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     Doopsgezinde gemeente 
     Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 
Colofon DG Groningen  
 
Predikanten: 
Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  
(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-
dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-
dere momenten kunt u mij thuis treffen 
of een boodschap inspreken. (In drin-
gende gevallen buiten de vakantie kunt 
u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail  
gjbrusewitz@gmail.com  
 
Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 
bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 
uur. Ook op andere momenten kunt u 
mij thuis treffen of een boodschap in-
spreken. In dringende gevallen buiten de 
vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 
6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 
 
Kerkenraad 
Voorzitters, tevens secretariaat –  
J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 
jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 
tel. 050-5772536, e-mail:  
avantzand@ziggo.nl 
Boekhouder – N. de Graaf 
Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 
tel. 050-589.3330, e-mail:  
hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 
NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-
zinde Gemeente Groningen te Groningen 
 
Ledenadministratie –  
C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 
9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
e-mail: tin.spanjer@planet.nl 
 
Diaconie: 
Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 
t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 
Gemeente Groningen.  
Een gift bestemd voor de Doperse Dis 
kan worden overgemaakt op bankreke-
ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-
naal Fonds DGG te Groningen 
 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053  
(bereikbaar van maandag t/m donderdag 
9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 
 
Lay-out 
Frans Riepma 
  

Druk / verspreiding 
Oude Boteringestr. 
33, Groningen 
 

 
Colofon DG Haren 
 
Predikant:  
K. van der Werf, tel. 0511-543270;  
06 209 419 48, Julianalaan 14,  
9285 NB Buitenpost 
 
Pastoraal werker:  
H.P. Kieft-van der Sande 
tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 
Kerkenraad 
Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 
Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 
Tel. 050-5349165,  e-mail: 
luciaamelo@hotmail.com 
Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 
10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 
e-mail: haadsma@hetnet.nl 
Administrateur: R.J. Nienhuis 
tel. 050-5340109 
Postgirorekening: NL76INGB0000826741 
Bankrekening: NL66ABNA0210256184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 
 
Ledenadministratie: P.J. Haadsma 
050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 
Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 
Website:dgharen.doopsgezind.nl 
 
Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 16 augustus 2017. Kopij (alléén als 
Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 
11) inleveren vóór 9 augustus 2017 bij 
de beide redactieleden van de betreffen-
de DG.  
 
Redactie Groningen:  
J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 
tel. 050-5798640,  
jmtuinstrawinkler@gmail.com  
E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 
e.de.jonge@home.nl 
 
Redactie Haren: 
L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 
Haren, tel 050-5348454 
NIEUW E-MAILADRES: 
loek.berny@gmail.com 
J.C.de Vries-Durksz, Tympad 8 
9753 AJ Haren 
tel 050- 5348227 
jantienadurksz@home.nl 
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Pinksteren en hoe verder? 

 
Pinksteren vind ik het moeilijkste feest om aan anderen uit te leggen. 
"De uitstorting van de Heilige Geest" wordt het in kerkelijke taal genoemd, maar 
wat moet je daar nu onder verstaan? Wat is een Heilige Geest en wat betekent 
dat voor het heden? En als ik bij mezelf te rade ga dan moet ik bekennen dat ik 
geen antwoord op deze vraag kan geven. Want hoe nu die Heilige Geest eruit 
ziet? Ik zou het niet weten. Op de een af andere manier kan ik me er niet een 
voorstelling van maken wat (of misschien wel wie) nu die Heilige Geest is. 
 
En toch is het een heel belangrijk feest in de christelijke traditie. Zo belangrijk 
dat scholen en bedrijven dicht zijn om mensen in staat te stellen het Pinksterf-
eest te vieren. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat er te vieren valt! Want 
Pinksteren is niet alleen vrije dagen en zo snel mogelijk naar de caravan; Pink-
steren heeft wél een religieuze betekenis welke al eeuwen lang bestaat.  
 
Ik denk dat het begrip "uitstorting van de Heilige Geest" een soort van verlegen-
heidsuitdrukking is om iets te beschrijven wat niet te beschrijven valt.  
De Heilige Geest is een soort kracht of een soort wind welke voor de mens on-
grijpbaar is maar er op de een of andere manier toch is. Volgens mij betekent 
het begrip Heilige Geest niks anders dan dat het een begrip is dat wil aangeven 
dat het werk van God met de mensen dóórgaat! Dat er toch iets in de wereld is 
dat we God noemen, waardoor je als mens aangeraakt kan worden.  
 
