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Hoofdartikel

De heenreis en de terugreis
Lucas 2:15
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen
elkaar: “Laten we heengaan naar Betlehem om met eigen ogen te zien wat er
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt”.
Lucas 2:20
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was
gezegd.
Misschien kent u de vraag ook: “Bent u al eens in
Betlehem geweest?”
Deze vraag kan op twee manieren bedoeld zijn: in
letterlijke, toeristische zin, maar ook in geestelijke
zin. Wij zingen immers met Kerst: ‘Komt allen tezamen … komt nu, o komt nu naar Betlehem’. Hier
wordt met het komen naar Betlehem een echte
kerstervaring bedoeld, een geestelijke beleving
van Kerst. Dan wordt de vraag dus: ‘Bent u in
geestelijke zin al eens in Betlehem geweest?’
Het gaat met Kerst immers niet om een mooie sfeer rond een romantisch verhaal, maar het is van belang dat we in Christus vinden wat we nodig hebben om
écht te leven en om de angsten waarmee we geconfronteerd worden, achter ons
te laten. En eigenlijk moeten we dan niet alleen aan Kerst, maar ook aan Goede
Vrijdag, Pasen en Pinksteren denken. Deze bijzondere dagen horen allemaal bij
elkaar.
“Laten we heengaan naar Betlehem om met eigen ogen te zien wat er gebeurd
is.” “En ze keerden terug naar hun schapen”.
We lezen hier over het heengaan van de herders en over het weer teruggaan
naar hun schapen. In de bijbel kunnen we niets over het geestelijk leven van de
herders vinden, of het vrome Joden waren of ruwe kerels. Wat er wel staat, is
dat ze uit de hemel een goddelijke boodschap van een engel krijgen: “Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in
een doek gewikkeld in een voederbak ligt”.
De hemel gaat open en er komt een hemelse verkondiging aan deze gewone
herders. En de reactie van hen is, dat ze in beweging komen. Dat ze zeggen: dat
willen we gaan zien! Ze laten hun dagelijks werk, hun schapen in de steek om
het kind te gaan aanbidden. Ze komen door de woorden die hen zijn verkondigd,
tot bezinning.
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Dat is de heenreis, dat we de dagelijkse dingen, de wereld om ons heen en onze
angsten loslaten en tot inkeer komen. Ik denk dat het van wezenlijk belang is
dat wij ook iets dergelijks ervaren in ons leven. Dat we loskomen van de drang
om altijd maar druk en bezig te zijn.
We kunnen helemaal opgaan in onze activiteiten en veel aan ons hoofd hebben
of tobben, maar de bijzondere ervaring waar het op aankomt in ons leven, dát is
de Godsontmoeting. Dat we onze schapen achterlaten en dat we zeggen: laten
we dan heengaan.
De herders gaan weer terug. De terugreis naar hun dagelijkse bezigheden.
Als ze terugkeren, dan is het gewoon weer donker. De engelen zijn weg naar de
hemel en het leven gaat verder. Ze zijn wezenlijk anders maar het leven gaat
door. Ze zijn heengegaan en ze gaan weer terug maar ze zijn wel anders geworden. Zo is het ook met ons. We hebben een zondag én gewone werkdagen.
Het leven is bidden en werken, heen en terug, onze stille tijd, maar ook onze
activiteiten. We kunnen niet in Betlehem blijven, al zouden we dat graag willen.
We worden weer de wereld ingestuurd. Maar we hebben de heenreis nodig om
rust te ontvangen en echt goed in de wereld te kunnen staan.
Heleen Kieft-van der Sande
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Kerkdiensten en
Activiteiten
Vrijdag 22 december
18.00 uur Kerstdiner jongeren

Zondag 21 januari
10.00 uur Oecumenische dienst
in de Nieuwe Kerk
10.15 World Fellowship Sunday
in Stadskanaal

Zondag 24 december
4e Advent
16.00 uur Kerstfeest voor alle
leeftijden – Kliederkerk

Zondag 28 januari
10.00 uur Dienst met Dick
Verbrugge

Maandag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert kerstmorgendienst
Zondag 31 december
Oudjaarsdienst
10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga
Gezamelijke dienst met de
Lutherse Gemeente in de
Doopsgezinde kerk
Zondag 7 januari
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert
Dinsdag 9 januari
10.00 uur koffiemorgen
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Natafelen-gesprekskring
19.30 uur Kerkenraad
Woensdag 10 januari
Redactievergadering
Zondag 14 januari
10.00 uur Da. S.J. van HoornDantuma
12.00 uur Extra ledenvergadering
Dinsdag 16 januari
17.30 uur Doperse Dis- maaltijd voor
dak- en thuislozen
Donderdag 18 januari
20.00 uur Broederkring

3

Doopsgezinde Gemeente Groningen

Kerstviering voor kinderen, tieners en ouderen
Kliederkerk is niet zomaar een leuke naam. Al zou je daar nog over kunnen twisten. Maar wat het wèl is, dat is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier iets aan elkaar beleven rondom Bijbelverhalen. In
Kliederkerk staan een aantal kernwaarden centraal, variërend van gastvrijheid
tot het verbinden van verschillende generaties met elkaar. Zodat jongeren iets
leren van ouderen, en ouderen van jongeren. Net
zoals in een gezin. Of op een familieweekend, waar
kinderen, tieners en ouderen met elkaar optrekken. Zó is dat ook met Kliederkerk. Als oma op het
familiefeestje wordt gemist omdat het dan minder
gezellig is, dan wordt diezelfde ‘oma' ook gemist
op het feestje dat Kliederkerk is. Denk daarom niet
dat Kliederkerk typisch iets is voor kinderen. Misschien juist wel niet! Verbondenheid en het samendoen is belangrijk. En eerlijk gezegd vind ik dat dat
een kernwaarde is van het samen-gemeente-zijn.
Als we er in slagen om dingen samen te doen, dan
zegt dat iets over de kwaliteit van ons gemeentezijn. En omdat de ene mens nu eenmaal meer houdt van een goed gesprek, en
de ander van iets doen met de handen, biedt Kliederkerk dus verschillende creatieve activiteiten. Daarom werd de vorige keer de kerkzaal aangepast aan het
thema ‘Storm' met een opgetuigde zeilboot, het geluid van een wilde zee en
beelden van de storm.
En nu staat KliederKerst voor de deur. Een viering voor ouderen, tieners en kinderen. Rondom de kerstboom. Met bekende kerstliederen. En een kerstverhaal,
compleet met engelen en Jozef en Maria, en wie weet wie nog meer. Wees welkom, zondagmiddag 24 december om 16:00 uur. Er wordt op u en op jou gerekend. Echt waar.
Ds. Jacob Kikkert

