
 

 

 

 
 

 

 

    

 

      
 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

59e jaargang, nummer 10                                       19 oktober 2016 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 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 16 november 2016. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 9 november 2016 bij 

de beide redactieleden van de betreffen-
de DG.  

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 
tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 
e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

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

NIEUW E-MAILADRES: 

loek.berny@gmail.com 

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

tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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Vernieuwde traditie 
 
Al een tijd zoek ik 

voor mezelf manie-

ren om uitdrukking 

te geven aan mijn 

geloof, zowel voor 

mezelf als voor de 
gemeente. 

Manieren, vormen, 

woorden, rituelen. 

Meestal doen we 

het met de woor-

den, de vormen, de 

rituelen, die ons 
vanuit de traditie 

zijn aangereikt, Die 

we kennen van on-

ze ouders, wellicht, 

of van de voorgan-

gers in de manier 
waarop we in dien-

sten horen en zien 

hoe zij het doen. 

We beseffen best 

dat deze meestal 

ook aansluiten bij 

het bijbels taalge-
bruik, woorden en riten uit een andere taal, uit een andere tijd en uit een ander 

wereldbeeld. Veel van deze woorden en riten gaan uit van een zogenaamde 

transcendente God, een God , die boven onze eigen werkelijkheid uitstijgt. De 

God in de hemel. 

 

Heel langzaam verandert er wat. ‘God’ wordt de ‘Eeuwige’, ‘Heer’ wordt soms 
bron van liefde of Moeder, ‘Christus’ wordt een tochtgenoot, ‘Zoon van God’ een 

mens in liefdevolle verbondenheid met de Eeuwige, of het Eeuwige. 

 

Maar bij dat alles blijven we botsen op dat oude begrip: transcendentie. Dat wat 

ons te boven gaat, wat boven of buiten onze werkelijkheid staat. We botsen, 

want we aanvaarden geen transcendente God, die man met de lange witte baard 
in de hemel, of die Almachtige, die we niet herkennen en ook niet erkennen in 

ons leven. Maar we beseffen ook, dat we er niet komen met alleen maar onze 

eigen goede wil. Het verhaal van God en mensen, van de Eeuwige in ons midden, 

het verhaal van dood die het einde niet is, van de haat die toch weer  liefde kan 

worden, dat verhaal gaat ons te boven, maar heeft wel alles met ons zelf te ma-

ken. Zo sterk dat we ons er niet aan kunnen onttrekken. 

 
We, nou ja, de meeste mensen, onttrekken zich er wel aan, aan dat verhaal van 

vrede, gerechtigheid en liefde, maar wij, die nog weet hebben van geloven, die 

nog zoeken naar geloven, die kunnen ons er niet aan onttrekken. Het verhaal is 

ons - soms – te machtig. Zo’n soort transcendentie. 

 

Zoals zo’n mens als Jezus, die in die verhalen op ons toekomt en ons wil ontmoe-
te, ons te machtig is. Maar op een weldadige manier te machtig. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipq_fyttjPAhVGqxoKHfE7BWUQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-de-uitdrukkingen-van-emoticons-image28310103&psig=AFQjCNGw7pmgX02Q-chZaC7PCDtDwloCmg&ust=1476470341194169
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Het is dus een kunst om de traditie te verbinden met de wijze van geloven en 
het uitdrukken daarvan in de 21-ste eeuw. 

Zoals we ook onze wijze van gemeente, gedwongen of van harte, gestalte moe-

ten geven in die 21-ste eeuw.  

 

We vormen vaak nog een gemeente, waar ons kerkgebouw voor gebouwd is, 300 

jaar, 07 150 jaar, of 50 jaar geleden. De gemeente op zondag. Een gebouw dat 1 
uur in de week gebruik wordt, tegenwoordig al vaak uitgebreid met een half uur 

koffiedrinken. Een gebouw waar we aan gehecht zijn, vanuit die traditie en onze 

verbondenheid daarmee. Maar een gebouw dat vandaag de dag gereduceerd kan 

worden tot een kleine zaal, als het meezit, of een ronde tafel. 

 

En merkwaardig genoeg gebeurt er in die kleine zaal of rond die ronde tafel, of 
gewoon thuis bij iemand, meer aan interactie, aan werkelijk gesprek, aan diep-

gang, dan in dat grote gebouw, dat vraagt om vormen die bij dat gebouw pas-

sen, bijna inbegrepen zijn. 

 

 
 

Ik zoek en tast wat mogelijk is, voor mezelf en voor de gemeente. Natuurlijk kan 

ik daar zelf mee beginnen, bijvoorbeeld in de paar diensten waarin ik nog voor-
ga, maar dan wordt het weer die min of meer one-man-show, die ik niet meer 

zou willen en die meer zou passen bij die ronde tafel. Want voor mij is de ge-

meente voor alles een kring mensen en geen groep toeschouwers of luisteraars. 

Wie denkt met me mee? 

Niet om mij, maar om de gemeente die we samen zijn. 

 
Gabe Hoekema 

 
 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6xp-D2d3PAhXRDRoKHXxTA6QQjRwIBw&url=https://www.mediawijzer.net/rondetafelgesprek-mediawijsheid-en-de-rol-van-bibliotheken/&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNEsXbnjSX4kf5ao0fjORPJarCti_w&ust=1476651314859887
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Zondag 23 oktober 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 
Verdiepingsdienst 

 

Maandag 24 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 25 oktober 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

Woensdag 26 oktober 
20.00 uur GDS-vooroverleg BV 

20.00 uur Geloofswerkgroep 

20.00 uur Nabespreking DoReCafe 

Donderdag 27 oktober 

14.00 uur Zusterkring;  

  GDS middag In Haren 
Zaterdag 29 oktober 

10.00 uur Landelijke  

 Broederkringendag te Haarlem 

 

Zondag 30 oktober 

10.00 uur Dienst in Assen  
Ds. J.H.Kikkert geen dienst in de 

Doopsgezinde kerk Groningen 

 

Maandag 31 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 1 november 

10.00 uur koffieochtend 
19.30 uur Kerkenraad 

Woensdag 2 november  

20.00 uur GDS-Najaars- 

   ledenvergadering 

Donderdag 3 november 

20.00 uur Martin Buber studiegroep 
 

Zondag 6 november 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 7 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag 8 november 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45 uur Natafelen- inspiratieavond 

Woensdag 9 november 

Redactievergadering 

19.30 uur Wijkbijeenkomst  
  Paddepoel-Selwerd 

Donderdag 10 november 

20.00 uur Broederkring 

Vrijdag 11 november 

18.00 uur Bijbel, Pizza en Bier 
Zaterdag 12 november 

14.00 uur Zusterkring Groningen 

 

Zondag 13 november 

10.00 uur Ds. Jaap Brüsewitz 

17.00 uur Ionavesper in de 
 Nieuwe Kerk 

 

