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 Doopsgezinde gemeente 
 Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

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

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

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

 

Kerkenraad 

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

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

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 
Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 
 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  

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

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

Lay-out 

Frans Riepma 
  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 
33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

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

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

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

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 22 juni 2016. Kopij (alléén als Word-

document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) 

inleveren vóór 15 juni 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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In kleuren en geuren 
 
Het hemelvaartweekend brachten Hotsche en ik door in Parijs. De plek die voor 
ons ooit ‘thuis’ was. De drukte op de vele zonnige terrasjes, de flair, de grandeur 

en allure van deze wereldstad, de SDF (dakloze) met trekharmonica in de Métro, 

de vriendelijk converserende ober (het bestaat), we namen het allemaal weer in 

ons op.  We slenterden door de Jardin des Tuileries, langs de Seine en bezochten 

het Louvre, het huis van Balzac, Orsay en het kleine museum van 'het Romanti-

sche Leven’ met werken van de in Dordrecht geboren kunstenaar Ary Scheffer. 
Uiteindelijk, vermoeid door de vele indrukken die we hadden opgedaan, zochten 

we op goed geluk een bioscoop. Even rust voor de pijnlijke voeten. Geïnstalleerd 

in comfortabele fauteuils lieten we ons verrassen door wat toevallig gedraaid zou 

gaan worden: 'La Saison des femmes' werd vertoond. Regisseuse Leena Yadav 

beschrijft op realistische wijze het leven van vier gewone Indiase vrouwen: Rani, 

Lajjo, Bijli en Janaka. Ze wonen op het uitgedroogde platteland van Gujarat, 
waar ze alleen met elkaar vrijuit spreken over mannen, seks en het leven. 'La 

Saison des femmes' is daarmee een interessant inkijkje in deze werkelijk totaal 

andere cultuur. De overweldigende kleurrijke filmbeelden, met daarin het goud-

geel, vermiljoen en oker van opgetaste kruiden, de geluiden en de geuren (ver-

beeld ik mij), het riep voor ons herinneringen op aan de reis door India die we 

ooit maakten ten tijde van het doopsgezind Wereldcongres in Kolkata in 1997. 

Regisseuse Leena Yadav, zelf afkomstig uit Mumbai, heeft in de loop van haar 
reizen door ruraal India talloze vriendschappen gesloten met vrouwen die ze 

ontmoette. Ze was verrast dat ze in de traditionele samenleving, waar vrouwen 

slechts geacht worden kinderen te baren, verrassend openhartige discussies kon 

hebben over gender, seksualiteit, ambities, maar ook over misbruik. Het vormde 

de stof voor de film die uit meerdere lagen bestaat en waarin het verhaal van 

vier vrouwen op sensitieve wijze wordt verteld.  We maken kennis met de 30-
jarige Rani die in een een afgelegen woestijndorp woont. Zij was — voor ons on-

denkbaar — een kindbruidje en al na twee jaar weduwe; amper 16 jaar oud. Op 

haar beurt moet zij nu een huwelijk arrangeren tussen haar 17-jarige zoon Gulab 

en de enkele jaren jongere Janaki, die iets verderop woont. De beide jongeren 

zijn er totaal niet op voorbereid om te trouwen en al gauw loopt het mis. Gulab 

verstoot Janaki, hij gaat liever uit met zijn vrienden, drinkt en jaagt op andere 
vrouwen. Intussen hoort Rani 

van haar vriendin Lajjo dat ze 

regelmatig mishandeld wordt 

door haar man, omdat ze on-

vruchtbaar zou zijn en daardoor 

schande brengt over de familie. 

Als even later Rani’s beste 
vriendin Bijli met haar striptea-

seshow in het dorp aankomt, 

raken de vier vrouwen het on-

der elkaar eens dat ze iets moe-

ten ondernemen tegen de eeuwenoude patriarchale tradities waaraan vrouwen in 

het woestijnachtige Gujarat onderworpen worden. Gesteund door hun vriend-
schap en hun verlangen naar vrijheid, worden ze geconfronteerd met hun demo-

nen, en dromen ze van liefde, tederheid en een betere, menswaardige toekomst 

ergens ver weg. 'La Saison des femmes' is een kleurrijke, ontroerende, maar ook 

bij tijd en wijle een harde film over vrouwendiscriminatie, stereotyperingen èn 

emancipatie in India. Een overigens onvermijdelijk Bollywoodsausje maakt het 

soms harde en hartverscheurende van de film gelukkig ook wel weer dragelijk. 

Onder de indruk, dit keer van de film, duurde het even voor we weer besef had-
den van de Parijse werkelijkheid van ons hemelvaartweekendje-weg. 
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Eenmaal thuis las ik een ander verhaal. Over een vrouw met de haren los, die 
niet spreekt maar doet. Hier spreekt het lichaam, worden zintuigen geprikkeld en 

deinzen mannen verschrikt terug. Johannes beschrijft aan het begin van het 

twaalfde hoofdstuk van zijn evangelie hoe de vrienden van Jezus bang worden 

van de aanraking van een vrouw. Het is het meerlagige verhaal over twee zus-

sen, twee stereotyperingen: de deugdzame vrouw aan het aanrecht en de 'foute' 

vrouw met de losse haren die conventies doorbreekt en de voeten van Jezus met 
geurig gekruide olie zalft (en dan is er nog hun broer, maar die speelt een bleke 

bijrol in het verhaal). Stereotypen, in ons hoofd. En Jezus? Hij is hun vriend. In 

zijn ogen bestaan de stereotypen niet. De Indiase theoloog Dr. K. M. George, 

van de Orthodox Syrian Church in India, wijst er naar aanleiding van dit evange-

lieverhaal op dat geurige kruiden en specerijen een belangrijke rol spelen in de 

Indiase wereld. De geurige, heilige olie symboliseert in de oosterse orthodoxie de 
alles doordringende natuur van de Heilige Geest die leven geeft. En wie kent niet 

het verhaal van de vrouwen die op zondagochtend bij het graf aankomen met 

geurige kruiden? Beide verwijzen naar de hoop op zoiets als verrijzenis en nieuw 

leven. 

 

Een aangename geur staat dan ook voor welzijn en helen, daartegenover een 

slechte geur die doet denken aan dood en bederf. Daarom doet de mode-
industrie — we waren immers in modestad Parijs — geweldig zijn best om paral-

lel aan de nieuwste modetrend ook een eigen parfum te promoten; om de al-

macht van dood en bederf in de wereld te maskeren. 

 

Het gebruik van geurige kruiden en specerijen symboliseert in het Oosten de 

hoop op nieuw leven. Het zalven van de voeten van Jezus door Maria, zoals dat 
beschreven staat in twee evangeliën, is vanuit dat perspectief goed te begrijpen. 

Het herkennen van de betekenis van haar daad vereist fijngevoeligheid van de 

toeschouwers. Jezus zelf gaf blijk van die fijngevoeligheid. Dr. K. M. George 

maakt dan nog een verdiepingsslag: in de Indiase culturele wereld is het ge-

woonte dat een student zich buigt en de voeten van de docent aanraakt. Het is 

een uiting van respect en een manier om een zegen te vragen. De richting waar-
in de voeten van de meester zich bewegen, is namelijk een voorbeeld om te vol-

gen. Het is de goede richting. De leerling zoekt immers naar het goede, het wa-

re, naar licht en liefde, en volgt in zijn voetstappen. De voeten van de leider 

gaan in de richting van het goede. 

 

O ja, ‘het hele huis zich vulde zich met de welrie-

kende geur’. Dat is geen toevallige frase in het Jo-
hannesevangelie. Het legt een diepere betekenis 

bloot. Het huis staat wellicht voor de gemeente, of 

de wereldwijde christelijke kerk, maar we kunnen 

dat beeld oprekken tot de hele wereld. Geur dringt 

immers overal in door. Zo neemt de Geest van God 

die waait waarheen zij wil alle hindernissen en 
doordesemt de werkelijkheid. De moed en 

daadkracht van de vrouw in het evangelie, en de 

vrouwen 'La Saison des femmes’, ze zijn een krach-

tig getuigenis van die levenskracht.  