Opbrengst 4e verrassingstafel voor de Open Hof
Op zondag 2 december was er na de dienst de 4 e en laatste verrassingstafel van dit jaar. Deze dienst vierden we
samen met de broeders en zusters van de DG Assen, Westerkwartier en Eenrum en ook vanuit deze gemeenten
werden spulletjes voor de verkoop meegebracht! Het motto van de verrassingstafel paste bij de decembermaand:
Cadeautjes, kaarten en lekkers.
Zo stonden er lekkernijen verpakt op mooie Engelse bordjes, kaarsen, een handdoekenset en andere spulletjes op
de tafel om meegenomen te worden tegen een leuke prijs
en voor het goede doel.
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Het goede doel was deze keer de Open Hof, het oecumenisch diaconaalpastoraal centrum voor dak- en thuislozen in de stad waar we als gemeente al
vele jaren bij betrokken zijn. De schaalcollecte was deze zondag ook voor dit
doel. De opbrengst van de verrassingstafel was deze keer ruim 49,00 euro!
Hartelijk dank voor uw inbreng en bijdragen aan dit project van de diaconie. Een
mooi cadeau voor de Open Hof, die op 16 november 2017 haar 40-jarig bestaan
vierde met een feestelijke bijeenkomst in onze kerk!
Namens de diaconie,
Hotsche Kikkert en Femmy Busscher

Bezoek van de doopsgezinde gemeente Hamburg
Afgelopen mei en juni volgde ik gedurende twee weekenden de open colleges
van professor Fernando Enns aan de Uni in Hamburg over het thema 'Mystik und
Widerstand'. Naast een aantal bekenden zusters en broeders van de Mennoniten
Gemeinde Hamburg die de colleges volgden, was ook ds. Markus Hetschel, de
opvolger van ds. Bernard Thiessen, aanwezig. Het was plezierig om even persoonlijk kennis te kunnen maken met collega Markus.
En we hebben gemeend dat het goed is om de draad op te pakken van de wederzijdse uitwisseling tussen onze beider gemeentes. Na overleg met de kerkenraad is, in samenspraak met Anneke Toxopeus als contactpersoon tussen onze
beider gemeenten, een datum vastgelegd voor het bezoek van doopsgezinde
zusters en broeders uit Hamburg aan onze gemeente. We zijn uitgekomen op 29
en 30 september 2018. Deze datum ligt inderdaad nog redelijk in de toekomst
(maar voor we het weten is het na het zomervakantie zover). In ieder geval is
het iets om alvast te noteren in onze agenda’s.
Mede namens Anneke Toxopeus,
Jacob Kikkert
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Doopsgezind Jaarboekje 2018
Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2018 van de ADS. Hierin staan gegevens
over Gemeenten en kringen, commissies, instellingen en organisaties in de Broederschap. Ook zijn er achterin het boekje in de adreslijsten gegevens opgenomen
van tal van functionarissen.
Verwachte verschijningsdatum is februari 2018.
De prijs van het boekje is € 10; als u hiervoor belangstelling heeft kunt u een
exemplaar bestellen via ondergetekende.
U kunt dit bedrag overmaken op IBAN NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v.
Doopsgezinde Gemeente Groningen o.v.v. DG jaarboekje 2018.
Tiny Spanjer
050 5776983/tin.spanjer@planet.nl

Het nieuwe jaarproject van de Diaconie
Congo staat synoniem voor oorlog, geweld en instabiliteit. De vele conflicten
heeft honderdduizenden mensen het leven gekost, het land is verwoest en de
economie is ingestort. Sinds dit voorjaar zijn meer dan een miljoen mensen op
de vlucht voor het oplaaiende etnisch en politiek geweld tussen diverse rebellengroepen en regeringstroepen in de Democratische Republiek Congo (DR Congo).
Vijfduizend doopsgezinden behoren tot degenen die uit hun huizen werden verdreven. Dit grijpt in gezinnen en dorpen diep in. Mensen op de vlucht zijn extreem kwetsbaar voor armoede, verkrachting en ronseling. Het betekent ook dat
er inmiddels diverse generaties zijn opgegroeid zonder ooit vrede te kennen.
Ontheemden die onlangs voedsel en onderdak hebben ontvangen dat door
doopsgezinde kerken in de Kasai-regio van Congo (DR Congo) is gedistribueerd,
hebben onvoorstelbare gruwelen gezien.
Elke familie heeft wel een verhaal over de massale en willekeurige terreur die
hen plotseling overviel – de paniek, slachting van vee en mensen, vernietiging
van huisjes en gewassen, vrouwen die voor de ogen van de kinderen werden
verkracht en gedwongen werden om te vluchten. De echtgenoot van Innoncente
Ngandu Tshalu werd vermoord door de lokale militie. Het huis van Majilu Mulembo werd afgebrand door een andere gewapende groep. Monique Meta werd gedwongen alles achter te laten wat ze bezat. Meta en haar kinderen vonden veiligheid nabij de stad Tshikapa, provincie Kasai. Ze logeerden bij vreemden, in
kerken en waar ze maar kunnen. Op een voedseldistributie op 29 november in
de stad Tshikapavan ontving Meta van de Communauté des Églises de Frères
Mennonites au Congo, zeg maar 'de ADS’ van doopsgezinde gemeenten in Congo, een voorraad rijst en olie voor haar en haar negen kinderen, en 180 andere
ontheemden.
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Met hulp van Mennonite Central Committee hebben
kerken projecten opgezet op het gebied van noodhulp aan ontheemden, maar ook voor hulp aan tienermoeders: Verkrachtingen werden ingezet om
hele dorpen te ontwrichten. Eén op de vier meisjes
wordt vóór haar twintigste moeder door verkrachting. Zij hebben te maken met extreme armoede
en seksueel geweld. Scholing biedt tienermoeders
hoop en perspectief op toekomst. Veel jongeren in
Congo zijn geboren in de roerige jaren negentig,
gevlucht voor oorlog en opgegroeid in een kamp of
als kindsoldaat. Door hun werk als kindsoldaat
konden ze niet naar school en maakten ze verschrikkelijke dingen mee. Ze zijn getraumatiseerd
en vervolgens aan hun lot overgelaten. De kans op
een normaal bestaan is er bijna niet. De overheid
van Congo is niet in staat haar jongeren op te vangen en te helpen. Leren lezen, rekenen en schrijven en een vakopleiding krijgen
moet perspectief bieden. De Communauté des Églises de Frères Mennonites au
Congo draagt daaraan bij door the helpen met levensonderhoud, voedselzekerheid, onderwijs en vredesopbouw.
De Diaconie heeft ervoor gekozen ons hiervoor in te zetten als jaarproject. Daartoe zal een aantal collectes worden gehouden door het jaar heen. Ook hopen we
regelmatig in het Gemeenteblad iets van ons te laten horen over onze zusters
en broeders in Congo. Informatie krijgen we onder meer van Mennonite Central
Committee. Zo hopen we een (zeer) bescheiden materiële bijdrage te kunnen
leveren aan hoopvolle ontwikkelingen in een klein stukje van dat onmetelijk grote land dat Congo is. Tegelijkertijd is de situatie in Congo voor ons onvoorstelbaar. Daarom alleen al is het wezenlijk onze zusters en broeders daar, en de uitdagingen waar ze voor staan, te blijven gedenken in onze gebeden.
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Kerkdiensten Haren

