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Hoofdartikel

Het weer tijdens Hemelvaart
door Edith de Jonge

Hemelvaart: voor de één een belangrijk religieuze dag, voor de ander een verplichte vrije dag. Aangezien Hemelvaartsdag in Nederland een officiële feestdag
is, zijn veel Nederlanders op deze dag vrij. Vaak is men ook op de dag na Hemelvaartsdag vrij zodat er een reeks van vier vrije dagen ontstaat. Het Hemelvaartweekend, zoals men periode van vrije dagen rondom Hemelvaart ook wel
noemt, biedt tal van mogelijkheden. Terwijl de ene de tent van zolder haalt om
een paar dagen te kamperen, bezoekt de andere één van de evenementen die
georganiseerd worden tijdens het Hemelvaartweekend. Maar één ding komt duidelijk naar voren. Men wil, als het enigszins kan, voornamelijk aan buitenactiviteiten deelnemen! Maar hoe ziet het weer tijdens het Hemelvaart-weekend er
uit? Of bepaalde buitenactiviteiten tot een succes behoren of juist tegenvallen, is
namelijk voor een groot deel afhankelijk van het weer.
De dag waarop Hemelvaartsdag valt, is afhankelijk van de datum waarop Pasen
valt. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag en is 39 dagen na de Eerste
Paasdag. De Eerste Paasdag is altijd de eerste zondag na volle maan in de lente.
Voor het gemak definieert men 21 maart als het begin van de lente. (De astronomische lente begint overigens in verreweg de meeste jaren op 20 maart in
plaats van 21 maart. Er zijn zelfs jaartallen waarbij de astronomische lente op 19
maart begint.) De Eerste Paasdag valt tussen 22 maart en 25 april. Hemelvaartsdag valt dan tussen 30 april en 3 juni. Het verschil tussen de vroegste datum en de laatste datum is bijna vijf weken. In het voorjaar is een periode van
vijf weken een periode waarin veel kan veranderen wat het weer betreft. Zijn
winterse buien eind april niet uitgesloten, een maand later kan het volop zomer
zijn.
Op Hemelvaartsdag 4 mei 1921 is de laagst gemeten temperatuur op het KNMIstation Groningen gemeten sinds het begin van de officiële metingen. De temperatuur daalde tot: -2,4°C en dat op zo’n 2 meter boven het maaiveld. Vlak boven de grond zal de temperatuur ongetwijfeld nog enkele graden lager zijn geweest. Ook de daarop volgende nachten van dit Hemelvaartweekend daalde de
temperatuur ’s nachts tot onder het vriespunt. Voor de koukleumen een geruststelling: de laatste keer dat het kwik tijdens Hemelvaartsdag daalde tot onder
het vriespunt was op 16 mei 1996. In deze nacht werd in Eelde een temperatuur
gemeten van: -1,1°C.
Hemelvaartweekenden waarbij de temperatuur stijgt tot boven de 25°C zijn niet
uniek maar temperaturen boven de tropische grens van 30°C zijn wel zeldzaam.
Toch is er volgens het archief van het KNMI Hemelvaartsdag 24 mei 1922 tropisch verlopen met een maximum temperatuur van: 32,8°C. De minimumtemperatuur van deze Hemelvaartsdag is met: 16,8°C uitzonderlijk hoog. De
gemiddelde temperatuur van deze bijzondere Hemelvaartsdag is: 25°C. Men kan
zich afvragen of er niet iets fout is gegaan tijdens het meten. Tot 31 januari
1946 mat het KNMI namelijk in de binnenstad van Groningen. Vanaf 1 februari
1946 is het KNMI-station verhuist naar Groningen Airport Eelde.
Sinds 1957 worden in Eelde ook de neerslaghoeveelheden gemeten en geregistreerd. Het aantal Hemelvaartweekenden dat helemaal droog verliep, wint het
nog steeds van de Hemelvaartweekenden waarbij wel neerslag is gevallen. Vanaf
het jaar 1957 zijn 18 Hemelvaartweekenden helemaal droog verlopen. Het is
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sinds 1957 slechts vijf maal voor gekomen dat er iedere dag neerslag viel tijdens
het Hemelvaartweekend. Sterker nog: er zijn evenveel Hemelvaartweekenden
die zonder neerslag zijn verlopen als de som van de Hemelvaartweekenden
waarbij op drie of op alle dagen neerslag viel. De dag van een Hemelvaartweekend waarop de grootste neerslaghoeveelheid is gemeten, is de zondag na de
Hemelvaartsdag van 1994. Op deze zondag viel ruim 50mm aan neerslag. Bijzonder is dat in het Hemelvaartweekend van het daaropvolgende jaar (1995) de
grootste hoeveelheid neerslag dat tijdens een Hemelvaart-weekend is gemeten
sinds het begin van de neerslagmetingen in 1957. Verdeeld over de vier dagen
viel ruim 58 mm aan neerslag.
In de beleving van het weer is de zon een belangrijke
factor. De dag ziet er zo anders uit als de zon schijnt.
Mensen die aan buitenactiviteiten gaan deelnemen,
willen dan ook maar al te graag weten of de zon nog
gaat schijnen. In het verleden zijn Hemelvaartweekenden geweest waarbij de zon het één of twee dagen
liet afweten maar een volledig zonloos Hemelvaartweekend is sinds 1906 niet voorgekomen. Het Hemelvaartweekend met de meeste zonuren was het Hemelvaartweekend van 2016. Eelde registreerde tijdens
dit weekend ruim 55 zonuren. Opmerkelijk is dat de
Hemelvaartweekenden met meer dan 50 zonuren de
afgelopen 30 jaar hebben plaatsgevonden. Zowel in
het Hemelvaartweekend van 1998 als van 2003
scheen de zon ruim 51 uur. Het meest sombere Hemelvaartweekend was het
Hemelvaartweekend van 1973. De zon was in de vier dagen slechts 2 uur te
zien. Samenvattend kan men concluderen dat het Hemelvaartweekend zowel ’s
zomers als koel kan verlopen, zowel met als zonder neerslag en zowel een zonovergoten al zonloos.
Toch is er een Hemelvaartweekend dat anders dan de andere Hemelvaartweekenden de geschiedenis in is gegaan. In 1983 viel Hemelvaartsdag op 12 mei. Het
weer zag er aan het begin van deze donderdag helemaal niet verkeerd uit. Er
stond een matige wind uit het zuiden. De weersverwachting voor deze dag was
alles behalve je zorgen over te maken. Af en toe een bui maar tussen de buien
door was er genoeg ruimte voor de zon. Veel mensen trokken er op uit. Voor de
watersporters was deze dag een mooie dag om te gaan varen. Maar in de loop
van die ochtend trok geheel onverwachts een storm via Zeeland Nederland binnen. Ondanks pogingen om iedereen te waarschuwen, kwamen deze waarschuwingen voor veel mensen te laat. Talloze watersporters kwamen op de Zeeuwse
Wateren en het IJsselmeer in de problemen. Deze Hemelvaartstorm heeft in Nederland 10 mensen het leven gekost.
Kleine storingen die deel uitmaken van een grote storing, zich onopgemerkt kunnen ontwikkelen boven het Kanaal en vervolgens noordoostwaarts trekken,
noemt men binnen de Meteorologie ook wel Kanaalrat. Door de kleine afmetingen van zo’n kleinschalige storing, bestaat er de kans dat de storing niet wordt
waargenomen en wordt opgenomen in het weermodel. Uiteindelijk heeft de Hemelvaartstorm van 1983 geleid tot een nieuw weermodel. Een weermodel dat
werkt met een veel kleinere resolutie zodat de kans dat een kleinschalige storing
als de Kanaalrat niet meer onopgemerkt blijft.
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Kerkdiensten en
Activiteiten

