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Hoofdartikel

Heeft Franciscus van Assisi (1182-1226)
ons nog iets te zeggen?
Saakjen van Hoorn-Dantuma
Twee jaar achtereen hebben wij gereisd door Italië en de plaatsen gezien waar
Franciscus geleefd, geloofd en gepredikt heeft. Door me te verdiepen in zijn leven ben ik geraakt door zijn leefwijze en heb grote genegenheid voor zijn persoon gekregen. In een aantal themadiensten in de regio heb ik verteld over de
bijbelse achtergronden, ervaringen en prachtige legenden die er van hem bekend
zijn.
In dit schrijven vraag ik me af waar Franciscus mij persoonlijk, in geloof en leven, een spiegel voor houdt en waar hij een uitdaging is bij mijn vragen aan onze tijd en samenleving.
In zijn leven draait het voornamelijk om zijn keuze tussen de armen te leven, hij
wordt “il poverello” genoemd. Hij wil leven in navolging van zijn Heer Jezus
Christus en hij doet het op een bijna onnavolgbare en radicale wijze.
Zijn intense verlangen is een brug te slaan over de grote kloof tussen rijken en
armen in zijn tijd. Bovendien wil hij de rijken en de overheden er op wijzen zorg
te dragen voor de zieken en slecht behuisden die meestal tot de “minores” ( de
minderen) behoren.
Eerst is hoon en vervolging zijn deel, later zal hij als heilige vereerd worden.
Hij hoopt dat mensen zich zullen bekeren en Jezus in de werkelijkheid van alledag willen navolgen, niet met groot vertoon, maar in alle nederigheid.
Een spiegel om in te kijken en ons af te vragen waar wij staan in deze vragen.
Hij is eveneens radicaal in het afwijzen van wapens
en geweld, hij probeert een kruistocht tegen te houden en zet zich steeds in tot het stichten van vrede
tussen de naburige steden in oorlog. Een zelfde radicaliteit treffen wij 200 jaar later aan bij doperse
groeperingen, die ook oproepen in navolging van
Christus af te zien van militaire betrokkenheid
Als mensen zeggen dat Franciscus goed is, dan wijst
hij hen op het woord van Jezus: “wat noemt u mij
goed, alleen God is goed”, en het is louter genade als
je deel mag hebben aan de goedheid van God. Mensen vergissen zich als zij denken dat goedheid uit hen
zelf komt. God is de Bron van alle gaven. Dit is vaak
een gesprekspunt tussen mijn atheïstische/humanistische vrienden en mij. Zij
vinden dat de goedheid uit onszelf komt, in ons zelf te vinden is. Als ik dan kijk
naar mijn eigen pover soort goedheid dan kan ik mij helemaal in Franciscus vinden, het is een Godsgave waaraan ik deel mag hebben en waarvan ik mag uitdelen.
Het is tegelijk mijn duiding van de Bron waaruit ik mag putten als het gaat om
goedheid, liefde, vrede en vergeving.
Genegenheid en verlangen voel ik bij Franciscus’ verborgen omgang met God in
gebed, contemplatie en overgave. Hij leeft als zijnde één met Gods liefde en
trouw, goedheid en vrede.
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God is voor hem een geheimenis, onzichtbaar vol goedheid en liefde die woont in
het ontoegankelijke licht, maar zich openbaart in Jezus, die de brug tussen mens
en God is geworden.
De Gids voor allen die de Stem gehoord hebben en willen gehoorzamen tot een
nieuw leven van verzoening, vrede en toewijding. Dit vind ik zo diepgaand en
evangelisch, warm en blij word ik ervan.
Ik ben ook getroffen door de visie van Franciscus op het lijden. Hij voelt zich
mede verantwoordelijk en wil mededrager zijn van Gods lijden aan deze wereld,
waar zoveel mensen kapot gaan door wat ze elkaar aandoen. Zijn wij ook mededragers aan Gods lijden in deze wereld? Kunnen wij bidden en geloven dat God
de Bron is van kracht, inzicht en wijsheid om iets van het menselijk lijden te verlichten?
Aan het eind van zijn leven wordt Franciscus verteerd door ziekten en pijn in lichaam en ziel. Hij kan niet meer lopen en wordt bijna blind. Hij valt in een diepe
depressie. Na die duisternis en godverlatenheid trekken de nevels weer op en
barst hij uit in een lof- en dank gezang dat wij als het “Zonnelied” kennen.
We kunnen het zonnelied ook zingen zoals het te vinden is in het (rode) Liedboek
gezang 400, op rijm gezet door dichter Schulte Nordholt. In het zonnelied is veel
symbool- en geloofstaal verwerkt wat tot een nieuwe studie uitnodigt.
Het gebed van Franciscus klinkt ons vertrouwd in de oren, het staat afgedrukt in
onze oude doopsgezinde liederenbundel:
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Meerdere boeken, maar vooral het boek: Franciscus van Assisi – de weg van het
evangelie- door Anton Rotzetter, docent in de franciscaanse theologie en spiritualiteit te Münster hebben mij geïnspireerd.
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Kerkdiensten en
Activiteiten
Zondag 22 oktober
10.00 uur Dienst in Haren
Ds. K. van der Werf
Geen dienst in Groningen

Woensdag 15 november
Redactievergadering
Donderdag 16 november
20.00 uur Broederkring
Vrijdag 17 november
18.00 uur Bijbel, pizza en bier

Zondag 29 oktober
16.00 uur Kliederkerk
Voor jong en oud

Zondag 19 november
10.00 uur Dienst bij DG
Westerkwartier in Noordhorn
Geen dienst bij DG Groningen

Donderdag 2 november
17.00 uur Bijeenkomst wijkcontactpersonen

Dinsdag 21 november
17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor
dak- en thuislozen

Zondag 5 november
10.00 uur Oecumenische cantatedienst in de Martinikerk
Geen dienst bij DG Groningen

Donderdag 23 november
19.30 uur Najaarsledenvergadering

15.30 uur DoRe- Cafe in de
Synagoge, Folkingestr.60.
Muzikale theater-voorstelling over
rabbijnse omgang met Tora en Talmoed
Entree € 7,50

