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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 

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 21 september 2016. Kopij (alléén als 
Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 14 september 2016 

bij de beide redactieleden van de betref-

fende 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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Onontdekt gebied 
 
Het jaarthema van onze broederschap voor het seizoen 2016/17 luidt: ‘Blinde 

vlekken’. In ieder geval in Groningen maar vast ook elders, sluiten we ons daar 

bij aan. Op de zogenaamde ‘Pelgrimage naar rechtvaardige vrede’ zijn er naar 

het idee van de bedenkers van het thema vast ook dingen die we over het hoofd 

zien. Wat misschien dichtbij ons is, wat voor de hand ligt, en wat ons misschien 

belemmerd, maar dat we niet zien, ook al staan we er met onze neus bovenop.  
Het zijn best spannende thema’s,  die ook wel een beetje passen bij de spannen-

de tijden waarin we leven. Binnen onze Doopsgezinde wereld wordt het voor 

sommigen steeds spannender om de mensen te vinden die leiding willen geven 

en de taken op zich willen nemen die bij gemeentezijn horen. Velen die dat lange 

jaren deden worden ouder en kunnen dat niet meer doen, of met steeds meer 

moeite. Het zou fijn zijn als anderen het overnemen! Als de gemeente door kan 

en er ook voor diegenen is die jaren de gemeente droegen. Voor andere ge-
meenten wordt het een puzzel welke keuzes we maken nu we zichtbaar interen 

op ons bezit. Niet alles kan meer of moet zo blijven en hoe verdelen we onze 

energie tussen denken over en werken aan de toekomst en de zorg voor hen die 

er nu zijn. Het waardevols behouden en verdiepen dat we met elkaar hebben 

opgebouwd! Dat zijn de wegen die we in de komende jaren en maanden willen 

bewandelen, en daar is ook nog veel onduidelijk. Het mag gaandeweg groeien en 
helder worden. Wat we niet zien, wat we nog niet zien, of over het hoofd zagen 

zou je blinde vlekken kunnen noemen, maar eigenlijk vind ik dat een te negatie-

ve benadering. De nadruk komt te liggen op wat niet: wat heb je gemist? Wat 

zag je niet, terwijl het voor het oprapen lag? Blinde vlekken gaat over constate-

ren achteraf en terugkijkend leren wat je afhield van het zien van wat wel te zien 

was, alleen jij zag het niet… Bijbels gezien brengt me dat bij het beeld van de 

balk en de splinter..  
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Ik zou liever willen spreken van spannende ontdekkingen en nieuwe ontmoetin-
gen op onze reis. Dat past beter bij het beeld van die reis, de pelgrimstocht, die 

ons met al onze zintuigen wil meenemen. Een pelgrimstocht heeft van oudsher 

namelijk ook iets van de ontdekkingsreis die ons leven is, of die we tijdens ons 

leven maken.  

 

We laten het oude vertrouwde achter en gaan  op zoek. Vele sprookjes beginnen 
zo. De reis is onderwerp van Bijbelverhalen als de verhalen van Abraham, Ruth, 

Jona, ja ook het verhaal van Jezus met zijn aanhang. Steeds is er ontmoeting, 

verrassing, improvisatie en soms ook teleurstelling. Winst? Verlies? De gewonde 

man vindt een Samaritaan, de Kamerling vind iemand die hem uitleg geeft, Ruth 

krijgt een nieuw thuis, net als degenen die uit Egypte vertrekken. Jozef vindt zijn 

bestemming als onderkoning, Esther als echtgenoot van de koning. Maar vaak 
duurt het wel een tijd voordat het zo ver is. Er gaat van alles mis. Wat je eerst 

niet begrijpt en over het hoofd ziet krijgt later zin. Jozef vertrek als arrogant 

manneke dat in zeven sloten tegelijk loopt. Jona gaat alle kanten op voordat hij 

begrijpt dat God hem nodig heeft, net zoals God Mozes nodig heeft en niet zijn 

broer, of een ander.  

 

Bij een goede reis horen deze onontdekte gebieden: Plekken waar je eerst langs 
liep, en waar je toevallig steeds weer komt. Dingen die je steeds weer tegenkomt 

en pas langzaam leert begrijpen. Je bestemming vinden heeft baat bij het ver-

kennen van onontdekt terrein. Talenten ontwikkelen zich bij werk dat je niet 

kende en dat je wonderwel ligt. Thuiskomen doe je op nieuwe plekken die ineens 

vertrouwd voelen: hier was je en ben je thuis. Verwonderen en afscheid nemen 

leer je pas als je achterlaat en moet laten, noodgedwongen. Wat de essentie is, 
wordt helder als je niks meer hebt en moet inleveren. Zo zijn er allerlei dingen te 

ontdekken, uit nieuwsgierigheid of noodgedwongen, als je op reis bent. Als gelo-

vige, als gemeente, als Gods Volk door de tijd.   

 

Ik loop richting zestig, maar ontdek steeds nieuwe dingen. Waar ik dacht goed in 

te zijn, komt in een ander daglicht te staan. Wat vertrouwd was wordt soms on-
gemakkelijk, en nieuwe talenten geven me het grootste plezier.  

 

Dat is de beweging die we maakten met de waarderende gemeenteopbouw. Ont-

dekken wat er is en waar dat ons brengt. Het ontwikkelen van latente talenten. 

Rigoreus andere wegen inslaan, om te behouden wat de moeite waard is. Af-

scheid nemen van behoudzucht, omdat in het vastklampen wat we willen koeste-

ren  vermorzeld wordt en vervormd raakt! 
 

En? Is dat een moeilijke reis? Soms. Maar vaak zijn de mooiste dingen binnen 

handbereik, zoals een prachtige picknickbank onder de rook van Groningen, waar 

ik met familie deze zomer toevallig neerstreek. En waar we kijkend over een 

stukje van het Reitdiep een prachtige avond hadden. 

 
Ds Geert Brüsewitz  
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  

 

Zondag 14 augustus 

10.00 uur  Oecumenische zomer-

dienst in de Lutherse kerk 

Ds. S Freytag 

 
Dinsdag 16 augustus 

10.00 uur Oecumenische koffieochtend 

in het nieuwe kerkcentrum 

17.30 uur Doperse Dis 
Zaterdag 20 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 21 augustus 
10.30 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk Ds. 

L.Lijzen 

 
Dinsdag 23 augustus 

10.00 uur Oecumenische koffie- ochtend 

in de Remonstrantse kerk 

 

Zondag 28 augustus 
10.30 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk Ds. 

L.Lijzen 

 
Maandag 29 augustus 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 

Zondag 28 augustus 
10.30 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk Ds. 