Andere activiteiten

Zondag 24 december
21.30 Kerstavonddienst in Haren
Ds. K. van der Werf

Dinsdag 2 januari
19.45 Kerkenraad
Maandag 8 januari
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsgezind Koor in Roden

Zondag 31 december
Geen dienst
Zondag 7 januari
10.00 Nieuwjaarsdienst 2018
Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool

Dinsdag 9 januari
09.45 Themaochtend
Woensdag 10 januari
19.30 Quiltgroep

Zondag 14 januari
10.00 Ds. G.G. Hoekema

Donderdag 11 januari
19.30 Redactie Gemeenteblad

Zondag 21 januari
World Fellowship Day
10.15 Gezamenlijke regionale dienst
in Stadskanaal, ds. K van der Werf

Maandag 15 januari
14.30 Zusterkring
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsgezind Koor in Roden

Zondag 28 januari
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool
(na de dienst: vergadering wijkorganisatie)

Maandag 22 januari
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsgezind Koor in Roden
Woensdag 24 januari
19.30 Quiltgroep

Zondag 4 februari
10.00 Ds. F.R. Fennema

Zondag 28 januari
11.00 Vergadering Wijkorganisatie
(na de dienst)
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Verslag najaarsledenvergadering 23 november 2017
De voorzitter, zr. Salomons, heet de 25 aanwezigen welkom en vraagt de vergadering te beginnen met het zingen van lied 981 (Zo lang er mensen zijn op aarde).
Er zijn geen echt moeilijke agendapunten en daarom kan de agenda snel worden
afgehandeld. De notulen van de voorjaarsledenvergadering op 8 mei 2017 worden goedgekeurd en er zijn geen vragen naar aanleiding van deze notulen.
Volgens voorstel wordt br. K.R. Dijkhuizen met acclamatie benoemd als plaatsvervangend lid in de controlecommissie. Br. A.A. de Vries wordt benoemd als
afgevaardigde naar de GDS als opvolger van br. R.J. Nienhuis (br. De Vries blijft
ook bestuurslid van de GDS).
Br. R.J. Nienhuis geeft toelichting op de begroting. Deze begroting is gebaseerd
op schattingen van inkomsten en uitgaven van dit jaar. De post zondagsschoolwerk is een aanvulling op het bedrag uit het jeugdfonds (opbrengst kerstcollecte). De subsidie van € 12.000 aan het GDS-jeugdwerk loopt in 2018 af.
Komend jaar moeten we ons bezinnen wat we hierna kunnen doen. De kosten
van het Gemeenteblad waren afgelopen jaar lager dan begroot, doordat de
nummers wat dunner waren en er in juli geen blad is verschenen. Het begrotingstekort loopt op door lagere inkomsten uit beleggingen en de lage rente. De
begroting 2018 wordt met algemene stemmen goedgekeurd en br. Nienhuis
krijgt dank voor al zijn werk hiervoor.
De ledenvergadering brengt dank aan br. Chr. Toxopeus voor de 17 jaar dat hij
uitstekend leiding heeft gegeven aan de wijkorganisatie. Zr. Zijlstra neemt het
komend jaar de coördinatie van het wijkwerk op zich. Er wordt een dringend beroep gedaan op de aanwezigen om zich te melden als wijkcontactpersoon om de
wijk van br. Toxopeus over te nemen. De nieuwe coördinator zr. Zijlstra heeft al
haar eigen wijk.
Br. en zr. Huizinga-Lutgendorp stoppen na 33 jaar met hun werk voor onze
adoptiekinderen. Omdat er gezocht wordt naar een nieuwe contactpersoon, geven ze op verzoek van de vergadering uitleg over wat het werk inhoudt. De financiële zaken zullen worden overgenomen door onze administrateur.
Br. A.A. de Vries doet verslag van de GDS-vergadering op 15 november en de
Broederschapsvergadering op 18 november. De GDS zoekt oplossingen voor problemen die gemeenten hebben als ze b.v. geen boekhouder hebben. De GDS
houdt zich bezig met de toekomst van de gemeenten in het GDS gebied.
Daarnaast is er in het noorden een stuurgroep Grote Gemeenten Overleg (Leeuwarden Drachten, Heerenveen, Groningen). Hier mogen de GDS en FDS nu bij
aansluiten. De BV in Amsterdam was vrij kort. Oorzaak was dat de reglementscommissie de stukken nog niet klaar had. Er wordt eerst nog overlegd met externe deskundigen. De begrotingen werden aangenomen, evenals de voorgestelde
benoemingen. Bij het agendapunt Toekomst en Beleid gaf zr. Kip een reflectie op
de luisterrondes in het middagprogramma van de BV in mei 2017.
In de rondvraag was er het verzoek om ook wat jongere predikanten te laten
voorgaan. Dit heeft al de aandacht. Bij ‘gaten’ in het al geplande rooster 2017 is
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dit al geprobeerd, maar waren beoogde voorgangers niet beschikbaar; wel in
2018. Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.10 uur.
In de pauze werd er bij een bekertje koffie druk overlegd, met als resultaat dat
na de pauze 3 personen zich beschikbaar stelden voor de wijkorganisatie: zr.
Tilstra en het duo zr. van Rede/br. Hoekema.
Daarna vertelde ds. Van der Werf over de Hernhutters in Neugnadenfeld, vlak
over de grens bij Schoonebeek. Kamp Alexisdorf was in de tweede wereldoorlog
één van de 15 Emslandläger (concentratie-, krijgsgevangenkampen). In dit kamp
werden in 1945 vluchtelingen uit Oost-Europa, allen lid van de Hernhutter Broederschap, opgevangen. Hernhutters, volgelingen van de reformator Johannes Hus in
Oost-Europa, zijn te vergelijken met de doopsgezinden in West- Europa. Velen van
hen kwamen uit de het dorp Gnadenfeld. Samen bouwden zij het huidige dorp
(alle huizen zijn gelijk), dat de naam Neugnadenfeld kreeg. In Nederland is regelmatig contact tussen hernhutters en doopsgezinden. Toch is het verbazingwekkend dat wij nauwelijks iets weten van deze geloofsgenoten, die als het ware
om de hoek wonen. De voorzitter dankte ds. Van der Werf voor zijn enthousiaste
verhaal aangevuld met lichtbeelden.
Na het gezamenlijk zingen van Lied 718, wenst de voorzitter allen wel thuis.
Mads Haadsma

