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 Doopsgezinde gemeente 
 Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-
dere momenten kunt u mij thuis treffen 

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 
bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 
6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  
J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 
Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 
 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 
Gemeente Groningen.  

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  

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

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 
33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 
Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

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

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 16 maart 2016. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 9 maart 2016 bij de 

beide redactieleden van de betreffende 
DG.  

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 
Haren, tel 050-5348454 

NIEUW E-MAILADRES: 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tympad 8 
9753 AJ Haren 

tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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De hoop van Pasen                                                                                    
 

 
 

Het is al bijna Pasen. 
Dan kunnen we onszelf de vraag stellen: Wat is de betekenis van iets wat zo 

lang geleden gebeurd is, voor ons nu? 

Wat vieren we op het Paasfeest? 

 

Is het voor ons misschien meer een vraag of een probleem dan een feest? 

Als we het Paasevangelie lezen, zullen we merken dat wat er toen gebeurd is, 

voor de mensen in die tijd ook moeilijk was. 
Zelfs voor Jezus’ eigen discipelen. 

De vrouwen, die ’s morgens vroeg, op de derde dag na Jezus’ kruisiging naar het 

graf zijn gegaan, zien dat het graf leeg is. 

Maar als zij dat geschokt aan de discipelen vertellen, vinden deze het onzin en 

geloven het niet. 

 
Er staat in het evangelie van Lucas nog een bijzonder mooi  verhaal over een 

gebeurtenis die op diezelfde dag plaats vond. 

Het gaat over twee leerlingen van Jezus: Kleopas en een vriend. 

Ze horen niet bij de elf discipelen maar bij de ruimere kring van Jezus’ leer-

lingen. 

 

De twee verlaten Jeruzalem en gaan naar hun woonplaats, naar Emmaüs. 
Vanwege alles wat er met Jezus gebeurd is, zijn ze bedroefd en al hun hoop is 

vervlogen. 

Met de dood van Jezus is ook de hoop op het Koninkrijk verdwenen. 

De verwachtingen die ze van Jezus hadden, zijn op niets uitgelopen. 
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Terwijl ze druk in gesprek zijn, komt er iemand naast hen lopen. 
Ze zien niet dat het Jezus is omdat hun ogen versluierd zijn. 

De waarheid van Pasen is niet altijd op ieder moment ervaarbaar. 

De ogen moeten worden geopend om te zien dat hij het werkelijk is. 

Als hij vraagt waarover ze zo druk aan het praten zijn, antwoorden ze:  “Bent u 

dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar gebeurd is? Ieder-

een weet toch dat Jezus, van wie wij dachten dat hij het volk zou redden, gekrui-
sigd is? En het is al de derde dag sinds zijn dood, niemand kan nu nog enige 

hoop hebben”. 

 

Jezus antwoordt: “Maar geloven jullie dan niet wat de profeten gezegd hebben?” 

En dan geeft hij hen uitleg van alles wat er over hem geschreven staat, te begin-

nen bij Mozes en de profeten. 
Hij laat hen begrijpen dat zijn tragische dood uitgelopen is op een nieuw begin. 

Dat Gods liefde sterker is dan de dood. 

Dat God op Zijn manier het werk van Zijn handen niet loslaat. 

Allemaal woorden die je niet zo maar met je verstand kunt begrijpen, maar die 

je wel met je hart kunt verstaan.  

 

Vandaar dat we lezen dat hun hart brandde toen hij hen alles uitlegde. 
Toch zien ze nog steeds niet wie hij werkelijk is. 

Pas bij hen thuis in Emmaüs aan de maaltijd, als Jezus de zegenbede uitspreekt, 

het brood breekt en het uitdeelt, wordt hen duidelijk wie hij is. 

In dit gebeuren worden de ogen geopend en kan de waarheid van Pasen worden 

beleefd. 

 
Ze weten nu met zekerheid dat hun metgezel Jezus is. 

Jezus is niet dood, hij leeft! 

Maar op het moment van dit zeker weten, is hij niet meer zichtbaar voor hen. 

Je zou kunnen zeggen dat op het moment dat ze Jezus herkennen in het breken 

van het brood, zijn lichamelijke aanwezigheid niet meer nodig is om hen moed 

en hoop te geven. 
Ze weten nu dat het vuur dat hen verwarmde toen hij hen alles uitlegde, zal blij-

ven en hen tot andere mensen heeft gemaakt. 

Tot mensen met een vernieuwde hoop op het Koninkrijk dat zal komen. 

 

Wat met Pasen gebeurd is, is ook voor ons een teken van hoop en toekomstver-

wachting. 

Voor onze menselijke begrippen is de dood het einde en lijkt de nieuwe aarde 
onmogelijk als we kijken naar alle onrecht en ellende. 

En toch blijven we hopen. 

Die hoop is gegrond in de opstanding van Jezus.  

Of zoals Petrus zegt:  

Door de opstanding van Christus zijn wij “wedergeboren tot een levende hoop”. 

 
 

Heleen Kieft-van der Sande  
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Kerkdiensten en  

Activiteiten 

 

Vrijdag 18 maart 

19.30 uur Belijdenisavond 
Zondag 20 maart Palmzondag 

10.00 uur Doopdienst Ds J.H. 

Kikkert en Ds. G.J. Brüsewitz 

m.m.v. Doopsgezind koor 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 21 maart 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 22 maart 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofswerkgroep 

Woensdag 23 maart 

18.00 uur 7e Vastenmaaltijd en 
                   Vesper 

 

Donderdag 24 maart 

Witte Donderdag Avondmaal 

19.30 uur Ds. J.H. Kikkert 

 
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag 

19.30 uur Kleine Oecumene in de 

Lutherse Kerk 

Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Zondag 27 maart Pasen 

10.00 uur Ds.J.H. Kikkert 
Gezamenlijke dienst met Eenrum 

10.00 uur Kiezel en Keien 

17.00 uur Iona Vesper 

 

Dinsdag 29 maart 

19.30 uur Kerkenraad 
Zaterdag 2 april 

!4.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 3 april 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Maandag 4 april 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 5 april 

10.00 uur Koffiemorgen 

10.00 uur Studiedag Zusterkring 

               Haren 

Woensdag 6 april 
19.30 uur Wijk Paddepoel 

Redactievergadering 
Donderdag 7 april 

14.30 uur Paterswoldesewegkring 
 

Zondag 10 april 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 
 

Maandag 11 april 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 12 april 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45 uur Natafelen-gespreksgroep 
 

Donderdag 14 april 

19.30uur Voorjaarsleden 

   vergadering 

Zaterdag 16 april 

13.00 uur Geloven met je voeten 
14.00-16.00 uur Openstellingkerk 
 

Zondag 17 april  

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien 
 

Maandag 18 april 

14.30 uur Zusterkring Haren 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 19 april 

17.30 uur Doperse Dis 

19.30 uur Wijk Vinkhuizen 
Donderdag 21 april 

20.00 uur Broederkring 

20.00 uur DoReCafe 

met Ds. Hinne Wagenaar 

“Nijkleaster: 

oefenplaats voor kerkvernieuwing” 
 

Zondag 24 april 

10.00 uur Ds. Christien Duhoux 

10.00 uur Kiezels en Keien 

17.00 uur Iona Vesper 

                 Ds. E.J.Veldman 
                      

Maandag 25 april 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 26 april 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofswerkgroep 
Zaterdag 30 april 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 1 mei 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 
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Belijdenisavond en doopdienst met Palmpasen 
 
Zoals we in het vorige gemeenteblad al meldden zal ook dit jaar een drietal jon-

ge mensen met Palmzondag zich laten dopen op hun belijdenis.  Drie mensen, 

Vicky van der Linden, Matthijs Nugter en Egbert Huizinga verbinden zich aan on-

ze gemeente. En omdat de voor de hele gemeente toegankelijke openbare belij-

denisavond vooraf aan de dienst met Pinksteren vorig jaar zo indrukwekkend en 

bijzonder was, is er voor gekozen het nu net zo te doen. Op vrijdagavond 18 
maart om 19.30 uur is iedereen dan ook van harte uitgenodigd, wanneer de drie 

dopelingen de zelfgekozen woorden bij hun doop voorlezen aan de kerkenraad.  

Op Palmzondag 20 maart worden zij op hun belijdenis gedoopt. Ze leggen getui-

genis af, net als de apostelen zo lang geleden, van hun geloof. Het Groninger 

Doopsgezind Koor zal in deze viering een groot stuk van de cantate rond de 

apostelen 'de twaalf' ten gehore zal brengen. Een muziekstuk van de hand van 

Chris Fictoor, met woorden van hemzelf, Herman Verbeek en Koos van Bruggen 
bij de door de laatste vervaardigde apostelkandelaars die in ons bezit zijn. In 

deze viering die we traditioneel samen met de doopsgezinde gemeente Haren 

vieren, hebben de kinderen van Haren en Groningen natuurlijk ook weer een 

aandeel met de door hen vervaardigde palmpaasstokken.  

de kerkenraden nodigen u van harte uit! 

 
 

DoRe Cafe 
 
Donderdagavond 21 april        

Doopsgezinde kerk 

aanvang 20.00 uur      

Zaal open 19.30 uur  

Nijkleaster: oefenplaats voor kerkvernieuwing                       
                                                        

ds. Hinne Wagenaar  

 

Sinds enige jaren is er Nijkleaster in het Friese Jorwert 
een pioniersplek van de protestantse Kerk in Nederland.  

