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Hoofdartikel

In het begin was het Woord,
het Woord was bij God,
het woord was God. (Johannes 1.1)

Een bijzonder begin van een evangelie, zeker in onze kring, waar we immers een
wandbord maakten waar zo duidelijk op staat dat het woord nog niet zo veel is.
Het doen, dat is het meest wezenlijke,. Praatjes vullen geen gaatjes! En dan
staat er vanaf het begin van dit evangelie dat dat wat zo vaak loos lijkt, eigenlijk
van het allergrootste belang is, aan de basis van alles staat! Wat doen we daarmee in een tijd dat alles maar gezegd kan worden, of het nu waar of niet waar is,
of het nu kwetst of troost. Het gaat niet alleen om de daden maar ook om de
woorden die de daden beschrijven, ja vooraf gaan en misschien wel oproepen.
Woorden zijn van het allergrootste belang. Woorden, taal maakt ons tot wezens
die communiceren. En met woorden begint verzoening, herkenning of kwetsuur
en oorlog.
Het is van belang dat het evangelie zo begint! Alles begint immer met een bedoeling, met een plan. Anders wordt het nooit een basis van iets nieuws, van
hoop. Als er geen taal, geen woord is en je niet kunt communiceren is nuance
niet mogelijk en wordt je haast gedwongen om iets te doen, met alle gevolgen
van dien. Ik heb het vaker verteld, die keer dat ik Boedapest ruzie kreeg met
een dronken Pool. Het lukt niet om verzoenende taal te spreken, het lukt niet om
vanuit begrip tot iets gezamenlijks te komen. En op een gegeven moment was er
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slechts geweld dat overbleef. Nooit eerder en ook nooit daarna heb ik in ernst
gevochten en me gefrustreerd gevoeld over al die scenario’s die zich in mijn
hoofd ontrolden maar die nooit wekelijkheid werden. Woorden kunnen sussen en
verzoenen. Maar hoe wezenlijk zijn woorden ook, als ze niet serieus genomen
worden en zonder gedachte uitgesproken. De belediging is snel, het misverstand
ook. De leugen lijkt te helpen omdat de pijn wordt verzwegen en ontgaan. Maar
vaker komt het uit en is het leed niet te overzien. In de wereld van vandaag is er
veel taal. Taal dat bruut en ongenuanceerd mensen scheidt en tegen elkaar opzet. Vaak gevolgd door: Het zijn toch maar woorden? Daar moeten mensen maar
tegen kunnen, er is toch niemand fysiek wat aangedaan? Alsof woorden je ziel
niet kunnen raken, en alles kunnen besmeuren wat je dierbaar is!
Ik herinner me een finale voetbal Italie – Frankrijk jaren geleden waar Zinedine
Zidane met een ongelooflijke kopstoot de Italiaan Materazzi naar de grond verwees. Hij kreeg zodanig straf dat het de laatste keer was dat hij als profvoetballer op de mat stond. En Materazzi? Dat weet ik niet meer.. Hij had de moeder
van Zidane erg beledigd. Later bleek het zijn zuster te zijn. Wat doet meer pijn?
In beginne was het woord.. woorden staan vaak het begin van ontwikkelingen,
maar er is wat mij betreft geen reden ze te onderscheiden van dat wat daarna
komt. Liegen en bedriegen kan hels maken. Gratuite uitspraken die niet worden
nagekomen kunnen het vertrouwen tot in lengte van jaren schaden. Terwijl we in
de wereld waarin we leven juist zo’n behoefte hebben aan vertrouwen! En woorden zetten verhoudingen op scherp. De grens om woorden te gebruiken ligt veel
lager dan bij fysiek contact. En helemaal eenvoudig wordt het, als de taal is ingebed in 140 tekens,
een tweet. Anoniem…
Laten we ons bewust
zijn hoe belangrijk
vertrouwensvolle
en
eerlijke woorden zijn.
Hoe mooi de kwetsbaarheid van mensen
gediend is bij zorgvuldige en voorzichtige
taal. Poëzie voor de
ziel, troostrijke taal,
opbeurende woorden.
Hoe zeer we ook God
present kunnen stellen met woorden En
laten we vooral in deze dagen niet vergeten hoezeer woorden
ook het voorportaal van de hel vullen. Haat, uitsluiting, veroordeling, oorlogstaal.
Laten we bedenken hoe moeilijk het is om eenmaal uitgesproken woorden te
corrigeren, te ontdoen van hun gif. In de tijd die voor ons ligt met veertig dagen
en verkiezingen, laten we schroomvallig spreken in het besef dat in ons spreken
ook God aanwezig kan zijn .
Ds. Geert Brüsewitz
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Kerkdiensten en
Activiteiten

Zondag 19 maart
10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz

Zondag 26 februari
10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga
Muziekdienst in de Lutherse kerk

Maandag 20 maart
19.30 uur Doopsgezind koor
Dinsdag 21 maart
14.30 uur Bijeenkomst wijk
Vinkhuizen
Woensdag 22 maart
18.00 uur 4e Vastenmaaltijd en Vesper
Donderdag 23 maart
20.00 uur Broederkring
20.00 uur DoReCafe toneelvoorstelling in de Doopsgezinde kerk
Vrijdag 24 maart
14.00 uur Open Dag voor (potentiele) huurders
Zaterdag 25 maart
20.15 uur Concert: De Passie van
Mrs. Johnson-Vrouwenkoor

Maandag 27 februari
19.30 uur Doopsgezind koor
Dinsdag 28 februari
18.30 uur Jongerenmaaltijd
Woensdag 1 maart
18.00 uur 1e Vastenmaaltijd en Vesper
Donderdag 3 maart
14.00 uur Etty Hillesum middag
Zondag 5 maart
10.00 uur Dienst in Haren
Ds. J.H. Kikkert m.m.v. het koor
Geen dienst in Groningen
Maandag 6 maart
19.30 uur Doopsgezind koor
Dinsdag 7 maart
10.00 uur Koffiemorgen
19.30 uur Kerkenraad
Woensdag 8 maart
18.00 uur 2e Vastenmaaltijd en Vesper
Donderdag 9 maart
14.00 uur Etty Hillesum middag
20.00 uur Martin Buber studiegroep

Zondag 26 maart
10.00 uur Ds G.J.Brüsewitz
(zomertijd)
16.00 uur Concert: De Passie van
Mrs. Johnson-Vrouwenkoor
Maandag 27 maart
19.30 uur Doopsgezind koor
Dinsdag 28 maart
18.00 uur Jongerenmaaltijd
Woensdag 29 maart
18.00 uur 5e Vastenmaaltijd en Vesper
Donderdag 30 maart
14.00 uur Etty Hillesum middag

Zondag 12 maart
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert
17.00 uur Iona Vesper
Maandag 13 maart
14.30 uur Zusterkring Haren
!9.30 uur Doopsgezind koor
Dinsdag 14 maart
18.00 uur Mennomaaltijd
19.45
Natafelen-Inspiratieavond
Woensdag 15 maart
18.00 uur 3e Vastenmaaltijd en Vesper
Redactie vergadering Gemeenteblad
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Gezamenlijke muziekdienst Lutherse kerk
zondag 26 februari, 10.00 uur
Ds. Renze Pieter Yetsenga

Bragi a Capella Koor o.l.v. Rein de Vries
Francis Poulenc (1899-1963), Quatre motets pour le temps de Noël. Werken van
Desprez, Lassus en Da Vittoria
De grote renaissance-componist Desprez is vertegenwoordigd met een wat later
werk, waarin woord en toon al een meer directe relatie kennen, en een ongekende diepte en stilte in Tu solus. Van Lassus zingt Bragi een 6-stemmig werk gebaseerd
op Psalm 31. En dan Da Vittoria: een juweel van een kleinnood O Magnum mysterium! Het zet in met een vallend motief, ook gebruikt in de geneefse melodie
van Psalm 65, en besluit met een dansant, in driedelige maat geschreven Alleluja.
Poulencs Quatre motets zijn onovertroffen in het 20 e-eeuwse (1951-2) koorrepertoire, door zijn eenvoud en expressie. Met name de hoge vrouwenstemmen in
het eerste en derde (Videntes stellam) deel suggereren de ijle, hemelse herkomst van de nieuwgeborene, en misschien ook wel de hemelse herkomst van
de muziek.

