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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  

gjbrusewitz@gmail.com  

 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 

bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 
mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 

6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 
 

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 
tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnummer 
NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 
9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 
Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Gemeente Groningen.  

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 
kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 

 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  

(bereikbaar van maandag t/m donderdag 

9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 

 

Lay-out 

Frans Riepma 

  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 

33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 
 

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 

 
Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 
Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 

Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 
Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 

Administrateur: R.J. Nienhuis 
tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 

beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 
 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 

 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 
Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 

op 22 maart 2017. Kopij (alléén als 
Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 15 maart 2017 bij de 

beide redactieleden van de betreffende 

DG.  
 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  
jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 
 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel 050-5348454 
NIEUW E-MAILADRES: 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tympad 8 

9753 AJ Haren 
tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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Gedachten over Pasen                                                                                      
 
De paasdagen zijn nu net voorbij. 

Misschien is het goed bij de betekenis van dit belangrijke feest stil te staan. 

Het is een oude vraag die in de christelijke kerk steeds terugkomt: Is Jezus wer-

kelijk opgestaan? 

Voor veel mensen is het eigenlijk nauwelijks meer een vraag: het paasverhaal is 

een verháál, een manier van zeggen, een uitdrukking van iets bijzonders. 
Eigenlijk is het heel begrijpelijk dat de vraag naar de werkelijkheid van Pasen 

van zoveel  belang is. 

De opstanding van Jezus is het beginpunt van de christelijke traditie. 

De christelijke kerk is ontstaan op pinksterdag, maar gefundeerd op Pasen. 

Zonder geloof in de opstanding van Jezus zou er geen christelijke kerk geweest 

zijn. 

Dan was de kruisdood van Jezus op die vrijdag het einde geweest. 
De dood zou ook in zijn leven het laatste woord hebben gehad. 

 

 

 
 

 
Als we in het Nieuwe Testament lezen, zien we dat dit vanuit het perspectief van 

de opstanding geschreven is. 

Alle nieuw-testamentische schrijvers hebben geloofd dat Jezus opgestaan is. 

Nu is het niet zo dat mensen in die tijd zo lichtgelovig waren en zo’n gebeurtenis 

helemaal niet vreemd vonden. 

Ook voor hen was het volstrekt onwaarschijnlijk en vreemd. 
Ondanks het feit dat Jezus al tijdens zijn leven meerdere keren over zijn opstan-

ding gesproken had met zijn discipelen. Dat was kennelijk nooit echt tot hen 

doorgedrongen. 

Dat blijkt wel, als de vrouwen die Jezus gevolgd zijn, bij de leerlingen met het 

verhaal komen dat Jezus’ graf leeg is. 

Hun reactie is dan: ‘kletspraat’ en ze geloven er niets van. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWqpGLp6zTAhVEPFAKHdcoDwsQjRwIBw&url=https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/40dagentijd-en-pasen/pasen&psig=AFQjCNEk-88XCtMRzjICdQkyJu7BTTYcQA&ust=1492546320850899
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Maar met Pasen gaat het om dingen die het verstand te boven gaan. 

Hoe goed we ook kunnen redeneren, bij het lege graf staat ons verstand stil: 

dood is dood. 

De weg van het verstand houdt hier op. 

Het gevolg kan zijn dat het verstand naar andere ‘oplossingen’ voor dit wonder 
gaat zoeken. Er zijn allerlei beschouwingen over de geestestoestand waarin Ma-

ria en de leerlingen verkeerd zouden hebben toen ze zeiden Jezus ontmoet te 

hebben na zijn sterven. 

Zo kan ons verstand er grip op houden. 

 

De andere weg is die van het accepteren van Pasen als een gebeurtenis die we 
niet kunnen bevatten. 

Geen mens kan vertellen wat er precies is gebeurd. 

Wat we uit de evangeliën weten is dat het graf leeg was en dat Jezus zich als de 

levende heeft laten zien. 

Er zijn in de bijbel beschrijvingen van acht verschillende ontmoetingen met Jezus 

na de ontdekking van het lege graf.  

Paulus noemt een verschijning van Jezus aan 500 mensen tegelijk. 
En daarna hebben miljoenen mensen Hem ervaren in hun leven als de grootste 

werkelijkheid in hun bestaan. 

In de ervaring van Pasen als niet te begrijpen gebeurtenis ligt een rijkdom die 

groter is dan het dilemma, waarin de vraag “Is Jezus werkelijk opgestaan”, ons 

vaak brengt. 

Er is meer nodig om iets duidelijk te maken van wat er in het graf gebeurde dan 
het antwoord “Jezus is waarlijk opgestaan”. 

De opstanding is een mysterie, dat anders en indrukwekkender is dan ons “wer-

kelijk gebeurd”. 

De opvatting dat het paasevangelie louter een verhaal is dat mensen hebben be-

dacht om uitdrukking te geven aan wat hen bezighield, is een miskenning van 

wat er gebeurd is. 
Nog sterker: die opvatting ontkent dat het God Zelf is geweest die iets heeft ge-

daan in Jezus. 

Als we geloven dat God bestaat, mogen we ook geloven dat Hij in staat is bij 

zeldzame gelegenheden de wetten van de natuur te doorbreken. 

 

Wat er op Pasen is gebeurd, overstijgt het menselijk redeneren en is iets anders 

dan een bedenksel of een vrome wens. 
De werkelijkheid van Pasen heeft zich laten kennen via de waarneming door Ma-

ria en al die anderen. 

Die werkelijkheid heeft zich ook laten kennen via de ervaring: “Hij is de Heer”. 

En  nog kunnen we het niet bevatten. 

De waarheid van de historische gebeurtenis op Pasen is zo groot, dat ook na bij-

na 2000 jaar, mensen het zeker weten in hun hart: Jezus leeft. 
Jezus leeft. 

Hij is het fundament van ons bestaan. 

“Een ander fundament kan niemand leggen”. 

 

 

Heleen Kieft-van der Sande  

  
  
 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

3   

Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

23 april 

10.00 uur Dienst door gemeente-
leden verdiepingsdienst 
  

Maandag 24 april 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 25 april 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 
 

Zondag 30 april 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

11.30 uur Vergadering  

college van collectanten 

 
Maandag 1 mei 

19.00 uur Shalom Culture; schrijf-

workshop Hannah Elisa Walsh 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Woensdag 3 mei 

19.30 uur Wijk Paddepoel/Selwerd              

 
Zondag 7 mei 

10.00 uur Ds. Afke Boezewinkel 

15.30 uur Concert koor 4 mei-projekt 

Chains of Hope 

 
Maandag 8 mei 

19.00 uur Shalom Culture; reeks  

lezingen over Joodse kunstenaars 

door Henk Puts 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 
Dinsdag 9 mei 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45 uur Natafelen-inspiratieavond 

19.30 uur Kerkenraad 

 

Zaterdag 13 mei 

10.00-16.00 uur Orgel dag Noord 
Nederland 

 

Zondag 14 mei 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert  

17.00 uur Iona Vesper  

 
Maandag 15 mei 

19.00 uur Shalom Culture; reeks  

lezingen over Joodse kunstenaars 

door Henk Puts 

 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 
 

 

 

 

 

Dinsdag 16 mei 
17.30 uur Doperse Dis 

 

Woensdag 17 mei 

Redactie vergadering  

Gemeenteblad 

 
Donderdag 18 mei 

20.00 uur Broederkring 

 

Zaterdag 20 mei 

20.00 uur Concert Koor Moderato 

Cantable 

 
Zondag 21 mei 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Maandag 22 mei 

19.00 uur Shalom Culture; reeks le-

zingen over Joodse kunstenaars door 
Henk Puts 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 

Dinsdag 23 mei 

18.00 uur Slot BBQ jongeren   

 
Donderdag 25 mei 

9.30 uur -16.00 uur Vermaningspad 

in het hoge Noorden van provincie 

Groningen  

16.00 uur Afsluiting Vesper in de 

Vermaning te Zijldijk 

 
Zondag 28 mei 

10.00 uur Ds. G.J.Brïsewitz  

Verdiepingsdienst 

  

Maandag 29 mei 

19.00 uur Shalom Culture; reeks  
lezingen over Joodse kunstenaars 

door Henk Puts 

19.30 uur Doopsgezind koor 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZzILPqKzTAhWIJVAKHQYTB1EQjRwIBw&url=http://ikcstartpunt.nl/school/groepen/groep-8a/agenda/&psig=AFQjCNH00RHrLzNerrmR-1MC3cm--0k0Gw&ust=1492546852266110
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Mededelingen van de predikant 
 
Collega Geert Brüsewitz is momenteel met ziekteverlof. Voor pastoraat, huis- en 

ziekenbezoek  kunt u contact opnemen met mijzelf, of het doorgeven aan zr. Ti-

ny Spanje.  Ik wens collega Brüsewitz ook vanaf deze plaats van Harte Beter-

schap. 