Nijkleaster is een  zoektocht naar kerkvernieuwing en 

geloofspresentie gebouwd op de oude traditie van het 

klooster. Verstilling, verdieping en liturgie, verbonden 

met de plek waar je woont, de cultuur waarin je bestaat. 

Initiatiefnemers zijn ds. Hinne Wagenaar en zijn partner 
Sietske Visser, die in Jorwert een plek vonden verbonden 

met een plaatselijke gemeente, om mensen te ontvan-

gen, gemeenschap te oefenen, en vormen van spirituali-

teit te ontwikkelen. Wat zijn de successen en de valkuilen 

van deze vernieuwingsplek binnen de Protestantse kerk 

en wat leren ze ons?  

Ds. Hinne Wagenaar is pionier- predikant bij het Nijkleas-
ter. Met zijn vrouw woont en werkt hij in Jorwert.  

Inspiratie vond hij in zijn verbondenheid met Friesland ,  

zijn cultuur en geschiedenis, en de spiritualiteit van Iona 
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Johannes-Passion op Goede Vrijdag  
 
Gezamenlijke viering  op vrijdag 25 maart van Doopsgezinden, Remonstranten 

en Lutheranen in de Lutherse kerk aan de Haddingestraat 23 

Op Goede Vrijdag 25 maart half acht klinkt er een bijzondere Johannespassie in 

de Goede Vrijdagdienst aan de Haddingestraat. Antonio Scandello's Johannes-

Passion wordt ten gehore gebracht, geheel acapella en sober verrijkt met een 

Evangelist (Han Warmelink) en bassolist (Michiel de Vries). Uitvoerenden zijn 
verder de Lutherse Cantorij o.l.v. cantor Tymen Jan Bronda. Voorgangers in deze 

muziekdienst zijn Ds. Susanne Freytag, Ds. Geert Brüsewitz en Ds. Lense Lijzen. 

Scandello bespeelde als dertienjarige de zink, in Bergamo, maar werd uiteindelijk 

hofkapelmeester bij keurvorst Moritz van Saksen. Daar componeerde hij ook zijn 

Johannes Passie. Hij was de eerste die de evangelist een recitatief-rol gaf terwijl 

de andere personages, zoals Jezus, Petrus en Pilatus nog meerstemmig werden 

vertolkt. De koordelen voor volk en priesters zijn vijfstemmig. Deze uitvoering is 
muzikaal en historisch een fraaie kennismaking met deze vroege passievorm. 

I.v.m. het karakter van de Goede Vrijdagviering zal er in deze dienst niet worden 

gecollecteerd maar wordt gevraagd een bijdrage voor de kosten van de muziek 

over te maken op het IBAN-nummer (NL37INGB0002948348) van de commissie 

muziekdiensten ELGG.  

 
De nacht waarmee het allemaal begon, Paaswake 2016 

 

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

Samen met het Stadsklooster organiseren de bij de Raad van Kerken aangeslo-

ten kerken een wake in de Lutherse Kerk in de nacht van zaterdag 26 op zondag 

27 maart.   

Komend vanuit de verschillende Paasnachtvieringen in de stad, komen we sa-
men, jong of ouder, in de Lutherse kerk aan de Haddingestraat. De plek waar 

ook het project 'het Stadsklooster' haar getijden houdt. Hier waken we met el-

kaar de nacht door. Elk half uur is er een korte viering van ongeveer 10 minuten. 

Daarnaast is er in deze ruimte plaats voor stilte en meditatie. Er is een café voor 

gesprek, en koffie om wakker te blijven, en in de kerk werken we onder leiding 

van Matty de Vries, een Groningse kunstenares, aan een gezamenlijk kunstwerk 
dat groeit en ontstaat door de verschillende handen die eraan werken. Sommi-

gen van ons blijven de hele, vrij korte nacht van 12 uur tot 07.23 uur, anderen 

schuiven aan, of gaan weer weg. In de ongeveer 6 uur( de klok gaat immers te-

rug) zijn we zo met een groep van verschillende samenstelling samen. Jong en 

Oud! Want wie mee wil doen, kan mee doen! Om ongeveer 7 uur besluiten we 

met een dageraadviering, waarna we samen ontbijten. Daarna is ieder vrij om 
naar huis te gaan, of naar één van de Paasvieringen in de stad.  

Heb je, heeft u interesse? Wil je, Wilt u meedoen, of meehelpen?Wilt u alleen de 

dageraadviering meemaken en het Paasontbijt? Laat het weten en neem contact 

op met ds. Geert Brüsewitz 

 

Ionaviering ook op eerste Paasdag 

 
Met ingang van dit jaar is er elke 4e zondag van de maand een Iona-viering  bij 

ons in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen 

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

meenschap. Sinds lang is het een pelgrimsoord voor hen bij wie duurzaamheid, 

sociale gerechtigheid en heelheid van de schepping horen bij het zoeken naar 

God. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met 
melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die 

je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is 
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een gebedsdienst voor heelwording. ook op eerste Paasdag,  27 maart, is er een 
vesperviering. De vesper is van 17 uur tot ongeveer 17.45. Je, U, bent heel har-

telijk welkom!  

 

Geert Brüsewitz, namens de Ionagroep Groningen   

 

 

Dienst rondom Waarderende Gemeenteopbouw     

op 17 april 
 

Wat zijn de dingen die goed gaan 

in de gemeente? Waar beleven 
mensen plezier aan? Waar is nooit 

genoeg van? Dat is waar Waarde-

rende Gemeenteopbouw over 

gaat. Over positieve dingen. Met 

elkaar proberen we op het spoor 

te komen wat ieder van ons 
waardevol vindt aan en in de ge-

meente. Inmiddels tekenen zich 

onder begeleiding van Marion 

Bruggen al wat contouren af. Die 

zijn onder gebracht in drie the-

ma’s. Om het actieve daarin te 

benadrukken zien we de gemeente als een soort werkplaats. Een 'werkplaats…:  
 

— voor verdieping van gelovig leven. Daarbij gaat het om op het spoor te komen 

waar Gods verhaal en mijn en ons verhaal elkaar raken (mystiek).  Dat heeft bij-

voorbeeld te maken met spiritualiteit. 

 

— voor bruggenbouwers in de wereld. Het gaat dan om de dienst en de zorg aan 
de wereld om ons heen dichtbij en verder weg (diakonia). Hoe gastvrij zijn wij? 

Kunnen wij iets betekenen voor vluchtelingen? 

 

— voor duurzame verbindingen. Dan gaat het om de onderlinge verbondenheid 

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

beeld zijn en zoiets als het hernieuwen van de wijkbijeenkomsten. 
 

Inmiddels is enthousiast een begin gemaakt. Er gebeurt meer dan in dit korte 

bestek kan worden aangegeven. Rondom deze thema’s zijn drie verschillende 

groepjes in de gemeente bezig met plannen maken om e.e.a te concretiseren. 

Het is de bedoeling dat deze concrete plannen op feestelijke wijze in de dienst 

van 17 april worden bekend gemaakt. Dit worden de ideeën waar wij als ge-

meente mee aan het werk gaan de komende jaren. Het is dus niet niks!  
 

Dit is dan gelijk de oproep aan allen die hier bij betrokken zijn: om de plannen 

van de drie groepen zo concreet mogelijk te presenteren. Het liefst zien we dat 

op creatieve wijze middels een collage, een spel, foto’s, een filmpje. Enfin, crea-

tiviteit kent geen grenzen! Het zou ook mooi zijn om de dienst samen voor te 

bereiden. Overigens kan nog steeds een ieder meedoen en meedenken met  een 
van deze drie groepen. Eigenlijk is iedereen nodig. Het gaat tenslotte over ons-

zelf. En wie wij zijn als gemeente, nu en in de toekomst. Wil je meedoen? Neem 

dan contact op met Marion Bruggen  (050 318 1907)  

of Jacob Kikkert (06 5151 6030). 
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Geloven met je voeten, 23 april 
 

Een aantal keer in het jaar maken we een wandeltocht op een zaterdag langs het 

bekende Jakobspad - dat uiteindelijk naar Santiago de Compostella voert. Ooit 
zijn we begonnen in Uithuizen. Op zaterdag 23 april (anders dan in het pro-

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

Een tocht die ons voert door het prachtige natuurgebied Dwingelderveld. Een 

tekst, een gedachte of een vraag om al gaande over te mijmeren, of er al wan-

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

‘Geloven met je voeten’ is een activiteit van de doopsgezinde gemeente Gronin-
gen, waarvan we hopen dat veel mensen uit 

omringende gemeenten er aan mee willen 

doen.  

 

Waar en wanneer:  

 

Zaterdag 23 april. We vertrekken om 13:00 
uur vanaf het restaurant het Schortinghuis 

in Spier en komen na een wandeling van 

zo’n 13 km. aan bij de Mariakerk in Ruinen. 

Deze kerk was ooit onderdeel van het oudste klooster van Drenthe; de Benedic-

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

afgehaald worden van het treinstation Assen. Graag even doorgeven indien dit is 
gewenst, opdat we gecoördineerd elkaar vervoer kunnen bieden!  