Zusterkring
Maandagmiddag 27 november hebben we met veel plezier de liturgiekaartjes
gemaakt voor de adventsdienst. Aafke had ook deze keer een mooi ontwerp gemaakt, maar met veel eigen vrijheid en dus af en toe wat te veel plaksel! Maar
het was een heel gezellige middag en de vijftig kaartjes zijn goed gelukt.
Dinsdag 12 december was de door ons verzorgde adventsavond. Het was erg winters en
glad. Maar binnen warm en de kerkzaal sfeervol versierd. Mede doordat het Noordelijk
Doopsgezind koor met ruim twintig leden haar
medewerking gaf was de kerkzaal volledig bezet. Als thema “Leven vol verwachting”, aangegeven door de brief van de Landelijke Zusterkringen: LFDZ, leidraad voor de liturgie,
maar wel met enkele aanpassingen om een
eigen inbreng te kunnen geven.
De adventskaarsen werden aangestoken en we zongen: Licht in onze ogen.
Een gedicht en de Bijbellezing uit Jesaja. Een verhaal/ lied van Maria - van Nico
ter Linden, afgewisseld met het zingen van: Ga stillen in den lande en: Zal er
ooit een dag van vrede zijn.
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De overdenking gelezen door Fenna: Het is weer advent, de steeds donkerder
wordende tijd van het jaar. Het lijkt haast wel onze wereldtijd te weerspiegelen,
donker, vol haat en geweld, ziekte en eenzaamheid. Maar God schenkt mensen
het onverwachte: een kwetsbaar mensenkind dat mededogen en liefde opwekt
en hoop. Verwachtingsvol openstaan, probeer maar.
Na het lied ‘In de harten van de mensen’ zong het koor een paar prachtige liederen en was er de pauze. Voor een ieder een kopje koffie of thee met wat lekkers, en na een half uurtje begon het koor met nog een paar mooie liederen.
Daarna was er het verhaal, verteld en ‘voorgedragen’ door Roely de Vries. Altijd
een hoogtepunt van de avond. Deze keer een legende uit het boek “Opluisteren”
van Joke Verweerd “De goudstukken van Mario”. Mario die er alles voor over had
het verhaal van God en Jezus door te geven, te vertellen, en erna te leven!
De collecte bestemd voor het vrouwen zendingswerk, deze keer voor het laatst,
daar de stichting zich in 2018 opheft, heeft ongeveer € 130,- opgebracht.
Het koor en dirigente en ook Matty Niemeijer voor de orgelbegeleiding, werden
hartelijk bedankt en voorzien van een bloemetje.
Na de zegenbede zongen we nog: Aan ons zelf teruggegeven’. Het was weer een
inspirerende en heel mooie avond.
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is maandag 15 januari. Zoals
meestal ook nu met eigen inbreng. (Gerbrig houdt nog een boekbespreking).
Dus allen welkom in 2018.

Verslag wijkbijeenkomst Paterswolde-Noordwijk
Op woensdagmiddag 23 november 2017 kwam de Kring Paterswolde, aangevuld
met twee leden van de Kring Noordwijk bij elkaar bij de familie Reidinga. We waren deze middag voltallig bijeen, namelijk met negen personen. Deze middag
stond in het teken van het boekje van de Groningse astrofysicus Peter Barthel
getiteld “Professor, bestaat God?”.
Dit boekje is geschreven in 2014 n.a.v. het 400-jarige jubileum van de Rijks Universiteit. Tijdens dit jubileumjaar was één van de georganiseerde projecten, dat
kinderen vragen konden stellen welke dan zouden worden beantwoord. Eén van
deze vraagstellers was de 7-jarige Anco, die de vraag stelde ‘Professor, bestaat
God?’ Peter Barthel heeft als astrofysicus deze vraag van verschillende kanten
belicht. Nadat één van de leden van de kring een uitgebreide inleiding heeft gegeven over dit boekje, hebben we gepraat over de benadering van prof. Barthel
aangaande dit onderwerp. Het is heel bijzonder te noemen dat uitgerekend een
sterrenkundige geloofsvragen aan de orde stelt.
Peter Barthel stelt dat ‘verwondering over de dingen’, je kan brengen tot een geloof. Verwondering, Mysterie en Kosmos liggen heel dicht bij het begrip Geloof.
Alle leden van de Kring waren het er over eens, dat dit boekje een zeer zinvol
boekje is op de vragen over geloof. Bovendien was het een gezellige middag.
Ds. Kl. van der Werf
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Donderdag 15 februari zal prof. Erik Borgman in ons
midden zijn
Hij zal met ons van gedachten wisselen over de vraag:

“Wat kan de samenleving betekenen voor de kerk?”
Prof. Borgman werd enkele jaren geleden de meest spraakmakende theoloog in
Nederland genoemd. Hij stelt ongemakkelijke vragen aan de kerken in een tijd
dat zij hun positie in de samenleving dreigen kwijt te raken. Juist die kwetsbaarheid, dat besef in deze tijd als kerk je macht en je gezag te verliezen en kleiner
te zien worden, kan het begin van een nieuwe manier van denken zijn.
Borgmans laatste twee boeken zijn: “Leven van wat komt”, een katholiek uitzicht
op de samenleving(2015) en “Waar blijft de kerk?” (2017) met als ondertitel:
”Gedachten over opbouw in tijden van afbraak”. In het eerste boek grijpt Borgman terug op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waarin de kerk zich als
het ware opende naar vernieuwing en naar de wereld toe. Hoe sta je in de samenleving en niet tegenover de samenleving. En wat kan de samenleving de
kerk leren?
In het tweede boek spoort hij ons in een tijd van afbraak aan het geloof te hebben dat de kerk niet ons project is, maar het project van God. Opnieuw luisteren
naar wat God te zeggen heeft en te beseffen dat dat ook in de natuur en in de
samenleving gebeurt.
Borgman probeert de huidige Paus Franciscus te verstaan, die hoewel recht in de
RK leer de problemen van de samenleving belangrijker vindt en de mens belangrijker dan de regel.
Prof. Borgman is hoogleraar Theologie aan de Katholieke Universiteit in Tilburg.
Hij is Rooms Katholiek en tevens lekenbroeder in de dominicaanse kloosterorde.
In 2016 en 2017 was hij ook hoogleraar aan het doopsgezind seminarie aan de
VU.
Plaats:
Aanvang:

Doopsgezinde kerk te Haren.
20.00 uur

Toegang vrij met een mogelijkheid voor een bijdrage bij de uitgang.
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Het is weer december: jeugdwerkcollecte!
Traditiegetrouw wordt er in de maand december gecollecteerd voor het Doopsgezinde Jeugdwerk in Haren. Zo ook dit jaar. Het jeugdwerk is een belangrijke
activiteit in onze gemeente en daarom wordt deze collecte nu ook van harte onder uw aandacht gebracht.
In de wijze van collecteren komt met ingang van dit jaar een verandering.
Het was vele jaren de gewoonte dat in de maand december de wijkcontactpersonen met de ‘Kerstlijst’ bij alle leden en belangstellenden langs ging
om te collecteren voor het Jeugdfonds van de Doopsgezinde Gemeente Haren.
Dat verandert nu, want er is besloten dat de wijkcontactpersonen niet meer met
een lijst langskomen. Tijden veranderen en velen van u maakten de laatste jaren
reeds via de bank een zeer gewaardeerde bijdrage over naar het Jeugdfonds.
Het blijft heel belangrijk voor de continuering dat allen het jeugdwerk in onze
gemeente financieel blijven steunen en daarom vragen we u ook dit jaar om een
bijdrage aan dit fonds.
Verzoek deze over te maken op IBAN: NL69 RABO 0315810637
Jeugdfonds Doopsgezinde Gemeente Haren te Paterswolde.

Hoop
Eens nam de Dood zijn neefje mee naar het park.
Met een picknickmand vol broodjes en vruchtjes en kwark.
De Dood zette een zandloper naast zich op het gras.
Waarom? Vroeg zijn neefje. De Dood zei: ik tel af.
Waarom? Vroeg het neefje, want hij was in die fase.
Maar de Dood had de tijd en antwoordde serieus op zijn vragen.
Alles heeft een duur, zei de Dood, en daarna houdt het op.
En ik houd vanaf het begin bij hoe lang het duurt tot het stopt.
Even was het stil, Toen zei het kind:
Meet je dan ook de tijd die het duurt, voordat het begint?
En verheug je je daar dan ook op, zie je daar niet naar uit?
Zodat je niet terugkijkt, maar alleen maar vooruit?
Ken je dat ook, dat verlangen, die hoop?
De dood was sprakeloos. Nee, zei de Dood.
Maar hoe weet een klein jongetje als jij al zo wijs wat hoop is?
Gewoon, zei het neefje. Ik dacht aan Kerstmis.
Twan Stiekel
Twan is een kleinzoon van Frans en Hansje Hazewinkel
Twan studeert filosofie aan de Humbolt-universiteit in Berlijn
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Adoptieprogramma
Uit de thermometer ontvingen we over de maand november
een bedrag van € 40,10.
De totaalstand is hiermee gekomen op € 105,70.
L. Huizinga
B. Huizinga-Lutgendorp
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Vanuit de kerkenraad
Op dinsdag 28 november kwam de kerkenraad weer bij elkaar. De ingekomen stukken werden doorgenomen. We
hebben een nieuw adoptiekindje toegewezen gekregen.
De voortgang van de verwarmingsproblematiek is een vast
agendapunt. Er zijn nieuwe radiatoren geplaatst, kleppen
vervangen en het buizensysteem onder vloer van de kerk is
aangepast. De kerkzaal warmt nog niet naar wens op. Er
zijn nu in overleg met de firma Veldkamp sensoren geplaatst. Het kan zijn dat er een verschil is in de werkelijke temperatuur en de
temperatuur die de thermostaat aangeeft. Het gebrom wat we soms horen bij
het aanslaan van de verwarming in de kerkzaal hoort erbij en zullen we moeten
accepteren. Met subsidiegelden hopen we een groot deel van de onkosten te
kunnen bekostigen.
Het preekrooster voor 2018 is vastgesteld, we hebben vervanging kunnen vinden
voor de preekbeurten van ds. G. Brüsewitz. Voor 2019 ligt er een voorstel. In
januari gaat Ren zich buigen over de invulling van de preekbeurten.
Ook de voorbereiding van de advents- en kerstdienst stond op de agenda.
Ren en Jelly hebben de DG Assen vertegenwoordigd bij de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de kerkenraden van de DG Groningen, Eenrum, Westerkwartier en Assen. Het was zinvol om kennis te nemen van elkaars wel en wee, met
name in deze tijd van krimp. De DG Eenrum sluit in 2019 haar deuren, de DG
Westerkwartier denkt over vijf jaar te moeten stoppen. Wat niet betekent dat het
Doopsgezinde in deze gemeentes verloren gaat, zij zullen anderen vormen van
gemeentezijn zoeken en vinden in bijvoorbeeld wijkgemeenten, gespreksgroepen. De DG Groningen ziet ook het ledenaantal dalen en daarmee ook de inkomsten. Ook de DG Assen ziet zich geconfronteerd met krimp. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 74 jaar waarvan 12 boven de 80 jaar zijn en 9 boven de 85
jaar. Er is geen nieuwe aanwas en we realiseren ons dat we kwetsbaar zijn. We
zijn ons hiervan bewust maar willen in alle redelijkheid doorgaan wanneer de
financiële middelen en mankracht dit mogelijk maken. De gang naar Groningen
is voor veel leden van onze gemeente bezwaarlijk. “Wat de toekomst brenge
moge….”.
Ga dan op weg
Deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om
Op zoek naar een nieuw land niet te falen
Als wij dat doen
Blijft onderweg `t visioen
Liefde en warmte uitstralen
Verder werd het wel en wee van enkele leden besproken. De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 30 januari 2018.
Jelly Wester