 

ds. Jacob Kikkert 

 
Voor de trailer van de film: www.youtube.com/watch?v=pcVwe7W1brY 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  

  

 
 

Zaterdag 21 mei 

13.00 uur Geloven met je voeten 

 

Zondag 22 mei 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien 
14.30 uur Concert Noord Nederland 

Gitaarensemble 

17.00 uur Iona Vesper 

                      

Maandag 23 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag 24 mei 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofswerkgroep 

Zaterdag 28 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 29 mei 
10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Maandag 30 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 

               Jaarvergadering 

 
Zondag 5 juni 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Dinsdag 7 juni 

10.00 uur Koffiemorgen 
19.30 uur Kerkenraad 

Donderdag 9 juni 

14.30 uur De Nederlandse Iona 

Groep organiseert St.Columba’s 

Day: zie informatie bij algemeen  

Zaterdag 11 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zondag 12 juni 
10.00 uur Dienst in Emden 

Ds. Jan Lüken Schmid 

Zie informatie bij algemeen 

Geen dienst in Groningen 

 

Dinsdag 14 juni 
18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45 uur Natafelen-gespreksgroep 

Woensdag 15 juni 

Redactievergadering 

 

Zondag 19 juni 

10.00 uur GDS Buitendag         
Ds. G.J.Brüsewitz en                 

Ds. J.H.Kikkert 

Zie informatie bij algemeen 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Dinsdag 21 juni 
18.45 uur Doperse Dis 

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 
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Geloven met je voeten 
 
Afgelopen zaterdag vervolgden we het Jakobspad, zonder Jacob want die was 

ziek. We liepen met zijn vijven (Gerrit, Janneke, Renze, Sieds en ondergeteken-

de) van Spier naar Ruinen. De tocht was werkelijk prachtig met de bloesem en 

een grote afwisseling in wolkenluchten en in het landschap. We liepen dwars 

door het Dwingelderveld: een ‘stil’ gebied waar zelfs geen bereik op onze tele-

foon was.  
Het gedicht waarmee we op pad gingen, was van Eppie Dam: ‘Huis om stil te 

zijn.’ Dit gedicht staat in de brochure van Nijkleaster Jorwert. Renze Yetsenga, 

die het voorlas,  was bij het DoReCafe van donderdag 21 april geweest, waar Ds. 

Hinne Wagenaar sprak over deze plek van stilte, bezinning, verbinding.  

In Ruinen spraken we in het café nog even verder over de wandelingen die in 

Jorwert georganiseerd worden. Het eerste deel wordt in stilte gelopen, bij het 

begin van het tweede deel krijgen de deelnemers een vraag ter bezinning mee 
die te maken heeft met het thema van de dag. In het derde en laatste deel wordt 

iedereen uitgenodigd om weer ‘in verbinding’ te gaan met anderen en elkaar te 

vragen naar de gedachten bij de bezinning.  

Ons voorstel is om voor de volgende etappe een deel van de tocht ook op deze 

leest vorm te geven. Wellicht leidt dat tot (nog) meer bezinning op deze verder 

zeer gezellige tocht.  
 

Swanhilde de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloven met je voeten op 21 mei 
 
Ooit zijn we begonnen in Uithuizen. De laatste keer voor de zomer, op zaterdag 

21 mei,  voert de wandeling over het Jakobspad van Ruinen naar het plaatsje De 

Wijk. De Mariakerk was ooit onderdeel van het oudste klooster van Drenthe; de 

Benedictijner Abdij van Ruinen. Op weg naar De Wijk loopt onze tocht door het 

Oldenhaverveld en langs de Hoogeveense vaart. Even los van de vertrouwde 
omgeving zijn 'samen' onderweg. De ervaring van de oude vertrouwde toestand 

waaraan we gewend geraakt zijn even loslaten biedt gelegenheid om even 'stil te 

staan' bij jezelf. We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Mariakerk aan de Brink in 

Ruinen en komen na een wandeling van zo’n 14 km. aan bij café de Wiekslag, 

dorpsstraat 71 in De Wijk. Diegenen die met het openbaar vervoer reizen, kun-

nen eventueel afgehaald worden van het treinstation Assen. Graag even doorge-
ven indien dit is gewenst, opdat we gecoördineerd elkaar vervoer kunnen bie-

den!  

 

Opgave bij Jacob Kikkert 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfkuvM7dfMAhWJtBoKHebYBRQQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.nl/illustratie/footmark.html&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNF3WaDNWFGNmPeO1WLFKNiYlJfRfg&ust=1463256518265600
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Wat wacht ons in het nieuwe seizoen?  
Praat mee op 31 mei! 
 
In deze maanden beginnen wij ons weer gedachten te vormen over het jaarpro-
gramma en activiteiten voor het volgende seizoen. Naast een aantal min of meer 

vaste activiteiten in de gemeente zoals de Mennomaaltijd of de Koffiemorgen, 

denken we na over de verder invulling van het een en ander. Het liefst willen we 

hier iedereen uit de gemeente bij betrekken. We staan immers voor spannende 

vragen die te maken hebben met hoe we vorm gaan geven aan de toekomst van 

onze geloofsgemeenschap in de richting die nu voor ons ligt.  
 

Tegelijkertijd  gaat ook ook het reguliere van samen vieren, leren en dienen 

door. Als predikanten stellen we het op prijs als u over de invulling daarvan wilt 

meepraten. Waar gaat uw belangstelling naar uit? Wat voorziet in de behoeften 

die er leven?  Welke thema’s zouden we aan de orde willen stellen? En ook: in 

welke vorm? Als gespreksgroep, een eenmalige iets, als viering, of misschien wel 

in de vorm van museumbezoek of uitstapjes? Veel is mogelijk. Praat mee. Dat is 
nodig. De dominees hebben het nodig. 

 

In het bijzonder nodigen we de werkgroepen van Waarderende Gemeenteop-

bouw uit om alvast mee te denken over hoe en waar de verschillende voorstellen 

en projecten die op dit moment worden  uitgewerkt, een plaats kunnen krijgen in 

het jaarprogramma. 
 

Op 31 mei, om 19.30 in de Mennozaal. Koffie en thee staat klaar. 

 

ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert 

 

 

 

 
 

 
 

 

Waarderende Gemeenteopbouw, viering op 26 juni  
 
In de dienst van 17 april was er de  enthousiaste presentatie van voorstellen, 

ideeën en gedachten, variërend van een wat andere opzet van koffiedrinken na 

de dienst, stilstaan bij grensmomenten- en ervaringen in het leven, tot de vraag 
of we niet  speelgoed kunnen voor kinderen in de noodopvang, omdat daar bijna 

geen speelgoed is. Er is ondertussen meer gebeurd  om op het spoor te komen 

wat ieder van ons waardevol vindt aan en in de gemeente, dan in dit korte be-

stek kan worden aangegeven. Tegelijkertijd merken we ook wel hoe moeilijk het 

is een ieder erbij te  blijven betrekken. Na een aanvankelijk enthousiasme zien 

we nu dezelfde gezichten dapper voorstellen verder uitwerken en plannen ma-
ken. Overigens kan nog steeds een ieder meedoen en meedenken. De verschil-

lende werkgroepen zijn open. Eigenlijk is iedereen nodig. Het gaat tenslotte over 

onszelf. Wij met elkaar zijn de gemeente. 

 

In de dienst van 26 juni zullen de uitgewerkte plannen waar wij als gemeente de 

komende jaren mee aan het werk gaan, worden gepresenteerd door de drie 
werkgroepen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtw82I7tfMAhWEcBoKHTlsAK0QjRwIBw&url=http://www.achterhoekagenda.nl/a/opvoedparty-in-de-opvoedweek/14661&bvm=bv.122129774,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNExVSWyDD-4ZyegsOQ53UiIgO1aTg&ust=1463256661613841
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Huisbezoek en ziekenbezoek 
 
In onze gemeenten proberen we op allerlei wijze aandacht en zorg voor elkaar te 
hebben. Veelal gebeurt dit door gemeenteleden onderling. Op andere momenten 

gebeurt dit door de predikanten. Soms is er ook een aanleiding voor, zoals bij-

zondere omstandigheden van ziekte of persoonlijke pastorale nood. Meestal 

wordt dit door een (wijk)contactpersoon doorgegeven aan de predikanten. Maar 

daarnaast kun je zèlf ook het initiatief nemen! Graag zelfs! Want soms kan het 

zijn dat predikanten niet onmiddellijk geïnformeerd worden over het wel en wee 
van gemeenteleden terwijl we het zeer op prijs stellen dat er met ons contact 

wordt opgenomen in geval van ziekte, ziekenhuisopna-

me of anderszins.  

We hebben hiervoor altijd tijd en gelegenheid. 

