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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 10 augustus 2016. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 3 augustus 2016 bij 

de beide redactieleden van de betreffen-
de 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 adem van het leven 
 

‘Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: 

niet anders dan recht te doen, trouw lief te hebben en ootmoedig te wandelen 

met uw God’ (Micha 6: 8). 

 
Deze indrukwekkende woorden van de profeet Micha zou je als een grondhou-

ding van het geloof kunnen beschouwen. Ze worden gesproken door de profeet 

als antwoord op de vraag van het volk Israël : ‘Waarmee zal ik de Heer tegemoet 

gaan en mij buigen voor God?’ Het volk stelt deze vraag omdat het zich schuldig 

voelt tegenover God en het weer goed wil maken. 

Ze hebben de verhouding, het verbond met God verbroken door het vereren van 
afgoden en door de rijke mensen te bevoordelen en de armen te benadelen. 

Nu vragen ze hoe de verhouding weer goed kan worden, misschien door extra 

dure offers te brengen? Maar de profeet Micha maakt hen duidelijk dat voor het 

herstel van de goede verhouding met God iets heel anders nodig is. 

Met deze woorden die nog steeds actueel zijn, geeft hij heel raak aan wat het 

volk moet doen: ‘niet anders dan recht doen, trouw liefhebben en wandelen met 

God’. Dát is waar het om gaat in ons leven. 
 

‘Niet anders dan recht doen’ 

Dat is een appèl op ons geweten en de opdracht goede keuzes te maken. Keuzes 

die alles te maken hebben met het zoeken naar gerechtigheid en met het ver-

werkelijken van rechtvaardige verhoudingen in de wereld. Waarbij recht wordt 

gedaan aan onze medemensen en de hele schepping. 
 

‘Trouw liefhebben’ 

Dit is een typisch joodse zegswijze, vanuit de overtuiging dat God en mensen – 

en mensen onderling – in verbondenheid samenleven. Ons woord solidariteit 

komt het dichtst in de buurt van wat hier bedoeld wordt. Hoe staan we tegen-

over onze medemensen? Zien we in hen ook écht mensen, mensen als schepsel 

van God? Dat gebeurt niet als we hen beschouwen als dingen of nummers. 
Of als middel om ons eigen doel te bereiken.  

De oproep tot ‘het liefhebben van trouw’ houdt in dat we steeds weer achter de 

buitenkant van mensen hun kwetsbaarheid zien, achter hun schijnbare opge-

wektheid hun pijn, achter hun onechtheid hun echtheid. Misschien begint het wel 

bij de naam van iemand. ‘Elk mens heeft een naam’, zegt bisschop Muskens, 

‘mensen zijn van elkaar vervreemd en geven er de voorkeur aan om elkaars 
naam niet te kennen. Maar als je iemands naam weet, komt hij of zij dichterbij’. 

Het gaat om trouw zijn aan, om solidair zijn met mensen. 

 

‘Wandelen met God’ 

Opnieuw een typisch  joodse manier van zeggen, waarmee op beeldende en roe-

rende wijze wordt duidelijk gemaakt hoe wij in ons gedrag, maar ook in ons 
diepste bewustzijn op God zijn aangelegd. 

‘Wandelen met God’ betekent dat we op de één of andere manier in vertrouwen 

met Hem optrekken in ons leven en een persoonlijke relatie met Hem hebben. 

Zo’n relatie komen we bij de Profeten en in de Psalmen veel tegen. 

De psalmdichters spreken God dan ook vaak heel persoonlijk aan als ‘Elohai’, 

‘mijn God’. 
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Misschien zou je ‘wandelen met God’ in een persoonlijke relatie met God, dan 

ook wel ‘spiritualiteit’ kunnen noemen. 

 

‘Niet anders dan recht doen, trouw liefhebben en wandelen met God’. 

Het gaat hier om een soort geloofsbelijdenis en ook om een manier van leven, 

om een levenshouding. Een levenshouding waarin recht en trouw verbonden 
worden met een relatie met God. 

Het is ondenkbaar dat je een relatie met God hebt en tegelijk de arme onrecht-

vaardig behandelt of ontrouw bent aan je naaste. 

Recht en trouw en wandelen met God, die drie horen bij elkaar in die ene grond-

houding van geloof. 

 
Heleen Kieft-van der Sande  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
 

3 

 

Kerkdiensten en  
Activiteiten  
  
Zaterdag 25 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk  
Zondag 26 juni 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

17.00 uur Iona Vesper 

Dinsdag 28 juni 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

20.00 uur Geloofswerkgroep 
 

Zondag 3 juli 

10.00 uur Ds. Wiske Beuker 

Zie info elders 

 

Dinsdag 5 juli 

Geen koffiemorgen 
Zaterdag 9 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 10 juli 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 
Zondag 17 juli 

Oecumenische zomerdienst 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Dinsdag 19 juli 

10.00 uur Oecumenische koffieoch-
tend Ds. G.J. Brüsewitz 

17.30 uur Doperse Dis 

Zaterdag 23 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 24 juli 

14.00 uur Oecumenische   zo-
merdienst bij de 

Evangelische Broedergemeente 

Mw. Delvendahl-Bloem 

 

Zondag 31 juli 

10.00 uur Oecumenische zomer-
dienst Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Woensdag 3 augustus  

Redactievergadering                

 

 

 
Zaterdag 6 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk  

 

 

Zondag 7 augustus 

10.00 uur Oecumenische zomer-
dienst in de Lutherse kerk  

Ds. S Freytag 

 

Dinsdag 9 augustus 

19.30 uur Kerkenraad 

 
Zondag 14 augustus 

10.00 uur  Oecumenische zomer-

dienst in de Lutherse kerk 

Ds. S Freytag 

 

Dinsdag 16 augustus 

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 

 

Zondag 28 augustus 

10.30 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk 

Ds. L. Lijzen 
 

Maandag 20 augustus 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 

Doopsgezinde Kerk   

Oude Boteringstraat 33    

              
Remonstrantse Kerk 

Coehoornsingel 14 

 

Evangelische Broedergemeente          

Fonteinkerk,  Eikenlaan   

 
Evangelisch-Lutherse Kerk                  

Haddingestraat 23             
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Even voorstellen… 
 
Op zondag 3 juli mag ik voorgaan in de dienst in de vermaning van Groningen. 

Heel lang geleden is dat ook al eens gebeurd, maar dat weet ik zelf al haast niet 

meer, laat staan dat u weet wie u voor u krijgt en daarom is mij gevraagd mij 

even voor te stellen. Wel, ik ben Wiske Beuker uit Witmarsum. In 1960 ben ik 

geboren in het Noord Hollandse Heemskerk en als ik in Groningen voorga ben ik 

nog net 55 jaar oud. Ik ben in 1980 gedoopt op mijn belijdenis in de Doopsge-

zinde Gemeente Beverwijk een heel vrijzinnige gemeente, tegenwoordig zint mij 
de term ‘ruimzinnig’ geloof ik wel. 

 

Ik heb theologie gestudeerd in Leiden en aan de Universiteit van Amsterdam en 

natuurlijk aan het doopsgezind seminarie (samen met ds. Geert). Ameland werd 

mijn eerste gemeente en daar vond ik de liefde: Eeuwe, uw organist, met wie ik 

trouwde in 1990. We zijn gescheiden, maar op 3 juli weer even samen, want 
Eeuwe speelt die dienst en daar ben ik echt heel blij om. Na Ameland ben ik naar 

Warns verhuisd en predikant geworden in de Doopsgezinde Gemeente Zuidwest-

Friesland, dat een groot gebied beslaat, met daarin Stavoren, Warns en Balk-

Woudsend. In de voormalige vermaning van Woudsend zit al sinds jaar en dag 

het restaurant ’t Ponkje waar op de 1e zondag van het kerkelijk jaar altijd een 

Friese dienst gehouden wordt.  

 
Om dat goed te kunnen doen ben ik op ‘Fryske’ les gegaan en heb ik mijn ‘moer-

staal’ eigen gemaakt. En dus doe ik de zegen op 3 juli misschien wel in het Fries 

want een bekende Iers/Engelse zegen kan ik maar niet goed in het Nederlands 

vertalen, maar wel in het Fries. Na de Zuidwesthoek, ben ik naar de Lytse Streek 

(Franeker, Baard/Itens en Witmarsum) gegaan als predikant voor 50% en  daar 

was ik voor de overige 50% aan het werk voor het IMSC (Internationaal Menno 
Simons Centrum).  

