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 Doopsgezinde gemeente 

 Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

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

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

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

 

Kerkenraad 

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

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

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 
Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 
 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  

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

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 
33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

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

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

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

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 19 oktober 2016. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 12 oktober 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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Zichtbaar; geen blinde vlek zijn! 
 

De Doopsgezinde traditie is al vijfhonderd jaar oud! Met trots kun je zeggen dat 

deze traditie (nog steeds) bestaat: Doopsgezinde gemeenten zijn er nog steeds. 

Weliswaar zijn de Doopsgezinde gemeenten niet meer zo groot in aantal als 

vroeger en ook zijn de Doopsgezinde gemeenten veranderd in de loop der eeu-
wen. Niet alleen is de Nederlandse staatsvorm veranderd in de laatste vijfhon-

derd jaar, ook het denken is veranderd.  

 

Het denken bepaalt je geloof! Dat betekent dat je vanuit je denken tot een ge-

loofsopvatting komt waarop je vervolgens je levensovertuiging baseert.  

Dit wordt door ons anno 2016, heel normaal gevonden.  

 
Het is echter nog niet zo lang geleden dat het andersom was: je geloof bepaalde 

het denken. Het denken werd bepaald door het geloof. En niet dat je geloof be-

paald wordt door het denken. Doopsgezinden hebben het vanaf ongeveer 1525 

belangrijk gevonden dat je geloof bepaald wordt door je (eigen) denken. Zij heb-

ben hun opvattingen samengevat met de woorden ‘vrij in ’t christelijk geloven, 

daden gaan woorden te boven!’ Om op deze manier zichtbaar te zijn in de we-
reld! 

 

Ds. Kl. v.d. Werf 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten  
 
Donderdag 22 september 

20.00 uur DoRe cafe 
Film: “The Way” Zie elders in dit blad 

Zondag  25 september 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag  26 september  

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  27 september 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

Woensdag  28 september 

Reis naar het Nijkleaster in Jorwerd.  

Vrijdag  30 september 

18.00 uur  Bijbel, Pizza en Bier 

 
Zondag  2 oktober 

10.00 uur  Broederschapsdag 

Ds. G.J. Brüsewitz en  

Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag  3 oktober 
19.30. uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  4 oktober 

10.00 uur  koffieochtend 

19.30 uur  kerkenraad 

Donderdag  6 oktober 

19.30 uur  Nieuwe zusterkring; 
Bezinning met da. S.J. van 

Hoorn-Dantuma 

 

Zondag  9 oktober 

10.00 uur  dienst in Noordhorn 

Ds. G.J. Brüsewitz. Geen dienst in 

de Doopsgezinde kerk Groningen 
17.00 uur  Iona Vesper 

 

Maandag  10 oktober 

14.30 uur  Zusterkring Haren 

16.30 uur  Voorbereiding  

verdiepingsdienst 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  11 oktober 

18.00 uur  Mennomaaltijd 

19.45 uur  Natafelen-  

Inspiratieavond 

 

Woensdag  12 oktober 
Redactievergadering 

Donderdag  13 oktober 

20.00 uur Martin Buber Studiegroep 

 

Zondag  16 oktober 

10.00 uur  Da. W. Huizing 
Zie info elders 

 

Maandag  17 oktober 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  18 oktober 

14.30 uur  Bijeenkomst Wijk  
 Vinkhuizen 

17.30 uur  Doperse Dis 

Woensdag  19 oktober 

19.30 uur  DoRe cafe in de  

Remonstrantse kerk 

Lezing van professor Herman Pleij 

Zie elders in dit blad 
Zaterdag  22 oktober 

10.00 uur  Spelletjesdag 

 

Zondag  23 oktober  
(wintertijd!) 

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 Broeder- 

kringendag 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 
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Gastpredikant Wikke Huizing, zondag 16 oktober 
 
Beste zusters en broeders van de DG Groningen, 

 

Zondag 16 oktober a.s. hoop ik als gastpredikant bij u in de dienst vóór te gaan. 

Op verzoek stel ik me alvast aan u voor: Mijn naam is Wikke Marseille-Huizing, 

49 jaar, geboren in Roden.  

 

De DG kerk in Groningen, en sommigen van u, ken ik van de Jongerencongres-
sen en van de bijeenkomsten van de Werkgroep Groningen-Drenthe, in de jaren 

‘80.  

Aan de Universiteit van Amsterdam en het Seminarium haalde ik mijn diploma’s 

en sinds 1994 ben ik proponent in de DG Broederschap. De eerste gemeente die 

ik diende was DG Aalsmeer. Na zeven jaar verhuisden we naar Veenwouden. 

Daar deelde ik met mijn echtgenoot, ds. Hans Marseille, de predikantsplaats. In 
de jaren in Friesland werkte ik ook als ziekenhuispredikant in Dokkum.  

Tegenwoordig wonen we met onze drie tienerkinderen op Texel. Daar is Hans 

predikant in de Doopsgezinde Gemeente en ik in de Protestantse Gemeente van 

Den Burg (PKN). Er is 16 oktober vast gelegenheid om tijdens de koffie elkaar 

nader te spreken.  

 

Ik kom graag naar Groningen en groet u hartelijk!  
Wikke Huizing 

 

 

 

Zien wat niemand anders ziet –  
GDS Broederschapsdag 2 oktober DG Groningen 
 
Hoe verder? Dat is momenteel dé vraag  in veel gemeenten. Vaak wordt gepoogd 

het oude vertrouwde of nieuw leven in te blazen. Creative ideeën in overvloed. 
Maar vaak wordt er gedacht en gewerkt vanuit problemen die we zien. Tegelij-

kertijd spreken gemeenten iedere zondag hun vertrouwen uit in 'God die niet laat 

varen het werk dat zijn hand begon’. Zou het niet zo kunnen zijn dat gemeenten 

wel varen bij de gratie van geloof en vertrouwen? En in wat we doorgaans waar-

nemen als problemen, dat er ergens ook de kiemen te zien zijn van de toekomst 

die God bezig is ons te geven?  

 
Geloof opent immers de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. 

Stel dat je je de koning te rijk voelt. En als je daar ook naar gaat lopen, je naar 

gaat kleden. Als je dromen met jou op de loop gaan. Of als dromen jou iets wil-

len laten zien. Ze van God komen. Wat doe je ermee? Het is alsof je meer ziet, 

meer kunt, meer in je hebt. Op de komende GDS-broederschapsdag staan we 

hierbij stil met het Jozef verhaal. We vieren en zoeken en proberen met elkaar te 
zien wat niemand nog ziet. In de dienst gaat ds. Geert Brüsewitz voor. Onze on-

derlinge verbondenheid als gemeenten in de GDS-regio wordt tot uitdrukking 

gebracht in het delen van brood en wijn. In de kleine handeling, van het geza-

menlijk delen van brood als het lichaam van Christus, zit het grote; met onze 
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kleine gemeenschap bouwen we mee aan de gemeenschap van mensen, met 
elkaar verbonden en met God. 