Maandag 14 november 

16.30 uur Voorbereiding  

   verdiepingsdienst 

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag 15 november 

17.30 uur Doperse Dis 

Donderdag 17 november 

20.00 uur DoRe cafe  

Zaal open om 19.30 uur 

Jan Willem Drijvers met “Het chris-

tendom door Romeinse ogen” 
 

Zondag 20 november 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

Gedachteniszondag 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 
Maandag 21 november 

14.30 uur Zusterkring Haren 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 22 november 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

20.00 uur Nabespreking DoRe cafe 
Woensdag 23 november 

19.30 uur Zusterkring Groningen 

20.00 uur Geloofswerkgroep 

Donderdag 24 november 

19.30 uur Najaarsleden  

   vergadering 

20.00 uur Martin Buber studiegroep 
Zaterdag 26 november 

13.15 uur GDS-Beraadsmiddag 

14.00 uur Sint Pannenkoek 

 

Zondag 27 november 

10.00 uur Verdiepingsdienst 
Ds. G.J.Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien 

Maandag 28 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 29 november 

14.30 uur Bijeenkomst wijk  

   Vinkhuizen 
18.00 uur Maaltijd vrijwilligers  

    Doperse Dis 
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Dienst in Assen 
 
Zondag 30 oktober a.s. is een 

gezamenlijke dienst met de 

doopsgezinde gemeente Assen. 

Drie jaar geleden is met deze 

gemeente een pastorale samen-

werking begonnen. En sindsdien 
weten we van elkaar, ook via het 

Gemeenteblad, zien we elkaar en 

leren elkaar beter kennen. In een 

kleiner wordende doopsgezinde 

broederschap beseffen we meer 

en meer elkaar als gemeenten 

nodig te hebben, om elkaar te 
zien, elkaar vast te houden en te 

bemoedigen. 

 

Daarom nodigt de kerkenraad u 

uit zondag 30 oktober om 10.00 

uur naar de Vermaning in Assen 
te komen voor een gezamenlijke 

viering. Het is niet alleen fijn om 

anderen in onze vieringen te 

verwelkomen, het is ook goed als 

wij elders kerken en daar welkom 

zijn. De sopraan Djoke Winkler Prins zal aan deze dienst meewerken. Mocht u 

wel willen gaan maar geen vervoer hebben, dan hoor ik dat graag. En mocht u 
nog een plaatsje over hebben laat het me dan ook weten! 

Met een hartelijke groet  

 

Ds. Jacob Kikkert 

jhkikkert@doopsgezind.nl 

 
 

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 6 september 
 

De vergadering wordt geopend door Jan Cees Noord en Jantien Groeneveld  leest 

als inleiding een korte tekst van Marinus v.d. Berg;  `Thuis`:  Je wandelt nooit 

alleen. Wandelen brengt je altijd weer op je innerlijke weg en brengt je thuis.    

 

Jacob Kikkert doet beknopt mondeling verslag van zijn studieverlof (er volgt nog 
een schriftelijk verslag.  Hij heeft  2 boeken gelezen: Waar blijft de Kerk van Erik 

Borgman.  En van Stefan Paas: Over vreemdelingen en priesters. Beide boeken 

passen in deze tijd van kleiner wordende gemeenten: 90% van de gemeentele-

den (van alle kerken) is boven de 50.  

 

De auteurs geven de theologische visie op de krimpende gemeente, en hebben 
dit ook in historisch licht gezet. De schrijvers bieden geen oplossingen.  Maar uit 

de boeken spreekt een positieve insteek van vertrouwen hebben en houden, het 

geloof als kern te blijven zien en te blijven vieren.   

Tevens is er in beide boeken aandacht voor  de betekenis van dit alles voor de 

beroepskrachten, predikanten;  op gebied van theologische visie, motivatie en 

inhoudelijke veranderingen in de functie van predikant.  

mailto:jhkikkert@doopsgezind.nl
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Er worden verschillende oplossingsrichtingen aangedragen.  
Dit is ook een belangrijk onderwerp om met de gemeente te bespreken. 

     

Praktische zaken; 

Komende zondag wordt het nieuwe jaarprogramma en jaarboekje uitgereikt.  Het 

jaarprogramma is vol activiteiten, waarvan de meeste door de groepen zelf wor-

den `beheerd`. De predikanten begeleiden de leeractiviteiten; dat zijn er gemid-
deld 3 per maand.  

 

I.v.m. de tijdelijke afwezigheid van Nynke de Graaf zal Andre Weening de admi-

nistratie blijven doen en zullen Jan Cees en Alex andere taken overnemen. Voor 

het opstellen van de begroting voor 2017 zal met een aantal leden contact ge-

zocht worden om dit mee voor te bereiden.  
In het kader van de `stofkam`  (ideeën en acties om de uitgaven te verminde-

ren) wordt o.a. met de groepen besproken hoe elke groep hierin zou kunnen bij-

dragen. 

 

Er is een nieuw contract afgesloten voor de copier. Dit is financieel veel voordeli-

ger maar betekent ook dat het aantal kopieën zal moeten verminderen.  Er zul-

len bij de Doopsgezinde Zending 75 (gratis) adventskalenders besteld worden. 
Deze worden in de kerk gelegd en ieder die wil kan er één meenemen.  

De KR stemt er in toe dat de kerk bij de landelijke verkiezingen in maart 2017 

weer gebruikt zal gaan worden. 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 
 

Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 4 okt. 
 

De vergadering wordt geopend door Alex van`t Zand en Jan Cees Noord leest als 

inleiding een gedicht van Antjie Kroch:  

 ‘Het land van genade en verdriet’.   

 

Geert is bezig met een oecumenisch project 
binnen en buiten de kerk, om de kracht van 

onze spiritualiteit ook in verbinding te laten 

komen met de samenleving. Er wordt gestart  

met wandelingen in de stad. Op 15 oktober zal 

er een pilot zijn. Deze activiteit ligt in het ver-

lengde van de gedachte dat we als geloofsge-
meenschappen zinvol en wezenlijk zijn en ook de stad iets te bieden hebben. 

 

De voortgang van het Grote Gemeenten Overleg (in Noord Nederland) wordt be-

sproken. Men is nog bezig samen een weg vinden.  Pieter Post zal namens de 

predikanten in de oriëntatie-commissie van het GGO zitten. Alle namen van de 

deelnemers voor de oriëntatie-commissie zijn nu bekend. Vanuit Groningen zijn 

dit Femmy Busscher en Nynke Veenstra. De verwachting is dat er op korte ter-
mijn door Henk Stenvers een datum gepland gaat worden voor een eerste over-

leg.  

   

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Voorbereiding verdiepingsdiensten in de agenda 
 
Dit najaar en ook het komend voorjaar zijn er zogenaamde verdiepingsdiensten. 