 

ds Jacob Kikkert 

 

In het ziekenhuis opgenomen? 
 

Onze gemeenten willen graag meeleven. Wilt u van uzelf, familie, leden en be-

langstellenden ons een opname laten weten? U kunt dat doorgeven aan de des-
betreffende predikant, ds. Geert Brüsewitz (06 5429 6082) en ds. Jacob Kikkert 

(06 5151 6030). 

 

Zomertijd 27 maart         
 

De klok wordt dit jaar een uur vooruitgezet op paasmorgen. De dienst start zoals 

gebruikelijk om 10.00 uur. Maar  vanwege de overgang naar de zomertijd is er 
geen paasontbijt! Je kunt wel het Paasontbijt meemaken in de in de Lutherse 

kerk aan de Haddingestraat. Voorafgaand aan het ontbijt is daar om 7.00 uur 

een Dageraadviering.  
 

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 1 maart 2016 
 
Na de opening door Alex leest Jacob uit Chassidische vertellingen van Martin 

Buber het verhaal over de Baäl Sjem: Hij hoort steeds twee stemmen die aan 

hem trekken; de roep van het oude land om terug te keren, de stemmen uit de 

aarde, én de stem van God uit de hemel, die zegt dat hij in zijn huidige plaats, 

zijn eigen land moet blijven. In de Chassidische vertellingen keert steeds het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVw6Tytr7LAhUEvBQKHb3MDDYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhelvoirt.net%2Fagenda%2Fzomertijd%2F&psig=AFQjCNHxrKng1_WstQsBIyCfLB1NiKtXwQ&ust=1457984805382256


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

8 
 

thema van de gebroken werkelijkheid terug, en over de keuzes die je maakt, wat 
er toe doet in het leven.  

 
De inhoud van de ledenvertoeving op zondag 13 maart wordt voorbereid. 
Ter voorbereiding van de voorjaarsledenvergadering (op 14 april as.), waar de 

jaarrekeningen worden besproken, worden alle penningmeesters en de gehele 

financiële commissie voor een aparte bijeenkomst uitgenodigd. De financiële 

commissie zal daarna verslag doen aan de KR en vervolgens aan de ledenverga-

dering. 

 
Tijdens de ledenvergadering staat zoals gewoonlijk ook het punt Benoemingen 

op de agenda. Momenteel  zijn er 6 KR leden. Dat is eigenlijk te weinig om alle 

taken goed en naar tevredenheid, uit te voeren.  In het reglement staat boven-

dien dat het er minimaal 7 moeten zijn.   

 
 

De hele KR gaat op 5 april naar de toerustingsavond voor KR leden, die door de 

ADS in Leeuwarden georganiseerd wordt. De KR vergadering die op die avond 

gepland staat komt dan te vervallen. 

 

In het proces van Waarderend Gemeentopbouw wordt nu in de verschillende 

groepen gewerkt aan concrete plannen. De Klankbordgroep komt 21 maart weer 
bij elkaar en op 17 april zal alles  in een zondagse dienst gepresenteerd worden.  

Op de oproep in het Gemeenteblad voor vrijwilligers voor enkele (schoon-

maak)klussen is weinig reactie gekomen maar wel voldoende om aan de slag te 

gaan. 

Pijke Vossestein en Romkje Veenstra zijn bereid een workshop te organiseren op 

de BV, over Doperse Dis en St. Pannekoek  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVsaTkub7LAhWFuRQKHQqyDbMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fyalicreatives.com%2Fblog%2Fthe-demonic-voices-of-an-entrepreneur%2F&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNFNyAM5lgy3JCYXjOy3znzFMawXUw&ust=1457985570403577
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJgofXur7LAhXGuRQKHdRjBZMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Froyalty-free-stock-images-silhouette-seven-people-image178439&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNH0pCQ0rvNl8vLV2jxIsCS0Ma3PTQ&ust=1457985839951619
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Marjolijn Coolman is bezig met de organisatie van een uitstapje van DG Eenrum 

en DGG samen, op 12 juni. De bestemming zal Emden zijn, met de boot vanuit 

Delfzijl.  

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 
 

Wijk Vinkhuizen 
 

Op vrijdagmiddag 26 febr.2016 kwamen we bij elkaar bij Annie en Anton, voor 

het eerst in hun nieuwe woning/flat in de stad. En net als voorheen in hun kos-

terswoning naast de kerk, daarna in Noordhorn, was er ook hier weer plaats voor 

ons allen! 

 
Deze middag kwam Annette ons  

vertellen over de Voedselbank, over de 

werkzaamheden die nodig zijn voor de 

uitdeeldagen. Over de toeleveringsbe-

drijven, supermarkten etc. en hoe alles 

zorgvuldig moet worden gecontroleerd 
o.a. op kwaliteit en houdbaarheid. Hoe 

ook iedereen de bij de persoon / ge-

zinssituatie passende levensmiddelen 

meekrijgt. 

 

Deze instelling van hulp, de Voedsel-

bank, gerund grotendeels door vrijwil-
ligers, neemt nog altijd een plaats in 

van levensbelang voor velen; er worden 

mensen geholpen, die hiermee een moeilijke periode kunnen overbruggen. 

Het was een levendige en interessante middag waarvoor Annette met haar goed 

onderbouwde inbreng heel hartelijk dank werd gezegd! 

 
Ook veel dank voor de gastvrijheid van Annie en Anton, waarbij we hen nog toe-

zongen voor Annie's 70ste verjaardag, de dag hierop! De volgende bijeenkomst 

is op dinsdag(avond) 19 april 2016. 

 

Margriet Oldenziel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimrcrWt77LAhVETBQKHYiABd4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rtvnoord.nl%2Fnieuws%2F155354%2FBeter-Weters-Politiek-Veerboot-naar-Emden-geen-overheidszaak&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNGMZeBA-zyyr-sDBUJhvfbENymNPA&ust=1457984995615154
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 20 maart Palmpasen 
10.00 (doop)dienst in Groningen 

koor, ds. Brüsewitz, ds. Kikkert  

10.00 Zondagsschool in Groningen 

 

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. Van der Werf 
 

Zondag 27 maart, Pasen 

09.00 Paasontbijt (opgave bij Mads 

Haadsma 050-5348734) 

10.00 Dienst, ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 3 april 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Zondag 10 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 
 

Zondag 17 april 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

 

Zondag 24 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

 

Andere activiteiten 
 

Maandag 14 maart 

14.30 Zusterkring 

 
Dinsdag 15 maart 

14.00 Wijk Paterswolde 

bij fam. Rietema, Hortensialaan 1  

in Paterswolde 

 

Woensdag 16 maart 

19.30 Quiltgroep

 
Woensdag 30 maart 

19.30 Quiltgroep 

 

Dinsdag 5 april 

10.30 uur Regionale ontmoetingsdag 

Zusterkringen in Haren 
19.45 Kerkenraad 

(Themaochtend is 12 april) 

 

Woensdag 6 april 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 
Dinsdag 12 april 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

 

Woensdag 13 april 

19.30 Quiltgroep 

 
Donderdag 14 april 

20.00 30+ 

 

Maandag 18 april 

14.30 Zusterkring 

 
Donderdag 21 april 

20.00 uur Open avond 

‘Beleving van het landschap’,  

met drs. Femke van Dam 

Meer informatie in het volgende  

Gemeenteblad 
 

Woensdag 27 april 

19.30 Quiltgroep 

 

Vrijdag 29 april 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 
 

 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

http://mamasclub.nl/culemborg/activiteitenkalender/
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Jaarverslag 2015 Doopsgezinde Gemeente Haren, deel 1 
 
Onze gemeente bestaat uit mensen die aangeraakt zijn door de Eeuwige en be-
trokken zijn op elkaar en op de wereld waarin zij leven. 

Uit het jaarverslag blijkt dat de betrokkenheid bij de gemeente en op de leden 

onderling groot is. Er gebeurt veel en er is veel waardering voor al het werk dat 

wordt verricht. De kerkenraad dankt alle zusters en broeders (ook zij die in het 

verslag niet bij name genoemd worden) voor hun inzet. 

 
Kerkenraad 

De kerkenraad vergaderde één keer per maand in de regel op de eerste dinsdag 

van de maand. Daarnaast was er veelvuldig contact via e-mail, telefoon en voor 

en na de kerkdiensten. De kerkenraad werd in 2015 gevormd door: 

Zr. L. C. G. Salomons-Amelo, voorzitter 

Zr. M. Haadsma-van der Molen, secretaris 
Zr. J.C. de Vries-Durksz 

Adviserende leden:  

Ds. K. van der Werf, predikant 

Br. R.J. Nienhuis, administrateur en financieel adviseur van de kerkenraad 

Dat de kerkenraad slechts 3 leden telt, is een zorgelijke situatie. 

 

Leden en belangstellenden 
In 2015 zijn twee leden en één belangstellende overleden: T. Haas-Visser, H.I. 

Onnes-de Groot en G. Speerstra-Hoekstra. 

Drie belangstellenden traden als lid toe tot de gemeente: V. Kruisheer-Bai, 

G. Rietema-Siebenga, R. de Vries-Holman. Als belangstellenden werden inge-

schreven: J. Postema en H Rietema. Bedankt als belangstellende, wegens ver-

huizing naar Sappemeer: H.A.L. Haaijer-Addinga. 
Het aantal leden bedroeg hiermee op 31 december 2015: 60 (eind 2014: 59). 