 

Na de viering zijn er een drietal ‘Werkplaatsen’.  

In wat kleinere groepen praten we met elkaar verder over wat er in de viering is 

aangereikt. 

 
1. Werkplaats over doopsgezind in Noord Nederland 

Dit gespreksthema sluit aan bij huidige ontwikkelingen en het verlangen naar 

meer samenwerking tussen doopsgezinden gemeenten in Friesland en Gronin-

gen. Het zal eruit gaan zien als een soort ‘pilot’; hoe zal de toekomst voor 

doopsgezinden er uit kunnen gaan zien. Leidende vraag daarbij is: welke wegen 

wijst Gods Geest naar de toekomst? Wat zien we aan mogelijkheden? Wat wordt 
er zichtbaar? Wat draagt ons heel concreet? Wat kunnen we achter laten? Wat is 

er nodig? Het gesprek hierover is een verbreding en verdieping van het thema 

van de Beraadsdag in mei jl. 

 

2. De kracht van generaties 

In de tweede Werkplaats worden jongeren èn ouderen uitgenodigd om met el-

kaar in gesprek te gaan over wat geloven voor hen betekent, wat voor hen ‘kerk’ 
is en hoe zij de toekomst van de doopsgezinden zien, om van daaruit een geza-

menlijk voorstel te ontwikkelen voor een vorm van gemeente-zijn dat hierbij past 

en ons verder helpt. Kan de gemeente er nog zijn voor diegenen die jaren de 

gemeente droegen? Hoe en wat is gemeente-zijn voor de nieuwe genera-

tie? Waar je samen stappen zet, ontstaat begaanbare grond. Wat is van blijven-

de waarde dat met jou en ons meegaat? 
 

3. Dromenvangers 

De derde Werkplaats is misschien iets minder een gesprek, als wel iets met je 

handen doen. Onderwijl kan natuurlijk met elkaar worden gepraat. We gaan 

dromenvangers maken. Het is een symbool dat door de oorspronkelijke bevol-

king van Noord-Amerika gebruikt werd en het bestaat uit een cirkel met daarbin-
nen het web, gelijk dat van een spin, en in het midden van dat web bevindt zich 

een gat. De ring is versierd met draad, veren en koorden. De dromenvanger 

wordt opgehangen om het goede uit de dromen op te vangen en te bewaren voor 

de rest van het leven. Onder het maken praten we over de vraag welke droom 

de gemeente verder zou kunnen helpen. 

 

Afsluiting 
We sluiten af met een feestelijke lunch, verzorgd door Food Fellas. We vragen 

daarvoor een kleine bijdrage. Een richtbedrag is 4 euro. Meer mag ook! En min-

der als het niet anders kan.  

 

Programma:  

10:00 uur  Inloop met een kopje koffie 
10:15 uur  Kerkdienst (voorgangers ds. Geert Brüsewitz) 

11:30 uur  Koffie 

11:45 uur  Gesprekken in de Werkplaats 

13:00 uur  Lunch 

13:45 uur  Afsluiting 
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Bijbel, Pizza’s en Bier 
 
Op 30 september is de eerste bijeenkomst van Bijbel, Pizza’s en Bier. Opnieuw 

staan we stil bij bijbelse verhalen, die soms lastig zijn en vreemd; bijbelteksten 

die kerkgangers liever overslaan, en passages waarover dominees niet willen 

preken. Teksten die gelovigen naar adem doen happen. Verhalen over bloedver-

gieten in de naam van God. Het boek: ‘Vreemd en Bizar’, van Piet Schelling 

neemt ons daarbij bij de hand. Steeds is de terugkerende vraag of lastige bijbel-
verhalen ook nog iets te zeggen hebben voor deze tijd.  

 

Op  vrijdag 30 september van  18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur in de Diaconie.  

Sluit aan, doe mee, wees nieuwsgierig.  

Geef je op bij Jacob Kikkert of Geert Brüsewitz.   

 

 

Eten op de 4e dinsdag van de maand 

 

Ben je student? Ga je naar school? Omdat we gemerkt hebben dat er al heel veel 

te doen is voor studenten in Groningen en iedereen vaak een druk programma 

heeft is er op de 4e dinsdag samen-eten. Met elkaar nemen we tijdens de maal-

tijd het leven, de studie en al het nieuws door. We komen zelf, tenminste een 

aantal, en wassen samen af.  

 
Wil je meedoen, dan ben je welkom. We beginnen op 27 september. Om 18.30.  

Meld je wel even aan. Bij Geert Brüsewitz of Jacob Kikkert. 

 

 

Kerkdienst in Noordhorn 
 

Op zondag 9 oktober is de dienst in de Vermaning in Noordhorn, het is één van 
de gezamenlijke vieringen met de gemeenten in de regio. Ds. Geert Brüsewitz 

gaat voor.  Er is dan geen dienst in Groningen.  

 

Om het meerijden te coördineren, indien u plaats heeft, of indien u vervoer nodig 

heeft, neemt u contact op met ds. Geert Brüsewitz. 

 

 
Ionaviering op 9 oktober 
 

Iedere 2e zondag in de maand is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te 
Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wor-

tels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de 

stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij 

van Iona is een gebedsdienst voor heelwording.  

 

Tijdens de vespers op zondagmiddag wordt deze liturgie gevolgd. Iedereen is 
van harte welkom. Aanvang 17.00 uur. 
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Speelfilm in Dopers-Remonstrants Café 22 september 
 
éérst: om 14:00 uur, in het Mennohuis  
en vervolgens nóg een keer: om 20:00 uur,  

speciaal voor degenen die de week daarna, op woensdag 28 september, naar de 

‘pelgrimage’ in Jorwerd komen, de speelfilm: 

 

The Way, uit 2010, van Emilio Estevez 
 

‘The Way’ (ook te lezen als ”el camino”) handelt over Tom, een Amerikaanse arts 

in ruste (gespeeld door Martin Sheen),  die het onverwachte bericht hoort, uit 
Europa, van het overlijden van zijn zoon (gespeeld door Emilio Estevez, Sheens 

eigen zoon - tevens regisseur van de film), van wie hij erg vervreemd was ge-

raakt.  

Tom reist naar St. Jean Pied-de-Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van de 

zoon op te halen. De man is tijdens een storm op een berucht gevaarlijke plek in 

de Pyreneeën omgekomen, toen hij net begonnen was (als een pelgrim?) de be-

roemde route naar Santiago de Compostela te lopen (el Camino = de weg).  
Gedreven door groot verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen, 

neemt Tom de vrijheid om óók aan deze pelgrimage te beginnen. Een besluit dat 

zijn leven verandert. 