Dinsdag 13 juni
18.00 uur Mennomaaltijd
19.45 uur Natafelen; inspiratieavond
Woensdag 14 juni
Redactievergadering
Gemeenteblad
Zaterdag 17 juni
14.45 uur Uitstapje Wijk Vinkhuizen

Zondag 28 mei
10.00 uur Br. D. Verbrugge
Afscheid en bevestiging
wijkcontactpersonen
Maandag 29 mei
19.00 uur Shalom Culture; lezing
door Henk Puts over Joodse kunstenaars uit Nederland: Jozef Israëls
(1824-1911) en de Haagse School,
en zijn zoon Isaac Israëls (18651934): mensen en landschappen.
Zaaltje boven de Mennozaal € 10.19.30 uur Doopsgezind koor

Zondag 18 juni
10.00 uur Ds. F.R. Fennema
Dinsdag 20 juni
17.30 uur Doperse Dis
Zondag 25 juni
10.00 uur Buitendag
Ds. J.H. Kikkert

Donderdag 1 juni
20.00 uur Martin Buber studiegroep

Dinsdag 27 juni
19.30 uur Kerkenraad

Zondag 4 juni Eerste Pinksterdag
10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga
m.m.v. Het Groninger
Doopsgezind Koor
Afscheid van de dirigente Ella van
Osnabrugge en van het koor in zijn
huidige samenstelling
Dinsdag 6 juni
10.00 uur Koffiemorgen
19.30 uur Kerkenraad
Vrijdag 9 juni
18.00 uur Bijbel, pizza en Bier
Zaterdag 10 juni
20.00 uur Dubbelconcert:
A capella kwintet Full House uit Vries
en Vocaal ensemble Moving Colours
uit Berlijn
Zondag 11 juni
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert
Geboortedankzegging
17.00 uur Iona Vesper
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Ontwikkelingen rond het Doopsgezind kerkkoor
Onze dirigente Ella van Osnabrugge heeft te kennen gegeven aan het einde van
dit seizoen met de koorbegeleiding te stoppen. Als koor hebben wij 15 jaar mogen genieten van een fantastische dirigente. Wij willen daarom op een gepaste
wijze afscheid van haar nemen.
Dat afscheid gebeurt in een kerkdienst op 4 juni aanstaande (eerste pinksterdag). In die dienst zal ons koor een aantal “highlights” van de afgelopen jaren
zingen, met onder andere delen uit de Deutsche Messe (Schubert), Messe Brêve
(Gounod en Rihovsky). Verder lichtvoetiger koormuziek uitmondend in een muzikale verrassing voor de aanwezigen in deze dienst. Nog één keer wil het koor
met Ella haar stempel drukken op een dienst in onze Vermaning!
Want er is meer gaande met ons doopsgezind koor Groningen/Haren.
Het koor houdt in deze vorm aan het einde van dit seizoen op te bestaan. Door
ouderdom/vergrijzing wordt het voor en aantal leden moeilijk te blijven zingen.
Er is een grens bereikt waarbij je in kwantitatieve en kwalitatieve zin nog een
koor kunt zijn. Het koor moest zich op haar toekomst bezinnen. In een poging
om onze bijzondere traditie toch nog een kans te geven, zijn we fusiegesprekken
aangegaan met het doopsgezind koor in Roden. Er ligt inmiddels de intentie dit in
het komende seizoen gestalte te geven. Daarmee is er ook opvolging gevonden
voor Ella, want Jellie Alkema neemt dan het stokje over.
We kunnen met een volwaardig koor, onder goede begeleiding, weer verder. De
koorleden zullen zich er binnenkort over uitspreken.
Ella zwaaien we dus uit in de dienst van 4 juni. We nodigen een ieder hierbij uit
aanwezig te zijn. Het koor zelf doet dat (met een aantal genodigden) tijdens een
lunch in aansluiting op de dienst. Dat wordt een moment voor ons zelf om 15
jaar dirigentschap van Ella de revue te laten passeren. Want het waren mooie
jaren!
Henk Huyer
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In memoriam: Erna Schilthuis-Robin
In de gezegende leeftijd van 92 jaar is van ons heengegaan zr. Erna SchilthuisRobin, weduwe van br. Jan Schilthuis sinds 7 september 2009.
Haar levenseinde viel te verwachten na een verblijf in verpleeghuis Coendershof.
Na luttele dagen thuis in haar woning aan de Van Houtenlaan overleed zij in haar
slaap. Moeder van Han, Anne-Claire, Wilco en Hilke.
Zij werd geboren in Den Haag waar ze ook opgroeide. Na haar rechtenstudie trad
zij in 1953 in het huwelijk met Jan Schilthuis.
Op vrijdag 21 april kwamen we in de Doopsgezinde kerk in Groningen bijeen
voor de afscheidsdienst. Het was haar wens dat de liturgie er precies zo uit zou
zien als tijdens de uitvaart van haar man. Zo openden we dan ook dit samenzijn
met de woorden ‘Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten
geeft, zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft’. We lazen uit
de Eerste Corinthiërsbrief, waarin de apostel ons zegt dat er veel verschillende
gaven zijn die wij hebben ontvangen, maar dat er één Geest is. Zr. Schilthuis
was de stimulerende- en stuwende kracht bij alle inzet die haar man mocht geven voor de Doopsgezinde Gemeente.
In 1986 leerde ik kort na mijn intrede als predikant allebei intensief kennen tijdens de vluchtelingenactie: zeven asielzoekers drie maanden in onze kerk. Tijdens die spannende periode was zij er thuis op de achtergrond, zorgzaam en af
en toe kritisch. De vraag: houden jullie het vol en is dit niet een te grote aanslag
op jullie bestaan? Ik heb haar daarbij als bijzonder waardevol ervaren. Erna was
lid van onze Gemeente met vragen en twijfels. De tekst die ook gekozen had
kunnen worden is volgens mij ‘ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’. Die spanning, niet alleen voor haar, maar voor velen van ons ongetwijfeld herkenbaar.
Wij zongen ook nu weer ‘De gedachten zijn vrij!’ Ook daarin herkennen wij haar:
absoluut niet dogmatisch, maar invulling en gestalte geven aan je leven en geloof zoals dat bij jou past. De dienst eindigde met ‘Ik voel de winden Gods vandaag, vandaag hijs ik het zeil’. Na een samenzijn, lunch en ontmoeting in de
Mennozaal vond de begrafenis plaats op begraafplaats Esserveld. Aan het graf
lazen we de woorden van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘Dit ene weten
wij en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren: er is een Woord, dat
eeuwiglijk zal duren, en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen’. Zo gaven wij uit
handen, haar toevertrouwend aan de Eeuwige, wiens vrede alle verstand te boven gaat. Groot is de dankbaarheid voor haar leven en zeker ook is de dank op
z’n plaats aan die mensen die haar trouw bezochten!
Zr. Schilthuis-Robin zal tijdens de dienst op Eerste Pinksterdag, 4 juni, door de
Doopsgezinde Gemeente worden herdacht.
Renze Pieter Yetsenga
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In memoriam: Ank Pfister-Sluis
Ank kon eindelijk weer terug naar haar geliefde Amsterdam. Maar het was wel
ten afscheid. Ze is niet meer. In die aloude Singelkerk stonden we op 24 mei
samen met haar familie, een laatste maal om haar heen en gedachten haar leven
op een wijze die bij haar paste: Met kleurrijke verhalen over kracht en onverschrokkenheid, over haar passie voor vrede en rechtvaardigheid, over haar liefde
voor koken en haar strijd voor de emancipatie van allochtone vrouwen. Haar
man Wim memoreerde die bewogen tijd van de vrouwenbeweging waarin Ank
actief was. Samen met Wim, met haar dochters Dink en Anne, met Geert, met
Yunior, met haar kleinkinderen en dierbaren, lieten haar we leven los, vergezeld
van de bloemen waarvan ze hield en met een gebaar dat raakt aan het goede
leven: wijn en taart om het leven dat nu voorbij is, te gedenken en te vieren.
Anna Hendrika Pfister-Sluis, ze overleed op 16 april in de Zuiderflat te Groningen, temidden van haar familie. In 2014 was zij en Wim in de Zuiderflat komen
te wonen. Wat dichter bij haar dochter. Want haar gezondheid was langzaam
achteruit aan het gaan. In die begintijd dat zij in Groningen woonden waren Ank
en Wim nog een trouwe verschijning bij de Mennomaaltijd en in onze kerkdiensten. Het afgelopen jaar werd dat steeds minder. Haar krachten namen onomkeerbaar af, zeker in de laatste maanden. Maar Ank zou Ank niet zijn als ze zich
daarbij zou neerleggen. Ze had zich nog nooit neergelegd bij de normale gang
van zaken en ze was vast van plan dat ook nu niet te doen. Toch heeft ze in die
laatste weken geweten dat ze stervende was. Heel bewust heeft zij afscheid willen nemen van haar dierbaren. Verdeeld over de dagen zei ze iets over iedereen;
over haar kleinkinderen en over hun partners (die door haar waren goedgekeurd), en dat ze Geert en Yunior als haar zonen beschouwde. Haar grootste
zorg was dat ze haar Wim moest achterlaten. Daarom vond ze ook dat ze nog
