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Hoofdartikel

Hoe zit het met ons geloven?
Hoe zit het met ons geloven? Hoe komt
het dat we niet ontmoedigd zijn geraakt?
En ‘toch nog’ geloven dat in onze werkelijkheid iets zichtbaar kan worden van dat
Godsrijk waar bijbelse profeten en evangelisten, en een ieder die in dat spoor
verder trok, van droomde. Van droomt.
Toch nog. Desondanks; desalniettemin,
met verouderde woorden.
In de afgelopen maanden ben ik wat aan
het grasduinen geweest in teksten die
iets lieten zien van de verbinding tussen
mystiek en sociaal engagement. Dat wil
zeggen: hoe leven, spiritualiteit, handelen, ethiek met elkaar verbonden zijn. Ik heb mij afgevraagd of er gemeenschappelijke kenmerken zijn bij mensen die in de tegenstroom toch staande blijven? Ik denk het wel. Overigens niet enkel christenen. Ook zij die hun toekomstbeeld van gerechtigheid en vrede een andere naam geven dan ‘Rijk Gods’, leven
in die spanning. Zou dat ook nog voor ons gelden?
Ieder van ons heeft vanzelfsprekend zijn of haar eigen levensgeschiedenis. Laten
we ervan uitgaan dat we ooit in onze jeugd geraakt zijn door een toekomstbeeld
over onszelf en de wereld. Iets ‘pakte’ ons: een overtuiging, een visie, een ontwerp, een droom. Daarin liepen verbeelding en realiteit nog sterk door elkaar.
Het was een mengeling van onbewust zelfbedrog en een te roze model van de
mensenwereld. Maar, dat ideaal, want zo noemden we dat, trok ons mee; het
mobiliseerde onze emotie, ons verstand en onze wil, de keuzes die we maakten:
het is groter dan onszelf, het ligt in de toekomst, en we zijn er een deel
van. Noem het jeugdige overmoed, die is positief als we kunnen leren van de
blutsen en de builen. Want met dat laatste komen we tot ‘realiteitszin’. Zegt
men. Dat laatste is een wat dubbelzinnig woord: realiteitszin. Voor sommigen
betekent het: zich aanpassen aan de bestaande toestand, wrijvingsloze inschakeling in wat er is en wat verwacht wordt. Voor anderen gaat het om profeten,
heiligen; diegenen die zien dat de realiteit veel mensen onderdrukt, hen niet toestaat in vrijheid volwaardig mens te worden. Zij beseffen dat alleen een omwenteling, omkering, bekering, in staat is onze mensenwereld te redden.
Waar sta ik?, is dan ook de vraag voor een ieder. Zou je die voor jezelf willen
beantwoorden nu we aan het begin staan van een nieuw winterseizoen? Waar
sta jij? Wat doet er toe voor jou? Waar ontleen je inspiratie aan?
Aan mensen zoals Jeremia en Johannes, of Jezus, en Paulus, of Franciscus en
Menno Simonsz., Marten Luther King, of Bonhoeffer, Etty Hillesum, Dorothe Sölle
of Dag Hammarskjöld. Waar profeten en heiligen van vroeger en nu staan, zien
we dat het gaat het meer om henzelf, niet om succes, niet om beloning, niet om
aanzien. Het gaat om de zaak zelf. Niet om hen. Ook niet om concurreren met je
tegenstanders, hen veroordelen of overwinnen. Want het is geen strijd tussen
goeden en kwaden. Vijanddenken vervalst je eigen zelfbeeld. Want zogenaamd
'goeden' en zogenaamd ‘kwaden', zij delen in hetzelfde probleem: onze samen
nog te voltooien menselijkheid.
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Wat we bij hen kunnen ontdekken, dat is vertrouwen. Vertrouwen op enkel een
bron die zoveel groter is dan onszelf, en die ons de groeikracht schenkt om door
te gaan met wat we begonnen zijn: Nada te turbe, solo Dios basta, zegt
Teresia van Avila, de bekende Spaanse mystica uit de 16e eeuw.
Laat niets je verontrusten . . . . God alleen is genoeg.
Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta
Laat niets je verontrusten,
laat niets je beangstigen:
Wie God heeft ontbreekt niets.
God alleen is genoeg.
Ds. Jacob H Kikkert
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Kerkdiensten en
Activiteiten

19.30 uur Kerkenraad
Zondag 8 oktober
10.00 uur Ds. J.H.Kikkert
12.00 uur Zondagslunch
17.00 uur Ionaviering

Donderdag 21september
20.00 uur Broederkring
20.00 uur Martin Buber Studiegroep
Vrijdag 22 september
18.00
uur Vrijwilligers
maaltijd
Doperse Dis
Zaterdag 23 september
14.00-16.00 uur Open Kerk met de
expositie (Z)onderdak van Bruin van
der Duim

Dinsdag 10 oktober
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Natafelen
19.00 uur Shalom Culture
Zondag 15 oktober
10.00 uur Jantine Huisman
Zie info elders in het gemeenteblad

Zondag 24 september
10.00 uur Dienst in Assen
Ds. J.H.Kikkert
Geen dienst in Groningen

Dinsdag 17 oktober
17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor
dak- en thuislozen
19.00 uur Shalom Culture

Dinsdag 26 september
18.00 uur Jongerenmaaltijd
Vrijdag 29 september
18.00 uur Bijbel, Pizza en bier
Zaterdag 30 september
14.00-16.00 uur Open Kerk met de
expositie (Z)onderdak van Bruin van
der Duim

Zondag 22 oktober
10.00 uur Dienst in Haren
Ds. K. van der Werf
Geen dienst in Groningen
Dinsdag 24 oktober
18.00 uur Jongerenmaaltijd
19.00 uur Shalom Culture