Zondag 26 november
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert
Laatste zondag kerkelijk jaar

Dinsdag 7 november
10.00 uur Koffiemorgen
19.30 uur Kerkenraad
Vrijdag 10 november
19.30 uur Forum Jonge Theologen
(organisatie door GSp)
Zondag 12 november
10.00 uur Ds. M. Bruggen
12.00 uur Zondagslunch
17.00 uur Iona Vesper
Dinsdag 14 november
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Natafelen
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Kort nieuws uit de kerkenraadsvergadering 30 aug
Het is de eerste vergadering na de zomervakantie en na de opening worden er
kort even enkele vakantieverhalen uitgewisseld.
Jacob leest als inleiding, van psalm 143 vers 10: Leer mij uw wil te doen, u bent
mijn god, en vervolgt met `Uw Wil geschiede` uit: Een knipoog van u zal wel
helpen van Karel Eijkman (reflecties bij psalmverzen). Daarna luisteren we naar
een lied van Leonard Cohen gebaseerd op deze tekst.
Ds. Geert Brüsewitz zal nog zeker meerdere maanden afwezig zijn. Er wordt besloten op korte termijn tijdelijke vervanging te zoeken, om te zorgen dat gemeenteleven en pastoraat zoveel mogelijk door kunnen gaan en ds. Jacob Kikkert hierbij ondersteund wordt. De verzekering m.b.t. ziektevervanging biedt
hiervoor financiële ruimte.
Er is een groepje gevormd om een toekomst visie van de DGG te formuleren,
met de bedoeling om dit de komende ledenvergadering, in november, aan de
leden voor te kunnen leggen; uitgaande van de dingen die al besproken zijn op
de afgelopen ledenvergaderingen en zaken die besproken zijn binnen bijv. het
GGO. De groep bestaat uit Jan Cees, Jacob, Alex, Cees van Hoorn en Vicky v.d.
Linden. De inschatting is dat deze groep hiervoor twee keer bij elkaar zal moeten komen.
De oriëntatiegroep van het GGO (Grote Gemeenten Overleg) gaat door in afgeslankte vorm. Vanuit de DGG is Nynke Veenstra afgevaardigde, Femmy Busscher is gestopt. De oriëntatiegroep gaat door met de opdracht die gesteld is.
Binnenkort is een overleg gepland samen met de Stuurgroep GGO, die bestaat
uit de voorzitters van de deelnemende gemeenten.
Bij de rondvraag wordt nog verteld dat Menno’s Pleats verkocht is. De overdracht
is eind dit jaar.
Sjoukje Benedictus,
notulist
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Kom je ook?
Op zondag 29 oktober begint de Kliederkerk weer! Het thema is: STORM! Dan
denk je aan tegenwind, je jas die door de wind opbolt, of grote golven op het
strand.
Iedereen is van harte welkom! Kom
met je oma, vader, babybroertje of
grote zus of de buurvrouw.
Voor volwassenen, tieners en
kinderen. We lezen met elkaar een
bijbelverhaal en spelenderwijs onderzoeken we hoe deze verhalen ons
nog steeds iets te vertellen hebben.
Doe mee! Het wordt opnieuw heel
bijzonder.
We beginnen om 16:00 uur. Koffie en ranja staat dan klaar. Om 16.15 wordt het
bijbelverhaal over de storm op het meer beeldend verteld. Daarna zijn er verschillende verdiepende en creatieve activiteiten, zoals een vlieger knutselen of
zelf storm maken.
Voor volwassenen is er een programma en gesprek. We sluiten de middag samen
af met een viering en daarna is er voor iedereen een versnapering. Het duurt tot
uiterlijk 18.00 uur.

Koffiemorgen
Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand is er om 10.00 uur een inloopochtend. Ontmoeting en onderling gesprek staan centraal. Een laatste half
uur is het gesprek wat gerichter. Dan bespreken we een boekje van Anselm
Grün. ‘Ouder worden is aanvaarden, loslaten en je verzoenen,’ zegt Anselm
Grün. Bewust omgaan met ouder worden is essentieel om het leven in alle volheid te kunnen ervaren. De ouderdom kan een spirituele levensfase van groei en
rijpheid zijn. Omgaan met grenzen, dankbaarheid en zachtmoedigheid zijn belangrijke thema’s.
Anselm Grün, Benedictijner monnik, staat stil bij de uitdaging van het ouder
worden. De stille deugden van de ouderdom, het aanvaarden, het leren loslaten
en zich te verzoenen. Deugden zijn karaktereigenschappen die door oefening en
instructie worden verkregen; je moet er wat voor doen. Het is een boekje dat nu
eens niet bol staat met goede raadgevingen in de richting van het 'Zwitserleven
gevoel', dieetadviezen en aanmoedigingen om op je oude dag vooral nog heftig
aan sport te gaan doen. het boekje is een speelse beschrijving over het leren
luisteren zonder een pasklaar antwoord te produceren, zonder meteen een oplossing te suggereren. Iedereen is welkom om aan te schuiven voor gesprek en
een luisterend oor.
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Natafelen
Dit winterseizoen staan we stil bij vragen rondom mystiek en sociale betrokkenheid. Meestal wordt dit gezien als verschillende bewegingen, respectievelijk ‘naar
binnen’ en ‘naar buiten’ gericht, individueel versus sociaal georiënteerd.
Vaak wordt gedacht, zeker in het licht van de huidige belangstelling voor spiritualiteit als levenskunst en als persoonlijke, innerlijke ontwikkeling, dat christelijke mystiek en spiritualiteit ook nooit iets anders is geweest dan individuele en
naar binnen gekeerde vroomheid, met een zwaar accent op ascese en onthouding, boete en lichamelijke versterving. We lezen samen korte illustratieve teksten van bijv. Hans Denck, Menno Simons, maar ook van mensen als Franciscus
van Assisi, Marten Luther King of Gandi. Mensen voor wie het innerlijk niet op
zichzelf staat, en evenmin staat het los van het totale handelen, van hun interactie met anderen, en sociale betrokkenheid. Niet de ontwikkeling van het innerlijk
op zich, maar het bijsturen van een verkeerde gerichtheid van de menselijke inborst is dan de zorg.
We hopen dat de deelnemers zelf ook teksten aandragen.
Iedere tweede dinsdag van de maand, na de Mennomaaltijd. Om 19.30 uur.
Iedere bijeenkomst staat min of meer op zichzelf.

