  
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Drie mensen treden toe, en omdat de voor de hele gemeente toegankelijke 
openbare belijdenisavond vooraf aan de dienst met Pinksteren vorig jaar zo in-

drukwekkend en bijzonder was, is er voor gekozen het nu net zo te doen. Op 

vrijdagavond 18 maart om 19.30 uur is iedereen dan ook van harte uitgenodigd, 

wanneer de drie dopelingen de zelfgekozen woorden bij hun doop voorlezen aan 

de kerkenraad.  

 
Daarna, op Palmzondag 20 maart, worden zij in de morgendienst  op hun belij-

denis gedoopt. Een feestelijke dient waarin ze getuigenis afleggen, net als de 

apostelen zo lang geleden, van hun geloof. Het is heel mooi en feestelijk dat het 

Groninger Doopsgezind Koor in deze dienst een groot stuk van de cantate rond 

de apostelen 'de twaalf' ten gehore zal brengen als onderdeel van de viering. 

Sommigen zagen deze cantate van de hand van Chris Fictoor twee jaar geleden, 
met woorden van hemzelf, Herman Verbeek en Koos van Bruggen bij de door de 

laatste vervaardigde apostelkandelaars die in ons bezit zijn. In deze viering die 

we traditioneel samen met de doopsgezinde gemeente Haren vieren, hebben de 

kinderen van Haren en Groningen natuurlijk ook weer een aandeel met de door 

hen vervaardigde palmpaasstokken.  

 
 
 
De nacht waarmee het allemaal begon, Paaswake 2016 

 
De Paasnacht is dé voedingsbron van elk getijdengebed. Dus ook van het onze. 

De gezamenlijke binnenstadspastores stellen voor om samen met het Stads-

klooster de Paasnacht te doorwaken in de Lutherse Kerk. Jaren achtereen was er 

in de binnenstad het project van de Lichtlopers, waarin we met jongeren deze 
nacht doorwaakten door van kerk naar kerk te trekken.  

In de kerken was er programma en we eindigen in de vroege morgen met een 

dageraadviering. Heel intensief en divers, maar met een beperkte groep mensen.  

Komende Paasnacht wordt anders. Komend vanuit de verschillende Paasnacht-

vieringen in de stad, komen we samen, jong of ouder, in de Lutherse kerk aan de 

Haddingestraat. De plek waar ook het project 'het Stadsklooster' haar getijden 
houdt. Hier waken we met elkaar de nacht door. Elk half uur is er een korte vie-

ring van ongeveer 10 minuten. Daarnaast is er in deze ruimte plaats voor stilte 

en meditatie. Er is een café voor gesprek, en koffie om wakker te blijven, en in 

de kerk werken we onder leiding van Matty de Vries, een Groningse kunstenares, 

aan een gezamenlijk kunstwerk dat groeit en ontstaat door de verschillende han-

den die eraan werken. Sommigen van ons blijven de hele, vrij korte nacht van 

12 uur tot 07.23 uur, anderen schuiven aan, of gaan weer weg. In de ongeveer 6 
uur( de klok gaat immers terug) zijn we zo met een groep van verschillende sa-

menstelling samen. Jong en Oud! Want wie mee wil doen, kan mee doen! Om 

ongeveer 7 uur besluiten we met een dageraadviering, waarna we samen ontbij-

ten. Daarna is ieder vrij om naar huis te gaan, of naar één van de Paasvieringen 

in de stad.  

 
Heb je, heeft u interesse? Wil je, Wilt u meedoen, of meehelpen? Neem contact 

op met ds Geert Brüsewitz 
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering 1 februari 
 
De eerste KR-vergadering in het nieuwe jaar; in januari is de vergadering niet 

doorgegaan vanwege de ijzel.  

 

Na de opening door Jan Cees geeft Jantien namens de KR een bos bloemen aan 

Nynke en wenst haar veel sterkte met haar gezondheid de komende tijd. 

Als inleiding leest Alex een tekst uit ‘Daden gaan woorden te boven - 
Doopsgezind in woord en daad’, het boekje ván en gemaakt dóór DG 

Leeuwarden. De tekst die Alex leest gaat over Priesterschap aller gelovigen en 

Gelijkwaardigheid. In de tekst staan enkele voorbeelden hoe dit in Leeuwarden in 

praktijk wordt gebracht.   

 

De komende periode zijn veel voorbereidingen voor de paas-periode. Dit jaar 

wordt door verschillende kerken in Groningen, waaronder de DGG, een Paaswake 
georganiseerd in de Lutherse Kerk, voor jong en oud. Op gezette tijden zullen er 

korte vieringen zijn, er is ruimte voor stilte en meditatie.  Het programma van de 

Paasnacht in de Lutherse kerk wordt afgesloten met een Paasontbijt waarbij ie-

der van harte welkom is.  Het Paasontbijt in de DGG wordt dit jaar niet georgani-

seerd.  

Er zijn drie dopelingen , die met Palmpasen (20 maart) gedoopt worden. Op vrij-
dag 18 maart is de belijdenisavond met de KR.  

 

Het Gasthuis wordt hartelijk bedankt voor hun financiële bijdrage.              

De voorstellen van de archiefcommissie worden aangenomen; dat betekent dat 

het schilderij van Taco Mesdag bij terugkomst uit het Scheepvaartmuseum in de 

predikantenkamer van de Diaconie wordt opgehangen, dat de archiefstukken 
2000-2010 voor verdere sortering eerst in de Groene Kamer worden verzameld 

en dat de aangeboden Biestkensbijbel niet wordt aangeschaft.   

 

Op 21 januari was een bijeenkomst in Leeuwarden van de 4 grote DG gemeenten 

in het Noorden ( Heerenveen-Tjalleberd, Drachten-Ureterp,  Leeuwarden en Gro-

ningen).  Alle 4 gemeenten zijn bezig met dezelfde thema`s en hebben hetzelfde 

beeld hoe men staat in de regio, ideeën over bredere inzet van predikanten,  
DB’s, pastoraat van gemeenteleden onderling etc. Het idee is om samen op te 

trekken. Op 31 maart is een volgend overleg 
 

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Uitnodiging voor het benefietdiner 

van de Doperse Dis 
  

De Doperse Dis, onze maandelijkse gratis maaltijd 

voor daklozen, nodigt u van harte uit om op vrijdag 4 
maart 2016 aan te schuiven bij ons jaarlijks bene-

fietdiner. U bent welkom vanaf 18.30 in onze sfeer-

volle Doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat 

33 te Groningen. Op het menu staan maar liefst zeven heerlijke gangen. Voor 35 

euro, drank inbegrepen, doet u mee en steunt u met 25 euro ons initiatief! De 

kosten voor dit luxe diner proberen we met 10 euro laag te houden, de gastvrij-
heid en onze inzet voor en achter de schermen zijn natuurlijk onbetaalbaar. Met 

de 25 euro die per deelnemer overblijft kunnen wij zeven daklozen een gratis 

maaltijd serveren. Terwijl u geniet van een heerlijk diner, geeft u per gang een 

gratis maaltijd cadeau aan een dakloze! 

 

 

Wij gaan ervan uit dat de Doperse Dis bij u welbekend is, maar voor de zeker-
heid een korte toelichting. Iedere derde dinsdag van de maand opent de Doops-

gezinde Gemeente Groningen haar deuren voor tussen de zestig en tachtig dak- 

en thuislozen die gratis een driegangendiner krijgen. Zij worden bediend door 

vrijwilligers en het sociale aspect is minstens zo belangrijk als de maaltijd. 