Zondag 1oktober
10.15 uur Ds. J.H. Kikkert GDS
Broederschapsdag in Groningen

Zondag 29 oktober
16.00 uur Klierderkerk
Voor jong en oud

Dinsdag 3 oktober
10.00 uur Koffiemorgen
19.00 uur Shalom Culture
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Beste gemeente
Op 15 oktober a.s. ga ik voor in de dienst en er werd mij gevraagd of ik een kort
stukje wilde schrijven ter introductie al zal een deel van jullie mij wel kennen
denk ik. Mijn naam is tegenwoordig Jantine Brouwer Huisman, want ik ben op 8
september getrouwd!
Tot voor kort woonde ik in Groningen vanwege mijn studie, ik heb pedagogiek en
godsdienstwetenschappen gestudeerd. Tegenwoordig woon ik samen met Albert
in Deventer, en werk ik als kerkelijk jeugdwerker bij een protestantse gemeente
in Zwolle.
In Doopsgezind Nederland ben ik na het volgen van de lekenprekerscursus voor
jongeren actief als lekenpreker, gemiddeld eens per 2 weken! Met mijn diensten
hoop ik mensen te enthousiasmeren en inspireren, onder andere door het gebruik van een popliedje als aansluiting op de overdenking. Ik hoop u allen te zien
op 15 oktober!"

Afwezigheid:
Van 9 tot 22 oktober ben ik afwezig vanwege onder meer familiebezoek in Canada. In die periode kunt u in voorkomende situaties een beroep doen op collega
ds. Hester Wouda, e-mail: h.j.wouda@gmail.com of per telefoon: 06 1970 4879.
ds. Jacob H Kikkert
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Storm! tijdens Kliederkerk
een viering voor kinderen en volwassen
Een nieuwe vorm kerk-zijn voor kinderen, èn volwassenen, op zondagmiddag 29
oktober, heet ‘Kliederkerk'. Het bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken,
samen vieren en samen eten.
Het thema voor deze zondag is Storm !
We nodigen iedereen uit, volwassenen èn kinderen, kleinen èn groten voor een
stormachtige middag.Met de verschillende generaties vieren we dat er soms
spannende dingen die geweldig leuk zijn, maar wat als het tè spannend wordt.
Wat doe je dan? Doe je mee? Neem iemand mee die het misschien ook leuk
vindt.
15.45 Inloop (iedereen is welkom!)
16.00 Inleiding en verhaal
16.15 Spelen en ontdekken
17.00 Koffie, thee en limonade
16.15 Viering
17.30 Samen eten we een kleine snack
Kliederkerk-team: Yvette Krol, Vicky van der Linden, Jacob Kikkert.

Een nieuw seizoen
In onze gemeente vindt ook dit winterseizoen een breed scala aan activiteiten
plaats, variërend van studie en leren tot onderlinge ontmoeting. Sommigen activiteiten worden door de predikanten begeleid, anderen door de gemeenteleden
zelf. Er zijn de gebruikelijke activiteiten: zoals het koffiedrinken na de dienst, de
Mennomaaltijd op de tweede dinsdag in de maand, met aansluitend, voor wie
wil, gelegenheid om ‘na te tafelen’ van 19.30 tot 21.00 uur. Na-tafelen is het
gesprek over diepere en wezenlijke dingen die een ieder bezig houdt, dit jaar is
het thema ‘spiritualiteit en engagement’.
Op de Koffiemorgen iedere eerste dinsdagmorgen is iedereen welkom voor ontmoeting, onderling gesprek en meditatief moment. De gespreksgroep 'Bijbel,
Pizza’s en Bier’ continueert evenals de Geloofswerkgroep, de Zuster- en de Broederkring, de Gespreksgroep 'Martin Buber’ en de 'Gespreksgroep Etty Hillesum’.
De Kliederkerk als vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier het leven en geloven vieren en delen, die is dit jaar op vier momenten. Voor de zondagsschool is samenwerking met de doopsgezinde gemeente
Haren; kinderen uit onze gemeente nemen daar deel aan de twee-wekelijkse
zondagsschool bijeenkomsten.
Dit jaar proberen we weer een Adventsbijeenkomst te organiseren op donderdag
14 december in de avond of namiddag. In de 40-dagentijd zijn er weer de vaste
Vespers op woensdagmiddag, nu van 17:00 tot 18:00 uur, overigens niet langer
afgesloten met de gezamenlijke vastenmaaltijd die tot nu toe gebruikelijk was.
Bij wijze van proef is er de tweede zondag voor een ieder die wil een lunch in de
Mennozaal.
Steeds meer ouderen komen alleen te staan en na het bijwonen van de kerkdienst en de koffie met zijn vele ontmoetingen en gesprekken komen velen dan
ook alleen thuis en valt het leven soms stil. Samen een eenvoudige lunch gebruiken na de kerkdienst geeft dan nog even verbondenheid en gezelligheid. De datum voor de bijeenkomsten van de Buber-kring, de Geloofswerkgroep en de
Kring Etty Hillesum wordt later bekend gemaakt. Ditzelfde geldt voor de bijeenkomsten van de Wijken in de nieuwe opzet. De ‘wijk Vinkhuizen’ en de ‘wijk Paddepoel’ zullen verder gaan als ‘Kring’. Hieronder volgt het overzicht van de activi5
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teiten. Deze zijn eveneens vermeld op onze website. NB. door een ongelukje samenloop van omstandigheden valt de Oecumenische dienst in de Nieuwe kerk
samen met de viering van de World Fellowship Sunday in Stadskanaal. Dit staat
dus foutief in het blauwe boekje. Heel vervelend, maar dit kan helaas niet meer
gewijzigd worden.
Programma:
zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zondag
dinsdag
vrijdag

10
12
12
17
19
21
22
24
26
29

sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.

zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
dinsdag
zondag
zondag

1 okt. 2017
3 okt. 2017
3 okt. 2017
8 okt. 2017
8 okt. 2017
10 okt. 2017
10 okt. 2017
15 okt. 2017
17 okt. 2017
22 okt. 2017
29 okt. 2017

dinsdag

31 okt. 2017

10:15 GDS-Broederschapsdag in Groningen
10:00 Koffiemorgen
19:30 Kerkenraad
10:00 Dienst Jacob H Kikkert
12:00 Zondagslunch
18:00 Mennomaaltijd
19:30 Natafelen
10:00 Dienst Jantine Huisman
17:30 Doperse Dis
10:00 Dienst in Haren
16:00 Kliederkerk - dienst voor jong en oud.
Jacob H Kikkert
18:00 Jongerenmaaltijd

donderdag
zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
zondag
dinsdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zondag
dinsdag
donderdag
zondag

2 nov. 2017
5 nov. 2017
7 nov. 2017
7 nov. 2017
12 nov. 2017
12 nov. 2017
14 nov. 2017
14 nov. 2017
16 nov. 2017
17 nov. 2017
19 nov. 2017
21 nov. 2017
23 nov. 2017
26 nov. 2017

17:0 0
10:00
10:00
19:30
10:00
12:00
18:00
19:30
20:00
18:00
10:00
17:30
19:30
10:00

dinsdag
zondag
dinsdag

28 nov. 2017
3 dec. 2017
5 dec. 2017

Bijeenkomst wijkcontactpersonen
Cantatedienst in Martinikerk
Koffiemorgen
Kerkenraad
Dienst Marion Bruggen
Zondagslunch
Mennomaaltijd
Natafelen
Broederkring
Bijbel, Pizza en Bier
Dienst in Westerkwartier
Doperse Dis
Najaars ALV
Dienst Jacob H Kikkert –
Eeuwigheidszondag
18:00 Jongerenmaaltijd
10:00 Dienst Jacob H Kikkert - Avondmaal
10:00 Koffiemorgen

zondag
zondag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
zondag
dinsdag

10
10
12
12
14
14
17
19

10:00 Dienst Hester Wouda
12:00 Zondagslunch
18:00 Mennomaaltijd
19:30 Natafelen
20:00 Broederkring
17:00 Adventsbijeenkomst
10:00 Dienst Pieter Post
17:30 Doperse Dis

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

10:00
18:00
19:30
10:00
17:30
20:00
18:00
10:00
18:00
18:00

Startzondag
Mennomaaltijd
Natafelen
Dienst Jacob H Kikkert - Doop jubilea
Doperse Dis
Broederkring
Vrijwilligers Doperse Dis
Dienst in Assen
Jongerenmaaltijd
Bijbel, Pizza en Bier
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zondag

24 dec. 2017

maandag
zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
dinsdag
dinsdag
vrijdag
zondag
dinsdag
donderdag
zondag
zondag
zondag
dinsdag

25 dec. 2017
31 dec. 2017
2 jan. 2018
2 jan. 2018
7 jan. 2018
9 jan. 2018
9 jan. 2018
12 jan. 2018
14 jan. 2018
16 jan. 2018
18 jan. 2018
21 jan. 2018
21 jan. 2018
28 jan. 2018
30 jan. 2018

16:00 Kerstfeest voor alle leeftijden
(Kliederkerk)
10:00 Kerstmorgendienst Jacob H Kikkert
10:00 Dienst Renze P Yetsenga
10:00 Koffiemorgen
19:30 Kerkenraad
10:00 Dienst Jacob H Kikkert
18:00 Mennomaaltijd
19:30 Natafelen
18:00 Bijbel, Pizza’s en Bier
10:00 Dienst Saakjen van Hoorn-Dantuma
17:30 Doperse Dis
20:00 Broederkring
10:00 Oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk
10:15 World Fellowship Sunday in Stadskanaal
10:00 Dick Verbrugge
18:00 Jongerenmaaltijd

zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
zondag
dinsdag
dinsdag
woensdag
zondag
dinsdag
woensdag
donderdag
zondag
dinsdag
woensdag

4 feb. 2018
6 feb. 2018
6 feb. 2018
11 feb. 2018
11 feb. 2018
13 feb. 2018
13 feb. 2018
14 feb. 2018
18 feb. 2018
20 feb. 2017
21 feb. 2018
22 feb. 2018
25 feb. 2018
27 feb. 2018
28 feb. 2018

10:00
10:00
19:30
10:00
12:00
18:00
19:30
17:00
10:00
17:30
17:00
20:00
10:00
18:00
17:00

Dienst Jacob H Kikkert
Koffiemorgen
Kerkenraad
Dienst
Zondagslunch
Mennomaaltijd
Natafelen
40-dagenvesper
Dienst in Haren
Doperse Dis
40-dagenvesper
Broederkring
Dienst Jacob H Kikkert
Jongerenmaaltijd
40-dagenvesper

zondag
dinsdag
dinsdag
woensdag
zondag
zondag
dinsdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zondag
dinsdag
woensdag
donderdag
zondag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

4 mrt. 2018
6 mrt. 2018
6 mrt. 2018
7 mrt. 2018
11 mrt. 2018
11 mrt. 2018
13 mrt. 2018
13 mrt. 2018
14 mrt. 2018
16 mrt. 2018
18 mrt. 2018
20 mrt. 2018
21 mrt. 2018
22 mrt. 2018
25 mrt. 2018
27 mrt. 2018
28 mrt. 2018
29 mrt. 2018
30 mrt. 2018

10:00
10:00
19:30
17:00
10:00
12:00
18:00
19:30
17:00
18:00
10:00
17:30
17:00
20:00
16:00
18:00
17:00
19:30
19:30