 

Datum: donderdag 22 september 2016 

Tijd-1 14.00 uur zaal open: 13:30 uur in het Mennohuis 
Tijd-2 20:00 uur zaal open: 19:30 uur  

speciaal voor Jorwerd-gangers ! 

Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 

Toegang: vrijwillige bijdrage 

 

 

Lezing van professor Herman Pleij in DoRe-Café 
 

Donderdag 19 oktober, komt Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Ne-
derlandse Letterkunde, in de Remonstrantse kerk spreken over ‘Erasmus en 

het vrije woord’.  

 

De lezing is tevens op initiatief van het Humanistisch Verbond, in het kader van 

het remonstrantse jaarthema: ‘Betrokken Vrijheid: de Kwaliteit van Tolerantie’. 

 

Erasmus geloofde vurig en een leven lang in de kracht van het woord, het argu-
ment, debatteren en overtuigen. Een dergelijke opvatting impliceerde een verre-

gaande vrijheid van meningsuiting. Daar waren de gezagsdragers van Kerk en 

Staat doorgaans nog niet aan toe. Men ging uit van een absoluut gezag, dat door 

God verleend was aan een individu dat dit gezag belichaamde: paus en keizer 

Menigmaal sprak hij zich rechtstreeks uit ten gunste van de vrijheid van geweten 

en meningsuiting. In zijn ‘Opvoeding van de christenvorst’ uit 1516, bestemd 
voor de jonge vorst Karel V, stelde hij heel principieel vast dat de natuur een ie-

der als vrij mens geboren had laten worden. Slavernij was mensenwerk. 
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N.B. mochten er naar aanleiding van deze lezing zóveel vragen en opmerkingen 
rijzen dat die niet allemaal besproken kunnen worden, na afloop, dan is het de  

bedoeling daartoe, in een soort follow-up bijeenkomst, alsnog de gelegenheid te 

bieden, een week later: op 26 oktober om 20:00 uur, maar dan in de 

doopsgezinde kerk 

 

Lezing 
Datum: woensdag 19 oktober 2016 

Tijd 20.00 uur zaal open: 19:30 uur 

Plaats: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 

Toegang: vrijwillige bijdrage 

 

 
 

Martin Buber studiegroep  
 

De groep die het boek ‘De Weg van de Mens volgens de Chassidische Leer’, 

van Martin Buber gaat bestuderen en bespreken (aanmeldingen nog steeds wel-

kom via: djkrijtenburg@home.nl) gaat van start op donderdag 13 oktober, om 

20:00 uur, in de kerk. Er zijn daartoe minimaal 4 avonden gepland, waarvan de 

3e echter, die van 24 nov, is uitgevallen omdat i.v.m. ledenvergadering. Op 13 
oktober kiezen we daarvoor een andere datum. Momenteel zijn de huidige vast-

staande drie data, dus: 

13 oktober, 3 november & 12 januari (alle donderdagen). 

 

Opzet van deze groep is dat per keer door deelnemers zelf een tekstgedeelte 

wordt ingeleid, en dat het kringgesprek ook gehouden kan worden zonder dat we 
daarbij afhankelijk zijn van de sturing van één der predikanten, waar het er ons 

vooral om gaat -uiteraard naast kennisneming van de gedachtengang van Buber 

- tot uitwisseling te komen van ónze reacties op deze vorm van spiritualiteit, om 

onszelf te verrijken met het gezichtspunt van de ander én onder andere ook op-

dat we daardoor elkaar als mede-gemeenteleden beter kunnen leren kennen. 

 

De tekst geeft in kort bestek, op een verhalende manier, Bubers visie op de kern 
van het chassidisme weer : deze mystieke joodse stroming gaat er vanuit dat 

alles in de schepping van God vervuld is en dat men God kan ontmoeten in het 

gewone dagelijkse leven. 

 

De Nederlandse vertaling bestaat in minstens 4 verschillende uitgaven, waarvan 

de oudste twee antiquarisch te krijgen zijn. Als je niet op tijd een exemplaar 
weet te vinden, kan ik een (oude) digitale kopie toesturen. Maar uitgaven van 

Servire ná 1998 zijn misschien te prefereren vanwege een inleiding óver Buber. 

      
Klik hier om te kopen bij Bol.com 

 

mailto:djkrijtenburg@home.nl
https://www.bol.com/nl/p/weg-van-de-mens/1001004000019390/?suggestionType=suggestedsearch
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Time flies!  
 
Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat ik besloten heb om mij weer aan te 

sluiten bij de  Doopsgezinde Gemeente Groningen. 

Door de allerhartelijkste en warme ontvangst die ik mocht ontvangen is me dit 

heel goed bevallen. Ik voelde de bekende verbondenheid die er vroeger was en 

nu gelukkig nog steeds is. 

Ik had al veel eerder iedereen willen bedanken voor deze mooie, warme en lief-
devolle ontvangst maar ja dan waren er weer andere dingen die de aandacht op-

eisten waardoor het er niet van kwam om dit stukje te schrijven. 

Maar nu moet het er toch van komen temeer omdat Anne en ik inmiddels ook 

bloemen en kaarten hebben ontvangen voor twee felicitaties binnen ons gezin. 

Al deze uitingen van verbondenheid hebben ons geraakt. 

Het was voor mij persoonlijk best een hele stap om de kerk voor de eerste keer 

weer eens binnen te gaan. Toen ik, onder het genieten van het orgelspel, mijn 
zitplaats had gevonden kwamen er vele herinneringen naar boven. 

Maar bovenal was het besef van welkom te zijn en dat was heel mooi.  

Het voelde en voelt als een liefdevolle deken die heel zacht en teder om je heen 

is.  

 

Dank jullie allen daarvoor! 
Hans en Anne van der Meer 

 

 

Wie wat bewaart, heeft wat 
 
De archiefcommissie is begonnen met het ordenen van de 

archieven over de periode 2000-2010. Veel gemeentele-

den hebben in het afgelopen jaar de documentatie van 

werkgroepen, commissies, ledenadministratie, congressen, 

boekhoudingen en nog veel meer aan de commissie over-

handigd. 
De Groene kamer in het Mennohuis is nu het domein van 

de archiefcommissie waar we de inhoud van de mappen en 

dozen ordenen volgens de richtlijnen van de Groninger Archieven. 

Met als resultaat dat straks alle waardevolle documenten over onze Doperse ge-

schiedenis van 2000-2010 naar de Groninger Archieven kunnen. Ook foto’s en 

voorwerpen behoren tot erfgoed dat we verzamelen en willen bewaren voor een 
volgende generatie. 

 

Nog steeds treffen we in de Groene kamer materiaal aan van gemeenteleden die 

bij het opruimen archief tegenkomen en afgeven bij de koster. Dank daarvoor. 