 

E.e.a. heeft consequenties voor een aantal bijeenkomsten. De bijeenkomst van 
Bijbel Pizza en Bier van 21 april, en de Koffiemorgen van 2 mei a.s. komen hi-

ermee te vervallen. 

 

Zelf ben ik afwezig op: vrijdagmiddag 21 tot zondag 23 april, dan ga ik voor in 

de dienst op Texel, en maak van de gelegenheid gebruik om zaterdag even uit te 

waaien. Van 5-7 mei heb ik een vrij weekend. Op 23 en 23 mei ben ik naar een 

studieweekend in Hamburg o.l.v. prof. Fernando Enns, rondom het thema "Mys-
tik und Widerstand" 

 

ds. Jacob H Kikkert 

 

 

Orgeldag Noord Nederland zaterdag 13 mei a.s. 
 

Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminnaars. Al 
vele jaren is deze dag als Orgeldag Noord-Nederland bekend, een dag waarop in 

Noord Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel kerken de 

deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld. 

De dag wordt georganiseerd door de Stichting Hinsz-orgel Leens. 

 

Ook ons Marcussen 

orgel wordt die dag 
door diverse (ama-

teur) organisten be-

speeld en uiteraard 

is onze eigen orga-

nist Eeuwe Zijlstra 

hierbij ook betrok-
ken. 

 

Op  

zaterdag  

13 mei is onze  

Vermaning 
geopend van 

10.00 – 16.00 uur    

 

 

 

 

 
Het wordt zeer op 

prijs gesteld als u 

die dag 1 of 2 uurtjes als gastvrouw of gastheer aanwezig wilt / kunt zijn. Ik zie 

uw reactie graag tegemoet! 

 

Tiny Spanjer t: 050 5776983  e: tin.spanjer@planet.nl 

http://www.eeuwezijlstra.nl/images/doopsgezind1.jpg
mailto:tin.spanjer@planet.nl
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Verrassingstafel. Verrassingstafel. Verrassingstafel 
 
A.s. zondag 21 mei is er na de dienst weer een verrassingstafel. 
Deze keer staat het thema ‘huis, tuin en keuken’ centraal, dus gebruiksvoorwer-

pen die al tijden in de (keuken) kastjes staan en niet meer worden gebruikt. 

Denk daarbij aan schalen, kopjes, kaarsenstanders, vazen, tafelkleden, kannen, 

fotolijstjes en alles wat in huis en keuken van pas komt. 

En ook stekjes, bloemenzaad, knollen en bollen, groenteplantjes, kortom wat in 

de tuin of bloempot geplant kan worden. Tuingereedschap dat  u niet meer ge-
bruikt , is ook welkom. 

 

Het gaat om spullen in goede staat die u door wilt “geven” om uw mede broeders 

en zusters een plezier mee te doen.  

U kunt de spullen zelf thuis of voor het begin van de 

dienst prijzen (zo ongeveer tussen 1 en 5 
euro). Stickers en pennen liggen daarvoor 

klaar.  

Na de dienst kunnen we tijdens de koffie 

elkaar ontmoeten en zoveel mogelijk ver-

kopen. De vorige keer ging dat heel 

goed samen! 

 
De opbrengst is deze keer bestemd 

voor de Doperse Dis. We hopen dat u 

mee wilt werken aan deze activiteit 

en zijn benieuwd naar uw inbreng. 

Er zijn gemeenteleden begonnen 

met het stekken van plantjes. 
 

En ook nu geldt weer dat u de 

spullen die over zijn gebleven zelf 

weer mee naar huis neemt. 

 

Femmy Busscher 
Romkje Veenstra. 

 

 

 

Dank voor de prachtige tulpen 
 

Zeer aangenaam verrast waren wij op zondagmiddag 26 maart j.l. toen br. Sieds 

Sytsma bij ons voor de deur stond met een prachtig boeket tulpen, afkomstig uit 
de dienst van de doopsgezinde gemeente te Groningen. Onze hartelijke dank 

voor deze zeer welkome geste. Geruime tijd hebben we ervan kunnen genieten. 

Persoonlijk de diensten bezoeken is voor ons onder de huidige omstandigheden 

niet mogelijk, aangezien Klaske diverse keren per dag aangewezen is op hulp 

van het zorgpersoneel. 

 

In kort bestek hierbij wat informatie inzake onze tegenwoordige omstandighe-
den. Half juli 2016 is Klaske helaas getroffen door een 

herseninfarct (beroerte) en dat heeft haar leefpatroon drastisch en ingrijpend 

veranderd. Na een verblijf van negen dagen in het 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI34fjv67TAhXQb1AKHbMpDxMQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/verrassing-doos-met-lint_750113.htm&psig=AFQjCNFJT9lTHvKfLvPw13xcpqHQvGf1TQ&ust=1492621743753355
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Martiniziekenhuis is zij verhuisd naar het Heymanscentrum, waar ze vier maan-
den is behandeld door fysiotherapeuten en logopedisten.  

Haar linkerarm en linkerbeen waren aangetast en functioneerden onvoldoende, 

bovendien waren er lichte spraakproblemen.  

 

Vier maanden woonden we niet bij elkaar: Klaske in het Heymanscentrum en ik 

in de Vondelflat, maar ik kon  haar wel iedere middag bezoeken met de 
scootmobiel (auto hebben we moeten afschaffen vanwege mijn handicap), maar 

tijdens een gesprek met de medische staf in het Heymanscentrum hebben we de 

wens uitgesproken graag weer bij elkaar te willen wonen. Vervolgens is men op 

zoek gegaan naar een voor ons geschikte locatie en dat is, o.a. de Brink in 

Helpman, de Dilgt in Haren en de Ebbingepoort waren in beeld, .uiteindelijk de 

Veldspaat in de wijk Vinkhuizen geworden. Deze instelling is een grootschalige 
woonzorglocatie, waar zorg geboden wordt op zeer uiteenlopend niveau. Het wo-

nen hier was voor ons heel erg wennen. In de Vondelflat hadden we ook reeds 

een flink stuk zelfstandigheid ingeleverd (huisregels), maar dat gaat hier nog een 

grote stap verder. Hier zijn we die zelfstandigheid en ook onze  privacy goed-

deels kwijt, maar dat brengt de ontstane situatie nu eenmaal mee en dat hebben 

we moeten accepteren. 

 
Sinds kort gaat Klaske elke maandag naar het Heymanscentrum voor dagbeste-

ding, zij doet daar dan mee aan diverse activiteiten en  heeft daar ook fysiothe-

rapie. Hier in de Veldspaat heeft zij twee keer per week fysiotherapie en daar-

mee worden, hoewel in langzaam tempo, verbeteringen bereikt. Haar spraak-

vermogen is vrijwel terug op het vroegere peil. 

 
De wijkgemeente De Fontein, PKN-gemeente in Vinkhuizen, organiseerde op 

maandag 3 april j.l. een bijeenkomst van schrift en tafel in het teken van Pasen 

in één van de zalen van de Veldspaat. Deze viering hebben we samen bijge-

woond, waarin dominee Marga Baas van genoemde gemeente voorging en pia-

nist Jan Veenstra de zang begeleidde. Na afloop werd er koffie en thee geschon-

ken en kon nog wat nagepraat worden, waarbij bleek dat ds. Baas meerdere 
doopsgezinde predikanten goed kende. 

 

Aanleiding voor deze bijdrage aan het Gemeenteblad was uiteraard de bloemen-

hulde, waarvoor nogmaals onze grote waardering, ik maak echter van de gele-

genheid gebruik wat  meer  gedetailleerd op de voor ons ontstane situatie in te 

gaan. 

Tot slot hierbij een hartelijke groet voor alle lezers van het Gemeenteblad. 
 