Bijbel, Pizza's en Bier
Bijbel, Pizza's en Bier op vrijdag 17 november, vanaf 18.00 uur! Een programmavan bezinning op (Bijbelse) verhalen over zin, religie, geloof, en idealen voor
de mid-twintigers tot de begin veertigers. Evenals voorgaande jaren bestaat het
programma uit een mix van theologie, literatuur en poëzie om samen te lezen, of
film- en muziekfragmenten. Om vervolgens over wat we gelezen, gezien en gehoord hebben met elkaar het gesprek aan te gaan en dwarsverbanden te leggen
naar ons eigen leven, de maatschappij en de cultuur waarin we leven. Bijbel, Pizza’s en Bier zoekt het gesprek met elkaar over over de wezenlijke levensthema’s: geloof en levensbeschouwing, vertrouwen, tot je recht komen, relaties,
goed leven en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen. Meer over het
jaarthema op de avond zelf.
Om 18.00 uur kun je aanschuiven voor een pizza, daarna volgt de 'food for
thought’. Voor de pizza wordt een kleine vergoeding gevraagd. Wil je iemand
meenemen? Wees welkom!
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Doopsgezinde Gemeente
Haren

Kerkdiensten Haren
Zondag 22 oktober
10.00 Ds. K. van der Werf

Maandag 6 november
14.30 Zusterkring

Zondag 29 oktober (Wintertijd!)
16.00 Gezinsdienst ’s middags in
Groningen met de zondagsschool

Dinsdag 7 november
09.45 Themaochtend
19.45 Kerkenraad

Zondag 5 november
10.00 Oecumenische dienst in de
Nicolaaskerk

Woensdag 8 november
19.30 Quiltgroep

Zondag 12 november
10.00 K. van der Werf
10.00 Zondagsschool

Donderdag 9 november
20.00 Open Avond met drs. Petra
Bolhuis over kwetsbaarheid
Zie de informatie verderop

Zondag 19 november
Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma

Woensdag 15 november
19.30 Redactie Gemeenteblad

Zondag 26 november
Laatste zondag kerkelijk jaar met
herdenking overledenen
10.00 Ds. K. van der Werf

Woensdag 22 november
14.00-16.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde met ds. Van der Werf, bij fam.
Reidinga, Leeuwerikweg 7
19.30 Quiltgroep

Andere activiteiten

Donderdag 23 november
19.45 Najaarsledenvergadering
met o.a. de begroting 2018

Woensdag 18 oktober
19.30 Quiltgroep

Zaterdag/zondag 25/26 november
Regioweekend jongeren
Info Yvette Krol, 06-14111847

Woensdag 1 november
19.30 Quiltgroep

Maandag 27 november
14.30 Zusterkring
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Verslag kerkenraadsvergadering 3 oktober 2017
We zijn al druk in gesprek over de Broederschapsdag als de voorzitter de vergadering opent. Ds. Van der Werf is net terug van (een welverdiende) vakantie op
Korfoe. Gelukkig waren er in deze periode geen ernstige zaken waarvoor een beroep op een andere predikant moest worden gedaan.
Binnenkort stelt de administrateur de conceptbegroting 2018 op en komt de financiële commissie bijeen met het oog op de najaarsledenvergadering. We kijken kort terug op de diensten van de afgelopen maand.
Op de startdag op 10 september was er na de soep een verhaal met een trol
waarin duidelijk werd dat je geen ander goden moet aanbidden. Bij en na het
buffet was er alle ruimte om elkaar te ontmoeten.
Op 17 september, de eerste zondag van de vredesweek, luisterden we in ’t Witte
Kerkje naar ds. Yetsenga. Onderwerp van de beeldmeditatie was de afbeelding
van ‘De profeet’ van Pablo Gargalla die op de voorzijde van de liturgie stond. In
de preek stond centraal de ‘Profeet van de vrede’.
Op de tweede zondag van de vredesweek, 24 september, viel ds. Van Hoorn in
voor br. Hoekema. Het thema van de dienst was: Hoe Franciscus van Assisi, de
‘Proverello’, de weg van het evangelie is gegaan. In haar verhaal had zij een
aantal bijbelteksten verwerkt die ook in de liturgie waren afgedrukt.
Bij de ingekomen post is een briefje van br. Chr. Toxopeus die aangeeft te stoppen met zijn werk als hoofd van de wijkorganisatie vanwege zijn leeftijd. Hij
heeft dit werk zeer lange tijd met veel inzet gedaan. Het wijkwerk is een essentieel onderdeel van het gemeente-zijn. Omdat tijden veranderen, is het zinvol kritisch naar het wijkwerk te kijken en na te gaan op welke manier dit kan worden
voortgezet.
De agendapunten voor de najaarsledenvergadering op 23 november 2017 worden
nagelopen. Voorgesteld wordt om met de leden van gedachten te wisselen over de
wijkorganisatie. De vaste punten op de agenda kunnen waarschijnlijk snel worden
afgewerkt. Na de pauze zal ds. Van der Werf verslag doen van zijn reisjes naar
Griekenland en vertellen over de Grieks-Orthodoxe kerk. De bijeenkomsten van
komende maand worden nagelopen. Op zondag 10 december is er geen dienst in
onze kerk, maar geeft het nieuw koor ’s middags een concert met advents- en kerstliederen in Roden, m.m.v. ds. Van der Werf. Na het verdelen van de kostersdiensten
sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering.
Mads Haadsma

Dankwoord
Zoveel aardige en lieve reacties bij het ziekzijn en het overlijden van Betty, onvoorstelbaar. We willen de gemeenten en allen die zich daarmee verbonden voelen hartelijk danken. Wat is het fijn op zo’n moment een diepe verbondenheid te
ervaren.
Mede namens de kinderen en hun gezinnen veel dank hiervoor.
Gabe Hoekema