Dus heeft u thuis nog documentatie liggen, laat het ons weten of neem het mee 

naar de kerk. 

 
De archiefcommissie 

Frans Riepma, Tiny Spanjer, Cees van Hoorn en Femmy Busscher 
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Reisje wijk Vinkhuizen 
 
Het seizoen 2016/2017 van onze wijk startte op 1 september met 13 deelne-
mers. Men hoeft niet altijd ver te reizen om kennis te nemen van interessante 

zaken; in dit geval betrof het twee bestemmingen in Haren. Het weer zat ons erg 

mee: zon, maar niet al te warm. Het eerste doel was aan de rand van de ge-

meente Groningen aan het eind van de Esserweg, die zijn naam ontleent aan de 

buurtschap Essen, een heel oude locatie, en vooral bekend van het destijds aan-

zienlijke vrouwenklooster met de naam Yesse. Onze groep werd bij het bezoe-

kerscentrum van het " Groninger Landschap " ontvangen door mevrouw Anne-
miek Bos, die op duidelijke en boeiende wijze vertelde over de historie van dat 

klooster, dat bestond van 1215 tot 1594. In het bezoekerscentrum zijn voorwer-

pen te zien die zijn opgegraven op die plaats.  

Het tweede en laatste deel van het uitstapje was een bezoek aan het paviljoen 

‘Sassenhein’,  gelegen aan de zuidwest kant van Haren, aan het eind van de 

Lutsborgsweg, een heel fraaie locatie met visplaats in een coulissenlandschap. 
We konden ook hier de hele tijd buiten zitten en daar genieten van een uitste-

kend verzorgde mix van koffie en diverse lekkernijen.  

Sassenhein is qua naam een combinatie van de naam van de grote man die de 

ontwikkeling van die locatie heeft aangezwengeld en een bloeiende vereniging 

van sportvissers heeft opgezet en later ook geleid; zijn naam is Hein Aalderink, 

en de naam van zijn (tweede) vrouw was Saska Schonfeld Wichers, dus Sas en 

Hein.  Aalderink was een zeer actieve en sociale man die destijds - hij stierf in 
1939 - veel aanzien genoot. Voldaan kon iedereen op het geplande tijdstip de 

terugreis aanvaarden. 

Hans Oldenziel 
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Uitstapje wijk Paddepoel 
 

Op zaterdag 3 september had de wijk Paddepoel haar jaarlijkse uitstapje met als 

eindbestemming Appingedam, een mooie historische stad aan het water. 

Met z’n tienen vertrokken we om twaalf uur in twee auto’s. Het weer was uitste-

kend, zodat we begonnen met een kop koffie op het terras, dat uitzicht had over 

de haven. Het was een drukte van belang in Appingedam, daar er van alles te 

beleven was. Zelfs een optocht van personen in prachtige, kleurrijke kleding uit 
vroeger tijden. 

 

 

Om 13.30 uur scheepten we in op het Damsterveer, een rondvaartboot, die door 

enthousiaste vrijwilligers gevaren wordt. Er zijn zaterdagmiddag twee afvaarten. 

Zo’n rondvaart biedt vanaf het water een prachtig uitzicht op Appingedam. En er 

wordt voortdurend verteld wat er zoal aan his-
torie te zien is: bijzondere middeleeuwse ge-

vels, fraaie bruggetjes en de unieke hangende 

keukens, ontstaan door ruimte gebrek. 

 

Na deze onvergetelijke rondvaart konden we 

op eigen gelegenheid de Nicolai kerk bekijken, 
Het oudste deel dateert uit het begin van de 

13de eeuw; waarschijnlijk werd de kerk al in 

de tweede helft van de dertiende eeuw uitge-

bouwd tot een kruiskerk met een westtoren. 

Dat kwam doordat Appingedam in die tijd flink groeide en dat is in de binnen 

stad op allerlei plekken nog te zien. Het is de moeite waard om eens een bezoek 
te brengen aan Appingedam.  

 

We sloten de middag af met een heerlijke, rijk gevulde high tea in het restaurant 

“Aan Tafel” Allen genoten volop van al het lekkers en van de gesprekken met 

elkaar. Al met al een onvergetelijke, zeer afwisselende middag met dank aan de 

organisatoren: Tiny, Sieds en Lineke. 

 
Tine de Boer 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 25 september 
Tweede zondag Vredesweek 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 2 oktober 

Broederschapsdagviering in Gronin-

gen 
10.00 Inloop met koffie 

10.15 Viering, ds. G.J. Brüsewitz en 

ds. J.H. Kikkert 

11.30 Koffie en Vervolgprogramma’s  

13.00 Lunch (bijdrage € 4.00) 

13.45 Einde programma 

Meer informatie elders in dit blad en 
op de website van de GDS 

(www.gds.doopsgezind.nl) 

 

Zondag 9 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf  

10.00 Zondagsschool 
 

Zondag 16 oktober 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen 

 

Zondag 23 oktober (wintertijd!) 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 30 oktober 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 21 september 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 22 september 

30+ bij Tonny van Rede 
 

Zaterdag/zondag 24/25 september 

Startweekend tieners, Schoorl 

Info Yvette Krol, 06-14111847 

 

Vrijdag 30 september 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 4 oktober 

09.45 Themaochtend 

19.45 Kerkenraad 

 
Woensdag 5 oktober 

19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 10 oktober 

14.30 Zusterkring 

 
Woensdag 12 oktober 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 13 oktober 

20.00 Open avond: ‘Waarom houden 

Nederlanders niet van geschiedenis?’ 
met  prof. Hans Renner 

Zie de informatie verderop 

 

Woensdag 19 oktober 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 27 oktober 
14.00 Zusterkringen GDS, gezamen-

lijke middag in onze kerk 

 

Vrijdag 28 oktober 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Zaterdag/zondag 29/30 oktober 

Kinder- en Tienerconferentie, Schoorl 

Info Yvette Krol, 06-14111847

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 6 september 2016 
 
In deze vergadering na de vakantie is iedereen present. Na goedkeuring van de 

notulen, citeert br. Nienhuis uit het Financieel Dagblad: goed bestuur begint met 

goede notulen.  

 

Ds. Van der Werf meldt dat hij het in de vakantie druk heeft gehad met twee 

uitvaarten in Roden. Desondanks heeft hij, naast de kerkdiensten, nog kans 
gezien 7 huisbezoekjes in Haren af te leggen. Zijn vakantie is hierdoor beperkt 

gebleven tot een korte studie-/vakantiereis naar Padmos begin mei en enkele 

dagen Vlieland in augustus. Duidelijk is dat onze predikant (te) weinig vakantie 

heeft gehad. Afgesproken is dat hij aan de bel zal trekken als hij mogelijkheden 

ziet vakantiedagen op te nemen (voor een activiteit in de gemeente kan in die 

tijd een vervanger gevraagd worden of kan de activiteit vervallen). 