Klaske en Bé Poppens 

 

Hulp gevraagd     
 
Wie heeft tijd èn zin om mij te komen helpen met de verkoop van koffie en thee 

bij één van de volgende concerten in onze kerk?  
 Zondagmiddag 7 mei 15.30 uur: koor 4 mei-projekt 

 Zaterdagavond 20 mei 20.00 uur: kamerkoor Moderato Cantabile 

 Zaterdagavond 10 juni 20.00 uur: triple-concert (3x een half uur): 

o A capella kwintet Full House uit Vries 

o Vocaal ensemble Moving Colours uit Berlijn 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgdX6wK7TAhWIKFAKHcLMCyEQjRwIBw&url=http://www.wijkverenigingflevowijk.nl/activiteiten/inloop-ochtend/1174775613-36119-kopje-koffie/&psig=AFQjCNHOAfoZJbumu2V-plFTgAgcgDxwXw&ust=1492622050012551
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgdX6wK7TAhWIKFAKHcLMCyEQjRwIBw&url=http://www.wijkverenigingflevowijk.nl/activiteiten/inloop-ochtend/1174775613-36119-kopje-koffie/&psig=AFQjCNHOAfoZJbumu2V-plFTgAgcgDxwXw&ust=1492622050012551
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgdX6wK7TAhWIKFAKHcLMCyEQjRwIBw&url=http://www.wijkverenigingflevowijk.nl/activiteiten/inloop-ochtend/1174775613-36119-kopje-koffie/&psig=AFQjCNHOAfoZJbumu2V-plFTgAgcgDxwXw&ust=1492622050012551
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgdX6wK7TAhWIKFAKHcLMCyEQjRwIBw&url=http://www.wijkverenigingflevowijk.nl/activiteiten/inloop-ochtend/1174775613-36119-kopje-koffie/&psig=AFQjCNHOAfoZJbumu2V-plFTgAgcgDxwXw&ust=1492622050012551
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgdX6wK7TAhWIKFAKHcLMCyEQjRwIBw&url=http://www.wijkverenigingflevowijk.nl/activiteiten/inloop-ochtend/1174775613-36119-kopje-koffie/&psig=AFQjCNHOAfoZJbumu2V-plFTgAgcgDxwXw&ust=1492622050012551
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgdX6wK7TAhWIKFAKHcLMCyEQjRwIBw&url=http://www.wijkverenigingflevowijk.nl/activiteiten/inloop-ochtend/1174775613-36119-kopje-koffie/&psig=AFQjCNHOAfoZJbumu2V-plFTgAgcgDxwXw&ust=1492622050012551
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o Filofonisch Orkest uit Groningen (onder voorbehoud, nog geen definitieve 

toezegging) 

Het is handig als je ruim van te voren aanwezig kunt zijn en na het concert kunt 

helpen met opruimen. 

Graag aanmelden bij Nynke Dijkstra, koster/beheerder, tel. 050 312 3053 of per 

e-mail: info@dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 maart  
 

We starten deze vergadering met een avondmaal in de predikantenkamer. 

Paulina leest daarna 3 gedichten uit de Siddur. Het thema is dat de mens vaak 

een verlangen heeft naar iets; iets wat er misschien altijd ook al is.  
 

Het thema van deze inhoudelijke  KR bijeenkomst is Identiteit:  samen denken, 
praten en delen over ons belijden en beleid.   

Het is de bedoeling om samen een start te maken hierover iets op te schrijven.  

Een beschrijving van hoe wij onze gemeente zien, wat vinden we belangrijk en 

waar willen we zijn.  

Een blanco (flap-over)vel is de start van het gesprek. 
 

Ieder vertelt, in een open ronde, wat voor haar / hem het belijden betekent.  
 

Uit wat gezegd is door ieder blijkt dat het vooral gaat over het proces te komen 

tot een belijdenis (het hoe) en daarmee hangt het wat (de inhoud)  heel erg sa-

men. Dus (anders gezegd): Komen tot het wat (de inhoud) door heel goed te 

kijken naar het hoe (proces).   
Omdat we over het wat, de inhoud, twijfel hebben kunnen we dat ook niet zo 

goed duidelijk maken / krijgen; dat kan alleen door er met elkaar over te praten.  

Al zoekend kunnen we steeds beter de vragen formuleren.  Maar daarbij ook op-

passen dat we niet te stellig de antwoorden gaan verkondigen; want dit heeft  

vaak uitsluiting en tegenstelling tot gevolg.  

Ons getuigenis gaat vaak via het doen. De manier waarop we met elkaar om-
gaan is essentieel;  met de gemeente en met de wereld daaromheen.   
 

Op de volgende inhoudelijke KR bijeenkomst (mei 2017): De beschrijving van  

wat we wezenlijk vinden uitwerken naar het praktische; dingen die we (gaan) 

doen of juist niet (meer) doen.   
   

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl
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Van de financiële administratie (april 2017) 

 
Hoofdgeld eerste kwartaal 2017 

 

Hieronder ziet u het resultaat over periode januari t/m maart 2017 van de op-

brengsten van het hoofdgeld en het aantal gemeenteleden dat dit tot stand heeft 

gebracht.  

 
Met dit resultaat liggen we op koers om het begrote bedrag voor 2017 te realise-

ren. Dank aan allen die tot nu toe hebben bijgedragen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Belastingvoordeel 

 
Graag willen we u nogmaals op de hoogte brengen van de mogelijkheid om uw 

hoofdgeld in de vorm van een jaarlijkse schenking aan de Doopsgezinde Ge-

meente vast te leggen. U maakt dan gedurende een periode van 5 jaar, jaarlijks 

hetzelfde bedrag over. Een dergelijke schenking kan bij de jaarlijkse belasting-

aangifte volledig worden afgetrokken. U hoeft dus geen rekening te houden met 

de drempel van 1% (minimaal € 60) en het maximum van 10% van het verza-
melinkomen. Dat levert in veel gevallen een fiscaal voordeel op. Het formulier 

om de schenking vast te leggen kunt u bij ondergetekenden opvragen of zelf 

downloaden: 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20peri

od_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf  

 

Collectebonnen 
 

Collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar. Het afgelopen halfjaar is er een flinke toe-

name geweest in het gebruik van collectebonnen. Graag willen we het gebruik 

nogmaals onder de aandacht brengen door de procedure voor het verkrijgen van 

de collectebonnen hier te herhalen:  

 
- Collectebonnen zijn beschikbaar in gekleurde vellen van:  20 x € 1 

  (geel), 20 x € 2 (rood) en 20 x € 5 (groen)  

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
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- de bonnen kunnen besteld worden door het verschuldigde bedrag over  

te boeken naar de rekening van de kosterij van de Doopsgezinde Gemeen-

te Groningen: NL14 TRIO 0198 4319 10  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen  

o.v.v. collectebonnen X x €1 + X x €2 + X x €5 en gelijktijdig een 

begeleidende e-mail (met aantal en bedrag) naar de Kosterij: 
info@dggroningen.doopsgezind.nl 

- de bonnen (op naam van de besteller en klaargemaakt door Nynke Dijk-

stra) liggen de zondag nadat de betaling is binnen gekomen in een enve-

loppe (met naam besteller) in de kerkenraadskamer en kunnen daar na af-

loop van de kerkdienst worden afgehaald 

- De bonnen kunnen gebruikt worden voor collectes tijdens de diensten van 
de Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
 

Meer informatie 
 

Mocht u om een of andere reden meer of andere informatie willen hebben,  

aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 

Nynke de Graaf, boekhouder:   

telefoon 050 5893330 email hansennynke@hetnet.nl 
 

Nynke Dijkstra, financiële administratie:  

telefoon 050 3123053  email info@dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

Etty Hillesum middagen 
 
Donderdag 6 april was de laatste van de vier middagen over Etty Hillesum. We 

zijn haar levensgeschiedenis op het spoor gekomen en hebben kennis genomen 
van een aantal sprekende Hillesum teksten. 

 

Hoe kan een jonge vrouw zich in zo korte tijd ontwikkelen tot de mens die we in 

haar teksten ontmoeten??   

Een spirituele en mystieke Etty Hillesum, die weigert onder te duiken en deel zal 

hebben aan het lot dat haar volk ondergaat.  
In de mensonterende ellende van Westerbork is zij het, die vanuit haar geestelij-

ke kracht, in alle nood en wanhoop haar mede kampbewoners tot steun is: “het 

denkend hart van de barak”. 

 

“Men zou een pleister op vele wonden willen zijn” zegt ze zelf. En: “ik zou lang 

willen leven”. Op 29 jarige leeftijd werd ze met haar ouders en jongste broer in 
Auschwitz vergast. 

Haar gedachtegoed overleefde Auschwitz. Haar dagboeken en brieven, in veel 

talen vertaald, worden nog steeds veel gelezen. 

 

Op donderdag 4 mei sluiten wij de middagen af met een herinneringswandeling 

door de Folkingestraat en zullen dan, bij een kop koffie of thee en een stukje 

Poerimgebak, nog even kunnen terugkijken op Etty Hillesum. 
Komt er nog een vervolg ? Het zou fijn zijn om door te gaan met een spiritueel 

onderwerp, wordt er opgemerkt. We zullen zien in het volgende seizoen. 

 

N.B 

Leven en werken van Etty Hillesum is het thema van een vrije dienst op 30 april 

om 10.30 uur in de Remonstrantse Kerk, verzorgd door  
        Anja Tijms en Margreet Wouda 

mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl
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Kliederkerk Palmpasen 
 
Levendig was het zeker, zondagmiddag 9 april tijdens de Kliederkerk. Na een 
korte introductie werden er onder toeziend oog (en helpende hand) van br. Al-

bert Visser palmpasenkruisjes gezaagd en geschroefd. Vervolgens moest er ver-

sierd worden, en snoep geregen. Br. Egbert Huizinga kweet zich manhaftig van 

een riskante taak: het assisteren met het maken van muziekinstrumentjes van 

flessendoppen.  

 

 
 

Daar moesten door o.a. de jonge deelnemers gaten in geponst worden met een 

hamer. Voor anderen was er nog een tafelgesprek zodat iedereen mee kon doen. 