Diensten met extra aandacht voor bepaalde aspecten van de viering, zoals stilte, 

spiritualiteit, tekstuitleg etc. Het is de bedoeling dat deze diensten in samenwer-

king met leden en belangstellenden van de gemeente worden voorbereid, of zelfs 

helemaal door hen verzorgd. In de agenda staat dat de voorbereiding steeds op 

het eind van de middag op maandag is, ongeveer 2 weken voordat de viering 
plaatsvindt. Omdat het moeilijk is tot een geschikte datum te komen, laten we 

dit tijdstip los. Wilt u meedoen met een of meerdere voorbereidingen meldt u 

dan bij een van de predikanten of bij Diederik Krijtenburg of Nynke Hoogland. 

 

 

Koffiemorgen 

 
Met elkaar bespreken we elke maand een stuk van het boekje  ‘Nooit te oud..’ 

van Marinus van den Berg. Het laat je nadenken over de dingen die veranderen 

Als je ouder wordt of die misschien juist hetzelfde blijven. Dit keer ging het over 

genieten. Ik voeg hieronder het slot van het hoofdstukje bij.  
Kom eens mee genieten eenmaal in de maand op dinsdagmorgen! Je 

bent er nooit te oud en zeker nooit te jong of te onbekend voor… 

 

‘Dichteres Ida Gerhardt spreekt van het vermogen om 

veraf te zijn van plannen en getallen. Ontdekken dat 

je óók van waarde bent voor jezelf als je niet steeds 
meer hoeft te zeggen: ‘druk, druk, druk…’, ‘haast, 

haast, haast…’ of ‘geen tijd, geen tijd, geen tijd…’ Niet 

alsmaar tijd tekortkomen, maar nu tijd hebben voor… 

juist ook voor onverwacht bezoek, onverwachte uitno-

digingen, kijken naar de wolken en de zon die zo 

schitterend onder kan gaan, genieten van een dage-
lijkse wandeling – zo lang het gaat. 

Toen mijn vader de boerderij had verlaten en in het 

dorp ging wonen, begon hij dagelijks op zijn klompen een rondje te wandelen, 

zat met wat leeftijdgenoten op een bankje, sprak met allerlei mensen en genoot 

vooral. Een bevestigd en gewaardeerd mens kan genieten. Het is niet voldoende 

om over de kunst van het 

genieten te spreken zonder ook bij de waarde van waardering en bevestiging stil 
te staan. Ik wil u uitnodigen om voor uzelf duidelijk te maken wat uw leven voor 

uzelf de moeite waard maakt. Ik wil u uitnodigen om daarover met anderen te 

spreken.’ 

 

Ds. Geert Brüsewitz  
 

 

30 oktober feestelijke dienst te Eenrum en     
uitreiking eerste exemplaar  van de jubileumbundel 
        ‘Onderweg naar 2019’ 
 

De kerkenraad van Eenrum zegt hier zelf over:  “De Gemeente Mensingewier te 

Eenrum nadert haar 200-jarig bestaan en zal de komende jaren steeds intensie-
ver met de Doopsgezinde Gemeente Groningen gaan samenwerken. De wereld 

verandert en wij veranderen mee. In dat kader en om een inzicht te geven in de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN7r213N3PAhXGcBoKHWzRDxYQjRwIBw&url=http://www.koggecourant.nl/nieuws/algemeen/4954-onthulling-gedicht-ida-gerhardt-bij-kerkhof-zalk&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNEZzD0YsrBg_V9i-GbKi42HQhyFFQ&ust=1476652229601064
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beleving van onze Gemeente, is deze bundel nu tot stand gebracht. Hierin zijn de 
bijdragen van veel gemeenteleden en anderen die bijvoorbeeld in het verleden 

betrokken bij de gemeente waren verwerkt. En om de verbinding met de Doops-

gezinde Gemeente Groningen ook duidelijk naar voren te laten komen, heeft 

haar kerkeraad ook een bijdrage verzorgd. Samenstellers zijn Margriet en Roelf 

van der Tuuk te Winsum.” 

  
Op zondagmiddag 30 oktober a.s.  zal na een korte viering het eerste exem-

plaar worden aangeboden aan mevrouw Wijtske Betten – De Vries. Zij is de we-

duwe van Aizo Betten, de kunstenaar die de zeefdruk heeft vervaardigd die het 

voorblad van onze jubileumbundel siert. De viering begint om half 3 in de 

middag om ook anderen de gelegenheid te  

geven aanwezig te zijn.  
En het spreekt vanzelf dat het zeker  

op prijs gesteld wordt als er ook leden  

en belangstellenden van de DGG  

aanwezig zijn! 

 

Heeft u  belangstelling voor de bundel? Hij is  

te bestellen door een bedrag van € 21,50  
over te maken op het rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 ten name van  

de Doopsgezinde Gemeente Eenrum onder  

vermelding van jubileumbundel 2016. Indien  

u wenst dat deze wordt toegezonden, wilt u dan 

zo vriendelijk zijn om uw adres te vermelden en 
€ 3,65 extra over te maken als bijdrage in de 

verzend- en portokosten? Zo niet, dan gaan wij 

er vanuit dat u op 30 oktober a.s. de bundel 

zelf in ontvangst komt nemen. 

 
 

Prijsvraag 

 
Een tijdje geleden toen de verbouwingen aan de diaconie een feit waren, met nu 

ook een hele mooie spreek- en werkkamer voor de predikanten, rees de vraag 

hoe die kamer dan wel niet genoemd moest worden? In een onbewaakt ogenblik 
zei ik dat we er wel een prijsvraag van konden maken. En als je iets zegt wordt 

je daar ook aan gehouden! Diverse suggesties zijn  er al wel gedaan. Ik merk dat 

er nu vaak gesproken wordt over de predikantenkamer, maar een mooie sugges-

tie die al gedaan is, en die dus zeker meedoet aan de prijsvraag is de ‘Mesdag-

kamer’, naar de maker van het prominente schilderij in de kamer, dat overigens 

nu mooier uitkomt.  

 Mocht u een idee hebben voor de naamgeving van de kamer, dan kunt u die nu 
nog insturen tot 15 november. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Nynke 

Dijkstra en mijzelf zal op de ALV van 24 november de winnaar bekend maken. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Een kleine (we moeten immers op 

de centjes passen) prijs is aan de vraag verbonden, want anders was het geen 

prijsvraag natuurlijk. 

 
Ds. Geert Brüsewitz  
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DoRecafe 
 
Betrokken vrijheid, de kwaliteit van tolerantie  

 

In aansluiting op het landelijke thema van de remonstranten     

                     ‘Pleidooi voor Vrijheid’ 

vervolgen wij op  donderdagavond 17 november ons DoReCafé, 

deze keer weer in onze Vermaning met: 
 

                 Het christendom door Romeinse ogen       

         met Jan Willem Drijvers  

Onze westerse wereld ziet in toenemende mate een angst voor  
de islam en zijn aanhangers. Vele westerlingen voelen zich 

bedreigd en menen dat de eigen samenleving wordt onder-

mijnd, omdat de nieuwkomers de waarden van de westerse 

democratische maatschappij niet (zouden) accepteren. Mos-

lims worden dan met wantrouwen bejegend en het liefst niet 

toegelaten tot onze samenleving of eruit verwijderd.   
2000 jaar geleden kwam in het Romeinse rijk een nieuwe 

religieuze beweging op die zich zou ontwikkelen tot één van 

de drie grote wereldgodsdiensten: het christendom. In de 

eerste drie eeuwen van onze jaartelling groeide het aantal 

christenen geleidelijk. Hun godsdienst werd echter tot aan 

het begin van de vierde eeuw niet erkend vanwege hun strikte monotheïsme in 

de polytheïstische Romeinse wereld.  
In deze lezing wordt nader ingegaan op de vraag hoe in de Romeinse wereld 

werd gedacht over het christendom, hoe men christenen behandelde en waarom 

christenen soms werden vervolgd. Na afloop van 

de lezing is gelegenheid tot vragen stellen en dis-

cussie. 