niet dood mocht gaan. Hoe moest het met Wim.
Ank werd geboren in 1933 in Amsterdam, in de Jordaan. Het waren de jaren van
crisis. In Amsterdam was de armoede vooral in de oudere arbeidersbuurten
groot. Haar moeder was gereformeerd, haar vader doopsgezind. Ze vertelde dat
haar vader nogal streng was. Hij stond er op dat zijn dochters de kansen zouden
krijgen die hij zelf niet had gehad. In plaats van naar de naaiateliers te gaan,
zoals veel van haar vriendinnetjes, mocht Ank doorleren, en ging naar de Mulo.
Dat was direct na die donkere oorlogsjaren die kinderen al heel snel volwassen
doen worden. De hongerwinter was zwaar, altijd koud en je werd gek van de
vlooien in je kleren. Drie maal per week om 7.00 uur in de rij staan bij de bakker, waar dan al een rij van zo’n 50 meter stond. Ze brengt de illegale Trouw
rond. En dan is er de bevrijding. De bevrijding maakt een onuitwisbare indruk op
haar en op iedereen: het is feest. En ze is op de dam. Die 7e mei 1945. Plotseling vliegen er kogels over het plein. Er komen twintig mensen om. Waaronder
een meisje van een jaar of twaalf: haar vriendinnetje.
Ze zal een jaar of zestien zijn geweest, dat ze samen met een vriendin brieven
begon te schrijven aan dienstplichtigen die op dat moment in dat verre Nederlands-Indië waren. Zo is ze aan haar Wim gekomen.
Ank werd gedoopt door Frits Kuiper in Amsterdam, 'de rode dominee’; een aimabel en bevlogen predikant, overtuigd pacifist met een groot sociaal hart. En die
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op veel jonge mensen in die tijd een grote indruk heeft achtergelaten. Als dooptekst kreeg ze de woorden uit de Galatenbrief (Gal.5.5 vv) mee, over de vrijheid
waartoe wij geroepen zijn. Het blijft bijzonder te ontdekken hoe zo’n tekst op de
één of andere manier met je meereist door het leven. Want vrijheid was voor
Ank een groot goed. Voor haarzelf en voor anderen. Ze raakt betrokken bij de
Rooie Vrouwen omdat, naar haar vaste overtuiging, vrouwen meer vertegenwoordigd moesten zijn in de politiek en de vakbeweging omdat ze een duidelijke
toegevoegde waarde hadden in de manier van denken. Ze was lid van Vrouwen
voor Vrede, en betrokken bij de Kamercommissie voor Minderheden. Ze nam het
initiatief tot een vrouwenhuis voor buitenlandse vrouwen. En dat werden er al
snel twee: in Amsterdam Oost en West.
Ze regelde met de Imam dat moslim vrouwen die normaal gesproken de straat
niet op mochten, met zijn toestemming naar haar centra mochten komen. Er waren naailessen, maar stiekem ook taalles. Er ontstond een kookproject, opgezet
door Turkse, Marokkaanse en Nederlandse Rooie- en Doopsgezinde vrouwen.
Doelstelling: een poging tot integratie in een multiraciale samenleving via het
fornuis. Veruit één van haar meest bijzondere en vooruitstrevende activiteiten
eind jaren tachtig, welke zelfs diverse regionale kranten haalde, was de uitwisseling met Turkse en Marokkaanse meisjes uit Amsterdam met meisjes van de
jeugdclub Raerd/Poppenwier. Ank en Wim hadden destijds een vakantiewoning
in Poppingawier. En Ank regelde voor de moslimmeisjes, verbonden aan het
buurthuis waar Ank werkte, een uitstapje naar Friesland. Samen met meisjes uit
Poppenwier hebben ze een boottocht gemaakt en de zeehondencrèche in Pieterburen bezocht. Ze bleven slapen bij Ank en Wim. Op haar eigen wijze had Ank
zoveel vertrouwen opgebouwd met de moslimgemeenschap rondom vrouwenhuis, dat dat kon. Een aantal maanden later reisden de Friese meisjes op hun
beurt af naar Amsterdam. Als hartstochtelijk republikein stemde ze in met de
ontvangst van koningin Beatrix in het vrouwencentrum. Maar alleen omdat de
gemeenteambtenaren opperden dat het werkbezoek handig zou zijn voor mogelijke subsidies. Tijdens het bezoek liet Ank zich ontvallen dat er in het centrum
een vrouw werkte zonder verblijfsvergunning. Ze was illegaal in Nederland. Of er
niet iets geregeld kon worden. "Dat moet kunnen", antwoordde Beatrix. En het
werd geregeld.
Ank Pfister koppelde een volstrekte no-nonsense mentaliteit en een gezonde allergie voor ambtelijke bureaucratie aan een natuurlijke autoriteit en onverzettelijkheid om de wereld te verbeteren; bijzondere eigenschappen die alleen overtroffen werden door haar lieve, attente en warme persoonlijkheid. Zó wordt ze
herinnerd door allen die haar kenden, maar bovenal door haar kleinkinderen voor
wie de vakanties en weekenden op Poppenwier; en de zelfgemaakte jam, de
geur van pannenkoeken en de duizend en één andere warme herinneringen die
daarmee verbonden zijn, onvergetelijk zijn.
Onder begeleiding van ds. Jaap Brüsewitz namen we afscheid in de stijl van haar
leven, werd de zegen over haar uitgesproken en vertrouwden we haar toe aan de
ontferming van de Eeuwige.
Dat de herinnering aan haar; haar kracht, de gaven van haar hart, de gebaren
waarin zij zich uitsprak, tot troost zij voor hen die haar zo dierbaar waren.
ds. Jacob H Kikkert
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Wat wacht ons in het nieuwe seizoen?
Praat mee op 14 juni om 19.30 uur
In deze maanden beginnen wij ons weer gedachten te
vormen over het jaarprogramma en activiteiten voor het
volgende seizoen. Naast een aantal min of meer vaste activiteiten in de gemeente zoals de Mennomaaltijd of de
Koffiemorgen, denken we na over de verder invulling van
het een en ander. Het liefst willen we hier iedereen uit de
gemeente bij betrekken.
We staan immers nog steeds voor spannende vragen die
te maken hebben met hoe we vorm gaan geven aan de
toekomst van onze geloofsgemeenschap in de richting die
nu voor ons ligt. Tegelijkertijd gaat ook het reguliere van
samen vieren, leren en dienen door. Het komende jaar
sluiten we aan bij het Jaarthema van de ADS. Dat luidt:
“zo goed als nieuw”. De interactie met elkaar en met de
wereld om ons heen doet ons veranderen, en verandert
ons nog steeds. Het doel van onze activiteiten door het jaar heen is om in al die
veranderingen na te denken over onszelf, en wat er met en om ons heen gebeurt. Zo proberen we oog te blijven houden voor de gebeurtenissen om ons
heen, maar ook om inzicht te krijgen in ons eigen leven. En of we in al die veranderingen iets kunnen ervaren van een omvormende kracht van God die ons tot
(zo goed als) nieuwe mensen kan maken, met een nieuwe blik op onszelf, de
ander en onze relaties. Vandaar: “zo goed als nieuw”
Als predikanten stellen we het op prijs als u over de invulling van het komende
winterseizoen wilt meepraten. Waar gaat onze belangstelling naar uit? Welke
thema’s zouden we aan de orde willen stellen? En ook: in welke vorm? Als gespreksgroep, een eenmalige iets, als viering, of misschien wel in de vorm van
museumbezoek of uitstapjes? Veel is mogelijk. Praat mee. Dat is nodig. De dominees hebben het nodig.
Ook diegenen die als voortvloeisel van het Waarderende Gemeenteopbouw activiteiten hebben vormgegeven in het afgelopen seizoen, worden in het bijzonder
uitgenodigd, uit om alvast mee te denken over hoe en waar eventuele nieuwe
voorstellen en projecten, een plaats kunnen krijgen in het jaarprogramma.
Op woensdag 14 juni mei, om 19.30 in de Mennozaal. Koffie en thee staat klaar.
ds. Jacob Kikkert
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Pastoraat
In onze gemeente proberen we op allerlei wijze aandacht en zorg voor elkaar te
hebben. Veelal gebeurt dit door gemeenteleden onderling. En ook de nieuwe opzet van de wijken en wijkcontactpersonen draagt daaraan bij.
Door de afwezigheid van collega Geert Brüsewitz zal het reguliere huisbezoek
door de predikanten wat minder frequent zijn dan u misschien gewend bent. Dit
laat onverlet dat ik waar nodig beschikbaar ben, zoals voor bijzondere omstandigheden van ziekte of persoonlijke pastorale nood. Nu is het zo dat zelfs in een
gemeente als de onze, die getalsmatig niet zo groot is, het soms kan zijn dat de
predikant niet onmiddellijk geïnformeerd wordt over het wel en wee van gemeenteleden of in geval van ziekenhuisopname. Daarom wordt het zeer op prijs
dat er contact met mij wordt opgenomen in geval van ziekte, ziekenhuisopname
of anderszins. Ik heb dan altijd tijd en gelegenheid voor een (zieken-)bezoek en
/of een gesprek..
ds. Jacob Kikkert