9

Doopsgezinde Gemeente Haren

Het programma van ‘Open Avonden’ gaat weer van start.
Op 9 november 2017 zal Drs. Petra Bolhuis
de aftrap verzorgen met een lezing over:

Kwetsbaarheid

Martha Nussbaum
We besteden een groot deel van ons leven in een poging om ons te wapenen tegen de fragiliteit van het menselijk bestaan. We bouwen huizen, leggen voorraden aan, verzekeren ons en degenen die ons dierbaar zijn. Toch moeten we altijd
weer concluderen dat we kwetsbaar blijven. We zijn ondersteboven door onverwachte gebeurtenissen, lijden verlies en worden ziek en zijn uiteindelijk allemaal
sterfelijk .
Zeker vandaag de dag voelen we ons, ondanks alle techniek, kwetsbaarder dan
ooit door aanslagen en natuurrampen. Een deel van de reacties bestaat uit verharding en geweld. Een deel van de reacties bestaat uit ons met des te meer inzet wapenen tegen kwetsbaarheid, desnoods met opoffering van andere waarden
zoals vrijheid of gelijkheid. Maar er is ook een andere visie. Deze visie die onder
meer vertegenwoordigd wordt door Martha Nussbaum. Zij stelt dat de kwetsbaarheid onlosmakelijk hoort bij het mens-zijn. Vanuit dat perspectief blijft wel
de pijn van het geraakt kunnen worden bestaan. Er is geen sprake van geromantiseerd lijden. Nussbaum werkt ook in ontwikkelingslanden voor de VN en is zich
dus terdege bewust van de gruwelijke vormen van lijden die er zijn. Maar er is
het bewustzijn dat geraakt kunnen worden ook de aanzet is om je in te zetten,
lief te hebben en te veranderen.
Deze avond heeft als onderwerp de rol van de kwetsbaarheid in het menselijk
bestaan. Het zal gaan over de mate waarin die kwetsbaarheid vermeden moet en
kan worden. Maar het zal ook gaan over de vraag hoe we ons kunnen verhouden
tot de kwetsbaarheid die onlosmakelijk bij het leven van menselijke stervelingen
hoort.


Drs. Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog en heeft een Filosofische praktijk
waarbinnen zij ook pedagogische ondersteuning geeft. Daarnaast geeft ze
colleges filosofie aan de Seniorenacademie / Hovo in Groningen, Friesland,
Drenthe en Amsterdam.

Plaats: Doopsgezinde kerk Haren, Nieuwe Stationstraat 1, Haren
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij
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Adoptieprogramma
Uit de thermometer ontvingen we over de maand september een bedrag van €
23,90. Met dit bedrag erbij is de totaalstand gekomen op € 618,90.
Ons adoptiekind Raphael Dedeski dos Santos gaat naar de basisschool en wordt
vervangen daar het schoolgeld e.d. nu door de staat wordt betaald. Ons nieuwe
adoptiekind is Padro Gabriel de Araujo de Andrade.
Pedro is geboren 6 september 2013 en woont met zijn vader en moeder in Curitiba, Brazilië. De moeder, Samya Marcella de Araujo en de vader Adelir Adamski
de Andrade hebben beide geen werk.
Van ons adoptiekind Ramon Henrique da Cunha Paes ontvingen we een foto vergezeld van het volgende schrijven:
Lieve adoptieouders,
Ik ben 11 jaar en zit in de zesde klas. Ik ben nog nooit blijven zitten omdat ik erg goed mijn best doe en het belangrijk is voor mijn leven.
Ik mag graag leren en doe erg mijn best als ik proefwerken heb.
Mijn lievelingsvak is Portugees van lerares Vera die ik erg graag mag omdat ze heel aardig is.In de namiddag heb ik godsdienstles en thema’s die
belangrijk zijn voor het leven.Het liefst houd ik me bezig met slagwerk,
basgitaar en gitaar.
Thuis heb ik nog wat problemen om de regels te volgen, maar ik weet dat
mijn moeder het beste met mij voor heeft.
De groeten van uw adoptiezoon Ramon.
Foto en schrijven treft u aan op het prikbord in de hal.
Van zr Sjoukje Wethmar ontvingen we de volgende brief:
Geachte adoptieouders en sponsoren,
Zoals aangekondigd in Doopsgezind NL van maart/april komen er veranderingen in het adoptiewerk.
Tot nu toe werd het programma geregeld door IMO. Door het opheffen van
IMO eind 2017 is besloten het werk op te splitsen in een Nederlands deel
onder verantwoording van Wereldwerk en een Duits en Zwitsers deel.
Dit voorjaar bezochten Sjoukje Wethmar en Elze Jongsma de projecten in
Brazilië en Paraguay die nu door Wereldwerk worden voortgezet. Het Power Point verslag staat op de website van Doopsgezind Wereldwerk.
(http://www.dgwereldwerk.nl)
Brazilië - Het werk in Brazilië heeft nog veel steun nodig.In Curitiba zijn negen
dagverblijven waar 1300 kinderen worden opgevangen. Wij ondersteunen ongeveer 100 kinderen. Het probleem in de achterstandswijken waar deze kinderen
wonen is: drank, drugs en geweld. De opvanghuizen richten zich op het doorbreken hiervan en hebben ook trajecten voor ouders, vooral moeders.
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Paraguay - In Paraguay gaat meer veranderen. Vee; projecten zijn zo goed geweest dat Wereldwerk daar geen steun meer verleent: de scholen rond Sommerfeld worden gesteund door industrie en rijke mennonieten de Albert Schweitzerschool krijgt overheidssteun. Elders in Paraguay is nog wel veel hulp nodig. Met
name in arme wijken in en nabij Asuncion. Het is daar een pover bestaan.
De wachtlijsten blijven dus nog groot.
Hoogachtend, wg Sjoukje Wethmar,
coördinator adoptiewerk voor Doopsgezind Wereld Werk.
L. Huizinga
B. Huizinga-Lutgendorp