Juist in deze tijd, waar we ons als gemeente moeten oriënteren op de toekomst, 
omdat we als doopsgezinde gemeenten kleiner worden, is Pinksteren letterlijk 
van levensbelang. Want de betekenis van Pinksteren moet juist invulling krijgen 
in de gemeente, dóór mensen die bereid willen zijn om ‘gemeente te zijn’, in de 
doopsgezinde traditie. Een traditie die ooit in de 16e eeuw begonnen is, uitgere-
kend door mensen die zich ook gedreven voelden door die Geest van Pinksteren. 
 
Pinksteren is  dan ook het feest,  dat wil aangeven dat het geloof bestaat. Het is 
het feest dat wil benadrukken dat de mens, door een kracht die we geloof noe-
men, weet heeft van God en letterlijk de Spirit is van de doopsgezinde gemeen-
te. Want: zonder geloof vaart niemand wel! 
 
Ds. Kl. v.d. Werf 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj4jbyanMPUAhVOZlAKHW3-AGkQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/pin/530650768575178759/&psig=AFQjCNFikIy0HSrXCNtLeI5rfh6HlTa0-w&ust=1497731853606724
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Kerkdiensten en  
Activiteiten  
 
Zondag 25 juni 
10.00 uur Buitendag  
 Ds. J.H.Kikkert 
 
Dinsdag 27 juni 
19.30 uur Kerkenraad 
 
Zondag 2 juli 
10.00 uur Ds. Yvette Krol 
 
Zondag 9 juli 
10.00 uur Ds. S.J. van Hoorn- 
Dantuma 
 
Zondag 16 juli 
10.00 uur Ds. Tjitske Hiemstra 
 
Dinsdag 18 juli 
17.30 uur Doperse Dis 
 
Zondag 23 juli 
10.30 uur Oecumenische  
Zomerdienst Ds. L.Lijzen 
In de Remonstrantse kerk 
Coehoornsingel 14 
 
Zondag 30 juli 
14.00 uur Oecumenische  
Zomerdienst Ds Saskia Delvendahl 
Bij de Evangelisch Broeder- 
gemeente 
Eikenlaan 255 
 
 

Zondag 6 augustus 
10.00 uur Oecumenische  
zomerdienst Ds. R.P. Yetsenga    
in de Lutherse kerk 
Haddingestraat 23 
 
Woensdag 9 augustus 
Redactie gemeenteblad 
 
Zondag 13 augustus 
10.00 uur Oecumenische  
zomerdienst Ds. R.P.Yetsenga     
in de Lutherse kerk 
Haddingestraat 23 
 
 
Dinsdag 15 augustus 
17.30 uur Doperse Dis 
 
 
Zondag 20 augustus  
10.00 uur Oecumenische  
zomerdienst Ds. J.H.Kikkert 
In de Doopsgezinde kerk  
 
 
Zondag 27 augustus 
10.00 uur Oecumenische  
zomerdienst Ds. J.H.Kikkert 
In de Doopsgezinde kerk 
 
 
Zondag 3 september 
10.30 uur Oecumenische  
zomerdienst Ds. L.Lijzen 
In de Remonstrantse kerk 
Coehoornsingel 14 

   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZzILPqKzTAhWIJVAKHQYTB1EQjRwIBw&url=http://ikcstartpunt.nl/school/groepen/groep-8a/agenda/&psig=AFQjCNH00RHrLzNerrmR-1MC3cm--0k0Gw&ust=1492546852266110
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZzILPqKzTAhWIJVAKHQYTB1EQjRwIBw&url=http://ikcstartpunt.nl/school/groepen/groep-8a/agenda/&psig=AFQjCNH00RHrLzNerrmR-1MC3cm--0k0Gw&ust=1492546852266110
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Oecumenisch zomerprogramma binnenstadskerken 
 