Het aantal belangstellenden was op 31 december 2015: 22 (eind 2014: 25). 

De ledenadministratie werd ook dit jaar verzorgd door br. P.J. Haadsma. 

 
 
Kerkdiensten 

Nog steeds is er (bijna) elke zondag dienst. 

Meestal komt de gemeente bijeen in het eigen 

kerkgebouw, soms ‘kerken’ we elders. 

Veel diensten werden geleid door ds. Van der 

Werf. Van de eigen leden gingen Br. Hoekema, 
zr. Van Kempen en zr. Kieft regelmatig voor in 

de dienst. Daarnaast gingen gastpredikanten 

voor, waarmee de gemeente vaak al lang een 

band heeft. Vaste organisten zijn mevrouw 

Matty Niemeijer-Nieuwenhuijse en de heer 

Philip Kiemel. Ook konden we weer vele malen 

een beroep doen op Dick Rozenga, organist 
van het Witte Kerkje. 

Bijzondere diensten. Op 25 januari was de 

World Fellowship Day in Assen. De doopsge-

zinde gemeente Groningen kerkte bij ons op 

15 februari en nam het koor mee. Op 15 

maart was er een dienst over de Martelaarsspiegel. In deze dienst bood I. Keijser 
namens haar zuster, onze oud-predikante ds. M. Keijser, een Martelaars-spiegel 

uit 1685 aan, geschreven door Tieleman van Braght met illustraties van Jan 

Luyken. Op Palmzondag, 29 maart, was Haren weer te gast bij een doopdienst in 
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Groningen; het koor ondersteunde de gemeentezang en de kinderen toonden 
hun versierde palmpasenstokken. Daarna was de Avondmaalsviering op 3 april 

met ds. Van der Werf en de Paasdienst op 5 april o.l.v. ds. Van Hoorn, voorafge-

gaan door het traditionele paasontbijt. In de dienst op 12 april traden drie be-

langstellenden als lid toe tot de gemeente. Op 7 juni kerkten we met de DG Ro-

den in Eenrum en op 21 juni was er de GDS buitendag in Gieten. Dit jaar hielden 

we, zoals gebruikelijk, in de zomermaanden gezamenlijke diensten met de leden 
van de Vrijzinnige Protestanten. Om en om in ´t Witte kerkje en onze Verma-

ning. De startdag met maaltijd had plaats op 13 september. De Regionale Broe-

derschapsdag werd op 4 oktober gevierd in Groningen met aansluitend work-

shops en een maaltijd. De jaarlijkse oecumenische dienst in de Nicolaaskerk was 

op 8 november. Op 22 november herdachten wij de overledenen van het afgelo-

pen jaar; daar kon ieder persoonlijk ook een kaars aansteken. De sfeervolle en 
door de zusterkring goed verzorgde Adventsavond had op 15 december plaats. 

Op de goed bezochte gezinskerstviering op 20 december speelden de zondags-

schoolkinderen o.a. ‘De vierde wijze uit het oosten’. Ook bij de kerstavonddienst 

op 24 december zat de kerk vol; door medewerking van veel vrijwilligers uit het 

koor van Groningen werd het een feestelijke dienst. 

 

Ledenvergaderingen 
Er werden twee ledenvergaderingen gehouden. Op de voorjaarsledenvergadering 

op 23 april werd zr. J.C. de Vries-Durksz benoemd als kerkenraadslid. Omdat de 

fysiotherapeuten vanwege een fusie hun praktijk in de Vreehof op korte termijn 

willen verlaten, werd een commissie gevormd die zich zal buigen over ‘De toe-

komst van de Vreehof’. Na de pauze was er een gedachtewisseling over ‘Het be-

staansrecht van de gemeente’. We doen aan onderricht en zien om naar elkaar, 
zetten ons in voor het oudpapier. Maar waar staan we als gemeente in de samen-

leving als het om de verkondiging gaat? Wat hebben wij de wereld te bieden? 

Waar sta je voor als gemeente; hoe geef je dat vorm op het grensvlak van ge-

meente en wereld? Op 26 november werd de najaarsledenvergadering gehouden. 

Zr. L.C.G. Salomons-Amelo werd herbenoemd als voorzitter. Er werd verslag uit-

gebracht over ’de toekomstmogelijkheden van de Vreehof’. Besloten werd de 
benedenverdieping van de Vreehof  

in januari op te knappen  

(rekening houdend met de  

brandveiligheidseisen) en deze  

per 1 februari 2016 te verhuren  

aan M. Karenbeld, logopedist.  

 
 

 

 

 

Bijeenkomsten en kringen 

 
Open Avonden (verslag G.G. Hoekema) 

In 2015 zijn er vier open avonden gehouden. 

De eerste op 19 februari 2015, waar drs. Yvonne Hilgenkamp een lezing hield 

over ‘Vernieuwingen en veranderingen van beeldende kunstenaars en architec-

ten’, waar zij wegen insloegen die afstand namen van het bestaande en van de 

heersende opvattingen. 

Op 17 maart was Marcel Mendos, musicoloog en programmeur van het Noord 
Nederlands Orkest onze gast. Hij vertelde over componisten die eigenlijk in 

dienst waren en moesten voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers. Dat gold 

bijvoorbeeld voor Haydn. Beethoven, Mahler, Strawinsky en Schönberg lieten 
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geheel andere geluiden horen, die eerst ook niet altijd gewaardeerd werden. De 
ongeveer 40 aanwezigen hebben het als een boeiende avond ervaren.  

Op 16 april kwam Prof. Piet Visser, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis en 

doopsgezinde geschiedenis om te laten zien hoe ook in die geschiedenis altijd 

mensen waren die een andere kant opgingen. Hij maakte onderscheid in een re-

formatie die de maatschappelijke orde in stand hield en een radicalere reforma-

tie, die ook de maatschappelijke orde aantastte. Luther en Calvijn en ook Zwingli 
behoorden tot de eerste reformatie, de anabaptistische, doopsgezinde reformatie 

was van een andere orde. 

Op 5 november was er een grote schare vol belangstelling voor Dr. Marcel Zwit-

ser die studie maakt van de bijbel die Bach gebruikte bij het componeren van 

zijn muziek. Met name de aantekeningen van Bach zijn daarbij interessant. Ook 

een koraal van Bach liet hij horen en vertelde daar het een en ander over. 
De voorbereidingsgroep bestond uit Hendrik Blanksma, Geert Christians, Ger 

Zijlstra en Gabe Hoekema 

 

Themaochtenden en de bijbelgesprekskring 

Zowel in voor- als najaar waren er ook in 2015 maandelijks themaochtenden on-

der leiding van ds. Van der Werf op dinsdagmorgen, en bijbelgesprekskringen op 

woensdagavond onder leiding van zr. Kieft. In het verslag van de predikant (Ge-
meenteblad april 2016) kunt u hier meer over lezen.  

 

Zusterkring (verslag R. Dijkman) 

In 2015 kwamen we negen maal bijeen. We hebben twintig leden, ook een aan-

tal uit Groningen. En een gemiddelde opkomst van zeventien. 

Er zijn twee middagen, vaak in januari en september, met eigen inbreng. Dan 
nemen we iets mee om over te vertellen. Verder worden middagen gevuld met 

een gastspreker. Ds. Saakjen van Hoorn sprak over Keltische spiritualiteit (Iona). 

Ds. Van der Werf vertelde over de Matteüs Passion. Br. Anne van der Zijpp ver-

telde bij zijn zelfgemaakte dia’s over Bijzondere vogels in onze naaste omgeving. 

De Groningse dichteres Berthe Zwama promootte haar nieuwe bundel, las uit 

eigen werk en vertelde hoe ze tot het dichten komt. Zr. Fien van Kempen hield 
een lezing ‘Van Venus tot Madonna’. Mw. Hinke Beukema vertelde ons over en 

gaf een opsomming van vrouwen die in hun beroep ‘eerstelingen’ waren, zoals 

Aletta Jacobs en Anne Zernike. We maakten liturgiekaartjes voor de Advents-

avond die we elk jaar verzorgen voor de gemeente. Hiervoor gebruikten we o.a. 

de liturgie uit ‘De Brief’ van de LFDZ.  

 

Naast de bijeenkom-
sten in de Voorhof, wa-

ren er ook andere acti-

viteiten. Eind augustus 

startten we met een 

uitstapje naar Roden. 

Daar is in de voormali-
ge Scheepstra-school 

één lokaal helemaal 

ingericht in de sfeer 

van Ot en Sien: het 

‘Scheepstra-Kabinet’. 

We bezichtigden ook de 

Catharinakerk, de oude 
dorpskerk, en wandel-

den rond het nabij ge-

legen landgoed Men-

singhe. Tot besluit een 
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heerlijk etentje. In oktober was er een gezamenlijke middag in Haren voor het 
hele GDS gebied. In maart was in Buitenpost één van de landelijke studiedagen. 

In mei eindigden we met een wandeling en ergens gezellig theedrinken. We 

steunen de stichting Doopsgezinde Vrouwen Zendingshulp met ons collectebusje 

en met de opbrengst van de collecte gehouden tijdens de Adventsavond.  