L.Lijzen 

 

Maandag 29 augustus 
19.30 uur Doopsgezind koor 

 

Zondag 4 september 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

Dienst is Eenrum 
 

Maandag 5 september 

19.30. uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 6 september 

10.00 uur koffieochtend 

19.30 uur kerkenraad 
Zaterdag 10 september 

10.00-15.30 uur Open  

  Monumentendag 

 

 

 

 
Zondag 11 september 

10.00 uur Startzondag  

Ds. J.H. Kikkert  

17.00 uur Iona Vesper 

 

Maandag 12 september 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 13 september 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Inspiratieavond 

Woensdag 14 september 

redactievergadering 
 

Zondag 18 september 

10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga 

 

Maandag 19 september 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 20 september 
17.45 uur Doperse Dis 

Woensdag 21 september 

19.30 uur geloofswerkgroep 

Donderdag 22 september 

20.00 uur DoRe cafe 

Film: “The Way” Zie elders in dit blad 
 

Zondag 25 september 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag 26 september  

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag 27 september 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

Woensdag 28 september 

Reis naar het Nijkleaster in Jorwerd. 

Zie elders in het blad 

Vrijdag 30 september 

18.00 uur Bijbel, Pizza en Bier 
 

Zondag 2 Oktober 

10.00 uur Broerderschapsdag 

 
Doopsgezinde Kerk   
Oude Boteringstraat 33    
                                                                                                             
Remonstrantse Kerk 
Coehoornsingel 14 
                                                     
Evangelisch-Lutherse Kerk                                                
Haddingestraat 23                                                                 
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Oecumenisch 
Zomerprogramma 2016         
van de binnenstadskerken 
                                                                                 

Zaligspreken…   
Betrokken bij wat er toe doet      
 

Ook dit jaar bieden de Groningse bin-

nenstadskerken een gezamenlijk zo-
merprogramma aan. Ons  doel is met 

een aansprekend zomerprogramma 

over de  grenzen van de eigen ge-

meenschap heen te kijken en om be-

langstellenden ook van buiten de ker-

ken een inhoudelijk aanbod te doen.  
Na thema’s als  'Huis van God' en 

‘Verzoening’, staan dit jaar Jezus’ za-

ligsprekingen centraal.  

Met dit begin van deze zogenaamde toespraak op de berg, worden de contouren 

van Gods bedoeling met ons leven op aarde zichtbaar. Met de komst van Jezus 

begint Gods Koninkrijk op aarde, en worden wij  gevraagd met Hem mee te wer-

ken aan de komst van dit rijk, onder zijn Koningschap. Met de zaligsprekingen 
wordt helder wat aan het licht mag komen: Vrede, recht en goedheid, en zij die 

daaraan werken. Maar vooral zij die het ontberen.. 

 

Een gezamenlijk collectedoel  

Tijdens de gezamenlijke vieringen is er één collectedoel. Een doel met een 

verbinding met het gekozen thema. Deze zomer collecteren we voor ‘Het 
behouden Huys’. Op hun website valt te lezen: “Het valt niet altijd mee om 

met een ziekte als kanker om te gaan. Er komt verschrikkelijk veel op je af. 

Eerst de klap van de diagnose, dan de vaak ingrijpende medische 

behandelingen. En hoe verder daarna? Hoe ga je bijvoorbeeld om met 

lichamelijke veranderingen, met vermoeidheid of een onzeker 

levensperspectief? Het kan daarom heel wenselijk zijn om na(ast) de medische 
zorg gebruik te maken van psychologische ondersteuning door Het Behouden 

Huys. Kanker heb je niet alleen, daarom bieden wij ook een plek voor naasten 

en nabestaanden.” 

Uw eventuele gift kan naar NL91 INGB 0000 808 817 t.n.v. Diaconie Remon-

strantse Gemeente Groningen ovv Behouden Huys. 

 

16 augustus   10.00 uur, Nieuwe Kerkcentrum (bij mooi weer: Nieuwe Kerkhof)         
‘Zalig de reinen van hart want zij zullen God zien’ 

Wie wil er nou niet God zien?  

Ons hart is er vol van. Maar is dat nou net niet ons probleem? We luisteren naar 

een aantal onmogelijke verhalen van de Ierse schrijver en theoloog Peter Rollins 

(1973).We schuiven wat ongemakkelijk heen en weer op onze stoelen en onder-

tussen schonen we ons hart op.   Wie weet zien we een glimp van God. 
Met Ds. Evert Jan Veldman  

 

 

   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9sfi_6rOAhWK1hoKHUllCk4QjRwIBw&url=http://www.antiqbook.nl/boox/bij/50284.shtml&psig=AFQjCNGB_W1J5vyPoCGk4HQcU1AVTlBCJg&ust=1470511333784241
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23 augustus   10.00 uur  Remonstrantse kerk    
‘Zalig zijn de vredestichters’ en ‘gelukkig wie omwille van de gerechtigheid ver-

volgd worden’ 

Aan tafel met vredestichters en vervolgden 

De bovengenoemde laatste zaligsprekingen zijn woorden van bemoediging voor 

wie zich dichtbij en veraf inzetten voor gerechtigheid en vrede en daarbij ook 

risico’s lopen. Wie, uit je buurt of van het wereldtoneel,  heeft onze bemoedi-
ging of juist onze dank nodig? En zouden kerken weer meer  

met deze onderwerpen bezig moeten zijn? Een rondetafelgesprek.    

Met Ds. Lense Lijzen 

 

 
 

Ons winterprogramma: Onontdekt gebied 
 

Zoals in het hoofdartikel al vermeld, sluiten we aan bij het thema van de ADS: 

Blinde Vlekken. Met dien verstande dat we die vlekken willen zien als te ontdek-

ken en ontginnen gebied, dichtbij en verder weg. We maken daarbij verschillen-

de bewegingen: verder gaan met het ontdekken en uitbouwen van wat we waar-
devol vinden in ons gemeenteleven. De drie thema’s van het proces van waarde-

rende gemeenteopbouw ziet u dan ook op diverse manieren voorbij komen. Ver-

dieping van ons gelovig leven heeft al wat concrete plannen ook voor de maand 

september, hieronder staat daarom al het een en ander waar u rekening mee 

kunt houden en u op kunt voorbereiden. Wat betreft de duurzame verbindingen 

is er ook al het een en ander in gang gezet, zoals maandelijks koffiedrinken in de 
kerk, en aandacht voor nieuwe mensen en voor de communicatie. De bruggen-

bouwers werken concreet aan bijeenkomsten waarmee we asielzoekers een mid-

dag creativiteit willen bieden. 

 

Naast deze concrete en nieuwe plannen is er ook onze zoektocht als gemeente 

hoe om te gaan met het veranderende doopsgezinde landschap in het noorden. 

De samenwerking van vier grote gemeenten als antwoord op afnemende moge-
lijkheden en middelen, door te zoeken naar nieuwe verbanden en inspiratie, en 

natuurlijk ook het intensiveren van de verschillende vormen van samenwerking 

met Assen, Westerkwartier en Eenrum.  