Dienst Renze P Yetsenga
Koffiemorgen
Kerkenraad
40-dagenvesper
Dienst Renze P Yetsenga
Zondagslunch
Mennomaaltijd
Natafelen
40-dagenvesper
Bijbel, Pizza’s en Bier
Dienst Geert Brüsewitz
Doperse Dis
40-dagenvesper
Broederkring
Dienst voor jong en oud
Jongerenmaaltijd
40-dagenvesper
Dienst Jacob H Kikkert - Avondmaal
Dienst in de Lutherse kerk

zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
zondag
dinsdag
dinsdag

1 apr. 2018
3 apr. 2018
3 apr. 2018
8 apr. 2018
8 apr. 2018
10 apr. 2018
10 apr. 2018

10:00 Paasmorgendienst Jacob H Kikkert
10:00 Koffiemorgen
19:30 Kerkenraad
10:00 Dienst Gabe Hoekema
12:00 Zondagslunch
18:00 Mennomaaltijd
19:30 Natafelen
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donderdag
zondag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zondag
dinsdag
zondag

12
15
17
19
20
22
24
29

apr.
apr.
apr.
apr.
apr.
apr.
apr.
apr.

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

20:00 Broederkring
10:00 Dienst in Noordhorn
17:30 Doperse Dis
19:30 Voorjaars ALV
18:00 Bijbel, Pizza’s en Bier
10:00 Dienst Jacob H Kikkert,
18:00 Jongerenmaaltijd
10:00 Dienst Dick van Veen

dinsdag
dinsdag
zondag
dinsdag
dinsdag
donderdag
zondag
zondag
dinsdag
donderdag
zondag
zondag
dinsdag

1 mei 2018
1 mei 2018
6 mei 2018
8 mei 2018
8 mei 2018
10-13 mei 2018
13 mei 2018
13 mei. 2018
15 mei. 2018
17 mei 2018
20 mei 2018
27 mei 2018
29 mei 2018

10:00
19:30
10:00
18:0 0
19:30
MERK
10:00
12:00
17:30
20:00
10:00
10:00
18:00

Koffiemorgen
Kerkenraad
Dienst Afke Boezewinkel
Mennomaaltijd
Natafelen

vrijdag
zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
dinsdag
zondag
dinsdag

1 jun. 2018
3 jun. 2018
5 jun. 2018
5 jun. 2018
10 jun. 2018
10 jun. 2018
12 jun. 2018
12 jun. 2018
17 jun. 2018
19 jun. 2018
24 jun. 2018
26 jun. 2018

18:00
9:30
10:00
19:30
10:00
12:00
18:00
19:30
10:00
17:30
10:10
18:00

Bijbel, Pizza’s en Bier
Dienst in Eenrum
Koffiemorgen
Kerkenraad
Dienst Wikke Huizing
Zondagslunch
Mennomaaltijd
Natafelen
Dienst Jacob H Kikkert
Doperse Dis
GDS Buitendag
Jongerenmaaltijd

zondag
dinsdag
dinsdag
zondag
zondag
zondag
zondag

1 jul. 2018
3 jul. 2018
3 jul. 2018
8 jul. 2018
15 jul. 2018
22 jul. 2018
29 jul. 2018

10:00
10:00
19:30
10:00
10:00
10:00
10:00

Dienst Hester Wouda
Koffiemorgen
Kerkenraad
Dienst Jan Lüken Schmid
Dienst Geert Brüsewitz
Zomerdiensten
Zomerdiensten

zondag
zondag
zondag
zondag

5 aug. 2018
12 aug. 2018
19 aug. 2018
26 aug. 2018

10:00 Zomerdiensten
10:00 Zomerdiensten
10:00 Zomerdiensten
10:00 Zomerdiensten

Dienst Geert Brüsewitz
Zondagslunch
Doperse Dis
Broederkring
Dienst Jacob H Kikkert
Dienst Fokke Fennema
Jongerenmaaltijd

Aanpak toiletgroep Mennohuis
2 Oktober 2017 wordt begonnen met het opknappen van de toiletgroep in het
Mennohuis. De verwachting is dat we hierdoor plm 3 weken overlast zullen ondervinden. De toiletten boven de trap en in de Diaconie zijn dan wel beschikbaar.
Wanneer de toiletgroep klaar is wordt de inloopmat nog vervangen en de trap
opgeknapt.
Jantien Groeneveld
Kerkmeester
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Even voorstellen…..
Tot 1 april mag ik Jacob Kikkert ondersteunen bij diverse taken in het gemeenteleven. Sommige mensen uit de doopsgezinde gemeente Groningen zullen me
misschien nog kennen, want zeven jaar
geleden vertrokken we uit Groningen
naar de andere kant van het land. Mijn
bachelor theologie had in afgerond en ik
was bezig met mijn master bij de VU en
het Doopsgezind Seminarium. Toen mijn
opleiding was afgerond heb ik vijf jaar
met veel plezier gewerkt in de doopsgezinde gemeente van Rotterdam. Ik ben
daar aangesteld als ‘reisleider vernieuwing’ met speciale nadruk op het jeugd- en kinderwerk en heb de gemeente begeleid in het vormgeven van een plan voor de toekomst. Van daaruit hebben we
gewerkt aan vernieuwende liturgie, verbinding van generaties en onze communicatie als vredesgemeente binnen en buiten de gemeente. Ook heb ik ervaring
opgedaan in het ouderenpastoraat en het kringenwerk.
Wij woonden in die jaren in Brabant waar mijn man Ewold Dijk docent chemie
was aan de Avans Hogeschool. In Brabant zijn onze drie kinderen geboren. Toen
de oudste naar school ging groeide ons verlangen om ooit terug te keren naar
het Noorden. Ewold vond een baan bij de Hanzehogeschool in Groningen en in
augustus 2016 zijn we naar Buitenpost verhuisd. Sindsdien preek ik in Friesland
en Groningen en in de doopsgezinde gemeente Buitenpost ben ik gestart met
een Kliederkerk. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en hou ik van zingen en
piano spelen.
Ik vind het mooi om op deze manier weer een tijdje in de doopsgezinde gemeente Groningen rond te lopen en hoop u binnenkort te ontmoeten.
Hester Wouda