Aan de Doperse Dis zijn uiteraard de nodige kosten verbonden. De Doperse Dis 

wordt volledig gefinancierd door particuliere giften en het benefietdiner is daarbij 
een belangrijke bron van inkomsten.  

Als u wilt deelnemen dan kunt u zich opgeven via dopersedis@gmail.com en 

meer informatie is te vinden op www.facebook.com/DoperseDis.  

 

Verder willen wij uw hulp vragen om het benefietdiner ook onder de aandacht te 

brengen van uw familie, vrienden en collega’s. Wij hebben ook een vrijblijvende 
uitnodiging per email en die kunt u ontvangen via dopersedis@gmail.com en 

daarna doorsturen, of u kunt een emailadres doorgeven en dan doen wij het zelf. 

Mocht u niet kunnen deelnemen aan het benefietdiner, maar wilt u ons wel fi-

nancieel steunen dan kunt u ook een gift overmaken naar NL 89 TRIO 0197 7405 

02, ten name van Diaconaal Fonds D.G.G. Groningen.  

 

Hoewel de Doperse Dis een klein initiatief is, merken wij toch dat deze maaltijd 
en de gezelligheid eromheen voor veel gasten zeer belangrijk is. Wij hopen op 

uw steun om de Doperse Dis ook in de toekomst te kunnen laten voortbestaan! 

 

Pijke Vossestein 

Kok en initiatiefnemer van de Doperse Dis 

 
 

mailto:dopersedis@gmail.com
http://www.facebook.com/DoperseDis
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Bakjes voor de Doperse Dis  

 
 

Bij de Doperse Dis is er regelma-
tig eten over. Wij geven dit mee 

in bakjes aan onze gasten. Wij 

kunnen dus altijd wel lege bakjes 

gebruiken en wij zijn zeer dank-

baar dat veel mensen hun bakjes 

aan ons geven. Bakjes die wij 
goed kunnen gebruiken zijn groot 

en goed afsluitbaar.  

 

 

Het gaat dan om bakjes van de Chinees, bakken waar ijs in heeft gezeten en de 

literemmers waar yoghurt in heeft gezeten. Kleinere bakjes en bakjes waar geen 

goede deksel bij zit kunnen wij eigenlijk niet gebruiken. Verder is het handig om 
de bakjes met deksel erop in te leveren, anders kost het ons vaak veel tijd om 

de juiste deksel bij het bakje te zoeken.  

 

Pijke Vossestein 
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Gedicht dat is besproken  
op de avond van de wijk Paddepoel 
 
De uitnodiging 
 

Het interesseert me niet wat je doet voor de kost; 
Ik wil weten waar je naar hunkert; en of je ervan durft te dromen 

het verlangen van je hart te vervullen. 

Het interesseert me niet hoe oud je bent; 

ik wil weten of je het risico neemt voor gek te staan 

voor liefde, voor je dromen, voor het avontuur van levend zijn. 

Het interesseert me niet wat je allemaal dwarszit; 
ik wil weten of je contact hebt gemaakt met de kern van je eigen verdriet. 

Of je bent geopend door de teleurstellingen van het leven; 

of je bent verschrompeld, je hebt afgesloten, uit angst voor de pijn. 

Ik wil weten of je pijn kunt verdragen; van mij en van jezelf, 

zonder weg te stoppen, vast te bijten. 

Ik wil weten of je plezier kunt verdragen van mij en van jezelf, 
of je kunt dansen met overgave, extase toe kunt laten 

tot in de toppen van je vingers en je tenen, 

zonder te manen tot voorzichtigheid, tot realisme, 

of ons te herinneren aan menselijke beperkingen. 

Het interesseert me niet of het verhaal dat je vertelt waar is, 

ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen om eerlijk te zijn naar je-

zelf; 
of je verdenking van verraad kunt verdragen, zonder verraad te plegen 

aan je ziel. 

Ik wil weten of je trouw kunt zijn, en dus te vertrouwen. 

Ik wil weten of je schoonheid kunt zien, ook als niet iedere dag even mooi 

is; 

en of je jouw leven kunt herleiden tot haar bron. 
Ik wil weten of je met falen kunt leven, het jouwe en het mijne, 

en nog aan de rand van het meer kunt staan, 

en JA kunt roepen tegen de zilveren gloed van de volle maan. 

Het interesseert me niet waar je woont of hoeveel geld je bezit. 

Ik wil weten of je na een nacht vol verdriet en vertwijfeling, 

moe en gekneusd tot op het bot, kunt opstaan 

en doet wat gedaan moet worden voor de kinderen. 
Het interesseert me niet wie je bent of waar je vandaan komt; 

Ik wil weten of je naast me zult staan als het er echt op aan komt en 

niet terug zult deinzen. 

Het interesseert me niet wáár of wàt of met wìe je gestudeerd hebt; 

ik wil weten wat er van je overblijft als al het andere wegvalt. 

Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf; 
en of je werkelijk waardeert wat je gezelschap houdt in lege momenten. 

 
Gedicht van Oriah Mountain Dreamer (Indiaanse stamoudste) 
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Nieuwe Zusterkring 
 
De nieuwe zusterkring in Groningen is geboren uit de gezelligheid van het Men-

noknitting clubje. Aan het einde van ons breiproject dachten we "dit moeten we 
eens vaker doen" en "wat kunnen we nog meer?"  

En zo werden er van de zomer 104 uitnodigingen gestuurd naar alle vrouwelijke 

leden en belangstellenden van de gemeente in Groningen. We werden geïnspi-

reerd door onze zusters in Haren en lazen in het maandblad de verslagen over de 

mooie belevenissen die zij samen hadden.  

De eerste bijeenkomst was een simpele lunch, na de kerkdienst in september. 

We kregen toen te horen, van de kerkenraad, dat de zusterkring een mooi initia-
tief was en dat we vooral daarmee moesten doorgaan. De leden kwamen wel. 

Het was een klein begin. Eerst wat bakken voor een doctorspost in India, knutse-

len voor de Syrische vluchtelingen in Libanon en de kerk versieren, samen met 

de kerkmeester en kosteres.  

 

Verschillende kopjes thee, later kwam de bezinning met Saakjen van Hoorn-
Dantuma over de Kelten en we werden meteen enthousiast over een levens-

verdiepende reis naar Iona, dat misschien volgend jaar.  

"Maar ik ben te oud", "het onderwerp trekt me niet", "ik hou niet van dat ge-

knutsel". We hebben ze allemaal gehoord. Het idee van de nieuwe zusterkring is 

dat je meedoet als je kan en wil en dat iedereen mee mag doen. We hebben 

geen leeftijdsgrens of voorwaarden. Je bent een vrouw van de kerk en dat is ge-

noeg. Heb je talenten of ideeën die je wilt delen, dan horen we dit graag. We 
hebben geen vaste dag of datum en houden het programma open en los. De 

communicatie van het programma is daardoor heel belangrijk omdat we soms 

van gedachten veranderen.  

We hebben een centraal mailadres, waar vragen naartoe kunnen en waar vanuit 

we ook communiceren: nieuwezusterkring@gmail.com 

 
In de komende weken gaan we samen met Afke Boezewinkel de dienst voor 6 

maart voorbereiden. Het is vlak daarna internationale vrouwendag en we hopen 

dat dit een dienst word over sterke vrouwen in de Bijbel, die ons kunnen inspire-

ren. We hopen ook dat dit een jaarlijkse dienst word, doe je mee? Stuur dan een 

mail naar het emailadres en u komt dan op onze lijst te staan.  

 
De nieuwe zusterkring, Groningen.  