Zusterkring
9 oktober 2017
Deze middag waren we met vijftien zusters. In haar opening sprak Gerbrig naar
aanleiding van het boekje ‘Zo goed als nieuw’. Het doopsgezinde jaarthema
van dit jaar. Na het lied: ‘Ga met God en hij zal bij je zijn’, was er de thee en
daarna was het woord aan José Weening, onze gast vandaag.
Zij nam ons mee in het leven van Etty Hillesum, een jonge Joodse vrouw. Geboren 15 januari 1914 en omgebracht in Auschwitz 30 november 1943. Pas meer
bekendheid kreeg ze door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar na haar dood,
in 1981: ‘Het verstoorde leven’. Daarin verwoordde ze haar persoonlijke innerlijke ontwikkeling tijdens de WO II en Holocaust.
Etty groeide op in Deventer en na haar studie rechten en Russisch werkte ze in
Amsterdam. Daar ontmoette ze de 54-jarige uit Duitsland gevluchte Julius Spier,
psychiater en later vriend. Op advies van Spier begon Etty op 9 maart 1941 met
het schrijven van een dagboek.
In juni 1942 kreeg Etty een baan bij de Joodsche Raad,(een Joodse organisatie
die in opdracht van de Duitsers de Joodse gemeenschap in Nederland moest besturen).Ze kwam terecht op de afdeling ‘Sociale verzorging doortrekkenden’ en
werd later overgeplaatst naar het ‘doorgangskamp’ Westerbork. Ze had nog de
mogelijkheid vrienden en familie te bezoeken, maar in juli 1943 werd haar uitzonderingspositie opgeheven en bleef ze gedwongen in het ‘deportatiekamp’ ‘de
hel van Westerbork’ samen met haar ouders en twee broers.
Op 7 september 1943 werden zij samen op transport gesteld naar concentratiekamp Auschwitz en overleefden het niet. Etty’s dagboek eindigt op 6 september.
In de bijna drie jaar beschreef ze een periode van een ontdekkingsreis naar zichzelf. Over de oorlog maar vooral ook haar worsteling met universele thema’s wist
zij prachtig te verwoorden. Haar aandacht en inzet voor de mensen, het wegcijferen van zichzelf. Ze gaf hoofd, hart en handen. Ergens schrijft ze: ’In ieder
mens zit een diepe put en in die put zit God’. Niet hoog in de hemel maar in jezelf. Etty schreef vele citaten o.a “…..het feit van de omstandigheden, de goede
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en de slechte moet men aanvaarden. Wat niet belemmert dat men zijn leven er
aan kan wijden de slechte te verbeteren….”(3 juli 1942).
Heel aandachtig luisterden we naar de woorden van José Weening. Zij had zich
verdiept in het leven van Etty Hillisum en vertelde er heel boeiend over.
Een weer heel aparte fijne middag, José werd hartelijk bedankt en we sluiten af
met het zingen van ‘Dankt, dankt nu allen God”.
Zoals reeds in het vorige gemeenteblad stond: Maandag 6 november is onze
volgende bijeenkomst. Dan komt de heer Eppo van Koldam ons vertellen over
Doopsgezinde dwaalgasten in Haren.
En 27 november gaan we kaartjes maken voor de Adventsavond:12 december!!
Graag allen tot ziens.
Ria Dijkman

Opbrengst collecten
Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvangen bedragen uit de afgelopen periode.
19 febuari 2017
26 februari 2017

AKC
Doopsgezind Centrum vr
Gemeenteopbouw
5 maart 2017
Doopsgezind Jongerenwerk
12 maart 2017
Doopsgezind WereldWerk
19 maart 2017
Doopsgezind WereldWerk
26 maart 2017
Doperse Dis Groningen
2 april 2017
Stichting Doopsgezinde Vermaningen
16 april 2017
Stichting Doopsgezinde Vermaningen
23 april 2017
Stichting Doopsgezinde
Monumenten in Friesland
7 mei 2017
Indonesische Broederschappen
21 mei 2017
Indonesische Broederschappen
28 mei 2017
Siloam Curacao
18 juni 2017
AKC, vrijplaatsenfonds
2 juli 2017
Behouden Huys
16 juli 2017
Behouden Huys
30 juli 2017
Ned. Bijbel Genootschap
13 augustus 2017 Vluchteling Zeresenay Andu
27 augustus 2017 Liudger Stichen
2 september 2017 Inloophuis Almere
24 sept 2017
Doopsgezind WereldWerk
8 oktober 2017
Doopsgezinde Zending

€ 42,50
€
€
€
€
€
€
€

59,70
140,40
70,34
59,50
56,10
79,50
77,65

€ 70,50
€ 85,40
€ 55,70
€ 50,00
€ 72,60
€108,40
€ 74,30
€ 73,20
€155,10
€ 66,70
€ 51,50
€ 83,30
€ 103,30

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar
de betreffende doelen worden overgemaakt.
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Vanuit de kerkenraad DG Assen
Op woensdag 12 september kwam de kerkenraad weer bij
elkaar. Na de opening las br. Ane Anema het gedicht “Vrede
en gerechtigheid” van Tineke Torensma-van Beijnum voor
uit het Doopsgezind themaboekje 2017/2018 “Zo goed als
nieuw”.
Op de agenda stond het financieel jaaroverzicht van het eerste halfjaar. Deze kwam overeen met wat er was begroot,
dus we voorzien voorlopig geen problemen. Het preekrooster voor 2018 wordt
besproken en de invulling van de eerstkomende diensten (startzondag, dienst 19
november; einde kerkelijk jaar en de adventsviering).
Een vast agendapunt is de problematiek omtrent de verwarming. Binnenkort
wordt er weer gestart met de werkzaamheden en we hopen door o.a. het vervangen van enkele radiatoren en leidingen de problemen de koude herfst- en
wintermaanden de baas te zijn.
Het wel en wee van onze leden en belangstellenden wordt besproken. Op 5 oktober was er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de DG Groningen,
Eenrum en Westerkwartier.
Onze volgende vergadering is op 14 november.
Jelly Wester