Dat was een beetje te veel van het goede en ruim 4 jaar ben ik er met een burn-

out uit geweest, tot de Doopsgezinde Gemeente Harlingen een beroep op mij 

deed en ik aldaar beroepen ben, eerst voor bepaalde tijd, maar ik hoop van harte 

dat op 12 juni besloten wordt het in een contract voor onbepaalde tijd om te zet-

ten. Want willen we niet allemaal een gemeente als een vertrouwd, geestelijk 
onderdak, een thuis bij God en mensen, waar je mag zijn/worden zoals je be-

doeld bent, waar je opademen mag en moed kunt putten om weer verder het 

leven vol up en downs aan te kunnen en waar we mogen zingen en geloven zoals 

we gebekt zijn?!?  

Daar wil ik het wel over hebben in de dienst op 3 juli: Vrijuit geloven. Onlangs 

vond ik het onderstaande lied, waarvan de tekst nauw aansluit bij mijn geloven 

nu en mij dus erg aan sprak en misschien u ook wel. Of we het in de dienst zin-
gen, kan ik nog niet zeggen, maar ik wilde u de tekst niet onthouden: een gebed 

om thuis te zingen, te bidden. En vooral hoop ik dat u er op 3 juli a.s. bij bent. 
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Wees de grond onder mijn voeten    
tekst: Reinier Kleijer 

op de melodie van ps. 146     

 

Wees de grond onder mijn voeten, 

wees het dak boven mijn hoofd, 

wijs mij richting op de route 
naar de toekomst ons beloofd. 

Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk. 

 

Wees de stem in onze stilte 

en het oor dat ons verstaat. 
Wees de warmte, als de kilte 

onze liefde sterven laat; 

en geef steeds betekenis 

aan de vraag wat leven is. 

 

Wees de ziel van mijn gedachten, 

wees de drijfveer van mijn hand. 
Breng het Rijk dat wij verwachten 

mede door ons doen tot stand. 

Inspireer ons dag aan dag 

met uw Geest en geef ons kracht. 

 

Wees de zekerheid als twijfel 
ons verlamt tot op het bot. 

Laat in ons het inzicht rijpen 

van wat mensen noemen ‘God, 

en zaai twijfel in mijn geest 

als ik U te zéker weet. 

 
Met zusterlijke groet 

Wiske Beuker 

 

 

 

Oecumenisch Zomerprogramma 2016 
van de binnenstadskerken 
 

 

Zaligspreken…  Betrokken bij wat er toe doet      
 

Ook dit jaar bieden de Groningse binnenstadskerken een gezamenlijk zomerpro-
gramma aan. Ons  doel is met een aansprekend zomerprogramma over de  

grenzen van de eigen gemeenschap heen te kijken en om belangstellenden ook 

van buiten de kerken een inhoudelijk aanbod te doen.  Na thema’s als  'Huis van 

God' en ‘Verzoening’, staan dit jaar Jezus’ zaligsprekingen centraal.  
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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. 

 

Activiteiten 
 

19  juli  10.00 uur, Oud Katholieke Kerk 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn’ en ‘Gelukkig de treurenden’    

De Bergrede begint op een schokkende en bijna aanstootgevend manier, en toch 
biedt dat hoop en steun. Met behulp van liturgische teksten en film- fragmenten 

schetsen we het Anglicaanse perspectief op het troosten van degenen die lijden 

en rouwen.  Met Rev. Sam van Leer 

       

26 juli   10. 00 uur, Doopsgezinde kerk 

‘Gelukkig de zachtmoedigen’  
‘Gelassenheit’ als zachtmoedig alternatief in onze harde tijd.     

Met Ds. Geert Brusewitz                                                                                     

 

2 augustus  10.00 uur, Lutherse kerk  

Terwijl we zelf onze dorst lessen met een kop koffie of thee gaan we het hebben 

over ‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’. Daarbij ver-
kennen we allereerst wat gerechtigheid en rechtvaardigheid in onze samenleving 

betekenen. Vervolgens verkennen we in hoeverre Gods gerechtigheid en 

rechtvaardigheid zich hiervan onderscheiden.  

Met Da Susanne Freytag       

  

Zaterdag 6 augustus 11.00 tot 16.00 uur   

Jaarlijkse parochiefeest van de Russisch Orthodoxe parochie voor de buurt.  
Er zijn kraampjes met informatie én met eten. Iedereen is welkom aan de Gan-

zevoortsingel 2  
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9 augustus 10.00 uur, St Jozefkathedraal 
‘Gelukkig de barmhartigen’ 

Des Dieux et des Hommes, Xavier Beauvois 2010 

8 katholieke kloosterlingen, zorgzaam voor hun omgeving, komen in de knel tus-

sen regering en fundamentalisme tijdens de Algerijnse burgeroorlog. Een be-

kroonde film over de kracht van religie in tijden van crisis.     

Met Pastoor Rolf Wagenaar 
 

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  

   

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 

 

 

Kerkdiensten en Vieringen 

(In de gezamenlijke vieringen van de Doopsgezinden, de Broedergemeente, de 

Lutheranen en de Remonstranten en in de vieringen van de Nieuwe Kerk staan 
de zaligsprekingen centraal) 

 

Gezamenlijke vieringen: 

17  juli 10.00 uur          Doopsgezinde gemeente, Ds. G.J. Brüsewitz   

24  juli 14.00 uur          Evang. Broedergemeente, Ds. S. Delvendahl-Bloem 

31  juli 10.00 uur          Doopsgezinde gemeente, Ds. G.J. Brüsewitz 

7 augustus 10.00 uur     Evangelisch Lutherse Kerk, HA Ds. S. Freytag 
14 augustus 10.00 uur   Evangelisch Lutherse Kerk, , Ds. S. Freytag 

21 augustus 10.30 uur   Remonstrantse Kerk, Ds. L.J. Lijzen 

28 augustus 10.30 uur   Remonstrantse Kerk, Ds. L.J. Lijzen 

   

Nieuwe Kerk:                Zondags  9.30 uur  

St. Jozefkathedraal:       Zaterdag 17.00 uur Engelstalig        
                                   Zondags 11.00 uur Hoogmis 

Orthodoxe Kerk:            Zaterdag 6 augustus 

              11:30 Doopplechtigheid 14:00 Rondleiding 

              17:30 Vigilie van het feest van Transfiguratie 
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                                   Zondag 7 augustus 
              10:30 H.Liturgie van het parochiefeest  van  

     Transfiguratie  

Oud Katholieke Kerk     Zondag 11.00 uur 

                                   17 en 31 juli, 7 en 21 augustus 

The Anglican Church:    Zondag 10.30 

                                   24 juli en 14 en 28 augustus 
 Pepergasthuiskerk       Elke zondag om 10.30  

             De zomervieringen hebben als thema:  

                           Als je zo begint…???          

Adressen 

 

Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33 
Evangelische Broedergemeente, Fonteinkerk, Eikenlaan 255 

Evangelisch-Lutherse Kerk, Haddingestraat 23 

Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 

Nieuwe Kerkcentrum, Nwe Boteringestraat 1-15 

Oud Katholieke Kerk, Witte de Withstraat 2a 

De Anglican Church kerkt hier ook 

Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 
Russisch Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2 

Sint Jozefkathedraal, Radesingel 4 

Pepergasthuiskerk, Pepergasthuisstraat 21-29 

 

 

 
 

 

 

 

Vakantie koster/beheerder  

 

Van 1 t/m 17 juli en van 29 juli t/m 7 augustus ga ik met 

vakantie.  
 

De kerk is dan gesloten, behalve tijdens geplande dien-

sten en activiteiten.  

De koffieochtend op dinsdag 5 juli vervalt hierdoor ook. 

 

Alléén voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de kerkmeester a.i. 
Jantien Groeneveld, tel. 050 525 1836 (evt. voicemail inspreken). 

 

Zonnige zomermaanden gewenst! 

Nynke Dijkstra 
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Oproep voor foto’s in de  
Gemeentegids van de DGG 2016-2017 
 

Zoals gebruikelijk verschijnt er in september dit jaar weer een nieuwe gemeen-
tegids (blauwe boekje) van onze Gemeente. Velen van u staan daar met een foto 

in en dat vergroot de herkenbaarheid; dit wordt zeer op prijs gesteld en naast de 

herkenbaarheid vergroot het ook de onderlinge verbondenheid. 