 

 

  
 

mailto:nieuwezusterkring@gmail.com
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Vrijwilligers gezocht voor schoonmaak-  
en opruimklussen 
 
Het zou erg fijn zijn wanneer een aantal mensen  

hierbij zou willen helpen. Het gaat om een aantal 

ruimtes, zoals bv de keuken, eens een goede 

schoonmaakbeurt te geven. Ook zouden we graag 

hulp willen om een aantal zaken op te ruimen. Het 

gaat om éénmalige klussen. 

 
Tevens is er behoefte aan iemand die wel eens op de 

maandag-  of woensdagavond voor de koster wil in-

vallen. Op maandagavond om aanwezig te zijn en 

zorgen voor koffie of thee tijdens het koor of op 

woensdagavond aanwezig te zijn tijdens de yoga. 

 
Indien u wilt helpen dit graag doorgeven aan: 

Jantien Groeneveld: 050.5251836 of jantiengroeneveld@planet.nl  

 

 

 
En dan, dan ruimen we op…… och nee toch…. jawel! 
 

Soms is dat leuk, soms niet. Soms kom je iets tegen, waar je  eigenlijk niet meer 

mee bezig wil zijn. Zo was het bij mij. Voor mijn werk was ik vaak in de voorma-

lige DDR. De papieren, brieven en wat dan ook, had ik in mappen in mijn ar-
chiefkast  weggezet. Maar dan komt de tijd dat er opgeruimd moet worden. De 

eerste keer dat ik de mappen opende, kwam alles weer naar boven. Hoe het 

daar was, de goede en de moeilijke dingen. Wat doe je dan. Alles floep de pa-

pierbak in wat niet kan, want het is een deel van je leven en werken geweest. 

Het is je niet in de koude kleren gaan zitten.   

Gelukkig kwam mijn vriendin en voormalig collega uit Berlijn naar Groningen en 
samen zochten we de heleboel uit. Het grootste deel ging naar Berlijn en de rest 

verdween in de papierbak. Een pak van m’n hart.  

Wie vriendin was? Martina Basso. 

 

Martina deed zondag de preek in Groningen. Een heel bijzondere, vond ik, waar 

geschiedenis en heden zeer duidelijk naar voren kwamen. Martina is, behalve dat 
ze predikant is, het ‘opperhoofd’ van het Mennonitisches Friedenszentrum Berlin. 

De organisatie bestaat al vele jaren en werkt wereldwijd en in kleine kring met 

ondersteuning van velen. 

Ik kan heel verhaal opschrijven, maar ik zou zeggen lees het eens na op: 

www.menno-friedenszentrum.de 

   

Het adres van het centrum is verder: Promenadenstrasse 15b, 12207 Berlijn 
Martina Basso: tel. 030 30365929, mobiel 0172 2017939 

E-mail: menno.friedenszentrum@email.de   

 

Anneke van Kalker  

mailto:jantiengroeneveld@planet.nl
http://www.menno-friedenszentrum.de/
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Lezing donderdag 25 februari – Erik Borgman 
 

In de serie Volgen of voorgaan? Geloofspresentie vandaag van het DoReCafé 

(doopsgezinden en remonstranten) is op donderdag 25 februari prof. dr. Erik 

Borgman te gast. Thema van zijn lezing is Tegendraads en verrassend, geloofs-

presentie nu. Aanknopingspunt is Paulus’ uitspraak ‘Jullie moeten je niet aan de-

ze wereld aanpassen’.  Borgman constateert dat de kerk vaker een plek is van 
conformisme en achterhaalde ideeën. Toch zijn er ook altijd stromingen geweest, 

die een tegendraadse weg zijn gegaan en hebben bekeken en meegenomen wat 

de eigen tijd aan mogelijkheden brengt voor het meewerken aan Gods konink-

rijk. Deze spanning vormt een kern van Borgmans verhaal. Hoe ziet het eruit als 

radicale en tegendraadse levensovertuigingen de geloofsgemeenschap meene-

men in het leven van nu? 
                                                                                                                                                        

Prof. dr. Erik Borgman is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant in 

Tilburg en op dit moment ook verbonden aan het doopsgezind seminarium als  

hoogleraar ‘vrijzinnige theologie’. 

 

Datum: donderdag 25 februari, 19.30 uur                                                                                                      

Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 23                                                                                                                                    
Toegang: vrijwillige bijdrage 
 
 

Filmmiddag maandag 14 maart 
Im Labyrinth des Schweigens (Giulio Ricciarelli, 2014) 
 
Een film over de moed en het doorzettingsver-

mogen om een zwarte periode uit het verleden 

niet toe te dekken en over de vraag wat je dat 

kosten kan. 

In een cultuur van zwijgen neemt openbaar aan-

klager Johann Radmann (gespeeld door Alexander 
Fehling) eind jaren vijftig de taak op zich, de ver-

antwoordelijken van Auschwitz te berechten. We 

volgen hem in de opbouw van de aanklachten en 

de gesprekken met getuigen. En we zien de te-
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genwerking en bedreigingen van degenen, die vinden dat het verleden maar 
moet rusten. Radmann zet door en het proces komt er.  

In hem stelt de film ook ons de vraag of je zwijgt met de massa of dat je je uit-

spreekt. Kies je voor een gemakkelijk leven of heb je de moed hen recht te doen 

die onrecht is aangedaan. 

 

Datum: Maandag 14 maart, 14.00 uur                                                                                                   

Plaats: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14                                                                                                                                                      
Toegang: vrijwillige bijdrage 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 21 februari 

10.00 Ds. Y. Krol 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 28 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

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

 

Zondag 13 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 20 maart Palmpasen 

10.00 (doop)dienst in Groningen 
koor, ds. Brüsewitz, ds. Kikkert  

10.00 Zondagsschool in Groningen 

 

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. Van der Werf 

 
Zondag 27 maart, Pasen 

09.00 Paasontbijt (opgave bij Mads 

Haadsma 050-5348734) 

10.00 Dienst, ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 3 april 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Andere activiteiten 
 
Woensdag 17 februari 

19.30 Quiltgroep 

 

Dinsdag 23 februari 

20.00 uur Open avond 

‘Midden- en Oost-Europa na de val 
van de muur’, prof. Hans Renner  

 

Vrijdag 26 februari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 

 

Dinsdag 1 maart 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

 

Dinsdag 8 maart 

19.45 Kerkenraad 

 
Woensdag 9 maart 

19.30 Quiltgroep 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 10 maart 

20.00 30+ 
 

Maandag 14 maart 

14.30 Zusterkring 

 

Dinsdag 15 maart 

14.00 Wijk Paterswolde 

bij fam. Rietema, Hortensialaan 1 in 
Paterswolde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Kerkenraadsvergadering 2 februari 2016 
 
Naast de gebruikelijke punten staat er weinig extra’s op de agenda. Na medede-

lingen en aandachtspunten van de predikant, besteden we daarom aandacht aan 

verschillende leden van de gemeente.  

Omdat op 5 april in onze kerk een studiedag van de LFDZ (Landelijke Federatie van 

Doopsgezinde Zusterkringen) wordt gehouden, wordt de geplande themaochtend 

verplaatst naar 12 april. Ds. Van der Werf heeft vakantie van 26 mei tot 9 juni. De 
themaochtend van 7 juni wordt verplaatst naar 14 juni. 

We blikken even terug op de World Fellowship Day van 24 januari in Roden.  

Het was een goede dienst, maar wel wat lang. Het koor zong uitstekend. Aan de 

prima organisatie van de DG Roden (er waren 120! kerkgangers) kunnen we een 

voorbeeld nemen; op 22 januari 2017 is de WFD in Haren. 