Daarnaast zijn er ook nog activiteiten die gewoon doorgaan, al dan niet in een 

nieuw jasje, zoals de geloofswerkgroep, Bijbel, Pizza en Bier en andere 

(leer)activiteiten voor jongeren en anderen. Een en ander wordt samengebracht 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS5qnrgKvOAhVHahoKHZszCsoQjRwIBw&url=http://www.bms-travellers.nl/nl/bestemmingen/tanzania/sinya-private-reserve&psig=AFQjCNHMsgKf-feWNVu1sdOTmE9j2oocWw&ust=1470511567622209
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In het jaarprogramma dat rond 11 september, onze startzondag, verschijnt, 
zal alles overzichtelijk vermeld worden. We lichten hier alvast een tipje van de 

sluier op zodat u op tijd op de hoogte bent, en er al vast rekening mee kunt hou-

den.  
 

Startzondag op 11 september,  

                   Geboortedankzegging voor Eva Stekelenburg 

 

Op 11 september beginnen we met ons seizoen. De programma’s  zijn er, er is 
ruimte om het een en ander toe te lichten, er kan iets verteld worden over de 

voortgang in de samenwerking in het noorden. En het thema van de viering is 

natuurlijk: ‘Onontdekt gebied’. Wat de dienst extra feestelijk zal maken is onze 

ontmoeting met Eva Cathelijne Stekelenburg, dochter van Veerle Vroon en Giel 

Stekelenburg. U bent van harte welkom in deze feestelijke dienst. 

Om 17.00 uur is ook de eerste Ionavesper van dit seizoen in onze kerk. Dit 
jaar zullen deze vespers elke 2e zondag van de maand plaats vinden.  

 
 

Een stukje programma voor september 

 

4 september viering in Eenrum  Om 10:00 uur is onze gemeente deze mor-

gen te gast bij onze samenwerkingspartner, de doopsgezinde gemeente Mensin-

gewier te Eenrum, zoals de gemeente officieel heet. Voorganger is ds. Jacob Kik-
kert. De kerk is aan de  J.J. Willingestraat 15 | Eenrum. Eind augustus willen we 

via email de reis coördineren. Gaat u mee, maar heeft u nog geen vervoer, of als 

u juist wel plek heeft, kunt u dat na 15 augustus melden bij Ds. Kikkert. 

 

Op 29 augustus  gaat om 19.30 uur ons koor weer van start! Heeft u interesse? 

Wilt u meezingen? Graag! Het is leuk en ontspannend en disciplinerend tegelijk. 

Op 6 september is onze eerste koffiemorgen van dit seizoen, op de gebruikelij-
ke tijd. 

Op 13 september is er na de mennomaaltijd een eerste Inspiratieavond. Met 

elkaar willen we in gesprek en van elkaar horen wat ons inspireert en ons gelovig 

in beweging brengt. Een ontmoeting van oud en jong(er).  

Elke 4de zondag willen we een viering met een wat bijzonder karakter houden. 

Een viering met meer stilte, of een viering met meer participatie, een dienst met 
meer aandacht voor het leren, de teksten in de viering. In het gedeelte hieronder 

van de verdiepingswerkgroep hierover meer. Maar de eerste viering is op 25 sep-

tember. In deze dienst zal er meer aandacht zijn voor het leren. Met wie wil, wil-

len we dit op maandagmiddag 12 september voorbereiden.  

27 september onze maandelijkse jongerenmaaltijd. Vanaf een uur of 5 berei-

den we samen een maaltijd voor, en tijdens de maaltijd is er alle ruimte voor een 

goed gesprek.  
Op Woensdag 21 september komt vanaf 19.30 de eerste keer onze geloofs-

werkgroep samen.  

Op vrijdag 30 september is de eerste keer Bijbel, Pizza en Bier. We begin-

nen om 18.00 uur 

Noteert u ook alvast de Broederschapsdag op 2 oktober in onze kerk! 

En voor overige data hieronder nu de plannen van de werkgroep verdieping in 
het kader van de waarderende gemeente: 
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Vooruitblik op een seizoen van verdieping 
 
In het afgelopen seizoen heeft de werkgroep Verdieping van Gelovig Leven (één 

van de drie groepen die voortkwamen uit het proces Waarderende Gemeente 

Opbouw), in diverse sessies bijeenkomend, geïnventariseerd welke behoeften er 

leven binnen onze gemeente op het vlak van geestelijke verdieping. 

Aanknopend bij al bestaande praktijken en initiatieven, kwamen wij tot clustering 

van een aantal thema’s die we het belangrijkst vonden. 
 

Die behoeften waren:  

 

A Uitwisseling van zgn. ‘grenservaringen’ van gemeenteleden onderling:  

Wat heeft ons ten diepste geraakt, beïnvloed, veranderd, omgekeerd,  

Dit mede bedoeld als invulling van de behoefte om de band tussen de leden te 

versterken 
 

B Bestudering van belangrijke teksten met spirituele thema’s (én - samen-

hangend met het vorige punt - gesprekken over wat die voor een ieder beteke-

nen), in een groep waarvan elk der leden per keer zelf een inleiding houdt, zon-

der dat daar één der predikanten bij nodig is, zo mogelijk bij deelnemers thuis. 

 
C Participatie in en (mede)-voorbereiding van een aantal kerkdiensten, 

vooral diensten waarin gebed, stilte en meditatie ruimte krijgen. 

 

D Gelegenheden waarbij meditatie kan worden beoefend ook buiten een 

kerkdienst, zoals in kloosterlijke omgevingen als Taizé of Iona, of tijdens wan-

delmediaties zoals die al gehouden worden 

 
E Voortgaande reflectie op - en misschien ook discussie over - thema’s zoals 

die worden aangereikt op de avonden van het Dopers-Remonstrants Café, dat wil 

zeggen: dán wanneer de avond zelf zoveel vragen heeft opgeroepen dat het 

halfuurtje napraten na de lezing, te kort blijkt te zijn. Sommige thema’s zullen 

echter meer geëigend zijn om er tijdens één van de overige genoemde activitei-

ten op door te gaan 
 

Vervolgens zijn daarbij enkele concrete activiteiten in de steigers gezet 

voor het seizoen 2016/2017. Deze zijn: 

 

1 Donderdag 13 oktober 20:00 uur, doopsgezinde kerk. Start van een groep 

die een klassieke tekst van de (neo)chassidische Joodse godsdienstfilosoof Mar-
tin Buber bestudeert en bespreekt: “De weg van de mens”. Iedere deelnemer 

committeert zich eraan één avond voor te bereiden en een inleidinkje te houden 

over een tekstpassage. 

N.B. Hiervoor hebben zich intussen al 9 mensen aangemeld. 

Er wordt overwogen na de eerste keer de samenkomsten bij mensen aan huis te 

organiseren. 

De tekst van het boekje kan men zo nodig via onderstaand emailadres in ge-
scande vorm krijgen. 

Volgende data (telkens op donderdagen): 

3 nov. 2016 ; 24 nov. 2016 ; 12-januari-2017 

 

Opgave voor deelnemen: zie onderaan 
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2 Het starten van een groep vrijwilligers die zich committeert aan 

voorbereiding van minimaal vier speciale kerkdiensten, in het komende sei-

zoen (mogelijk meer).  