Veertig dagen- tijd van bezinning en verstilling

Een weg in de wereld daarbuiten begint bij de weg naar binnen..

De 40 dagen - tijd die met Aswoensdag op 1 maart begint, willen we proberen in
ons gemeenteleven wat tot rust te komen. We vervolgen de weg langs ‘onontdekt gebied’, maar nu gericht op ons innerlijk. Een weg van inkeer en omkeer,
nadenken over de toekomst, ook van onze gemeente. Immers met het nadenken
hierover in de afgelopen tijd is ons duidelijk geworden dat die toekomst ons op
andere sporen zal brengen. Ook onontdekt gebied…
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Maar zoals al in het begin van de christelijke kerk duidelijk was, er is geen weg
van omkeer, van verandering die niet vooraf gegaan wordt door een weg van
inkeer.
Met elkaar willen we die weg van inkeer, bezinning en meditatie opgaan deze
weken. Veel van het gemeenteven maakt een pas op de plaats, en in plaats
daarvan houden we weer onze sobere maaltijden, vooraf gegaan door een korte
viering.
Tijdens de vieringen gaan we de innerlijke weg, langs voelen en ervaren wat ons
in de traditionele lezingen wordt aangereikt. We worden ons bewust van de weg
van het joodse volk en de weg van Jezus in het spoor daarvan, en onze weg, hier
en nu. Belangrijke verandermomenten in voelen en ervaren. Van Aswoensdag tot
de Stille Week:
40-1 Aswoensdag – Invocabit, van inkeer tot ommekeer- geroepen om nee te
zeggen tegen het Kwaad
40-2 Reminiscere- herinneren wat ons is aangezegd, oog voor de toekomst in
een gebroken wereld
40-3 Oculi - oog krijgen voor goed en kwaad, daglicht mag het goede koesteren
40-4 Laetare - in het hier en nu al de vreugde van het koninkrijk je laten leiden
40-5 Judica - is er al ruimte voor recht in een wereld die door de dood getekent
lijkt? Ruimte om te leven.
40-6 Palmarum – durven op weg gaan, het leven omarmen, onze angst te boven.
In de stille week maken we de beweging van deze zondagen nog een keer, tot
aan Pasen.
Pasen, geloof dat de dood geen vat heeft op het leven, op dat wat er echt toe
doet.
Na de viering die om 18.00 uur begint, is er steeds een sobere maaltijd van soep
en brood. Tijdens en na de maaltijd is er ruimte om te delen wat we op onze
eigen weg zijn tegen gekomen. We eindigen uiterlijk om 19.45.
We hopen dat u meedoet! En het is fijn als er mensen zijn die eventueel een keer
Ds Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert

5

Doopsgezinde Gemeente Groningen

Opbrengst Verrassingstafel
Op zondag 5 februari vond de eerste verrassingstafel van dit jaar plaats. Het
thema was deze keer: boeken, dvd’s cd’s luisterboeken, boekenleggers enz. De
tafels vulden zich al voor de dienst met een gevarieerd aanbod. Tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst werd er gesnuffeld en gekocht. De opbrengst
van de tafel was € 135,00! De diaconie is zeer tevreden met dit bedrag dat bestemd is voor onze adoptiekinderen in Tanzania en Zuid-Amerika.
Op de foto’s bij dit bericht ziet u de kinderen uit Tanzania.
Aan alle kopers en verkopers: hartelijk dank voor dit mooie resultaat.
De volgende verrassingstafel zal plaatsvinden in april/mei. Het thema zal dan,
vanwege het voorjaar, zijn: huis en tuin. In het volgende gemeenteblad volgt
meer informatie hierover. Dan is ook de datum bekend.
Romkje Veenstra
Diaconie

Mededeling
De Twaalf Apostelen, waarmee het Doopsgezind kerkkoor in Groningen en
Haren hebben uitgevoerd, wordt nog een keer opnieuw uitgevoerd.
Nu zal de Twaalf uitgevoerd worden in een Vesper in de RK San Salvator kerk
(Adres: Hora Siccamasingel 202)
2 april, aanvang 16.30 uur
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Wie doet mee?
De werkgroep “Kosterij” doet graag een beroep op jullie medewerking. Al een
poosje zijn we hard bezig om de financiële basis van de DGG sterker te maken.
Daarbij zijn we op zoek naar meer inkomsten en een verlaging van de uitgaven.
In dat verband werken we aan plannen om de inkomsten uit verhuur van de
Kerkzaal, de Mennozaal en de Diaconie te verhogen. Kortom: we willen vaker
verhuren en meer huurders. De kans hier op is sterk vergroot door de zaken die
al zijn aangepakt. Zo is de keuken gemoderniseerd en heeft de Diaconiezaal een
facelift ondergaan. De koster maakte een verhuurschema, die het boeken gemakkelijk maakt. De tarieven zijn op peil gebracht, de website is op orde en een
concept-brochure om huurders te werven is beschikbaar. Meer verhuur betekent
meer werk voor de koster. Haar tijd is beperkt en het is dan ook duidelijk dat het
streven naar meer verhuur een beroep op vrijwilligers nodig maakt, die haar van
tijd tot tijd kunnen vervangen en/of bijstaan.
Inmiddels hebben we een eerste stap naar meer
verhuur bedacht. Eind maart, en wel op vrijdag
de 24e organiseren we een Open Dag. Daar laten
we aan huidige en potentiele nieuwe huurders
zien welke mogelijkheden de DGG heeft. Om zo’n
Open Dag te laten slagen moet er natuurlijk het
nodige voorbereid en georganiseerd worden. Uitnodigingen moeten de deur uit, een muzikaal
programma voorbereid, en er is een aansprekende brochure nodig. Gasten moeten ontvangen
worden en hun vragen goed beantwoord. Ofwel:
er is nog veel te doen om van deze Open Dag een
succes te maken. Daar is een groepje onder leiding van Jantien Groeneveld en
Femmy Busscher inmiddels hard mee bezig. Zij zorgen er voor van de Open Dag
een impuls te maken voor ons streven om vaker en meer te verhuren. En daarmee de inkomsten van de DGG te verhogen. Hopelijk vinden zij gehoor bij jullie
als ze een beroep op medewerking gaan doen.
Maar er is meer. Als het gaat lukken om meer huurders te trekken, dan zal de
koster een beroep gaan doen op vrijwilligers om hierbij medewerking te verlenen. Zonder de vrijwillige inzet van leden en belangstellenden gaat het allemaal
niet lukken. Zodra de werkgroep “Kosterij” de plannen over het vervolg van de
Open Dag wat verder heeft uitgewerkt, zullen we jullie hier graag meer over laten weten. In het Gemeenteblad en ook bijvoorbeeld tijdens een ledenvergadering maken we graag duidelijk wat er allemaal te doen staat om van de verhuur
een succes te maken. Het zou fijn zijn als jullie hier vast je gedachten over laten
gaan. Dan komt de vraag om medewerking straks niet onverwacht en heb je
vast je antwoord klaar.
Namens de werkgroep Kosterij, Alex van ’t Zand, Pieter Westra.
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Betrokken vrijheid, de kwaliteit van tolerantie
In aansluiting op het landelijke thema van de remonstranten
‘Pleidooi voor Vrijheid’
vervolgen wij op donderdagavond 23 maart het DoReCafé in onze kerk. Deze
keer in samenwerking met Buurtzorg Groningen die haar 10 jarig jubileum viert
met dit theaterstuk.