Zondagsschool
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd die meer willen weten over de verhalen in
de Bijbel is er eens in de twee à drie weken zondagsschool in de doopsgezinde
kerk in Haren, gelijktijdig met de kerkdienst. Voor meer informatie kan je contact
opnemen met Anne-Geertje Hoekema (050-3146630, aghoekema@riepma.com)
of Yvette Krol (06-14111847, yvettekrol@hotmail.com).
De data zijn:
24
september
8
oktober
29
oktober
12
november
10
december
17
december
24
december

10.00
10.00
16.00
10.00
10.00
16.00
16.00

uur
uur
uur in Groningen (‘kliederkerk’)
uur
uur
uur Kerstfeest voor jong en oud
uur in Groningen (‘kliederkerk’)
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GDS Broederschapsdag op 1 oktober
in de doopsgezinde kerk te Groningen
Overal wonen, ergens thuis
Veel mensen wonen in een huis en voelen zich daar op hun gemak, zijn daar
thuis: een vertrouwde plek, de plaats waar je bed staat, foto’s, een stoel, boeken, een bloem op tafel. De plaats waar je met je geliefden of met je kinderen
leeft of he. Of waar je zit als je niet werkt, waar je alles poetst tot het glimmend
is, of rommelig laat omdat je dat wel gezellig vindt. Thuis.
Herinneringen aan vroeger, de plaats waar je bent opgegroeid. Je ouderlijk huis.
En dan ontdekken dat niets hetzelfde is gebleven. Jij bent verandert, verder gegaan in de tijd, verhuisd. De plek die er eens was is er niet meer, of is anders
geworden. Je hebt een nieuw thuis gemaakt of gevonden. Geldt hetzelfde voor
de plek waar je ‘geestelijk’ thuis bent. Verandert dat ook? Bij gemeenschappen
horen plaatsen. Vaste plaatsen. Herkenbaar. Het kerkgebouw en de mensen: de
plaats waar ik thuis ben, verbondenheid ervaar. Maar wat als dat onder druk
staat? Dat het anders gaat worden? We worden als gemeenten immers kleiner,
kwetsbaarder. Wat wijst ons dan de weg? Wat is thuis?
Op de komende GDS-Broederschapsdag willen we vieren dat we thuis zijn bij
elkaar. Dat in ons samenzijn iets oplicht dat groter is dan onszelf, dan wij-metelkaar, en dat we de Eeuwige noemen, van wie het verhaal gaat dat hij mensen
behoedt en bewaart.
Iedereen is welkom. We hopen uit alle gemeenten zusters en broeders te verwelkomen om dit te vieren. Heeft u nog foto’s van vroeger, van uw ouderlijk
huis, stuur ze per post naar ds. Jacob Kikkert, Entinge 7, 9301 TT Roden of per
email. We willen deze foto’s graag scannen en gebruiken in onze viering. U kunt
de foto’s weerom krijgen op de broederschapsdag zelf
We beginnen om 10.15 uur. Een kopje koffie staat dan klaar. Na de viering is er
op drie plekken gelegenheid voor een na-gesprek: over iets doen met Muziek,
over hoe we Zicht krijgen op de gemeente van de toekomst, en de derde over:
Verhuizen, Hoe levendig zijn uw herinneringen aan de plek waar u opgroeide?
We sluiten om ca. 12.45
uur af met een feestelijk
stamppot buffet, zodat
ieder zo tegen 13.30 uur
weer zijns weegs kan
gaan. Eigen bijdrage voor
het buffet: € 5.00, ter
plaatse te voldoen.
Wilt u zich vóór 25 oktober
opgeven bij uw kerkenraad, zodat we ongeveer
weten op hoeveel mensen
we mogen rekenen voor
de lunch (of bij Jacob kikkert,
jhkikkert@doopsgezind.nl)
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Noordelijk Doopsgezind koor
Jullie zullen wel denken wat is dat
maar dat is de naam van ons nieuw koor
van Groningen, Haren, en Roden!
We hebben tot dusver 2 keer geoefend en dat was heel positief, iedereen was
nogal enthousiast en het koor heeft 30 leden.
Ook is er een nieuw bestuur en muziekcommissie gekozen, wel moeten we nog
even wennen aan het reizen naar Roden en Haren maar tot dusver kwam iedereen op tijd. De repetitie is van 19.00 tot 21.00 en is iedereen ook niet zo
laat weer in huis.
Heeft u nog zin om mee te zingen in het nieuw Noordelijk Doopsgezind koor inlichtingen bij Roelof Nienhuis en J. Noord.
Jan Noord

Noteert u alvast: zondag 5 nov. 15:30 uur:

DoRe-café voor één keer in de Synagoge (!)
Goh!? : een muzikale theatervoorstelling over rabbijnse omgang met Tora & Talmoed.
Twee rabbijnen zijn het helemaal met elkaar oneens over de interpretatie van de
Tora. Toch blijven ze met elkaar in gesprek. De discussies kunnen fel oplopen
maar spelen zich toch altijd af in een sfeer van kameraadschap.
Van tijd tot onderbreekt de klezmerband Mesjogge, het gesprek.
Ook nu er in kerkelijke kring meer waardering voor de Joodse traditie is ontstaan, weten we over deze rabbijnse cultuur eigenlijk nog niet veel af.
De twee acteurs (oud PKN predikant Roeland Busscher en zijn bij ons niet onbekende collega Dick van Veen) zijn beiden goed opgeleid in de rabbijnse exegese
en debatcultuur.
Zij willen ons, in vijf kwartieren, zo iets tonen wat aan het oog van veel christenen heel lang onttrokken is gebleven (en wat in de oorlog in zo hoge mate is
weggevaagd).
Kom voor het DoRecafé dus op 5 november - tijdens de Kristallnachtherdenkingsweek - (deze ene maal voor € 7,50) naar de Synagoge Groningen,
aan de Folkingestraat 60, voor deze unieke voorstelling.
Inlooptijd: vanaf 15:00 uur.