15

Doopsgezinde gemeente Assen

Adoptiekind
Dit is een tekening en een foto van ons adoptiekindje; Natalia Portela uit Brazilië.
Natalia is 6 jaar oud en gaat nog naar een Kindergarten.

Avondgespreksgroep
De avondgespreksgroep kwam op donderdagavond 16 november weer bij elkaar.
Uit het boekje “Houvast” hebben we ons bezig gehouden met het thema “Zingeving”. Wat is zingeving, wat zijn je bronnen en hoe krijg je soms grip op dingen?
Zingeving is ook onderweg zijn door het leven, een soort van pelgrimage. Voor
ons betekende zingeving dat je bijdraagt aan de maatschappij, een functie vervult in de gemeenschap en misschien iets achterlaat. We constateerden dat zingeving verandert naarmate je ouder wordt en wordt ingekleurd door herinneringen en gevoelens.
De volgende bijeenkomst is op donderdagavond 8 februari. Uit het boekje
“Houvast” gaan we ons dan bezighouden met hoofdstuk drie; Leef nu de vraag.
Over vragen in versvorm. Er zijn diverse vragen; vragen en kunst, kritische vragen, vragen aan de stilte en vragen aan de traditie.
We beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
De andere data voor dit seizoen zijn: donderdag 15 maart en donderdag 3 mei.

Preekboek

In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze
zondagse diensten.
Zondag 19 november 2017
Voorganger
- zr. J. Valk
Organist
- br. P. Bouterse
Thema
- Komen en gaan in het spoor van het licht
Muzikale overdenking - Compilatie uit Johannes de Heer
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In deze dienst werden de namen genoemd van diegene die ons afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen en andere dierbaren die wij moeten missen. Hen hebben
wij herdacht en een kaarsje voor aangestoken.
Jouw komen en gaan.
Je komt en gaat
en laat
een spoor van je gelaat
op mijn netvlies achter
Je gaat en komt
en laat
de woorden uit je mond
in mijn oren achter
Je bent en spreekt
en laat
wat jouw hart breekt
zo maar bij mij achter
Je zwijgt en wacht
en laat
wat je niet zeggen kunt
veilig bij mij achter
Kom maar terug
ik wacht
mijn hart is zacht
om jou bewogen.
Henk Jongerius
Zondag 3 december 2017, 1e advent
Gezamenlijke viering in Groningen met de DG Groningen, Eenrum en Westerkwartier

Om alvast te noteren
Op zondag 11 maart is er een gezamenlijke inspiratiebijeenkomst met de VVP
in ons kerkgebouw. Tijdstip 14.30 uur – 16.30 uur.
Thema “De kracht van kwetsbaarheid”.
In een wereld die steeds meer gedomineerd lijkt te worden door verdeeldheid en
het recht van de sterkste, gaat het deze middag over de vraag wat ons als mensen met elkaar verbindt. Het wordt een programma met muziek en poëzie vertolkt door ds. Yvonne Hiemstra en musici Geziena van der Zwaag en Wichert Jan
Koopman. Zij nemen ons mee op reis door het landschap van de kwetsbaarheid.
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Vanuit de zusterkring
Hieronder de data wanneer de zusterkring weer bijeenkomt in 2018.
9 januari
spreekster Coot Winkler Prins
13 februari nog in te vullen
13 maart
Paasliturgie
10 april
Jaarvergadering
8 mei
Uitje

AGENDA
Donderdag
Zondag
Maandag
Zondag
Zondag
Zondag

21 december 10.00 uur Ochtendgespreksgroep
17 december 10.00 uur 3e Advent ds. J. Kikkert met
medewerking van Denise Doek op dwarsfluit
25 december 10.00 uur Zr. J. Valk. Kerst
7 januari
10.00 uur Zr. J. Valk
21 januari
10.15 uur GDS-WFD in Stadskanaal
G. Brüsewitz / J.H. Kikkert
4 februari
10.00 uur Zr. J. Huisman