 

ds. Geert Brüsewitz  en ds. Jacob Kikkert 

 

 

Samenwerking in het Noorden  
(Broederschapsvergadering, 23-04-2016) 

Vier gemeenten (Leeuwarden, Drachten/Ureterp, 

Heerenveen/Tjalleberd en Groningen) hebben samen 
het initiatief genomen om de mogelijkheden te on-

derzoeken van een verregaande samenwerking. 

Doel is het zijn van een toekomstbestendige Doopsgezinde gemeente in het 

Noorden van Nederland. We willen komen vanuit onze eigen mogelijkheden en 

verantwoordelijkheden tot een nieuwe, inspirerende vorm van samenwerking.  

We willen over zeg maar 15 of 20 jaar ook nog een krachtig Doopsgezind geluid 
kunnen laten horen.  

De aanleiding is gedeelde zorg over onze financiële mogelijkheden, dalende le-

denaantallen en toenemende vergrijzing. Maar wij willen niet bij de pakken neer-

zitten, maar juist een toekomstvisie ontwikkelen die levende gemeenten onder-

steunt. Misschien wel opnieuw uitvinden wát een Doopsgezinde gemeente zou 

moeten zijn. We willen onze verschillen respecteren en toch onze krachten bun-

delen. Eén van de zaken waar we aan denken is een poolvorming van onze pre-
dikanten. We hebben ons pilotproject voorlopig genoemd ‘Masterplan voor het 

Noorden’. We stellen momenteel een werkgroep samen uit een afvaardiging van 

onze predikanten, leden van iedere gemeente en vertegenwoordigers van de 

ADS. Voor begin september is een bijenkomst van de gezamenlijke kerkenraden 

gepland. 

We willen daarbij gemeenten betrekken in onze regio die onze visie op de toe-
komst delen. Het is nadrukkelijk niet een verhaal van een viertal grotere ge-

meenten alleen, maar een verhaal dat inclusief wil zijn: dus inclusief kleinere 

gemeenten. We willen niet wachten tot het water ons aan de lippen staat, maar 

nú handelen, nu we nog keuzemogelijkheden hebben voor de toekomst. 

Wij zijn blij dat de broederschapsraad en de ADS ons in ons gezamenlijke proces 

actief willen ondersteunen. Bent u als gemeente geïnteresseerd geraakt, neemt u 
dan met één van de initiatiefnemers contact op. U bent uitgenodigd! 

 

Gatske Koning (Leeuwarden) 

Marjan van der Meulen (Heerenveen/Tjalleberd) 

Jehannes Regnerus (Drachten/Ureterp) 

Alex van ’t Zand & Jan Cees Noord (Groningen) 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYs8jA79fMAhXDChoKHX3hA88QjRwIBw&url=http://www.direction.nl/subsidies/regionale-subsidies/subsidie-advies-bureau-noord-nederland/&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNH0DABvU7Ce8Fl_7t4Cq3yDBOJfrA&ust=1463257055548974
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Wat meer over de verkoop van het Rusthuis 
 
Het Rusthuis aan de Savornin Lohmanlaan is vele jaren verhuurd aan de NOVO. 

Toen het voor hun doelgroep niet meer geschikt bleek is een paar jaar geleden 

de huur opgezegd. Na flink zoeken en veel gesprekken met gegadigden en buurt 

konden we het verhuren aan een instelling voor Jeugdzorg. In verband met ont-

wikkelingen op dat gebied was het aanvankelijk voor de periode van 1 jaar. Ge-

lukkig kon dat verlengd worden met nog twee jaar tot 1 juli 2016. Daar is nu een 
eind aan gekomen. Omdat steeds minder jongeren in aanmerking komen voor 

uithuisplaatsing staat het Rusthuis nu al een paar maanden gedeeltelijk leeg. De 

huur wordt per 1 juli aanstaande niet meer verlengd, waarmee gehele leegstand 

van het Rusthuis dreigt. Een situatie die we ons als DGG niet kunnen veroorlo-

ven, want de kosten lopen door en de huur (bijna € 50.000) zullen we dus niet 

meer ontvangen. Het financiële probleem dat we hebben en dat noodzaakt tot 

omvangrijke bezuinigingen, wordt er alleen nog maar groter van. Vandaar dat de 
Beheerraad alles op alles heeft gezet om een nieuwe huurder te vinden. Toen dat 

niet lukte is gekozen voor verkoop. We zijn er heel gelukkig mee dat dit is ge-

lukt. Met de koper is overeenstemming bereikt over de prijs en over de bestem-

ming. Hij heeft een plan gemaakt dat woningen oplevert die passen in de buurt, 

en die daar dus op draagvlak mogen rekenen. Dat vonden we belangrijk, want 

het Rusthuis is een mooi gebouw en heeft jarenlang een prominente plek in de 
omgeving ingenomen. Blij zijn we ook met de koopprijs - € 650.000 – die de 

DGG voor het Rusthuis zal krijgen. Een bedrag dat € 170.000 hoger is dan de 

boekwaarde die in de balans van het Beheerfonds is opgenomen. En bijna even-

veel hoger dan het laatst gemaakte taxatierapport aangeeft. 

Verkoop betekent niet alleen dat een leegstandsprobleem, met alle negatieve 

financiële gevolgen van dien is voorkomen, maar ook dat de Beheerraad geen 

zorg meer hoeft te dra-
gen voor het Rusthuis. 

Het verhuren van het 

Rusthuis is in de afge-

lopen jaren een heel 

zware taak voor de 

vrijwilligers, die we zijn, 
gebleken. Energie die je 

eigenlijk liever aan an-

dere activiteiten van de 

DGG wilt besteden.  

De opbrengst die met 

de verkoop van het 
Rusthuis is verkregen 

maakt geen einde aan 

de financiële problema-

tiek van de DGG. De huuropbrengst was dus bijna € 50.000, terwijl de kosten 

circa € 25.000 bedragen (verzekering, belastingen, onderhoud etc.). Een netto-

winst dus van € 25.000. De opbrengst van de verkoop ( € 650.000) gaan we be-

leggen bij het Mennofund. Pas als het rendement daar 4 % is zal dit jaarlijks € 
25.000 opleveren. Een even hoog bedrag als de “winst” op het Rusthuis tot nu 

toe. We worden er dus financieel gezien weinig tot niets beter van. Wel hebben 

we met de verkoop een flinke zorg minder en wordt een dreigend extra tekort 

van bijna € 75.000 (wel kosten, geen huur) voorkomen. Er is dus alle reden om 

in vervolg op de adviezen van het Jethrorapport hard te blijven werken aan het 

verlagen van de uitgaven van het Kerkenfonds. De middelen van het Beheer-
fonds zijn zoals bekend niet langer toereikend om de DGG van een stabiele toe-

komst te verzekeren. We hopen hiermee een duidelijke toelichting te hebben ge-
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geven op de mededelingen in de ledenvergadering over de verkoop van het 
Rusthuis. 

 

De Beheerraad 

 

 

Collecte opbrengsten vanaf  31 januari t/m 8 mei 2016 
 
31 Januari Inloophuis   € 117,60 

  7 Februari Friedenszentrum Berlijn € 174,50 

21 Februari Hospice Groningen  € 149,75 

28 Februari DCG    € 79,20 

  6 Maart Het Kopland   € 110,60 

13 Maart Eirene    € 118,85 

27 Maart Wereldwerk   € 137,86 
  3 April Vluchtelingen Iritrea € 70,05 

10 April peacemakers team  € 123,35 

17 April Menno Simons Monument€ 104,87 

24 April  Anne Zernike fonds € 97,15 

  1 Mei Friedenszentrum Berlijn € 79,10 

  8 Mei Paraguay   € 71,00 
  8 Mei Eigen Gemeente  € 70,15 

 

Sietske Koopman  

Secretaris College van Collectanten 

 

‘Verhalen van de gemeente’ 
Op weg naar een toekomst waarin Doopsgezind zijn blijvend inspiratie 

geeft aan degenen die bij de gemeente betrokken zijn, en is voor de we-
reld waarin we leven. 

Op zoek naar ons verhaal, en op zoek naar uw gedachten over onze toe-

komst. 

 

We zijn als doopsgezinde gemeente onderweg. Sommigen noemen het een pel-

grimstocht. Anderen zijn samen op weg. Een weg van waarderende opbouw. 
Soms is het een mooie tocht met vergezichten en nieuwe uitdagingen, soms is 

de weg smal, en moeten we hard nadenken of we wel genoeg in huis hebben om 

de tocht te volvoeren. Er zijn zorgen over geld, over middelen, en over de men-

sen, onze leden en belangstellenden, ons grootste kapitaal. Want we geloven, en 

geloof kan bergen verzetten, maar we missen krachtige sterke handen… Aan de 

wil en de kennis ontbreekt het niet! We zijn en rijke en rijpe gemeente. 