Het kan echter wel zo zijn dat er onder u mensen zijn die deze foto inmiddels 

niet meer zo up-to-date vinden en er liever een andere in willen hebben! 

 
Dat kan en daarom bij deze de oproep: als u met een meer recente foto 

in de gemeentegids wilt staan, stuur deze dan vóór 8 augustus a.s. naar 

mij toe. Deze oproep geldt zeker ook voor hen die nog niet met een foto 

in de gemeentegids staan. 

 

U kunt de foto zowel digitaal als per post naar mij toesturen; in het laatste geval 

scan ik de foto in en krijgt u deze retour. Grote Beerstraat 242, 9742 SJ Gronin-
gen. 

 

Ik zie uw foto’s graag tegemoet! 

Tiny Spanjer, ledenadministratie 

050 5776983, tin.spanjer@planet.nl 

 
 
Gastheer/gastvrouw na de kerkdienst  
gevraagd  
 

Het voorstel voor gastheer/gastvrouw is tijdens de dienst van 

17 april over waarderende gemeente-opbouw met veel in-
stemming ontvangen. 

De bedoeling is dat deze gastheren/gastvrouwen nieuwkomers 

na de dienst ‘onder hun hoede’ nemen, zodat onze gasten zich 

ook bij het koffiedrinken welkom voelen. Het principe is heel 

eenvoudig: na de dienst meldt de gastheer/gastvrouw zich bij 

de predikant die aangeeft wie er nieuw is. U neemt deze per-
soon mee naar het koffiedrinken, maakt een praatje en stelt 

hem/haar eventueel voor aan andere koffiedrinkers. 

 

Wij willen graag meerdere meerdere gastheren/vrouwen, zo-

dat we een rooster kunnen  maken.  

 

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u zich aanmel-
den bij:  

Swanhilde de Jong (werkgroep Duurzame Verbindingen) 

info@swanhildejong.nl  

 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
mailto:info@swanhildejong.nl
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2016 
 
De vergadering begint met een aantal bespreekpunten met de diaconie;  brs. 

Rudy van Kalker en Gerrit Koopmans zijn hierbij aanwezig.  

Als eerste is er het plan om 2 collectes te gaan houden na de dienst: één voor 

een bepaald doel en één voor eigen gemeente. Er wordt afgesproken dit 

gedurende een jaar te doen met ingang van 26 juni as. en ook tijdens de 

zomerdiensten.  
Ook is er gesproken over de mogelijkheden om de inkomsten van de Diaconie te 

vergroten. De diaconie zal dit in een volgend overleg bespreken.  

 

Als laatste punt m.b.t. de diaconie wordt genoemd dat br. Albert Visser gaat 

stoppen als contactpersoon voor de Open Hof en dat br. Han Boter dit zal 

overnemen.  

 
Hierna volgen nog de opening en inleiding van de KR-vergadering.  Reina leest 

als inleiding een Soefiparabel. Soefi betekent wol. Een Soefi is een wijze, van het 

Soefisme. Het Soefisme gaat er vanuit dat alle godsdiensten uit één bron zijn 

ontsproten.  De parabel gaat over ‘twee honden in het hart’ , die Haat en Liefde 

heten. Zij strijden met elkaar. De hond die gevoed wordt zal de strijd winnen.  

 
Het vervolg van de vergadering staat in het teken van terug- en vooruitblikken 

en van praktische zaken:  

Het concept jaarprogramma 2016-2017 wordt uitgedeeld.  Er is een brainstorm-

avond geweest waar ongeveer 15 mensen aan deelnamen. Dit was een goed ex-

periment. Er is vooral veel gesproken over de kerkdienst; er is bijv. behoefte aan 

bijbeluitleg of een heel andere invulling van de dienst, door gemeenteleden. Het 
is belangrijk er op te letten dat het niet een overdaad aan variatie gaat worden. 

Voor de kinderen is er de gedachte om op de zondagmiddag een kinderdienst/- 

programma te doen; om de 6 weken. Dit zal ook toegankelijk zijn voor kinderen 

uit andere kerken en plaatsen. Dit wordt met de ouders verder uitgewerkt.  

I.p.v. de Bijbelkringen worden inspiratie- bijeenkomsten gehouden. 

Er wordt ook gedacht over de mogelijkheid om nog een keer iets praktisch te 

doen/maken.  Ideeën zijn nog van harte welkom. 
De variatie in het momenteel gebruikte Onze Vader wordt besproken. Een 

oefenmoment voor het nieuwe Onze Vader wordt als mogelijkheid  genoemd.   

De voorstellen die gedaan worden tijdens de komende dienst van Waarderend 

Gemeenteopbouw op 26 juni,  zullen nog meegenomen worden in het 

jaarprogramma.  

 
Eind april is weer een overleg geweest van de kerkenraden van de grote 

noordelijke gemeenten (Leeuwarden, Drachten-Ureterp, Heerenveen-Tjalleberd, 

Groningen).  In dit overleg hebben de gemeenten zich aan elkaar voorgesteld via 

een presentatie van ieder 15 minuten.  Deze avond is als zeer positief ervaren.  

Op 1 sept. as. start een werkgroep om verder te ontdekken wat de gemeenten 

voor elkaar en voor doopsgezind Noord Nederland kunnen betekenen.  Femmy 

Busscher & Nynke Veenstra zullen de DGG vertegenwoordigen in de werkgroep. 
 

Sjoukje Benedictus,  

Notulist 
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Open Monumentendag - Zaterdag 10 september 2016 

 
Evenals voorgaande jaren doet onze gemeente ook dit jaar weer mee met de 

Open Monumentendag, die dit jaar voor de 30ste (!) keer wordt gehouden. 

 

Het thema in Groningen is: ‘Plafondwandeling Iconen & Symbolen’ 
Met dit thema sluit Groningen aan bij het landelijk thema ‘Iconen en Symbolen’ 

en is men in samenwerking met het platform GRAS bezig rondom dit thema iets 

speciaals te organiseren. 

Dit wordt gedaan in de vorm van een aantal ‘plafond’ wandelingen. Sommige 

monumentale huizen bezitten prachtige stucplafonds, versierd met allerlei kleuri-

ge symbolen zoals bloemen, acanthusbladeren, medaillons met personen of en-
gelenkopjes en bijzondere attributen die verwijzen naar de oorspronkelijke be-

woners.  

 

Een ‘plafond’wandeling zal het bij ons niet worden! Maar wat dit voor de invulling 

van ons programma betekent is nog niet bekend; gedacht wordt aan een uitwer-

king rond het thema ‘De Twaalf’ en het ‘sacrament’ van het Avondmaal. Zodra er 
meer bekend is over de invulling laten wij dat horen. 

 

Onze Vermaning zet de deuren open van 10.00 – 16.30 uur. 

 
En dan nu de gebruikelijke opmerking en de daaraan gekoppelde vraag: 

‘deze dag kan natuurlijk niet zonder uw hulp als gastvrouw en gastheer! 

Als u  ergens op zaterdag 10 september ca. 2 uurtjes aanwezig kunt/wilt 
zijn om de gasten te ontvangen dan hoor ik dat graag  via telefoon, app 

of mail.  Ik zie ernaar uit!’ 

 

 

Tiny Spanjer 

tel. 050 5776983/06 237 59093/email: tin.spanjer@planet.nl 

 
  

 

Waarderende gemeenteopbouw - Verbondenheid 
 

In het kader van Waarderende Gemeenteopbouw kwam de groep ‘Duurzame 

Verbindingen’ een aantal keren bij elkaar. Er is over tal van zaken gesproken: is 

er een verbondenheid tussen gemeenteleden, willen we dit ook, willen we lief en 
leed met elkaar delen, zo ja, hoe doen we dat…? 

Wij als groep vonden dit wel belangrijk, dat je er voor elkaar kunt zijn, dat je van 

elkaars wel en wee op de hoogte bent, dat je elkaar kunt steunen bij lastige din-

http://www.openmonumentendag.nl/index.php
mailto:tin.spanjer@planet.nl
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gen en blij kunt zijn met vreugdevolle dingen, kortom, je vormt samen een ge-
meente. 

 

Op die manier zou het goed zijn om eens te kijken en te evalueren of daarbij het 

wijkgebeuren een manier is om tot een goede verbondenheid te komen. 