Nieuwe opzet wijkwerk voor onze gemeente
Vorig winterseizoen hebben we o.l.v. Marion Bruggen het project ‘Waarderend
Gemeenteopbouw’ gedaan. Eén van de uitkomsten van dit traject was het feit
dat er meer behoefte is aan onderlinge verbondenheid.
Trijnie Wesseling, Tiny Spanjer en Ellen van Drooge zijn het afgelopen jaar een
aantal keren bij elkaar geweest om de structuur van de wijkindeling aan te passen. In het verleden zijn er 32 wijken in onze gemeente samengesteld; deze wijken zijn destijds op postcodegebied bepaald.
Onze commissie is begonnen met het turven op de kaart van de stad Groningen
waar iedereen woont. Aan de hand hiervan zijn er 6 wijken met ongeveer evenveel leden samengesteld. Er is een wijk Binnenstad (wijk 2) en daaromheen zijn
er 5 wijken gevormd die uitwaaieren tot in de Provincie. Ons doel was om per
wijk meerdere wijkcontactpersonen te vinden zodat de taken goed verdeeld kunnen worden.
Een aantal wijkcontactpersonen vond dit een goed moment om hun werkzaamheden (vaak na vele jaren) stop te zetten en het stokje over te dragen. In de
kerkdienst van 28 mei nemen we afscheid van hen.
Andere wijkcontactpersonen blijven betrokken in ‘hun’ wijk door het verrichten
van hand- en spandiensten.
In een eerste bijeenkomst met alle wijkcontactpersonen op 6 april jl. werd er al
volop gediscussieerd hoe van start te gaan met deze nieuwe opzet.
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In de dienst van 28 mei delen we de brieven uit met daarin de vermelding van
uw nieuwe wijknummer, de namen van uw wijkcontactpersonen en een overzicht
van de namen van de andere leden van uw wijk.
Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om ze ons te stellen!
Tiny Spanjer, Trijnie Wesseling en Ellen van Drooge

Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 4 april 2017
Twee inzendingen uit de 40-dagen kalender van 2017 leest Reina als inleiding
voor: ‘Daarboven in de hemel’m een gedicht van Herman Finkers, ingezonden
door Manon ter Haar. En de tekst op 9 maart, over ‘het blijven staan in eigen
schoenen, oude of nieuwe’, ingezonden door Joke de Haas.
De agendapunten voor de komende ledenvergadering op 20 april as. zijn kort
doorgenomen. Vorige week is er een bijeenkomst geweest waar de financiële
stukken besproken zijn. Na de pauze zal de opzet van de nieuwe wijkindeling
worden gepresenteerd.
De open dag voor de Verhuur is goed verlopen. Ook de voorbereiding is heel
waardevol en goed geweest. De verhuurprijzen zijn vastgesteld en
gecommuniceerd. Er is een mooie folder gemaakt. Er zijn 6 belangstellenden
geweest. De verwachting is dat via mond op mond reclame de informatie ook
verder bekend en verspreid wordt. De voorbereidingsgroep blijft bestaan. Het
blijft van belang ons te realiseren dat er mensen nodig zijn om de verhuur te
realiseren; dit kan niet alleen door de koster gedaan worden.
De bezinningsavond van de KR in maart, met als thema Identiteit, is
geëvalueerd. De volgende inhoudelijke KR vergadering is op 9 mei. Het thema
van die avond is; Wat doen wij en wat willen we doen (vanuit onze identiteit).
De voorzittersgroep van de GGO (Grote Gemeenten Overleg: Drachten,
Heerenveen-Tjalleberd,
Leeuwarden,
Groningen)
is
bijeengeweest
in
aanwezigheid van Henk Stenvers. De `neuzen van de deelnemende gemeenten
staan weer dezelfde kant op`, met de opmerking dat ieder gemeente daarin haar
eigen tempo kan hebben. In mei is er weer een bijeenkomst gepland. Henk
Stenvers heeft in de tussentijd gesprekken met een aantal kleinere gemeenten in
Friesland. Volgende week is weer een bijeenkomst van de GGO- oriëntatie groep.
Nynke Veenstra en Femmy Busscher zitten namens de DGG in deze
oriëntatiegroep.
Sjoukje Benedictus, notulist
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Nieuws uit de Kleine Oecumene in Groningen
De Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen heeft een beroep uitgebracht op
Ds. Maren Overbosch-Mielke uit Zwolle.
Zij zal op Eerste Pinksterdag, 4 juni om 15.00 uur worden geordineerd door de
voorzitter van de Lutherse Synode Ds. M.J.A. Schulz (Breda). De dienst zal worden geleid door de consulent van de Lutherse Gemeente Ds. Renze Yetsenga en
door de hiervoor genoemde predikanten. De Lutherse Cantorij o.l.v. Tymen Jan
Bronda verleent medewerking aan de intrededienst. Na afloop is er gelegenheid
Ds. Overbosch te begroeten in de Lutherzaal. Tijdens de toekomstige gezamenlijke activiteiten van de kerken van de Kleine Oecumene zullen wij Ds. Overbosch
ook ongetwijfeld ontmoeten.
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Andere activiteiten
Dinsdag 6 juni
09.45 Themaochtend
met ds. Van der Werf
14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst
19.45 Kerkenraad

Doopsgezinde Gemeente
Haren

Kerkdiensten Haren

In de vakantie vervallen veel activiteiten. Maar wie even contact wil,
kan 6 en 27 juni en 25 juli gezellig
komen theedrinken op de Mikkelhorst
vanaf 14.00 uur.

Zondag 28 mei
10.00 Ds. N.C. Meihuizen
Zondag 4 juni, Pinksteren
10.00 Dienst met koor in Groningen,
ds. R.P. Yetsenga
Ella van Osnabrugge neemt in deze
dienst afscheid als dirigente

Woensdag 14 juni
19.30 Redactievergadering
Donderdag 22 juni
30+ afsluiting seizoen

Wie niet meegaat naar Groningen is
ook hartelijk welkom bij de provinciale pinksterdienst van de Vrijzinnige Protestanten in het Witte Kerkje
in Haren om 10.30 uur

Dinsdag 27 juni
14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst
Dinsdag 4 juli (onder voorbehoud)
09.45 Themaochtend
met ds. Van der Werf
19.45 Kerkenraad

Zondag 11 juni
10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje
Mw. C. Boon-Themmen
Zondag 18 juni
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool
Zondag 25 juni
10.15-14.00 Regionale Buitendag
met lunch in Tolbert, De Postwagen,
Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert
Programma: zie onder Algemeen
Alternatief: Dienst in ’t Witte Kerkje,
10.00 ds. R.J. Immink
Zondag 2 juli
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool met afsluiting
van het seizoen
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Verslag voorjaarsledenvergadering 11 mei 2017
De voorzitter, zr. Salomons, heet de aanwezigen welkom, en vraagt de vergadering te beginnen met het zingen van lied 1016 (Kom, laat ons opgaan); het laatste lied uit het nieuwe liedboek. Aanwezig zijn 17 leden en belangstellenden. De
agenda wordt binnen het uur afgehandeld, toch is er steeds voldoende gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
De notulen van de najaarsledenvergadering op 24 november worden goedgekeurd. Aan het jaarverslag van de kerkenraad wordt nog het verslag van de
Quiltgroep toegevoegd. De gemaakte comforter (vluchtelingendeken) kan deze
avond nog bewonderd worden en wordt daarna afgeven bij het MCC (voor hulp in
rampgebieden). Vervolgens wordt zowel het jaarverslag van de kerkenraad als van
de predikant goedgekeurd.
Wegens afwezigheid van br. Nienhuis geeft br. Haadsma toelichting op de jaarrekening. Hij loopt de verschillende posten langs. Door de kosten van de verbouwing van
de Vreehof en het omvangrijke buitenschilderwerk is de reserve voor onderhoud negatief. Deze reserve zal in de komende jaren weer aangevuld worden.
Br. Riepma doet verslag van de controle van de boekhouding die hij samen met
br. Haadsma heeft gedaan. Er is vooraf al digitaal inzage geweest in de bankrekeningen en de administratie. Door steekproeven is de financiële verantwoording
van zowel een heel klein als een groot bedrag gecontroleerd (van bonnetje tot
verantwoording in de boeken). Br. Riepma complimenteert de administrateur
met zijn zorgvuldig werk en stelt voor de jaarrekening 2016 vast te stellen en de
administrateur decharge te verlenen, waarmee alle aanwezigen instemmen.
Br. Reidinga stelt vast dat de opbrengst van de jeugdwerkcollecte op hetzelfde
niveau blijft en dankt de wijkorganisatie voor hun werk hiervoor. Het geld wordt
niet opgepot, maar vrijwel geheel uitgegeven aan het zondagsschoolwerk.
Br. Nanninga heeft de boeken van het Jeugdfonds weer zeer nauwgezet gecontroleerd en in orde bevonden. Hierop wordt penningmeester br. Reidinga decharge verleend. Beide broeders wordt dank gezegd voor hun werk voor dit fonds.
Zr. F. Tilstra en zr. A.G. Hoekema hebben het afgelopen jaar zorggedragen voor
de organisatie van de kanselbloemen. Leden kunnen op een lijst (op het zondagsschooltafeltje voorin de kerk) aangeven wanneer zij voor de bloemen willen
zorgen. Ze kunnen de bloemen dan zelf meenemen of geld doneren. Zr. Tilstra
en Hoekema zorgen dan voor de bloemen; zij zorgen ook dat de bloemengevers
kort tevoren een herinnering krijgen. Ze zijn bereid met dit werk door te gaan.
Als gemeente zijn we hier blij mee en als dank hiervoor is er voor hen uiteraard
een bloemetje.
Iedereen kan zich uitspreken over de opstelling van de stoelen in de kerkzaal: in
halve of hele cirkels om de tafel. Genoemd wordt dat bij opstelling in hele cirkels
mensen met een gehoorapparaat de voorganger minder goed verstaan, ook
doordat de spreker niet recht kan worden aangekeken. De opstelling geheel om
de tafel is vriendelijker en geeft een andere sfeer; sommigen leidt dit echter te
veel af. Afwisseling in de opstelling wordt ook gewaardeerd. Het zingen in een
hele cirkel wordt als individueel ervaren; in halve cirkels ben je meer gezamenlijk
bezig. De opstelling in een hele cirkel kan ook functioneel zijn zoals bij het
avondmaal. Besloten wordt in het algemeen een opstelling in halve cirkels te gebruiken en incidenteel in hele cirkels om de tafel.
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De vraag is of we zondag 4 juni (eerste Pinksterdag) zoals gepland dienst houden in Haren of met koorleden mee gaan naar de dienst in Groningen. De aanwezigen kiezen er wel voor naar Groningen te gaan, maar de bereikbaarheid
(openbaar vervoer, omleidingen, parkeren) van deze binnenstadkerk blijft een
groot obstakel. Na de zomer hoopt het koor met het koor uit Roden verder te
gaan als GDS-koor met de ene maand de repetities in Roden en de andere
maand in Haren, alles onder leiding van Jelly Alkema (dirigent/organist in Roden).
Bij de rondvraag merkt br. A.A. de Vries op dat op de GDS-vergadering duidelijk
werd dat de financiële situatie bij de ons omringende doopsgezinde gemeenten
zorgelijk is. Er zijn plannen een GDS-bureau op te richten waaraan bepaalde administratieve taken van gemeenten (door tekort aan menskracht) uitbesteed
kunnen worden. We mogen dankbaar zijn dat onze gemeente er financieel nog
goed voor staat en qua menskracht alles nog net kan bezetten; maar er zal met
het oog op de toekomst wel wat moeten gebeuren.
Na de koffie toont br. A.A. de Vries ons foto’s van gemeente-activiteiten. Startdag, kindervredesconferentie, kerstvieringen, broederschapsdag, paasontbijt en
buitendag komen voorbij. Er wordt een digitaal fotoarchief opgebouwd en bewaard ‘in de cloud’. De foto’s zijn vanaf 2007 en er kunnen er nog meer bij.
Graag aanleveren (op stick) bij br. A.A. de Vries.
Na het gezamenlijk zingen van Lied 419 (Wonen overal nergens thuis) wenst de
voorzitter allen wel thuis.
Mads Haadsma