Helderman-een voorstelling over dementienee, hij heeft geen Alzheimer
er is niets aan de hand
hij kan nog alles
of niet soms
hij speelt muziek
luistert
de kracht van herinneringen
waar is zijn instrument
waar is zijn vrouw
de platenspeler draait
vroeger
hier is nu
hij leeft in een eigenzinnige
wereld
waar is de grens
hij is bang dat hij niet meer kan
zeggen
dat hij dit niet meer wil
nog is het goed
hij vergeet
hij geniet zijn lijfgeheugen
hij danst
hij valt
hij schuifelt tot de grens
Helderman is een theatervoorstelling over dementie, vergeten, gelukkig-zijn,
muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood. Wanneer
is het leven met dementie niet meer leefbaar?
Tekst en spel: Thomas Borggrefe
Regie: Titus Tiel Groenstege
Thomas Borggrefe heeft veel ontmoetingen met mensen met dementie en heeft
zich voor deze voorstelling laten inspireren door actuele vragen.
Zaal open om 19.30 uur, aanvang 8 uur
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Alvast een oproep voor ons laatste

DoReCafé

van dit seizoen :

Dichterlijke vrijheid

Poëzie avond over vrijheid op 17 mei 2017 om 20.00 uur in de doopsgezinde
kerk
De DoReCafé-programmacommissie is van plan om op 17 mei een avond met
gedichten/muziek over vrijheid te organiseren voor en door gemeenteleden
van de doopsgezinde gemeente en van de remonstrantse gemeente.
Meestal is het bijwonen van een lezing of het kijken naar een film, een vrij passieve gebeurtenis en we kunnen ons voorstellen dat u ook eens een wat actievere rol ambieert! Het is dus de bedoeling dat uzelf gedichten/muziek aandraagt
over vrijheid. Hoewel in de maand mei ‘vrijheid’ meestal gekoppeld wordt aan de
Tweede Wereldoorlog, is dit natuurlijk niet noodzakelijk. Er bestaan vele soorten
vrijheid die we kunnen ervaren. De gedichten kunnen door uzelf worden voorgelezen, maar u kunt dit ook uitbesteden aan iemand die wij daarvoor gaan vragen.
Nadat we alle materiaal binnen hebben, stellen we een programma samen.
De avond zal twee keer drie kwartier duren, onderbroken door een pauze.
Opgave met gekozen gedichten/muziek graag uiterlijk 2 april opgeven
bij …. Graag ook vermelden of u zelf leest of dit uitbesteedt.
Wij zien uit naar een afwisselende en boeiende avond!

Etty Hillesum middagen
“Binnen in me zit een heel diepe put en daar in zit God. Soms kan ik er bij, maar
vaker liggen er stenen en gruis voor de put. Dan is God begraven, dan moet hij
weer opgegraven worden”
“Mijn God, in deze wereld waar men elkaar vermoordt en doodpest, waarom
zouden dan diegenen, die nog een beetje notie hebben om welke waarden het
gaat, dan ook werkelijk die waarden niet verwerkelijken in hun dagelijks leven?”
Door deze teksten ben ik op het spoor gekomen van Etty Hillesum. Haar dagboek
geschreven tussen maart 1941 en oktober 1943 bevat fragmenten die zo indringend zijn, dat ze onder je huid kruipen. Bovendien, als ik haar woorden over
vrede lees, dan zie ik dat vrede “ hanteerbaar” is. Woorden voor alle tijden, en
hoe actueel.
Hoe gaan we de Hillesum middagen invullen?
Fragmenten zoeken / lezen bij een speciaal thema. Gelegenheid bieden om ze
daadwerkelijk te laten binnenkomen, er ruimte aan geven. Met tussen alle indringende teksten, een gedicht, een muziek moment. Zo zal Bachs “Erbarme
Dich” klinken in een verrassende uitvoering. Welkom, ook als je alleen wil luisteren!
Donderdagmiddag 14.00 - 16.30 uur.
Data:
2, 9, 30 maart en 6 april 2017.
Plaats:
de Diaconie.
Opgave bij José Weening-Hallmans
Telefoon 0598-321259 of e-mail: jose.hallmans@gmail.com
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Na de dienst van 12 februari j.l. hebben een aantal gemeenteleden aangegeven
wel te willen deelnemen. Graag nog even opgeven.
(zie ook het Gemeenteblad van januari)

Overdracht financiële administratie
De kerkenraad ontving onderstaand bericht van André Weening. We geven het graag door aan onze gemeente. We willen André ook hier van
harte danken voor het vele werk dat hij op financieel gebied voor onze
gemeente heeft verricht. Dank zij hem is onze administratie inzichtelijker
dan ooit. Wij zijn vol waardering over de gewetenvolle overdracht van de
administratie aan Nynke Dijkstra. Haar wensen we veel succes en we zullen op een gepast moment stil staan bij het afscheid van André!
Namens de kerkenraad,
Alex & Jan Cees
Beste leden van de Kerkenraad,
Zoals waarschijnlijk bij velen van jullie bekend heeft Nynke Dijkstra de
administratieve werkzaamheden, die ik vanaf eind 2013 voor het kerkenfonds deed, per 1 januari van mij overgenomen.Zij zal dat op dezelfde
wijze doen als ik dat deed en met hetzelfde EXCEL-kasboekprogramma
werken.
Ook verricht zij haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de
boekhouder, Nynke de Graaf, die verantwoordelijk is voor het financiële
beleid en van wie zij opdrachten krijgt en aan wie zij rapporteert (maandelijks door haar het volledige kasboek te sturen en de noodzakelijke dingen onder haar aandacht te brengen).
In principe verandert er dus niets, behalve dat de mail, met verzoeken om
declaraties of facturen te betalen of over financiële zaken te informeren,
vanaf nu niet meer naar mij maar
naar Nynke D moeten: info@DGGroningen.doopsgezind.nl. Ook het gebruik van het postvakje in de
Kerkenraadskamer blijft hetzelfde. De komende tijd zal, voor zover dat al
niet is gebeurd, Nynke D ook bij de verschillende relaties/leveranciers
(IDGP, Triodos, ALAN) als contactpersoon worden aangemeld.
Het komend jaar zal ik, voor zover nodig en gewenst, Nynke D begeleiden
bij haar financiële werkzaamheden: tot en met maart ben ik wekelijks 1
morgen op "kantoor" aanwezig voor ondersteuning, daarna zal ik tenminste 1x per maand aanwezig zijn om met Nynke D de financiële werkzaamheden te bespreken; de begroting 2018 en de jaarrekening 2017 zullen
we samen opstellen en voor goedkeuring doen toekomen aan de boekhouder, Nynke de G. In 2018 zal Nynke D volledig zelfstandig kunnen
werken.
Ik heb er alle vertrouwen in dat Nynke D de werkzaamheden op een adequate en integere wijze zal uitvoeren en dat de Doopsgezinde Gemeente
(met name de Financiële Commissie) haar daar waar dat nodig of gewenst
is, in zal bijstaan. De Gemeente zal met de gekozen constructie min10
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der afhankelijk zijn van vrijwilligers voor de uitvoering van financiële zaken.
Mij rest niets meer dan een ieder van jullie te bedanken voor de meestal
fijne en constructieve manier waarmee is samengewerkt en ik hoop dat
Nynke D dat op dezelfde manier mag ervaren.
Groet, André

Collecte overzicht van 13 nov. 2016 t/m 5 februari 2017
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
25 december
31 december
8 januari 2017
29 januari
5 februari

Gemeente opbouw
Eigen gemeente
Hospice
Eigen gemeente
Het Kopland
Eigen gemeente
Amnesty
Eigen gemeente
Epafras
Eigen gemeente
Wereldwerk
Eigen gemeente
Voedselbank
Eigen gemeente
Voedselbank
Eigen gemeente
Open Hof
Eigen gemeente
Adoptiekinderen
Eigen gemeente`

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

71,05
39,75
153,10
83,50
95,70
80,75
56,95
47,31
129,05
106,65
376,35
281,12
102,50
56,70
110,85
54,66
96,90
41,40
102,50
72,70