Zo waren in 2015 onze bijeenkomsten weer heel waardevol. 

Ook in 2015 werd het bestuur gevormd door: zr. G. Rietema-Siebenga (voorzit-
ter); zr. R. Dijkman-Leutscher (secretaris) en zr. A van Wijk-van Bergen (pen-

ningmeester). 

 
Quiltgroep (verslag B. Hoekema) 

De quiltgroep komt nog steeds regelmatig bijeen. We proberen om de week bij 

elkaar te komen, maar dat komt niet altijd uit. Daarom spreken we van te voren 
een aantal data af. Sommige leden werken aan iets voor zichzelf, anderen zijn 

bezig met een nieuw patroon dat in Quiltnieuws stond. Sinds kort hebben we er 

een nieuw lid bij uit de doopsgezinde gemeente Assen. 

We hebben meegedaan aan de actie voor vluchtelingen en hebben daar een quilt 

voorgemaakt. 

We hebben plannen om in juni met elkaar naar het Quiltfestival in Noord- Gro-

ningen te gaan. Dat wordt om de twee jaar gehouden. Twee jaar geleden zijn we 
er ook geweest, een gezellig dagje uit! 

 

30+ Groep (verslag A.G. Hoekema) 

De samenstelling van de 30+ groep is al enige jaren redelijk hetzelfde ondanks 

pogingen om nieuwe leden, van buiten de Gemeente erbij te krijgen. Door de 

hectiek van het dagelijks leven is de samenstelling wisselend per avond. We pro-
beerden eens in de 6 weken bijeen te komen. 

Traditie getrouw hebben we een BBQ gehad om de zomer in te luiden en vakan-

tieplannen en andere dingen die ons bezig houden te delen. 

We zijn verder gegaan met het bespreken van hoofdstukken uit het boek van 

Karen Armstrong ‘Catechismus van de compassie’.  

Ook hebben we een avond stilgestaan bij het actuele probleem van de vluchte-
lingen. Dit bleek ook input te geven voor de kerkdienst die we samen met Gabe 

Hoekema hebben voorbereid. Het thema van deze dienst was ‘Dromen houden je 

wakker’ waarin we verschillende teksten, beelden en liederen verwerkt hebben. 

 

Wijkbijeenkomsten in Paterswolde (verslag P.J. Reidenga) 

Ook bij het wijkwerk slaat de krimp toe. In huize ‘Noordwijk’ te Paterswolde wo-

nen nog maar 2 leden van onze gemeente. De aparte Noordwijksessies op don-
derdagmiddag zijn daarom beëindigd. De nieuwe afspraak voor de gecombineer-

de wijk luidt: de eerste bijeenkomst vindt plaats bij de fam. Rietema omstreeks 

half maart, de tweede huissamenkomst vindt plaats in Huize Noordwijk in de 

tweede helft van september en de derde wordt gehouden bij de familie Reidinga 

omstreeks half november. De gecombineerde groep bestaat uit ongeveer acht 

personen. 
De twee bijeenkomsten dit jaar in Paterswolde leidde ds. Van der Werf in. 

 

Deel twee van het jaarverslag verschijnt in het volgende Gemeenteblad. 

Mads Haadsma 
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Open avond in Haren 
 
De Doopsgezinde Gemeente Haren gaf op 23 februari aan belangstellenden in 

Haren de gelegenheid  kennis te nemen van de kennis van Prof. Hans Renner 

over het onderwerp Midden- en Oost-Europa na de val van de muur. 

 Voor meer dan 100 (!) aanwezigen vertelde Prof. Renner op een boeiende en 

persoonlijke manier wat de oorzaak en gevolgen zijn  voor de landen in Midden- 

en Oost-Europa. 
 

Zijn eigen levensgeschiedenis heeft er mee te maken. Geboren in Praag groeide 

hij op onder gegoede omstandigheden. Zijn vader had een hoge functie in een 

handelsonderneming.  Na de communistische omwenteling in 1948 werd zijn va-

der die zich niet ‘bekeerde‘ tot her communisme letterlijk op straat gezet en tot 

arbeidsdienst gedwongen. De kinderen zouden de kans niet krijgen op een ver-

dere scholing na de lagere school, maar Renner kreeg die kans wel, waarschijn-
lijk om op deze manier tot  het communisme te ‘bekeren’. Ook kon hij aan de 

universiteit studeren, filosofie en geschiedenis.  

In Tsjechië vond een opleving van vrijheid plaats  onder het bewind van Dubcek, 

maar in 1968 werd Tsjechië door Rusland bezet.  

Renner emigreerde datzelfde jaar naar Nederland. In 1985 kwam de onbekende 

Gorbatsjov aan de macht in Rusland en hij besliste mede gedwongen door de 
militaire achterstand met het westen  om de macht in Oost-Europa niet met ge-

weld te handhaven. Met hem en met Jimmy Carter kwam een meer  vreedzame  

coëxistentie tot stand tussen Oost en West. In Midden- Europa ontwikkelde zich 

hierdoor  voorzichtig meer democratie. 

Volgens Renner  waren de belangrijke figuren toen de paus, Lech Walensa in Po-

len, Reagen in de VS, Albright in de VS en Havel in Tsjechië. Daarnaast kan ook 

Kohl genoemd worden in Duitsland. 
In 1989 viel de muur. Die snelheid maakte wel dat de democratisering  in ver-

schillende  Oost_Europese staten stokte. Er was geen democratische traditie 

aanwezig.  En de oude staatsapparaten, inclusief de politie en de inlichtingen-

diensten bleven in stand en dus ook onder de manier van regeren. Men had nooit 

geleerd kritisch na te denken  en de democratische normen en waarden waren 

achtergebleven. Je kan zeggen dat het nieuwe denken  op veel plaatsen is mis-
lukt.  

De leiders waren en bleven  min of meer dictator. De economische ontwikkelin-

gen zijn niet gunstig en dat bevordert de democratische vrijheid niet. Vandaag 

leven we in die omstandigheden. De koude oorlog mag dan voorbij zijn, van een 

warme vrede is nog lang geen sprake.  

Met grote aandacht is naar prof. Renner geluisterd. 
 

Gabe Hoekema       

    

De volgende Open Avond is op 21 april. Femke van 

Dam uit Glimmen neemt ons mee naar het landschap 

om ons heen.  Zij maakt van en in dat landschap kunst 

om zo een nieuwe beleving daarvan accent te geven. 
Zelf noemt zij dat: ruimtelijk werk op het kruispunt van 

‘Landart’ en Situationisme, met landschap als drager.  

Femke van Dam is beeldend kunstenaar. Zij is afgestu-

deerd in de ruimtelijke wetenschappen  in Utercht en 

volgde daarnaast een studie vergelijkende godsdiensten in Groningen. Later 

heeft zij op de Academie Minerva  haar bachelor of Arts behaald. 
                           21 april om 20 uur in de Doopsgezinde kerk in Haren. 
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Zusterkring 

 
Op maandag 18 april komt de zusterkring bijeen. 

Mevrouw Tea Rienksma zal onze gast zijn en het onder-

werp “Stilte” behandelen. 

Graag tot ziens op 18 april. 

 

Gerbrig Rietema 
 

 

 

Kerstcollecte 2015 
 

Ook dit jaar is deze collecte weer succesvol verlopen.  

De totale opbrengst bedraagt  €  965,-  een prachtig resultaat. 

Allen die financieel en of organisatorisch hebben bijgedragen aan dit succes, 
van harte bedankt! 

De zondagsschool kan weer een jaar vooruit, de onkosten voor werkmateriaal 

en kleine cadeautjes met de kerst en  het afscheid zijn weer gedekt 

Namens het Jeugdfonds. T.Koorn-Gulmans en P.J.Reidinga. 

Doopsgezinde Gemeente Haren, inzake het Jeugdfonds te Paterswolde. 

Rek. nr. NL 69RABO00315810637 

 

Adoptiethermometer 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand februari een bedrag van  
€ 105,30. Een groot bedrag, waarbij aangetekend moet worden dat er op  

dinsdagavond 23 februari na de lezing een vrije bijdrage voor de adoptiekinderen 

in de thermometer kon worden gedaan. De grootte van dit bedrag  kan niet goed 

worden aangegeven omdat er zondagochtend voor de dienst al weer bijdragen in 

de thermometer werden gedaan. 

De stand is met dit bedrag erbij gekomen op  €  595,65. 

 
L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp2seExL7LAhVH1RQKHVZtAsQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kerkplein-burgum.frl%2Fproducts%2Fzondagsschool-t-mosterdzaadje-protestantse-gemeente-burgum-%2F&bvm=bv.116636494,d.ZWU&psig=AFQjCNEose8RXEJ2MTb6k2yg2GZ4diqz7Q&ust=1457988312794876
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In memoriam br. R.J. Siccama         
in de Doopsgezinde Gemeente te Assen 
 

Br. R.J Siccama is overleden op 23 januari 2016 in de 
leeftijd van 94 jaar. 

Hij is geboren in een boerengezin te Zuidhorn en was enig 

kind, die streng opgevoed werd want hij mocht niet ver-

wend worden. 