Wanneer de zomerperiode iets te rustig voor u wordt,  is er het gezamenlijke 
aanbod van de binnenstadskerken met een aansprekend zomerprogramma 
waaraan steeds meer kerken deelnemen. Het biedt een ieder de gelegenheid om 
een keer over de grenzen van de eigen gemeenschap heen te kijken. Daarnaast 
doen de kerken hiermee ook belangstellenden van buiten de kerken een inhou-
delijk aanbod. Het samenbindend thema is deze zomer ‘Haaks op de Wereld’. 
Deze zin suggereert op z’n minst dat kerk en geloof schuurt met de ons omrin-
gende samenleving. Of in bijbels perspectief: een andere zienswijze en moreel 
kader hanteert dan de wereld. Dit beloofd dan ook een spannend thema te 
worden. Want, ik voel me eigenlijk wel thuis in die wereld. Soms meer dan in 
zo’n door en door kerkelijke omgeving (de bijeenkomsten van Bijbel Pizza’s en 
Bier maakt overigens wel het een en ander goed). In ieder geval, binnenkort 
komen er de folders uit met het programma bestaande uit het aanbod van 
zondagse diensten; dan hier, dan daar. Maar ook met het aanbod van activiteiten 
met een inhoudelijke inslag. De folders liggen begin juli klaar in onze kerk. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn een keer langs te komen om de folder op te halen 
op zondagmorgen, wat uiteraard bijzonder jammer zou zijn, dan kunt u straks 
ook alle relevante informatie op onze website raadplegen. 
 
ds. Jacob Kikkert 
 
 
 
 
Vakantietijd 
 
In deze laatste weken merk ik dat ik de sterke behoefte krijg om al te gaan af-
bouwen. En dat is nog best lastig. Want mijn hoofd zit nog vol van wat 'des pred-
ikants' is, er is nog van alles te doen en aan van alles te denken, niet in de laat-
ste plaats het voorbereiden van het nieuwe winterseizoen. Al liggen voor dat 
laatste ook al weer belangrijk bouwstenen klaar en kan dat in augustus worden 
gefinaliseerd. Maar klaar of niet klaar, de tijd breekt dus aan dat ik langzamer-
hand ga proberen vrij te worden van al de hectiek van de laatste maanden - en 
die was niet mis -  en de bezigheden die zich nog steeds blijven aandienen. ‘Va-
care’ noem ik de komende tijd maar even. Daar komt ons woord vakantie (va-
cantie) vandaan. Vacare betekent vrij worden, leeg zijn, zoals een kerkelijke ge-
meente vacant wordt genoemd als er geen eigen predikant is. Vacare is tegelijk 
een monastieke term. ‘Vacare Deo’ betekent voor de kloosterling: leeg worden 
voor God, je van binnen vrij maken zodat Gods stem, die door alle drukte van 
het alledaagse leven zo gemakkelijk wordt weggedrukt, gehoord kan worden. 
Vacare is een werkwoord. Leeg en ontvankelijk worden, aanvaarden en kunnen 
genieten van wat is. Vakantie omstandigheden helpen daarbij. Korter of langer 
weg uit de dagelijkse omgeving en drukte van alledag. Korter of langer weg van 
de druk uit de dagelijkse arbeid. Meestal betekend dat ook korter of langer vrij 
van allerlei belastende zaken, verwachtingen van buitenaf of misschien wel 
dwangmatige prestatiebehoeften. Eigenlijk zou vacare niet alleen tot de vakantie 
periode beperkt moeten blijven. Want dat vastzitten aan van alles en nog wat, 
dat is er wel, maar het hoort eigenlijk niet bij onze werkelijke bestemming. Het is 
goed om de komende weken, al vertoevend in het zuiden van het mooie Frank-
rijk, eens bij mijzelf na te gaan of ik inderdaad vacare alleen maar beperken wil 
tot de vakantietijd. Want goed beschouwd hoort het gewoon bij het gelovige le-
ven van alle dag. Voor mij net zo goed als voor ons allemaal. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC6LWSycXUAhWMJFAKHf7uBuIQjRwIBw&url=https://www.bloemendal.nu/nieuws/vakantietijd-2/&psig=AFQjCNHZBdqBUQp27Y1Lq_-qWyhngpnFMQ&ust=1497812660283982
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Mijmeringen bij de kerkdienst op eerste Pinksterdag 
 
Afscheid. 
 
In gedachten kwamen ze voorbij 
al die oud-leden op een rij. 
De Klamers, maar ook Margriet, 
hele generaties die je ziet. 
 
In mijn rusteloosheid zie ik meer, 
mannen, vrouwen, steeds maar meer. 
Ko en Pieter en ook Marion, 
een reunie die ik zelf verzon. 
 
Sjoukje, Hillie en Annet, 
in leeftijd door elkaar gezet. 
Mannen staan daar op één lijn, 
't moeten bassen en tenoren zijn. 
 
Met z'n allen hebben ze dit gemeen 
keurig gekleed van top tot teen. 
Een blauwe das en vlotte sjaal, 
het flatteert ze allemaal ! 
 
Die sjaal en das 
dragen ze nog maar pas, 
werd aan een ieder uitgereikt 
toen ons jubileum werd bereikt. 
 