11

Doopsgezinde Gemeente Groningen

Het regende op zaterdag de 9e september maar binnen in de sfeervol ingerichte
kerk was alles in gereedheid gebracht om de gasten te ontvangen voor de Open
Monumentendag 2017.
De vrijwillige gastvrouwen en heren waren er klaar voor. Met een wat aarzelend
begin, veroorzaakt door het natte weer, verliep de dag verder geweldig. In totaal
kwamen 332 mensen onze kerk binnen. Dit was mede te danken aan de expositie (Z)onderdak van Beeldend kunstenaar Bruin van der Duim uit Ureterp**. Hij
exposeert twaalf portretten van dak- en thuislozen in onze Vermaning.
Gasten waren verrast door het interieur en namen de tijd rond te kijken. Om
16.00 uur werden de deuren gesloten en keken we terug op een geslaagde dag.
Veel dank aan Manon ter Haar, Cees van Hoorn, Jacob Kikkert, Jetty Tuinstra,
Anne en Hans van der Meer en natuurlijk veel dank aan onze koster Nynke die
ons gedurende de hele dag voorzag van koffie/thee met iets lekkers erbij.
Op naar de OMD 2018!
Tiny Spanjer
** Vander Duim, die naast zijn vak als beeldend kunstenaar twee dagen per
week op Noorderpoort lesgeeft, begint altijd zonder vooropgezet plan. Ook
(Z)onderdak begon onbedoeld. In dit geval ligt de start in het vrijwilligerswerk,
dat Van der Duim samen met zijn vrouw al sinds 2012 twee keer per jaar doet in
het dak- en thuislozencentrum Het Passion in het Gelderse Hummelo. Toen hij op
een dag buiten zat te schetsen, vroeg een van de bewoners of hij hem ook wilde
12
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tekenen. Dat kon en het portret leek zo goed, dat al snel ook de andere bewoners langskwamen om zich te laten portretteren. Twaalf portretten maakte hij
thuis verder af. Tijdens het schoonmaken van de frituurpan kwam hij op het idee
om met contrasterende materialen te gaan werken, om zo de rauwheid tot uitdrukking te brengen. Met vet en bleekmiddel kregen de portretten een rauwe
structuur, die iets weergeeft van de harde kanten van onze samenleving en
mensen in kwetsbare posities. In een samenleving die steeds ingewikkelder en
onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden.
De expositie blijft deze maand in onze kerk, op de zaterdagen 16, 23 en
30 september kunt u deze tussen 14.00 – 16.00 uur bezichtigen.
Van harte welkom!
Het Doopsgezind Gasthuis werd ook dit jaar weer door ruim 130 bezoekers, vaak
onderweg naar de Watertoren, aangedaan. Naast aandacht voor het Poortgebouw, het eigenlijke monument, was er ook veel interesse voor de overige bebouwing (beschermd stadsgezicht), de bewoners van het Gasthuis en de relatie
met de Doopsgezinde Kerk. Het bestuur van het Gasthuis was aanwezig om de
bezoekers rond te leiden en in te gaan op hun vragen
Een tweetal bewoners hield Open Huis om door hen gemaakte kunst ten toon te
stellen, veel bezoekers maakten enthousiast van deze gelegenheid gebruik.
Ondanks het slechte weer in de ochtend kan toch worden teruggezien op een
geslaagde dag.
André Weening

Hartelijk bedankt
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die
ik van de Gemeente mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 75ste verjaardag. Verder wil ik ook allen bedanken die mij nog
persoonlijk per kaart of mail een felicitatie
hebben doen toekomen. Dat was alles een
leuke verrassing.
Nellejet Zorgdrager

Uitstapje wijk Paddepoel/Selwerd.
Op zaterdagmiddag 19 augustus zijn we met twee auto’s vertrokken naar het
Zuidlaardermeer. Door omstandigheden moesten Jacob en Hotsche helaas afzeggen. We hopen, dat de voet van Hotsche spoedig weer herstelt en de krukken
niet meer nodig zijn.
Rond kwart over een stapten we aan boord van de rondvaartboot van “het Hof
van Zuidlaren”. Half twee startte de rondvaart, die ca. 75 minuten duurde.
Het was prachtig zonnig weer met schitterende wolkenluchten. Echt Hollands
weer.
Alle zeven hebben we intens van dit tochtje genoten. Sieds en Tjerk hebben
vooral op het achterdek gestaan en zijn heerlijk uitgewaaid.
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Aansluitend hebben we koffie/thee gedronken met een heerlijk gebakje erbij. We
waren goed en wel binnen bij “het Hof van Zuidlaren” toen een fikse regenbui
zich uitstortte. Wat hebben we een geluk gehad, dat de rondvaart in plaats van
drie uur om half twee vertrok. Nu hebben we in alle rust volop kunnen genieten
van de prachtige vergezichten en het watersportgebeuren. Lineke kreeg een bos
bloemen voor haar werk voor de wijk en Sieds een boek, daar hij al jaren elke
wijkavond gastheer is geweest.
Rond goed vier uur was het
weer droog en besloten we om
met elkaar te gaan eten bij de
Twee Provinciën. Tjerk haakte
af, daar hij de volgende dag
vroeg naar Berlijn zou vertrekken en nog de nodige zaken
moest regelen.
Het etentje was een genoeglijk
afscheid van een gezellig wijkuitje.
Hoe het in de toekomst zal
gaan, nu er geheel nieuwe wijkindelingen zijn gemaakt, zal de
tijd uitwijzen.
Tine de Boer