Hij wilde ook boer worden en ging naar de landbouw win-

terschool. 
Toen hij Jacomina Elema leerde kennen voelde hij zich opgenomen in een warm 

gezin en zij zouden later de ouderlijke Elema - boerderij in Eppenhuizen gaan 

bewonen. 

30 jaar zouden zij het bedrijf voortzetten en Miep, op en top boerin, genoot van 

het werk bij zaaien en oogsten. 

Het was nog in de tijd met 6 medewerkers, zodat de boer vele bijbanen kon heb-
ben zoals voorzitter van het bestuur van de Rabobank te Garsthuizen.  

Hij heeft zich daar geweldig voor ingezet. 

Naar buiten toe was hij een sociaal mens, gezien en gewaardeerd door personeel 

en buurt. 

Zij kregen één dochter Béa die ook niet verwend mocht worden en klassiek werd 

opgevoed. 

Hij hoopte dat zij op den duur de boerderij zou overnemen, maar zij koos samen 
met Rinus een andere weg. 

Kenmerkend was zijn sterke wil om alles tot in de puntjes te verzorgen, zijn re-

gels vond hij goed voor zichzelf en ook voor anderen. 

Br. Siccama is gedoopt in Middelstum en voor hem was God een dragende kracht 

en de doperse gemeente werd een thuis waar hij bij hoorde en veel boeren-

collega’s kon ontmoeten. 
De tekst van Menno Simons was hem dierbaar: er is geen ander fundament ge-

legd dan Jezus Christus. 

Een verdrietige gebeurtenis was het ongeluk in Huizinge toen een kind ineens de 

weg opfietste en bij hem onder de auto kwam en het niet overleefde. 

Op zijn sterfbed vertelde hij nogmaals zijn worsteling over vergeving terwijl hij 

geen schuld had. 
Op den duur verhuisden zij naar Gieten, een bungalow met een prachtige tuin 

die precies zo onderhouden moest worden als hij het wilde. 

Zijn trots waren de kleinkinderen en hij heeft nog mogen beleven dat er een ach-

terkleinkind geboren is. 

Op zijn sterfbed heb ik hem de zegenbede mogen meegeven voor zijn laatste 

reis om in overgave zijn levensadem terug te geven aan de Schepper. 

  
Saakjen van Hoorn-Dantuma 
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Vanuit de kerkenraad 
 
De kerkenraad heeft op 23 februari weer vergaderd. Het eerste gedeelte van de 

vergadering was samen met de VVP, één van onze vaste huurders. Ieder jaar 

hebben we daarom ook een gezamenlijk overlegmoment waarbij het gebruik van 

het gebouw aan de orde komt, gezamenlijke activiteiten en andere punten die 

van belang zijn. We zijn blij dat deze samenwerking in goede harmonie verloopt. 

Na de pauze heeft de kerkenraad gefilosofeerd over de toekomst. Wat is het wat 
ons bindt en hoe lang kunnen we dit volhouden? 

Voor ons is het pastoraat van groot belang en het omzien naar elkaar. We zullen 

ook moeten kijken naar samenwerking met andere DG gemeentes in de regio. 

Het gezamenlijke gemeenteblad is daarbij al een eerste stap. Ook andere activi-

teiten kunnen we in de toekomst samen oppakken. 

Zolang we nog voldoende schouders hebben om één en ander te kunnen dragen 

en zolang de financiële middelen dat toe laten, hopen we nog lang een plek te 
zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Jelly Wester 

 

Paasdienst 
 

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

gezamenlijk met de VVP Assen. In deze dienst zal ds. T. Weidema Bos voorgaan. 
Het thema luidt “Mensenkind, sta op!”. Naast onze vaste organiste, Tiny van 

Nimwegen, zal Denise Doek haar medewerking verlenen op dwarsfluit. Beide zijn 

al druk aan het oefenen met prachtige paasmuziek. We hopen op een volle kerk 

met een inspirerende paasdienst en mooie muziek en liederen. 

Himmeldei 

Op zaterdag 3 maart is er weer hevig gepoetst en gesopt in onze Vermaning. Met 

vereende krachten zijn de laatste dennennaalden verwijderd, de ramen gelapt, 
de keukenkastjes uitgenomen en alle spinnen zijn weer verwijderd. Zo gaan we 

weer fris een nieuw jaar in. En zoals het spreekwoord zegt; Vele handen maken 

licht werk. 

 

 

Thema avond: 
 “Balsem voor de ziel.” 
 

Al weer enige tijd geleden is in een overleg 
tussen de Doopsgezinde kerkenraad en een 

vertegenwoordiging van het bestuur van de 

VVP Assen geopperd om zo nu een dan een 

gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. 

Woensdagavond 13 april is het zover. 

Henk Rook en Bert Prins, beide lid van de 
VVP organiseren een avond in de Doopsge-

zinde kerk. 

Een programma waar muziek en tekst el-

kaar afwisselen. 

Wat raakt ons in momenten van verdriet, 

eenzaamheid en geeft troost, rust en ook 

berusting: Balsem voor de ziel. 
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Iederen kent de ervaring om in moeilijke momenten geraakt te worden door mu-
ziek en/of  poëzie. 

U bent van harte welkom, er is koffie/thee vanaf 19.30 uur. Het programma be-

gint om 20 uur, halverwege is een pauze voor ontmoeting. Rond 21.30 sluiten 

we de avond af. 

We hopen op een goede opkomst van beide geloofsgemeenschappen! 

U kunt de auto parkeren op het Veemarktterrein of Oostersingel( betaald parke-
ren tot 21 uur) 

voor vervoer kunt u een van de kerkraadsleden bellen. 

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt u na afloop een bijdrage deponeren 

in de zgn. weegschaal. 

 

Avond gespreksgroep 
 

Op donderdag 11 februari hadden we onze avond gespreksgroep met deze keer 
als thema “Kunnen we zonder God?” aan de hand van een artikel van de sociaal 

psycholoog Hans Boutellier en het artikel “In geval van twijfel, grijp naar het 

iets” van Stephan Sanders en Yvonne Zonderop. 

Groeit het christendom of neemt de secularisatie toe? Neemt de belangstelling 

voor religie toe of af in de wereld? 

Beide worden beweerd. Het opmerkelijke is dat beide beweringen waar zijn. 
Sinds de jaren zestig geloven veel mensen niet meer in God, maar hoe leven we 

eigenlijk zonder God? 

We zien een verschuiving ontstaan; Waar ontleen je je waarden aan als de mo-

raal die van God komt, weg valt? Hoe doen we het zonder God met ethische vra-

gen en normen. Twijfel is de grondtoon geworden van onze samenleving en toch 

is er ook een roep om christelijke waarden en nieuwe vormen van zingeving. 

Voor ons was de essentie van het gemeente zijn, van ons doopsgezinde geloof, 
het omzien naar elkaar, de onderlinge verbondenheid. En het verlangen naar iets 

wat groter is dan jezelf, een soort basisverlangen naar een arm om je heen.  

Ook al heeft de kerk door de secularisatie minder relevantie in de samenleving, 

de samenleving geeft niet alle antwoorden op het hoe en waarom, mensen blij-

ven op zoek naar spiritualiteit. 

Het was een boeiende avond rond dit thema. 
 

Jelly Wester 
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“Preekboek” 
 
Zondag 21 februari 2016 

Voorganger           : Br. F. Dukers 

Organiste              : Zr.T.van Nimwegen. 

Thema                  : 

De muzikale overdenking was: De muzikale overdenking was: “Jesu, meine 

Freude” in uitvoeringen van Walther en Zachow.  
Zondag 6 maart 2016 

Voorganger           : Ds. S. van Hoorn-Dantuma 

Organiste              : Zr.T.van Nimwegen. 

Thema                  : Als het kwaad goede mensen treft. 

De muzikale overdenking was: De muzikale overdenking was: “Ich ruf zu dir, 

Herr Jesu Christ” van Samuel Scheidt. 

In deze dienst hebben we br. R.J. Siccama herdacht. 
En als verrassing voor dominee Saakjen hadden we de kleurplaten ingekleurd die 

we na haar vorige dienst hadden gekregen n.a.v. het thema van die dienst  “De 

boom die vrucht zal dragen”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de 

Doopsgezinde Gemeente te Assen 
 

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

      Dantuma.  

Dinsdag    8  maart Zusterkring; spreekster mevr. Verbrugge 

      van boekhandel Iwema 

Donderdag 17 maart 10.00 uur Ochtendgespreksgroep.***)  

Donderdag 17 maart 20.00 uur Avondgespreksgroep 

Woensdag  16 maart 14.30 uur ALV 

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

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

     Kortehemmen;  gezamenlijke dienst met 

     De VVP. 

Zondag  10 april 10.00 uur Br. R. Akse.  