Dat was ons 70-jarig bestaan. 
De vraag werd: kunnen we wel verder gaan? 
Ouderdom komt met gebreken. 
We zijn er bijna aan bezweken. 
 
Terugloop doet een koor geen goed. 
Realistisch kijken, ja dat moet. 
We hebben ons weer opgericht 
We kregen wat nieuws in 't zicht 
 
Kennelijk had ik toch niet goed gekeken 
zoals wat later is gebleken. 
Ik had gewoon niet in de smiezen,  
dat je voor iets nieuws kunt kiezen. 
 
Een jaar geleden hield Ella dat al aan ons voor. 
Ze moest er nu toch echt van door 
Na vijftien jaar een besluit genomen 
op basis van haar dromen. 
 
En nu zal ik het toch beleven, 
een fusie zal ons toekomst geven. 
Zo vierden wij met pinkster wonderlijk verblijd 
een feest van toekomst en verbondenheid 
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Tijdens een mooie dienst heel treffend 
werden de pijntjes van loslaten ge-effend. 
Mooie woorden, muziek en zang, 
brachten een bijzondere sfeer op gang 
 
Ella kreeg een sympathiek cadeau, 
het koor applaus in fortissimo. 
Na dit optreden lukt dat niet meer. 
In deze vorm zie je ons niet weer! 
 
In kleine kring hebben we toen lach en traan, 
in de Mennozaal z'n gang laten gaan. 
Zij na 15 en het koor na bijna 72 jaar. 
Op een dag als deze, kwam dat fantastisch bij elkaar! 
 
Henk Huyer –  aftredend voorzitter 
 
noot: eerste repetitie op 4/9 aanstaande als DG regiokoor te Roden. 
Nieuwe dirigente: Jellie Alkema 
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Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 9 mei 2017 
 
Passend bij de periode van herdenken en vieren, maar met een andere insteek, 
leest Jantien als inleiding ‘In mei’ : als de lente komt en de natuur na de winter 
weer uitloopt.  
Gezien de ziekte van Geert, de discussie tijdens de vorige KR over de bezin-
ningsbijeenkomsten en de drukke bezigheden die er nu voor Jacob liggen is be-
sloten om deze vergadering een gewone KR te houden en niet een inhoudelijke 
bezinningsbijeenkomst. 
Jan Cees en Alex overleggen regelmatig met Jacob wat betreft taken die hij 
wel/niet over kan nemen, vooral ook met oog op zijn belasting. Mei is een drukke 
maand met ook een aantal GDS activiteiten. Ook met Geert is contact geweest. 
T/m oktober zal gezocht worden naar vervanging voor de kerkdiensten. Er wordt 
ook gekeken naar mogelijkheden voor combinatie van diensten met onze buur-
gemeenten.  
Helaas is het voorbereidingsweekend voor het nieuwe seizoen (2017-2018)  niet 
doorgegaan. De verwachting is dat er in het programma niet veel verandering zal 
zijn t.o.v. het afgelopen seizoen.  Er komt in juni weer een open avond voor de 
gemeente om uit te wisselen over de plannen voor het komend seizoen.   
Vanuit de Werkgroep Verhuur wordt nagedacht over meer inzet van vrijwilligers 
bij de kosterij.  Het is de wens om dit wat meer structureel aan te pakken. Er 
worden leden/belangstellenden persoonlijk,  middels een brief, benaderd om 
hierin een bijdrage te leveren.  
De toiletgroepen zullen worden gereviseerd; ook met het oog op de verhuur. 
 
Sjoukje Benedictus, notulist 
 
 

Gaan we het kerkplein wat opfleuren? 
 
Onlangs was er een Open Dag voor nieuwe huurders van de Kerk, Mennozaal en 
Diaconie. Bezoekers werden welkom geheten met een Rode Loper en een paar 
prachtige plantenbakken. Het zag er heel fraai uit. De loper is weer terug naar 
zijn eigenaar en de meeste van de plantenbakken schonken we aan het Gasthuis. 
Omdat het zo aardig was zeiden we in de Beheerraad tegen elkaar dat we het 
kerkplein misschien wat zouden kunnen opfleuren. Wat te doen met groen, wat 
met verlichting, wat met de bestrating en de stalling van fietsen. Als we wat 
gaan doen, moet bedacht worden dat er altijd ruimte voor auto’s moet blijven: 
bij een uitvaart, concert, of onderhoudswerk moet de kerkzaal goed bereikt kun-
nen worden. Ook moeten we goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld de brand-
weer. Ofwel: het vraagt om een voorzichtige en bescheiden aanpak als we wat 
gaan doen. Dat wat we gaan doen, moet goed te onderhouden zijn en niet leiden 
tot extra werk voor de koster. We horen graag wat u er van vindt. We horen 
graag uw wensen en ideeën. Dan gaan we op basis daarvan eens verder aan de 
slag. 
Namens de Beheerraad, 
 
Anne v.d. Meer en Pieter Westra. 
 