Avondgespreksgroep
Op donderdag 28 september kwam de avond gespreksgroep voor de eerste keer
dit seizoen weer bij elkaar. We hebben het boekje “Houvast, aan de vraagzijde
van het bestaan” van Koen Holtzapffel als leidraad genomen. Uitgangspunt van
het boekje is dat elk mens zoekt naar houvast in het leven, naar zin en betekenis, naar antwoorden op levensvragen. Vroeger werd dat houvast gegeven door
het christelijke zingevingskader. Wat geeft ons in deze tijd houvast?
We hebben ons gebogen oer de eerste twee hoofdstukken, met gelukkig het
boekje als “houvast” omdat de gedachten en gesprekken soms alle kanten opvlogen.
We hebben gesproken over de rol van de Bijbel als inspiratiebron bij levensvragen. De Bijbel; een boek over mensen voor mensen, historisch gezien zegt het
iets over de mensen van die tijd. In die verhalen zoeken we herkenning voor ons
eigen levensverhaal, zoeken we ook naar de betekenis van die verhalen. Wat is
de zin, wat is waardevol? We hebben de ander nodig om zingeving en steun te
vinden.
De volgende bijeenkomst is op donderdagavond 16 november.
Jelly Wester
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Preekboek
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze
zondagse diensten.
Zondag 24 september 2017, gezamenlijke dienst met de VVP en de DG Groningen. Medewerking Denise Doek op dwarsfluit.
Voorganger
Organist
Thema
Muzikale overdenking:

Ds. J. Kikkert
zr. T. van Nimwegen
Kracht van verbeelding
Sicilianavan G.B. Pergolesi

Zondag 8 oktober 2017, startzondag
Voorganger
Organist
Thema

zr. J. Valk
br. P. Bouterse
Samen onderweg
"Dag mensen om mij heen
in deze kring van hoop,
geroepen een voor een
tot dienst en wederdoop.
Dag levensboek, Gods woord
dat vuur uit steen wil slaan;
dag levensbrood, Gods woord
dat voedt om op te staan".
[LvK 416;t. J. van Opbergen]

Een sfeervolle , inspirerende dienst met samenzang van mooie liederen,
schriftlezing psalm 118 [hert.Hans Bouma] overdenking en broodmaaltijd .

AGENDA
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten
Dinsdag
10
oktober
14.15
Donderdag
19
oktober
10.00
Zondag
22
oktober
10.00
Zondag
5
november 10.00
Dinsdag
14
november 14.15
Donderdag
16
november 20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zusterkring
Ochtend gespreksgroep
zr. H. Bruin
Ds. S. van Hoorn-Dantuma
Zusterkring
Avond gespreksgroep

De data van ochtendgespreksgroep voor dit jaar zijn:
Donderdag 19 oktober
Donderdag 23 november
Donderdag 21 december
Aanvang 10.00 uur in de Mennozaal van de DG Assen
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‘Kom naar voren!’ / 500 jaar protestantisme
Op vrijdag 3 november 2017 vindt in de Doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen, de voorstelling ‘Kom naar voren!’ plaats, ter gelegenheid van de viering
van 500 jaar Reformatie. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul
Beerda presenteren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in
een afwisselende, muzikale voorstelling.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat hier spannend samen met
een actuele spits. Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de
Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe
Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de meid van
de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar
voren komen en zich uitspreken!
De voorstelling begint om 20:00 uur. Entree: € 5,00, excl. consumptie à € 2,00.
Meer informatie: Pieter Post, 0513-785542, Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Heerenveen en Tjalleberd.
www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl |
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
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GDB - DOOPSGEZINDE RETRAITES 2018
Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan een van onze retraites. Alle retraites worden gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in
Steenwijk.

RETRAITE 1
Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren
Vrijdag 19, 20 en 21 januari 2018
Thema: “De innerlijke ruimte”
Leiding:
ds. Marion Bruggen (Groningen)
drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere)
ds. Christine Schlette (de Knipe)
Maximaal 25 deelnemers

RETRAITE 2
Vrouwenretraite in de veertig dagen tijd
Vrijdag 16 t/m zondag 18 maart 2018
Thema: “Zo goed als nieuw”
Leiding:
ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp)
ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht)
Maximaal 15 deelnemers

Retraite 1: Voor mannen, vrouwen en (echt)paren
Thema: ”De innerlijke ruimte”
Tijdens deze jaarlijkse retraites laten we ons meestal inspireren door een
bijzondere schrijver of schrijfster. Dit jaar kiezen we voor de theologe en
dichteres Maria de Groot. In 2001 verscheen haar boek De innerlijke ruimte. Een
spirituele weg. Ze beschrijft daarin haar reis door een denkbeeldig klooster, een
weg naar binnen. De reis begint op het water, waar ze net als de meeste andere
mensen, spelevaart.
Ze laat zich afzetten op de kade en hoort de levensverhalen van anderen. Dat
voldoet voor een tijdje en dan voelt ze de drang om antwoord te zoeken op haar
eigen levensvragen: Hoe ben ik hier gekomen? Wat is de zin van dit alles? Ze
besluit om de weg naar het innerlijk klooster in te slaan. Zes wegen/stegen
leiden naar de poort van het klooster, dat op een schiereiland ligt: vreugde,
verdriet, eenzaamheid, gemeenschap, roeping en sterfelijkheid.
Eenmaal het klooster binnengegaan beweegt ze zich door de verschillende
ruimtes zoals de kapittelzaal, de kapel, de refter, het scriptorium, de cel en de
tuin. Ze vertelt op een beeldende manier haar ervaringen tijdens haar gang van
zaal tot zaal. Bijvoorbeeld tijdens een nacht in haar cel:
“Het gaat erom mij te bevrijden uit afleidende gedachten, hoe dierbaar die ook
zijn. Ik weet uit ervaring, dat er een begaanbare weg is die leidt naar de omgang
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met God. Deze weg kent drie fasen. Ik geef ze aan met drie werkwoorden:
ontspannen, ontwaken en ontvangen.”
Ze legt deze woorden uit aan de hand van de drie Maria’s. Maria van Bethanië,
die aan de voeten van Jezus zit en luistert en zich niet laat meenemen in druk
gedoe. Maria van Magdala die verdwaald in haar rouw om de gedode leermeester
en vriend, zich omdraait en hoort hoe Hij haar bij haar naam noemt. De stem
van de levende, het leven. Maria de moeder van Jezus die de goddelijke liefde
ontvangt. Zij staat model voor het wonder en het geheim van de omgang met de
Eeuwige.
In de innerlijke ruimte toont Maria de Groot hoe een levenskracht in haar aan het
werk is. Ze weet de toegang tot die kracht te vinden en te beschrijven.
Tijdens de retraite laten we ons door haar bij de hand nemen, inspireren en
omvormen. Het zou zomaar kunnen zijn dat we dan, eenmaal weer thuis, terug
op de kade, het innerlijke klooster in ons meedragen.