De eerste twee data van deze vier kerkdienstenzijn: 

zondag 23 oktober, o.l.v. Geert Brüsewitz.  

zondag 27 november, o.l.v. Geert Brüsewitz. 
De daaropvolgende twee zondagen, alsook de data waarop de voorbereidings-

groep bij elkaar komt wordt later bekend 

Opgave voor deelnemen: zie onderaan 

 

3 Woensdag 28 september: Reis naar het Nijkleaster in Jorwerd, waar 

men, aangekomen om 9:30 uur meegedaan zal worden aan de pelgrimage 
aldaar. Hinne Wagenaar, die daar in het voorjaar tijdens het DoRe Café over 

sprak, zal die pelgrimage en wandelmeditatie begeleiden 

Momenteel (op 1 augustus) hebben zich 9 mensen opgegeven.  

Er kunnen maximaal 12 mensen per keer deelnemen. Mocht er erg veel belang-

stelling zijn kunnen we een tweede keer proberen te organiseren. 

Over vervoer zal nog worden gecommuniceerd 

Opgave voor deelnemen: zie onderaan 
 

4 Donderdag 22 september 20:00 uur : Film: “The Way”, tijdens de eerste 

DoRe-café-avond, in de doopsgezinde kerk. Deze speelfilm gaat over de pel-

grimsweg naar Santiago de Compostela, met Martin Sheen in de hoofdrol, gere-

gisseerd door zijn zoon, Emilio Estevez. Dit is bedoeld als ‘opwarmer’ voor de 

pelgrimage in Jorwerd, zes dagen later. 
Opgave voor deelnemen: zie onderaan 

 

5 Woensdag 26 okotober 20:00 uur, Follow-Up avond van het thema dat 

de week daarvoor (op 19 oktober tijdens het DoRe-Café) door door Herman 

Pleij zal zijn behandeld, nl.: het begrip Vrijheid bij Erasmus. Als er genoeg 

stof over is gebleven om nader over door te praten, willen we dat in de doopsge-
zinde kerk doen. Men kan zich hiervoor op geven olp de DoRe-avond. 

Geldt ook voor de DoRe-caféavond van 17 nov (potentiële follow up: 24 nov) 

 

6 Donderdag 2 maart 2017 Een groep die teksten uit het dagboek- en  

 brievenoeuvre van Etty Hillesum gaat bestuderen en bespreken.  

Volgende dagen: 

9-3-2017 
30-3-2017 

16-4-2014 

De kring wordt besloten met een herinnerinmgswandeling (datum staat nog niet 

vast) langs de zgn. ‘Stolpersteine’ in Groningen: de kleine goudkleurige klin-

kers in het voetgangersplaveisel van bijvoorbeeld de Folkingestraat, waarop de 

namen staan van de Joodse bewoners van het huis waarvoor de ‘struikelsteen’ 
ligt. 

Plaats van eerste samenkomst wordt later bekend. 
 

Opgave voor deelname aan bovengenoemde activiteiten bij: D.J. Krijtenburg 
 

Mail: djkrijtenburg@home.nl 

 

Tel: 050 – 8510071   (voor de DoRe-avonden is opgave niet nodig)  

mailto:djkrijtenburg@home.nl


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

9 
 

In memoriam Rie Wassenaar 
 
Op 29 juni is Rie Wassenaar overleden, zuster Wassenaar, trouw lid van onze 

gemeente, op de gezegende leeftijd van 93 jaar. In een kring van gemeentele-

den, neven, nichten, schoonzusters en verdere familie hebben we op 6 juli af-

scheid van haar genomen, en met elkaar gedeeld wat en wie zij voor ons ge-

weest is. Het was een mooie, rustige en afgewogen bijeenkomst, zeker zoals Rie 

Wassenaar het gewild had. Ze had er over nagedacht hoe ze het wilde hebben, 
want dat paste bij haar. Van haar familie hoorden we hoe ze vaker als tante en 

ook als oudere in de familie de regie nam. Zij was er in moeilijke tijden, zoals bij 

het overlijden van haar jongere broer, ze was dan een spil in het gezinsleven, 

iemand waarop je kon bouwen. Zo stond ze zeker in het leven, verantwoordelijk 

zijn voor wat aan jou is toevertrouwd, serieus en met aandacht in het werk als 

leidinggevende in de verzorging. Soms wel wat streng, maar altijd met aandacht 

voor de mensen, rechtvaardig en ook met de nodige humor en relativering.  
 

Zo heb ik haar ook leren kennen. Een hele belangstellende vrouw die midden in 

het leven stond. Ze kon genieten van de wondere wereld waarin we leven, en 

zich tegelijkertijd zorgen maken om alles wat er gebeurde. Maar altijd ook met 

dat relativerende vermogen: Je kan als mens nu eenmaal niet alles, soms mag je 

hoop hebben, is het goed om over te laten, en vooral, leg het bij God neer. Want 
dat was voor haar een heel wezenlijke kracht in haar leven: haar geloof. Als ooit 

vrijzinnig hervormd opgegroeid in Beilen en later doopsgezind had ze een sterk 

geloof. Dat merkte je, ook al vond ze het niet nodig daar heel luidruchtig in te 

zijn. Dat was niets voor haar, ook anders niet. Teveel heisa om wat dan ook, was 

niet haar stijl. Ze deed wat ze kon, ook in stilte, en gaf aan wat ze graag van 

anderen wilde.  

Bij de bijeenkomsten van de Paterswoldsewegkring wilde ze gastvrouw zijn, en 
ook al  wilden Jan en Aly met alle liefde alles wel voorbereiden, ze stond er op 

daar zelf ook een rol in spelen. En altijd had ze iets inhoudelijks in te brengen.  

 

Ze hield van teksten, van liederen en gedichten. Ze kwam er nooit als eerste 

mee, maar als er ruimte was, ergens tot slot, dan had zij vaak pareltjes in te 

brengen, die ze met liefde verzameld had. Bij de bezoeken en alles wat ze deed 
begon haar energie af te nemen, en daar moest ze rekening mee houden. Ze 

nam hier ook duidelijk de regie in, door precies aan te geven wat wel en niet 

kon, wat zij wel en niet kon. Een van haar neven gaf dat aan, en ook wij van de 

gemeente herkenden dat. Een bezoekje was fijn, maar na een korte tijd deelde 

ze duidelijk mee dat het erg op prijs gesteld werd, maar dat het nu weer goed 

was. Misschien dat we juist vanwege het doseren van haar krachten niet eens zo 
beseften hoe zwak ze al was. Alles leek immers nog zo gewoon.  

 

Eerst aan de Donderslaan, en later in de Vondelflat waar ze het erg naar haar zin 

had. Een mooie omgeving en verzorging met een zeker egards. Wat was het 

moeilijk voor haar die laatste tijd, toen ze echt niet meer kon, in ademnood en 

erg zwak. Het lukte niet meer op haar manier, en met hoeveel regie ook, ze 

moest steeds meer overlaten, en dat was niet haar stijl. Voor een allerlaatste 
stukje ging ze naar de Coendersborg. Daar had ze het niet fijn, want de verzor-

ging was anders, en ze kreeg geen goed contact met de mensen die daar om 

haar heen stonden. Het was mooi geweest, zei ze meer dan eens. Maar hoe 

moeilijk is het niet om daarin te bestaan.. Wanneer is het volbracht? Wat vraagt 

God van mij in deze situatie? Wat kan ik nog? Op 27 juni kwam het slot, rustig 
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en waardig. De dag ervoor toen het einde al nabij leek, gaf ze mij nog het aller-
beste voor ons als gemeente mee…  

En op 6 juli het afscheid: We hoorden Abba, vader, een lied dat haar raakte, zo-

als ook andere liederen bij Nederland Zingt of Songs of Praise.  We hoorden ‘Op 

bergen en in dalen’. Bergen, waar ze zo van hield, en waar ze op adem kwam. 