Uiteindelijk  hadden alle kinderen een Palmpasenstok en kon de intocht begin-

nen. Het intocht verhaal werd verteld en passende liedjes werden gezongen op 

de melodietjes van ‘twee emmertjes water halen…',  of  ‘er zaten zeven kikker-
tjes…’  Tenslotte was er na afloop nog een heerlijke kop soep.  

Een warm applaus geld voor al die handen die deze middag mogelijk hebben 

gemaakt. 

 

Wie zei er ook al weer dat kinderen in de kerk zo vaak gemist worden?  

 
ds. Jacob Kikkert             
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Wijk Vinkhuizen 
 

Op 21 maart kwamen wij bijeen om deelgenoot te zijn van het verhaal met als 

titel " De kracht van een lied", een boek van Helen Colijn, verteld door zr. Saak-

jen van Hoorn. 

Dat lied heeft een, je zou kunnen zeggen, beslissende rol gespeeld in het leven 

van drie jonge vrouwen Colijn   ( kleinkinderen van minister-president Colijn ) 
destijds 16, 20 en 21 jaar. 

Zij zaten in de Tweede Wereldoorlog  gevangen in een Jappenkamp op Sumatra, 

waar honger, ziekten, vernedering en uitputting hun deel waren. 

In die barre omstandigheden hadden zij, en andere vrouwen, veel steun aan een 

( bewerkte ) versie van het "Onze Vader", met primitieve middelen op papier ge-

zet. 
Het verhaal van zr. Van Hoorn maakte veel indruk, wat nog werd versterkt door 

het beluisteren van dit op aansprekende muziek gezette gebed door vrouwen-

koor "Malle Babbe" uit Haarlem. 

Hans Oldenziel 

 

P.S. Het is de bedoeling om de laatste bijeenkomst van onze wijk van dit seizoen 

te houden op zaterdag 17 juni in de vorm van een ontspannen middagbijeen-
komst in de omgeving van de stad. H.O  
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 23 april 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 30 april 

Dienst in ’t Witte Kerkje 

10.00 Dhr. A. Trox 

 

Zondag 7 mei 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 14 mei 

Dienst in ’t Witte Kerkje 

10.00 Ds. R.J. Immink 
 

Zondag 21 mei 

10.00 Zr. Van Kempen-Tollenaar 

16.00 Zondagsschool in Groningen 

 

Zondag 28 mei 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen 
 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 19 april 
19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 20 april 

20.00 30+ bij Marianne Jansen 

 

Dinsdag 2 mei 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 3 mei 

19.30 Quiltgroep 

 
Maandag 8 mei 

14.30 Zusterkring 

 

Donderdag 11 mei 

19.45 Voorjaarsledenvergadering, 

jaarverslagen en jaarrekening 2016 

 
Woensdag 17 mei 

19.30 Quiltgroep 

19.30 Redactievergadering 

 

 

  

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 
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In memoriam Berthy Jeannette Frouwina Wieringa-Kleima 
 
 

* Zuidhorn 21 mei 1924  –  † Haren 14 maart 2017 
 

 

In 't Anemonenbos voel ik haar deernis, ben ik weer tien, weet nog niets van de 

dood, niet, dat dié lente haar pad zonder keer is. Afscheid van 't leven, terug 
naar de Schoot. 

 

Met deze woorden op het bericht van overlijden plus een foto van één wit bos- 

anemoontje, hebben beide dochters het overlijden van hun moeder bekend ge-

maakt. Mede ook door de werkzaamheden van haar echtgenoot bij de kartering 

van de topografische dienst in Emmen, was er een grote belangstelling voor na-

tuur en landschap.  
 

Zij werd geboren in Zuidhorn aan de Klinckemalaan. Op zeer jonge leeftijd heeft 

ze haar moeder een poos moeten missen, die in Zwitserland moest kuren van-

wege TBC. Het gezin Kleima had om deze reden de boerderij onder Den Horn 

verkocht. Gelukkig sloeg de kuur aan en kon het gezin de draad weer oppakken. 

Ze bleef enig kind. Haar middelbare school viel precies in de oorlog en na de oor-
log werkte ze een tijdje op de secretarie van de gemeente Marum. Ze leerde Jan 

Wieringa kennen, ook uit het Westerkwartier, tijdens een activiteit van de 

Doopsgezinde Jongerenbond in het Natuurvriendenhuis te Noordlaren.  

 

Na hun trouwen verhuisde het paar naar Emmen, waar hun beide dochters wer-

den geboren. Er was veel belangstelling voor de natuur. Haar man had stage ge-
lopen in Denemarken, waardoor dat land ook een favoriete vakantiebestemming 

werd, evenals Zwitserland.  

Nadat haar echtgenoot een betrekking had gekregen aan de Rijksuniversiteit 

Groningen bij het Nedersaksisch instituut, verhuisde het gezin naar Roden en 

later naar Haren. In maart zag ze de prachtig bloeiende bosanemoontjes in de 

singels en in de bossen staan. Vooral het bos bij Nietap was haar favoriete plek 

om een wandeling te maken.  
 

Wie bij haar thuis binnen kwam, kon het grote weefgetouw niet ontgaan dat in 

de kamer stond. Handwerken en weven waren haar favoriete bezigheden. 

De laatste jaren namen haar levenskrachten af, maar ze heeft dankzij de steun 

van haar kinderen altijd thuis kunnen wonen, totdat dinsdag 14 maart 2017 haar 

levenskrachten wegvloeiden.  
 

Op maandag 20 maart hebben we in een dienst in de kleine aula van het crema-

torium in Groningen afscheid van haar genomen. Dominee Klaas van der Werf 

heeft de dienst geleid. Hij heeft haar bijzondere betrokkenheid bij de Doopsge-

zinde Gemeente Den Horn, n.a.v. psalm 8 verwoord. Daarna heeft dochter Sy-

branda haar herinneringen gedeeld aan de hand van foto’s en twee filmpjes van 
een opname van een koor uit Zwitserland in klederdracht, die op hun Alpen-

hoorns haar zo een saluut brachten. 

 

Dat zij moge rusten onder de hoede en de zegen van de Eeuwige.  

Zij mocht 92 jaar worden. 

 

Ds. Klaas van der Werf 
 

 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
14  

Jaarverslag predikant 2016 
 
Het jaar 2016 was voor mij een jaar  

met veel goede momenten. 

Momenten die vooral ontstaan in  

contacten in en om de activiteiten.  

Zo kijk ik zelf terug op een indruk- 

wekkende Avondmaalsviering op  
Goede Vrijdag en de Adventsviering  

van de zusterkring met daarin het  

kerstoratorium “Appelbloesem in  

de winter”. Ook de schaatsmiddag  

van de GDS was een goede activiteit om met elkaar van gedachten te wisselen. 

 

Bijzonder was de dienst bij de afsluiting van het kerkelijk jaar. In dit jaar zijn er 
geen leden en belangstellenden van onze gemeente overleden. Toch is het jaar 

afgesloten met een herdenkingsdienst, waarbij ook de kinderen van de zondags-

school betrokken waren. De dienst was gericht op ‘afscheid nemen, verleden en 

toekomst’. Er was gelegenheid om een kaars aan te steken voor mensen met wie 

je je verbonden voelde en van wie je afscheid hebt moeten nemen. 

 
De kerstdienst heb ik met veel plezier mogen leiden. Met name door het feit dat 

leden van het koor tóch aan deze dienst hebben kunnen  meewerken. In de Ad-

ventstijd had het koor al het kerstoratorium “Appelbloesem in de winter” uitge-

voerd en dan is het mooi dat de koorleden ook in de kerstdienst willen zingen, 

zowel in Groningen als in Haren. 

 

Iedere eerste dinsdag van de maand is er de themaochtend. Het mooie aan deze 
ochtend is dat er van alles langs komt, variërend van vragen als ‘hoe zit dat?’ tot 

‘een stukje bijbeluitleg’. Het zijn ochtenden, die mij zeer inspireren en mij iedere 

keer ‘verplichten’ om een onderwerp voor te bereiden met de vraag van ‘hoe zit 

dat?’ 
 

De kring-Noordwijk is gestopt door te weinig leden. Er vinden nu geen activitei-

ten meer plaats in ‘Huize Noordwijk’. De twee overgebleven leden van deze kring 

participeren nu in de kring Eelde/Paterswolde.  

Twee keer per jaar komt die kring bijeen. Het is een kring die vrij hecht is en 

waar het bovendien zeer gezellig is. Allerlei onderwerpen passeren de revue, 

maar vaak heeft de middag wel een duidelijk leeraspect.  
 

Veelvuldig zijn er pastorale contacten. 
 

Ook ben ik betrokken bij het predikantenconvent van de GDS. Vier keer zijn we 

als predikanten van het GDS-gebied bij elkaar gekomen. 

Door de zusterkring ben ik uitgenodigd om iets te vertellen over de betekenis 
van Pasen. 