Van de ADS is een mail ontvangen waarin de bijscholingsregeling(en) voor predi-
kanten wordt toegelicht en een bijlage met een lijst met mogelijkheden voor het 

komende seizoen. 

De predikant heeft veel foto’s gemaakt op de Buitendag. Ook van andere activi-

teiten in de gemeente heeft hij veel foto’s, net als veel gemeenteleden. Nage-

gaan zal worden hoe al deze foto’s kunnen worden opgeslagen en hoe ze door 

gemeenteleden kunnen worden bekeken. Praktisch is als bij één persoon de fo-
to’s kunnen worden aangeleverd, die deze vervolgens verwerkt. 

 

Het groot onderhoud, met name schilderwerk, aan de buitenzijde van kerk en 

kerkgebouwen (dat eens in de 4 jaar gepland staat) is in volle gang. Door de 

aannemer zijn enkele noodzakelijke reparaties uitgevoerd en is het ijzeren frame 

van het grote driehoekige raam in de kerk geïsoleerd. Door minder koude-
bruggen is er hopelijk minder condens op glas en houtwerk. Br. Christians bege-

leidt dit onderhoudsproject en komt hiervoor dagelijks naar de kerk. We prijzen 

ons gelukkig met zijn actieve en deskundige inzet. 

 

Jan Jacob Koorn heeft ter verantwoording een kopie toegezonden van het ont-

vangstbewijs van de € 2.500 die ICCV vanuit de doopgezinde gemeente Haren 

en de Raad van Kerken (oudpapieractie) mocht ontvangen. In de e-mail eronder 
wordt de kerk bedankt voor de hulp bij de bouw van de bibliotheek van Burkino 

Fasso. Ook zijn enkele foto’s van de bouw- en de opening van de bibliotheek bij-

gevoegd.  

 

Het collecte rooster voor het 2e halfjaar 2016 wordt vastgesteld. Indien een goed 

maar niet gepland doel zich voordoet, kan daar ruimte voor worden gemaakt. 
 

Aan de GDS is gemeld dat de doopsgezinde gemeente Haren op dit moment 

geen taken heeft die ze (aan de GDS) wil uitbesteden, maar ook dat in onze 

krimpende gemeente over een aantal jaren niet alle functies meer bezet kunnen 

worden. Op de najaarsledenvergadering van 24 november staat als agendapunt: 

hoe zien we de toekomst van onze gemeente. 

 
Met behulp van het ‘preekboek’ wordt teruggekeken op de diensten van de 

afgelopen 2 maanden. In dit preekboek noteert de predikant de lezingen en de 

liederen van zijn dienst en liefst ook de aanleiding en trefwoorden van de preek.  
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Ds. Van der Werf preekte op 10 juli over de draak als symbool van het einde der 
tijden. Evolutie tegenover schepping, naar aanleiding van de Dino-actie van 

Freek Vonk en Albert Heijn. Op 24 juli ging het over ‘Welvaart versus welzijn’ 

naar aanleiding van de schietpartij in München en de aanslag op 14 juli in Nice.  

Op 7 augustus ging hij in op de olympische gedachte (naar aanleiding van de 

opening van de Spelen in Rio de Janeiro de avond ervoor). Centraal stond ‘Het 

Grote Gebod als richtsnoer voor het leven’.  
 

Ds. Kikkert begon zijn dienst op 21 augustus met de uitspraak van paus 

Franciscus: ‘We zijn de vrede verloren’. Hij stond stil bij terreur en anti-terreur 

na de moord op priester Jacques Hamel. En over de weg die je volgt: je mag wel 

vallen, maar niet blijven liggen! 

 
Br. Meiborg ging in op de bijbel als boek met diepverscholen waarheden. In 

Lucas gaat het over de nauwe deur als toegang tot het rijk der liefde. Het feit dat 

de (klein)kinderen niet meer naar zondagsschool en kerk gaan, vond hij niet erg. 

De jongeren zijn zeer betrokken op de samenleving en doen veel goeds, maar op 

een andere manier, want de tijden veranderen steeds. Het gaat erom 

gerechtigheid te doen. Dit sloot aan op de dienst van ds. Immink in ’t Witte 

kerkje de week ervoor. De gezamenlijke diensten in de vakantieperiode van de 
Vrijzinnig Protestanten en DG Haren ademden een goede sfeer. Er was ruime 

belangstelling van beide kanten.  

 

Dan blikken we vooruit naar de diensten in de komende maand(en). De startdag 

van 11 september vraagt de nodige aandacht. De Vredeskrant wordt uitgereikt 

na de diensten in de vredesweek. Hoewel het nog volop zomert, kijken we ook al 
naar advent, kerst en het jubileum van de zusterkring.  

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit zr. Salomons de vergadering. 

 

Mads Haadsma  

 

 

Zusterkring, uitstapje 31 augustus 2016 
 
Aly Noord en Iet Reidinga hadden de organisatie op zich genomen en altijd is het 

weer een verrassing waar we heen gaan! Het was een warme en stralende dag 

dus al een goed begin. We verzamelden deze keer in Paterswolde, in het huis 

van Iet.  

 

Met vijf auto’s en alle twintig leden/zusters vertrokken we richting Eelde. Onze 
eerste stop was het Klompenmuseum. Daar werden we hartelijk ontvangen en 

kregen eerst een mooie presentatie en daarna een rondleiding door een me-

vrouw die heel deskundig en hier en daar met een kwinkslag vertelde. Ook in de 

werkplaats namen we een kijkje. Oorspronkelijk hadden de familie Wietzes hier 

hun klompenmakerij, maar later begonnen ze ook te verzamelen. Om van een 

stuk wilgen- of populierenhout een klomp te maken is veel vakkennis nodig. 

Daar is ervaring maar ook enige aanleg nodig voor het vak.  
We denken vaak dat klompen specifiek zijn voor Nederland. Maar in heel Europa 

werden veel klompen gemaakt en gedragen. Een uitgebreide verzameling is hier.  

Na 1890 loopt de verkoop van de klomp terug. De leren schoen als massaproduct 

is hiervan de oorzaak. Maar door de schaarste aan leer in de eerste Wereldoorlog 
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trekt de verkoop van klompen weer aan en kennen de klompenbedrijven een pe-
riode van bloei. Dit museum toont veel internationaal houten schoeisel. Heel erg 

divers en heel interessant.  