Opbrengst 3e verrassingstafel voor de Doperse Dis
Al voor de startdienst op zondag 10 september stonden op de tafels in de Mennozaal de zelfgemaakte etenswaren uitgestald: kleurige potten jam, chutneys,
sapjes, likeuren, cakejes. Tijdens het koffiedrinken moet er veel belangstelling
voor deze zelfgemaakte producten zijn geweest. Want toen we na afloop naar de
tafels keken, stonden er nog maar heel weinig potten. En…. er gingen nóg enkele
jams van de hand. Bij het opmaken van de kas kwamen we tot een opbrengst
van 144,75 euro. We denken dat de verkoopprijs van de jams, samen met gulle
giften voor dit mooie bedrag heeft gezorgd. Hartelijk dank voor uw bijdragen aan
dit project van de diaconie, en een mooi cadeau aan de doperse dis die in de
dienst zijn vijfjarig jubileum vierde.
De volgende verrassingstafel staat gepland op 3 december, na de eerste adventsdienst. Het thema is dan: Sinterklaas- en Kersttijd. We denken dan
aan cadeautjes, kerstkaarten, lekkernijen, kinderkleding, -en kinderboeken. In het gemeenteblad van november volgt meer informatie.
Femmy Busscher
Romkje Veenstra
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Kerkdiensten Haren

Andere activiteiten

Zondag 24 september
Tweede zondag Vredesweek
10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma
10.00 Zondagsschool

Dinsdag 3 oktober
09.45 Themaochtend
19.45 Kerkenraad
Donderdag 5 oktober
30+ start nieuwe seizoen

Zondag 1 oktober
10.15 Broederschapsdagviering in
Groningen
Meer informatie elders in dit blad

Zaterdag/zondag 30 sept./1 okt.
Startweekend tieners, Schoorl
Info Yvette Krol, 06-14111847

Zondag 8 oktober
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool

Maandag 9 oktober
14.30 Zusterkring

Zondag 15 oktober
10.00 Ds. F.R. Fennema

Woensdag 11 oktober
19.30 Redactie Gemeenteblad

Zondag 22 oktober
10.00 Ds. K. van der Werf

Verhuisd
Fam. De Vries-Holman naar:
Hugo de Vriesweg 12
9751 PS Haren
050-534 65 38 / 06-55 73 30 72
Nieuw e-mailadres:
henkenroelydevries@ziggo.nl

Zondag 29 oktober (Wintertijd!)
16.00 Gezinsdienst ’s middags in
Groningen met de zondagsschool
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Verslag kerkenraadsvergadering 5 september 2017
Na de vakantiestop (buiten is het al herfstig) kunnen we weer aan de slag.
Ds. Van der Werf doet verslag van de bezoeken die hij heeft afgelegd. Zr. Kruisheer verblijft voor revalidatie in het Heymanscentrum en de fam. De VriesHolman is inmiddels verhuisd naar de Hugo de Vriesweg. Veel gemeenteleden
zijn erg begaan met de familie Hoekema die afscheid moeten nemen van Betty,
echtgenote van Gabe.
De predikant is van 19 tot t/m 26 september met vakantie. Problemen met de
verstaanbaarheid van de preek die een aantal leden meldden, worden vaak veroorzaakt door de instelling van het gehoorapparaat (staat niet aan of niet op
ringleiding). Een praktische oplossing is om vóór de dienst persoonlijk even uit te
proberen of alles goed werkt. Als de geluidsapperatuur in de kerk aanstaat,
werkt altijd de ringleiding. Het geluid via de speakers harder zetten geeft een
nare galm.
Het (Noordelijk Doopsgezind) koor, gevormd door koorleden uit Roden, Groningen en Haren is net van start gegaan. Alles is nog pril en het is zaak dat het koor
en de dirigente de tijd en de ruimte krijgen samen hun weg te vinden. De repetitietijd is te kort om nog iets te doen op de Broederschapsdag op 1 oktober. Het
koor is begonnen met instuderen van muziek voor een advents-/kerstconcertje.
Het koor wil ook zingen op 21 januari, de World Fellowship Day.
We blikken kort terug op de kerkdiensten van de afgelopen maanden. Het waren
goede diensten en de gesprekken bij de koffie geanimeerd. Het aantal kerkgangers in de vakantie was niet minder dan normaal, mede door aanwezigheid van
leden van ’t Witte Kerkje. Ds. Immink werd na zijn afscheidspreek op 20 augustus in ’t Witte Kerkje toegesproken door voorzitter A. Trox, daarna was er gebak
bij de koffie. Zijn opvolgster, mw. Huis, begint in november.
De activiteiten voor het winterseizoen worden langs gelopen. We proberen alles
zo goed mogelijk te spreiden. De themaochtenden zijn op de eerste dinsdag van
de maand; de zusterkring in principe op de tweede maandagmiddag van de
maand. De redactie vergadert op woensdagavond en de open lezingen en ledenvergaderingen zijn doorgaans op donderdagavond. Een actuele agenda is te vinden op www.dgharen.doopsgezind.nl. De eerste open lezing is op 9 november.
Mogelijk komt er eind november nog een gemeenteavond over ‘Job’.
De komende weken kerken we geregeld elders. Op 17 september (eerste zondag
van de vredesweek) zijn we te gast in ’t Witte kerkje, waar ds. Yetsenga voorgaat. Op 1 oktober is de Broederschapsdag in de doopsgezinde kerk in Groningen en op 5 november is de oecumenische dienst in de Nicolaaskerk.
Br. Nienhuis is afgevaardigde van onze gemeente in de GDS. Hij heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Op de ledenvergadering zal een nieuwe afgevaardigde benoemd moeten worden.
Er is aandacht voor de stille werkers. Het lijkt wel vanzelf te gaan dat het groen
binnen de perken wordt gehouden en het platte dak en de goten schoongemaakt
worden (en zo lekkage wordt voorkomen). Ook het houtwerk buitenom heeft een
beurt gehad.
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter de vergadering.
Mads Haadsma
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Zusterkring
Reisje donderdag 24 augustus 2017.
De organisatie was in handen van Iet Reidinga, bijgestaan door Aafke van Wijk.
We verzamelden in ons in de kerk en met drie volle auto’s reden we naar Eelde,
waar we een rondleiding kregen door het NIJSINGHHUIS, een prachtig gerestaureerde 17e eeuwse woning, die prachtig beschilderd is.