Dinsdag   12 april Zusterkring; jaarvergadering 

Donderdag 21 april 10.00 uur Ochtendgespreksgroep.***) 

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

Dinsdag   10 mei Zusterkring ( jaarlijks uitstapje) 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum  

 
 

Preekrooster Eenrum 
 

24 maart Saakje van Hoorn (Avondmaal) 19.00 uur 

27 maart Jacob Kikkert (Groningen) Pasen 

  3 april Dhr Meiborg (Roden) 

15 mei Pinksteren met het Westerkwartier (Jan Johan Kuiper) 

12 juni Naar de Doopsgezinde Gemeente Emden 

 

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

 
 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgba-yb7LAhUBzRQKHU_QBQ8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dgeenrum.doopsgezind.nl%2Ftext.php%3Fpaginaid%3D905&psig=AFQjCNGYnVrKTsEubtLMqpzqB_XpU2s6Tg&ust=1457989504041732
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Inspiratie-reis 

naar Berlijn    

5 mei t/m 8 mei 
 

Berlijn staat synoniem voor dynamiek en moderniteit. Na de hereniging werden 

historische gebouwen gerenoveerd, spectaculaire bezienswaardigheden zagen 
het licht. Maar ook de sporen van het verleden blijven altijd in het stadsbeeld 

aanwezig. Berlijn is een stad met een bewogen verleden. Tientallen jaren lang 

was het het symbool van de verdeling en verscheurdheid geweest. Maar ook een 

metropool die door de tijden heen altijd vol ideeën en impulsen, kunst, cultuur 

en creativiteit, is geworden tot een symbool van verzoening en het overkomen 

van gescheurdheid. 

 
Sedert een tiental jaren is er het Doopsgezinde Vredescentrum in Berlijn 

(MFB), verbonden aan het Mennoheim, het thuis van de doopsgezinde gemeente 

in deze stad. Het Vredescentrum probeert bij te dragen aan het reflecteren op 

onze vredesopdracht in de wereld als doopgezinden. Ook praktisch geeft ze daar 

handen en voeten aan in het café Abraham-Ibrahim als plek voor de interreli-

gieuze dialoog en een project rondom geweldpreventie door karate. Wie aan 
doopsgezinden denkt, denkt niet meteen aan de vechtsport karate. Toch is dat 

een van de activiteiten in de sportschool van het Mennonitisches Friedenszen-

trum Berlin. Karatekids ondergaan er rituelen die bij de weg van de vrede horen. 

En dat allemaal onder leiding van een predikante. 

 

Op onze 'Pelgrimage naar vrede en gerechtigheid’, het thema voor deze jaren dat 
ons is aangereikt door de Algemene Doopsgezinde Societeit, hebben het Frie-

denszentrum gevraagd om ons te inspireren en te helpen bij het vormgeven van 

deze taak. Vandaar deze inspiratie-reis. Wat kunnen we leren van de aanpak in 

Berlijn? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Hoe kunnen wij in onze omge-

ving, in Groningen, iets laten zien van deze roeping? 

 

 

Voor wie: geïnteresseerden in het thema en die daar handen en voeten aan willen 
geven in de eigen gemeente 

 
Wanneer: 5 mei t/m 8 mei 

 
Voertaal: Nederlands en Duits 

 

Locatie: Menno Heim, Promenadenstr. 15b, 12207 Berlin. S Bahn Lichterfelde Ost 
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Vertrek: donderdag 5 mei om 16:00 uur stipt vanaf de doopsgezinde kerk te Ha-
ren.  

 

Verwachte aankomst in Berlijn om 23:00 uur (neem iets te eten en te drinken mee 
voor onderweg). 

 

Terugreis: zondag 8 mei na de lunch. Verwachte aankomst 21:00 uur. 

 

Vervoer: er wordt gereisd met een touringcar (25 personen)  of met twee busjes  
(18 personen), afhankelijk van het aantal deelnemers 

 

Logies: Er zijn verschillende opties. 1) Menno Heim biedt een aantal eenvoudige 
kamers (van een-persoons tot meer-persoons) met gebruik van gezamenlijk sanitair. 
Het aantal plaatsen is beperkt. 2) Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in een na-
bijgelegen Miles Hotel Berlin Steglitz 3* (op loopafstand) ondergebracht te worden 
waar voor u een reservering gemaakt kan worden. 

 
Kosten: de kosten bedragen ca. € 185 Dit bedrag is inclusief vervoer, de over-

nachtingen in Mennoheim en de maaltijden op vrijdag, het ontbijt en de lunch op 

zaterdag en het ontbijt en de lunch op zondag. Zaterdagmiddag en avond zijn 

vrij om een bezoek te brengen aan Berlijn en u wordt verzocht zelf zorg te dra-
gen voor de avondmaaltijd. Om kosten te besparen kunt u lakens, kussenomtrek 

en handdoek mee te nemen. Overigens is dit ook verkrijgbaar in Menno-heim 

tegen een kleine vergoeding). De meerprijs voor de overnachtingen in het nabij-

gelegen hotel is ca. € 145 per persoon incl. ontbijt.   

 

N.B. Indien de kosten bezwaarlijk zijn kunt u contact opnemen met ondergete-

kenden. We hechten er belang aan dat een ieder kan deelnemen. Daarom be-
staat er de mogelijkheid van een kleine tegemoetkoming in de kosten uit een 

van de diaconale fondsen. 

 

Programma: In overleg met Martine Basso wordt het programma nader uitge-

werkt. Voorlopig ziet het er in grote lijnen als volgt uit: Vrijdag zullen we een 

groot gedeelte van de dag gepland worden rondom de inhoudelijk uitwerking van 
het thema. Mogelijk kan zaterdagmorgen een bezoek gebracht worden aan het 

Abraham Ibrahim café. Zaterdagmiddag en avond zijn vrij om een eigen invulling 

aan te geven, of eventueel samen met anderen. Zondagmorgen is er de kerk-

dienst, en na de gezamenlijke lunch keren we weer huiswaarts. 

 

Mochten de kosten een bezwaar zijn kunt u zich in verbinding stellen met de 
predikanten. 

 

Opgave vóór 6 april i.v.m. de reserveringen 

 

Voor meer informatie en opgave. 

 
ds. Geert Brüsewitz 
ds. Jacob Kikkert 
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Oproep wonen in het Gasthuis 
 

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het samenvoegen van de woningen 

Nieuwe Boteringestraat 47-16 en 47-17.  

 

De woning is per 1 maart opgeleverd en beschikt nu, na samenvoeging 

over een woonkamer, keuken, slaapkamer en ruime badkamer op de be-

gane grond en op de verdieping nog 2 (slaap)kamers en ruime opberg 

mogelijkheden. Keuken, sanitair, CV installatie zijn volledig vernieuwd. 
Ook is er veel aandacht besteed aan isolatie.  

 

Al met al een prachtwoning, met uitzicht op de tuin, geschikt voor bewo-

ning door tenminste 2 personen. De benedenverdieping is volledig rol-

stoeltoegankelijk en er zijn mogelijkheden voor het plaatsen van een inva-

lidentoilet. 

 

Het Gasthuis bestuur wil graag in contact komen met mensen die voor de-

ze woning belangstelling hebben en die voldoen aan de selectiecriteria van 

het Gasthuis (o.a. smalle beurs, sociale betrokkenheid bij het wonen in 

een hofje, enige affiniteit met de Doopsgezinde Gemeente). 

 
De huurprijs zal voor bewoners, die in aanmerking komen voor een huur-

toelage, € 689 (incl. € 39 aan servicekosten) bedragen. 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn of iemand kennen die in de woning zou willen 

wonen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur 

van het Gasthuis   

 

Willem Schillhorn van Veen  

(tel. 0597 354375 e-mail schillvv@agroweb.nl). 
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MERK-2018   
 
(Europees Doopsgezind Congres) 
 

 

Na het Doopsgezind Wereldcongres in Pennsylvania (2015) is nu de voorberei-

ding begonnen aan de MERK-2018. Ook dit congres wordt eens in de zes jaar 

gehouden in wisselende landen van Europa. In 2018 is Frankrijk aan de beurt, 

terwijl we nog hele goede herinneringen bewaren aan de laatst gehouden MERK 

in Sumiswald, Zwitserland.  
 

Van 4 t/m 6 maart kwamen vertegenwoordigers van de verschillende Broeder-

schappen bijeen in Altkirch, een klein stadje in de Elzas, vlakbij Basel en Mulhou-

se. Vanuit Nederland Henk en Jeanette Stenvers en ik, alle drie namens de 

A.D.S. Door middel van een powerpoint presentatie kregen we een indruk van de 

plaats waar de MERK gehouden zal worden. Dat is Hautefeuille, een klein plaatsje 
60 km. ten oosten van Parijs, ook vlakbij Euro Dysney. 

 

Het is het grote terrein van de verenigde protestantse kerken in Frankrijk, een 

plek met talrijke voorzieningen. Tijdens deze eerste voorbereiding ging het er 

vooral om een wervend thema te vinden, waarbij de Franse vertegenwoordigers 

een voorstel deden in de richting van geloofsoverdracht. Hoe vertellen we het 

verhaal en aan wie? Het kwam in drie talen voorbij: Glaube übermitteln an wen 
und wie? Transmettre la foi à qui et comment? Transmit Faith to whom and how? 

Transmission. De Duitse- en Nederlandse vertegenwoordiging zoekt nog intensief 

naar een woord dat de vlag van de lading dekt. Übermitteln wordt het wat hen 

betreft niet. Ook wij zijn dus nog zoekende. Uiteindelijk zal dit gedachtengoed 

dus in een pakkende slogan terecht moeten komen en gepresenteerd worden.  