Open Avond op 4 april 2017
Paul van Tongeren vond min of meer bij toeval gegevens over zijn tante Jacoba
van Tongeren en er bleek een door haar zelf op haar ziekbed geschreven terugblik op haar leven te zijn, dat ergens in een archief van de vrijmetselaars te vinden was.
Jacoba van Tongeren bleek in de oorlog 40-45 de leiding te hebben gehad over
een verzetsgroep ‘Groep 2000’. Deze groep heeft gezorgd voor onderduikadressen voor Joden en verzetsmensen en ook voor persoonsbewijzen, voedselbonnen
etc. De groep bestond uit een 150 mensen die elkaar niet kenden, of alleen bij
een nummer dat volgens een niet te kraken codering was opgesteld. Jacoba zelf
had het nummer 2000. Zo’n 1500 mensen zijn op die manier geholpen.
Van Tongeren vertelde over zijn eigen leven. Zijn vader en grootvader waren in
de oorlog gevangen genomen en gedood. Zijn moeder bleef achter met 5 kinderen en zij stortte naderhand geheel in. De kinderen werden in verschillende
andere gezinnen opgenomen.
Deze geschiedenis heeft Paul er toe gebracht zich in te zetten voor vredeswerk
en met name op het vlak van het voorkomen van burgeroorlogen. Die geschiedenis van zijn familie wilde hij onderzoeken ter wille van zijn eigen kinderen en
kleinkinderen.
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De verzetsgroep van zijn tante werd gesteund door de Hervormde Kerk in Amsterdam en met name door de algemeen secretaris van die kerk in deze oorlogsjaren. Zij werd daartoe aangesteld als maatschappelijk werkster om op die manier als kerkelijk werker te kunnen reizen en mensen bezoeken.
Zij leidde de groep met strakke hand, zoals zij zelf bijna als ‘soldaat’ was opgevoed door haar vader in Indië. Zonder moeder.
Ook doopsgezinden traden tot de groep toe, waarvan de bekendste Cor Inja was,
met zijn vrouw Ellen.
Het begon door contacten met de redactie van Vrij Nederland, die contact zocht
met haar familie om steun, vooral geldelijk. Maar zelf voelde zij zich als diep gelovige vrouw daar niet helemaal thuis.
In beginsel gebruikte de ‘Groep 2000’ geen geweld, al is dat wel eens voorgekomen, als het om het beschermen van eigen leven ging.
Aan het einde van de oorlog
ontstond een conflict met Henk
van Randwijk, die de groep wilde opnemen in het Landelijk
Overleg van verzetsgroepen,
maar die het zich niet kon
voorstellen dat de groep door
een vrouw geleid werd en dat
ook niet duldde. Bovendien was
Jacoba bang dat de geheimhouding van de identiteit van
de groepsleden in gevaar kwam.
Het is één van de redenen geweest dat de groep niet erg in het nieuws is gekomen, en ook niet de plaats heeft gekregen in de geschiedenis van het verzet, die
haar toekwam.
Paul van Tongeren heeft er voor gezorgd dat deze geschiedenis nu wel degelijk
bekend is geworden. Hij schreef het Boek: Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945).
Gabe Hoekema

Zusterkring 8 mei 2017
Alweer onze laatste reguliere bijeenkomst dit seizoen. We waren met zeventien
zusters. Op 4 april werd bij ons in Haren de landelijke studiedag van de LFDZ
gehouden en daarom was er in april geen bijeenkomst.
Gerbrig opende met een terugblik op de afgelopen week van herdenken. Steeds
meer hoor je persoonlijke verhalen verteld door ouderen die de oorlog heel bewust hebben meegemaakt en ondervonden. Hun verhalen zijn belangrijk.
Ook stonden wij stil bij het overlijden van ons oud lid Zr. Berthy Wieringa. Altijd
nog erg betrokken bij de kring. Op 14 maart overleden op 92-jarige leeftijd.
Gerbrig las het gedicht van Hanna Lam ‘De mensen van voorbij…’
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Na de thee vertelde ons nieuwe lid, Vremi Kruisheer, over haar jeugdjaren in
Zwitserland. Daar geboren en de eerste 26 jaren er gewoond. Haar ouders
scheidden zich af van de gangbare katholieke kerk, en richtten samen met een
kleine groep een nieuwe gemeenschap op.
Daar werd door de mannen veel discussie gevoerd over geloof en verdieping,
met de bijbel als uitgangspunt. De zondigheid en schuldbesef waren wel heel belangrijk. Maar er was wel veel mogelijk. Als kind had ze een gezellige jeugd,
want op hun boerderij (soort vakantiehuis) kwamen veel mensen met hele gezinnen logeren. Maar verder alles heel basic en zonder opsmuk. Haast zoals de
eerste doopsgezinden die ook heel eenvoudig leefden. Erg interessant haar verhaal te horen.
Het laatste halfuur liet Gerbrig ons via de beamer, nog foto’s zien van diverse
uitstapjes afgelopen jaren. Leuke herinneringen. We eindigden met het zingen
van lied 423 ‘Nu wij uiteen gaan’. Voor allen een goede en mooie zomer.
We starten weer met een uitstapje, waarschijnlijk op donderdag 24 augustus.
In de zomermaanden zijn er weer theemiddagen gepland op de Mikkelhorst te
Haren. En wel op de dinsdagmiddagen 6 en 27 juni en 25 juli (14.00-16.00u).
Ieder van harte welkom voor een praatje en een kopje thee.
Ria Dijkman

Zusterkring
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. 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