Voor deze bijeenkomst had ze Psalm 66 vers 20 gekozen: ‘Geprezen zij God, hij 

heeft mijn gebed niet afgewezen, mij Zijn trouw niet geweigerd.’ Ze was dank-
baar voor haar relatie met God, voor haar leven. Het was goed geweest. En wij 

mogen ook dankbaar zij voor haar leven, haar betrokkenheid. Moge zij rusten in 

de hoede van de Eeuwige, in Wiens liefdevolle hoede zij geborgen is. 

 

Ds. Geert Brüsewitz  

 
 

 

 

Getrouwd 
 

Al 25 jaar lang delen wij lief en leed. 

Met een bescheiden handeling hebben  

wij dit willen bevestigen. 

Op 28 juli 2016 zijn wij getrouwd. 

 

Henk Huyer en Willemien Nauta. 
  

  

http://www.raamfolie-sticker.nl/getrouwd-datum-en-namen
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Het nieuwe seizoen van het Doopsgezind koor 

 
Het nieuwe koorseizoen staat voor de deur! 
Zeventig jaren jong gaat dit Doopsgezind koor 

(ja, met een hoofdletter, want dat verdient het) door. 

Enthousiast en serieus omlijst het kerkdiensten, maar  

stort het zich ook op grotere eenmalige werken. 

Dat staat ook het komende seizoen weer op onze kalender. 

Wij genieten van de waardering die velen in onze gemeente 
ons toekennen voor deze aangename vorm van kunst! 

Ook u mag daar deel van uitmaken en onderga de verrassing 

van samen bezig zijn met iets moois 

Dus is dit een oproep voor nieuwe leden zangers/zangeressen. 

Waarbij aangetekend, dat wij graag uitbreiding willen zien in de  

vrouwenstemmen.  

Ik bedenk mij daarbij ook, dat de kerkelijke gemeente steeds meer  
activiteiten met Eenrum en Assen zijn aangegaan. Kunnen ze daar  

ook zingen ? Natuurlijk wel ! U begrijpt de hint. 

Maandagavond is een mooie avond om te zingen. 

Onze seizoensstart is op 29 augustus aanstaande. Van 19.30 tot 21.30 

 

Henk Huyer (0505254179)  voorzitter.   
 

 

 

 

Zomervrijwilligers gezocht voor Doperse Dis 16 augustus 
 

Zoals de meesten onder u wel weten is de Doperse Dis een maandelijkse gratis 

maaltijd voor dak- en thuislozen van onze Gemeente. In de zomer hebben wij 
door vakanties een paar vrijwilligers te weinig. Het gaat om het bedienen van 

een kleine tafel van maximaal zes gasten en gezellig mee-eten en een gesprek 

voeren. De maaltijd is op dinsdag 16 augustus en vrijwilligers worden om 17.15 

verwacht en om 19.30 is de maaltijd afgelopen. Lijkt het u leuk om een keer 

mee te maken, meld u dan aan op dopersedis@gmail.com. Als u geen email 

heeft dan kunt u zich ook aanmelden bij onze vrijwilligers coördinator Romkje 
Veenstra. 

 

Pijke Vossestein 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.dearend-zuidland.nl/wp-content/uploads/2016/05/vrijwilligers.jpg
mailto:dopersedis@gmail.com
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 14 augustus 
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 

Zondag 21 augustus 

10.00 Ds. J.H. Kikkert 

 
Zondag 28 augustus 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 

Zondag 4 september 

10.00 Br. H.R.A. Meiborg 

 
Zondag 11 september 

17.00 Start nieuwe seizoen met 

maaltijd voor jong en oud 

ds. K. van der Werf 

 

Zondag 18 september 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 

 

Zondag 25 september 

10.00 Ds. K. van der Werf  

 

 

Startdag en Vredesweek 
 

Het nieuwe seizoen 2016-2017 star-

ten we traditioneel met een geza-

menlijke maaltijd op zondag 11 sep-

tember om 17.00 uur. Het is de be-

doeling dat iedereen iets voor de 
maaltijd meeneemt. Voor soep en 

brood wordt gezorgd. 

Om te weten voor hoeveel mensen 

we moeten dekken, graag even 

aanmelden op de lijst in de kerk of 

bij de kerkenraad. Het is niet nodig 

om op te geven wat u meebrengt. De 
afgelopen jaren hebben geleerd dat 

er altijd grote verscheidenheid is en 

ook voldoende.  

We hopen jong en oud op de start-

dag te ontmoeten! 

 

De zondagen 18 en 25 september 
vallen in de Vredesweek, waarin ook 

de vredeskrant wordt uitgereikt.  

 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 9 augustus 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

 

Vrijdag 26 augustus 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 

 

Woensdag 31 augustus 
Jaarlijkse reisje Zusterkring 

13.30 start bij fam. Reidinga  

Leeuwerikweg 7, Paterswolde 

 

Dinsdag 6 september 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 12 september 

14.30 Zusterkring 

 
Woensdag 14 september 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Zaterdag/zondag 17/18 september 

Startweekend zondagsschool 

 

Donderdag 22 september 
30+ bij Tonny van Rede 

 

Vrijdag 30 september 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

http://www.clipartpanda.com/clipart_images/click-to-view-7565906
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Verslag kerkenraadsvergadering 5 juli 2016 
 

Alleen br. Nienhuis is op vakantie, de anderen zijn aanwezig.  

Ds. Van der Werf heeft al verslag gedaan van en gepreekt over zijn reis naar 
Patmos. Daarna heeft hij de nodige huisbezoeken afgelegd. Hij is van 1-4 augus-

tus afwezig. Hier hoeft niets voor te worden geregeld. Er is wel een thema-

ochtend in augustus afgesproken: 9 augustus. In de vakantie is ds. Van der Werf 

beschikbaar voor crisispastoraat in het GDS-gebied. 
 