Maar we merken dat het soms toch lastig is, naast het bestuurlijke werk, en de 
noodzakelijke besluiten die genomen worden en ook moeten worden, om ieder-

een er bij te betrekken, iedereen mee te nemen. Al te gauw is het de gemeente 

van een paar mensen, een paar trekkers, die ‘ze’ worden. ZE doen maar.. En wat 

doen ZE nu weer. Om gemeente te zijn en werkelijk te blijven moeten we ver-

schillende dingen doen.  

1. Het is belangrijk dat iedereen meegaat en meekan op deze weg van vernieu-
wing. Daarom zijn we ook een proces van waarderende gemeenteopbouw be-

gonnen. Het is wezenlijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen, gehoord worden 

en vormgeven en bijdragen aan hoe we gemeentezijn in de tijd die komt. En het 

is belangrijk dat zij die besluiten en uitvoeren gevoed worden door de hele ge-

meente, en  de ruimte en het vertrouwen krijgen om het voortouw te nemen. We 

zijn met elkaar op een lange en soms best zware weg, maar hopelijk ook een 

weg die nieuwe moed geeft, nieuwe hoop, en die ons nieuwe vergezichten geeft. 
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Uit de evaluatie van het proces van waarderende gemeenteopbouw die nog volgt 
zullen zeker bouwstenen tevoorschijn komen voor de gemeente die we straks 

willen en kunnen zijn.  

Maar als predikant ben ik ook zelf  benieuwd naar uw ideeën  en gedach-

ten nu naast het proces dat nog gaande is er ook het rapport van Jethro 

is verschenen over onze financiële positie. Dit bepaalt ons met grote ur-

gentie bij de toekomst, en vraagt naar onze creativiteit bij mogelijkhe-
den en onmogelijkheden. Daarom zal ik in de komende maanden bij  be-

zoeken u hier ook nadrukkelijk naar vragen. Begin september doe ik 

daar dan verslag van aan de kerkenraad en de gemeente. Ik nodig u ook 

van harte uit om te bellen, als u heel direct uw hoop, uw verlangen of uw 

zorg wil meedelen! En u kunt ook ten allen tijden een mail sturen! 

2. Daarnaast wil ik zoals al vaker gevraagd en geopperd is, het verhaal van onze 
gemeente in al haar verscheidenheid beter vertellen en laten vertellen. Een van 

de initiatieven die uit deze gedachte voortkomt is de nieuwsbrief van het gast-

huis, waarin de gemeente geïnformeerd wordt over het wel en wee van deze 

mooie voorziening, om zo u, de hele gemeente erbij te betrekken. Vanaf nu wil ik 

ook proberen dit beter gestalte te geven in het gemeenteblad: Met een nieuwe 

rubriek ‘verhalen van de gemeente’ waarvan we hopen dat het onze har-

ten enthousiast maakt voor alles wat er wel niet in en vanuit onze ge-
meente gebeurt. En ik hoop dat u, dat anderen, mee invulling willen geven aan 

deze rubriek. Dat als er mooie dingen gebeuren in ons midden en vanuit de ge-

meente, we niet vergeten hiervan verslag te doen in het gemeenteblad. Liefst 

niet alleen objectieve verslaglegging, maar vooral wat het voor u betekent heeft, 

hoe het u verbindt met de kern van wat gemeentezijn zijn kan! 

Ds. Geert Brüsewitz  
 

Een eerste begin met… 

 

Verhalen van  

 

                         de Gemeente … 
                                        een maaltijd met Eritreeërs 
 

 
 

 

Enige tijd geleden kwam er een huisje vrij in ons Gasthuis. En het leek het be-

stuur een mooi idee om een vluchteling, met een status, vanuit een centrum een 
plek te geven in Groningen. Een huis. Het werd een Eritrees Orthodoxe geestelij-

ke, Aboena Thekle Mariam. Hij heeft ook de zorg voor Eritrese Orthodoxe chris-

tenen op zich genomen en verzorgt vieringen in de Orhodoxe kerk van Groningen 

aan de Ganzevoortsingel. Gemiddeld 100 ,veelal jonge, mensen doen aan deze 
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vieringen mee. Nu dit zo is, leek het leuk en goed, als een van de verbindingen 
met de wereld om ons heen, met hen kennis te maken. Aldus is gebeurd. Het 

was best lastig, want tijd en afspraak worden  in verschillende culturen heel an-

ders beleefd. Wij zijn denk ik overdreven punctueel, en gauw zenuwachtig als 

het een beetje onduidelijk is. Maar alles kwam, zonder dat ik van veel op de 

hoogte was, helemaal goed! Ons idee was dat het een beetje Gronings eten en 

wat Eritrees eten zou zijn, en dat we wat gemengd aan tafels zouden zitten, 
liefst met voldoende tolken, zodat we wat konden praten, wat vragen.. Met Pau-

lina  Roozemeijer had ik de afspraak gemaakt tijdens een maaltijd van de Eri-

treeërs in de Orthodoxe kerk, een paar weken geleden. Daar begreep ik dat het 

basisvoedsel, dat er  vrijwel elke maaltijd is, Injera is. Een soort gefermenteerde, 

zuurdesemachtige pannenkoeken die gemaakt worden van speciaal Teff-graan. 

Omdat de Orthodoxe kerk heel veel vastenperiodes heeft wordt daar vaak 
slechts wat sla, wat linzen enzo bij en op gegeten, want melkprodukten en vlees 

zijn vaak dan verboden. De pannekoek is je bord en je bestek. Je eet met je 

rechterhand. Heel bijbels. Rechts is namelijk goed, de linkerhand is meer voor de 

minder prominente zaken zoals WC bezoek. Het is dus niet netjes om met links 

te eten! Dat was voor mij al direct lastig, want ik ben links.. Probeer dan maar 

eens met de verkeerde hand, met je handen, netjes te eten! Naar de maaltijd 

toe had ik zogezegd veel stress. Ik kon niemand te pakken krijgen en begon 
maar vast wat in het voren te werken. Op internet uitgezocht hoe het met de 

pannenkoeken zat. Uiteindelijk op donderdag 5 mei naar Hooghalen gereden 

waar het meel geleverd kon worden, om op tijd de pannenkoeken te laten gisten. 

Het bleek niet nodig! Donderdagavond werd mij duidelijk dat ergens al pannen-

koekjes waren voorbereid. Op zaterdag morgen toog ik vol verwachting naar de 

kerk. Met een aantal jonge tot heel jonge vrouwen gingen we er op uit  naar Na-
zar, de Turkse winkel, en naar de AH. Even later was Yemane, een goede kennis 

van Paulina, die goed Nederlands spreekt en onze tolk weg. Hij ging voetballen( 

Dat is een nationale sport in Eritrea, net als wielrennen!) En ineens was de com-

municatie veel moeilijker.. Ik ging met een van de meisjes de Pannenkoeken 

thuis halen. We zijn anderhalf uur onderweg geweest. Want wat zijn er veel 

plekken in de stad waar je lopend en fietsend langs kan, maar met de auto hele 
einden moet omrijden. Om vervolgens met gebaren die je vaak ook van elkaar 

niet begrijpt! op het juiste punt weer uit te komen. Vanaf 3 uur kwamen er meer 

mensen ook van onze gemeente helpen klaar zetten. Swanhilde bijvoorbeeld, die 

een tijd in Ethiopië gewoond heeft, en dus wat woorden kende, en zeker ge-

woonten. Langzaam maar zeker was het tijd om te eten, hele groepen zwermden 

de Mennozaal in. En bij het begin werden witte stukken gaasachtige stof omge-

daan. Meisjes over het hoofd als een soort lichte sluier, jongens over de schou-
ders. De vrouwen in de keuken hadden dit niet, en eerst was onze gedachten dat 

zij vrijer waren dan de anderen, maar het had alleen met de plaats te maken. 