Neem de tijd….
Neem de tijd om te werken
`t is de prijs voor succes
Neem de tijd om te denken
`t is de sleutel tot kennis
Neem de tijd om te slapen
`t is het geheim van de eeuwige jeugd
Neem de tijd om te lezen
`t is de wortel der wijsheid
Neem de tijd om vriendelijk te zijn
`t is de weg naar geluk
Neem de tijd om te dromen
het voert naar vervulling
Neem de tijd om lief te hebben
`t is het voorrecht van de goden
Neem de tijd voor anderen
de dag is te lang voor jezelf alleen
Neem de tijd om te lachen
`t is de muziek van de ziel.
“De tijd” uit dit oud Ierse gebed wensen wij iedereen toe voor het komende jaar.
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Ochtendgespreksgroep Assen
Op 23 november kwamen we met een wat uitgedunde groep bijeen. Harm en
Hennie Manting konden er niet bij zijn wegens gezondheidsproblemen van Harm.
Dat hij een goede week later overleed, was voor ons allen een verrassing. Aan
het eind van de bijeenkomst vertelde Geert de Jong dat ook hij te maken had
met een ernstige vorm van kanker bij zijn slaap. Als het goed is, is hij inmiddels
geopereerd, maar spannend is het wel.
We spraken met elkaar over het toenemend antisemitisme, naast andere vormen
van discriminatie. In de bijbelse verhalen komt deze discriminatie van Joden al
voor: Het verhaal van de kindermoord door de farao in Egypte, het verhaal van
Esther. In het nieuwe Testament komen ook teksten voor die uitgelegd kunnen
worden als de beschuldiging dat de Joden Jezus vermoord zouden hebben.
Christenen zien zich zelf op een gegeven moment als het nieuwe Israël, wat de
verhoudingen er ook niet beter op maakt.
Later kun je spreken van drie soorten antisemitisme: politieke discriminatie, religieuze discriminatie en maatschappelijke discriminatie. Soms los van elkaar, op
het ene vlak wel, op het andere niet, soms ook verbonden met elkaar.
Nog veel later, in de 19-de en 20-ste eeuw is er sprake van etnische discriminatie. Joden begonnen zich toen ook als een etnische groep te manifesteren.
Protestanten en Katholieken hebben beide deze intolerantie vorm ge geven.
We weten hoe het in de 20-ste eeuw eindigde in het Nazitijdperk, maar antisemitisme is van alle eeuwen geweest. Het is voed dat te bedenken, ook als het gaat
om andere wel of niet etnische groepen in onze samenleving.
De volgende bijeenkomst zal zijn op 21 december. Dan komen we weer bijeen en
is er op het persoonlijke vlak veel verdrietigs gebeurd.
In januari 2018 komen we bijeen op de 18e.
Gabe Hoekema
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Wereldbroederschapszondag op 21 januari 2018
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari,
stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525
vond de eerste doop plaats in Zürich.
De dienst begint om 10:15 uur! Het thema van de Wereldbroederschapszondag
is: "De Heilige Geest verandert ons”. Ds. Klaas van der Werf gaat voor.
Suggesties voor de liturgie bij de viering van de Wereld Broederschapszondag
wordt bij toerbeurt samengesteld door doopsgezinde broederschappen wereldwijd. Dit jaar wordt ons het thema voor de Wereldbroederschapszondag aangereikt door de doopsgezinde gemeenten in Kenia, zodat we samen ‘met alle heiligen’ in de doperse wereldkerk méér gaan ontdekken van de dimensies van de
liefde van Christus.
Met in gedachten dat het de geest van vernieuwing is geweest die aan de oorsprong heeft gestaan van de doperse beweging in de XVIe eeuw, hebben de
broederschappen in Afrika gekozen voor het thema van getransformeerd worden
door de kracht van Gods Geest. In het Afrikaanse wereldbeeld is de geestelijke
wereld niet te scheiden van de fysieke, zichtbare wereld. Daarom is die geestelijke wereld voor de Afrikaanse kerken een belangrijk onderwerp binnen het christelijke geloof. Een thema dat ons westerse doopsgezinde bevraagt op onze verhouding tot de spirituele dimensies van onze werkelijkheid, die nogal eens getekend wordt door (economisch) geweld, uitsluiting, ziekte, enz.
De doopsgezinde gemeente die samenkomt in Stadskanaal is dit jaar onze gastgemeente voor deze feestelijke dienst. Er is koffiedrinken na die tijd.
U wordt verzocht levensmiddelen mee te nemen voor
de voedselbank. Mensen die het ‘t hardst nodig hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter
indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven
van ca. 2,74 Euro of minder per dag.
N.B. Door een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden valt de viering van de Wereldbroederschapsdag in Stadskanaal dit jaar samen met de jaarlijkse oecumenische viering van de stadskerken in de Nieuwe Kerk in Groningen.
Het positieve is dat u nu kunt kiezen welke dienst u wilt bijwonen ;-)
Wanneer: zondag 21 januari 2018, 10.15 uur
Waar: doopsgezinde kerk, Boerendiep 6, te Stadskanaal.
Vervoer vanuit de doopsgezinde gemeente Groningen: gelieve contact
op te nemen met ds. Jacob Kikkert
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40-dagen kalender 2018
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40Dagentijd in 2018 weer een kalender samengesteld met
meditatieve en bezinnende teksten. Het wordt een jubileumeditie. Het is voor het tiende jaar dat deze kalender in de GDS regio-breed wordt verspreid. We nodigen
u nadrukkelijk uit om dit jaar iets van poëzie of een andere inspirerende tekst in te sturen. Het zouden gedichten of teksten kunnen zijn die aansluiten bij het jaarthema van onze broederschap: ‘Zo goed als Nieuw’.
U kunt uw bijdragen, liefst niet langer dan ca. 300
woorden, sturen naar jhkikkert@doopsgezind.nl, of per
post naar: J H Kikkert, Entinge 7, 9301 TT Roden. Vermeldt uw naam bij de inzending en zo nodig de bronvermelding, en indien mogelijk ook in een regel of
twee waarom de tekst die u inzendt voor u van betekenis is.
We hopen dat u uw bijdragen wilt insturen vóór 26 januari 2018 zodat er genoeg
tijd is om de kalender voor te bereiden, vorm te geven, te zorgen dat deze medio
februari bij de drukker ligt om de kalenders vervolgens tijdig te kunnen distribueren.