Sietske Koopman
Secr. College van Collectanten

Waarderende Gemeenteopbouw
Woensdag
12
maart
2015
is
de
eerste
bijeenkomst
van
de
groep Waarderende Gemeenteopbouw afgekort WGO (Alex-Jantien-EgbertReina-Marion en Jacob).
Marion zal ons als deskundige begeleiden in het proces. Jacob doet de publicaties.
Doel is samen met de gemeente op zoek te gaan naar positieve ervaringen met
en binnen de gemeente. Wat gaat goed, waardoor worden we geraakt, wat heeft
betekenis voor ons in de gemeente. Als dat de ruimte krijgt, waar dromen we
dan van en hoe gaat de gemeente er uitzien als die dromen werkelijkheid worden
en we ze proberen vorm te geven.
Aan die stappen van het Waarderende Opbouwen hebben we afgelopen jaar in
de gemeente gewerkt.
Op de startzondag, 13 september 2015 gaan we tijdens de dienst twee aan twee
in gesprek over de vragen: Waardoor word ik geraakt, waar droom ik van, wat
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verlang ik, wat is mijn plek binnen de gemeente? De gesprekken worden samengevoegd, daarna gaan we daadwerkelijk onze plek innemen (in de kerk,
Mennozaal, kerkplein, keuken, bij het orgel of.....)die voor ieder persoonlijk betekenis heeft. Prachtig om te zien hoe mensen op weg gaan, hun eigen plek zoeken, elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.
Op 16 september volgt een Gemeente avond met als thema "Kerk in de steigers bouwt u mee?", idee van Egbert en Jacob geïnspireerd op de renovatie.
Marion leidt de avond in, we gaan onze dromen en verlangens op een steen
schrijven en gaan daarmee bouwen aan: sterkere betrokkenheid, meer diepgang, zelfdoen, lekepreek, aandacht voor mensen die minder in beeld zijn, plek
voor kinderen, gemeente als gasthuis voor Liefde, koor, muziek, kerk voor de
helft gevuld met jongeren, sociaal betrokken, dragend in de regio, vluchtelingen,
met in het midden een steen met de naam van God.
In de dienst van zondag 1 november 2015 wordt een en ander uitgewerkt en
ontstaan er drie werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan.
Er volgt een presentatie van onze dromen /verlangens door Jacob en Marion
met in de "open ruimte" workshops waarin de dromen worden omgezet om werkelijkheid te worden.
- 1. De gemeente als werkplaats voor verdieping van gelovig leven
- 2. De gemeente als werkplaats voor bruggenbouwers in de wereld
- 3. De gemeente als werkplaats voor duurzame verbindingen.
Men kan zich opgeven voor de werkplaats die het beste bij haar/hem past.
De thema's zullen worden uitgewerkt in voorstellen en concrete ideeën.
Een Gemeente avond volgt op 31 januari 2016 met de presentatie van
de werkgroepen en hun plannen. Er is veel enthousiasme!
Hierna komt de klankbordgroep WGO op 20 maart bijeen, de verslagen van de
drie werkgroepen komen ter tafel en worden verder uitgewerkt
De presentatie en inschrijving van deelname gebeurt in de dienst van 26 juni
2016.
- 1. Verdieping gelovig leven:
---- Pelgrimage naar Jorwerd
---- Studiegroep Martin Buber: De weg van de mens
---- Na-gesprekken van de voordrachten tijdens Do/Re café
---- Andere vormen van de kerkdienst: als stilte dienst, meditatie, verdieping
met voorbereidingsgroep of....
----José Weening-Halman zal een aantal middagen leiden over thema's als
het lijden, het kwaad, God bron van ongehoorde kracht, vrede aan de hand
van de dagboekfragmenten Etty Hillesum.
-2. De Bruggenbouwers organiseren een maaltijd met vluchtelingen uit Eritrea
en nemen contact op met de Russisch Orthodoxe Gemeente,
zij vragen medewerkers.
-3. De groep Duurzame verbindingen zoekt gastvrouwen/heren die nieuwkomers
/ gasten weg wijs maken, daarnaast vormt zich een groep die meer
verbondenheid gestalte wil geven door een nieuwe wijkindeling.
--------------------------------Het proces Waarderende Gemeenteopbouw is voor mij een mooie en goede ervaring geweest.
Ik heb de gemeente beter leren kennen. Prachtig is het te ontdekken dat er
mensen zijn die in alle stilte en met grote trouw zich inzetten voor de gemeente.
Het zinderende enthousiasme voelbaar tijdens de kerkdiensten en ledenvergaderingen in de periode van WGO wil ik zeker niet vergeten!
De klankbordgroep WGO heeft zichzelf opgeheven op 7 december 2016.
12
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Dit wil zeker niet zeggen dat hetgeen in gang is gezet stopt.
Een aantal activiteiten heeft plaats gevonden of draait op volle toeren!
Of alle dromen/verlangens gestalte krijgen......?
Er kan best es iets mis gaan........maar dan gaan we gewoon opnieuw beginnen!!!!!
Wij zijn een vrolijke, levendige gemeenschap met heel veel mogelijkheden,
zie de BOUWSTENEN!
Jong en oud, allemaal blijven wij elkaar inspireren met onze dromen / verlangens!
Wij gaan met vertrouwen en open blik naar elkaar
en de wereld om ons heen verder!!!
Jacob dank voor het bijeenroepen van de Klankbordgroep en de publicaties
Marion dank voor je belangeloze, stimulerende inzet!
Reina de Groot
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Doopsgezinde Gemeente
Haren

Kerkdiensten Haren

Andere activiteiten

Zondag 26 februari
10.00 Ds. S.J. van Hoorn
(Uitreiking 40-dagentijdkalender)

Woensdag 22 februari
19.30 Quiltgroep
Dinsdag 7 maart
09.45 Themaochtend
met ds. Van der Werf
19.45 Kerkenraad

Zondag 5 maart
10.00 Gezamenlijke dienst met de
gemeente Groningen en het koor in
Haren, ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool

Woensdag 8 maart
19.30 Quiltgroep

Zondag 12 maart
10.00 Ds. A.J. Noord (Haarlem)

Donderdag 9 maart
20.00 30+ bij Jan Evert en Ellen
Toxopeus

Zondag 19 maart
10.00 Ds. K. van der Werf

Maandag 13 maart
14.30 Zusterkring

Zondag 26 maart (begin zomertijd)
10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar
10.00 Zondagsschool

Woensdag 15 maart
19.30 Redactievergadering

Zondag 2 april
10.00 Ds. K. van der Werf

Dinsdag 21 maart
14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde
met ds. Van der Werf bij de fam.
Rietema, Hortensialaan 1

Zondag 9 april Palmpasen
10.00 (doop)dienst in Groningen
koor, ds. Brüsewitz, ds. Kikkert
Zondagsschool in Groningen