Wit als religieuze kleur. Want het was tenslotte in een kerk! Daarom werd er ook 

niet gedronken, want ook al was vasten voorbij en is er zelfs Eritrees bier in de 

handel, drinken in een kerk doe je niet. De priester was er ook, met zijn diake-

nen. Belangrijk in het midden. Iedereen die binnenkomt geeft hem een 3voudige 
handkus. En kust daarmee ook een kruisje dat hij in zijn handen houdt. Ook mij 

werd door sommigen de hand gekust, tot grote hilariteit van mijn dochters. En 

dan de gesprekken…  

 

Hier volgen wat indrukken: 
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Manon ter Haar : Bij binnenkomst komen de geuren van Eritrese specerijen ons 

al tegemoet. Heerlijk! Ik schoof aan bij drie jonge mensen, later kwam daar nog 

een vierde bij. Vanwege de taalbarriëre was het soms moeilijk om een vlot ge-
sprek te voeren, maar het lukte, zij het met de nodige miscommunicatie. De jon-

gens waren 17 , 18 en 19 jaar oud. Op mijn vraag waarom ze zo helemaal zon-

der familie uit hun land waren vertrokken, was het simpele antwoord: we moes-

ten in het leger en als we dat niet wilden, werden we doodgeschoten. En dus was 

vluchten de enige optie, waarbij vooral het gemis van hun moeder heel zwaar 

woog. Eén van de jongens zei dat ik zijn moeder nu was, waarop mijn antwoord 
was: maak er dan maar oma van! De maaltijd was gedeeltelijk Gronings, Eritrees 

en Nederlands en werd zowel met de rechterhand als met mes en vork genut-

tigd. Voorafgaand werd door de priester een gebed uitgesproken en het was 

mooi om te zien hoe deze jonge mensen daarin meegingen in volle overgave. 

Wel iets anders dan bij ons als we even een moment van stilte  hebben voordat 

we beginnen aan een maaltijd! Er was nog enige verwarring toen ik het begrip 

van mijn twee trouwringen probeerde uit te leggen, mijn tafelgenoot dacht dat ik 
twee echtgenoten had, maar met behulp van een tolk werd deze gedachte uit de 

weg geholpen!De meisjes waren prachtig gekleed met witte doeken om hun 

hoofd en lichaam. Toen ik zei, dat ik dat zo mooi vond, was het antwoord, dat zij 

mijn simpele spijkerrok zo mooi vonden. Prachtig, al die verschillende cultuur-

verschillen en wat mooi dat we elkaar daarin zo konden respecteren. Na afloop 

van de maaltijd sprak de priester, bijgestaan door enkele priesters in opleiding, 
een  gebed uit. Ze dansten daarbij en weer werd er door de gasten mee gebe-

den, geklapt en gewiegd met de handen. Indrukwekkend. ( mij viel op dat de 

overgave bij het dansen van de priester en hoe iedereen meedeed liet zien dat 

dit niet alleen een religieuze dans was. Ze waren ongemerkt weer even thuis!) 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

12 
 

Annette Laver: Ze vroegen hoe oud wij waren of we nog op school zaten. Anna 

niet maar Jildou en Barbara wel. En hoe oud dan? Ze schatten mij als 28 en de 

anderen rond 20. En waarom waren we nog niet getrouwd? We hadden over hun 

vastentijd. Dat het een streng veganistisch dieet was gedurende hun vastentijd. 

Je zou wel flink afvallen opperde Anna. Maar dat viel wel tegen. Of wij ook aan 

vasten deden. Nee. Sommigen wel , je hebt er vooral een vrije keus erin. En wat 
je deed of niet deed was je eigen keuze. En hun vasten was niet aan een tijd ge-

bonden zoals ramadan, maar aan verschillende tijden. Je eet dan geen  dierlijke 

producten. En of we aan besnijdenis deden. Nou eigenlijk niet. Zeker niet voor 

vrouwen en alleen voor mannen als het medisch moest. Veel van het gesprek 

ging over hun verlangen om beter Nederlands te leren en om een baan  opleiding 

of carrière te volgen. Wel mooie momenten. Vooral veel gelachen over hoe we 
die pannenkoek moesten eten, en hoe we ermee moesten eten. En hoe soepel 

het voor hun ging en lastig voor ons. Ik vond het een zeer geslaagde avond, 

waarbij mijn empathie uitging naar deze jonge mensen die hier alleen zonder 

hun familie een toekomst proberen op te bouwen. Laten we hopen dat het hen 

lukt! 

 

 

De keukenploeg 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 22 mei 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 29 mei 

10.00 Ds. F.R. Fennema 

dienst met koor 
 

Zondag 5 juni 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 

Zondag 12 juni 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool met afsluiting 

van het seizoen 

 

Zondag 19 juni 

10.15-14.00 Regionale Buitendag in 

Zeerijp, Boerderij de Diek´n 
Dijkumerweg 2, 9914 TH Zeerijp 

Programma: zie onder Algemeen 

Vraag en aanbod van vervoer: 

fam. Haadsma, 050-5348734 

(alternatief: Dienst in ’t Witte Kerkje, 

10.00 ds. R.J. Immink) 
 

Zondag 26 juni 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 3 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

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) 

 

Andere activiteiten 
 
Vrijdag 27 mei 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 

 

Zaterdag 28 mei 

13.30 GDS-beraadsdag (in Haren) 
Programma: zie onder Algemeen 

 

Zaterdag 28 mei-Zondag 29 mei 

Afsluitend Regioweekend voor 

jongeren tussen de 10 en 18 jaar 

Menno’s Pleats, in Nijhuizum van 

zaterdag 13 u. tot zondag 12 u. Op-
gave bij Yvette Krol (jeugd-

werk@gds.doopsgezind.nl) 

 

Dinsdag 31 mei 

14.00 Theedrinken voor thuisblijvers 

in de Mikkelhorst. 

In de vakantie vervallen veel activi-

teiten. Maar wie contact wil, kan 31 

mei, 5 juli en 2 augustus op de Mik-

kelhorst gezellig komen theedrinken 

vanaf 14.00 uur. 

 
Dinsdag 7 juni 

19.45 Kerkenraad 

In verband met vakantie van ds. Van 

der Werf is de Themaochtend een 

week later 

 

Dinsdag 14 juni 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

 

Woensdag 15 juni 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 
Vrijdag 24 juni 

19.30 Oecumenisch Avondgebed in 

de Dorpskerk 

 

Donderdag 30 juni 

Seizoensafsluiting 30+ 

 
 

 
 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

14 
 

 

Verslag kerkenraadsvergadering 3 mei 2016 
 

Alleen br. Nienhuis is op vakantie, verder zijn allen aanwezig.  

Ds. Van der Werf doet verslag van zijn werkzaamheden. Hij heeft afgelopen 

maand veel bezoekjes afgelegd. Hij is met studieverlof en vakantie van 26 mei 

tot 9 juni op Samos en Padmos. Daarom is de themaochtend van 7 juni verscho-

ven naar 14 juni. Indien pastorale hulp noodzakelijk is, kunt u hierover contact 

opnemen met de kerkenraad.  
 

Omdat er binnen de GDS veranderingen gaande zijn, spraken we over de positie 

van onze gemeente. Op 28 mei is er een GDS-beraadsmiddag over ‘Gemeente-

zijn in een veranderd landschap, een weg naar meer gezamenlijkheid.’ Daar ho-

pen we meer te horen over mogelijkheden voor de toekomst. 

Het is altijd wat graven in het geheugen bij de korte terugblik op diensten. Op 10 

april preekte ds. Van der Werf over de zonnewijzer die de 
tijd terugzette (2 Kon. 20:1-11). Ds. Yetsenga kwam op 

17 april (zondag Jubilate) met een mooi opgebouwde 

dienst. De Openbaringen (7:9-17) zijn voor ons lastig te 

verstaan. Maar, de conclusie was: elk individu doet er toe. 

Ds. Van der Werf preekte n.a.v. 1 Samuel 28 over Saul 

die het contact met God kwijt was. Niet de doden-
bezweerster die hij raadpleegt laat zien hoe het verder 

gaat, maar Saul moet zelf een keuze maken. Op 1 mei 

kerkten we in Roden. Thema was: herdenken. Ds. Van der Werf vertelde over de 

Stolpersteine (‘struikelstenen’, op het trottoir voor huizen van slachtoffers van de 

nazi’s). ‘Een mens is pas vergeten als men zijn of haar naam niet meer noemt!’ 

Hij verbond dit project met Exodus 1, dat begint met: Dit zijn de namen. Het was 

een hartelijke ontmoeting tussen beide gemeenten. Voor herhaling vatbaar. 
 