Dit jaar heb ik mijn studieverlof ingevuld door vier dagen te verblijven in een 

Grieks-Orthodoxklooster op het eiland Patmos. Dit is het eiland waar volgens de 

overlevering het bijbelboek Openbaring is geschreven. Ik heb in het klooster 

vooral de oude handschriften mogen bekijken en bestuderen. Op een thema-

ochtend heb ik hier al over verteld en er foto’s van laten zien. 
 

Kortom, een druk, maar wel een goed jaar 2016. 
 

Ds. Kl. van der Werf 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkx9_tx67TAhXLJ1AKHYE-BJYQjRwIBw&url=http://www.burijn-saks.nl/over-de-school/de-m.r/jaarverslag&psig=AFQjCNG0xs_Cfpd_xPGrnCUOlLNDlqk_tw&ust=1492623891134489
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Jaarverslag 2016 Doopsgezinde Gemeente Haren, deel 2 
 
Contacten binnen de gemeente 

 

Het Gemeenteblad jaargang 59 (verslag L. Huizinga)  

Ook in 2016 verscheen het blad elf keer. Zoals steeds zag het blad er goed ver-

zorgd uit. Behoudens het laatste nummer werden de hoofdartikelen aangeleverd 

door de predikanten. Het hoofdartikel van het Kerstnummer viel onder de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. 

Inmiddels doen de doopsgezinde gemeenten Assen en Eenrum ook mee in dit 

blad. In onze gemeente kan het blad indien gewenst digitaal worden ontvangen. 

  

Wijkorganisatie (verslag Ch. Toxopeus)  

Naast het bezoekwerk verzorgt de wijkorganisatie ook de kerstcollecte voor het 

jeugdwerk. Daarvoor kwam de wijkorganisatie op 8 december bijeen. Wegens 
ziekte en andere verplichtingen waren we met maar vijf contactpersonen aanwe-

zig. De anderen ontvingen de kerstcollectelijst voor hun wijk thuis. Met geza-

menlijke inspanning werd de collecte voor het jeugdwerk toch een succes (bijna 

€ 900). 

Aan de hand van de aangereikte lijst met hoogtijdagen en bij gemelde gezond-

heidsproblemen werd in overleg met de kerkenraad gezorgd voor een bezoekje, 
vaak met de kanselbloemen. 

De bezetting van de wijkorganisatie is thans nog compleet, maar blijft een punt 

van zorg voor de toekomst. 

 

Kanselbloemen 

Elke zondag als er dienst is in de kerk, staat er 

een mooi boeket bloemen op de ‘kanseltafel’. 
Na afloop van de dienst worden de bloemen 

gebracht naar een lid of belangstellende als te-

ken van verbondenheid met de gemeente en 

met elkaar. Zr. T. Koorn heeft 25 jaar het con-

tact verzorgd met de leden om voor de kansel-

bloemen te zorgen. Na de voorjaars-
ledenvergadering namen zr. Tilstra en zr. Hoe-

kema deze taak van haar over. 

 

Contacten naar buiten 

 

Adoptieprogramma van WereldWerk (verslag zr. en br. Huizinga) 
Het jaar 2016 was voor het adoptieprogramma zeer succesvol. Het bedrag van € 

600 dat nodig is voor onze adoptiekinderen, werd ruimschoots gehaald. Naast de 

opbrengst van de ‘thermometer’ in de gang, leverde de collecte van de gezins-

kerstviering het hoge bedrag van € 100,35 op. Al met al eindigde het adoptiejaar 

met een batig saldo van € 551,10. We willen dan ook graag de adoptiekinderen 

blijven ondersteunen. 

 
Aktie Pinkstergroet (verslag zr. en br. Huizinga) 

We hebben twee leden een groet kunnen brengen. Onveranderd waren de ver-

rassing en dankbaarheid weer groot. 

 

Broederschapsvergaderingen (verslag A.A. de Vries) 

Er waren weer twee vergaderingen, één in april en één in oktober. 
De opkomst was goed, beide keren was het quorum aanwezig, er kon dus wor-

den gestemd. In april kwamen de jaarrekeningen voorbij en in oktober de begro-

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi32YDhyK7TAhUMKlAKHbAUAKsQjRwIBw&url=http://www.bosbloemenbezorgen.nl/assortiment/feestelijk-boeket.html&psig=AFQjCNHSL0Q_Cldhbask21ubZt974YXosA&ust=1492624239239584
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tingen. In de aprilvergadering was het informatieve gedeelte voor de lunch ge-
plaatst en het financiële verhaal erna. Dit op verzoek van de vergadering, omdat 

uit de praktijk blijkt dat men zo’n hele zaterdag toch wel wat lang vindt. Als men 

dan de interessante zaken aan het eind van de vergadering plant, zijn een hoop 

afgevaardigden al aardig gaar en willen graag weer naar huis. 

In oktober was het weer andersom, wat te maken had met de vier proponenten 

die werden benoemd. Er is dan familie in de zaal die de benoeming bijwonen. 
Dan moet men wel een beetje op schema liggen, anders komt het tijdstip waarop 

het feestje moet plaatsvinden in de verdrukking. Vier zusters werden aangesteld 

als proponent. 

Verder waren er nog benoemingen in de Broederschapsraad (BR) en in de Ad-

viesraad voor geestelijke zaken. 

Broeder Henk Stenvers presenteerde het verslag van zijn studieverlof (Lopen op 
het water). Vervolgens werd naar aanleiding van zijn verhaal een reglements-

commissie geïnstalleerd. Deze kreeg als opdracht: de voorstellen uit het rapport 

voor de korte termijn met betrekking tot de bestuursorganen van de ADS te ver-

talen naar een reglement. Zo kunnen er in de voorjaarsvergadering van 2017 

besluiten worden genomen. 

 

Verslag Raad van Kerken (verslag A.A. de Vries)  
In januari 2016 is er nog één keer vergaderd. Hierin werd besloten om de oecu-

menische dienst onder te brengen bij het ‘ministerie’ (pastores PKN) en de overi-

ge activiteiten, zoals het avondgebed, door te laten gaan zolang de vrijwilligers 

dit willen doen. De oudpapier activiteiten worden ondergebracht in een vereni-

ging of stichting oudpapier. Daarna is er geen vergadering meer geweest. De 

oprichting van de stichting laat ook nog steeds op zich wachten en we zijn al 
weer een jaar verder. De oecumene is niet in staat om in gezamenlijk overleg 

iets tot volle tevredenheid af te ronden. 

Het aanwijzen van de projecten voor de opbrengst van het oudpapier gaat op 

dezelfde manier door. Onze gemeente is in het eerste kwartaal van 2017 aan de 

beurt om een project voor te dragen.  

 
GDS (verslag R.J. Nienhuis) 

Regulier zijn er elk jaar twee vergaderingen, de voorjaarsvergadering en de na-

jaarsvergadering, waarin de vertegenwoordigers van de doopsgezinde gemeen-

ten onder leiding van het GDS-bestuur bij elkaar komen. Dit jaar werden deze 

vergaderingen gehouden op 18 mei en 2 november. Belangrijk onderdeel van de 

vergadering is het uitwisselen van informatie tussen de gemeenten. Hiervoor 

wordt aan het slot van de vergadering steeds voldoende gelegenheid geboden. 
Vaste onderdelen in deze vergaderingen zijn voorts de bespreking van de activi-

teiten in het kader van het jeugdwerk door ds. Yvette Krol en van het opbouw-

werk door ds. Jacob Kikkert. 

Yvette maakte melding van het jongerenweekend voor 10-18 jaar op Menno’s 

Pleats en de jongerenreis naar Münster die in het eerste weekend van juni zal 

worden gehouden. Voorts zal voor het eerst een kinder- en tienerconferentie 
worden gehouden in Dopersduin.  

Het GDS-bestuur is uitdrukkelijk bezig na te denken over de weg die we in de 

toekomst moeten gaan. In dit kader werd er op 28 mei een beraadsmiddag ge-

houden onder leiding van Wieteke van der Molen met als thema ‘Gezamenlijk-

heid’. Zij ging in op de rol die een plek als ‘Dopersduin’ heeft als broedplaats van 

geloven en hoe ‘Dopersduin’ bezig is een verbindende factor te worden voor 

Noord-Hollandse doopsgezinde gemeenten. 
Verder is het GDS bestuur begonnen om alle GDS-gemeenten te bezoeken. De 

jaarlijkse GDS-buitendag werd dit jaar gehouden op 19 juni in ‘De Dieke’n’ bij 

Zeerijp. 
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Financiën 

 

Financiën en financiële commissie (verslag R.J. Nienhuis) 

De jaarrekening 2016 laat een negatief exploitatieresultaat zien van € 7.416. Ten 

opzichte van de begroting valt met name op dat het bedrag aan hoofdgeld heel 

goed op niveau blijft. Hier past dus zeker een compliment aan de leden en be-
langstellenden. De inkomsten uit huur en beleggingen blijven wat achter. De 

Vreehof is verhuurd voor een geringer bedrag terwijl de lage rentestand een 

drukkend effect heeft op de opbrengsten uit beleggingen. Aan de andere kant 

heeft deze lage rentestand een heel positief effect op de waardering van effec-

ten. Dit vertaalt zich in de balans in een flinke toename van de post voorziening 

reserve koersmutaties effecten. 
Niet onvermeld kan blijven dat in 2016 veel is uitgegeven aan onderhoud. Zo 

werd de Vreehof opgeknapt voor bijna € 20.000, werd het buitenschilderwerk ter 

hand genomen en werd de achtergevel aangepakt in verband met vochtproble-

men. Br. Geert Christians heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt met de begelei-

ding van deze onderhoudstrajecten. Al dit onderhoud heeft wel een forse nega-

tieve onderhoudsreserve veroorzaakt. We hopen dus dat we de eerstkomende 

jaren met weinig onderhoud toe kunnen.   
De financiële commissie heeft begin 2016 de concept-jaarrekening 2015 beoor-

deeld en voorzien van een positief advies. Voorts heeft de financiële commissie 

een positief advies gegeven bij de begroting 2017. 