 
 Graffito (2de eeuw) gevonden op Palatijn te Ro-

me. De tekst luidt: ‘Alexamenos vereert zijn god’. 

 

 

Dr. Jan Willem Drijvers is Universitair Hoofddo-

cent Oude Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen 

 

 

Wees allen welkom! 

 
 

Pelgrimeren door het Groninger land 
 

Het is 10 september. En prachtig weer voor een pelgrimage door het Groninger 

land. Georganiseerd door de PKN Winsum-Halfambt en de Doopsgezinde Ge-
meente Eenrum. 

 

Te beginnen in de Laurentius kerk in Eenrum. Vanaf 9.00 uur verzamelen 30 

personen zich in de historische kerk voor een wandel, fiets- of huifkartocht langs 

Pieterburen, Westernieland, Den Andel en Saaxumhuizen. De wandelroute is ca. 

20 km, de fietsroute langer. Op elke rustplaats wordt op elkaar gewacht. 
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We beginnen de pelgrimage met het lied over het Hogeland van Ede Staal. Pieter 
en ik fietsen samen met een zeer divers groepje door het Hogeland op weg naar 

Pieterburen. De zon schijnt over de landerijen en de wind 

ruikt naar zee. Het is bijzonder om met onbekende men-

sen op weg te zijn, waarbij iedereen eerst nog wat op 

zichzelf is en naarmate de tocht verder gaat er steeds 

van fietsmaatje gewisseld wordt.  
 

Als ook de wandelende pelgrims arriveren, zingt het 

kwartet Surpraaiz ons in de Petruskerk in Pieterburen 

verschillenden mooie liederen toe. Voor de volgende 

etappe krijgen we een gedicht mee. 

In de kerk van Westernieland eten we ons meegebrachte lunchpakket en trak-
teert de koster op gezonde dranken en fruit. Vanaf daar sluiten Hendrik Jan Wol-

tersom met dochter Hanna en Margriet en Roelf van der Tuuk zich bij de pelgrim-

fietsers aan. Op weg naar Den Andel, wederom zo’n verstilde plek in het Gronin-

gerland. 

In het prachtige kerkje met een mooie akoestiek zingen we verschillende Tai-

zéliederen. En bij elke stop sluiten nieuwe mensen zich aan of stappen vermoei-

de pelgrims in de huifkar. 
Via de kerk van Saaxumhuizen, onlangs gerestaureerd, gaat de tocht weer naar 

Eenrum waar de pelgrimage wordt afgesloten met een korte pelgrimsvesper in 

de Doopsgezinde kerk.  

Wij vonden het een bijzondere dag met verstilling, persoonlijke ontmoetingen en 

mooie verhalen over het Groninger land. Zeker de moeite waard om op te nemen 

in het jaarprogramma van onze beide gemeenten. Of in het gemeenteblad! 
 

Pieter Westra en Femmy Busscher 
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Met de Beheerraad op pad 
 
Op dinsdag 11 oktober zijn voorzitter Anne v.d. Meer en penningmeester Pieter 

Westra van de Beheerraad op weg naar Wapse, Drenthe. Daar gaat de Doopsge-

zinde Gemeente Groningen eigenaar worden van een stuk land in Follega, Fries-

land. De Beheerraad heeft, in overleg met de Kerkenraad, besloten een groot 

deel van de opbrengst van het Rusthuis op een andere manier te beleggen dan 

we gewend waren. Deze keer worden het geen aandelen in het Mennofund. Het 
verpachten van grond blijkt als gevolg van de crisis een hoger rendement op te 

leveren. Het is zekerder en waardevast en daarom een heel goede belegging van 

het geld van de DGG. We moeten immers meer en meer op de centen letten. En 

dus zo goed mogelijk profiteren van ons bezit. In Wapse is een hele dag uitge-

trokken om in het restaurant van de manege 45 aan- en verkopen van land-

bouwgrond af te ronden. Wij zijn daar een van de partijen en genieten van dit 

momentje in de paardenwereld. Door onze handtekening wordt de DGG eigenaar 
en zijn we nu verpachter voor een jonge boer en zijn gezin. We worden daarbij 

begeleid door “onze” rentmeester , die ook onze zaken behartigt in Huizinge, 

waar de DGG al lange jaren in het bezit is van grond. Die viel ons ooit door een 

erfenis is toe. Misschien best eens aardig om met een aantal leden op pad te 

gaan om ons nieuwe bezit in ogenschouw te nemen. Wij hebben er in ieder geval 

een leuke middag aan gehad. 
 

Anne v.d. Meer en Pieter Westra.  
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 23 oktober 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 30 oktober (Wintertijd!) 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma  

 

Zondag 6 november 

10.00 Oecumenische dienst in de 
Nicolaaskerk 

 

Zondag 13 november 

10.00 Ds. G.G. Hoekema met koor 

 

Zondag 20 november 
Laatste zondag kerkelijk jaar met 

herdenking overledenen 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 27 november 

Eerste advent 
10.00 Ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 

 
 
Andere activiteiten 
 

Woensdag 19 oktober 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 27 oktober 

14.30 Zusterkringen GDS, gezamen-
lijke middag in onze kerk 

Zie verderop voor meer informatie 

 

Vrijdag 28 oktober 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 
Zaterdag/zondag 29/30 oktober 

Kinder- en Tienerconferentie, Schoorl 

Info Yvette Krol, 06-14111847 

 

Dinsdag 1 november 

09.45 Themaochtend 
19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 2 november 

19.30 Quiltgroep 

 

Woensdag 9 november 
19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 10 november 

30+ bij Ineke Hetebrij 

 

Dinsdag 15 november 

14.00-16.00 Wijkbijeenkomst Paters-
wolde met ds. Van der Werf, bij fam. 