De stukken voor de voorjaarsledenvergadering op 12 mei zijn al verzonden. Het 

voorbereidende werk is in de kerkenraadsvergaderingen van maart en april ge-

daan. Nog enkele puntjes worden nagelopen. 

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter even voor negen uur 

de vergadering. 
 

Mads Haadsma 
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Open avond in Haren met Femke van Dam 
 
Op 21 april kwam Femke van Dam ons iets vertellen over landschapskunst. In 

wezen heeft de mens al eeuwen lang het landschap vorm gegeven en soms ook 

op een wijze die je kunst mag noemen. Al was het maar de vorm van grafheu-

vels en hunebedden, maar ook bijvoorbeeld Stone Henge in Engeland. Die 

kunstvormen werden vaak ingegeven door de natuur en met name door bijzon-

dere momenten bij de stand van de zon: de 
langste dag, waarop de zon het hoogste aan 

de hemel staat in ons – noordelijk – deel 

van de aarde. 

Femke van Dam is jarenlang als planoloog 

werkzaam geweest, maar heeft op een ge-

geven moment haar levensroute verlegd 

naar de kunst. Ze maakt het liefst projecten 
die aan het bestaande landschap iets toe-

voegen. Meestal maar tijdelijk, soms net zo 

lang als het kan.  

In Bunne heeft zij haar woning en werkate-

lier, waar zij op kleine schaal projecten uit-

denkt en vorm geeft die elders in veel gro-
tere omvang kunnen worden uitgevoerd.  

Vaak in het buitenland, zowel om redenen 

dat daar meer ruimte is dan in Nederland, 

soms ook omdat elders instanties en onder-

nemers er meer geld voor over hebben dan 

in Nederland.  

 
Een van de middelen die zij enkele keren heeft gebruikt zijn spiegels. Kleinere en 

grotere. Spiegels weerkaatsen het beeld naar de kijker toe, maar ze weerkaatsen 

ook het licht zodat er een totaal andere belichting in het landschap ontstaat. 

Soms van onderop, terwijl het zonlicht van boven komt. 

 

Ongeveer 30 aanwezigen hebben haar lezing en de beelden van haar kunstpro-
jecten met heel veel belangstelling beleefd. Het is mogelijk om haar tuin-atelier 

in Bunne te bezoeken: Adres: Paasveen 2, 9496TA, Bunne.  

Zie ook haar website: www.femkevandam.nl 

 

Verslag van de Zusterkring bijeenkomst op 18 april 
 

Op deze middag waren 4 zusters afwezig, we waren dus met 17 personen inclu-

sief onze gast Tea Rienksma. 
Na een korte inleiding van Gerbrig over De Dromer, die hoopt op de mogelijkheid 

dat de wereld eens zonder oorlog zal zijn, zongen we het lied “Neem mij aan zo-

als ik ben”. Er werden enkele mededelingen gedaan en we dronken een kopje 

thee, waarna Tea Rienksma het woord kreeg. 

Haar onderwerp was “Stilte”. Eigenlijk is het paradoxaal om te spreken over stil-

te. Onze samenleving vermijdt vaak stilte. Er blijken vele definities te zijn voor 
het begrip stilte in de woordenboeken. Zonder geluid, zonder beweging, afwezig-

heid van drukte enz. 

We dachten na over hoe we stilte ervaren, het kan aangenaam stil zijn, je kunt 

luisteren naar de stilte, of stilte kan je ook angst inboezemen, je wordt stil van 

de beelden op de TV. Vele schrijvers hebben over stilte geschreven. Stilte kan 

http://www.femkevandam.nl/uploads/large/1421668437-kunstenaarkunstdrenthe.jpg
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zowel positief als negatief ervaren worden. Alle zintuigen worden alerter, mensen 
hebben het gevoel dat ze intensiever leven, dat ze dingen los laten, dat ze ver-

bonden zijn met de kosmos, ze voelen een groot gevoel van geluk. Stilte kent 

ook negatieve aspecten , mensen horen stemmen, zien dingen die er niet zijn! 

In de Bijbel le-

zen we dat 

ontmoetingen 
met God in stilte 

plaats vinden, 

zoals bij Mozes 

en Elia. Bidden 

doen we ook het 

liefst in stilte. 
Stilte is echter 

schaars gewor-

den, aan de ene 

kant zoeken we 

de stilte, aan de 

andere kant verdrijven we de stilte juist. Met oordopjes in je oren en muziek op 

je telefoon. 
Uit de groep kwamen vele voorbeelden van het ervaren van de stilte. Juist in va-

kanties op onbekende plekken ervoer men de beklemming van de stilte. 

André Mehair schreef in zijn boek “ De ballingschap van het woord”: De stilte 

vormt het landschap van de Bijbel, de schepping begint in stilte, God is de stem 

van het ijle suizen van de stilte. Dan is in Gen: 2: Het Woord 

Ook na Auschwitz was er stilte. Jules Schelvis verbrak het zwijgen. 
De eerste stilte is het absolute zwijgen, dan hebben we de stilte van de slachtof-

fers en dan de stilte van God. Velen hebben gemeend dat God zweeg in 

Auschwitz. 

Het was een hele indrukwekkende middag. Nadat de spreekster heel hartelijk 

bedankt was zongen we nog lied 416, Ga met God en hij zal bij je zijn. 

De volgende bijeenkomst is op 11 mei, we maken dan een wandeling en drinken 
een kopje thee bij paviljoen Sassenhein. Hier verzamelen we om 14.00 uur. 

Om alvast in de agenda te noteren: Het reisje van de zusterkring is op woensdag 

31 augustus. 

 

Gerbrig Rietema  

 

Uit de Zusterkring 
Op woensdagmiddag 11 mei hield de Zusterkring haar jaarlijkse wandeling als 
afsluiting van het seizoen. We kwamen samen bij Sassenhein en omdat het fan-

tastisch mooi weer was konden we buiten genieten van een kopje thee en heer-

lijke taart. De opkomst was 14 leden. Er zijn al enkelen met vakantie, of om an-

dere redenen afwezig.  

We ontvingen een uitnodiging voor het uitstapje van de Zusterkring op 31 au-

gustus. 

Afgesproken werd dat we op 31 mei, 5 juli en 2 augustus thee drinken bij de 
Mikkelhorst voor de thuisblijvers. Ook niet zusterkringleden zijn van harte wel-

kom. 

Na een korte wandeling langs de plas en nog een consumptie 

gingen we huiswaarts. 

Iedereen een prettige zomer toegewenst. 

 
Gerbrig Rietema 
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Verslag van de Elspeet Conferentie van de LFDZ 
 

Op 19 en 20 april werd de Elspeet conferentie gehouden. Het thema was “Keuzes 

op de weg” Het was een emotionele bijeenkomst, want op de afgevaardigden-

vergadering moest het besluit genomen worden tot ontbinding van de Landelijke 

Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen per 1 juli 2017. Dit moet helaas 
plaats vinden, omdat er geen bestuurders voor de Federatie gevonden kunnen 

worden. Gelukkig was het quorum aanwezig (er zijn 65 zusterkringen lid) en 

werd met 49 stemmen voor de opheffing gekozen. Er wordt nu een commissie 

ingesteld om voorstellen te doen wat er met de Brief moet gebeuren, wat doen 

we met de Studiedagen, wat gebeurt er met de projecten en de federatiekoffer 

en met de overgebleven gelden en boedel van de Federatie.  
De laatste bijeenkomst op 16 en 17 mei 2017 zal tevens het vieren van het 65 

jarig bestaan van de LFDZ zijn. 

Voor velen een beetje weemoedig, de Elspeetconferentie is altijd een soort re-

unie. Het programma dit jaar was weer heel aantrekkelijk, verkoop en verloting 

om de federatiekoffer te spekken; de presentatie van de nieuwe projecten voor 

dit jaar: Muziekonderwijs voor kinderen op de West-Bank in Palestina en Haar-

wensen voor kinderen met kanker, die hun haar door de behandeling kwijt ge-
raakt zijn. Het is indrukwekkend dat we als zusterkringen samen beide projecten 

een cheque kunnen aanbieden van € 1500.  

Op de dinsdag-

avond traden een 

verhalenverteller 

en dwarsfluitiste 
voor ons op.  

Op de woens-

dagmiddag was 

er een viering, 

die deze bijeen-

komst afsloot. 
 