Steeds als de financiële commissie bijeen komt, wordt ook de actuele stand van 

de effecten besproken. Zo nodig worden aanpassingen doorgevoerd. Deze aan-

passingen betreffen evenwel slechts een beperkt deel van de portefeuille.  
 

Gebouwen 

 

Huishoudelijke dienst 

Een ploegje zusters onder leiding van zr. Haadsma zorgde voor koffie na de 

dienst, ledenvergaderingen en open avonden. Zr. Haadsma zorgt voor de inkoop 
van huishoudelijke zaken en coördineert de schoonmaak. 

  

Kerkgebouw en Vreehof (verslag G. Christians)  

In 2016 heeft het buitenschilderwerk van de kerk een volledige onderhoudsbeurt 

gekregen. Tevens is de condensvorming op de staalconstructie bij het grote ko-

zijn aan de kant van het parkeerterrein aangepakt. Vanaf de buitenkant is de 

staalconstructie voorzien van isolatie. Het staal wordt dan niet meer koud en er 
condenseert geen vocht meer tegenaan. Dat voorkomt dat door condensatie de 

panelen die tegen het staalwerk zitten gaat rotten en weer moeten worden ver-

vangen. 

Ook het buitenschilderwerk van de Vreehof is uitgevoerd. Het schilderwerk van 

kerkgebouw en Vreehof ziet er weer keurig uit en kan er weer een tijdje tegen. 

De Vreehof is binnen op de begane grond volledig opgeknapt; dat was hard no-
dig. Een goede aanleiding was de start van een logopedie-praktijk. Alle wanden 

zijn gesausd of geschilderd. Waar nodig zijn nieuwe plafondtegels aangebracht. 

De vloer is opgeknapt. Nieuwe wastafels, een keukenblokje met kastjes en nieu-

we radiatoren zijn geplaatst. 

Er is een schuifdeur aangebracht als afsluiting van de trapopgang naar de ver-

dieping, waar de zondagsschool haar ruimte heeft. Vanwege brandweereisen zijn 

er brandmelders en een vluchtdeur gekomen. 
Bovendien is een nieuwe cv ketel geplaatst op de zolder t.b.v. verwarming van 

begane grond en verdieping. 
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Logopediste Marja Karenbeld is begin 2016 gestart met haar praktijk in de Vree-
hof. Het is een mooie ruimte geworden. 

Zoals elk jaar is ook in 2016 het gebruikelijk onderhoud aan de verwarming in de 

kerk uitgevoerd. 

Door een hovenier is het snoeiwerk aan de beuk bij de entree en aan de bomen 

en struiken tussen kerk en de buurman gedaan. De broeders Koorn en Nienhuis 

zorgden er weer voor dat het blad van het platte dak en uit de goten is gehaald. 
Ook verzorgden zij weer het snoeien van de struiken langs de gevels. 

 

Archief (verslag br. S. Koorn) 

Voor het archief zijn in 2016 geen werkzaamheden verricht. 

 

Uit het jaarverslag blijkt dat het in 2016 nog gelukt is alle taken in de gemeente 
te bemensen en uit te voeren. De gemiddelde leeftijd van onze leden en belang-

stellenden is echter hoog. Er dreigen ‘gaten’ te vallen die niet meer opgevuld 

kunnen worden. Bezinning op de toekomst is noodzakelijk. 

 

Het eerste deel van het jaarverslag verscheen in het vorige Gemeenteblad. 

 

Mads Haadsma 
 

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand maart een bedrag van 

€  32,10. Daarmee is de totaalstand gekomen op  €  388,35. 

In het gemeenteblad van februari stond bij het adoptieprogramma een artikel  

over de veranderingen per 2018. De naam van de schrijfster was weggevallen. 
Het betrof zuster Sjoukje Wethmar  voorzitter van Doopsgezind Wereldwerk 

Nederland.  

 

 

Indruk Paasontbijt in de kerk 
 

 
 



Doopsgezinde gemeente Assen 

 

 
19  

Assen april 2017   
 

Vanuit de kerkenraad.  

Op woensdag 15 mei hielden we een kerkenraadsvergadering waarbij 

het jaarlijks overleg met de VVP op de agenda stond. De samenwerking 

wat betreft de huur van ons kerkgebouw verloopt naar ieders tevredenheid. Ook 
de VVP ervaart sinds de vloerisolatie en de installatie van de nieuwe cv ketel een 

behaaglijke temperatuur in de kerkzaal. Voor 2018 zijn we weer op zoek naar 

een gezamenlijke activiteit. 

Na het overleg met de VVP hebben we onze reguliere vergadering hervat. Agen-

da punt was wederom de voortgang van de problematiek van het niet goed func-

tioneren van het nieuwe verwarmingssysteem. N.a.v. een nieuwe offerte wordt 

er weer contact op genomen met Veldkamp om tot een goede oplossing te ko-
men. 

De laatste voorbereidingen voor de ALV worden doorgesproken. 

De volgende kerkenraadsvergadering is op woensdag 3 mei. 
 

ALV 
 

De jaarlijkse ALV werd gehouden op vrijdag 31 maart. Ondanks onze kleiner 

wordende gemeente was er een grote groep leden en belangstellenden aanwe-

zig. 

Ds. Kikkert las een gedeelte uit Exodus; het verhaal over de doortocht door de 
Schelfzee. Hoe kijken we naar dit verhaal; als natuurverschijnsel of als beeld-

spraak en wat zegt het over ons Godsbeeld? Over de mens die op weg is en 

soms zekerheden moet loslaten. Het verhaal laat zien dat we soms wat beknelt 

moeten loslaten, als individu en als gemeente. Loslaten en de toekomst die voor 

ons ligt onder ogen zien. Ga op weg! 

De diverse verslagen werden doorgenomen en vastgesteld. Zr. Koudenburg gaf 

een korte toelichting op het financiële jaarverslag 2016 en de begroting voor 
2017.  

Aan de uitgavenkant hebben de vloerisolatie en de nieuwe CV installatie op de 

uitgaven gedrukt. Ook de onkosten voor het Gemeenteblad hebben we bespro-

ken en de afweging tussen de digitale versie en de papieren versie. 

Ds. Kikkert heeft nog een nog een toelichting gegeven op de invulling van zijn 

studieverlof. Dit heeft bestaan uit het bijwonen van colleges van de VU en litera-
tuur onderzoek o.a. m.b.t. de krimpende gemeente en hoe hier op in te sprin-

gen. Dit punt raakt ons allemaal, financieel, qua mankracht  maar ook qua for-

matieplaatsen van de predikanten. 

Het reglement werd aangepast door het toevoegen van de volgende zinssnede: 
 

Bij majeure wijzigingen in de gemeente zoals bij opheffing, fusie of overdracht van gebouwen 
of roerende zaken, zal de ADS schriftelijk medewerking worden gevraagd. 

Dit op verzoek van de Amsterdamse vrienden. Leden van de DG Assen die de 
herziene versie van het reglement willen ontvangen , kunnen dit aangeven bij de 

secretaris. 

De ALV werd afgesloten met het zingen van lied 416 “Ga met God”. 

En daarna was er tijd om nog even gezellig bij te praten onder het genot van een 

kopje koffie of thee. 
 

Jelly Wester 
 

Avond gespreksgroep 
 

Op donderdag 23 maart kwam de avond gespreksgroep weer bij elkaar. We zijn 

verder gegaan met het boekje “De kracht van een minderheid”. Deze keer heb-

ben we gesproken over kenmerken voor een doperse spiritualiteit. Vanouds 
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wordt bij Doopsgezinden de sterke verbinding tussen geloof en ethiek ervaren, 
geloven en doen zijn niet van elkaar te scheiden. Hoe geven we dat gestalte in 

de gemeente? Wat doen we met de zoektocht naar nieuwe spiritualiteit? 