Woensdag 22 maart
19.30 Quiltgroep
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Verslag kerkenraadsvergadering 7 februari 2017
Zoals meestal is iedereen present. Er staan geen bijzondere punten op de agenda. Na de notulen volgen altijd de mededelingen en aandachtspunten van de
predikant. Het wel en wee van gemeenteleden staat dus hoog op de agenda.
Dit maandelijks contact tussen predikant en kerkenraad is nuttig en heel plezierig.
De concept-jaarrekening die br. Nienhuis heeft opgesteld, is in lijn met de begroting. In 2016 is er erg veel aan onderhoud gedaan, wat resulteert in een voorlopig negatieve onderhoudsreserve. De financiële commissie heeft de begroting
besproken en gaat na welke stappen kunnen worden genomen om de financiële
situatie goed te houden. Br. Nienhuis maakt een opzet voor het collecterooster
2017. Leden kunnen ook doelen aandragen waarvoor in de dienst gecollecteerd
kan worden.
Dan volgt de terugblik op diensten en bijeenkomsten.
In de dienst met br. Hoekema op 15 januari waren er zinvolle reacties op de vragen die hij in het Gemeenteblad had gesteld. De dienst op de World Fellowship
Day op 22 januari was goed, maar wel te lang. Ook het regioweekend is goed
verlopen en de zondagsschool was in nieuwe samenstelling in Haren bijeen. Ds.
Van der Werf wijdde ons op 29 januari in in ‘Astra-TV’ en in ‘Gene zijde’. Van
oudsher wordt gezocht naar De Steen der Wijzen, die in feite God is. In Exodus
24:10 wordt God gezien als op een vloer van saffiersteen.
De ‘Wandelingen door Berlijn’ met Marianne Vogel op de open avond 2 februari
waren verrassend en zeer goed. Geen droge jaartallen, maar ons meevoerend
naar o.a. de vrije cultuur tussen 1920 en 1933. Ds. Krol nam ons in de dienst op
5 februari mee op pelgrimage (van gerechtigheid en vrede). Wat is pelgrimeren
eigenlijk? Meer dan onderweg zijn.
Onze gemeente mag dit jaar een project aandragen voor de opbrengst van de
oudpapieractie. Er zijn enkele voorstellen gedaan die nader worden bekeken. De
keuze is uiteindelijk aan de leden(vergadering).
Het oecumenisch Avondgebed voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping dat ruim 30 jaar op de laatste vrijdag van de maand werd gehouden,
is in deze vorm gestopt. Zr. Kieft ging hier namens onze gemeente geregeld
voor. Naar een andere vorm wordt gezocht.
Overige punten: De beraadsmiddag van de GDS is op zaterdagmiddag 4 maart in
onze kerk (opgeven bij jhkikkert@doopsgezind.nl). Br. Stenvers (secretaris van
de ADS en auteur van ‘Lopen op het water’), zal hierbij aanwezig zijn.
Op zondag 5 maart is de gemeente Groningen te gast en zingt het koor.
De voorjaarsledenvergadering is bepaald op 11 mei 2017, omdat rekening is
gehouden met de lange voorjaarsvakantie. Begin april is niet geschikt omdat pas
in de loop van april het Gemeenteblad verschijnt waarin het tweede deel van het
jaarverslag zal staan.
De najaarsledenvergadering wordt gehouden op 23 november 2017.
Over de opstelling van de stoelen rond
de tafel horen we positieve reacties,
maar er zijn ook leden die aangeven er
minder gelukkig mee te zijn. Dit wordt
een bespreekpunt op de voorjaarsledenvergadering.
Na verdeling van de kosterdiensten, sluit
zr. Salomons om 21.15 uur de vergadering.
Mads Haadsma

15

Doopsgezinde Gemeente Haren

Zusterkring

13 februari 2017
Gerbrig opende met een hartelijk welkom, in het bijzonder aan Jolanda Wals
fotografe en onze gast deze middag. Fijn weer een grote opkomst, we waren met
achttien leden. Als inleiding las Gerbrig over compassie uit het boekje: ’Heb uw
vijanden lief’ geschreven door Rosita Steenbeek. Wij zongen een lied en na de
thee was het woord en ‘beeld’ aan Jolanda (dochter van Aafke van Wijk).
Zij geeft cursussen fotografie en was in november met een groep naar IJsland
gereisd. Zij was er zelf ook voor het eerst, maar had zich goed ingelezen en
voorbereid, dus wist ze als reisleidster de mooiste plekken en de
grootse watervallen te vinden. Jolanda vertelde boeiend over dit vulkanische eiland en toonde ons de
prachtigste foto’s waarin vooral de
bijzondere kleuren opvallen.
Door alle fjorden is de kust maar
gedeeltelijk bewoond. Er is maar
één rondweg, waarlangs je kan
gaan. De 300.000 inwoners van IJsland wonen bijna allemaal in de
hoofdstad Reykjavik. Het binnenland is onbewoond. Een vreemd landschap, ruig
en adembenemend, met de rookpluimen uit de vele heetwater bronnen en de
uitgestrekte lava- en asvelden, grote kraters, en een ijsschotsen meer. Een deel
van het eiland is vergletsjerd. Soms net een maanlandschap. Door de wereldwijde opwarming van de aarde, smelt het ijs verontrustend!
Na lange tijd bij Noorwegen en later Denemarken te hebben gehoord, werd IJsland in 1944 een zelfstandige republiek. Men leeft van de visserij en de visverwerkende industrie. Er staan heel veel mooie kerken en kerkjes. Net als de huizen van hout. (Bomen hebben ze niet). Ongeveer 93% van de inwoners zijn lid van de
Evangelisch- Lutherse kerk. Maar weinigen
gaan echt naar de kerk.
Belangrijk zijn de schapen- en vooral paardenfokkerij (IJslandse pony’s).
Kinderen krijgen de voornaam van de vader,
met zoon of dochter erachter, als achternaam.
De eerste zes weken heeft een kind nog geen
voornaam.
We kregen een prachtig beeld van hoe IJsland eruit ziet.
Jolanda werd hartelijke bedankt voor de mooie middag en kreeg een attentie.
We zongen nog: ’Mens te zijn op aarde’, en voor allen wel thuis.
Onze volgende bijeenkomst is maandag 13 maart. Dan zal ds. v.d. Werf bij ons
zijn. Vast weer een interessante middag.
Op dinsdag 4 april zal de landelijk gehouden studiedag van de LFDZ bij ons in
Haren zijn. Met als thema “Op het snijpunt van de tijd”.(ds. Yvette Krol).
Vanaf 10.30u welkom, tot circa 15.00u. Kosten 10,- euro.(Zelf lunch meenemen)
Ria Dijkman
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Bedankt
voor de warme belangstelling voor en na het overlijden
van onze mem, beppe en oerbeppe
HENNY POSTMA – VAN DER BURG,
dit heeft ons goed gedaan.
Lamkje D. Postma & Renze P. Yetsenga
Dirkje S. Postma & Klaas J. Beukema
Groningen, januari 2017

Winter
Zwaar zijn de luchten en
donkere wolken tot aan de horizon
machines trekken zwarte strepen
door het land
boerderijen aan de andere kant
verborgen
Alles wacht stil
de winter rust
de zomer als herinnering
het zaad kiemt in de voren…..
totdat de lente wordt geboren
en in de verte Uithuizermeden.
Gedicht geschreven door Iet Reidinga
voor iemand die het Groningerland zo lief had.

Tussenstand kerstcollecte 2016
We wachten nog even met het doorgeven van de eindstand van de kerstcollecte.
Sommigen van onze leden/ belangstellenden hebben nog geen contact gehad
met
met hun wijkpersoon.
Desgewenst kunnen zij zelf het initiatief nemen en hun bijdrage alsnog storten
op
onderstaand banknummer.
Namens het Jeugdfonds,
T.Koorn-Gulmans
P.J.Reidinga, secr-penn
Doopsgez.Gem.Haren te Paterswolde
Iban NL69RABO0315810637
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Opbrengst collecten

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvangen bedragen uit de afgelopen periode.
15 januari 2017
22 januari 2017
29 januari 2017
5 februari 2017
12 februari 2017

Duurzame Ontwikkeling
Reisfonds Wereldcongres
Reisfonds Wereldcongres
AKC
Doperse Dis DG Groningen

€
€
€
€
€

55,00
153,85
58,50
60,50
92,30

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen
naar de betreffende doelen worden overgemaakt.

Adoptieprogramma
Uit de thermometer ontvingen wij over de maand januari een bedrag van €
44,15.
Voor het basispakket werd een bedrag door JNG ingehouden van € 5,00 over de
maanden oktober t/m december 2016.
Het jaar 2016 was zeer succesvol voor wat betreft de opbrengsten van de thermometer. Zoals u hebt kunnen lezen hebben we een batig saldo van € 550,10.
Na overleg met en goedkeuring van de kerkenraad hebben we besloten een extra bedrag van € 300,00 te doneren aan het Adoptieprogramma van Doopsgezind
Wereldwerk.