Wij hebben onlangs een eerste bijeenkomst gehad en eens gebrainstormd hoe 

we dit zouden kunnen aanpakken.  
Er gebeurt al veel in de wijken, maar er zijn ook veel verschillen, wat betreft 

grootte, bijeenkomsten, activiteiten, bezoekjes, het aantal leden, betrokken-

heid…..enz….. 

We kwamen tot een eerste conclusie dat verbondenheid met elkaar een zaak is 

van ons allen, en niet alleen van de predikanten, we zijn er gezamenlijk verant-

woordelijk voor.   
In de dienst van 26 juni zal het een en ander verteld worden over onze ideeën, 

en daarbij hebben we de steun nodig van iedereen! Dus vertel ons, mail ons, 

spreek ons aan, en vertel ons wat je/u fijn vindt, wat je/u goed vindt gaan, wat 

er nodig is en er verbeterd kan worden! 

 

Ellen van Drooge, Tiny Spanjer, Trijnie Wesseling  

 

 
 

Even bijpraten over... 
 
De voortgang van ideeën en aanpak met betrekking tot de bezuinigingen van 

onze Gemeente. In dit proces zijn inmiddels al enkele stappen gezet.  

We hebben u, om een voorbeeld te geven, in het vorige gemeenteblad over de 

verkoop van het Rusthuis verteld. Ons plan is om u regelmatig via het gemeen-

teblad over de voortgang van dit proces op de hoogte te houden. 

 
Op dit moment  kijken we onder andere naar de baten en de kosten van diverse 

activiteiten. We vragen aan alle activiteiten na te gaan of bespaard kan worden; 

wij proberen daar ideeën voor aan te dragen.  

Het uitgangspunt is zelfwerkzaamheid waardoor een vermindering van een be-

roep op de kosterij kan ontstaan en zelf dragen van de kosten waardoor minder 

beroep op de middelen uit het beheerfonds gedaan wordt.  

En dan volgt ook de vraag: Wie wil, naast de bestaande vrijwilligers, meehelpen 
bij een activiteit, een concert, een kerkdienst enz. 

 

Belangrijk  is toch dat we ons afvragen hoe we nu en in de toekomst gemeente 

willen en kunnen zijn met elkaar. In het proces van waarderend gemeente op-

bouw wordt daarop aanzet gegeven. 

 
Als u ideeën heeft horen we die graag. 

 

Namens de commissie die bezig is de al aangedragen ideeën uit te werken.  

Anne van der Meer, Tine de Boer en Alex van ‘t Zand 
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Bezoek DG Emden, 12 juni  
 
Onze wekker ging al om 6 uur op zondag 12 juni; via Zuidlaren en Hoogezand 

waren we op tijd in Delfzijl voor het uitstapje van de Doopsgezinde gemeenten 

Eenrum en Groningen naar Emden. We waren met ca. 30 mensen. 

 

Om half 9 vertrok de 'Waffen von Borkum' vanuit de haven van Delfzijl naar Em-

den. Onderweg werd een uitgebreid ontbijt geserveerd, aangeboden door br 

Brons van EMS AG. Na een gezamenlijke kerkdienst o.l.v. ds Jan Lüken Schmid 
in de Mennonitische Gemeinde in Emden was 

er een eerste kennismaking tussen de broeders 

en zusters van drie gemeenten. 

Na de koffie volgde een korte stadswandeling. 

 

's Middags ging de groep uiteen; één groep 
ging naar Die Kunsthalle. De andere groep be-

zocht de Johannes a Lasco Bibliothek. Om half 

6 vertrok de bus weer naar de haven en om 

ca. 7 uur waren we weer terug in Delfzijl. 

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, georganiseerd door Marjolijn 

Coolman en Anneke van Kalker. De gemeente Emden heeft ons zeer gastvrij 
onthaald. Ondanks een kleine taalbarrière hier en daar: we begrepen elkaar!  

 

Jan Cees heeft de gemeente Emden namens beide kerkenraden uitgenodigd voor 

een tegenbezoek aan Groningen volgend jaar. 

 

Ellen van Drooge 

 
 

 

Opbrengst Mennomaaltijd 
 

Ook dit jaar hebben de deelnemers aan de Mennomaaltijd weer een jaar lang 

enthousiast gegeten en ook enthousiast betaald voor deze maaltijden. Ieder jaar 

houden we van dat geld een deel over voor het goede doel. Dit jaar is er 

€208,05 overgebleven. Het geld gaat dit jaar naar een actie van Wereldwerk 
voor koptische christenen die in Cairo van het vuilnis leven. 

 

Het goede doel van de Mennomaaltijd  

Evenals voorgaande jaren blijft er aan het eind van het seizoen een klein bedrag 

over van de bijdragen aan Mennomaaltijd. Gebruikelijk is dat dit aan een goed 

doel wordt besteed. We hebben gekozen voor een project van de Koptische kerk 

in Cairo. Mennonite Central Committee is betrokken bij dit project in één de arm-
ste wijken in Cairo. Voor dag en dauw trekken vuilnisophalers er op uit om het 

vuilnis van deze miljoenenstad weg te werken. Deze vuilnisophalers zijn Kopti-

sche christenen, de 'afvalmensen' (Zaballeen). Zij leven van en tussen het vuil 

en afval dat ze dagelijks ophalen en sorteren. Bruikbare goederen als plastic, 
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papier en metaal wordt verkocht om in hun levensonderhoud te voorzien. Omdat 
zij laag geschoold zijn is dit de enige bron van inkomsten.  

 

In 2006 bezocht ik als MCC vertegenwoordiger de wijk die uit een ongelofelijke 

wirwar van aarden straatjes bestaat. De hoge gebouwen, werkplaatsen en wo-

ningen zijn merkbaar in fases opgetrokken in rode bakstenen en betonnen pij-

lers, en liggen vol met grote zakken vol vuilnis, waarvan de geur alle straten 
doordringt. Afbeeldingen van Jezus en Maria in de werkplaatsen, muurschilderij-

en met dezelfde thema’s complementeren op surrealistische wijze het beeld. De 

Zabbaleen zouden meer dan 80 procent van het afval recycleren; wat onvoor-

stelbaar veel is vergeleken met de 20 tot 25 procent die de meeste Westerse af-

valverwerkingsbedrijven halen. Er is ook een keerzijde: De mannen halen ’s 

morgens tussen 4.00 en 12.00 uur het vuilnis op en dumpen dat naast en vaak 
ook in hun huis. Zij gaan vervolgens naar het koffiehuis waar zij slechte films 

kijken, dronken worden en drugs gebruiken. ’s Middags wordt het vuilnis gesor-

teerd door vrouwen en kinderen. Zij halen glas, blikjes, papier, plastic eruit en 

verbranden de rest. Het verbranden van vuilnis veroorzaakt giftige dampen en 

dat  heeft ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg. Mennonite Central Com-

mittee werkt samen met de Koptische kerk om de leefomstandigheden van de 

Zabbaleen te verbeteren door training en bewustwording van hygiëne en de rela-
tie met gezondheidsproblemen, het ondersteunen van van micro-ondernemingen 

en het werken aan vreedzame samenlevingsopbouw. 

 

Namens de Mennomaaltijd, Pijke Vossestein  en Jacob Kikkert 

 

 

 

Heel veel dank  
 

Aan allen die mij een kaart hebben gestuurd 

met heel veel sterkte, dat u aan mij dacht 

heeft mij heel veel goed gedaan evenals de 

kaarten die men mij met mijn verjaardag 

stuurde, mijn hartelijke dank. Helaas ben ik 

niet meer in staat om een ieder persoonlijk te 
bedanken daarom langs deze weg.  

 

Er zijn goede en slechte dagen maar de kracht wordt steeds minder, rustig ver-

der gaan is het devies. 

Ook de kerkenraad en de gemeente bedankt voor de prachtige bloemen die ik 

mocht ontvangen. 
 

Met hartelijke groeten,   

zr. Rie Wassenaar 
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Paterswoldsewegwijk 
 
De leden van de Paterswoldsewegwijk zijn op hun afsluitende middag met een 

klein groepje naar ‘Sassenhein’ in Haren geweest en hebben daar een kop kof-

fie/thee gedronken met wat lekkers erbij.  

Op deze middag is samen besloten te stoppen met de bijeenkomsten omdat het 

aantal leden door ouderdom en verhuizingen steeds lager wordt. 

 
Jarenlang hebben we deze bijeenkomsten gehad, maar ja, eens houdt het op. 