 

Hierna stapten weer in de auto en kwamen bij de statige villa in Eelde waarin het 

muziekinstrumenten museum VOSBERGEN gehuisvest is. Daar kregen we eerst 

een kopje thee/koffie en een lekker taartje, in de mooie tuin.  
In dit museum zijn ca.800 westerse en niet westerse (volkskunst) instrumenten 

tentoongesteld. Ze zijn gedurende zestig jaar verzameld en gerestaureerd door 

de heer Verel. Hij vertelde er met veel passie over en liet ons ook het een en an-

der horen. Het was zeker indrukwekkend. En dat terwijl wij alleen nog maar de 

beneden verdieping bezochten.(Er waren er drie!) 

 
Daarna weer richting Haren, waar we in het restaurant Astoria van een heerlijk 

diner genoten. Een mooie en gezellige afsluiting van dit reisje.  

 

Aly en Iet bedankt. 

 

 
Zusterkring, 12 september 
 

Onze eerste bijeenkomst dit seizoen. We waren nu met twaalf zusters en ook 

nog een nieuw gezicht. Van harte welkom. 
 

Gerbrig begon na opening met diverse mededelingen o.a. over het opheffen per 

1 juli 2017 van de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen. Na 65 

jaar is dit besluit weloverwogen, maar met gemengde gevoelens genomen. 

Ook ons 50-jarig  bestaan, eind van dit jaar, kwam  ter sprake. We denken aan  

viering op 9 januari. Over de invulling wordt nog overlegd.  
 

En Gerbrig deed een verzoek aan alle zusters om na te denken over eventueel 

een programmaonderdeel  te willen aandragen!!   

 

We zongen lied 806 “Zomaar te gaan”. Na de thee was de tijd voor verhalen over 

belevenissen van deze zomer. Het werd een mooie opsomming van reizen en 
reisjes die gemaakt waren. Zo o.a. een nostalgische reis naar Zweden, naar een 

nog vrij onbekend Grieks eiland. Maar ook Limburg en onze eigen mooie provin-

cie was in trek. Korte tripjes in de buurt geven soms verrassende ontdekkingen 

en een blij vakantiegevoel.  

 

Aly vertelde van haar eerste achterkleinzoon, geboren 55 jaar na de geboorte 

van haar zoon. Deze zoon werd geboren op de 55ste verjaardag van haar schoon-
vader. En nog meer bijzonder.. ..alle drie op 29 augustus!!!  

Gerbrig was nog in het Rijksmuseum en zag de portretten van Marten en Oopjen. 

De beroemde schilderijen van Rembrandt van Rijn, die afwisselend in Amsterdam 

en Parijs hangen. Ze had veel interessante achtergrond informatie verzameld 

over dit echtpaar. Leuk al deze verhalen te horen, de tijd vloog om. We eindig-

den met lied 416 “Ga met God”. Het was weer een goede en gezellige middag. 
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Onze volgende bijeenkomst is 10 oktober om 14.30u. Dan zal ds. Yetsenga on-
ze gast zijn. Hij zal vertellen over zijn ervaringen met het verzoeningsproject in  

Zuid-Afrika. 

 

Op donderdag 27 oktober hebben we in Haren een gezamenlijke GDS middag 

om 14.00u., met een mooi programma. Komt allen. 

Daarna maandag 21 november, gewoon 14.30u. 
En de Adventsavond is op dinsdag 13 december om 19.30u. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 

 
 
De eerste Open Avond in Haren donderdag 13 oktober  
 

Prof. Dr. Hans Renner houdt een lezing over het onderwerp: 

 

‘Waarom houden Nederlanders 

niet van geschiedenis ?’ 
 

Nederlanders zijn heden ten dage een van de welvarendste en gelukkigste vol-
keren in de wereld, met een verleden dat relatief weinig dieptepunten kent. Toch 

hebben wij – zo wordt althans door deskundigen beweerd – weinig met onze ge-

schiedenis. Ons historisch besef laat te wensen over. Ook het verschijnsel patri-

ottisme, ofwel vaderlandsliefde, is ons  nagenoeg vreemd, zeker vergeleken met 

andere Europese volkeren.  

 
Prof.dr. Hans Renner, oorspronkelijk uit Tsjechië , verbaast zich hierover. In zijn 

lezing probeert hij een antwoord te vinden op de vraag waar deze houding van-

daan komt. Hij maakt een vergelijking met de situatie in het buitenland om ten-

slotte de vraag te stellen: wat is de prijs voor deze “nonchalante” houding ten 

opzichte van ons vaderlands verleden? 

Prof. Dr. Hans Renner is emeritus hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit 

van Groningen. 
 

20.00 uur 

Doopsgezinde Kerk Haren, Nieuwe Stationsweg 1. 

 
 

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

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

 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 
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Vanuit de kerkenraad DG Assen 
 
 

Br. Anema opende de vergadering met het lezen van een ge-

dichtje van Seth Gaaikema voor uit de uitzending ‘Sterren op 

het doek’ d.d. 22 november 2014, tevens als tekst opgenomen 

in de 40-dagen kalender 2016: 

 Ik buig niet voor het duister, ik vecht voor het licht 
 Geen dodelijke ernst, maar vrije lichtvoetigheid 

 Geen bitter verdriet, maar traktatie van zoetigheid 

 Geen gelouterd gezicht, maar een blij gezicht. 

 

Het jaarprogramma van de zusterkring wordt besproken en het preekrooster 

voor 2017. Dit laatste is weer zorgvuldig samengesteld door zr. Ren de Poel. Ie-

der jaar weer een hele klus. 
Ds. J. Kikkert is bij deze kerkenraadsvergadering aanwezig. We bespreken de 

voortgang van het pastoraat en de zorgen die we om enkele leden hebben. De 

gespreksgroepen gaan binnenkort weer van start, de ochtendgroep onder leiding 

van ds. Hoekema, de avondgroep wordt geleid door ds. Kikkert. 

 

De brief van de GDS; hulp/uitbesteding bij uitvoering, is besproken. We prijzen 
ons gelukkig dat we op dit moment nog een kerkenraad hebben en een boek-

houder en daarnaast een aantal leden en belangstellenden die ons bij staan. Zo 

kunnen wij onze Doopsgezinde Gemeente dragen. We realiseren ons echter wel 

dat alles een kwetsbaar evenwicht is. 

Verder stond de organisatie van een aantal diensten op de agenda. De nieuwe 

CV is intussen geplaatst en werkt naar ieders tevredenheid. Voordeel is dat de 
temperatuur eventueel op afstand bijgestuurd kan worden. 

De schilder en timmerman zijn klaar met de onderhoudswerkzaamheden. 

 

De volgende reguliere kerkenraadsvergadering is op dinsdag 29 september om 

20.00 uur. 

 

Jelly Wester 
 

 
 
 

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

zondagse diensten. 

 

Zondag 7 augustus 2016 

  

Voorganger            - Ds. C. Winkler Prins 
Organiste               - Br. P. Bouterse 

Thema                   - Gerechtigheid 
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Zondag 21 augustus 2016. Gezamenlijke dienst met de VVP 
  

Voorganger            - Ds. T. Weidema-Bos 

Organiste               - Zr.T.van Nimwegen, 

Thema      ‘De genezing van de 38 jaar verlamde te Bethesda’.              