Het werd weer een boeiende gespreksavond waarbij we gesproken hebben over  

de eigen beweging naar binnen toe, de bronnen waaruit je put en waar je door 

wordt gevoed. Wat heb je nodig als grond onder je voeten?  In onze zoektocht in 

geloof vormen de verhalen uit de Bijbel voor een bron van geloof en geven deze 
grond onder je voeten. 
 

De volgende bijeenkomst van de avond gespreksgroep is op donderdag 11 mei. 
 

“Preekboek” 
 

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

zondagse diensten. 
 

Zondag 19 maart 2017 
 

Voorganger              - Ds. S. van Hoorn-Dantuma 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Door de woestijn….” 

Muzikale overdenking:     - “De steppe zal bloeien “NLB 

608    

Tijdens deze dienst werd het leven  

van broeder Abel Doeke Oostra herdacht. 
  

Zondag 2 april 2017 
 

Voorganger              - Ds. J. Kikkert 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Een woord dat je hoort doet je anders zien”. 

Muzikale overdenking:     - “Adagio uit Sonata nr. V voor fluit, G.B. Sammartini. 

 
 

Herdenkingsconcert 4 mei 2017 
 

Oratoriumkoor COV Assen zingt op 4 mei a.s. het Requiem van J.J.H. Verhulst, 

oftewel Johannes Verhulst, een Nederlandse componist.  Het concert vindt plaats 

in de Jozefkerk in Assen en begint ± 20.45 uur, na de Stille Tocht. 

Dit Requiem is wonderschoon en is geschreven in 1870 voor vierstemmig koor, 

enkele kleinkoor-stukjes en orgel. 
Het herdenkingsconcert staat onder leiding van Marion Bluthard en de organist is 

Peter Cramer. 

De toegang van het concert is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden 

om de onkosten te beperken. 

Dit prachtige Requiem is nergens te vinden op plaat of cd. Er wordt op de gene-

rale repetitie een cd opname gemaakt in de Jozefkerk. Het is daarom ook een 

unieke kans om dit Requiem live te horen op 4 mei in de Jozefkerk. 
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.covassen.nl 
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AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente te As-
sen 

 

Donderdag  13 april 19.30 uur Avondmaal. Ds. Yetsenga 

Zondag   16  april 10.30 uur Pasen met VVP. Mevr. F. Dijk 

Donderdag  20 april 10.00 uur Ochtend gespreksgroep 

Zondag   23 april 19.00 uur Friese dienst van de Fryske Krite 

Zondag  30  april 10.00 uur Zr. Hanna Bruin 

Dinsdag  9 mei  14.15 uur Uitstapje Zusterkring 

Donderdag  11 mei  20.00 uur Avond gespreksgroep



Algemeen 
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Een midweek op Fredeshiem,  

iets voor u???  
 

Vanuit doopsgezinde gemeenten 

in Friesland, Groningen en Dren-

the (Friese doopsgezinde soci-

eteit en Gronings-Drentse 

doopsgezinde sociëteit) wordt 

een vakantie-midweek  
voor senioren georganiseerd op  

Buitengoed ‘Fredeshiem’ van maandagmiddag 29 mei tot en met vrijdag-

middag 2 juni 2017 

 

Naast ontmoeting en ontspanning zijn er ook momenten van spiritualiteit 

en bezinning. Thema van de midweek is ‘ Inzicht en Uitzicht’: Met het ou-

der worden komt er vaak ook de periode van terugkijken op wat is ge-

weest: de innerlijke weg die is gegaan, breuklijnen die zichtbaar worden, 

wijsheid die is opgedaan. Maar ook hoe herinneringen kunnen helpen om 

het leven opnieuw richting te geven en vanuit het ‘nu’ te kijken naar wat 

nog mag komen. Daarbij horen woorden als ‘het leren uithouden in wat 

we niet kunnen veranderen’, 'verlangen', 'loslaten', en misschien wel 'ver-
zoenen'. Daarover gaat het in deze week.  

 

Waar, wanneer, voor wie?  

De midweek is met name bedoeld voor de leeftijdsgroep van 60 jaar en 

daarboven. Zeker aan het begin van de zomerperiode is het goed vertoe-

ven op Buitengoed Fredeshiem. Het belooft een midweek te worden waar-

in naast de nodige ontspanning, bezinning en verdieping, er ook een aan-

tal uitstapjes gemaakt worden.  De begeleiding van de midweek is in han-

den van ds. Roelof Akse en ds. Jacob H Kikkert e.a. 

 

Kosten: 

De kosten bedragen op basis van volpension: € 405 p.p. voor een één-

persoonskamer en € 355 p.p. voor een tweepersoonskamer. In dit bedrag 
zijn, naast de overnachtingen en alle maaltijden, ook inbegrepen: het ver-

voer voor excursies en uitstapjes, begeleiding en het materiaal dat gedu-

rende de mid-week wordt gebruikt. Zijn de werkelijke kosten van de mid-

week voor u bezwaarlijk, dan bestaat een beperkte mogelijkheid de mid-

week middels een speciale regeling aan te bieden.  

 

Indien u aangewezen bent op beperkte ondersteuning van bv. thuiszorg, 

kan in de regel afhankelijk van zorginstelling en verzekering) deze zorg-

verlening ‘meegenomen’ worden naar uw vakantieadres. Het is maar dat u 

het weet. Wij kunnen u daarover informeren.  

 

Voor opgaven en/of meer informatie: tel. 06 5151 6030, email: mid-
week@gds.doopsgezind.nl   Geeft u zich snel op, liefst vóór 16 april, want 

vol is vol!  

 
ds. Roelof Akse en ds. Jacob H Kikkert 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoleaB0a7TAhWObFAKHbDXCqwQjRwIBw&url=https://www.congresregiozwolle.nl/hotelscongreslocaties/17659-Buitengoed-Fredeshiem,-Steenwijk/&psig=AFQjCNGfbUfj6U1YZIGGAF0paXypaN2klQ&ust=1492626427333461
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U kent ze vast wel: van die teksten waar je als lezer van religieuze geschriften toch even bij 
moet slikken. Teksten waarin gruwelijke gewelddaden zonder enig kritisch weerwoord worden 
beschreven, of nog erger: teksten waarin tot geweld wordt opgeroepen, ‘Struikelteksten’ wor-
den ze wel genoemd: je kunt er als welwillende lezer lelijk over vallen. 
 
Populistische politici wijzen er graag op dat de Koran nogal wat van deze teksten kent. 
‘De islam is een gewelddadige ideologie’, roepen ze dan. Maar de Tenach en de Bijbel, de hei-
lige boeken dus van joden en christenen, zijn eveneens niet vrij van gruwelijke oproepen tot 
geweld in de naam van de Eeuwige. De schrijver Dimitri Verhulst noemt daarom zijn navertel-
ling van de eerste vijf boeken van het Oude Testament een Bloed-boek. ‘Een handleiding ge-
nocide’, zo betitelde hij het in een interview. Ook in heilige boeken van hindoes en boeddhis-
ten, religieuze tradities die in de westerse wereld graag als vreedzaam en geweldloos worden 
gezien, komt veel geweld voor. 
 
Het zijn geen prettige teksten. Moeten we ze daarom maar overslaan? Dat heeft weinig zin; 
ze horen er nu eenmaal bij. Maar waar horen ze bij? Bij boeken die in een bepaalde histori-
sche context zijn  ontstaan en die door die context zijn getekend. Dat uitgangspunt lijkt me 
essentieel voor het op waarde schatten van geweldsteksten in heilige boeken. Wie die boeken 
niet als mensen-boeken wil lezen, maar als letterlijk door de Eeuwige gedicteerd, zal een on-
overkomelijk probleem hebben, Maar wie wil inzien dat die boeken begrepen moeten worden 
vanuit de culturele en sociale context waarin zij zijn ontstaan, zal de geweldteksten beter 
weten te plaatsen.  
 
Die context is er bij de Bijbel, maar ook bij de Koran en de heilige boeken van de oosterse 
religies, een van identiteitsvorming. De heilige boeken spelen een belangrijke rol in de op-
bouw van de religieuze identiteit van een cultuurgemeenschap. En in die opbouw speelde het 
onderscheid met de omringende volken culturen een grote rol: de andersheid van de ander 
maakte die ander tot een bedreiging, ja tot vijand. Het besef van eigenwaarde werd uitge-
drukt en versterkt in teksten die de superioriteit van de eigen religie en de eigen cultuur bo-
ven die van buurvolken verwoordden, en dat gebeurde in termen van bruut geweld. Het ge-
welddadig verdrijven van buurvolken werd gelegitimeerd met de gedachte dat God (of de 
goden) nu eenmaal een  bepaald land bestemd heeft voor ‘zijn’ volk. En dat volk sprak zich-
zelf moed in door te voorspellen dat God het sterk zou maken en dat Hij zich zou wreken op 
allen die het wilden onderdrukken of vernederen. De geweldsoproepen zijn uitdrukking van de 
worsteling van religieuze gemeenschappen om een eigen identiteit en een eigen plek in de 
wereld. Tegen die achtergrond moeten ze gelezen worden. En dat lezen hoeft niet met in-
stemming te gebeuren; we mogen er gerust van gruwelen. 
 