De secretaris doet verslag van het in goede sfeer verlopen overleg op 15 juni van 

de dagelijkse besturen van de DG Groningen en de DG Haren. We werden geïn-

formeerd over het nieuwe beleid in Groningen (de nog prille samenwerking met 

de doopsgezinde gemeenten van Drachten, Heerenveen en Leeuwarden) en de 

noodzakelijke bezuinigingen. We zullen de ontwikkelingen van de zijlijn met aan-

dacht volgen. Verder was er aandacht voor het koor en het Gemeenteblad.  
Onze gemeente zal zich wel moeten bezinnen op haar toekomst. Financieel zijn 

er nog geen problemen, maar het loopt de komende jaren spaak met de bemen-

sing van kerkenraad, redactie, wijkorganisatie enz. Besloten wordt dat ‘de toe-

komst van de DGH’ als onderwerp aan de orde komt na de pauze op de najaars-

ledenvergadering van 24 november 2016. Het is belangrijk dat op de agenda 

hierover een inleidend stukje komt. Leden kunnen dan voor de vergadering hun 
gedachten over dit onderwerp laten gaan. Het gesprek dient open en opiniërend 

te zijn. Er worden nog geen beslissingen genomen. 
 

Onze administrateur heeft voor de vergadering een aantal financiële zaken door-

gegeven. Het lijkt de kerkenraad een goed idee de Quiltgroep in de kerk te laten 
exposeren. De preek zal dan over ‘de quilt’ gaan en in de open ruimte kan een 

korte toelichting gegeven worden op de quilts die er hangen. Zr. De Vries zal dit 

met de Quiltgroep overleggen. 
 

Op 12 juni preekte ds. Van de Werf over Johannes op Patmos en de mythische 
roos op de icoon aldaar en de relatie met Doornroosje. (De wolf en de zeven 

geitjes kwamen eerder voorbij; in de dienst worden dus ‘bijbelse’ sprookjes ver-

teld!). Drie kinderen die de zondagsschool gaan verlaten werden toegesproken. 

Verrassend was het fotoboek dat was samengesteld over de zondagsschool van 

2003 tot 2016. Voor de uitreiking hiervan waren ook de ouders van ‘oud’ zon-

dagsschoolkinderen voor de dienst uitgenodigd. Het was een warme en feestelij-
ke dienst. De buitendag op 19 juni op boerderij ‘De Dieken’ bij Zeerijp was uit-

stekend georganiseerd. Het was een goede bijeenkomst met veel leden uit het 

GDS-gebied. Op 26 juni preekte ds. Van Hoorn-Dantuma over de zaligsprekin-

gen. Stem en Tegenstem: maak de goede keuze! Ds. Yetsenga preekte op 3 juli 

in ‘t Witte Kerkje (in een gezamenlijke dienst van vrijzinnig protestanten en 

doopsgezinden) met als kernwoorden geloof en vertrouwen. Met name op ver-

trouwen in de toekomst. 
 

Wat het programma voor het komende seizoen betreft: de open avonden zijn 

vastgesteld (13 oktober, 2 februari en 6 april). Hiernaast zullen geen extra ge-

meenteavonden worden gehouden: activiteiten moeten niet met elkaar concurre-

ren. De start van het seizoen met ’inbrengmaaltijd’ is op 11 september om 17 
uur. Zo mogelijk zal in de diensten op 18 en 25 september aandacht besteed 

worden aan de Vredesweek. De najaarsledenvergadering was al vastgesteld op 

24 november.  

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter de vergadering.  

 
Mads Haadsma 
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Zusterkring 

 
5 juli en 2 augustus j.l. waren weer de middagen voor de thuisblijvers om gezel-

lig te komen theedrinken op de Mikkelhorst in Haren. De eerste middag was geen 

succes, het spoelde van de regen. Maar de tweede middag hebben we met z’n 

achten heerlijk buiten kunnen zitten, met af en toe zelfs de zon! En leuke ge-

sprekken gehad. De tijd was zo om. 

 
Onze eerste bijeenkomst dit seizoen is op maandag 12 september om 14.30u.  

Als onderwerp deze middag: onze belevenissen deze zomer. Mooie, leuke of mis-

schien minder leuke dingen die we met elkaar willen delen. Een gedicht of co-

lumn welke aandacht verdient. Ook een eventueel favoriet recept is leuk om te 

horen. Laat het weten!   

 

De data voor het komende seizoen zijn: 10 of 13 oktober, dit i.v.m. GDS middag. 
7 november, 28 november. De Adventsavond 20 december. 

En voor 2017: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 3 april en 10 mei-wandelmiddag. 

Graag allemaal tot ziens in het nieuwe seizoen. 

 

Maar eerst tot woensdag 31 augustus, ons jaarlijkse uitstapje!! (Zie elders). 

 
Ria Dijkman-Leutscher 

 

 

Beste zusters van de middagzusterkring 
 

Hier volgt nog een laatste mededeling voor ons reisje op 30 augustus.  

We willen graag dat jullie niet zoals gebruikelijk naar de Voorhof komen, 

maar naar Paterswolde, bij Iet en Piet Reidinga, Leeuwerikweg 7. Graag om  

1.30 uur aanwezig zijn. 

 
We kunnen dan eerst de € 30 afrekenen, graag met gepast geld betalen. 

Het reisje is niet ver, dus we kunnen rustig aandoen. Daarom wordt het ook 

niet laat. We zullen om ongeveer 7.30 uur weer thuis zijn. 

We hopen op mooi weer en dat velen meegaan.  

Nog een fijne maand augustus toegewenst en tot de 31e. 

 
Groeten van Iet en Aly 
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Open Avonden in Haren 

 
De volgende drie open avonden zijn vastgelegd en kunnen dus al in de agenda’s 

worden genoteerd: 

 

13 oktober:  
Prof Hans Renner Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis? 

 

Prof Renner is emeritus-hoogleraar geschiedenis aan de RUG met een spe-

cialisme voor Midden- en Oost-Europa. 
  

2 februari 2017:  
Marianne Vogel: Wandeling in Berlijn.  Cultuur-historische kijk op Berlijn. 

 

Marianne Vogel beziet Berlijn vanuit verschillende oogpunten, architectuur 

en geschiedenis. 

  

6 april 2017:  
Paul van Tongeren De verzetsgroep 2000  De enige kerkelijke verzetsgroep in de 
Tweede Wereldoorlog en de enige door een vrouw – Jacoba van Tongeren - ge-

leide verzetsgroep. 

 

Alle avonden beginnen om 8 uur. 

Plaats Doopsgezinde Kerk Haren 

Nieuwe Stationsweg 1. 

 
Namens de voorbereidingsgroep, 

 

Gabe Hoekema 

 

 
 

Muis 
 

Dit is een gek verhaal. Het heeft niet met mijn geloof te maken. Denk ik. 

 

Ineens was hij, of zij, er. Wandelend over de vloer van onze keuken/eetkamer. 
Een muis zeiden we. We kochten een val bij de Molen. Zo een waarin je een muis 

vangt, niet doodt. Als ie gevangen was zouden we Muis vrij laten, achter in de 

tuin.  

Het meisje bij de Molen zei dat het beste lokaas een stukje kaas, gedrenkt in 

pindakaas was. En zo stond de val, met het in pindakaas gedrenkte stukje kaas 

in de keuken. Vlak naast de afvalemmer. Muis at al snel twee losse stukjes kaas, 

door ons vlak bij de val gelegd, zonder dat wij hem zagen. 
 

En ineens was het beestje er weer. 

Maar, was het wel een muis? Het leek meer op een hoopje stof in de vorm van 

een ovaal. 