Adoptieprogramma
Uit de thermometer ontvingen we over de maand april een bedrag van € 36,80.
Uit de collecte van de lezing op 4 april ontvingen we een bedrag van € 15,00.
Met beide bedragen erbij is de totaalstand gekomen op € 440,15.
L. Huizinga
B. Huizinga-Lutgendorp
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Vanuit de kerkenraad DG Assen
Op woensdag 3 mei kwam de kerkenraad bij elkaar.
Zr. Wester las als bezinning het volgende gedicht.
Het is aan u
Eén
Eén
Eén
Eén

lied kan zorgen voor een onvergetelijk moment
bloem kan een droom waarmaken
boom kan het begin zijn van een bos
vogel de lente aankondigen

Eén
Eén
Eén
Eén

glimlach het begin van vriendschap
handdruk kan zoveel betekenen
ster kan een schip op zee leiden
woord kan genoeg zijn

Eén
Eén
Eén
Eén

stem kan een land veranderen
zonnestraal een kamer verlichten
kaars verdrijft de duisternis
glimlach overwint een somber gevoel

Eén
Eén
Één
Eén

stap is het begin van iedere reis
woord is voldoende om een gebed te beginnen
hoop geeft ons nieuwe levenskracht
aanraking neemt zorg weg

Eén stem kan wijze woorden zeggen
Eén hart kan de waarheid spreken
Eén leven kan het verschil maken.
U ziet, het is aan u!
(schrijver onbekend)
Ook deze keer hebben gesproken over de voortgang rond de verwarming die nog
steeds niet optimaal functioneert. Gelukkig hebben we de zomer voor de boeg.
Daarnaast stonden enkel financiële vraagstukken op de agenda. Het wel een wee
van enkele leden werd besproken. De ouder wordende gemeente vraagt de nodige zorg.
De volgende kerkenraadsvergadering is op woensdag 28 juni.
Jelly Wester
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Avondgespreksgroep
De laatste bijeenkomst van dit seizoen was op donderdag 11 mei. We hebben
ons weer gebogen over de Doperse spiritualiteit. Vanouds wordt bij Doopsgezinden de sterke verbinding tussen geloof en ethiek ervaren; geloven en ethiek zijn
niet van elkaar te scheiden. We hebben ons bezig gehouden met een aantal van
de zeven practises die David Augsburger aanreikt in zijn boek Dissident discipleship. Eén daarvan is de “koppige trouw”. Het drukt de solidariteit en gemeenschapsbeleving uit. De individualiteit binnen de geloofsgemeenschap maar tegelijkertijd ook de verbondenheid. Elkaar ook willen vasthouden in geschillen en
door de pijn elkaar willen blijven zien.
Een nader begrip is de “Gelassenheit”, het durven loslaten, je durven overgeven
en toelaten van dat waar we geen weet van hebben met het geloof als basis onder onze voeten.
En zoals gebruikelijk bij onze groep dwaalden we af naar de wereld problematiek, maar ook naar de dingen die ons in onze eigen omgeving bezighouden, de
zorgen in het gezin of om de wereld om ons heen. Ook hier kunnen we dan het
luisterend oor zijn voor elkaar.
Volgend seizoen gaat de avondgroep weer verder met een nieuw thema.

Zusterkring Assen 9 mei 2017
Ons jaarlijkse einde seizoen uitstapje georganiseerd door Johanne Oostra en
Margriet Bakker.
Alle 10 zusters zijn gelukkig aanwezig. We gaan dit jaar naar Vries naar “het
Koetshuis” een winkel en tearoom/theetuin. We verzamelen om 14:00 bij
Johanne en vertrekken in 3 auto's naar Vries. We worden om 14:30 verwacht
voor een afternoon tea. Bij aankomst wandelen we rustig door de winkel, waar
de tearoom achter in is. Er is heel wat te zien en te bekijken, voorin Belgische
bonbons en oudhollands snoep – posters en reproducties – houten speelgoed –
curiosa, antiek en 2e hands – toerist informatiepunt.
In de tearoom worden we verwelkomd door de eigenaar die de tea ook verzorgd.
We laten het aan hem over de soorten thee uit te zoeken, we hebben 6
verschillende soorten thee voorgeschoteld gekregen. Voor Jantine waren er goed
verzorgde lactose vrije lekkernijen. We zijn begonnen met 3 verschillende
sandwiches toen warme scones met jam en room daarna 4 x zoete lekkernijen.
We hebben het ons heerlijk laten smaken en ons buikje rond gegeten. Voor het
gezellig natafelen hebben we ook alle tijd genomen en zijn zeer tevreden en
voldaan weer naar huis gegaan.
Margriet Bakker
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Preekboek
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze
zondagse diensten.
Zondag 13 april 2017 Avondmaalsviering
Voorganger
Ds. R. Yetsenga
Organiste
zr. T. van Nimwegen
Muzikale overdekking: “Jezus, om uw lijden groot”, NLB 608
Zondag 16 april 2017. Pasen met de VVP
Voorganger
Mevr. F. Dijk
Organiste
zr. T. van Nimwegen
Thema
“Broodnodig lef om te hopen
op……..”
Muzikale overdenking:
“Christ ist erstanden” van J. Blum
Zondag 30 april 2017
Voorganger
Organist
Thema
Muzikale overdenking:
Zondag 14 mei 2017
Voorganger
Organiste
Thema
Muzikale overdenking:

Zr. H. Bruin
br. P. Bouterse
“ Ik ben het licht der wereld “
“Vroeg op de zondag”, van A. de Vries begeleid
met zang van Piet
Ds. T. Hiemstra
zr. T. van Nimwegen
“De stem van de herder”
“D’ Almachtige is mijn herder en geleide,
wat is er dat mij schort”. NLB 23a
AGENDA

Donderdag
Zondag
Zondag

18 mei
28 mei
4 juni

Zondag
Zondag
Zondag

18 juni
25 juni
2 juli

10.00 uur Ochtendgespreksgroep
10.00 uur Ds. J. Kikkert
10.30uur Ds. Weidema-Bos
Gezamenlijke dienst met de VVP
Pinksteren
10.00 uur Ds. J. van der Meer
Buitendag
10.00 uur Ds. J. Winkler Prins
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In de rubriek Algemeen trof u in april een artikel aan met als titel ‘Geweld in heilige
boeken’.
Bij dit artikel ontbrak de aanhef. De schrijver van het artikel is Peter Nissen (1959),
theoloog, kerkhistoricus, hoogleraar en predikant. Oorspronkelijk was Peter Nissen katholiek, maar thans remonstrant.
Het artikel is overgenomen uit ‘Op weg naar geluk’, een uitgave van de Raad van Kerken
in Nederland.
De redactie