Jammer, maar iedereen was ook vol begrip voor dit besluit. 

 

Er werd door ds. Brusewitz aan ondergetekenden namens de kerkenraad een 

prachtig bos bloemen en een mooie kaars aangeboden voor het werk dat voor de 

wijk al die tijd is verzet. Hiervoor nog onze hartelijke dank.   

 
br. J. Noord 
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Bericht van Anneke Toxopeus 
 
Lieve broeders en zusters, 

 

Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken die Rolf en mij de laatste maan-

den voor Rolf zijn overlijden gesteund hebben door middel van kaartjes, bloe-

men, telefoontjes en mailtjes. Rolf was echt onder de  indruk van alle aandacht 

die hij kreeg ondanks het feit dat hij helemaal geen lid was van ‘de club’ zoals hij 
onze gemeente noemde. Warm en bemoedigend waren ook de kaarten en be-

richtjes die ik kreeg na het overlijden van Rolf. Ik vond het ook heel fijn dat er 

zoveel gemeenteleden bij de herdenkingsdienst waren. Ik kijk terug op een hele 

mooie en warme dienst maar met helaas te weinig tijd om na afloop iedereen te 

spreken. 

 

Zoals ik tijdens de herdenkingsdienst al zei, kwam het afscheid van Rolf veel 
eerder dan we aanvankelijk gedacht hadden. Vorig jaar augustus hoorden we dat 

Rolf longkanker had met uitzaaiingen maar hadden gehoopt op nog een paar 

mooie jaren samen. Tot half maart zag het er ook allemaal redelijk goed uit. De 

chemo’s waren aangeslagen en Rolf voelde zich ook weer sterker worden. Half 

maart ging het echter helemaal mis. Rolf kreeg heel veel pijn en na een scan 

eind maart, kregen we te horen dat het helemaal niet goed was. Er waren tumo-
ren in de longen bijgekomen, uitzaaiingen in bijna alle botten van zijn bovenli-

chaam en daarnaast nog twee gebroken ribben die de heftige pijn veroorzaakten 

en een ingezakte wervel die er toe geleid heeft dat Rolf vanaf eind maart ook 

helemaal niet meer kon lopen. Vanaf toen lag Rolf beneden in bed en zat af en 

toe in de kamer of buiten in de rolstoel. We wisten toen ook al dat het niet lang 

meer zou duren. Ik kon gelukkig vrij krijgen van mijn werk en hebben er on-
danks alle verdriet dat er was toch nog een mooie tijd van kunnen maken. Rolf 

was ook tot anderhalve week voor zijn overlijden zeer positief en goed gehu-

meurd. Daarna merkte je dat hij langzaam afscheid nam van het leven, maar het 

was ook goed zo. Hij is zo dapper geweest. Ik ben heel blij dat ik Rolf tot het 

einde toe zelf heb kunnen verzorgen met ’s morgens ondersteuning van de 

thuiszorg en dat we (Marieke en ik) heel bewust afscheid hebben kunnen nemen 

van Rolf.  
 

En nu gaat het leven verder. Ik probeer langzaam de draad weer op te pakken. 

Dit gaat de ene dag beter dan de andere dag, maar met de steun van alle lieve 

mensen om me heen, weet ik zeker dat dit gaat lukken.   

 

Anneke Toxopeus 
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Kerkdiensten Haren 

 
Zondag 26 juni 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 
 

In de zomermaanden is er weer om 

de week dienst bij ons en zijn we de 

andere zondag te gast in het Witte 

Kerkje (Jachtlaan 11) 

Zondag 3 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 
Ds. R.P. Yetsenga 

 

Zondag 10 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 17 juli 
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Mw. C. Boon-Themmen 

 

Zondag 24 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 31 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 

Zondag 7 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
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, ds. K. van der Werf  

 

 

Andere activiteiten 
 

Vrijdag 24 juni 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 
 

Donderdag 30 juni 

Seizoensafsluiting 30+ 

 

In de vakantie vervallen veel activi-

teiten. Maar wie contact wil, kan 5 
juli en 2 augustus op de Mikkelhorst 

gezellig komen theedrinken vanaf 

14.00 uur. 

Dinsdag 5 juli 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

14.00 Theedrinken voor thuisblijvers 

in de Mikkelhorst 
19.45 Kerkenraad 

 

Dinsdag 2 augustus 

14.00 Theedrinken voor thuisblijvers 

in de Mikkelhorst 

 
Woensdag 3 augustus 

19.30 Redactievergadering 

(geen redactievergadering in juli) 

 

Vrijdag 28 augustus 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

(geen avondgebed in juli)  
 

Woensdag 31 augustus 

Jaarlijkse reisje Zusterkring 

 

 

 
 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag voorjaarsledenvergadering 12 mei 2016 

De voorzitter, zr. Salomons, heet de 18 aanwezigen welkom en vraagt de verga-

dering te beginnen met het zingen van lied 1014 (Geef vrede door van hand tot 

hand). De eerste punten van de agenda worden snel afgehandeld. De notulen 
van de najaarsledenvergadering op 26 november worden goedgekeurd. Er zijn 

geen vragen over. Het jaarverslag van de kerkenraad, gepubliceerd in het Ge-

meenteblad, wordt ongewijzigd goedgekeurd; evenals het jaarverslag van de predi-

kant. 

Namens de financiële commissie brengt zr. A.G. Hoekema-Riepma verslag uit 

van de bijeenkomsten van de financiële commissie en hun werkwijze om meer 
duurzaam te beleggen. Een lastige materie want wat versta je onder duurzaam 

en hoe kom je er achter of bedrijven die zeggen duurzaam te werken dit ook 

(blijven) doen. Het doel is door kleine stapjes vooruit te zetten de wereld een 

beetje beter achter te laten. 

 

Br. Nienhuis geeft toelichting op de jaarrekening 2015. Wat opvalt bij de exploitatie-
rekening is dat het ontvangen hoofdgeld en de bijdragen van belangstellenden ho-

ger waren dan begroot, evenals de opbrengst van de beleggingen. Het exploitatie-

tekort was hierdoor minder negatief dan begroot. De kosten van de verbouwing van 

de Vreehof drukken op de komende rekeningen. Zr. Leegte doet verslag van de 

controle van de boekhouding, die zij samen met br. Christians door steekproeven 

deed. Zij complimenteert de administrateur voor zijn zorgvuldige werk en stelt 

voor de jaarrekening 2015 vast te stellen en de administrateur decharge te ver-
lenen. Wat alle aanwezigen met applaus doen. 

 

Ook br. Reidinga, penningmeester van het Jeugdfonds, krijgt op voorstel van br. 

Nanninga die alles heeft gecontroleerd, decharge.  

Na 25 jaar stopt Zr. T. Koorn met de organisatie van de kanselbloemen. In de 

Pinksterdienst zal de voorzitter haar hiervoor bedanken, uiteraard vergezeld van 
bloemen. Uit de discussie over hoe verder, kwamen uiteindelijk twee voorstellen 

op tafel.  

Voorstel 1: Met een bloemist wordt een wekelijks bloemenabonnement afgeslo-

ten. Gemeenteleden kunnen intekenen op een lijst om hieraan financieel bij te 

dragen. Voordeel is zekerheid dat er wekelijks bloemen zijn. Nadeel: er moet 

iemand in de kerk zijn om de bloemen in ontvangst te nemen of ze op te halen 
bij de bloemist (ze kunnen niet door de brievenbus).  

Voorstel 2: Er gaat een intekenlijst rond bij alle groepen in de gemeente waarop 

men kan aangeven op welke zondag men voor de kanselbloemen zal zorgen. Het 

is wel nodig dat degene die heeft toegezegd op tijd hieraan herinnerd wordt. Zrs. 

Hoekema- Riepma en Tilstra-de Haan bieden aan dit een jaar te doen (ze vinden 

dat de kerkenraad hiermee niet belast mag worden). Het tweede voorstel wordt 

met krappe meerderheid aangenomen en kan meteen in praktijk worden ge-
bracht. 
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Dan volgen plannen en vooruitzichten. De internetaansluiting is inmiddels gerea-
liseerd. Ter plekke checken een aantal leden of de wifiverbinding ook echt werkt. 

Er wordt nog verder gezocht naar een praktische en betaalbare oplossing voor de 

bevestiging van de beamer; mogelijk één die op 30 cm van het scherm geplaatst 

kan worden. 