De kerkenraad is akkoord met het door br. Nienhuis opgestelde collecterooster 

voor de eerste helft van 2016. Hierin is rekening gehouden met de landelijke ADS 
collecten en met andere door de ADS aanbevolen doelen. Hieruit is een selectie 

gemaakt. Vaak collecteren we 2 weken achter elkaar voor een doel, om een rede-

lijk bedrag te kunnen afdragen. Niet elk doel spreekt aan. Daarnaast collecteren 

we voor oecumenische- of maatschappelijke doelen in de buurt. Ook leden kunnen 

doelen aandragen. Dit kan éénmalig zijn of vanwege een ontstane band terugke-

rend, zoals voor Siloam.  

De verbouwing van de begane grond van de Vreehof is vrijwel klaar. We prijzen 

ons gelukkig met onze actieve en deskundige kerkmeester.  

Een werkgroepje dat in de najaarsledenvergadering is gevormd, heeft onderzocht 

wat mogelijk en aan te raden is m.b.t. een internetaansluiting en een vaste be-

amer. Ze worden uitgenodigd aan het begin van de kerkenraadsvergadering van 

maart voor een toelichting. Uiteindelijk beslist niet de kerkenraad, maar de le-
denvergadering hierover. 

Br. A.A. de Vries heeft een verslag gemaakt van de ‘laatste’ bijeenkomst van de 

Raad van Kerken in Haren, omdat het niet gelukt is nieuwe bestuursleden te vin-

den. Besproken is hoe één en ander geregeld kan worden. De predikanten hebben 

aangegeven dat zij zorg dragen voor het doorgaan van de oecumenische diensten. 

De Grunniger dainst en het avondgebed draaien zelfstandig door; het Leerhuis 

verdwijnt. Aan de organisatoren van de oudpapieractie (opa) wordt gevraagd om 
als zelfstandige stichting door te gaan. Het oprichten van die stichting kan gefi-

nancierd worden vanuit de overgebleven gelden van de Raad. Een voorwaarde 

voor deze oplossing is dat de deelnemende kerken geregeld (net als de afgelopen 

jaren) een project kunnen inbrengen voor de opbrengst van het oud papier. Al 

met al is nog een allerlaatste vergadering van de Raad nodig. 

Bij de vooruitblik wordt de organisatorische kant van de dienst op 14 februari 
besproken, waarin het koor met de gemeente de kerkcantate ‘De Twaalf’ zal uit-

voeren. Na het verdelen van de kostersdiensten sluit zr. Salomons om 21 uur de 

vergadering. 

Mads Haadsma 
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Wat kerk je me nou! 

 

Ontsprongen als een idee lijkt het me waardevol om iets te zeggen over de bele-

ving van de kerk en via een tiental vragen dit te delen met gemeenteleden. Ik 

bijt de spits af en wil graag mijn tien vragen doorgeven aan een ander zodat we 
elke maand een beleving kunnen delen. Je mag zeggen wat er in je opkomt en je 

mening kan ook best veranderen.  

 

 Wat betekent kerk voor jou 

Kerk is voor mij het centrum van mensen die een gemeenschap vormen waarbij 

de kijk op jezelf en kijk op de wereld in relatie met God en de Bijbel op een eigen 

manier beleefd worden en waarin je je thuis voelt op basis van gemeenschappe-
lijke waarden maar waar ook ruimte is voor een eigen mening.    

 

 Omschrijf je kerk eens 

Een gebouw met deuren en ramen, overzichtelijk met een ijzeren geraamte, 

ommuurd met een driehoekige blik naar de lucht. Lekkere stoelen en een eigen 

sfeer die op een eigen manier respect afdwingt en zich af en toe laat vullen met 
mensen, muziek en meningen, gesprekken en waar dan een open Bijbel op tafel 

ligt.     

 

 Als er geen kerk zou zijn, zou je er dan een stichten 

Ja, waarschijnlijk wel. Ben nu niet anders gewend dus moeilijk voor te stellen 

maar als het er niet zou zijn zou ik wel naar een vorm zoeken waarin je met an-

dere mensen over jezelf en de wereld in relatie tot God en een Bijbel van ge-
dachten kan wisselen. Maar dan wel zoeken naar mensen die een redelijk gelijke 

belevingswereld hebben. 

 

 Wat is het belangrijkste van de kerk van links naar rechts:  

Gemeente, Zingen, Preek, Koffie / Thee, Doopsgezind, Ontmoeten,  

Voor mij is dit: Gemeente, Ontmoeten, Preek, Doopsgezind, Zingen, Koffie / 
Thee  

 

 Hoe ziet voor jou de ideale kerk eruit 

De balans tussen elkaar de ruimte te geven en elkaar te binden waarin je je thuis 

kunt voelen in verschillende fases van je leven.  

 
 Is kerk voor jou alleen een zondagochtendbegrip tussen 10 en 12 

De samenkomst wel maar het idee er achter niet. Als je in de kerk komt, neem 

je je belevingswereld van de afgelopen dagen, (weken, jaren) met je mee en 

hoopt dat te kunnen delen, stilzwijgend, luisterend of in gesprek met anderen en 

de kerk weer te verlaten met nieuwe ideeën, inzichten, inspiratie totdat je weer 

samenkomt en zo is het voor mij wel een cyclus in een week. De ene week komt 

dat beter uit de verf dan de andere en mijn cyclus duurt een enkele keer ook wel 
eens twee of drie weken     

 

 Wat is de relatie tussen kerk en Doopsgezind voor jou 

De kerk is wel een belangrijk onderdeel in mijn Doopsgezind gevoel. Het samen-

komen, het delen, het ijken, om elkaar denken en het doen, zijn allemaal ele-

menten die het Doopsgezind zijn en voelen vorm geven.  
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 Wat zou voor jou de kerk compleet maken 
Misschien meer eenheid met elkaar, meer binding en dialoog met de wereld bui-

ten de kerk en meer weerspiegeling qua leeftijden van de samenleving in de kerk 

terugzien, zijn wel wensen.  

 

 De eigen vraag: ……. Hoe krijgen we de kerk weer hip en trendy   

Misschien zit het in de naam, misschien zit het in de vorm, misschien zit het in 
het afzetten tegen tradities, misschien in onze wetenschappelijke benadering en 

verklaarbare denken. Ik denk een combinatie van dit alles. Wat willen we als 

kerkgangers eigenlijk met de kerk, dat is een kernvraag. Als we het bordje ‘kerk’ 

veranderen in ‘spiritueel oplaadpunt’, als we ons gebouw zo toegankelijk moge-

lijk maken en bekend, als we een relatie willen blijven leggen tussen God, Bijbel, 

samenleving en persoonlijk leven dan zijn we een heel eind op weg, althans dat 
denk ik.   

 
 Heeft de kerk toekomst? 

Jazeker maar in een andere vorm denk ik. De idyllische gedachte van een dorp 

met een hoge toren en kerk als markering zijn onlosmakelijk verbonden met on-

ze geschiedenis. Ik denk dat die centrumfunctie belangrijk blijft. Misschien niet 

voor zang en een preek maar wel voor ontmoetingen. De kerk zou je in de toe-

komst een spiritueel oplaadpunt moeten kunnen noemen en dat Doopsgezind 
past wat mij betreft prima tussen spiritueel en oplaadpunt. Dan kunnen we op 

zondag Doopsgezind stekkeren vanuit een centraal oplaadpunt en energie terug 

leveren mag ook. 

 

Frans Riepma 
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Zusterkring 
 

8 februari, deze middag waren we met achttien zusters, op twee na allemaal. En 

dat ondanks de griepgolf die momenteel heerst. 
Vorige week, de poëzieweek, in het teken van herinneringen, met als thema  ‘ja-

ren die druppelend versmelten’.  