Reidinga, Leeuwerikweg 7 

 

Woensdag 16 november 

19.30 Quiltgroep 

 
Zaterdag/Zondag 19/20 november 

Regioweekend jongeren in  

  Dopersduin, Schoorl 

info Yvette Krol, 06-14111847 

 

Zondag 20 november 
Schaatsmiddag GDS jong en oud IJs-

baan Kardinge Groningen, info en 

opgave Yvette Krol, 06-14111847 

 

Maandag 21 november 

14.30 Zusterkring 

 
Donderdag 24 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

met o.a. de begroting 2017 

 

Vrijdag 25 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Woensdag 30 november 

19.30 Quiltgroep 

 

 

  

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 4 oktober 2016 
 
Aan het begin van de vergadering heeft de kerkenraad br. Riepma uitgenodigd 

om ons bij te praten over het werk van de Menno Simons Stichting. Br. Riepma 

legt uit dat het bestuur van de Menno Simons Stichting 2x per jaar bijeenkomt. 

Bij het bestuur van de Stichting kunnen verzoeken om geldelijke bijdragen voor 

bijzondere projecten worden aangemeld. Het betreft financiële ondersteuning; 

het bestuur is geen trekker van activiteiten en bemoeit zich niet met de inhoud. 
De vernieuwende projecten/initiatieven moeten een kop en een staart hebben. 

Het geld is niet bedoeld voor blijvende ondersteuning van structurele activiteiten. 

De kerkenraad bracht in het gesprek naar voren dat investeren in de jeugd 

dichtbij huis prioriteit mag hebben. Nadat de voorzitter br. Riepma bedankt heeft 

voor zijn inbreng, werken we de agenda verder af. 

Voor het opslaan en bekijken van foto’s uit de gemeente zal één persoon verant-

woordelijk zijn (br. A.A. de Vries). Hij slaat de foto’s op ‘in de cloud’, waarmee ook 
een fotoarchief ontstaat. Op bijeenkomsten van 

de gemeente, zoals ledenvergaderingen, kan 

een ‘album’ getoond worden. Als u foto’s heeft 

die de moeite van het bewaren waard zijn, dan 

kunt u die sturen naar br. A.A. de Vries: digitaal 

(per mail, op stick of schijfje) of gewoon op pa-
pier (deze worden dan gescand). Hierbij graag 

datum, plaats, activiteit en namen van personen 

vermelden. 

 

De Quiltgroep is begonnen aan een ‘bijbelse’ quilt. Als die klaar is, zal deze aan 

de gemeente getoond worden. 

Ds. Van der Werf meldt dat hij een studie-/vakantiereis gepland heeft van 17 t/m 
31 mei 2017. De bestemming is Paphos op Cyprus, daar gaat hij op zoek naar de 

bijbelse wortels van Paulus. 

De financiële commissie komt binnenkort bijeen voor het bespreken van de con-

ceptbegroting voor 2017. In dit overleg komen ook de aandachtspunten aan de 

orde die de contactpersoon/adviseur van de ABN/AMRO heeft aangedragen.  

Op 11 september was de startdag  van de gemeente rond de tafel. De sfeer was 
goed. Ds. Van der Werf hield ons voor attent te zijn op ‘blinde vlekken’. Zr. Kieft 

preekte op 18 september, de 1e zondag van de Vredesweek, over Jesaja 11, vrede 

en gerechtigheid door de telg van Isaï en Galaten 5, over het leven door de Geest. 

Een goede dienst. Op 25 september, de 2e zondag van de Vredesweek, maakte ds. 

Van der Werf ons duidelijk dat revoluties geen vrede hebben opgeleverd, zoals de 

Russische revolutie zo’n 100 jaar geleden (1917). Bij Jacob en Ezau, is Ezau niet de 
ware opvolger, omdat hij niet ‘mens als beeld van God is’. Hij jaagt, voert oorlog en 

zijn menselijke kern is niet zichtbaar; bij Jacob wel. De Broederschapsdag op 2 ok-

tober was fijn om mee te vieren en de workshops nodigden uit tot actief meedoen. 

De afsluitende warme maaltijd smaakte heerlijk. 

 

Voor het Groninger Doopsgezind koor wordt het te bezwaarlijk om zowel op 

kerstavond in Haren als op kerstochtend in Groningen op volle sterkte aan de 
dienst mee te werken. Daarom zal het kerstoratorium ‘de Appelbloesem’ dat op 

kerstmorgen in Groningen wordt uitgevoerd, in Haren op de Adventsavond, 

woensdag 14 december, klinken. 

Daarna buigen we ons over de agenda van de najaarsledenvergadering op 24 

november en sluit zr. Salomons de vergadering.  

 
Mads Haadsma 
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Zusterkring - 10 oktober 2016 

 
Deze middag waren we met 15 zusters. In haar inleiding attendeerde Gerbrig op 

de Vredeskrant van september, met o.a. het vluchtverhaal van de Syrische Sa-

meer  Hannan. Een aangrijpend relaas van iemand die samen met zijn Armeense 

vrouw en kind de vrijheid zoekt en vrede. Zoals zo vele vluchtelingen een lange 

weg van ontberingen achter zich heeft en tenslotte in Nederland terecht komt en 

‘welkom’ is. Maar alleen als vrijwilliger mag werken!   
We zongen het lied: Geef vrede Heer, geef vrede. 

 

Na de thee was het woord aan onze gast deze middag Ds. Yetsenga. Hij vertelde 

ons van zijn reis naar Zuid-Afrika. Ook een land met heel veel onvrijheid en een 

traag verlopend verzoeningsproces sinds de afschaffing van de apartheid. 

Hij was daar in 2014 van 19 april tot 25 mei, met nog vier Nederlandse  colle-

ga’s. Gekozen uit achttien personen, na een masterclass opleiding met als the-
ma:” Verzoening in pastorale setting”. Dit om met vijf Zuid-Afrikaanse predikan-

ten intensief in contact te kunnen zijn en nieuwe impulsen te geven aan het ver-

zoeningsproces. Erg intensieve weken waarin hij meedraaide in vele diensten en 

bijeenkomsten van de kerkelijke gemeente  Welligton Oos.  

Er is nog weinig sprake van gelijkheid en verzoening. Hoewel zeker wel in gang 

gezet en er zijn veranderingen, maar het zal nog generaties voortduren. 
Boeiend vertelde ds Yetsenga over dit land met zijn vele Nederlandse invloeden. 

De taal klinkt voor ons herkenbaar toen dominee uit de Zuid-Afrikaanse Bijbel 

Psalm 23 las, en later nog uit Math.5 vers 13-16. Ook hoorden we het mooie 

‘protest’ lied: Op Blouberg Se Strand”. Daar 

waar de stilte ervaren wordt en men uitkijkt 

op de voormalige gevangenis – Robbenei-

land-, waar Nelson Mandela zolang gevangen 
zat. Zoveel tegenstelling wordt gevoeld als 

men daar staat. 

Voor we er erg in hadden was het tijd om af 

te sluiten. Het was weer een mooie en boei-

ende middag. Ds. Yetsenga werd hartelijk 

bedankt voor zijn inbreng en voor allen wel thuis.  
 

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 27 oktober. Dit is een ontmoe-

tingsmiddag georganiseerd door de Gronings-Drentse Federatie van Doopsge-

zinde Zusterkringen (GFDZ) in de Doopsgezinde  kerk te Haren. 