 

Opbrengst Mennomaaltijd 
 
We hebben weer een mooi jaar met de Mennomaaltijd gehad. Maar het was niet 
alleen gezelligheid en lekker eten. We hebben ook € 264,04 opgehaald voor het 
goede doel. Het geld gaat dit jaar naar de Open Hof, de dagopvang voor daklo-
zen in Groningen. 
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Pijke Vossestein 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 25 juni 
10.15-14.00 Regionale Buitendag 
met lunch in Norg, Café Zwaneveld, 
Oosteinde 33 
(dus niet in Tolbert, zoals nog in het 
vorige Gemeenteblad stond) 
Programma: zie onder Algemeen in 
vorige Gemeenteblad en Website  

Er is géén dienst in ’t Witte Kerkje! 
 
Zondag 2 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool met afsluiting 
van het seizoen 
 
In de zomermaanden is er weer om 
de week dienst bij ons en zijn we de 
andere zondag te gast in ’t Witte 
Kerkje (Jachtlaan 11) 

Zondag 9 juli 
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 
 
Zondag 16 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 23 juli 
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 
 
Zondag 30 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 6 augustus 
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink

Zondag 13 augustus 
10.00 Zr. H.P. Kieft 
 
Zondag 20 augustus 
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 
 
Zondag 27 augustus 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Om 14.30 is de afscheidsdienst van 
ds. R.J. Immink in de Dorpskerk 
 
 
Andere activiteiten 
 
Donderdag 22 juni 
30+ afsluiting seizoen 
 
Dinsdag 27 juni 
14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst 
voor even contact in de vakantietijd 
 
Dinsdag 4 juli 
09.45 Themaochtend  
met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 
 
Dinsdag 25 juli 
14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst 
 
Woensdag 9 augustus 
19.30 Redactievergadering 
(geen redactievergadering in juli) 
 
Woensdag 24 augustus 
14.00 Jaarlijkse reisje Zusterkring 
vertrek vanuit de Voorhof 
 
 
 

 
   

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 6 juni 2017 
 
Iedereen is present. Bij de 
agenda was een mailtje van on-
ze nieuwe overbuurvrouw, die 
ons waarschuwde voor een ge-
vaarlijke exotisch plant aan de 
zuidkant van de parkeerplaats: 
de Japanse duizendknoop. Voor 
de opening waren we hierover al 
heftig in gesprek. Iedereen had 
hier op internet de nodige in-
formatie over opgezocht en de 
haag planten op de parkeerplaats bekeken. Deze rij planten staat er overigens al 
jaren en vormt een mooie afscheiding met het hek van de bostuin er achter. De 
plant heeft een bamboeachtige stengel en bloeit ook leuk. Deze duizendknoop 
woekert echter ondergronds en kan daardoor het asfalt op de parkeerplaats sterk 
beschadigen. Verwijderen is een kwestie van lange adem. Volledig uitgraven van 
de wortels is niet mogelijk. Consequent maaien en het groen afvoeren via de 
grijze container is het advies, want elk stukje kan weer uitgroeien tot een nieuwe 
plant, die zeer goed bestand is tegen gif. Een aardige klus voor onze tuinlieden 
Simon en Roelof. Daarna volgen we de agenda. 

Ds. Van der Werf doet verslag van zijn vierdaagse seminar in een klooster op 
Cyprus (Paulus was hier) en zijn vakantie daarna. Met name de ervaringen met 
de grens tussen Grieks- en Turks-Cyprus maakten veel indruk. Het dagelijks le-
ven op het eiland is doortrokken van de Griekse orthodoxie. 

De Doopsgezinde Gemeente Haren heeft de status van een ANBI (een Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Dat kan belastingvoordeel opleveren m.b.t. hoofdgeld 
en andere giften aan de gemeente. Er zijn steeds meer leden die daarvan ge-
bruik maken. Om deze ANBI-status te behouden moeten jaarlijks voor 1 juli de 
gegevens (beknopt jaarverslag en een verkorte staat van baten en lasten) op de 
ANBI-site van de belastingen worden aangepast. 