GDS Buitendag op 25 juni
Hierbij nodigt de GDS alle gemeenten van harte uit voor de viering van onze gezamenlijke buitendag op 25 juni, dit jaar in het mooie brinkdorp Norg. We zijn
dan te gast in de prachtige accommodatie van de café-zalencentrum ‘Zwaneveld’. We beginnen om 10.15 uur met een kopje koffie. Uiterlijk 14.00 uur kan
ieder weer huiswaarts keren. Een mooie gelegenheid om elkaar regio-breed te
ontmoeten.
Norg is één der mooiste en oudste dorpen van Drenthe. Door de jaarlijkse paardenmarkten van Norg ontstonden rond de Norger brink een aantal koffiehuizen
en cafés. Café Zwaneveld is daar één van en al sinds 1894 in het bezit van dezelfde familie. Generaties gastvrijheid dus. Norg ligt op zo’n 30 autominuten van
de stad Groningen en op zo’n 20 minuten rijden van de stad Assen.
Waar
Café Zwaneveld, gelegen aan Oosteind 33 te Norg, heeft een ruime parkeergelegenheid aan de achterzijde, toegankelijk via de Brinkhofweide (een zijstraatje
van Oosteinde, neet voor het café). De accommodatie is toegankelijk via de achterzijde. Er is ruim gelegenheid om bij mooi weer buiten te verpozen, of eventueel een bezoek te brengen aan de ernaast gelegen Vlindertuin.
Kom niet met lege handen - We hebben twee vragen:
We vragen aan iedereen: om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie; koekjes, cakes, taarten. Dat is enerzijds leuk en verrassend, anderzijds scheelt het
ook een beetje in de kosten.
En we vragen aan iedere gemeente om op maximaal één A4-tje een een wens of
opdracht te formuleren voor het komende jaar voor onze gemeenten in het GDS
gebied. Het gaat om iets concreets en haalbaars, en waarvan je zegt: “als daar
meer van zou zijn zou het ons allemaal als GDS gemeenten ten goede komen".
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Het voorlopige programma voor deze dag is als volgt:
10:15 uur welkom met een kopje koffie / thee én wat erbij
10.30 uur inhoudelijk programma met daarin de gezamenlijke viering
11.30 uur is er een korte pauze met koffie/thee
12.30 uur een uitgebreid lunchbuffet
13.30 uur gezamenlijke afsluiting
Kinderen zijn van harte welkom…!
De kosten voor deze dag zijn € 8.00 p.p. Ter plaatse te voldoen.
Gaat u mee? Graag opgeven vóór 10 juni a.s. bij de secretaris van de
kerkenraad of bij ds. Jacob Kikkert, via e-mail: jhkikkert@doopsgezind.nl of tel.
06 5151 6030. Ook voor meer informatie kunt u altijd even bellen.
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Joël Haldemann is voorzitter van het team dat de komende MERK (Mennonitische Europäische Regionalkonferenz) voorbereidt. Hier presenteert hij het project.
Waarom een congres als dit?
Om de Europese Doopsgezinden gedurende enige dagen bij elkaar te brengen, opdat wij
elkaar beter leren kennen en elkaar over en weer kunnen verrijken. Dit soort bijeenkomsten hebben wij nodig, om ons te bezinnen op onze geloofsovertuiging, met de vraag
‘wat hebben we gemeenschappelijk’, hoe is een en ander verankerd in ons leven, zodat
we dit alles met elkaar kunnen en willen delen.
Tevens biedt dit ons de gelegenheid om gezamenlijk van onze hoop te getuigen.
Waarom is het thema ‘transmission’ (geloofsoverdracht) belangrijk?
Het Nederlandse voorbereidingsteam koos voor een dynamische benadering:
‘Zo’n verhaal kun je niet voor jezelf houden’;’Leef het verhaal!’
Wat willen we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, aan de generatie van nu
en de komende generaties doorgeven? Wat is het bijzondere in ons geloof, kernpunten
die we niet kwijt willen raken? Hoe delen we onze christelijk-doopsgezinde wijze van geloven met mensen die ons omringen? Dit soort vragen houdt ons bezig en daarom hebben we gekozen voor het thema ‘transmission’. Wij hebben van onze ouders en van andere, voor ons belangrijke mensen, iets buitengewoon waardevols meegekregen.
Hoe willen en kunnen we dat doorgeven aan de komende generatie? Dit is voor ons allen
een uitdaging.
Wie organiseren deze MERK-2018 ?
De MERK 2018 wordt deze keer door het samenwerkingsverband van de Franse Doopsgezinden georganiseerd (AEEMF, Association des Egilses évangéliques mennonites de
France). De AEEMF zal dus gastvrouw/heer zijn in Montbéliard (Franche-Comté, ten
zuiden van Belfort). Maar de gezamenlijke Europese samenwerkingsverbanden en geloofsgemeenschappen zijn ingeschakeld bij het tot stand komen van de MERK.
Wij hechten er grote waarde aan dat dit samenzijn zijn vruchten zal afwerpen voor het
gemeentewerk van alle doperse geloofsgemeenschappen in Europa.
Daardoor wordt de veelkleurigheid van de vele denominaties zichtbaar, want dat is
enorm verrijkend. We proberen dit op alle mogelijke manieren zichtbaar te maken.
Hoe ziet de voorbereiding van de MERK eruit?
We hebben een organisatiecomité (ComOrg) en een programmacomité (ComPro) samengesteld. Elk comité heeft een duidelijke opdracht: Het organisatiecomité draagt er zorg
voor dat alles wat met organisatie te maken heeft (financiën, communicatie, logistiek
etc.) voorradig is, waardoor ons congres zonder stress van begin tot eind kan verlopen,
terwijl het programmacomité zich met de inhoud en het verloop van alle programmaonderdelen (plenaire bijeenkomsten, workshops, andere activiteiten) bezighoudt.
Opdat uit alle afzonderlijke delen een zinvol geheel ontstaat, met optimale communicatie,
is het team gevormd (CoPil) dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de
MERK.
Dit team is samengesteld uit leden van het organisatie- en programmacomité.
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Waarom is gekozen voor
het Cultuur- en Sportcentrum ‘Axone’, in
Montbéliard ?
In eerste instantie zou de
MERK in Hautefeuille, ten
oosten van Parijs gehouden
worden.
Helaas bleek het vanwege
de veel en veel hogere kosten niet verantwoord te zijn
om vast te houden aan deze locatie. Daardoor moest
er gezocht worden naar een
andere plek, een gemeenschap die bij machte is een congres als dit onderdak te bieden. Hiervoor breng ik alvast
hulde aan het stadsbestuur van Montbéliard dat er alles aan zal doen om te komen tot
een geslaagde conferentie.
Bovendien waarderen wij de hulp en ondersteuning van de Mennonitengemeinde Montbéliard en de omringende gemeenten buitengewoon!
Wat zijn de ‘highlights’ van het programma ?
We willen graag dat dit congres een feest wordt! Wanneer een grote familie samenkomt
doen zich veel gelegenheden voor om van alles uit te wisselen, zoals vreugde vanwege
het weerzien, liederen, muziek, kunst enz. Al die aspecten zijn in ons programma opgenomen.
Voor jeugd- en jongeren is er alle ruimte: een groot deel van het programma is gericht
op deze leeftijdscategorie (concerten, theater etc.) en uiteraard zullen verrassingseffecten zeker niet ontbreken…
Daarbij zijn er exposities(Patchwork, Doperse geschiedenis) in samenwerking met de
stad Montbéliard en lezingen over onze geschiedenis.
Overigens bezit de omgeving van Montbéliard een rijke doperse geschiedenis; heden ten
dage zijn er nog aanwijsbare plaatsen en verhalen die daar naar toe verwijzen.
Joël Haldemann, directeur
AEDE (Association des Etablissements du Domaine Emmanuel) Hautefeuille, Frankrijk

INFO:
A.D.S. Henk W. Stenvers, Singel 454, 1017 AW Amsterdam; hstenvers@mennonites.eu
Renze P. Yetsenga, algemeen coördinator; r.yetsenga@outlook.com
Marijne Stenvers, jeugd- en jongeren; marijne.stenvers@gmail.com
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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
en
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