Gerbrig Rietema 
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Opbrengst collecten  
 
Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

14 Februari 2016 Kinderherstellingsoord Siloam    € 220,75 

21 Februari 2016  Doopsgezind Centrum Gemeenteopbouw  €   43,70 

28 Februari 2016  Doopsgezind Centrum Gemeenteopbouw  €   53,00 
  9 maart 2016 WereldWerk       €   92,95 

13 Mmaart 2016  WereldWerk       €   55,70 

27 Maart 2016  Stichting Oude Groninger Vermaningen  €   68,80 

  3 April 2016  Stichting Oude Groninger Vermaningen   €   37,80 

10 April 2016  Stichting Doopsgezinde Monumenten Friesland €   79,70 

17 April 2016  Stichting Doopsgezinde Monumenten Friesland €   60,20 

24 April 2016  Doopsgezinden op Java     €   67,02 
  8 Mei 2016  Kinderherstellingsoord Siloam    €   80,70  

 

 

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

treffende doelen worden overgemaakt.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptieprogramma 
 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand 

april een bedrag van  € 88,85. Voor het tarief basis-

pakket  werd over de maanden januari t/m maart een 

bedrag ingehouden van € 5. 

De totaalstand is hiermee gekomen op € 715,55. 

                                                                                                       
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=0ahUKEwik2pSzlN_MAhUoJ8AKHQ5rD3YQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/thermometres&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNFj9hxaFHwrbt5XngboRWaXS_DCRg&ust=1463507407958090


Doopsgezinde gemeente Assen 

 

19 
 

                               

Kerkdiensten 
 

 

 

Zondag 15 mei 10.30 uur Mevr. F. Dijk, gezamenlijke dienst met de VVP  

    Pinksteren 

Zondag 29 mei 10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 
Zondag 12 juni 10.00 uur Ds. C. Winkler Prins   

 (in en na deze dienst zal ds. Winkler Prins ons  

 iets vertellen over haar bezoek aan het Doops- 

 gezind wereldcongres in  Harrisburg) 

Zondag 26 juni 10.00 uur Br. M. Meinhuizen 

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

 
Vanuit de kerkenraad 
 
De volgende reguliere kerkenraadsvergadering is op donderdag 17 mei. 

Jelly Wester 

 

 

“Preekboek” 
 

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

zondagse diensten. 
 

Zondag 10 april 2016. 

Voorganger  - br. R. Akse 

Organist  - Pieter van Herwaarden 

Thema  - Vriendschap/fellowship 

Muzikale overdenking: Jacques Brel “Voir un ami pleurer”( Maar een vriend zien 
huilen kan ik niet) 

  

Zondag 24 april 2016. 

Voorganger  - Ds. J. Kikkert 

Organiste  - Zr.Tiny van Nimwegen-Rorijs. 

Thema  - Opstaan en leven gaan. 
Muzikale overdenking: NLB 827; “Mensen, wij zijn geroepen om te leven”. 

 

De volgende dienst is op:  

zondag 15 mei 2016 

Dit is een gezamenlijke dienst  

met de VVP.  

Voorgangster in deze  
Pinksterdienst is mevrouw F. Dijk,  

en organiste  

zuster Tiny van Nimwegen.  
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Het feest van Pinksteren is het feest van bemoedigd worden, het feest van op-
nieuw de veerkacht voelen om verder te kunnen gaan. 

 

 

Vlam in mij, laai weer op: 

Hart in mij, heb geduld, verdubbel het vertrouwen, 

Vogel in mij laat zich opnieuw ontvouwen 
De vleugelen, de nu nog moede en grauwe; 

O, wiek nu op uit de verbrande taken 

En laat de moed en uwe vaart niet zakken; 

Het nest is goed, maar het heelal is ruimer 

 

     Hendrik Marsman 
 

 
 

Balsem voor de ziel 
 
Op woensdag 13 april was er in onze kerk een gezamenlijke bijeenkomst van de 

VVP en de DG Assen. De samenstelling en voordracht van het programma “Bal-

sem voor de ziel” was van Bert Prins die de gedichten in een drietal tijdvakken 

had ingedeeld. 

We hebben deze avond kunnen genieten van gedichten van o.a. Bloem, Remco 

Campert, Nel Benschop, Willem Wilmink en Toon Tellegen en kunnen luisteren 
naar prachtige muziek van Bach en Händel. De avond werd afgesloten met de 

cantate van Bach: “Ich hab genuch”; Schlummert ein. 

Het was een mooie en sfeervolle bijeenkomst. 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te 
Eenrum 
 

Onze kleine, hechte  Doopsgezinde Gemeente is gevestigd te  Een-
rum aan de J.J.Willingestraat. Het kerkgebouw stond  tot in de vijf-

tiger jaren van de vorige eeuw in Mensingeweer, vandaar de naam. Dit kerkge-

bouw en de pastorie moesten  worden afgebroken om plaats te maken voor een 

nieuwe weg. 

Een achtkantig kerkje met een pastorie werd in 1958 geopend.  

Eerste bewoner van de pastorie was ds. J . Lange. 
De pastorie is niet meer in het bezit van on-

ze gemeente , deze is  verkocht. 

De reden van onze nauwere samenwerking 

met de DG Groningen is dat het steeds moei-

lijker wordt om zelfstandig te blijven be-

staan. Moeilijk niet alleen wat betreft  de fi-
nanciën, maar ook wat betreft het bemensen 

van al het werk, dat verricht moet worden. 

Onze gemeente telt 13 leden en 10  belang-

stellenden. 

We proberen 1 x  in de maand een dienst in Eenrum te houden en gaan daar-

naast 1x per maand Groningen.  

Gedurende het winterseizoen hebben we een gespreksgroep en we beginnen tra-
ditie getrouw het nieuwe jaar met onze gezellige nieuwjaarsvisite.  Leden en be-

langstellenden verzorgen een bijdrage in de vorm van een gedicht of wat ze 

maar belangrijk vinden om  met elkaar te delen. Ook worden er allerlei lekkernij-

en gebakken. Ieder jaar weer een groot succes met  een grote  opkomst. 

Dit jaar zijn we bezig om een herdenkingsboekje samen te stellen met bijdragen 

van onze leden en belangstellenden. Wat betekent de gemeente van je?  Een van 
onze leden  is samen met haar man  bezig met de samenstelling van dit boekje 

en verzorgen ook  een historische terugblik. In de loop van dit jaar hopen we, 

dat dit project tot een afronding kan komen. Ook nieuw was dit jaar onze Doper-

se Dis. Voorafgaand aan onze kerkendag  genoten  we van  deze maaltijd met 

Bijbelse gerechten ,-  gekookt door enkele leden. Ds. Brusewitz verzorgde een  

theologische toelichting  bij deze gerechten. 
De gemeente is blij met de samenwerking met de gemeente Groningen en de 

ondersteuning, die zij ondervindt van de beide predikanten.  

 
Preekrooster Eenrum 
 

12 juni  Uitje naar Doopsgezinde Gemeente Emden 

19 juni  Buitendag 

24 juli   Naar Westerkwartier  ( Geert Brusewitz) 

4 september  Groningen op bezoek in Eenrum ( Jacob Kikkert)   

18 september Naar Groningen ( Renze Yetsenga) 
2 oktober  Broederschapsdag 

9 oktober  Jolanda Tuma  ( Dienst met halfambt) 

13 november Jacob Kikkert 

24 december kerstavond  Renze Yetsenga 

31 december oudejaarsdienst  Jan Johan Kuiper 

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

http://www.kerk-en-orgel.nl/picture.php?action=display&id=2243
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GDS - Beraadsmiddag op zaterdagmiddag 28 mei. 

 

Uitnodiging voor een studiemiddag over Gemeente-zijn in een 

veranderd landschap, en wegen naar meer gezamenlijkheid 

 

Kijken we naar de leeftijdsopbouw van het ledenbestand, dan zal de situa-

tie in onze doopsgezinde broederschap èn in onze gemeenten er over tien 

jaar heel anders uit zien. We zien dat gemeenten verschillend omgaan 

met deze ontwikkeling. Nu al merken we dat gemeenten, vaak gedreven 

door financiële noodzaak, bezig zijn om na te denken over vragen als sa-

menwerking, opheffing of verder-gaan zonder predikant. Onze gemeenten 
worden in ledental langzaam maar zeker kleiner. Vaak wordt alle energie 

gebruikt om het hoofd boven water te houden en het vele gemeentewerk 

wordt gedragen door een kleiner wordende groep mensen. Tegelijkertijd 

vertegenwoordigt de plaatselijke gemeente voor een belangrijk deel de 

ziel van ons geloofsleven: het is het gezamenlijk spiritueel en sociaal ver-

band  dat mede onze doopsgezinde identiteit vorm geeft. De vraag is dan: 

wat kan ons dan helpen en inspireren om geloofs- en gemeenschapsbele-

ving in klein en groter verband in stand te houden? Wat zouden er anders 

kunnen? Wat is ons visioen? Welke zijn de feitelijkheden? Wat is voorhan-

den om in gezamenlijkheid te doen, te delen en te vieren. Is meer sa-

menwerking tussen gemeenten en van de predikanten een sleutel naar 

toekomst? 