 

Zo was voor ons deze middag ook gevraagd iets mee te nemen  waar een (dier-

bare) herinnering aan vastzit. Een oud voorwerp van vroeger bijv. Gerbrig had 

vorige keer al een koffieloodje (zo’n busje met twee vakjes) meegenomen. 
 

En velen hadden nu wat in de tas. Zo had Lidy een beeldje van een kind, als 

kaarsenhouder. Gemaakt   door de Groninger  beeldhouwer Vladimir de Vries, 

woonde ook in Haren en maakte vele bekende Groninger beelden, o.a.”Blote Bet” 

op de Herebrug. Ze kreeg het op de zondagsschool zo’n zeventig jaar geleden. Al 

die jaren zuinig bewaard en nog steeds in gebruik met kerst. Heel bijzonder. 

Maar ook heel oude schoolboekjes (1887) of verzamelde lepeltjes van eerste va-
kanties.  

Een porseleinen potje van Villeroy & Boch waarin je een ei kon pocheren. Ons 

allen onbekend.  

Een ring of de klok van grootmoeder, later nageschilderd door een kleinkind. 

Een foto van je geboortehuis en zo veel jaren je thuis geweest. 

Een aparte kromme lepel voor het uitscheppen van “boerenjongens.” 
Een houtschaaf, herinneringen aan de werkplaats van vader. Een konkel, een 

voorwerp gemaakt door de koperslager, kon in de kachel geplaatst worden. Een 

mooi theelichtje en zelfs een asbak, die nergens meer op tafel staat.  

Voor mijzelf is de blikopener al verleden tijd, nu met al die bliklipjes. Maar nog 

niet voor allemaal begreep ik. Zo blijft niets hetzelfde, leven is veranderen. Weer 

een leuke en gezellige middag. 
 

Onze volgende bijeenkomst is 14 maart, dan zal ds Klaas van der Werf bij ons 

zijn en spreken over Pasen. Graag tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 

 

 

Tussenstand kerstcollecte 2015 
 
De tussenstand ziet er goed uit, tijdens de controle op 25 januari 2016. Toch 

sluiten we de collecte nog niet af. Waarom niet? Omdat een aantal leden 

/belangstellenden heeft beloofd een bijdrage te zullen storten, maar dat tot 

dusver nog niet heeft gedaan.  

Wij hopen dat zij alsnog  hun belofte willen nakomen. Mogen wij op u rekenen? 

                                                                                            
Doopsgezinde Gemeente Haren                          Namens het Jeugdfonds                                                     

inzake Jeugdfonds te Paterswolde                       T. Koorn-Gulmans 

rek NL69RABO0315810637                                P.J. Reidinga, secr-penn.                                                  
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Opbrengst collecten  
 
Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-
gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

13 december 2015  WereldWerk      € 102,25 

20 december 2015  Adoptiekinderen     €   73,10 

24 december 2015  WereldWerk      € 282,37 

3 januari 2016  Duurzaam Samenleven    €   68,39 

10 januari 2016   Duurzaam Samenleven    €   80,30 
17 januari 2016   Adoptiekinderen     €   46,80 

31 januari 2016   Inloophuis Almere     €   63,80 

7 februari 2016   Inloophuis Almere     € 67,70

   

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de  

betreffende doelen worden overgemaakt.   
  

 

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand januari een bedrag van 

€61,90.  

 
De collecte van 17 januari  bracht € 46,80 op. Voor het tarief basispakket werd 

voor de maanden oktober t/m december  een bedrag van  € 4,35 ingehouden. 

De totaalstand is hiermee gekomen op € 490,35. 

Een fantastische start van 2016. 

 

L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
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Korte overdenking 
 
Met heel veel plezier hebben we het eerste Gemeen-

teblad van de DG Groningen, Haren, Eenrum en nu 

ook Assen gelezen. Ook van onze leden kregen we 

alleen maar positieve reacties. Zo`n verandering kan 

ook weer leiden tot een interessante gedachtenwis-

seling. Zo vroegen wij ons af wat de tekening op het 
voorblad van het Gemeenteblad symboliseerde. 

 

Voor de één is het de Zaaier uit Lucas 8 die uit zaai-

en gaat. Woorden als graankorrels, woorden die ons 

kunnen raken. Soms vallen deze graankorrels, of 

woorden van God, op rotsgrond. Wanneer we vechten tegen verdriet of tegenval-

lers valt het niet altijd mee om echt geraakt te worden. En soms is een woord of 
een klein gebaar zo kostbaar dat het landt in je binnenste en het je kracht, troost 

en liefde geeft. 

 

Of is het de Visser van mensen die met een wijds gebaar een net uitwerpt. Een 

net waarin wij gevangen mogen worden. Waar we met Jezus als voorbeeld  pro-

beren zorg te dragen voor de mensen om ons heen, voor onze gemeente en voor 
de wereld. 

 

En voor weer een ander is het juist de kring waar wij bij mogen horen maar met 

toch een opening om eigen keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te 

nemen. De vrijheid en ruimte die ons doopsgezinde geloof ons biedt en waarin 

we ons onderscheiden van andere Christenen. “Vrij in Christelijk geloven”, een 
gedeelte van onze lijfspreuk op ons wandbord. 

Zo kan een voorblad aanleiding zijn tot mooie geloofsgesprekken, zomaar voor-

afgaand aan een kerkenraadsvergadering. We zijn natuurlijk wel benieuwd naar 

de werkelijke betekenis. Of…… misschien is het ook genoeg dat iedereen hier zijn 

eigen invulling aan kan geven.  

 

Jelly Wester 
 

 
Vanuit de kerkenraad 
 

Op 26 januari hadden we de eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar. In deze 

vergadering hebben we de financiële situatie van onze gemeente doorgenomen 

en de begroting voor het komend jaar vastgesteld. Deze stukken zullen in de ALV 

ter sprake komen.  

De algemene ledenvergadering is gepland op woensdagmiddag 16 maart 
in de Doopsgezinde kerk in de Oranjestraat. We beginnen om 14. 30 uur.  De 

stukken worden t.z.t nog rondgestuurd of digitaal verspreid. 

 

We hebben ook het onderhoud van ons kerkgebouw doorgenomen. Het schilder-

werk buitenom is na vijf jaar weer aan onderhoud toe en ook zullen enkel plek-

ken waar houtrot is geconstateerd worden bijgeholpen. Daarnaast is er een of-

ferte gemaakt voor vloerisolatie en voor een nieuwe CV installatie. Met deze in-
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vestering hopen we er weer warm bij te kunnen zitten en dragen we ook ons 
steentje bij aan het milieu. Br. Anema zal een subsidie aanvraag indienen waar-

mee we een deel van de onkosten hopen te kunnen dekken. 

De actie Pinkstergroet stond op de agenda en hiervoor zijn een viertal leden 

aangemeld.  

 

Ook is het gebruikelijk in het voorjaar weer een “himmeldei” te organiseren. Op 
12 maart gaan we met een groepje flink aan het poetsen en spinragen.  

Met Pasen is alles dan weer spic en span. 

Ook het preekrooster voor 2017 hebben we doorgenomen. Zr. Ren de Poel is 

druk bezig voor de zondagse diensten een voorganger te vinden. Ieder jaar is 

dat weer een hele klus. 

Het wel en wee van onze gemeente is doorgenomen. Op de leeftijd van bijna 95 
jaar is het oudste lid van de gemeente ons ontvallen. Broeder Siccama overleed 

op 23 januari jongstleden. We zullen hem in de dienst van 6 maart gedenken. 