 
Heeft u als lezer een idee, meld het mij! Alvast veel dank! De MERK-2018 geeft 

alle ruimte aan jeugd- en jongeren. Daarom is uit elke Broederschap een aantal 

vertegenwoordigers namens jongeren bij de voorbereiding betrokken. Om het 

aantal voorbereidingsvergaderingen te beperken wordt tussendoor via Skype 

vergaderd om zodoende ook reiskosten te besparen. Zondagmorgen heb ik tij-

dens de kerkdienst in de Mennonietenkerk van Altkirch namens de Doopsgezinde 
Gemeenten uit het Groningse de groeten overgebracht en in het kort iets verteld 

van onze situatie. Aan U allen de hartelijke groeten terug.  

 

Wie alvast een blik wil werpen op Google: CME-MERK. Na de volgende voorberei-

dingsvergadering, begin december, zal ik zorgen voor een update. 

 

Renze Yetsenga            r.yetsenga@planet.nl 
 

 

mailto:r.yetsenga@planet.nl
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GDS Beraadsmiddag - Over Gezamenlijkheid 
 

Kleine gemeenten hebben een zekere kwetsbaarheid. Veel werk wordt gedaan 
door een kleine groep mensen en vaak wordt alle energie gebruikt om het hoofd 

boven water te houden. Tegelijkertijd zijn kleine gemeenten in onze regio van 

groot belang voor een levend geloof van de leden, voor onderlinge betrokkenheid 

en voor het bewaren van zoiets als traditie. We raken hier aan wat er wezenlijk 

toe doet voor onze gemeenten.   

 
De GDS organiseert eens per jaar een studie- of beraadsmiddag voor de ge-

meenten in Groningen en  Drenthe. De vorige keer was het steekwoord ‘commu-

nicatie' en werd er met elkaar gekeken naar wat gemeenten beschikbaar hebben 

aan materiaal waarmee ze zich intern en extern presenteren. Dat leverde een 

schat aan ‘best practices’ op. 

 

De studiedag op 28 mei heeft voorlopig als thema 'gezamenlijkheid'. Meer geza-
menlijkheid in onze regio zou wel eens van belang kunnen zijn voor de komende 
jaren, voor onze toekomst, opdat ʻdoopsgezind leven, leren en vierenʼ zoveel 

mogelijk blijft bestaan en gevoed wordt, waar het ook nu aanwezig is. Wetende 

dat iedereen gehecht is aan de lokale gemeente, nodigt de GDS gemeenten uit 

om om eens buiten de vaste kaders te denken, in de richting van wat voorhan-

den is om in gezamenlijkheid te doen, te delen en te vieren. Het gesprek met 

elkaar geeft ruimte, en helpt ook om onze opvattingen over autonomie te toet-
sen: niet leidend, maar ondersteunend aan gemeenschappelijkheid die er met 

Gods zegen een levende praktijk van maakt, aan personen en individuen voorbij. 

 

Wieteke van der Molen zal ons op de beraadsmiddag begeleiden. Zij gaat in op 

de rol die een plek als 'Dopersduin' heeft als broedplaats van geloven, en dat 

bezig is een verbindende factor te worden voor doopsgezinde gemeenten in het 
Noord-Hollandse. Wat is de filosofie (of theologie) hier achter? Kunnen GDS-

gemeenten in hun eigen situatie en context hiervan leren? Dit zijn de vragen die 

op de Beraadsmiddag centraal zullen staan. En natuurlijk is er ook het verbin-

dende van de ontmoeting over grenzen van de eigen gemeente heen. Ook waar-

devol! En gezellig!  

 

Wieteke van der Molen is  leraar en herder tussen de vrijmoedige West-

friezen van de doopsgezinde gemeente Schagen, Barsingerhorn, Wierin-
germeer en Medemblik en is zij directeur van broederschapshuis Dopers-

duin. Daarnaast geeft zij bijbelse theologie binnen de Doperse Cursus. 

 
 

Wanneer: 28 mei 2016 

 

Tijd: 13.30 tot uiterlijk 17.00 uur 

 
Lokatie:  

(wordt nog nader bekend gemaakt) 

 

Informatie:  
ds. Jacob Kikkert (jhkikkert@doopsgezind.nl) 
 

mailto:jhkikkert@doopsgezind.nl


Algemeen 
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Uitnodiging voor zaterdag 9 april 

Utrecht, 2 maart 2016. Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse zendingsworkshop. 

Dit keer een ontdekkingsreis met ds. Ruud Mulder door het thema: 

 

‘Pastoraal aan de slag’  

 

Gemeenteleden treffen zichzelf steeds meer aan in omstandigheden waar pastoraal handelen ge-

wenst is. Daarbij ervaren ze echter vaak onbekendheid en verlegenheid. Men wordt geconfronteerd 
met vragen als: ‘Hoe kan ik hier in pastorale zin iets betekenen?’, ‘Hoe kan ik helpen?’ ‘Moet ik 

over mijn geloof beginnen of niet?’ ‘Welke grenzen houd ik aan?’ ‘Wat moet ik hier vooral niet 

doen?’ Vergelijkbare vragen doen zich voor bij initiatieven op missionair vlak: ‘Hoe treden we men-
sen en zeker de naaste, van buiten de gemeente die je nodig heeft, tegemoet? Hoe kunnen we van 

betekenis zijn voor de naaste? Richtingaanwijzers welkom dus.  

Eigenlijk zijn dit niet alleen vragen voor individuen afzonderlijk. Deze vragen haken ook aan op het 

niveau van gemeenten, ringen, sociëteiten. Zovele gemeenten immers hebben geen theoloog of 
pastorale medewerker meer, of de professional is aangesteld voor een zó groot gebied dat ‘doe-

het-samen-zelf’ noodzaak wordt. Hoe kunnen we op eigentijdse manier onze roeping (missie) ge-

stalte geven binnen de gemeente en naar buiten toe? Staan we toe dat alle energie opgaat aan het 
in stand houden van ‘van alles en nog wat’ in de gemeente, òf gaan we (ook) aan de slag met sa-

men Zin zoeken in Bijbelverhalen, met ‘preken door leken’, met ruimhartig en veelkleurig pastoraat 

en met missionaire actie? Ds. Ruud Mulder gaat 9 april hierover met u aan de slag. 

 
Hoe dan ook, er valt op het gebied van pastoraat en missionaire actie in ieder geval veel 

te leren, te ontdekken en te oefenen - daarmee beginnen is op zichzelf al inspirerend. 

 
Tussen-de-middag 

Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch voor u klaar. Na de lunch bent u 

welkom bij de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending; u kunt, als lid, desge-
wenst agenda en stukken voor deze vergadering tevoren opvragen bij het secretariaat.  

Wie is ds. Ruud Mulder? 

Ds. Ruud Mulder is sinds 2007 werkzaam als (doopsgezind) geestelijk verzorger in zie-

kenhuis Tergooi , locatie Blaricum. Daarvoor was hij 23 jaar gemeentepredikant met als 
laatste standplaats Arnhem. Zijn afstudeer-hoofdvak theologie was  ‘Pastorale theologie 

en psychologie’. Het pastoraat is gedurende zijn  loopbaan in de gemeenten aan zijn hart 

gebonden geweest; vandaar ook zijn overstap naar meer gespecialiseerd werk op het 

gebied van het pastoraat in het ziekenhuis.  

Hoe ziet het programma van 9 april 2016 er uit? 
 

10.00u ontvangst met koffie en thee in de gemeentezaal  

        van dg Bussum-Naarden 

10.30u start programma met ds. Ruud Mulder over ‘Pastoraal aan de slag’ 

12.00u Theologen Denktank van DZ brengt verslag uit  
**** 

12.30u Lunch (graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. inkopen) 

13.00u ALV, tot uiterlijk 14.00u 

 
Waar?     Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, 

     Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het station 

 

Wanneer dit even kan: kom met openbaar vervoer, dat bespaart parkeerpro-
blemen. 

 
Wilt u iemand meenemen? Van harte welkom! Graag tot ziens in Bussum, 

 

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending 
 



 

 

Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele pastoraat 

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

9301 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

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

0592-343769 

Secretaris: J. Wester-Veenstra,  

Telgenkamp 7, 9451 GE Rolde 

0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 

lid: R.de Poel-Hijlkema 
Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Uitvoerend boekhouder: 

T. Koudenberg-Huizinga , Tymans-

hof 8, 9403 PJ Assen 

0592-375895 
Rek.nr.NL18RABO0302912592 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13, Assen 

Postadres: Telgenkamp 7,  
9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

www.dgassen.doopsgezind.nl 

 

Wijkhoofden: 

Wijk 1: Kloosterveen  

Zr. R. de Poel-Hijlkema 
Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Wijk 2: Beilen    

Br. H. Manting 

Pr. Bernhardstr 1-P,  9411 KH Beilen 

0593-543939 
Wijk 3: Centrum/West   

Br. G.J. Blanksma 

Emmastraat 8, 9401 HG Assen 

0592-316688 

Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/Assen-

Oost 
Zr. J. Wester-Veenstra, Telgenkamp 

7, 9451 GE Rolde, 0592-248053 

Wijk 5: Marsdijk/Rhee/ Assen 

Noord/Peelo 

Zr. A. Hummelen-Evenhuis 

Asserstraat 202, 9486 TE Rhee 

0592-291662 
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http://www.dgassen.doopsgezind.nl/