Muzikale overdenking  - “Canzone alla Francese”van Giuseppe Guami 

 
 

 

Een nieuw adoptiekind 
 

Lieve peetouders,  

 

Vandaag willen wij u graag informeren over het feit, dat 

het door u gesponsorde petekind Entony Juvenal Alves 
da Rocha onze dagopvang Peixinho Felix heeft verlaten 

omdat de moeder van Entony op dit moment geen werk-

zaamheden verricht en haar zoon thans zelf werkt. U 

hebt het mogelijk gemaakt dat het kind een zekere tijd 

bij ons heeft kunnen doorbrengen en wij danken u allen, 

ook namens Entony voor uw - financiële - ondersteuning 
Tegelijkertijd willen we u ook graag vragen om hulp te 

bieden en aandacht te schenken aan het kind dat de 

vrijgekomen plek thans inneemt. Wij zenden u hierbij de 

gegevens van Natália Portela en vragen u om dit meis-

je als uw petekind te erkennen. 

 
Moge God, de Heer, u zegenen voor al hetgeen u voor deze kinderen doet! 

 

Natália is geboren op 14 juni 2011 in Curtiba en woont thans samen met haar 

moeder en grootmoeder in Porto Amazonas (Brazilië). Haar moeder werkt als 

stagiaire in een gezondheidscentrum van de Staat. Haar grootmoeder werkt als 

hulpkracht en helpt bij de werkzaamheden van haar dochter. In het weekend 

komen haar 2 tantes steeds op bezoek. Zij wonen in Curituba en hebben hun 
eigen leven.  

De familie woont in een van baksteen opgetrokken huis met 6 vertrekken (3 

slaapkamers, woonkamer, keuken en badkamer) Het huis is eigendom van de 

grootmoeder. Natália is een communicatief, intelligent meisje dat gemakkelijk 

vriendschappen sluit. Ze speelt heel graag met haar poppen. Het meisje houdt 

niet van vlees en van zout eten. Ze moet erg aangespoord worden opdat ze iets 
zoutigs eet maar vruchten eet ze wel erg graag. 

  

Internationale Mennonitische Organisation  

Curitiba, 7 maart 2016 
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Avondgespreksgroep 
 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is 15 september 2016. 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.  

Iedereen is van harte welkom 

 
 

 
Zusterkring 
 

De zusterkring heeft weer een mooi jaarprogramma opgesteld. De eerste bijeen-

komst zal in het teken staan van de voorbereiding van het 60 jarig jubileum op 

11 oktober. 

De zusterkring komt bij elkaar op de 2de dinsdag van de maand van 14.15-16.15 

in de Mennozaal. 

 
U bent van harte welkom. 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de  
Doopsgezinde Gemeente te Assen  
 

Zondag   11 sept 17.30 uur Startzondag. Zr. J. Valk. 

Dinsdag  13 sept Zusterkring 

Donderdag  15 sept Avondgespreksgroep 

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

     Deze dienst is gemelijk met de VVP. 

Zondag   2 okt Broederschapsdag GDS-gebied 

Dinsdag  11  okt 60-jarig jubileum zusterkring 

Zondag  16  okt 10.00 uur. Br. F. Dukers 

Zondag  30 okt 10.00 uur. Ds. J.H. Kikkert, gezamen- 

     Lijke dienst met de DG Groningen.  

     Muzikale omlijsting Djoke Winkler Prins 

Donderdag  3  nov Avondgespreksgroep 
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Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum  

 
Preekrooster Doopsgezinde Gemeente Eenrum 
2 oktober   Broederschapsdag  (Groningen) 

9 oktober   Jolanda Tuma (dienst in Eenrum met het Halfambt) 
 

30 oktober    Geert Brüsewitz 

Uitreiking van het boekje over de Doopsgezinde 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   (oudjaarsdag om 19.00uur) 

 

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

 

Gespreksgroepen olv Geert Brüsewitz 

5 oktober  aanvang: 9.30 uur 
16 november aanvang: 14.00 uur 

 

 
 
Herdenkingsboek Doopsgezinde Gemeente “Mensinge-
weer” te Eenrum ‘Onderweg naar 2019’ 
 

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

tensiever 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 mar-
kering 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 archief 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 pre-

dikanten ds. S.J. van Hoorn-Dantuma en ds. Chr. Duhoux-Rueb halen herinne-

ringen op uit hun tijd in Eenrum. 

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

voor hun rekening. 
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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 

 

21 

 

GDB - DOOPSGEZINDE RETRAITES 2017 
 

Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan een van onze re-
traites. Alle retraites worden gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk. 

 

 

RETRAITE 1 

Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren 

Vrijdag 27 t/m Zondag 29 Januari 2017 

“De smaak van de stilte” 
 

Leiding: 

ds. Marion Bruggen (Groningen) 

drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere) 

ds. Christine Schlette (de Knipe) 

Maximaal 25 deelnemers 
 

Wat te doen als je niets meer kan doen? Voor deze opgave kwam Bieke 

VandeKerckhove te staan. Op haar 19e kreeg ze de diagnose ALS. 

Ze zou niet lang meer te leven hebben. Dit nieuws verpletterde haar volkomen. 

Twee jaar lang zocht ze een uitweg uit haar wanhoop. Niets hielp. En toch, toen 

ze niet meer wist waar ze het nog kon zoeken, op die onmogelijke plek van ‘ten 

dode opgeschreven zijn en de pijn met niets kunnen verzachten’ opende zich iets 
van een weg. Die weg opende zich in de stilte, volkomen onverwacht. 

 

Ze schrijft een boek “De smaak van de stilte” waarin ze weergeeft wat ze 

meemaakt, wat en wie haar troost en wat haar doet verdergaan met het 

aanvankelijke schamele restje leven dat ze nog heeft. Ook als je niet met zoiets 

ernstigs als Bieke te maken krijgt, is “De smaak van de stilte” een inspiratiebron 
voor je eigen leven. Tijdens de retraite zullen fragmenten uit haar boek centraal 

staan. Ze zullen ons uitdagen om zelf ook op zoek te gaan naar wat ons hoop en 

kracht geeft. Hoe ga jij om met grensmomenten in je leven? Wat helpt jou om 

het vol te houden als je soms vastloopt? Wat/wie doet jou verdergaan? Wat is 

voedsel voor je ziel? 

 
 

RETRAITE 2 

Vrouwenretraite in de veertig dagen tijd 

Vrijdag 24 t/m zondag 26 maart 2017 

Thema: “ Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur  is …...!” 