De volgende kerkenraadsvergadering zal plaatvinden op dinsdag 243 februari 

waarbij ook de VVP Assen is uitgenodigd. Jaarlijks hebben we een evaluatie mo-

ment met onze medegebruiker. 

Om 12.30 uur sluit br. Anema de eerste vergadering van dit jaar. 

 
Jelly Wester 

 

 

 
Wereldwinkel  
 
Op zondag 21 februari hebben we weer een brievenactie van Amnesty en zijn er 

producten uit de Wereldwinkel te koop na de dienst. 

Hiermee willen we als kleine gemeente een steentje bijdragen aan de leefom-

standigheden van mensen in de derde wereld en het verbeteren van de mensen-

rechten. 

 
Alvast hartelijk dank voor ieders bijdrage in beide acties. 

 

Ane, Wietske en Jelly 

 

 
Paasdienst  

 
Een vroege paasdienst dit jaar Deze dienst vieren we op zondag 27 maart 

gezamenlijk met de VVP Assen. In deze dienst zal ds. T. Weidema Bos voorgaan. 

Het thema luidt “Mensenkind, sta op!”.  

Naast onze vaste organiste, Tiny van Nimwegen, zal Denise Doek haar mede-
werking verlenen op dwarsfluit. Beide zijn al druk aan het oefenen met prachtige 

paasmuziek. We hopen op een volle kerk met een inspirerende paasdienst en 

mooie muziek en liederen. 
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Thema-avond ‘Balsem voor de ziel’ 
 
Samen met de VVP Assen organiseren we op woensdag 13 april van 20.00–22.00 

uur in onze Doopsgezinde Kerk een avond met het thema ‘Balsem voor de ziel’. 

Wanneer de weerbarstigheid van het bestaan toeslaat in een mensenleven, is er 

niet altijd een arm om de schouder aanwezig. Gelukkig is er dan nog altijd de 

troost van de poëzie, of klanken van muziek, die de bezeerde snaren van de ziel 

zachtjes weten te helen. Bert Prins en Henk rook zijn op zoek gegaan naar die 
verborgen woorden en klanken. 

 

Wie vervoer nodig heeft, laat dit even weten aan de kerkenraad. 

 

 
Ochtendgespreksgroep 
 

De ochtendgespreksgroep bestaat uit zo’n 14 leden die maandelijks op donder-

dag van 10-12 uur bij elkaar komt. Er zijn zelden minder dan 12 aanwezigen, 

allen 65(meest meer)-plussers   Ooit tijdens een vacante periode van onze ge-
meente, begonnen als ‘koffieochtend’, heeft het gesprek toch wel de overhand 

verkregen en dreigt de koffie zelfs wel eens vergeten te worden...  

Gelukkig is er dan altijd wel iemand die de z.g. ‘koffiegaap’ krijgt en dan weten 

we weer hoe laat het is. Niettemin is het toch heel prettig dat spontaan een 

werkgroepje is ontstaan, dat voor voorbereiding en nazorg zorgt, waarvoor een 

woord van dank hier wel op z’n plaats is.  
 

We hadden in  2015  acht bijeenkomsten steeds met ds. Gabe Hoekema. We 

spraken o.a. over de herziene Naardense Bijbel; hoe en wat geloof ik (of jij en/of 

wij) nu eigenlijk (nog); hoe denken we nu over van onze belijdenis van lang ge-

leden; welke wensdromen kan een oudere of hoogbejaarde nog hebben.   

Dit is slechts een greep uit de onderwerpen of thema’s want we gingen ook wel 
eens ‘terzijde’ maar dat is in ons gezelschap geen bezwaar. 

 

Geert de Jong 

 

 

Vanuit de zusterkring 
 

Dit jaar telde de zusterkring 12 leden en trad een nieuw lid, Margriet Bakker, 
aan. Er zijn dit jaar twee zusters overleden, 12 april op 96-jarige leeftijd Geertje 

Oostmeijer en 5 augustus op 79-jarige leeftijd Marianne van Engen. 

 

Ook dit jaar draaide de zusterkring zonder een bestuur en dat gaat goed. Er zijn 

steeds twee leden verantwoordelijk voor de bijeenkomst en afspraken hierom-

trent worden aan het eind van het seizoen gemaakt. In principe komen we één 

keer per maand, de tweede dinsdagmiddag van de maand van 14:15 – 16:15 bij 
elkaar in de Mennozaal van de DG. Kerk. 

 

De januari–bijeenkomst had als thema ‘Schepping, creatief….  In balans – kleu-

ren van een mandala. De februari–bijeenkomst had als thema ‘Keltische spiritua-

liteit’ door da. Saakjen van Hoorn-Dantuma. De maart–bijeenkomst  stond in het 
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teken van Pasen: een liturgie voor de veertigdagentijd. De april–bijeenkomst 
werd de jaarvergadering gehouden.  

De mei–bijeenkomst wordt het seizoen besloten met een uitstapje, de bestem-

ming was koffie & theeschenkerij ‘Keramiektuinen Galerie Harwi’. 

 

Het nieuwe seizoen 2015/2016 begonnen we in september met een uitstapje 

naar het ‘Dorp van Bartje’ in Rolde. De oktober–bijeenkomst was de ‘GFDZ-
middag uit het GDS-gebied in de Doopsgez. Kerk in Haren, thema van de middag 

‘De kracht van een lied’. De november–bijeenkomst had als thema ‘De fine Men-

nisten van Balk’- een scriptie van br. Jan Jepma(uit 1985). De december – bij-

eenkomst  4e Zondag van Advent o.l.v.  Zr. J. Valk, werd  gezamenlijk met de 

zusterkring en de DG Assen gevierd in de adventsdienst. 

Eén lid nam deel aan de studiedag van de LFDZ. 
 

Ook dit jaar werd de opbrengst van het kleinste muntje overgemaakt naar de 

federatiekoffer van de LFDZ. De Vrouwenzendingshulp werd bedacht met 25 eu-

ro. 

 

 

‘Vanuit het preekboek’ 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten. 

 

Zondag 20 december 2015 

4e Adventszondag i.s.m. de zusterkring 

Voorganger      : Zr. Jolanda Valk 
Organiste         : Zr. Tiny van Nimwegen 

Thema              : Ruimte voor verlangen 

 

Zondag 25 december 2015 

Kerstviering 

Voorganger         : Zr. Jolanda Valk 

Organiste            : Zr. Tiny van Nimwegen 
Dwarsfluit            : Denise Doek 

Thema                 : Verrassende ontmoetingen 

Orgel en fluit       : He shall feed his flock, G.W. Handel 

  O Jesulein suss, J.S.Bach 

 

Zondagdienst 10 januari 2016 
Voorganger           : Ds. S.van Hoorn-Dantuma 

Organiste              : Zr. T. van Nimwegen 

Thema                  : De boom die vrucht zal dragen 

 

Zondag 24 januari 2016 

Wereldbroederschapsdag in Roden 

Thema Gaan met God – Walking with God 
Voorgangers           : Ds. J. Kikkert en ds. F. Fennema 

Organiste               : Jellie Alkema-Schut 

Met medewerking van het koor van de doopsgezinde gemeente Roden 
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Zondag 7 februari 2016 
Voorganger           : Ds. J. Kikkert. 