Br. De Vries doet verslag van de Broederschapsvergadering op 23 april. Een aan-

tal gemeenten hield een presentatie over succesvolle acties die ze hadden on-
dernomen om mensen actiever bij de gemeente te betrekken. Op 28 mei is in 

onze kerk een GDS-beleidsmiddag. 

De Raad van Kerken in Haren is nog niet helemaal opgeheven. Voor het oudpa-

pier wordt de Stichting OPA opgericht; het werk gaat op de gebruikelijke manier 

verder. Er worden werkgroepjes opgericht om de oecumenische dienst en het 

Avondgebed in stand te houden. Kortom het bestuur van de Raad gaat weg, 
maar de activiteiten blijven. De oecumene leeft niet meer zo als vroeger, de ei-

gen gemeente is belangrijker. 

 

Een aanvulling op de agenda was het punt: koffiehoek. Br. De Vries stelt voor de 

koffietafels wat anders op te stellen met als doel de kluwen mensen die bij de 

deur blijft hangen wat meer te spreiden en betere zitgelegenheid te bieden. Be-

sloten wordt dit per direct uit te proberen. 

Na een korte rondvraag en het zingen van lied 423 (Nu wij uiteengaan) sluit de 

voorzitter de vergadering en wenst zij allen wel thuis. 

 

Mads Haadsma 

 

 
 

Afscheid zondagsschool 
 
Zondag 12 juni was de laatste keer zondags-

school van dit seizoen. Het verhaal ging over 

Jonathan en David met als thema ‘vriend-

schap’. Een mooi thema voor het afscheid van 

Kije, Lynoek en Elciena. In dienst werd bij 

hun afscheid stil gestaan en kregen zij een 
leuk boek mee met allerlei vragen over het leven. 

Alle andere gezinnen en oud-zondagsschoolgezinnen kregen een boek mee: een 

fotoboek van de afgelopen 15 jaar. Er waren in de loop van de jaren zo veel fo-

to’s gemaakt van startdiensten, kinderdagen, kerst, Pasen, bijzondere diensten 

en bijeenkomsten dat het heel waardevol is om dat te bundelen. Ook de ge-

meente kreeg een fotoboek zodat iedereen kan zien hoe trots zijn mogen zijn op 

hun zondagsschool! 
 

En als of het nog niet genoeg was met kadootjes kregen alle ouders die mee-

draaien in de zondagsschool ook een attentie van de gemeente als dank voor 

hun werk: want zonder hun inzet geen zondagsschool! 

Na de dienst had de zondagsschool nog hun afsluitende activiteit. Helaas regende 

het en konden we niet picknicken buiten, dus hebben we in de kerk gepicknickt! 
Daarna zijn we naar Eelde gegaan en hebben we nog gemidgetgolft. Een ware 

strijd om het balletje in zo weinig mogelijk keer in de hole te krijgen! 
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In september starten we traditiegetrouw weer met een weekend weg. En wie 
daarna bij ons wil komen op de zondagsschool is van harte welkom! 

 

Anne-Geertje Hoekema  

 

Bloemendienst 
 

Na ruim 25 jaar is Tineke Koorn gestopt met het 

regelen van de bloemen voor de zondagsdienst. In 

de ledenvergadering is besloten om dit door middel 
van een intekenlijst te gaan doen, in ieder geval 

voor 1 jaar. De zusters Fenna Tilstra en Anne-Geertje Hoekema zullen dit coördi-

neren. De intekenlijst ligt in de kerk en iedereen kan zich inschrijven voor een 

zondag naar keuze om de bloemen mee te nemen.  

 

Als het niet lukt om de bloemen zelf te kopen maar u zou er wel een keer voor 
willen zorgen kunt ook geld geven aan Fenna of Anne-Geertje, dan kopen zij de 

bloemen en zorgen ervoor dat ze er zondag zijn. We hopen dat zo er elke week 

een bos bloemen is die namens de gemeente naar een broeder of zuster ge-

bracht kan worden! 

 

Fenna Tilstra en Anne-Geertje Hoekema 

 

Adoptieprogramma 
 
Via het IMO ontvingen we over ons adoptiekind Raphael Dedeski dos Santos het 

volgende bericht: Raphael is goed gezond en hij eet goed. Hij is goed opgevoed. 

Ofschoon hij een goede verstandhouding heeft met alle kameraadjes, heeft hij 

toch meer contact met een kleine groep. Hij is intelligent, toont zich echter wat 

onzeker bij allerlei activiteiten omdat hij bang is kritiek te krijgen. Hij is echter 

heel nauwkeurig in alle kleinigheden. Hij speelt graag met auto's en hij zingt 
graag. De familie omarmt ons en is blij met de steun. Een nieuwe foto van 

Raphael vindt u op het prikbord. 

 

Ook van Ramon Henrique da Cunha Paes ontvingen we een schrijven. 

Dit jaar zit ik in de hoogste groep van onze school. Eerst wilde ik niet zo graag. 

Ik wilde liever in de  groep van schoolkinderen met leraar Joe blijven, maar nu 
gaat het het me in deze groep goed. De lerares heet Lisa, het bevalt me goed bij 

haar. Ik kende haar wel omdat ze met Joe bevriend is. 

Ze bezoeken dezelfde kerk die ik ook met mijn ouders bezoek. Ik verheug me op 

de muziekcursussen gitaar en slagwerk en tevens op de cursus kunst. Als ik goed  

met het slagwerk kan omgaan mag ik met oom Everton samen spelen. 

Omarmingen van Ramon. Ook van Ramon vindt u een nieuwe foto op het 

prikbord. 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand mei een bedrag van €  55,30. 

De stand is met dit bedrag erbij gekomen op €  770,85. 

 

L. Huizinga en B. Huizinga-Lutgendorp 
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Vanuit de kerkenraad DG Assen 
 
 

In onze kerkenraadsvergadering van 17 mei heeft Zr. Humme-

len kort verslag gedaan van de te Amersfoort gehouden BV-

vergadering. ‘Vieren, Dienen en Getuigen’ staat centraal als 

essentie van het doopsgezind geloofsleven. Belangrijk blijft het 

bundelen van krachten en succesverhalen blijven presenteren. 
De diverse workshops `s middags werden als boeiend ervaren 

en geven energie om verder te gaan. 

In onze eigen gemeente wordt binnenkort een begin gemaakt met de onder-

houdswerkzaamheden. Vanuit het Klugkistfonds zijn hiervoor gelden toegezegd. 

Het schilderwerk wordt verricht, de CV ketel vervangen en de vloer wordt voor-

zien van vloerisolatie. 

 
De gespreksgroepen zijn dit seizoen afgerond. Na de zomervakantie worden de 

nieuwe data ingepland. Daarnaast is de invulling van de diverse diensten bespro-

ken en het wel en wee van onze leden. 

De volgende reguliere kerkenraadsvergadering is op donderdag 28 juni. 

 

Jelly Wester 
 

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

zondagse diensten. 

 

Zondag 15 mei 2016. Pinksterviering gezamenlijk met de VVP 

Voorganger     - Mevr. F. Dijk 
Organist          - Zr. Tiny van Nimwegen-Rorijs 

Thema     - In vuur en vlam 

De dienst werd verder muzikaal verzorgd door ’t A-koortje o.l.v. Maarten Groen. 

 

 

 
Karel Appel; ‘Ontmoeting met God’. 1981 

  

Zondag 29 mei 2016 

  

Voorganger     - Ds. J. Kikkert 

Organiste         -  Zr. Tiny van Nimwegen-Rorijs. 

Thema         - Woord en Geest 
Muzikale overdenking: ‘Een rijke schat van wijsheid, gaf Gij ons door uw woord’. 

 

Zondag 12 juni 2016 

 

Voorganger     - Ds. J. Winkler Prins 

Organiste        - Zr. Tiny van Nimwegen-Rorijs 
Thema     - Doopsgezind Wereldcongres in Harrisburg 

Muzikale overdenking: Cantabile van Enrico Pasini. 
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In en na deze viering heeft ds. Winkler Prins iets verteld over haar bezoek aan 
het Doopsgezind Wereldcongres in Harrisburg met als thema ‘Walking with God’. 