Dan volgt de terugblik op de diensten. Op 7 mei preekte ds. Van der Werf over 
herdenken met de geschiedenis van de ‘Russen’ (het waren Oezbeken) in kamp 
Amersfoort. Remco Reiding heeft zich jarenlang ingespannen om deze geschiedenis 
en de namen en de familie te achterhalen, zodat gedenken weer mogelijk is. 
Op 21 mei ging zr. Van Kempen voor. In het Thomas-evangelie vragen de disci-
pelen zich af wat er met ons gebeurt als we doodgaan. Als antwoord volgt de 
gelijkenis van de graankorrel. Alles (ook de ziel) is een kringloop, een cirkel. De 
eeuwige wereld is niet zozeer een ‘plaats’ maar een ‘zijn’. Het is de Geest die 
levend maakt. 
Ds. Meihuizen ging voor op 28 mei, ‘wezen-zondag’, met als thema: Elkaar zien 
in vrede. In de open ruimte bood de heer Ritsema namens de nieuwe Stichting 
Oud Papier de cheque van € 5.000 aan voor renovatie van de keuken van het 
kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao. 
In de mooie dienst op de 1e Pinksterdag in Groningen met ds. Yetsenga stond 
muziek centraal: Een bijzonder afscheid van dirigente Ella van Osnabrugge en 
het koor in oude samenstelling. 

Voor de buitendag op 25 juni in Norg moet u zich opgeven bij de kerkenraad. 
In de zomermaanden zijn we weer om de week te gast in de dienst in ’t Witte kerkje. 
De kostersdiensten worden verdeeld, daarna sluit de voorzitter de vergadering. 

Mads Haadsma  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw1My5zsXUAhXPY1AKHQeVCMkQjRwIBw&url=http://www.bestrijdingduizendknoop.nl/duizendknoop.html&psig=AFQjCNEimS8y2C7Sehrsm3yIa6dNkgoYXQ&ust=1497814078977846
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Het Quiltuitje 
 
Woensdag 14 juni was het zo ver, het quiltuitje. 
Met zes quiltzusters op stap naar de Fraeylemaborg in Slochteren, om daar te 
lunchen. 
Eén zuster was jammer genoeg verhinderd. Het weer was prachtig en de vogels 
zongen uitbundig. Op een heerlijk schaduwplekje onder een grote boom hebben 
we genoten van het heerlijke eten. Na het uitbuiken hebben we de tocht hervat. 
Op weg naar de “De Frottende Freule”. Een leuk winkeltje in een statig heren-
huis. Daar hingen prachtige quilts en er waren veel mooie stofjes. 
We konden er niet afblijven maar dat werd met een streng gezicht ten strengste 
verboden. De freule vertelde ons 
ook dat er “Quiltpolitie” bestaat. 
Wij hadden daar nog nooit van 
gehoord, maar dat zijn dames 
die niet zeggen: ”Wat is dat 
mooi”, maar bijvoorbeeld: ”Dat 
hoekje is niet netjes en de 
steekjes zijn niet even groot.” 
Nadat we onze inkopen hadden 
gedaan wensten we elkaar een 
fijne zomer toe en ging ieder 
zijns weegs. Kortom een heel 
gezellige dag. In september 
gaan we weer aan de slag. 
 
Jantiena de Vries-Durksz 
 
 
INLIA en de Raad van Kerken 

 
De Raad va Kerken in Nederland ging met een delegatie op werkbezoek bij IN-
LIA, het netwerk ten behoeve van asielzoekers, dat in Groningen een thuisbasis 
heeft. 
‘Bij Inlia op bezoek betekent je schamen voor je land en trots zijn op je land’, 
vatte Yosé Höhne-Sparborth van de beraadgroep Samenlevingsvragen haar in-
drukken achteraf samen. Ze schaamde zich voor het beleid, dat soms zo admini-
stratief is gemotiveerd, dat het onvoldoende ruimte laat voor de menselijkheid; 
en ze is trots op vrijwilligers en betaalde krachten die door het oerwoud van de 
bureaucratie heen er in slagen om oog te blijven houden voor de mensen van 
vlees en bloed, mensen met verlangens en zorgen. 
 