We zullen zuster Sjoukje Wethmar van deze donatie op de hoogte brengen.
Door al deze mutaties is de stand inmiddels gekomen op € 290,25.
We hopen op uw steun voor onze drie adoptiekinderen te kunnen blijven rekenen.
L.Huizinga
B.Huizinga-Lutgendorp
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Vanuit de kerkenraad
Op
vrijdag 13 januari vond een reguliere kerkenraadsvergadering
plaats. In deze vergadering hebben we ook de overeenkomst pastorale zorg DGG
en DG Assen geëvalueerd en gekeken naar de toekomst. Onze ervaringen waren
dat het zo nu en dan bij elkaar “kerken” , de Buitendag, de Broederschapsdag en
de WFD leidt tot meer onderlinge verbondenheid. Ook het gezamenlijke Gemeenteblad draagt hieraan bij. Er ontwikkelt zich een besef tot een grotere groep te
behoren.
We hebben teruggeblikt op de werkzaamheden van ds. Jacob Kikkert het afgelopen wat tot ieders tevredenheid is verlopen. De werkzaamheden hebben bestaan
uit huisbezoeken, verlenen van pastorale zorg, het leiden van de avondgespreksgroep, het bijwonen van enkele kerkenraadsvergaderingen en het voorgaan in
diensten. Dit laatste is op declaratiebasis. Met deze werkwijze kan de DG Assen
functioneren met de beperkte mankracht die er is. Het is fijn om te constateren
dat de grotere gemeentes bereid zijn de kleinere onder hun vleugels te nemen.
We hopen dat deze werkwijze voor de toekomst kan worden bestendigd. Samenwerking geeft nieuwe energie en inspiratie ook in tijden van krimp. We vinden het belangrijk dat we elkaar ook in de toekomst blijven dragen.
Verder hebben de gesproken over de voorbereiding van de ALV, de verwarming
van het gebouw waar we nog tegen een paar zaken aanlopen die niet optimaal
lopen. Metingen moeten uitwijzen wat met de nieuwe installatie de daadwerkelijke stookkosten zijn. Tot nu toe is er in de kerk een behaaglijke temperatuur en is
er ook minder last van vocht in de orgelruimte.
Het preekrooster voor 2018 werd nog doorgenomen en het wel en wee van onze
gemeenteleden. De volgende kerkenraadsvergadering is op 31 januari waarin we
de financiële stukken zullen behandelen.
Jelly Wester

“Preekboek”
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze
zondagse diensten.
Zondag 22 januari 2017. WFD ( jaarlijkse Broederschapsdag)

Thema: “Mijn roepen wordt gehoord”.
Dit thema was voorbereid door Doopsgezinde broederschappen in Europa.
Voorgangers: Yvette Krol en Jacob Kikkert
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Zondag 5 februari 2017
Voorganger
Organiste
Thema
Muzikale overdenking:

- Br. F. Dukers
- zr. T. van Nimwegen
- In ieder zit een pareltje
- Bewerking het lied ”Kom God, en schrijf uw eigen
naam als licht over ons uit”(NLB 792)

AGENDA
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente
te Assen.
Dinsdag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Zondag

14
16
17
23!!
5
14
16
2

febr.
febr
febr.
febr.
maart
maart
maart
april

14.15
20.00
10.00
10.00
10.00
14.15
10.00
10.00
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uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zusterkring
Avond gespreksgroep
Ds. J. Kikkert
Ochtend gespreksgroep
Ds. G. Brusewitz
Zusterkring
Ochtend gespreksgroep
Ds. J. Kikkert

Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum

Preekrooster
29
12
29
13
16
14

feb
mrt
mrt
april
april
mei

Renze Yetsenga bij de Lutheranen
Jacob Kikkert in Groningen
Jan Johan Kuiper in Eenrum
Avondmaal Jacob Kikkert 19.00 uur in Eenrum
Pasen in Groningen Geert Brusewitz
Geert Brusewitz in Eenrum

De aanvang van de diensten: half 10! Tenzij anders vermeld.
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Het Jaarboekje 2017
Onlangs kwam het Jaarboekje 2017 uit. Omdat velen van u deze doopsgezinde
info niet hebben wil ik een onderdeel belichten.
Het betreft een In Memoriam van Jogchum Dijkstra dat mij heel erg aansprak.
Oud predikant Jogchum Dijkstra (1942-2016) was volgens ds Gerke van Hiele
een originele man die dichtte en prachtig preekte.
Hij was predikant in achtereenvolgens Giethoorn, Broek op Langedijk, Nijmegen
en tenslotte in Veenwouden-Zwaagwesteinde-Buitenpost. Het was in deze laatste
combinatie dat hij werd getroffen door een hersenbloeding als gevolg waarvan
hij geen predikant meer kon zijn.
Jogchum was zeer veelzijdig, zo sprak hij tien talen en verschenen er vijf dichtbundels van hem.
Op latere leeftijd heeft hij nog Deens geleerd om de werken van filosoof en theoloog Sören Kierkegaard te kunnen lezen.
Als afscheid van zijn laatste gemeenten schreef hij het volgende ontroerende
vers:

Dag lieve kerk
Het zonlicht valt hier door de ruiten,
Soms aarzelend, soms als een feest.
Zo voel je de seizoenen buiten
En hoor je het ruisen van de Geest.
Ik zie mezelf weer staan te preken
In deze tempel als een huis,
Met woorden die gedragen leken
Door het gevoel: hier ben ik thuis.
We lazen wetten en profeten,
Ik legde uit wat daar dan stond.
Geen vogel heeft dat zaad gegeten,
Het viel in warme, goede grond.
Ik zie de harten en de ogen,
Hier werd het zware leven licht.
En God was enkel mededogen
En werd een lach op hun gezicht.
Hoe graag was ik in jullie midden,
Maar ik werd ziek en afgelost.
Toch zeg ik vaak en ’t is als bidden:
Dag lieve kerk………in Buitenpost.
Loek Huizinga
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GDS Beraadsdag
met

Henk Stenvers
Gemeenteleden, kerkenraadsleden, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de GDS Beraadsmiddag op zaterdagmiddag 4 maart in de
doopsgezinde kerk te Haren.
Het is een vervolg op de eerdere Beraadsmiddag in mei j.l. Met Henk
Stenvers zal van gedachten worden gewisseld over zijn notitie ‘Lopen op
het Water’ die bedoeld is om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van
visie voor de toekomst.
De notitie daagt ons uit om na te denken over toekomst voor onze gemeenten.
Een samenvatting van de notitie, gemaakt door ds. Yvette Krol, is op te
vragen bij de secretaris, Anne Geertje Riepma-Hoekema
De belangrijkste vraag op de Beraadsmiddag is: Als wij ons als gemeenten
willen voorbereiden op de komende jaren, wat hebben wij samen dan nodig om de eerste concrete stap te zetten op weg naar die toekomst?
In het gesprek met elkaar proberen we die middag ideeën te ontwikkelen
en een aanzet te geven tot concrete stappen. Stappen die haalbaar zijn.
Stappen waarbij wij elkaar als gemeenten in het GDS gebied nodig hebben.

Wanneer:

zaterdagmiddag 4 maart

Waar:

Doopsgezinde kerk te Haren

Aanvang:

13.30 uur

Opgave bij: Anne Geertje Riepma-Hoekema,
e-mail: secretaris@gds.doopsgezind.nl
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De PASSIE van Mrs Johnson
Op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017 geeft vrouwenkoor Mrs Johnson twee
PASSIE concerten in de Doopsgezinde Kerk in Groningen.
In deze tijd vol ‘passie’ laat Mrs Johnson graag een ander én eigen geluid horen.
Met als uitgangspunt haar eigen PASSIE voor zang en muziek wordt een veelzijdig programma gepresenteerd met een mix van romantische, modern klassieke
en lichte muziek, chansons en volksliederen.
De klassieke werken bezingen de passie voor God en Maria. In de chansons vormen persoonlijke liefde en het verlangen, de kern. Bij een aantal voor vrouwenkoor bewerkte volksliederen wordt de aardse liefde maar ook het verdriet en het
verlangen naar wat verloren is gegaan bezongen.
Passie vormt de rode draad in al deze werken.
Het concert staat onder leiding van dirigente Mirna Westra en heeft bijzondere
medewerking van pianiste Hanne van den Broek en organist Eeuwe Zijlstra.