Retraite 2: Voor vrouwen in de 40-dagen tijd
Thema: “ Zo goed als nieuw”
Laat heb ik u lief gekregen,
o schoonheid, zo oud en zo nieuw,
laat heb ik u lief gekregen!
En gij waart binnen en ik was buiten,
en daar zocht ik u …..
Augustinus
“Zo goed als nieuw’ . Als we zeggen dat iets een tweede handsje is ,dan heeft
dat vaak een negatieve bijklank. Dan is het misschien nog wel goed, maar niet
nieuw . Het ‘past’ in feite niet in onze tijd, waar alles nieuw moet zijn. Immers:
‘alles nieuw’ stimuleert de economie? Ik consumeer, dus ik besta , lijkt de huidige mythe. Wat doet die overvloed met ons innerlijk ? Een verzorgd uiterlijk
maar een onverzorgde ziel ?
Gelukkig is er een verandering gaande. Duurzaamheid/ circulaire economie is
het nieuwe motto. Maar ook dit is niet nieuw. Er was een tijd waarin een goede
jas een kostbaar bezit was. Als deze na jaren kaal en verschoten was, werd de
stof ‘gekeerd’. En uit de goede delen werd dan een kinderjas gemaakt. Zo goed
als nieuw ! Misschien helpt dit beeld van ‘het keren van de jas’, het begrip te
verstaan wat binnen de mystiek ‘transformatie’ wordt genoemd : wat er is, wordt
vernieuwd .
In de retraite maken we ruimte voor ‘het keren van de jas’. Is die oude vertrouwde jas van beelden, (geloofs)overtuigingen, over de a(A)nder, onszelf, de
wereld, de jas van ons doen en laten gaandeweg sleets geworden? Broodnodig
aan keren toe ? Voor welke uitdagingen staan we bij het ‘keren’? Laten wij ons
voeden door de bron als wij tot Hem keren ?
Zo gaan we aan de hand van dit thema op weg naar Pasen. In verstilling en in
creatieve werkvormen zoeken wij verbinding met onszelf en de (A)nder, vieren
wij door hoogten en diepten het leven.
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Praktische informatie
Deelnameprijs:
Retraite 1:185 tot 200 € pp (eigen kamer) of 165 tot 185 € p.p (samen 2 pers
kamer)
Retraite 2:185 tot 200 € pp (eigen kamer)
De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 185 euro voor 1persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 185 en 200
euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 165 euro, wie meer
kan en wil betalen kan tussen de 165 en 185 euro betalen.

Steunfonds Doopsgezinde Retraites
Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom
een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds
wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettnitz-Worst.
Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven!

Opgave
Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aangehouden is snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft reeds
is volgeboekt dan neem ik contact met u op. De volgorde van de deelnemerslijst
wordt bepaald naar binnenkomst van betaling en het ingevulde opgaveformulier.
Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.

PR is belangrijk - nieuwe deelnemers, nieuwe ideeën, ook wij gaan
immers met onze tijd mee!
De retraiteaankondiging wordt binnenkort ook geplaatst in Doopsgezind.nl, gemeentebladen en nieuwsbrieven binnen de broederschap. Verder is het aan ieder
van u om de aankondi-ging in uw eigen gemeenteblad te laten plaatsen, maar ik
kan dit ook voor u regelen. Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze retraites, deel dit dan mee! Als u mij haar/zijn adres even doorgeeft dan stuur ik
daar ook een uitnodiging heen.
Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met:
Marije Koettnitz-Worst
B. Venemastraat 11 B7
9671 AA Winschoten
Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674
email: marijeworst@yahoo.nl
Rekeningnummer:
IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A
T.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland
e deelnemerslijst!
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MERK 10-13 MEI / C M E 2018
‘Zo’n verhaal kun je niet voor jezelf houden; Leef het
verhaal !’
Montbéliard – Frankrijk
Aanmelding voor de MERK-2018 is mogelijk vanaf 15 oktober 2017 !
Op de website cme2018.com kan men zich aanmelden voor de Mennonitische
Europäische Regionalkonferenz, die van 10 tot 13 mei 2018 in Montbéliard zal
plaatsvinden. Wie meldt zich als eerste aan?
Om de organisatoren tegemoet te komen wordt verzocht zich tijdig online aan te
melden. Ook wanneer men aan een deel van de MERK wil deelnemen is het
noodzakelijk zich voor die dagdelen in te schrijven. Dat geldt tevens voor het
uitsluitend bijwonen van de slotviering op zondagmorgen. Alles wat van tevoren
geregeld kan worden betekent voor de organisatie minder werkdruk. Wie zich
vroeg aanmeldt heeft recht op korting.
Een enorme verscheidenheid aan activiteiten
Het is van belang om uit het veelkleurige aanbod aan activiteiten een keuze te
maken, want het realiseren van de workshops hangt mede af van het aantal
deelnemers. Men kan kiezen uit ruim 60 activiteiten die zijn aangemeld door
deelnemers uit Europa.
Dat betekent dat er voor elke geïnteresseerde een keuze gemaakt kan worden.
Bij de workshops gaat het om het doorgeven van geloof, verzoening, migranten,
geschiedenis, identiteit, muziek, persoonlijke ervaringen… Tevens is er gelegenheid zelf actief te zijn: voetbal, volleybal, basketbal, maar ook om nader kennis
te maken met liturgische dans, balspelen… Verder kan men bij een ‘flashmob’ in
Montbéliard meedoen of een nieuwe wereld uit ‘Kapla-platen’ bouwen…
Een groep met veel dynamiek biedt in de regio Montbéliard zes excursiemogelijkheden aan,
van plekken met een interessante geschiedenis, tot doopsgezinde hulpwerkprojecten, een kaasmakerij en andere bedrijven. Er is voldoende gelegenheid elkaar
te ontmoeten, met koffie, thee en gebak.
Overnachting
Iedere deelnemer zorgt voor een eigen onderkomen. Op de site is een lijst met
hotels in verschillende prijscategorieën te vinden, met aantrekkelijke prijzen. Wie
het eerst komt beschikt over een grote keuzemogelijkheid! Er zijn campings en
er kan bij families van verschillende doopsgezinde gemeenten in de omgeving
gelogeerd worden.
Dit aantal plaatsen is uiteraard beperkt en ook hier geldt: wie het eerst komt het
eerst maalt.
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Patchwork
Heeft u thuis nog quiltdekens – zelfs wanneer ze oud en versleten zijn – die in
Europa na de Tweede Wereldoorlog uitgedeeld werden? Het comité van de quilttentoonstelling zou graag met u in contact treden. Want elke deken heeft een
eigen verhaal! Neem in dat geval contact op met Mari Friesen
(mariafriesen@gmx.ch)
Reizen naar Montbéliard
Er rijdt een speciale bus vanaf Utrecht C.S. voor jeugd/jongeren voor een retourprijs van rondom de 60 Euro. (Info c.q. aanmelding: marijne.stenvers@gmail.com)
Deze mogelijkheid willen we ook creëren voor volwassenen. In dat geval wordt
er een tweede bus gereserveerd, nadat duidelijk is geworden hoe groot de belangstelling hier voor is.
Online presentatie
Vanaf de website cme2018.com kan een videoclip en een powerpoint presentatie gedownload worden welke een indruk geeft van de MERK-2018.
Namens het voorbereidingsteam van de A.D.S.,
Renze Pieter Yetsenga, (algemeen coördinator) r.yetsenga@outlook.com
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Bericht uit de bbb+ in Groningen, over overleven en hoop op menselijkheid.