De delegatie bezocht de bed-bad-brood-
plus-opvang in Groningen en de Tussen-
Voorziening voor statushouders (TuVo) 
in Eelde. De bed-bad-brood-plus-opvang 
biedt elementaire hulp aan asielzoekers 
met ernstige psychische en/of medische 
problemen en ook asielzoekers die nog in 
procedure en legaal in Nederland zijn, 
maar desondanks geen recht meer heb-
ben om in een azc te mogen blijven. 
De ‘plus’ staat daarbij voor ’24-uurs op-
vang met begeleiding’. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja2tunz8XUAhUSK1AKHUexD1kQjRwIBw&url=https://www.fraeylemaborg.nl/enquete.html&psig=AFQjCNFYBRWfngXo3jNsUr-3CTOKNtvB6A&ust=1497814305535153
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY-sOG2MXUAhUOJVAKHY8GCyQQjRwIBw&url=http://www.raadvankerken.nl/?b%3D4364&psig=AFQjCNFV-93EbgONcArdjKApbocWarKRtQ&ust=1497816660792993
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De opvang wordt gefinancierd door de gemeente Groningen. 
Aanvankelijk kregen de gemeenten nog een vergoeding hiervoor van de staats-
secretaris, maar deze heeft eind vorig jaar aangegeven de kosten hiervoor niet 
langer te willen vergoeden. 
 
De Tussen-Voorziening voor statushouders (TuVo) is een opvang in Eelde voor 
asielzoekers die een status hebben gekregen. In deze opvang wordt naast de 
reguliere inburgering al een aanvang gemaakt met de integratie. 
Hierbij zijn ook lokale kerkelijke vrijwilligers betrokken. 
 
Dirk Gudde, delegatieleider en voorzitter van de Raad van Kerken verwoordde 
het belang van het werk: ‘De aanpak van Inlia laat zien hoe veel kracht er in de 
samenleving zit: goede werkrelaties met de gemeentelijke overheid, met de poli-
tie en het maatschappelijk werk, de vele vrijwilligers, niet in de laatste plaats uit 
de kerken.’ 
 
Inlia heeft last, zo kreeg de delegatie te horen, van de ‘papieren werkelijkheid’, 
een te weinig kijken naar het belang en de toekomstmogelijkheden van de men-
sen om wie het gaat. Een schrijnend voorbeeld is dat van een jonge asielzoeker, 
die elders in het land een opleiding en werk had gevonden, maar niet naar een 
andere opvanglocatie mocht, waardoor dit toekomstperspectief voor haar op los-
se schroeven kwam te staan. 
Dertig procent ongeveer van de mensen die Inlia uiteindelijk moet opvangen, zit 
in een problematische situatie: medisch of psychiatrisch patiënt, of verslaafd. 
Dat vraagt veel van de begeleiding. 
 
Dit artikel is overgenomen uit ‘Oecumenisch Bulletin’ van de Raad van Kerken in Nederland. 
 
 
Zusterkring 

 
Beste zusters, 
Hier volgt het berichtje over ons jaarlijks reisje, goed om te noteren. 
Het is op donderdag 24 augustus. We komen bij elkaar in de “Voorhof” 
om 2 uur. 
De kosten bedragen 30 euro, graag met gepast geld betalen. 
Een ieder die mee wil, graag even bellen met Iet Reidinga,  
tel 050-3092588, email adres:   iet.reidinga@gmail.com 
Als er iemand is die wel wil rijden, ook graag even opgeven. 
We hopen op een gezellige middag en zijn om ongeveer 7.30 u weer thuis. 
 
Vriendelijke groeten  van  Iet en Aafke            
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Vanuit de kerkenraad. 
Op woensdag 28 juni komt de kerkenraad bij elkaar.   
Jelly Wester 
 
“Preekboek” 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger  

van onze zondagse diensten. 
Zondag 28 mei 2017 
 
Voorganger              - Ds. J. Kikkert 
Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 
Thema           - “De 7e zondag van Pasen, Wezenzondag”. 
Muzikale overdenking:     - “Der lieben Sonne Licht und Pracht”  

     van Martin Gotthard Schneider. 
 
 
Zondag 4 juni 2017 
Pinksteren; gezamenlijke dienst met de VVP. 
 