En, wat heel vreemd was, het beest had geen snuitje. Ook geen staart trouwens. 

Een molletje was het ook niet. En het liep niet - zoals wij eerst dachten - op vier 
roze voetjes. 

Je zou eerder denken aan vier wieltjes waarop Muis zich voortbewoog. 
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Daarna kwam Muis niet weer terug. Kaasblokjes bij de val bleven onaangeroerd.   

We misten het beest echt een beetje. Maar wat was het? Geen muis, geen rat, 

geen mol. 

Zou het misschien een gemanipuleerde muis van Harens Biologisch Centrum zijn 

geweest? 

We noemden vele mogelijkheden.  
Een buitenaards wezen leek ons het meest waarschijnlijk. Maar welke 'opdracht' 

had het beest dan? Kijken hoe een oud echtpaar leeft? Niet echt informatie die 

belangwekkend is. Misschien geen opdracht. Dat zou kunnen. 

 

Een niet te plaatsen soort lijf of lichaam. Geen snuitje, zelfs geen ogen en hele-

maal zonder staart. Zich voortbewegend op een soort luchtkussen. 
Dat kennen wij niet. Een 'buitenaardse muis' komt dan al snel in zicht. 

Bij Google konden we niet iets vinden, maar dat zegt natuurlijk niets. 

 

De val hebben we schoon gemaakt en opgeborgen. 

 

Frans Hazewinkel 

 

 
 

 

Adoptiethermometer 
 
Uit de thermometer ontvingen we over de maanden juni en juli respectievelijk 

€  37,20 en €  33,65. Voor de kosten basispakket werd voor de periode 1 april 

t/m 30 juni een bedrag van €  5,00 ingehouden.  

De totaalstand is hiermee gekomen op €  836,70 

 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp
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Vanuit de kerkenraad 
 
Op 28 juni hield de kerkenraad haar vergadering. De voortgang van het 

onderhoud en de CV stonden op de agenda. Het timmerwerk en ook het 

schilderwerk is op enkele kleinigheden na afgerond.  De meest betrok-

kenen bij de CV hebben informatie gekregen over de werking en bediening daar-

van. Het meest in het oog springende is het op afstand kunnen bedienen van de 

installatie, ook belangrijk i.v.m. de verhuur van bepaalde ruimten. Het is de be-
doeling na de ‘bouwvak’ te starten met de aanvullende vloerisolatie door het be-

drijf Amsing uit Leek.   

Verder zijn de voorbereiding van de dienst van 24 juni samen met de DG Uithui-

zen en de startzondag besproken. 

Ook het openstellen van ons kerkgebouw tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van 

de Oranjestraat is aan bod gekomen. 

Verder werd het wel een wee van de leden en belangstellenden besproken. 
 

De kerkenraad is nu op zomer reces. 

De volgende reguliere kerkenraadsvergadering is op dinsdag 23 augustus om 

20.00 uur. 

Jelly Wester 

 

Rommelmarkt in de Oranjestraat op 9 juli 
 

De rommelmarkt van afgelopen zaterdag was weer een gezellige dag en geluk-

kig hadden we nu ook mooi weer in tegenstelling tot vorige jaar. 

Margriet Bakker zorgde voor de catering, 

Anna de Jong verkocht kaartjes, Adri 

Hummelen maakte wafels, Tiny van Nim-

wegen bespeelde ‘s morgens het orgel en 
Piet Bouterse ’s middags. 

Geert de Jong en ik verzorgden zo af en 

toe de rondleiding door het kerkgebouw 

en verleenden hand en span diensten. 

De totale bruto omzet is volgens mijn in-

formatie  
€ 40,00, na aftrek van kosten  

blijft er € 28,00 over. 

 

Veel bezoekers kwamen af op de orgelmuziek, de koffie, de wafels en het kerk-

gebouw. De bezoekers waren onder de 

indruk wat ze te zien kregen, zoiets had 

men eigenlijk niet verwacht zo van de 
buitenkant bezien. 

Heel leuk is dat zo’n dag ook een uitge-

lezen mogelijkheid is om ons en het 

kerkgebouw in een relaxte sfeer te pre-

senteren. 

Veel leuke gesprekken vonden plaats, 
zoals ook een gesprek dat Geert de Jong 

en ik hadden met een bezoeker die zijn 

vrouw ontmoette tijdens een Apostoli-

sche dienst in onze kerk. 

Hij kon nog aanwijzen waar ze zat; vanaf 
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de kansel gezien rechts achter in de kerk. Deze man kon zich nog veel herinne-
ren over het interieur van onze kerk in de jaren vijftig. 

 

Na afloop van dag hebben we nog even gezellig koffie gedronken met  alle me-

dewerkers én de broer en schoonzuster van Margriet Bakker uit Canada, die hier 

3 weken op vakantie waren en vandaag weer vertrekken. 

Kortom, een hele fijne dag geweest. 
Jacob van Nimwegen. 

 

Bedank berichtje 
 

Aan alle leden van de doopsgezinde gemeente Assen, de leden van de Doopsge-

zinde zusterkring, belangstellenden en vrienden. 

Uit de grond van mijn hart wil ik allen bedanken die de afgelopen maanden zorg 

en aandacht aan mij hebben besteed in de vorm van bezoekjes, telefoontjes, 
maar vooral ook door de prachtige kaarten met de vele namen erop, geschreven 

onder de koffie na de dienst. Je moet het zelf hebben ervaren, wanneer je onder 

de koffie, in gesprek zijnde, nog snel even je naam op een kaart voor een zieke 

zet. 

Heel, heel veel dank aan jullie allen! 

Truus Meihuizen. 

 

“Preekboek” 
 

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

zondagse diensten. 

  

Zondag 19 juni 2016. GDS Buitendag 

  Voorgangers            - Ds.G.J. Brüsewitz en ds. J.H. Kikkert 
Thema                      - Wonen overal, (n)ergens thuis. 

                              

Zondag 26 juni 2016.  

  Voorganger            - B. M. Meihuizen 

Organiste               - Zr.T.van Nimwegen, 

Thema                    - Leiderschap                          
Muzikale overdenking  - “Allein Got in der Höh sei Ehr” van Johan Michael Bach.  

  

Zondag 10 juli 2016.  

  Voorganger            - Mevr. M. H. Voorhans 

Organiste               - Zr.T.van Nimwegen, 

Thema                   - Doet geloven ertoe?                    

Muzikale overdenking  - “Het licht dat weer opneiuw begon” NLB 214 
 

Zondag 24 juli 2016. Gezamenlijke dienst met de DG Uithuizen. 

  Voorganger            - Zr. J. Valk 

Organiste               - Zr.T.van Nimwegen, 

Thema                   - Om het welzijn van al wat leeft.                      

Muzikale overdenking  - “Gij die alle sterren houdt “NLB 919, eigen arrangment. 
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‘Ieder mens een engel’  van Liesbeth Engel: 
 

Op het juiste moment 

komen er mensen op je pad, 

engelen zonder vleugels. 

 

Op het juiste moment 

ontmoet je die ander. 
Je zat in een zwart gat. 