Zaterdag 25 maart | 20.15 uur | Doopsgezinde Kerk| kaarten € 12,50 per stuk
Zondag 26 maart | 16.00 uur | Doopsgezinde Kerk | kaarten € 12,50 per stuk
Voor kaartverkoop en meer informatie: www.mrsjohnson.nl
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8-32017

15-32017

‘Hoofdlijnen van het christelijk geloof’
Waar gaat het christelijk geloof eigenlijk over? Wat heeft men in de kerk
de eeuwen door voor wezenlijk gehouden? Wat is de betekenis en achtergrond van allerlei begrippen uit dat geloof? En wat zegt het ons nog in
deze tijd? Wat zegt het jou en wat wil en kun je ermee? Misschien is voor
jou de tijd gekomen om je daar nu eens echt op te willen bezinnen. In
een levensfase waarin zich ook andere keuzes en stappen aandienen, zoals samenwonen of trouwen, zowel vrouwen met mannen, als vrouwen
met vrouwen en mannen met mannen. En waarin je kinderen krijgt. Of
omdat je al veel hebt beleefd maar aan zo’n verdieping nooit bent toegekomen. Of omdat je in een ver verleden wel ‘ja’ hebt gezegd tegen dat
geloof en die kerk, maar vooral omdat dat nu eenmaal van je werd verwacht van huis uit. Of omdat je juist helemaal niet christelijk bent opgevoed en er graag meer van wilt weten. Dit is de laatste avond van deze
beginnerscursus
Data: 8 maart 2017
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36. 8441 EZ Heerenveen
Bijdrage? Voor inclusief koffie, thee, en kopij
Opgave en informatie bij cursusleider: Pieter Post, theoloog
pbpost1958@gmail.com; 0513-785542
Sobere maaltijden
In de 40-dagentijd van 2017 worden er een paar sobere maaltijden georganiseerd. Onder het motto een ‘open deur’ te zijn voor zowel gemeenteleden als buurtbewoners, zullen de maaltijden vergezeld gaan van een
thema. Hier kunnen we tijdens het eten gezamenlijk over doorpraten.
Data: 15 maart
Tijd: 17:30 uur
Kosten:
tafeldekkend
Opgave: Attje van de Velde, 0513-625249; email: a.velde22@upcmail.nl
of Rutger Klein Nagelvoort, rutgerknv@gmail.com
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Filmavond: Le gamin au vélo
'Bel me niet meer. Ik bel jou wel.' Dat zegt een vader tegen zijn elfjarige
zoon Cyril (Doret) in Le gamin au vélo. Het is een film over gezinsproblematiek.
Wij weten dat hij nooit zal bellen. Kapster Samantha (De France) ontfermt
zich over de jongen, die ze bij toeval bij de dokter tegenkomt, en voor wie
ze zich gelijk verantwoordelijk voelt. Het is bijna te mooi om waar te zijn.
Het oeuvre van de broers Dardenne kenmerkt zich immers door fraaie
maar sombere vertellingen, gefotografeerd met schokkerige camera en
lange takes. Maar deze, prachtige, film heeft wel wat weg van een
sprookje. En er klinkt zelfs filmmuziek. Le gamin au velo (het jongetje op
de fiets) is een van de beste films uit 2011. Met nagesprek.
Datum: 16 maart 2017
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Meniste Wurkpleats kerkstraat 36. 8441 EZ Heerenveen
Toegang: vrij
Bijdrage voor koffie en thee

‘Gein Cultuur Groningen’:
Joods cultureel festival
met 23 evenementen op zondag 2 april in de Doopsgezinde Kerk
Begonnen in 2014 in de doopsgezinde kerk, is het Joods cultureel festival ‘Gein
Cultuur Groningen’, nadat het 2 jaar in de synagoge plaatsvond, dit jaar (mede
vanwege de betere faciliteiten) op zondagmiddag 2 april van 12:45 tot 20:00
uur, weer terug in de zalen van ons kerkgebouw. De formule is nog steeds:
‘Een korreltje Noord, een korreltje Joods & een korreltje Cultuur’.
‘Gein Cultuur Groningen’ heeft een prachtig programma met vele aspecten van
Joodse cultuur in de breedste zin, uit verleden en heden, dit jaar met de hele
middag door recitals met muziek, zang en dans (dit laatste ook als workshop).
De lezingen gaan o.a. over: wetenschap, kunst, literatuur, geschiedenis, architectuur en filosofie en management
Voor slechts 10 euro kan men - in 5 ruimtes uit 4 sessies van telkens een uur –
4 keer kiezen uit 20 verschillende onderdelen.
Van 12:45-13:00 uur wordt er geopend met een kinderdans
Tussen de sessies is er een half uur pauze waarin Jochanan van Driel soms het
orgel bespeelt. Dat doet hij ook uitgebreider tussen 19:00 en 20:00 uur.
Dán heeft hij echter concurrentie van een prikkelende lezing door een in Nederland nog onbekende Israëlisch-Amerikaanse schrijver uit New York: Tuvia Tenenbom, schrijver, journalist, theatermaker, en veelzijdig wetenschapper, die in
de mennozaal spreekt over zijn boeken die gaan over Jood zijn in Duitsland en
Amerika.
Onderstaand de programmaonderdelen
Tijdstippen & ruimtes komen staan in het gemeenteblad van maart
Lezingen:
over prof. Hans Wijnberg, chemicus aan de RuG en jarenlang UK-columnist, door
‘onze eigen’ nobelprijswinnaar prof. Ben Feringa die bij Wijnberg promoveerde
over componist György Ligeti, door Gerhildt Tóth-van Rooij
over architect Daniel Libeskind, door Niek Verdonk
over kunstenaar Samuel Jessurun de Mesquita, door Henk Puts
over Esperanto-schepper Zamenhof, door Alma Puts
over manipulatie in geschiedschrijving over het joodse volk en zijn cultuur,
door Jochanan van Driel,(naast organist ook musicoloog en cultuurhistoricus)
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over oorlogsfinanciering van nazi-Duitsland, door Dirk Heerema
over ‘Kille mist : Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog’
door onderzoeker Raymund Schütz
over “Terror-organisation the Dawn of the True Islam & the Real IRA”
door thrillerschrijver Hanna Elisha Walsh
“Mrs. Mary Gulliver’s secrets”, door Erga Netz
over de ‘kosjere’ strip “IdiJood” door humorist en tekenaar Ben Gershon
over veranderingsmanagement in organisaties, geïnspireerd door Levinas, door
Naud van der Ven over Tuvia Tenenbom’s boek ‘Allein unter Deutschen’, door
Angelika Burkhardt over de boeken van Tuvia Tenenbom door de schrijver uit
New York in eigen persoon
Workshops: in zang, dans en bijbelstudie
Joodse liederen zingen door Kaya Wolff & Marloes Grosfeld
Mandaladans, waaronder Israëlische en Jiddische dansen, door Kaya Wolff
Psalm 23 lezen in bijbels Hebreeuws, door Hilde Spriensma
Muziek-Recitals:
gitaar door Gertjan Adema met oosterse muziek
gitaar door Annette Kruisbrink, muziekvan Castelnuovo Tedesco & Pieter vd
Staak
liederen door Trio Mja Mera met Jiddische & Ladino liederen
gitaar door Anido Gitaarduo met Joodse muziek,
orgel door Jochanan van Driel met kortere en langere recitals
N.B. op zondag 2 april reist men gratis per trein met het boekenweekgeschenk
Amsterdam, 8 februari 2017