Organiste              : Zr. T. van Nimwegen 

Thema                  : Verlangen naar een wij taal 

De muzikale overdenking was: “Gij hebt Uw woord gegeven” van Johannes 

Muntschick 

 
 

 

 

 

AGENDA 
 
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de  

Doopsgezinde Gemeente te Assen 

 

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

Donderdag 25 februari 10.00 uur Ochtendgespreksgroep***) 

Zondag     6 maart 10.00 uur  Ds. S. van Hoorn-Dantuma 

Donderdag 17 maart 10.00 uur Ochtendgespreksgroep***)  

Donderdag 17 maart 20.00 uur Avondgespreksgroep 

Woensdag  16 maart 14.30 uur  ALV 

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

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

     Kortehemmen; gezamenlijke dienst 

     met de VVP 

Zondag  10 april 10.00 uur Br. R. Akse  

Donderdag 21 april 10.00 uur Ochtendgespreksgroep***) 

Zondag  24 april 10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum  

 
 
Preekrooster Eenrum 
 

6 maart  Geert Brüsewitz 

24 maart  Saakje van Hoorn (Avondmaal) 19.00 uur 

27 maart  Jacob Kikkert (Groningen), Pasen 

3 april   Fokke Fennema 

15 mei  Pinksteren met het Westerkwartier (Jan Johan Kuiper) 
12 juni  Naar de Doopsgezinde Gemeente Emden 

 

De diensten in Eenrum beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

Sinds begin dit jaar is Eenrum samen gegaan met de DG Groningen.  Vanwege 

dit feit hebben we afscheid genomen van Fokke Fennema onze predikant van de 
afgelopen 3 jaar. Dit hebben we gedaan tijdens onze traditionele nieuwjaarsvisite 

op 10 januari  jl. waarbij wij als Gemeente Eenrum kennis hebben gemaakt met 

de predikanten Geert Brüsewitz en Jacob Kikkert.  

Wij hopen op een goede en vruchtbare samenwerking! 
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Regionale samenwerking 
 

Sinds een aantal jaren verzorgt de Doopsgezinde Gemeente Groningen (DGG) in 

de persoon van ds. Jacob Kikkert de pastorale zorg in de Doopsgezinde gemeen-

ten Assen en Westerkwartier.  Deze zorg bestaat uit regulier huisbezoek aan de 

leden en belangstellenden van de gemeenten en pastorale ondersteuning bij 

ziekte of overlijden.  Daarnaast verzorgt ds. Kikkert de begeleiding bij koffieoch-
tenden en gesprekgroepen en gaat hij voor in zondagse vieringen. Ook ds. Geert 

Brüsewitz gaat soms in beide gemeenten voor. 

In 2015 hebben we in een zondagse viering stil gestaan bij het feit dat de 

Doopsgezinde Gemeente Eenrum samen met de DGG vorm wil geven aan onze 

gezamenlijke toekomst. Vanaf januari dit jaar participeert de DG Assen, net als 

de DG Eenrum in ‘ons’ Gemeenteblad, dat nu een groter verspreidingsgebied 

heeft!  
 

Nut en noodzaak 

Alle drie de gemeenten hebben weinig leden, het ledental neemt gestaag af en 

de financiële middelen zijn beperkt. Een kleine groep gemeenteleden zet zich in 

voor het voortbestaan van hun gemeenteleven en kerkgebouw. Op deze wijze 

zorgen zij ervoor dat de oudere en niet meer mobiele leden in hun eigen ver-
trouwde Vermaning kunnen kerken en elkaar ontmoeten. 

Dat betekent in de praktijk veel werkzaamheden op een beperkt aantal schou-

ders. Zo waren voor het maken en verspreiden van het gemeenteblad ‘de Menist’ 

van DG Assen verschillende gemeenteleden in touw. Gemeenteleden die daar-

naast ook nog andere ballen voor de gemeente in de lucht houden.  

Met deze regionale samenwerking maken we onze gezamenlijke Doperse toe-

komst meer zeker. De DGG is in de gelegenheid predikanten ter beschikking te 
stellen aan de gemeenten Assen, Eenrum en Westerkwartier. Voor deze kleine 

gemeenten wordt het mogelijk de leden in eigen omgeving een geloofsgemeen-

schap te bieden.  

 

Bij deze samenwerking gaat het om meer contact tussen de gemeenten: zo wis-

selen de Kerkenraden onderling ervaringen en kennis uit, en zien we een groei-
ende deelname aan de verschillende activiteiten die in de DGG plaatsvinden. 

Voor ons allen is er nu een Gemeenteblad dat maandelijks (!) verschijnt en dat 

inspireert door de veelheid aan nieuws en activiteiten. Voor DGG-ers en Haren 

vanzelfsprekend, voor de leden in de kleine gemeenten intussen een luxe. En 

natuurlijk een goede manier om allemaal kennis te nemen wat er bij goede buren 

en vrienden bedacht wordt en te beleven is! 
Niet onbelangrijk is het tenslotte in deze krappe tijden, dat deze samenwerking 

de DGG ook nog enig financieel voordeel oplevert. Al blijven de onderlinge con-

tacten, wederzijdse inspiratie en het voortbestaan van gemeenteleven in de regio 

natuurlijk de voornaamste drijfveren. Zo is het streven om elk jaar gezamenlijke 

diensten te houden in de Vermaningen van Assen, Eenrum en in Noordhorn. 

We gaan er vast de komende tijd meer van horen! 

 
Femmy Busscher, 

GDS-vertegenwoordiger  
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RETRAITE 2 - Vrouwenretraite in de 40-dagen tijd 
 

Vrijdag 11 t/m zondag 13 maart 2016 

Leiding:  ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) 

ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht) 

Marbo Hieminga (Voorschoten) 

 
Maximaal 25 deelnemers 

 

Thema: ‘Geroepen om te leven van liefde ongehoord’ 

“Martha, Martha, er is  maar één (ding)  nodig , de rest is overbodig… “   

(Lucas 10: 41,42)  

In en om ons heen roept en schreeuwt er van alles om onze aandacht. Relaties, 

(mantel-)zorg, (vrijwilligers-)werk´roept´ons, maar ook alles wat ons via de (so-
cial) media ´ter ore´ komt,  schreeuwt om onze aandacht. Opgeslorpt, verleid, 

murw dan wel schuldig dreigen we de grond onder onze voeten kwijt te raken. ... 

is het de hoogste tijd om je ´naar binnen te laten roepen´: 

om de schatkist van je ziel te verkwikken, 

om stil te worden en te luisteren 

naar wat in je leeft 
om ruimte te maken voor 

de fluisteringen van je ziel 

voor de liefde, 

voor de Eeuwige.  

 

In stilte en  in creatieve werkvormen zoeken wij naar verbinding met onszelf en 

de (A)ander; vieren wij door hoogten en diepten het leven.  

 
Deelnameprijs  180 tot 200 € p.p. (eigen kamer). 

De deelnameprijs is inclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is varia-

bel 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. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 160 euro, wie meer 

kan en wil betalen kan tussen de 160 en 180 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 finan-
ciële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u con-

tact opnemen met Marije Koettnitz-Worst. 

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven! 

 

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met: 

Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11B7, 9671 AA Winschoten 
Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674 

email: marijeworst@yahoo.nl 

Rekeningnummer: 

IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A 

T.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland 

 

mailto:marijeworst@yahoo.nl
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Deel 4 van de serie Weg van de Tora  
en studieweekend op Fredeshiem 
 
Voorjaar 2016 verschijnt deel 4 van de serie Weg van de Tora. In deze serie 

zijn artikelen gebundeld die drs. Dodo van Uden gedurende de jaren 1994 tot en 

met 2011 schreef voor het toenmalige Algemeen Doopsgezind Weekblad (nu 

Doopsgezind NL). In ieder deel (er zullen vijf delen verschijnen) worden verschil-

lende onderwerpen uit de vijf boeken van Mozes (Genesis tot en met Deutero-

nomium) behandeld  aan de hand van  klassieke joodse  uitleggingen en com-
mentaren.  