 
Ds. Wieteke van der Molen, predikante 

in Noord Holland en directeur van 

broederschapshuis 'Dopersduin’ zal in-

gaan op de rol die een plek als 'Do-

persduin' heeft als broedplaats van ge-

loven, en hoe dat bezig is een verbin-

dende factor te worden voor doopsge-

zinde gemeenten in het Noord-

Hollandse.  Vervolgens gaan we met 

elkaar in gesprek, onder meer over wij als GDS-gemeenten in onze eigen 

situatie en context hiervan kunnen leren? Het belooft dan ook een interac-

tieve middag te worden waarin we  op zoek gaan naar het verbindende en 
opbouwende dat ons kan helpen de toekomst als doopsgezinde gemeen-

ten in onze regio tegemoet te zien.  En natuurlijk is er op de GDS-

Beraadsmiddag alvast de ontmoeting over grenzen van de eigen gemeen-

te heen. Ook waardevol! En gezellig! We besluiten de dag omstreeks 

16.30 uur.  

 

Iedereen is welkom 

 

Locatie: doopsgezinde kerk Haren 

Aanvang: 13.30 uur
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Kerken bij de buren 
    
12 juni a.s. kerken we bij onze buren aan de overkant van de Eems.                                   
Wie?  De gemeentes  Eenrum en Groningen o.a. hadden de broeders en                         

zusters,  onder aanvoering van hun ds. J.L. Schmid al eens op bezoek.                                                             

We zijn blij met het contact en dus nu op naar Emden.                                                           

Een ieder die dit leest en mee wil, meldt je aan bij onderstaand adres.                                       

                                                                                 

We gaan vanaf Delfzijl met de boot naar de overkant en dan de laatste kilome-
ters per bus. 

                                                                                 

De dienst begint om 10 uur.                                         

Emden heeft het programma al klaar en, dat zal duidelijk zijn, we zullen ons niet 

vervelen.                                                                     

                                                                                    
Het programma luidt:                                                  

 dienst  met ds.J.L.Schmid                        

 koffie met de gemeente 

 de lunch wordt u aangeboden. 

 de stadswandeling door Emden 

 bezoek aan de Johannes a Lasco bibliotheek. 

 
De Lasco is de oudste wetenschappelijke bibliotheek  

van Ostfriesland.  

 

Daarna met de bus terug naar de boot. 

  

Hoe kom ik in Delfzijl? per trein vanaf Groningen of eigen vervoer. 
 

Opgave bij: 

Marjolijn Coolman 

Marjolijn.coolman@agroconnect.nl of tel 0595432295 

 

Kosten € 25.—p.p.  te betalen voor 10 juni a.s 
NL93TRIO0198450664 t.n.v Doopsgezinde Gemeente Groningen 

Ovv Emden en het aantal personen 

De kosten zijn exclusief vervoer naar Delfzijl. En eventuele overige kosten zijn 

voor eigen rekening. Mochten de 25 euro een probleem zijn kunt u contact op-

nemen met de predikant. 

 

Opgave voor 1 juni   
 

In het kort:    

Boot vertrekt uit Delfzijl 8.30 uur 

Terug: in Delfzijl 19.15 uur 

 
 

 

http://www.theguardian.com/books/gallery/2014/mar/24/libraries-around-world-pictures
mailto:Marjolijn.coolman@agroconnect.nl
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Uitnodiging voor de GDS Buitendag op 19 juni 
 

Hierbij nodigt de GDS alle gemeenten van harte uit voor de viering 

van onze gezamenlijke buitendag op 19 juni. Een mooie gelegen-

heid om elkaar regio-breed te ontmoeten. We zijn dan te gast in de 

prachtige accommodatie van de voormalige boerderij de Diek’n, 
Dijkumerweg 2 te Zeerijp. We beginnen om 10.15 uur met een 

kopje koffie. Uiterlijk 14.00 uur kan ieder weer huiswaarts keren. 

 

 

 

Boerderij De Diek'n is een Oud-Groninger boerderij uit de 17e eeuw, verbouwd 

tot een sfeervolle accommodatie, gelegen op het Hoogeland van Groningen te    
midden tussen weilanden en sloten, zo’n 20 autominuten van Groningen. 

 

We vragen aan iedereen om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie. Dat is 

enerzijds leuk en verrassend, anderzijds scheelt het ook een beetje in de kosten.  

 

 
Het voorlopig programma voor deze dag is als volgt: 

 

10:15 uur welkom met een kopje koffie / thee én wat erbij 

10.30 uur inhoudelijk programma met daarin de gezamenlijke viering,  

11.30 uur is er een korte pauze met koffie/thee 

12.30 uur een uitgebreid lunchbuffet 

13.30 uur gezamenlijke afsluiting 
Kinderen zijn van harte welkom…! 

 

De kosten voor deze dag zijn € 8.00 p.p. Gaat u mee? Graag opgeven vóór 6 

juni a.s. bij  ds. Jacob Kikkert, via e-mail: opbouwwerk@gds.doopsgezind.nl of 

tel. 06 5151 6030. Vanuit de stad Groningen proberen we zoveel mogelijk geza-

menlijk vervoer te regelen. 
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Goede en kwade machten 
 

Dit prachtige en indrukwekkende lied is opgenomen in het Liedboek van de ker-

ken als gezang 511. 

 

Deze tekst is geschreven tijdens het verblijf van Bonnhoeffer in het concentratie-

kamp. Tegen de achtergrond van kwade machten die zijn leven beheersen. 
Dit gebed steunt op de innige overtuiging dat Gods licht schijnen zal in de nacht, 

ook als er een diep zwijgen om ons heen is en eenzaamheid die nergens uit-

komst ziet. Je hoort hier de oude bede zoals die in psalm 130 verwoord is: "uit 

de diepte roep ik tot U" in de verwachting dat er eens een wereldwijd lied te ho-

ren zal zijn dat de lof van God zingt. 

Alleen vanuit de onder woorden gebrachte geborgenheid kan de verwachting en 

hoop in mensen groeien dat er toch een toekomst zal zijn in uitzichtloosheid, 
oorlogsgeweld en gevangenschap. Het is de Godsnaam "Ik zal er zijn zoals Ik er 

zal zijn" die hem het vertrouwen geeft om 's avonds en 's morgens en elke dag 

gedragen te worden door hoop. 

 

Henk Jongerius / Geloven onderweg 1 - 2016. 

 
                  Goede en kwade machten 

 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 

o Heer, geef onze opgejaagde zielen 

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

 

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

aan uit uw goede, Uw geliefde hand. 

 

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 

geheel van U zal dan ons leven zijn. 

 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied.  

 
Jose Hallmans 



Algemeen 
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Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele pastoraat 

incl. gespreksgroepen: 

Ds J.H.Kikkert, Entinge 7 
93012 TT Roden 

06-51516030 

Kerkenraad: 

Voorzitter: 

A.J.Anema, Lonerbroekweg 2 

9409 TR Loon 0592-343769 

Secretaris: J.Wester-Veenstra 
Telgenkamp 7 9451 GE Rolde 

0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 

lid: R.de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220  9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 
Uitvoerend boekhouder: 

T.Koudenberg-Huizinga 

Tymanshof 8 9403 PJ Assen 

0592-375895 

Rek.nr.NL18RABO0302912592 

tnv Doopsgezinde Gemeente p/a 
Tymanshof 8 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13 Assen 

Postadres: Telgenkamp 7 

9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

website:  
www.dgassen.doopsgezind.nl 

Wijkhoofden: 

Wijk 1: Kloosterveen  

Zr R.de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220  9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 
Wijk 2: Beilen   

Br. H.Manting 

Pr. Bernhardstr 1-P 9411 KH Beilen 

0593-543939 

Wijk 3: Centrum/West  

Br.G.J.Blanksma 

Emmastraat 8   9401 HG Assen 
0592-316688 

Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/AssenOost 

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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