Mw. Korneel Roosma-de Vries zal vertellen hoe ze er toe kwam het leven van 

Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant, uit te beelden in een voorstelling. 
Al een vijftigtal keren uitgevoerd!  En we gaan in gesprek over het boekje  ‘Heb 

het er over’  verschenen na de laatste voorstelling met als ondertitel: De  actuali-

teit van Anne Zernike. 

De middag is van 14.30u – circa 16.15u  (inloop vanaf 14.15u). Entree € 4,00.  

Iedereen - wel of geen lid van de zusterkring - is van harte welkom. 

Graag opgave bij Roely de Vries, tel: 050 5346538 of – devries1937@hetnet.nl 

 
De bijeenkomst daarna is 21 november , zoals altijd om 14.30u 

 

Onze Adventsavond wordt verplaatst van dinsdag 13 december naar: 

                   woensdag 14 december !!! 19,30u. 

Dit in verband met het optreden van het Doopsgezind Kerkkoor deze avond i.p.v. 

op Kerstavond, zoals gebruikelijk!!  Graag goede nota. 
 

Ria Dijkman-Leutscher  

mailto:devries1937@hetnet.nl
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Start weekend Zondagsschool 

 
In het weekend van 17 en 18 sep-

tember zijn we weer gestart met de 

zondagsschool door een weekend 

weg te gaan. 

Dit keer gingen we naar de camping 

bij Nienoord toe waar we een hele-
boel blokhutten hadden en 2 soort 

tent huisjes. 

We waren met wel 29 mensen, ou-

ders en wel 12 kinderen, ook die al 

van de zondagsschool af zijn. 

We hebben heel lang op het spring-

kussen gespeeld en op de kabelbaan, 
dat was erg leuk. ’s Avonds aten weer 

Mexicaanse wraps. Dat was erg leuk 

en lekker. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

We mochten heel lang opbijven ’s avonds en sliepen 

bij elkaar. Toen de ouders nog niet in bed lagen kon-

den we nog gamen en keten. 

Het was een heel leuk weekend! 

 
Tygo, Twan, Merijn, Kenna, Famke en Tine. 
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Dienst op 13 november 
 
Graag ga ik voor in de dienst op 13 november, waarin het Groninger Doopsge-

zind Koor zijn medewerking geeft. 

De dienst zal als thema hebben ‘Herfst’. 

Het kerkelijk jaar loopt teneinde en daarmee loopt het leven op zijn eind. Zoals 

de wereld op dit ogenblik ook op zijn eind lijkt te lopen op sommige, zeg maar 

vele plekken. 
Maar in de gemeente weten we, geloven we dat het einde niet het laatste is. 

Twee weken later begint de adventstijd. En het koor is al druk bezig voor Kerst. 

 

Herfst, we zingen liederen van de dood en liederen van het leven, zo ook lezen 

we verhalen van hoop, maar nog wel gesluierd door een weg, die nog bewezen 

moet worden een weg te zijn. Mozes aan het begin van zijn leven als voorman 

door de woestijn heen. 
 

Mijn vraag aan u allen is: 

Waartoe zijt gij in deze dienst op deze aarde? (U hoort de Heidelbergse cate-

chismus doorklinken in de vraag.) 

Wat kom je hier doen, is een platte, maar niet minder waarachtige vraag: 

Kom je om bestand te zijn tegen de dood, of kom je om de dood onder ogen te 
zien, of kom je om je letterlijk en figuurlijk niet te laten kisten door de dood? En 

kom je voor jezelf, of kom je samen? 

 

Tussen die vragen heen probeer ik te laveren op 13 november en wellicht is ie-

mand van jullie een goede stuurman. Of gaan we waar de wind waait? 

 

Gabe Hoekema 
 

 

Foto´s 
 

Sinds kort is er een 

internet verbinding 

in de kerk in Haren. 
Er is ook een e mail 

adres met een goog-

le account. Google 

biedt de mogelijk-

heid om foto´s op te 

slaan in de cloud. M.a.w. de foto´s worden voor je bewaard en je kunt ze altijd 

terugvinden via Google Fotos. De kerkenraad heeft mij gevraagd of ik mij hier-
mee bezig wil houden en ik ben aan de slag gegaan. 

Vorige week kreeg ik van Klaas een externe harde schijf met daarop plusminus 

400 foto´s. Die staan nu dus in de cloud en zijn dus dichter bij de hemel! Als er 

mensen zijn die z.g. doopsgezinde foto´s hebben en denken die horen in de 

cloud, laat het mij weten of stuur ze mij toe. 

Het kan vanaf een usb stick, externe harde schijf, via e mail en ik kan ook foto´s 
scannen. Het wordt op prijs gesteld dat er in ieder geval een datum aan de foto 

is gekoppeld. 

Ik kijk uit naar reacties! 

 

Anco de Vries 
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Bij twijfel 
 

 

Wij zijn de eersten niet 

die stil, maar woedend vrezen: 

het is niet waar, dat koninkrijk 

dat komt, het is een goed bedoeld, 

begrijpelijk en vroom bedrog. 

 
Wij zijn de eersten niet 

die zuchten onder de geschiedenis: 

één stroom van bloed, onafgebroken 

series rampen, haat, geweld, 

voortdurend vechten om te overle-

ven, 

en waarvoor, waarheen, 
is er iemand die het antwoord weet? 

 

Maar telkens weer kom ik U tegen, 

op het spoor gezet door goede men-

sen, 

 
betrouwbaar en eerlijk voor U, 

en zij zijn U blijven vertrouwen, 

in de donkere uren van hun leven 

zijn zij de worsteling met u begonnen 

en lieten U niet los, op hoop van ze-

gen. 

 

En telkens weer zie ik die ene mens 

die eenzaam was en zelfs door U ver-

laten, 
maar die U niet verliet, zijn vrienden 

hielp 

en zei: ik ben de waarheid en het 

leven 

en wijs de weg naar God die liefde is. 

 

Wij zijn de eersten niet, 
wij laten U niet los 

tenzij Ge ons zult zegenen. 

Heer ik geloof, 

maar kom mijn ongeloof te hulp. 

 

Niek Schuman 
 

uit: 'Oecumene', Raad van Kerken in 

Nederland 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen uit de afgelopen periode. 
 

15 mei 2016   Kinderherstellingsoord Siloam  €  73,00 

22 mei 2016   Pastoraal Diaconaal Fonds  €  75,10 

29 mei 2016   AKC Kampen    € 133,65 

12 juni 2016   AKC Kampen    € 113,15 

26 juni 2016   Het Behouden Huys   €   61,22 

10 juli 2016    Het Behouden Huys   €   98,80 

24 juli 2016    Nederlands Bijbel Genootschap   € 102,30 
7 augustus 2016   Nederlands Bijbel Genootschap   €   81,15 

21 augustus 2016   Liudger Stichen     €   69,30 

4 september 2016   Pastoraal Diaconaal Fonds   €   47,00 

18 september 2016  Vredesweek Wereld Werk   €   57,25 

25 september 2016  Vredesweek Wereld Werk   €   58,90 

9 oktober 2016   Projecten Doopsgezinde Zending €   55,80 
   

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

treffende doelen worden overgemaakt.   
 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen wij een bedrag van €  28,95 over de maand au-

gustus. Met dit bedrag erbij is de stand gekomen op  €  865,65. 