Op het eerste Wereldcongres in 1925 waren er 100 mensen aanwezig. Dat pastte 

net op één foto. Nu waren er 8000 aanwezigen. Coot beschreef het congres als 

een plek om te luisteren, vrienden te ontmoeten en om met elkaar in gepsprek 

te gaan. De workshop ‘Gender challenges in a changing world’ was een mooie 

gelegenheid om met andere geloofsgemeenschappen over in gesprek te gaan. 
Het Wereldcongres was een boeiende en inspirerende ervaring. De volgende is in 

Indonesie in 2021. 

 

 

 

 
 

Avondgespreksgroep 
 

Het onderwerp van onze laatste 

bijeenkomst was gebaseerd op 

het thema van  Beraadsmiddag 

van de GDS in Haren, ‘Gemeen-
te-zijn in een veranderend land-

schap, een weg naar meer ge-

zamenlijkheid’. 

Ook wij in de DG Assen zien ons 

geconfronteerd met een leden-

aantal dat langzaam maar zeker 

kleiner wordt. Vaak wordt alle 
energie gebruikt om het hoofd 

boven water te houden en het 

vele gemeentewerk wordt ge-

dragen door een kleiner wor-

dende groep mensen. Tegelijkertijd vertegenwoordigt de plaatselijke gemeente 

voor een belangrijk deel de ziel van ons geloofsleven: het is het gezamenlijk spi-
ritueel en sociaal verband  dat mede onze doopsgezinde identiteit vorm geeft.  

 

We hebben ons gebogen over de vragen; wat maakt dat die gemeente voor jou 

waardevol is? Wat kan jou helpen en inspireren om geloofs- en gemeenschaps-

beleving in onze gemeente in stand te houden? Wat zou er anders kunnen? Wat 

is jouw visioen? Of teleurstelling? Welke zijn de feitelijkheden? Wat 
is voorhanden om in gezamenlijkheid te doen, te delen en te vieren? 

 

Voor de meesten van ons was het Doopsgezind gedachtengoed heel belangrijk; 

de eigen ruimte, de vrijheid, de vrijheid om ook vraagtekens te mogen zetten, de 

Bijbel zien als levensboek maar niet als keurslijf. Binnen onze Doopsgezinde ge-

meente is de acceptatie belangrijk, elkaar de ruimte geven op het pad als zoe-

kers naar zingeving. De ruimte om je eigen geloof te verwoorden, de interesse in 
elkaars verhaal en de zoektocht in je eigen ziel zijn voor ons kernzaken van het 

Doopsgezind zijn. 

 
We constateerden dat we leven in een vrijzinnige wereld waarin we misschien 

kwijt raken waar het om gaat, geloofsvragen raken naar de achtergrond, missen 
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we als Doopsgezinden dan misschien de basis? Wat is onze identitieit? Want dat 
laatste is wat we met zijn allen zeker willen bewaren; het Doopsgezinde gedach-

tengoed. We zouden het erg vinden wanneer niemand straks meer weer wat 

doopsgeznden zijn/waren. 

 

En dat is dan ook het thema waar we volgend seizoen mee gaan starten; terug 

naar de basis. Wat is Doopsgezind zijn, wat is onze historie en waarom hechten 
we hier aan? 

Onze eerstvolgende bijeenkomst is in september 2016. 

 

 

 

       
                                

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de  
Doopsgezinde Gemeente te Assen  
 

Zondag  26  juni 10.00 uur Br. M. Meihuizen 

Zondag  10  juli 10.00 uur Mevr. M.H. Voorhans 

Zondag   24  juli 10.00 uur. Zr. J. Valk. In deze dienst 

     komt de DG Uithuizen op bezoek. 

Zondag  7 aug 10.00 uur Ds. C. Winkler Prins 

Zondag   21 aug 10.30 uur Simone van der Laan. Deze 

                      dienst is gezamenlijk met de VVP. 

Zondag   11 september Startzondag. Nadere invulling volgt. 

 

 

 

 
De geschiedenis van het  
Pedalion uit 1958 
 
1958: Het 13-spels Pedalion is gebouwd bij de firma 

R. van den Burg in Amersfoort. Toen één van de 

grootste pedaalharmoniums die de firma van den 
Burg bouwde. Aan wie het harmonium verkocht is, is 

niet bekend, maar waarschijnlijk is dit de heer Len-

sink geweest. De nieuwprijs is onbekend. 

 

 

Assen Doopsgezinde kerk 
In het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 december 1898, wordt 

voor het eerst het woord ‘orgel’ gebruikt, maar op de bestuursvergadering van 7 

Maart 1900 wordt het ‘wenselijk geacht’ een nieuw orgel aan te schaffen. Het 

moest het bestaande slechte orgel gaan vervangen. Ter gelegenheid van de al-

lereerste kerkdienst in het nieuwe gebouw op 10 oktober 1909 werd er een orgel 

gehuurd. 
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Het gehuurde orgel zou worden aangekocht en voor het oude orgel zou dan Fl. 
80,00 worden betaald. In 1926 werd er door een kerkenraadslid een beter orgel 

aangeboden voor Fl. 370,00. Daar werd waarschijnlijk nooit gebruik van ge-

maakt. Het is steeds de bedoeling geweest om een pijporgel aan te schaffen en 

er werden meerdere advertenties gezet. Op 23 november 1962 gingen er twee 

heren op reis naar Den Haag om daar een pijporgel te beluisteren. Het orgel 

werd aangeboden door de Hervormde Gemeente aldaar. De vraagprijs bedroeg 
Fl. 5500,00. excl. de kosten van montage, vervoer e.d. Bij nadere inspectie ble-

ken er vrij veel technische gebreken naar voren te komen. 

Ook zou er een onvermijdelijke uitbreiding van de gaanderij in de kerk moeten 

plaatsvinden. Het werd een onmogelijke toekomstdroom. 

 

1963: De kerkenraad is daarom in 1963 ingegaan op een aanbod van de heer 
Lensink om van hem het bij hem thuis staand, vrijwel nieuwe tweeklaviers pe-

daalharmonium te kopen. De vraagprijs van Fl.5.500,00 incl. de plaatsingskosten 

e.d. werd geaccepteerd. Op 17 Mei 1963 gaf de heer Lensink zelf een inwijdings-

concert. Er hebben sindsdien verschillende organisten en organistes op dit orgel 

gespeeld tijdens de kerkdiensten. Eén van de organistes is mevrouw Tiny van 

Nimwegen geweest. 

 
2009: Sinds 4 december 2009 heeft de Doopsgezinde Kerk in Assen een nieuw 

orgel. Het oude pedaalharmonium van 1958 is vervangen door een Johannus 

Sweelinck 20 orgel met bijbehorende boxen. Dit orgel is gebruikt gekocht en 

stamt uit 1999. Het pedaalharmonium paste niet meer in de akoestiek van de 

kerk na de renovatie van de kerk 

 
2010: In 2010 heeft dhr. G.J.C. Korevaar uit Krimpen aan den IJssel het orgel 

gekocht en is het eerst helemaal gedemonteerd. Dhr. A. Schüller, harmonium-

restaurateur uit Woerden, heeft het orgel schoongemaakt en weer gemonteerd. 

De windmotor is gereviseerd door een bedrijf uit Driebruggen. Er is een nieuwe 

balg gemaakt. Daarbij is alles goed schoongemaakt. De 

kast was uitgedroogd en was daarom licht uitgeslagen. 
De kast is eerst behandeld met Meubeline waarna het 2 

keer in de was is gezet. De kast heeft nu een warme uit-

straling. Het orgel is uitermate geschikt als orgel om bij 

te zingen. Het orgel heeft een krachtige klankuitstraling 

maar kan ook verstild spelen d.m.v. zwelkasten. Het or-

gel is de laatste jaren goed onderhouden en werd dage-

lijks bespeeld.  
 

 

2013: In augustus kwam bij de familie D. 

van Steenselen te Gouda het idee om een 

harmonium te kopen. Omdat het oude orgel 

niet meer goed functioneerde. En we wilden 
graag een orgel dat qua kleur ook goed in 

het interieur past. 

Dus op www.markplaats.nl gekeken. En hier 

kwamen we via de advertentie (die meneer 

Korevaar had geplaatst) Zo kwamen we met 

meneer Korevaar in contact. 

http://www.markplaats.nl/
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Deze schreef via de mail aan ons om een keer te komen spelen. Dit hebben we 
met beide handen aangenomen. En dit harmonium speelde geweldig. 