School-kits voor Syrische vluchtelingen
Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind Wereldwerk samen met het Mennonite
Central Committee (MCC) hard gewerkt om hulpgoederen voor Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten te krijgen. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met Zwitserse, Franse en Duitse doopsgezinde zuster-organisaties. Inmiddels hebben vele gemeenten zich aangesloten bij deze actie en worden er op
veel plekken tasjes gemaakt voor zogenaamde ‘School-kits'. Nederlandse doopsgezinde gemeenten zijn uitgenodigd zo’n 2000 schooltasjes te maken. Omdat het
praktischer en efficiënter is, worden de tasjes tijdens de MERK (Mennonitische
Europäische Regional Konferenz) gevuld met o.a. schoolspullen zoals schriften,
potloden enne lineaal etc. De MERK is een inspirerende en feestelijke bijeenkomst voor doopsgezinden uit heel Europa en wordt van 10 – 13 mei 2018 gehouden in Montbéliard (Frankrijk). De tasjes, en ook ‘comforters en sokken, die
al van tevoren op al die verschillende plaatsen zijn gemaakt worden tijdens de
MERK ingezameld en vervolgens gevuld en verpakt tijdens een aantal workshops. Tasjes die hier gemaakt worden kunnen worden afgegeven bij een aantal
verzamelpunten in het land, o.a. de doopsgezinde kerk in Groningen. Voor het
vervoer naar Frankrijk wordt zorggedragen.
Belangrijk
Het lijkt een klein gebaar, een School-kit, in relatie tot de ontzettend moeilijke
situaties in Syrië en Irak. De school-kits gaan naar de vluchtelingenkampen in
Libanon en Jordanië. Juist als je alles achter hebt moeten laten wat je tot dan toe
vertrouwd was, helpt het als er weer iets vertrouwd en herkenbaar is, zoals het
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schoolgebeuren. Zelfs in provisorische onderkomens in de vluchtelingenkampen.
De School-kits dragen hier aan bij.
Het zou fijn zijn als gemeenten in het GDS gebied hun 'steentje' aan deze actie
bijdragen in de vorm van genaaide tassen (de schoolkits). Op zondagen 7 en 28
januari en 11 maart kan van 12-14 uur, na de dienst, tasjes worden genaaid, of
eventueel sokken worden gebreid. Ook op zaterdag 24 februari is van 14-17 uur
daartoe gelegenheid. Wat is nodig? Het volgende nodig: naaiers en naai machines, lappen, garen en koord voor sluitingen van de tasjes. Voor het breien van
sokken, in ieder geval breiers, breinaalden en wol in zwart, donker blauw of donker bruin. Eventueel kan een naaimachine worden opgehaald als vervoer een
probleem is.
NB. Voor de vulling van de tassen is per tas ongeveer € 5,00 nodig. Het zou mooi
zijn als we hiervoor gezamenlijk ook een bedrag kunnen opbrengen. Iedereen en
iedere gemeente kan natuurlijk geld voor dit doel meegeven of storten bij
Doopsgezind WereldWerk rek.nr. NL27TRIO0786880333 o.v.v. tassen MERK
Voor meer informatie: Annet Laver, froggyned@gmail.com, 06 4676 0456.
Een flyer ligt in de kerk en kan ook gedownload worden op onze website:
www.dggroningen.doopsgezind.nl

Gezocht: Gastgezinnen
Misschien weet u nog dat tot enkele jaren geleden de Stichting Gitaristenpodium
Groningen drie keer per jaar een klassiek gitaarconcert organiseerde in de
Doopsgezinde Kerk. Deze stichting is inmiddels opgeheven maar sinds dit jaar is
er een nieuwe stichting opgericht (de Dutch Guitar Foundation) met als doel het
organiseren van verschillende activiteiten rondom de klassieke gitaar.
Van 29 januari tot en met 4 februari 2018 organiseert de Dutch Guitar Foundation de eerste editie van The European Guitar Concerto Competition & Festival in Groningen.
De competitie is uniek in Europa omdat het gitaarconcert centraal staat. Vier finalisten krijgen de gelegenheid om in de kleine zaal van De Oosterpoort op te
treden met orkest! Wij verwachten dan ook dat er veel ambitieuze en enthousiaste deelnemers op afkomen. De deelnemers komen uit alle hoeken van de wereld naar Groningen en voor veel deelnemers zullen de reiskosten aanzienlijk
zijn. Daarom willen wij proberen om de verblijfskosten zo laag mogelijk te houden. Dit is waarom we voor ze op zoek zijn naar gastgezinnen in of op korte afstand van Groningen die een (logeer)kamer over hebben en deze best een week
aan een ambitieuze gitarist willen afstaan.
Als gastgezin neemt u van zondag 28 januari tot zondag 4 februari één, of meerdere wanneer mogelijk, gitaristen in huis. U voorziet ze van maaltijden, maakt ze
enigszins wegwijs in de stad en zorgt ervoor dat ze voor weinig toch een heel
prettig verblijf in Groningen hebben.
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Omdat het gratis accommodatie betreft, kunnen wij er geen financiële vergoeding tegenover zetten, maar wel:
 Toegang voor het hele gezin tot de eerste of de tweede ronde van de
competitie.
 Kaartjes voor de finale in het geval dat de door u gehuisveste kandidaat
naar de finale gaat.
 Bericht van dank in het programma, op de social media en de website van
de Dutch Guitar Foundation.
Wilt u ons helpen? Mail dan uw naam, adres, telefoonnummer, hoeveel gitaristen
u zou willen huisvesten en eventuele vragen of opmerkingen naar
dutchguitarfoundation@gmail.com onder vermelding van Aanmelding Gastgezin.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens het Dutch Guitar Foundation team

Januari 2018
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
Datum tijd

Activiteit

Locatie

Kosten

14 januari
12.00 uur

Lunch

Menniste Wurkpleats
Kerkstraat 36 | 8441 EZ
|
Heerenveen

31 januari
20.00 uur

Film:
Selma

Menniste Wurkpleats
Kerkstraat 36 | 8441 EZ
|
Heerenveen

€4
Opgave bij:
Attje van de
Velde,
0513-625249
a.velde22@upcmail.nl
Vrij
Informatie bij: Pieter
Post,
0513-785542
email:
pbpost1958@gmail.com

info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
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Colofon Assen

Colofon Eenrum-Mensingeweer

Consulent voor het gehele pastoraat
incl. gespreksgroepen:
Ds. J.H. Kikkert, Entinge 7, 9301 TT
Roden
06-51516030

Predikanten:
Ds. Geert Brüsewitz (pastoraat)
Ruischerwaard 36
9734 CE Groningen
050- 8500 387
&
Ds. Jacob Kikkert
Entinge 7
9312 TT Roden
06-51516030

Kerkenraad:
Voorzitter: A.J. Anema, Plataanweg
33, 9401 TR Assen
telefoon 0592 202015
Secretaris/ledenadministratie:
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
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/AssenOost
Zr. J. Wester-Veenstra, Telgenkamp
7, 9451 GE Rolde, 0592-248053
Wijk 5: Marsdijk/Rhee/ Assen
Noord/Peelo
Zr. A. Hummelen-Evenhuis
Asserstraat 202, 9486 TE Rhee
0592-291662

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