“Elke nacht zie ik mijn zoon voor me”
Hij ijsbeert al een paar minuten voor het kantoor heen en weer, stipt op tijd voor de interviewafspraak. Een oudere man, klein van stuk en onberispelijk gekleed. De 73-jarige Droon was in
de provincie Kabul een gerespecteerd man. Eigenaar van een succesvol exportbedrijf en
gelukkig getrouwd met Bahar (69). Een fijn leven was het, knikt Bahar. Ze heeft zich bij haar
man gevoegd, de twee glimlachen even naar elkaar.
Hebben ze kinderen? Het lijkt zo’n onschuldige vraag. Zo’n doodgewone ‘praatje als je
nieuwe mensen ontmoet’-vraag: hebben jullie kinderen? De stilte valt in de kamer als een
blok. Bahar krimpt ineen, trekt de shawl een beetje voor haar gezicht en zwijgt. Het is aan
Droon om het verhaal uit de doeken te doen.
“Wij hadden drie kinderen, twee dochters en een zoon.” Hadden. Bahar begint te huilen. Eén
dochter is spoorloos, de zoon is dood. Vermoord door de Taliban. In hun eigen huis werd hij
doodgeschoten, in hun bijzijn. De Taliban wilden hun dochter meenemen, ze zou aan een
van de Taliban-mannen gegeven worden. Uitgehuwelijkt. Het meisje wilde niet. Droon en
Bahar hebben hun dochter laten onderduiken, ervoor gezorgd dat ze kon vluchten.
Daarop kwamen de Taliban verhaal halen. De familie zou boeten voor deze ongehoorzaamheid. Eerwraak was volgens de Taliban vereist. Vader en zoon werden in hun eigen huis
neergeschoten, voor de ogen van moeder. Alleen vader overleefde het. Hij heeft de kogel
nog in zijn lijf. De pijn is een dagelijkse herinnering aan de moord op hun zoon. Niet dat dat
nodig is, want ze denken alle dagen aan hem.
“Elke nacht zie ik mijn zoon voor me”, zegt Bahar, “elke nacht ben ik wakker met hem”. Droon
raakt haar even aan. Ik moet denken aan de woorden van Koning Willem-Alexander in het
interview met Wilfried de Jong, over zijn moeder en het overlijden van Friso: “En dan zie je wat
het met een moeder doet als ze haar kind kwijtraakt.” Ze is stuk. “Ons leven is kapot”, zegt ze.
Om te overleven vluchtten ze uit Afghanistan. De eerwraak was nog niet volledig ingelost,
immers. De IND gelooft hen niet, daarom kregen ze geen vergunning om hier te blijven. Volgens de IND zou hun leven in Afghanistan geen gevaar lopen. Droon en Bahar weten zeker
van wel. Zij kennen de Taliban. De Nederlandse overheid heeft al geprobeerd om hen uit te
zetten naar Afghanistan, maar kreeg het benodigde papierwerk niet geregeld. Dus werd het
echtpaar op straat gezet.
Hij is aan zijn hart geopereerd, staat onder behandeling bij een cardioloog en heeft COPD.
Van zijn longen functioneert nog maar een kwart. “De IND heeft ons in de steek gelaten”,
zegt Droon, “ze hebben ons leven nóg moeilijker gemaakt. Op straat leven… wij waren respectabele mensen.” Hij kijkt vertwijfeld. Ze zijn INLIA eeuwig dankbaar voor het feit dat ze nu
onderdak hebben en toegang tot medische hulp.
De juridische afdeling van INLIA kijkt of het echtpaar op medische gronden alsnog in Nederland mag blijven. Droon: “Wij hopen op menselijkheid bij de autoriteiten.” Het is, zegt een
collega naderhand, een hoop die we in Nederland mogen koesteren.
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