 

L.Huizinga 
B.Huizinga-Lutgendorp 
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Vanuit de kerkenraad 
 
Op 29 september hield de kerkenraad haar vergadering. Zr.Wester las 

voor de bezinning het gedicht “Droomgenoten” uit het boek “De taal van 

het troosten” van Hans Bouma. 

 

Mensen 

die elkaar gaande houden. 
 

Trouw zul je zijn, 

trouw aan je visioen. 
 

Eenmaal onderweg, 
voorgoed onderweg. 
 

Stilstand is verraad, 

stilstand is doodstand. 
 

Mensen 

die elkaar gaande houden, 
 

geestverwanten, 

reisgenoten. 
 

Die onmogelijke wereld, 

die wereld  
 

van recht en vrede 

moet er komen. 
 

Geestverwanten. 

Droomgenoten. 

 
De parkeerproblematiek stond wederom op de agenda, hoe gaan we hier mee 

om wanneer de bezoekerskaart wordt vervangen door een digitaal systeem? 

Ds. Kikkert deed een kort verslag van het pastoraat van de afgelopen periode.  

Op 11 oktober a.s. jubileert de zusterkring haar 60 jarig bestaan met een 

broodmaaltijd in rest. De Westerburcht te Westerbork. Zr. Wester en br. Anema 

overleggen gezamenlijk over een jubileumkado voor de jarige. 
De adventsviering van 11 december vroeg ook onze aandacht. Deze is gezamen-

lijk met de zusterkring. 

Zr. Hummelen heeft contact met een muziekgroepje bestaande uit een harp met 

3 fluiten. De gezamenlijke viering gemeente en zusterkring op 11 december is 

van 15.00 tot 16.30 uur. De verdere invulling volgt en ook de PR. 

M.b.t. de CV zijn er enkele aanloopprobleempjes, die wel om een oplossing vra-
gen. Hiertoe komt binnenkort een expert van Honeywell om gezamenlijk  

(Honeywell, buro Veldkamp en br. Van Nimwegen) tot een oplossing te komen.  

Huurders zal worden gevraagd de huurders van het kerkgebouw  de tussendeu-

ren binnen de kerk gesloten houden om de CV zo goed mogelijk te benutten. 

Het verslag van de vergadering van 23 augustus werd vastgesteld. 

Om 21.30 sloot de voorzitter de vergadering. 

 
De volgende reguliere kerkenraadsvergadering is op dinsdag 15 november  

          om 19.30 uur. 

Jelly Wester 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDroP8geDPAhWKExoKHVf-A1QQjRwIBw&url=http://pguithuizen.nl/startpagina/startpagina1/233-voor-jou-is-mijn-droom-27-oktober-2013.html&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNFarHwKkQRJHC80aICM0iZM-uP_8w&ust=1476731018933387
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“Preekboek”  
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten. 

 

Zondag 11 september 2016. Startzondag 

  

Voorganger           - zr. J. Valk 
Keyboard              - br. P. Bouterse 

Thema  - “Een kleine club mensen op weg naar de toekomst”. 

 

Gedicht  

 

Al wat een mens geluk kan geven 

draag je van binnen met je mee: 
zoek het niet hoog of overzee,  

het staat al in je hart geschreven. 

  

Een stem is het, ons doorgegeven 

die zegt ‘Ik zal er zijn voor jou’. 

Laat je gezeggen hier en nu 
en kies de ware weg ten leven. 

  

Wie antwoord aan de stem durft geven 

weet zich geborgen en bemind, 

ontvangt de vrijheid van een kind 

en wordt voor anderen tot zegen. 

 
Henk Jongerius 

  

(Uit de nieuwe liedbundel Zangen van Zoeken en Zien ) 

 

Zondag 11 september hielden we onze 

startzondag. Met een trouwe groep leden 
en belangstellenden hebben we genoten 

van een heerlijke broodmaaltijd en een 

gezellig en inspirerend samenzijn. Klein in 

aantal maar nog altijd gedreven in ver-

bondenheid met elkaar. 

 
 

 

 

 

 

 

Zondag 25 september 2016. Gezamenlijke dienst met de VVP. 
  

Voorganger              - Mevr. S. van der Laan 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Laat je niet bang maken”. 

Muzikale overdenking: Präludium van Joseph G. Rheninberger. 

 
Zondag 2 oktober; GDS Broederschapsdag in Groningen 
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Ochtendgespreksgroep 
 
De eerste bijeenkomst na het ‘zomerreces’ was op donderdag 22 september. We 

zijn voorzichtig begonnen, d.w.z. was het aantal aanwezigen betrof. Of het nu 

kwam door de mooie nazomer of een misverstand is niet onderzocht, maar 

waarschijnlijk wel van invloed geweest. 

De gesprekstof waarmee we zijn ge-

start en voorlopig nog niet klaar zijn  te 
vinden in het boek Liberaal Christen-

dom geschreven door (alweer ) 

een  elftal liberaal  protestantse theo-

logen. Liberaal mag dan hertaald wor-

den als vrij(zinnig), modern of ieder 

geval onorthodox.  We komen weer 

bijeen op donderdag 20 oktober van 10 
tot 12 uur.  

 

Avond gespreksgroep 
 

Onze eerste bijeenkomst dit seizoen is donderdag 3 november. 

We gaan dit seizoen aan de slag met het boekje “Kracht van een minderheid” 

van Ciska Starke en Erik Jan Tillema. 

We beginnen om 20.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee. Ieder-
een is van harte welkom 

 

       

                                

 

 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

van de Doopsgezinde Gemeente te Assen  

 

 

Dinsdag  11 okt 60 jarig jubileum  
      Zusterkring 

 

Zondag  16  okt 10.00 uur. Br. F. Dukers 

 

Donderdag   20 okt Ochtend gespreksgroep 

 

Zondag  30  okt 10.00 uur. Ds. J.H. Kikkert met 
                                                           medewerking van Djoke Winkler Prins; 

                                                           zang. ( DG Groningen komt op bezoek) 

 

Donderdag  3 nov Avondgespreksgroep 

 

Dinsdag  8 nov Zusterkring 
 

Zondag  13 nov 10.00 uur Ds. G.G. Hoekema, dienst in Haren 

 

Zondag  27 nov 10.00 uur Ds. J. J. Kikkert 1ste Advent 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum  

 

  
 

Preekrooster  
 

30 oktober  (Geert Brusewitz )   Uitreiking van het boekje over de Doops-
gezinde Gemeente Eenrum. Deze dienst is een feestelijke aangelegenheid en zal 

om 14.30 uur  aanvangen. 