 

Aansluitend op het verschijnen van deel 4 van Weg van de Tora wordt op 15 en 

16 april 2016 een studieweekend gehouden op Buitengoed Fredeshiem. Dit 

weekend staat onder leiding van drs. Dodo van Uden (theologe, gespecialiseerd 

in het Oude Testament en het rabbijnse Jodendom) en een van de andere leden 

van de Commissie Joden-Christenen. We bestuderen gezamenlijk enkele artike-
len over Sodom en Gomorra (Genesis 18-19). 

Tijd: Vrijdag 15 april vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 16 april tot 16.00 uur,  

Plaats: Buitengoed Fredeshiem,  Eiderweg 2, Steenwijk- De Bult. 

www.fredeshiem.nl 

Kosten: €130,-- p.p. (2-pk); €145,-- p.p. (1-pk), inclusief overnachting, ontbijt, 

lunch, diner, koffie en thee. NB. Bij de kosten is tevens inbegrepen een exem-
plaar van deel 4 van Weg van de Tora. 

Aanmelden en/of  informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl 

 

 

Het binnenkort te verschijnen deel 4 van de serie is, net als de andere delen, te 

bestellen als E-book of Print on demand "Weg van de Tora", bij de ADS (020-

6230914 of ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn  €7,-. De vijf delen 
tezamen kosten € 30,-. Op 

http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014  kunt u een gratis 

“proefboekje” downloaden. 

 

De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, op initiatief van de 

“Commissie inzake de verhouding Joden-Christenen”. Deze ADS-commissie heeft 
als doel de bestudering van Oude Testament  en Jodendom binnen de Broeder-

schap te stimuleren. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateriaal 

voor bijbelgroepen. 

De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de wet ', waarmee de 

werkelijke betekenis als 'onderwijzing, lering 'uit het oog werd verloren. Je zou 

kunnen zeggen, men raakte hierdoor 'weg 'van de Tora. De bedoeling van de 
serie Weg van de Tora is bij te dragen aan het terugvinden van de oorspronkelij-

ke betekenis van de Tora: een wegwijzer voor het leven. 
 

http://www.fredeshiem.nl/
mailto:info@fredeshiem.nl
mailto:ads@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014
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Weg van het midden, een concept van polair denken 

 

Harry Schram heeft met dit boek een nieuw begrip - polariteit - in de theologie 

en filosofie geïntroduceerd. Hij wil dat begrip graag met anderen bespreken en 

uitleggen, tijdens een lezing of een zondagochtendbijeenkomst. 
 

De mens leeft in deze wereld in en met polariteit (tweeheid). Die tweeheid moet 
blijven bestaan en mag niet worden opgeheven.  Dit onderwerp wordt benaderd 

vanuit de theologie en de filosofie.  

  

Vanuit de theologie begint hij met het boek Genesis waar schepping polair 

plaatsvindt: duisternis naast licht, water naast droge grond, mannelijk naast 

vrouwelijk en later ook goed naast kwaad. Ook vindt een ontmoeting plaats tus-

sen de mens met de Ander, die vraagt: ´Adam (= mens) waar ben je?´ 
  

Het derde hoofdstuk is filosofisch van aard en begint met de Verlichting (18e 

eeuw). Hij begint niet bij Kant, maar bij Moses Mendelssohn.  

Daarna krijgt een aantal joodse filosofen het woord: Buber, Rosenzweig, Levinas.  

Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de Frankfurter Schule en de nog 

levende Wilhelm Schmid.  
 

Belangrijk is ook de stelling dat de mens alleen niet bestaat. Vandaar dat hij al-

tijd aangewezen is op de ander. Dat betekent in het dagelijkse leven dat hij met 

de ander moet leren leven ook al ziet hij die ander als zijn tegenstander. Hij 

moet die polariteit in stand houden. Hij heeft niet het recht de ander monddood 

te maken of te elimineren. De mens heeft als Bijbelse opdracht de polariteit in 

stand te houden.  
 

U kunt contact met Harry Schram opnemen:  

tel. 035-5417840 of via mail: harry912@tele2.nl 

 

 

 

mailto:harry912@tele2.nl
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'... want volgens hen had hij zijn verstand verloren' (Marcus 3,21) 

Kerk als ontmaskering van het vermeend gewone 

 
Op vrijdag 18 maart 2016 organiseert het Doopsgezind Seminarium opnieuw een 

OPEN HUIS.  

Het Doopsgezind Seminarium wil belangstellenden kennis laten maken met het 

diverse onderzoek dat aan de VU wordt verricht. Daarnaast zal er informatie zijn 
over studeren aan de VU en is er de gelegenheid om docenten en studenten te 

ontmoeten en van hun werkzaamheden te horen.  

 

Het Open Huis begint met een lezing door prof. dr. Erik Borgman onder de uitda-

gende titel ‘ ... want volgens hen had hij zijn verstand verloren' (Marcus 3,21). 

Kerk als ontmaskering van het vermeend gewone’. In hoeverre kunnen geloofs-

gemeenschappen plaatsen zijn waar het gewone en vanzelfsprekende in een an-
der licht worden gezet? 

 

In oktober 2015 begroette het Doopsgezind Seminarium prof. dr. Erik Borgman 

als visiting professor vrijzinnige theologie. Borgman (1957) is lekendominicaan 

en hoogleraar theologie in Tilburg. Hij wordt gezien als één van de meest innova-

tieve denkers van Nederland. Voor het Doopsgezind Seminarium houdt Borgman 
lezingen en presentaties, geeft hij colleges en doet hij onderzoek naar ´Tradities 

van toewijding en de toekomst van de kerk´. 

 

U bent van harte uitgenodigd voor dit Open Huis. Naast de presentatie door Erik 

Borgman zal er informatie zijn over de nieuwe VU-masterspecialisatie Peace, 

Trauma and Religion (coördinator prof. dr. Fernando Enns) en een verslag van de 

in maart gehouden studentenreis naar Colombia.  De middag is bedoeld voor een 
ieder die geïnteresseerd  is in de theologiebeoefening aan het Doopsgezind Se-

minarium verbonden aan de VU. Wij laten u graag kennismaken! 

 

Het programma van vrijdagmiddag 18 maart in het kort: 

13.30-14.00 uur Ontvangst  

14.00-14.05 uur Opening door de rector Doopsgezind Seminarium Alex Noord 
14.05-14.45 uur  Prof. dr. Erik Borgman ‘Kerk als ontmaskering van het ver-

meend gewone’ 

14.45-15.15 uur Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice Studies 

a. Verslag studiereis naar Colombia 

15.15-15.30 uur Korte pauze 

15.30-16.00 uur b. Eenjarige masterspecialisatie Peace, Trauma & Religion 
 c. Summer-School 2016: “Trauma & Traumacoping” 

 d. Open Colleges 2016 “Blessed are those whose hearts are 

set on a pilgrimage of Justice and Peace” 

16.00-16.15 uur Besluit, waarna ontmoeting met hapje en drankje 

 

Adres van het gebouw van de Vrije Universiteit:  De Boelelaan 1105,1081 HV te 

Amsterdam. Het gebouw is op loopafstand van het station Amsterdam Zuid. Het 
Open Huis vindt plaats in zaal HG-06A32 van de VU. 

 

Opgave (voor 15 maart 2015) : Vera Kok (bureau van de ADS) vera.kok@ads.nl 

 

Namens docenten en studenten van het Doopsgezind Seminarium, 

Alex Noord, rector 



 

 

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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