'De spanning tussen vrede, vrijheid en veiligheid’
UITNODIGING VOOR HET OPEN HUIS VAN HET DOOPSGEZIND SEMINARIUM
Op vrijdagmiddag 24 maart 2017 organiseert het Doopsgezind Seminarium
opnieuw een OPEN HUIS. Het Doopsgezind Seminarium wil belangstellenden
kennis laten maken met het diverse onderzoek dat aan de VU wordt verricht.
Daarnaast zal er informatie zijn over studeren aan de VU en is er de gelegenheid
om docenten en studenten te ontmoeten en van hun werkzaamheden te horen.
Het Open Huis wordt geopend door prof. dr. Ruard Ganzevoort, decaan van de
faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Vervolgens zal de docent
bijbelse theologie dr. Christiane Karrer vanuit de bijbelse gegevens ingaan op de
spanning tussen vrede, vrijheid en veiligheid. Daarna zal verslag worden gedaan
van een studiereis naar Israël en Palestina door een groep studenten en docenten van de eenjarige VU-masterspecialisatie Peace, Trauma and Religion (coördinator prof. dr. Fernando Enns). Deze reis vindt plaats in de maand maart. Het
spanningsveld tussen vrede, vrijheid en veiligheid zal op een speciale manier
worden belicht.
De middag wordt besloten door prof. dr. Erik Borgman, visiting professor aan het
Doopsgezind Seminarium. Hij zal op zijn geheel eigen wijze de verschillende gegevens van deze middag samenvatten en kort met de aanwezigen in gesprek
gaan.
De middag is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in de theologiebeoefening aan het Doopsgezind Seminarium verbonden aan de VU. Wij laten u graag
kennismaken!
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Het programma van vrijdagmiddag 24 maart 2017 in het kort:
13.30-14.00 uur Ontvangst, om 14.00 uur welkom door ds. Alex Noord, rector
Seminarium
14.00-14.10 uur Opening door de decaan Prof. dr. Ruard Ganzevoort
14.10-14.45 uur
Dr. Christiane Karrer, contextuele theologie – een interactief college
14.45-15.15 uur Het Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice Studies
a. Verslag studiereis naar Israël-Palestina
15.15-15.30 uur Korte pauze
15.30-15.45 uur b. Eenjarige masterspecialisatie Peace, Trauma & Religion
c. Open Colleges 2017 “People of Faith are never without Hope! Peace, Trauma, and Religion in the conflict of Israel/Palestine ”
15.45-16.00 uur Samenvattende observaties door prof. dr. Erik Borgman,
waarna ontmoeting met hapje en drankje
Adres van het gebouw van de Vrije Universiteit: De Boelelaan 1105,1081 HV te
Amsterdam. Het gebouw is op loopafstand van het station Amsterdam Zuid. Het
Open Huis vindt plaats in de filmzaal van de PthU, op de eerste etage van het
gebouw van de VU, E-vleugel (volg de borden).
Opgave (voor 21 maart 2017) : Vera Kok (bureau van de ADS) vera.kok@ads.nl
Namens docenten en studenten van het Doopsgezind Seminarium,
Alex Noord, rector Doopsgezind Seminarium

Nieuwe
cursus
2017/2019

Doperse

Theologie

8 februari 2017
Komend najaar gaat voor de zeventiende keer de tweejarige
cursus Doperse Theologie van start. Al meer dan 500 mensen
hebben meegedaan. Begrijpelijk, want het is de kans om nu
eens echt uit te zoeken waar je staat in de bonte wereld van de
doperse traditie. De cursus gaat uit van het Doopsgezind Seminarium en wordt gehouden in Mennorode in Elspeet. Ze is
bedoeld voor leden en belangstellenden in en rond de gemeenten. Er wordt lesgegeven door een ervaren team van enthousiaste docenten. NIEUW dit jaar is de Krooncursus!
De opzet:
1. De basiscursus Seizoen 2017 / 2019 (tweejarig)
Inleiding Oude en Nieuwe Testament (Wieteke van der Molen)
Doperse geloofsverdieping (Gerke van Hiele)
Doperse geschiedenis (Anna Voolstra)
2. De vervolgcursus. Seizoen 2017 / 2018 (eerste jaar)
Bijbelse theologie (Wieteke van der Molen)
Geest, Gemeente en spiritualiteit (Gerke van Hiele)
Liturgie in de praktijk (Pieter Post)
Seizoen 2018 / 2019
Vredestheologie ( Fernando Enns)
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Onderling pastoraat (Marion Bruggen)
Lekenpreken in de praktijk (Pieter Post)
3. De Krooncursus (NIEUW opgezet voor hen die basis- en vervolg cursus al een
keer deden) Seizoen 2017 / 2018
Bijbelse theologie (Christiane Karrer)
Christendom en andere religies (Carolien Cornelissen)
Jezus, een geschiedenis (Cees den Heyer)
Seizoen 2018 / 2019
De Islam (Carolien Cornelissen)
Doperse ethiek (Fernando Enns en Fulco van Hulst)
Lopen op het water (Gerke van Hiele en andere docenten)
Data: 2017-2018:
15 -16 september 2017
20-21 oktober 2017
17-18 november 2017

12 -13 januari 2018
9 - 10 februari 2018
9 -10 maart 2018

Data: 2018-2019
14-15 september 2018
19- 20 oktober 2018
16-17 november 2018

11-12 januari 2019
8-9 februari 2019
8-9 maart 2019

Opgaveformulieren zijn aan te vragen bij het bureau van de ADS: tel. 0206230914; e-mail: info@ads.nl De kosten: €150, - cursusgeld, hierbij komen de
kosten voor het verblijf in Mennorode , per etmaal €95,- ( €80,- op 2p. kamer).
Er kan in voorkomende gevallen een beroep gedaan worden op een tegemoetkoming in de verblijfskosten. Een vergelijkbare regeling geldt – dankzij een aantal fondsen – eveneens voor mensen onder de 40. Voor meer info:
www.seminarium.doopsgezind.nl
Gerke van Hiele, cursuscoördinator. Tel. 0317 422972
E: gerke.vanhiele@planet.nl

29

Colofon Assen

Eenrum-Mensingeweer

Consulent voor het gehele pastoraat
incl. gespreksgroepen:
Ds J.H.Kikkert, Entinge 7
93012 TT Roden
06-51516030
Kerkenraad:
Voorzitter:
A.J.Anema, Lonerbroekweg 2
9409 TR Loon 0592-343769
Secretaris: J.Wester-Veenstra
Telgenkamp 7 9451 GE Rolde
0592-248053
secretaris@dgassen.doopsgezind.nl
lid: R.de Poel-Hijlkema
Hoofdweg 220 9421 VE Bovensmilde
0592-412404
Uitvoerend boekhouder:
T.Koudenberg-Huizinga
Tymanshof 8 9403 PJ Assen
0592-375895
Rek.nr.NL18RABO0302912592
tnv Doopsgezinde Gemeente p/a
Tymanshof 8
Kerkgebouw:
Oranjestraat 13 Assen
Postadres: Telgenkamp 7
9451 GE Rolde
info@dgassen.doopsgezind.nl
website:
www.dgassen.doopsgezind.nl
Wijkhoofden:
Wijk 1: Kloosterveen
Zr R.de Poel-Hijlkema
Hoofdweg 220 9421 VE Bovensmilde
0592-412404
Wijk 2: Beilen
Br. H.Manting
Pr. Bernhardstr 1-P 9411 KH Beilen
0593-543939
Wijk
3:
Centrum/West
Br.G.J.Blanksma
Emmastraat 8 9401 HG Assen
0592-316688
Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/AssenOost
Zr. J.Wester-Veenstra Telgenkamp 7
9451 GE Rolde 0592-248053
Wijk
5:
Marsdijk/Rhee/
Assen
Noord/Peelo
Zr. A.Hummelen-Evenhuis
Asserstraat 202 9486 TE Rhee
0592-291662

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