Door deze engel kwam er weer wat licht. 

 

Op het juiste moment, 

je weet niet hoe je al dat werk klaar kunt krijgen. 

Krijg je hulp van wie je het niet verwacht. 
 

Op het juiste moment 

is er die mens die in jou gelooft. 

Die jou stimuleert om verder te leven, 

waardoor je vooruit komt. 

 

Op het juiste moment  
als je struikelt en valt, 

is er ineens een arm om je heen. 

 

Op het juiste moment  

kan jij er ook voor een ander zijn. 

Door een beetje mee te voelen, 
te luisteren en wat liefde te geven. 

 

Op het juiste moment 

kan ook jij een engel zijn. 

 

 

Avond gespreksgroep 
 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is in september 2016. 

 

                                

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

te Assen  

 

 

Zondag  7 aug 10.00 uur Ds. C. Winkler Prins  

Zondag   21 aug 10.30 uur Ds. T. Weidema-Bos. Deze 

                      dienst is gezamenlijk met de VVP. 

Zondag   11 sept Startzondag.Zr. J. Valk. 

Zondag  25  sept 10.30 uur Mevr. Simone van der Laan.  

     Deze dienst is gemelijk met de VVP. 

Zondag   2 okt Broederschapsdag GDS gebied 

Zondag  16  okt 10.00 uur. Br. F. Dukers 
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Uit het archief  
 

geschreven door de krakers die in augustus van 1986 “ ’t Klooster”  

hebben gekraakt (nu dus exact 30 jaar geleden). 

 

Geachte Stadjers, 

 
In augustus 1986 hebben wij “het klooster” gekraakt, nadat het ruim twee jaar 

had leeggestaan. Het pand was, en is eigendom van de gemeente Groningen. 

 

Tot 1990 was er geen bestemming voor het pand, daarna zou het gesloopt gaan 

worden. In de twee jaar dat het leeg had gestaan werd het gebouw van binnen 

vernield; ramen, kozijnen, verwarming, leidingen, vloeren, bijna alles was eruit 

gesloopt. Het is langzaam wegrottende schooltje werd bovendien gebruikt als 
illegale vuilstortplaats. 

 

Wij vonden het doodzone dit mooie 128 jarige gebouw te laten verkrotten en 

besloten het voor de resterende 3 en half jaar bewoonbaar te maken. Veel geld 

en energie werd erin gestoken in het opknappen van de lokalen, vloeren werden 

gelegd, ramen gezet, kamers getimmerd, een perfecte ambiance voor mens, 
hond, kip en kat werd geschapen. Binnen een jaar groeide het pand uit tot een 

ontmoetingsplaats voor vele jongeren uit de binnenstad, en werden er verschei-

dende culturele evenementen gehouden. Na veel moeite konden we, voor een 

forse prijs van 1250 gulden, water laten aansluiten. Veronderstellend dat we er 

nog anderhalve jaar plezier zouden hebben van de waterleiding, besloten wij de-

ze investering in het pand te maken. 

 
Het water kabbelde nog geen twee maanden door ’s Kloosterkranen of we kregen 

een brief van advocatenkantoor Trip. We werden gesommeerd binnen twee we-

ken on paradijsje te verlaten. Zo niet, dan werd er een kortgeding tegen ons 

aangespannen. 

 

 
 



Algemeen 

 

 

21 
 

Tijdens het kortgeding bleek dat de gemeente van plan was het gebouw te ge-

bruiken als opslagruimte voor de dienst Openbare Werken. Een volkomen onzin-

nig plan , want het pand was er totaal ongeschikt voor; -Door de ligging – tussen 

de jeugdgevangenis ’t poortje en de St. Michaelschool aan de Butjesstraat_ is het 

onmogelijk het gebouw te bereiken met auto’s of vrachtwagens. En een goede 

bereikbaarheid is toch wel een van de vereisten bij opslagruimte. Om het vochti-
ge pand geschikt te maken voor opslag is er veel geld nodig, omdat wij onze 

zelfgemaakte vloeren en ramen uiteraard mee zullen nemen bij een eventuele 

verhuizing. Nergens zijn plannen te vinden voor een dergelijke verbouwing, en 

het zeer onwaarschijnlijk dat er geld zal worden vrijgemaakt. Helemaal omdat uit 

de stadsvernieuwingsplannen blijkt dat ons pand inderdaad zou worden gesloopt 

in 1990. Om plaats te maken voor bejaardenwoningen. Hiervoor is vijf en een 
half miljoen gulden in het budget opgenomen. Voor de anderhalf jaar die het nog 

als opslagruimte zou kunnen functioneren, is het niet de moete waard veel geld 

te steken in de verbouwing, lijkt ons. En last but not least. Het pand biedt nu 

woonruimte aan 10 jonge mensen die door het falende gemeentelijke huisves-

tingsbeleid anders dakloos zouden zijn. De gemeente wil op de plek van ’t Kloos-

ter sowieso sociale woningbouw hebben, voor ouderen, en die functie heeft het 

nu toch a; voor jongeren. Het onderdak bieden aan levende wezens, jong of oud, 
is toch belangrijker dan wat materialen te stallen! 

 

Vol goede noed wachten wij de uitspraak van de rechter af, met zulke zwakke 

argumenten van de aanklager zouden wij een goede kans hebben in ons para-

dijsje te kunnen blijven wonen. 

 
Als donderslag bij helder hemel kwam het vonnis. Aan de geloofwaardigheid van 

de gemeentelijke plannen werd niet getwijfeld., sterker nog, ze werden niet eens 

genoemd in het vonnis. Toch moesten we het pand binnen twee maanden verla-

ten, en mag de gemeente het hierna nog een jaar leeg laten staan. Dit werd ge-

baseerd op de volgende juridische formaliteiten:- kraken is illegaal en het pand is 

eigendom van de gemeente. Dit mag dan wel zo zijn, maar het is algemeen be-
kend dat de huiseigenaren hus eigendom niet mogen laten wegrotten door lang-

durige leegstand. Hier is de gemeente zelf in gebreke gebleven, voor zover het 

ons pand (en nog vele andere panden in de stad) betreft. De rechter heeft geen 

rekening gehouden met onze argumenten, en daarom gaan wij in hoger beroep 

het vonnis aanvechten. De procedure van een hoog beroep duurt echter mini-

maal drie maanden, en het vonnis van het kortgeding eist al dat wij over twee 

maanden al vertrekken, met ons hele hebben en houden. Ons wordt dus een 
weerwoord ontnomen. 

 

Wij vragen nu aan de gemeenteraad om ons tot de uitspraak van het hoger be-

roep te laten wonen in ’t Klooster. Dit lijkt ons alleszins redelijk. De stadjers vra-

gen we om hun sympathie en steun bij ns streven ’t Klooster in ieder geval tot 

de sloop bewoond te houden 
 

‘KRAKEN IS GEEN PROBLEEN;  

 

HET IS EEN OPLOSSING.’ 

 

De bewoners van het klooster 

 
Ingezonden door Sieneke Eenhuizen. 
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