Eind september 2013 hebben we het orgel op 2 avonden uit elkaar gehaald. En 

de zaterdag erna is bij ons weer helemaal in elkaar gezet. ’s Avonds is er weer 

op gespeeld, maar verschillen de registers bleven hangen of waren vals en je kon 

zelfs spelen zonder registers aan te zetten. Dus is er met meneer Schüller con-

tact gezocht over al deze problemen. 
 

2014: Zodoende kwam meneer Schüller bij ons thuis. hij heeft het orgel nage-

keken. En wat bleek; de windlade was aan de onderkant dusdanig beschadigd 

dat er verschillende dingetjes moesten worden gerestaureerd. Hij heeft ook de 

winddruk verlaagd doormiddel van een balgveer eruit te halen. Hij heeft ook een 

demper op de motor gezet. Zodoende hoorden we het geluid van de motor veel 
minder. Want het geluid van de motor was te nadrukkelijk aanwezig. 

Nadat dit allemaal was gedaan konden we alle registers weer gebruiken. 

Maar je hoort wel goed dat het orgel eens gestemd moet worden. En er moeten 

waarschijnlijk een paar kleppen worden vervangen, want er spelen 2 registers 

zonder ze open te zetten. 

 

2015: In april is het Pedalion gerestaureerd. (Het harmonium is precies 4 weken 
weg geweest) Hierbij is het volgende gedaan:  

De Forte register van manuaal 1 is vervangen door een octaafkoppel. Het was 

altijd al raar als je de tutti pedaal intrapte dat dan ineens de forte klep opende. 

 

Bij andere Pedalions zit op deze plek ook een oc-

taafkoppel. Dus nu kunnen we het tuttipedaal ook 
gelijk weer gebruiken, want voor de restauratie 

klonk dit veel te hard voor in de huiskamer. En het 

registerplaatje naast het octaafkoppel is vervangen 

voor Piccolo 2’ (wat het origineel ook was), hier zat 

een plaatje op van een Viola 4’. En de belangrijkste 

is dat de winddruk weer omhoog is gegaan. Dit om-
dat de 16 voets registers laat op gang kwamen en 

wat de speelaard niet ten goede kwam. Maar door 

de winddruk weer omhoog te zetten wordt het ge-

luid ook veel te hard, om dit in de hand te houden is 

er een dubbele laag molton op de tongen gelegd, 

wat het geluid weer dempt. En alle tongen zijn 

schoongemaakt. En het bruine doek onder het kla-
vier en achter de lezenaar is vervangen voor rood, 

omdat dit in overeenstemming is met het rode vilt 

wat is gebruikt. Al met al is het harmonium weer 

goed bespeelbaar geworden. 

 

Begin juli is meneer Schüller nog een keer geweest 
om nog wat probleempjes op te lossen. Tevens  is 

één laag vilt voor de demping van het geluid van 

het bovenklavier verwijderd. 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum  

 
In memoriam:  

Theda Wilmina Siccama–de Waard 
 

Op 5 maart 2016 is te Leens van ons heengegaan Theda Wilmina Siccama-de 

Waard in de leeftijd van 96 jaar. Bij haar afscheid in het crematorium heeft eerst 

haar zoon Pos over het energieke en betrokken leven van zijn moeder verteld. 

Een leven waarin veel gebeurd is en waarin hij eerst vertelde over het gezinsle-

ven (de doopsgezinde kant van haar leven mocht ik later vertellen) en haar pas-

sie voor paarden fokken, de manege in de schuur van de boerderij en het geven 

van paardrijles aan kinderen. Zij was erelid van de paardensportvereniging in 
Ulrum en van het Welsh Pony en Cob Stamboek.  

 

Samen met haar man woonden zij op de boerderij in Zuurdijk en ze kregen 3 

zonen. De zorg om de oudste werd later overgenomen door een (kinder-

)verpleeginrichting, en dat is voor het gezin een diep verdriet geweest. 

De beide andere zonen gingen in Wageningen studeren en hebben de boerderij 
niet voortgezet. 

Later is zij met haar man naar Ulrum verhuisd en konden zij zich samen wijden 

aan de paardenhobby en de kleinkinderen die in midden Nederland en in Enge-

land woonden. 

 

Zr. Theda Siccama heeft veel voor onze gemeente betekend. Zij was betrokken 
en geliefd en het meest kenmerkende was haar trouw. Aan haar deelname aan 

de gespreksgroepen, het pastoraat en de diensten kwamen een paar anecdotes 

naar voren. 

Uit de bijbel heb ik een bewerking gelezen uit Prediker 3 waarin verhaald wordt 

dat er voor alles een bestemde tijd is en daarmee heb ik haar leven verbonden. 

Geloven heeft alles te maken met vertrouwen en bewust omgaan met de levens-

vragen: wie ben ik en met welke krachten en machten in en buiten mij wil ik mij 
verbinden. Welk spoor wil ik bij mijn dierbaren en in de samenleving achterlaten. 

Op de weg naar onze binnenwereld en naar de Godsbron in onze ziel, is ons een 

Gids geschonken die ons vasthoudt als wij door diepe dalen gaan. Deze Gids 

gaat ons voor naar vrede en vergevingsgezindheid, om te beginnen in de kleine 

kring waarin wij leven. 

De laatste 10 jaar van haar leven leken voor Theda Siccama op een gevangenis.  
Door haar afasie kon ze niet te praten, niet vertellen wat haar bezig hield of wat 

ze voelde.  Zelfs het opschrijven lukte haar niet. Ze voelde zich totaal niet be-

grepen en ervoer dat als een ramp. 

Ze heeft altijd veel bezoek gehad uit de gemeente, het dorp en zoveel mogelijk 

van de kinderen die verder weg wonen. De kleinkinderen waren haar trots en als 

zij kwamen dan fleurde ze helemaal op.  

 
Saakjen van Hoorn-Dantuma 
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Feest der ontmoeting in Emden  
 
Een te simpel idee van mij dat we even van de Eemshaven uit, op zondag de 12e  

juni met een boot naar Emden konden varen.   

Ik belde  broeder Bernhard Brons, de deskundige op het gebied van het bootge-

beuren.   

Het zou kunnen, maar dan kwamen we i.v.m. met de sluizen, na kerktijd  in Em-

den aan en dat was niet de bedoeling.  Jammer? nee want onze broeder  vond 
het een prachtig idee en hielp ons aan een volledig uitgewerkt  plan, waar we  

dankbaar gebruik van hebben gemaakt. 

 

Een kleine 30  kerkgangers uit de gemeentes Eenrum en  Groningen, verzamel-

den zich om 8 uur  bij de boot in Delfzijl.  

Om half 9 vertrok de MS “Wappen von Borkum’’ en werden we  getrakteerd op 

een geweldig ontbijt, aangeboden door de rederij!      
 

De bus in Knock stond klaar om ons naar de Mennonitengemeinde  Emden te 

brengen.  Het was voor mij of ik thuis kwam en allen aanwezig waren.   

Het was een tijd geleden dat ik er voor mijn werk moest zijn, maar op zich was 

er niets veranderd. 

 
De ontvangst, de dienst met de geweldige preek van ds. J.L. Schmid, de hele 

rest van de dag was een dag van samenzijn, lachen en grappen maken, van on-

gestoord met elkaar van gedachten wisselen.  

De stadswandeling en de musea deden het erg goed  en laat ik het niet verge-

ten, verhongeren was er bepaald niet bij. 

 
En dan ineens, precies op tijd stond daar weer de bus  en waren we precies op 

tijd bij de boot. 

 

Het feest was voorbij…………….  nee absoluut niet want contacten en gesprekken  

leven verder. 

 

Anneke van Kalker  
 

 

 

 

 

 



Algemeen 
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Buitendag 
GDS  



Algemeen 
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Pinkstergroet ontvangen van Verenigde Doopsgezinde Gemeente 

Heerenveen-Tjalleberd  

 

 
 



 

 

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 
 

 

Colofon Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 

Ds Geert Brüsewitz (pastoraat) 
Ruischerwaard 36 

9734 CE Groningen 

050- 8500 387 

En 

Ds Jacob Kikkert 

Entinge 7 
9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Br Hendrik Jan Woltersom 

06-2293 1910 

e-mail: 
hj.woltersom@kkgkka.nl 

 

Secretaris: 

Zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595-441339 

e-mail 
anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

 

Boekhouder: 

Zr Margriet van der Tuuk-Homan 

0595-422412 

e-mail 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J. Willingestraat 15 

9967 PB  Eenrum  
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