Tegelijk moeten we ze ook lezen in samenhang met andere teksten uit dezelfde heilige boe-
ken. Want de Bijbel is, net als andere heilige geschriften, een veelstemmig boek. 
 
Ook dat heeft met de ontstaansgeschiedenis van religieuze geschriften te maken. Niet wij 
beginnen pas een discussie over bepaalde teksten en opvattingen in die boeken, nee, die dis-
cussie vindt in de heilige boeken zelf al plaats. Er klinkt niet slechts één geluid, er is in de 
heilige boeken zelf al een diversiteit aan geluiden te vinden. De profeten van het Oude Tes-
tament vormen daar een mooi voorbeeld van. Naast teksten van bijvoorbeeld Jesaja en Jere-
mia waarin een gewelddadige afrekening met de goddelozen wordt voorspeld, staan er tek-
sten, zelfs in dezelfde profeten-boeken, die een visioen van vrede voor alle mensen onder 
woorden brengen. 
Wij weten inmiddels dat de boeken van de profeten niet het werk van één auteur zijn, maar 
de neerslag vormen van discussies die in het volk Israël en meer specifiek in profetenscholen 
werden gevoerd. 
Een aandachtige bijbellezer heeft oog voor die discussies binnen de tekst zelf. En dan blijkt 
dat tegenover de nadruk op de belangen van de eigen groep ook een pleidooi klinkt om het 
groepsbelang te overstijgen: een visioen van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. 
 
Het gaat in religies om wat mensen heilig is. 
Dat heilige is voor mensen iets onaantastbaars, iets wat niet onderhandelbaar is. 
Precies daarom heeft het ook iets dubbelzinnigs. 
Het kan mensen aanzetten tot geweld en het kan mensen inspireren tot vrede. 
Dat is, zoals godsdienstwetenschapper R. Scott Appleby zei, de ‘ambivalentie van het heilige’. 
Het is aan mensen om te beslissen welke kant het op zal gaan.  
De heilige boeken laten ons de keuze.  
 

Peter Nissen 



Algemeen 
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Joodse cultuur maandagavond  
in de archiefkamer t/m 29 mei 
 

Tijdens het 9e seizoen van Shalom Culture is er 
elke maandagavond tot 21:30 uur nog tot het ein-

de van de maand mei aandacht voor Joodse cul-

tuur,  in de archiefkamer (boven de mennozaal), 

van de doopsgezinde kerk  

aan de Oude Boteringestraat 33. 

 
Op 24 april en 1 mei kunt u nog instappen in de reeks lezingen annex work-

shops door joodse schrijvers over ‘hoe te schrijven’: zij vertellen over de om-

standigheden waarin zij zelf tot schrijven kwamen en komen, en over werkwijzen 

die zij kunnnen aanbevelen, of het nu om poëzie of verhalen, fictie of non-fictie 

gaat. Ook krijgt u alvast een enkele schrijfopdracht om uit tevoeren welke po-

ging na voltooiing onderling wordt besproken.  

 
Resterende avonden (die op zich zelf staan): 

 

24 april: Peter Hein over het schrijven van een familiegeschiedenis 

 

1 mei Hanna Elisa Walsh over het schrijven van fictie (thriller)  

zowel als non-fictie (zelf-help-boeken) 
N.B. Aanvangstijd  van deze schrijfworkshop: 19:00 uur 

 

Van 8 tot en met 29 mei zijn er vier lezingen over Joodse kunstenaars.  

N.B. Aanvangstijd van deze lezingen : 19:30 uur (inloop 19:15 uur) 

Henk Puts (1950) is kunsthistoricus (RuG) & beeldend kunstenaar (Minerva), 

gidst u - aan de hand van zijn eigen fascinatie - door het beeldend werk van en-
kele kunstenaars.  Tijdens de lezingen is er voldoende ruimte om van gedachten 

te wisselen. 

 

I - 8 mei 2017: Britten & Fransen:  

Christian Boltanski (Parijs, 1944) & Anish Kapoor (Bombay, 1954). 

 

II - 15 mei 2017: Russen: 
Marc Chagall (1887-1985) & El Lissitzky (1890-1941)  

en anderen: de Russische revolutie. 

 

III - 22 mei 2017: Het blijft in de familie 1: Portugezen: 

Joseph Mendes da Costa (1863-1939), beeldhouwer & zijn neef en zwager 

Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944), graficus  (N.B.: voor degenen die 
Gein Cultuur gemist hebben) 

 

IV - 29 mei 2017: Het blijft in de familie 2: Ook Nederlanders !: 

Jozef Israëls (1824-1911) en de Haagse School, & zijn zoon Isaac Israëls 

(1865-1934), gespecialiseerd in  mensen én landschappen. 

 
 

Voor updates wijzigingen of nadere informatie zie:   

https://sites.google.com/site/shalomculture/home  

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/shalomculture/home


Algemeen 
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Even wat extra informatie: 
Op het programma staat 

o.a.: 

* klimpark Grolloo 
* kanoën  

* enveloppendag per fiets 

Daarnaast is er natuurlijk ook 

ruim vrije tijd. 

 

Op woensdag 24 mei wordt je 

om 19.30 verwacht bij Motel 
van der Valk is Assen. Met 

fiets want die heb je dit jaar 

echt nodig. Op zondag 28 mei 

ben je dan om 16.30 hier 

weer terug. Vanaf hier zorg je 

zelf weer voor vervoer naar 
huis. 

Mocht het vervoer problemen 

opleveren dan kun je altijd 

bellen of mailen met Lisette 

of Peter. 

Iedereen die mee wil kan zich 
voor 18 mei opgeven via het 

opgave strookje of via boven-

staande mailadressen.  
In het kort: 

 

Waar:              Witten 

Wanneer:       Woensdag 24 
mei t/m zondag 28 mei 

Leeftijd:          12 t/m 16 jr. 

 

Heenreis: Woensdag 24 mei om 19.30 uur  

op de parkeerplaats van, van der Valk  in Assen. 

 
Terugreis: zondag 28 mei om 16.30 uur  

op de parkeerplaats van, van der Valk in Assen  

 

Prijs:  € 85,00 inclusief de reünie op: zondag 24 september 

Opgave voor: voor 18 mei as. 

 
Inlichtingen: 

Lisette Stuut     Peter Logtenberg 

06-39114125    06 55724506 

l.stuut@s-w-d.nl    p.logtenberg@s-w-d.nl 

 

De kosten van het kamp zijn € 85,00 pp. Dit bedrag is inclusief de kosten voor 

de reünie. Deze kosten kunnen worden overgemaakt op: L. Stuut te Veendam: 
IBAN: NL83RABO0365057479. Onder vermelding van voorjaarskamp 2017 en de 

naam van de deelnemer. Als je, je hebt opgegeven ontvang je als bevestiging via 

de mail de paklijst met de verdere informatie. 
   

mailto:l.stuut@s-w-d.nl
mailto:p.logtenberg@s-w-d.nl


Algemeen 
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Lenteconcert  
 
 

door Kamerkoor Moderato Cantabile 
 

 

 
Het Gronings kamerkoor Moderato Cantabile o.l.v. Nana Tchikhinashvili  

geeft op 20 mei een bijzonder gevarieerd zgn. Lenteconcert  

in de Doopsgezinde kerk, aanvang 20.00 uur. 

 

  

Er worden koorwerken uitgevoerd van  

 
Bembinow,  

Gjeilo,  

Górecki,  

Pärt,  

Schnittke,  

Tchikhinashvili,  
Vasks,  

Coulais  

en Whitacre,  

en 3 delen van Vespers van Rachmaninoff.  

 

 
 

Nana Tchikhinashvili heeft al vele composities op haar naam staan. Speciaal voor 

het koor componeerde zij missa Moderato Cantabile. Ave Maria droeg zij op aan 

haar moeder, en Pater Noster aan haar vader.  

 

In 2016 componeerde zij Miserere Nobis, en Cherry tree, beide onlangs voor het 

eerst uitgevoerd.  
 

Alle koorwerken worden a cappella gezongen. 

 

Aardig te vermelden is dat een deel van het programma van dit concert  

de volgende dag wordt uitgevoerd in de Hermitage in Amsterdam! 

 
 

Het kamerkoor heeft, sinds de oprichting door Nana Tchikhinashvili in 2001, een 

veelzijdig repertoire opgebouwd, en een bijzondere koorklank ontwikkeld.  

De dirigente wil met het kamerkoor  

‘een klankkleur te bereiken die de ziel van een koorwerk bloot legt’.  

 
De toegangsprijs is € 12,- 

 

Reservering is ook mogelijk via www.moderatocantabile.nl, waar verder uitge-

breide informatie over Moderato Cantabile te vinden is. 

http://www.moderatocantabile.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 (voorzitter) 
Plataanweg 33 9401 TR Assen 

telefoon 0592  202015 
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/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 

 

 

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/