Leiding: 

ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) 
ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht) 

Marbo Hieminga (Voorschoten) 

Maximaal 25 deelnemers 

Retraite 2: Voor vrouwen in de 40-dagen tijd 

Thema: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur  is …...!” 
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“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is …..!”. Wie kent het spelletje niet van 
verjaardagpartijtjes of lange ritjes in  trein of auto ? Speuren naar wat een ander 

gezien heeft. Al vroeg is ons geleerd te kijken: links rechts links en dan pas 

oversteken ! Kijken: daar begint ons leven mee ….. 

In de bijbel is een prachtig verhaal over de ziener Bileam en zijn ezelin (Numeri 

22). De ziener kijkt en ziet niet wat zijn ezelin ziet. Blijkbaar is er een verschil 

tussen kijken en zien! Het vitale belang van zien is hoorbaar/voelbaar in onze 
taal. We spreken over iets doorzien, over uitzien en omzien naar, een leven voor 

je zien of geen uitkomst meer zien. Zien heeft als het ware met ons ´innerlijk 

oog´ te maken. Zo treffend verwoord door de schrijfster Anaïs Nin : “ We zien de 

dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn.”  

Zien: dat verlangen we ook in ons contact met anderen. We willen niet bekeken 

worden, maar gezien worden. En dat is waar we in deze retraite ruimte voor ma-
ken. Ruimte voor wat ons van binnenuit beweegt. Welke krachten, machten, illu-

sies houden ons af van werkelijk zien? Maakt routine ons oog lui ? Wat geeft ons 

´nieuwe ogen´?  

In stilte en  in creatieve werkvormen diepen wij ons thema uit. Zoeken wij ver-

binding met ons hart en de (A)ander, vieren wij door hoogten en diepten het le-

ven op weg naar Pasen . 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Retraite 1: 180 tot 200 €  pp (eigen kamer) of 160 tot 180 € pp (2 pers kamer) 

Retraite 2:180 tot 200 € pp (eigen kamer)    

De deelnameprijs is inclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is varia-

bel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 180 euro voor 1-

persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 180 en 200 

euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 160 euro, wie meer 
kan en wil betalen kan tussen de 160 en 180 euro betalen. 

 

Steunfonds Doopsgezinde Retraites 

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom 

een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds 

wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om finan-
ciële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u con-

tact opnemen met Marije Koettnitz-Worst. 

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven! 

 

 

Opgave 

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aange-
houden is snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft 

reeds is volgeboekt dan neem ik contact met u op. De volgorde van de deel-

nemerslijst wordt bepaald naar binnenkomst van betaling en het ingevulde 

opgaveformulier.  

Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelne-

merslijst en  informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.  
 

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met: 

Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11 B7 , 9671 AA Winschoten 

Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674 

email: marijeworst@yahoo.nl 

mailto:marijeworst@yahoo.nl
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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 overleven, 

en waarvoor, waarheen, 

is er iemand die het antwoord weet? 

 
Maar telkens weer kom ik U tegen, 

op het spoor gezet door goede mensen, 

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 zegen. 
 

En telkens weer zie ik die ene mens 

die eenzaam was en zelfs door U verlaten, 

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 

 
 
Contactdag en 111 jaar VVP in Assen 
 
i.s.m. Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Oost- en Noord-
Nederland 
 

Meer informatie over het programma op 
www.vrijzinnig.nl/assen  

http://www.vrijzinnig.nl/assen
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De eerste Open Avond in Haren donderdag 13 oktober  
 
Prof. Dr. Hans Renner houdt een lezing over het onderwerp: 

 

‘Waarom houden Nederlanders 

niet van geschiedenis ?’ 
 

 

Nederlanders zijn heden ten dage een van de welvarendste en gelukkigste 

volkeren in de wereld, met een verleden dat relatief weinig dieptepunten 

kent. Toch hebben wij – zo wordt althans door deskundigen beweerd – 

weinig met onze geschiedenis. Ons historisch besef laat te wensen over. 

Ook het verschijnsel patriottisme, ofwel vaderlandsliefde, is ons  nage-

noeg vreemd, zeker vergeleken met andere Europese volkeren.  

 

Prof.dr. Hans Renner, oorspronkelijk uit Tsjechië , verbaast zich hierover. 

In zijn lezing probeert hij een antwoord te vinden op de vraag waar deze 

houding vandaan komt. Hij maakt een vergelijking met de situatie in het 
buitenland om tenslotte de vraag te stellen: wat is de prijs voor deze 

“nonchalante” houding ten opzichte van ons vaderlands verleden? 

Prof. Dr. Hans Renner is emeritus hoogleraar Geschiedenis aan de Univer-

siteit van Groningen. 

 

 

 

20.00 uur 

Doopsgezinde Kerk Haren,  

Nieuwe Stationsweg 1. 

 



 

 

 

Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele pastoraat 
incl. gespreksgroepen: 

Ds. J.H. Kikkert, Entinge 7, 9301 TT 

Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 
Voorzitter: A.J. Anema, Loner-

broekweg 2, 9409 TR Loon  

0592-343769 

Secretaris: J. Wester-Veenstra,  

Telgenkamp 7, 9451 GE Rolde 

0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 
lid: R.de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Uitvoerend boekhouder: 

T. Koudenberg-Huizinga , Tymans-

hof 8, 9403 PJ Assen 
0592-375895 

Rek.nr.NL18RABO0302912592 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13, Assen 
Postadres: Telgenkamp 7,  

9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

www.dgassen.doopsgezind.nl 

 

Wijkhoofden: 

Wijk 1: Kloosterveen  
Zr. R. de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Wijk 2: Beilen    

Br. H. Manting 

Pr. Bernhardstr 1-P,  9411 KH Beilen 
0593-543939 

Wijk 3: Centrum/West   

Br. G.J. Blanksma 

Emmastraat 8, 9401 HG Assen 

0592-316688 

Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/Assen-
Oost 

Zr. J. Wester-Veenstra, Telgenkamp 

7, 9451 GE Rolde, 0592-248053 

Wijk 5: Marsdijk/Rhee/ Assen 

Noord/Peelo 

Zr. A. Hummelen-Evenhuis 

Asserstraat 202, 9486 TE Rhee 
0592-291662 

 

 

Colofon Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 
Ds Geert Brüsewitz (pastoraat) 

Ruischerwaard 36 

9734 CE Groningen 

050- 8500 387 

En 

Ds Jacob Kikkert 
Entinge 7 

9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Br Hendrik Jan Woltersom 

06-2293 1910 
e-mail: 

hj.woltersom@kkgkka.nl 

 

Secretaris: 

Zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595-441339 
e-mail 

anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

 

Boekhouder: 

Zr Margriet van der Tuuk-Homan 

0595-422412 
e-mail 

rvandertuuk@hetnet.nl 

rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J. Willingestraat 15 
9967 PB  Eenrum  
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