Voorganger              - Ds. T. Weidema-Bos 
Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 
Thema           - “Stuw mij Heilige Geest, opdat 
ik doe wat heilig is”. 
Muzikale overdenking:     - “Andante“ van Pietro Locatelli. 
Met medewerking van Denise Doek op dwarsfluit 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

AGENDA 
 
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 
te Assen 
 
Zondag  18 juni 10.00 uur Ds. J. van der Meer 
Zondag  25  juni Buitendag GDS in Norg 
Zondag  2 juli 10.00 uur Ds. J. Winkler Prins 
Zondag         16  juli 10.30 uur Mevr. F. Dijk, gezamenlijke 
                                                           dienst met de VVP 
Zondag  30  juli 10.00 uur Br. Dukers 
Zondag  13  augustus 10.00 uur Ds. C. Winkler Prins 
Zondag   27 augustus 10.00 uur Ds. Klein Nagelvoort 
 
De ochtend- en avond gespreksgroep zijn op zomerreces. 



Algemeen 
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Hallo Allemaal, 

Ik kreeg van een Fins/Nederlandse kennis die werkt aan de universiteit van Oulu 
in Noord-Finland het verzoek of ik een Finse uitwisselingsstudent (afkomstig uit 
haar geboortedorp, Inari) die een half jaar naar Groningen komt naar de Hanze 
Hogeschool kan helpen bij het vinden van onderdak. De student zelf, Ville Linna, 
stuurde mij ook nog een (Engelstalige) mail. Hij is student "Construction ma-
nagement" aan de Oulu University of applied sciences en zal hier studeren van 
begin september tot februari volgend jaar. Hoe oud hij is, schrijft hij niet. 

Het enige wat ik kan doen is rondvragen. Mijn vraag aan jullie is dan ook: weten 
jullie iets of iemand die deze jongeman verder kan helpen? Laat het mij dan we-
ten, of eventueel rechtstreeks aan hem (mailadres: t5livi00@students.oamk.fi). 

Verder wens ik jullie allen een goede zomer en tot ziens in september in Roden 
of elders. 

Groeten,  Nellejet Zorgdrager 

 

 

 

mailto:t5livi00@students.oamk.fi
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZmIvL0sXUAhVRElAKHQL1CEIQjRwIBw&url=http://herebemonsters.wikia.com/wiki/File:Inari_world.png&psig=AFQjCNFRUVj_MsKtvPN6VBj_y4kETA9OcQ&ust=1497815171612282


 

 

Colofon Assen 
 
Consulent voor het gehele pastoraat 
incl. gespreksgroepen: 
Ds J.H.Kikkert, Entinge 7 
93012 TT Roden 
06-51516030 
Kerkenraad: 
Voorzitter: 
A.J. Anema (voorzitter) 
Plataanweg 33 9401 TR Assen 
telefoon 0592  202015 
Secretaris: 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 
tnv Doopsgezinde Gemeente p/a 
Tymanshof 8 
Kerkgebouw:  
Oranjestraat 13 Assen 
Postadres: Telgenkamp 7 
9451 GE Rolde 
info@dgassen.doopsgezind.nl 
website:  
www.dgassen.doopsgezind.nl 
Wijkhoofden: 
Wijk 1: Kloosterveen  
Zr R.de Poel-Hijlkema 
Hoofdweg 220  9421 VE Bovensmilde 
0592-412404 
Wijk 2: Beilen   
Br. H.Manting 
Pr. Bernhardstr 1-P 9411 KH Beilen 
0593-543939 
Wijk 3: Centrum/West 
Br.G.J.Blanksma 
Emmastraat 8   9401 HG Assen 
0592-316688 
Wijk4: Rolde/Loon/Gieten/Assen 
Oost 
Zr. J.Wester-Veenstra  Telgenkamp 7 
9451 GE Rolde  0592-248053 
Wijk 5: Marsdijk / Rhee / Assen 
Noord / Peelo 
Zr. A.Hummelen-Evenhuis 
Asserstraat 202   9486 TE Rhee 
0592-291662 

 
Eenrum-Mensingeweer 
 
Predikanten: 
Ds Geert Brusewitz  (pastoraat) 
Ruischerwaard 36         
9734 CE Groningen 
050 8500387  
        en 
ds Jacob Kikkert 
Entinge 7 
9312 TT Roden 
06-51516030 
 
Kerkenraad: 
                                        
Voorzitter: 
Br Hendrik Jan Woltersom 
06-22931910 
e-mail: 
hj.woltersom@kkgkka.nl 
                                                                      
secretaris: 
zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 
0595441339 
e-mail: 
anja.hekmawierda@kpnmail.nl 
                        
Boekhouder: 
zr Margriet vander Tuuk-Homan               
0595 422412 
rvandertuuk@hetnet.nl 
rek.nr:                  
NL63INGB0000952299 
 
Vermaning: 
J.J.Willingestraat 15  
9967 PB Eenrum 
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