 

13 november  Jacob Kikkert 

24 december  Renze Yetsenga (kerstavond om 19.00uur) 

31 december  Jan Johan Kuiper  (oudejaarsdag om 19.00uur) 

 
Alle diensten beginnen om 9.30 uur eventuele uitzonderingen die staan vermeld! 

 

Gespreksgroepen olv Geert Brusewitz 

16 november aanvang: 10.00 uur. 

 

Herdenkingsboek Doopsgezinde Gemeente “Mensingeweer” te Eenrum 
 

“Onderweg naar 2019” 

 

De Gemeente nadert haar 200 -jarig bestaan en zal de komende jaren steeds 

intensiever met de Doopsgezinde Gemeente Groningen gaan samenwerken. 

Sinds 1 januari 2016 zijn  de DG Groningen en de DG Eenrum een samenwer-
kingsverband aangegaan. Eerst voor de duur van 2 jaar en daarna wordt de sa-

menwerking geëvalueerd. 

Binnen de kerkenraad ontstond het idee, om als markering van dit moment een 

herdenkingsboekje uit te geven met bijdragen van leden, 

belangstellenden  en ( vroegere ) predikanten. 

Roelf en Margriet van der Tuuk hebben de redactie op zich 

genomen en zich ook verdiept in de geschiedenis van onze 
gemeente. Gegevens uit diverse bronnen waaronder het ar-

chief dienden als informatiebron.  

De huidige leden en belangstellenden hebben in hun bijdrage 

melding gemaakt van wat de gemeente voor hen persoonlijk 

heeft betekend en onze vroegere predikanten ds. S.J. van 

Hoorn-Dantuma en ds. Chr. Duhoux-Rueb halen herinnerin-
gen op uit hun tijd in Eenrum. 

Onze huidige predikanten ds. G. Brusewitz en ds. J. Kikkert nemen het nawoord 

voor hun rekening. 

 

Op zondag 30 oktober 2016 zal na afloop van   een feestelijke dienst ’s middags 

om 3 uur het herdenkingsboek worden gepresenteerd. Deze dienst wordt voor-
gegaan door ds. G. Brusewitz in onze kerk te Eenrum. 

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan mevrouw  Wytske Betten- de 

Vries,  weduwe van Aizo Betten, de kunstenaar,  die de zeefdruk heeft vervaar-

digd, die het voorblad van ons  boek siert. 

Het boek is te bestellen  bij voorintekening tot 30 september 2016  door  € 17,50 

over te maken op rek. nr. NL63INGB0000952299 t.n.v. de Doopsgezinde Ge-

meente Eenrum ,  onder vermelding van Jubileumbundel 2016. 
Na 30 september 2016  kost dit boek € 21,50. 



Algemeen 
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Uitnodiging 
Ontmoetingsmiddag met Korneel Roosma 
 
 

Op donderdag 27 oktober organiseert de Gronings-Drentse Federatie van Doops-

gezinde Zusterkringen (GFDZ) een ontmoetingsmiddag. Korneel Roosma-de 

Vries zal vertellen hoe zij ertoe kwam om het leven van Anne Zernike uit te beel-
den in het toneelstuk ‘Anne Zernike, een vrouw in het wondere ambt’. De voor-

stellingen hebben haar leven en het werk in de gemeente beïnvloed. Nadat ze 

het toneelstuk circa 50 keer had opgevoerd, heeft ze een boekje gepubliceerd: 

‘Heb het er over’. Hierin beschrijft ze dat het gedachtegoed van Anne Zernike 

niets verloren heeft aan actualiteit. Aan de hand van een paar vragen uit dat 

boekje gaan we met elkaar in gesprek.  

 
Doopsgezinde vrouwen, wel of geen lid van een zusterkring zijn van harte wel-

kom. We beginnen met een kopje thee en in de pauze wordt u getrakteerd op 

iets lekkers.  

 

We hopen met elkaar een inspirerende en gezellige ontmoetingsmiddag te heb-

ben.  
 

donderdag 27 oktober 2016 

 

inloop vanaf 14.15 uur 

 

we starten om 14.30 uur 
 

einde circa 16.15 uur 

 

Doopsgezinde kerk, Nieuwe Stationsweg 1, Haren 

 

 

We vragen een bijdrage in de onkosten van € 4,00 per persoon.  
 

U kunt zich aanmelden bij: Roely de Vries, telefoon 050 5346538,    

e-mail devries1937@hetnet.nl 

 

Met zusterlijke groet, 

 
namens de GFDZ, 

 

Jolanda Valk 

  

mailto:devries1937@hetnet.nl


Algemeen 
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Kamerkoor Erato geeft prikkelend concert 
  
Kamerkoor Erato geeft o.l.v. Roel Griffioen een concert met het thema 

    “Rozen en doornen”  

Op zaterdag 29 oktober om 20.15 uur in de Doopsgezinde Kerk,  

     Oude Boteringestraat 33 in Groningen en 

Op zondag 30 oktober om 15.00 uur in de Petrus en Pauluskerk,  

     Kerkpad 1 te Loppersum. 

Na afloop van het concert in Loppersum is een gezellige nazit met een hapje en 
een drankje. 

Op het programma staan o.a. Lamento d’Arianna van Monteverdi, Les Chansons 

des Roses van Morten Lauridsen en Three Flower Songs van Eric Whitacre. Het 

instrumentale intermezzo wordt verzorgd door Liesbeth Wildeveld op klavecimbel 

en Fiona van der Marel op dwarsfluit. 

  
informatie:          www.kamerkoorerato.nl 

kaarten                 € 15, 00 (CJP, 65+, studenten € 13,00) 

voorverkoop      € 13,00 (CJP, 65+, studenten € 11,00) 

tot 12 jaar            € 11,00 (voorverkoop € 9,00) 

voorverkoop:     info@kamerkoorerato.nl 

  
We zien jullie graag op 29 of 30 oktober tijdens één van onze concerten. 

  

Met vriendelijke groet, Janneke Pietersma secretaris Kamerkoor Erato 
  

  
  

 
  

http://www.kamerkoorerato.nl/
mailto:info@kamerkoorerato.nl


 

 

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 

 

 
 

 

Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 

Ds Geert Brusewitz  (pastoraat) 
Ruischerwaard 36         

9734 CE Groningen 

050 8500387  

        en 

ds Jacob Kikkert 

Entinge 7 
9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

                                        

Voorzitter: 

Br Hendrik Jan Woltersom 
06-22931910 

e-mail: 

hj.woltersom@kkgkka.nl 

                                                                      

secretaris: 

zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 
0595441339 

e-mail: 

anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

                        

Boekhouder: 

zr Margriet vander Tuuk-Homan               
0595 422412 

rvandertuuk@hetnet.nl 

rek.nr:                  

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J.Willingestraat 15  
9967 PB Eenrum 
 

mailto:secretaris@dgassen.doopsgezind.nl
mailto:info@dgassen.doopsgezind.nl
http://www.dgassen.doopsgezind.nl/