In het koetshuis zie je eerst de olifanten van Peter Pander, we bezochten het
Erotisch Kabinet met beschilderingen van Wout Muller, met allerlei bijzondere
grapjes in de beschilderingen. De “blauwe kamer”, door Matthijs Rölling beschilderd, ook met olifanten, maar niet symmetrisch, dat is ook weer een grapje. De
hal met een sterrenhemel in het midden geschilderd.
Boven zagen we het “Naturalium Kabinet” van Janneke van Groeningen, beschilderd door Clary Mastenbroiek, nog geheel in stijl ingericht van 10 jaar geleden.
Je voelt je bijna een voyeur daar zo intiem een blik te werpen op briefjes, foto’s
en verzamelde objecten van de eigenaresse van het huis, die helaas zo vroeg al
is overleden.
Het terras bij de Buitenplaats was prachtig zonnig, waar we heerlijk konden zitten en thee met cake kregen vóór de rondleiding en na die tijd konden uitrusten.
Om vijf uur vertrokken we weer naar Haren, hier konden we nog een zuster begroeten, zodat we met z’n vijftienen gingen eten bij Pizzeria Ristorante Sa Capanna. Een bekend adres voor ons en zeer gewaardeerd. We hadden elkaar veel
te vertellen en voor de afwezigen werd een kaart geschreven, met details van de
wandschilderingen, zodat ook zij iets van ons reisje mee konden maken.
Om zeven uur gingen we zeer voldaan huiswaarts.
Gerbrig Rietema

11 september
Onze eerste bijeenkomst van dit seizoen. We waren met zestien zusters bijeen.
Na de opening van Gerbrig,(met een vertelling met een moraal) zongen we het
zusterlied op de melodie van: ‘Ik voel de winden Gods vandaag’.
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Na de opheffing van de Landelijke Federatie Doopsgezinde Zusterkringen (LFDZ)
eerder dit jaar, kregen we nu bericht dat volgend jaar ook de Stichting VZH moet
stoppen omdat het onmogelijk blijkt vervangers te vinden voor het huidige bestuur. Deze vereniging (met wortels einde 19 e eeuw) werd op 28 februari 1956
van -Vrouwen Hulpvereniging voor de Zending- omgezet in Stichting Doopsgezinde Vrouwen Zendings Hulp. Zij steunen vele, vaak kleine projecten en proberen mensen te steunen in woord en daad en richten zich vooral op het verbeteren van de positie van vrouwen, waar ook ter wereld.
Na de thee vertelden we elkaar over uitstapjes en bezoeken aan diverse musea
deze zomer. Vaak in de buurt, Groningen of Friesland, maar ook Assen en op
Texel. Interessante en leuke belevenissen, de prachtige Groningse luchten boven
de Punt van Reide, flinke buien boven het Sneekermeer! Het bezoeken van vijf
heel verschillende Groninger stadskerken met een groepje mensen. Zelf was ik
onverwacht nog een weekje op Kreta. Genoten van zon, zee en strand en het
grote fort Fortezza in Rethymno bezocht.
Zo was het weer een gezellig begin van onze bijeenkomsten. We zongen nog het
lied: Zolang er mensen zijn op aarde.
Onze volgende bijeenkomst is maandag 9 oktober, om 14.30 u.
Dan zal José Weening ons vertellen over en meenemen in het leven van Etty Hillesum.(1914-1943) Een jonge Joodse vrouw, die van “chaotische bakvis” tot “het
denkende hart van de barak” wordt, zoals de titel van één van de boeken over
haar luidt. In haar dagboeken en brieven krijgen we zicht op haar leven en vooral haar gedachtegoed.
En maandag 6 november komt de heer Eppo van Koldam ons vertellen over
Doopsgezinde dwaalgasten in Haren!!
Vast weer heel interessante middagen. Allen hartelijk welkom.
Ria Dijkman

Mennokate
Op de terugweg van onze fietsvakantie in
Mecklenburg Vorpommern, het oude OostDuitsland, in het noorden tegen de grens
met Polen aan, reden wij via Lübeck richting
Hamburg, naar Groningen. Opeens viel mijn
oog op het bord: Bad Oldesloe 5 km….
Er waren op dat moment twee redenen om
mijn partner te vragen af te slaan en koers
te zetten naar deze plaats.
Eerst even terug naar de jaren '60. Mijn ouders waren zeer actief in de Doopsgezinde
gemeente Den Haag en mijn moeder had uit
hoofde van haar functie van secretaris van de kerkenraad zitting in het comité
dat zich bezighield met het realiseren van een zorgvoorziening voor bejaarde
Doopsgezinden. Mijn vader zat er ook in, hij was archivaris voor de gemeente,
maar of dat er iets mee te maken had weet ik niet. Het huis dat uiteindelijk tot
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stand kwam met serviceflats en later ook voorzieningen die meer zorg boden, kreeg een goed
Doopsgezinde naam: Oldeslo.
Mijn vader heeft er de laatste 8 jaar van zijn
leven gewoond, met veel plezier en omringd
door veel bekende Doopsgezinde broeders en
zusters.
Vervolgens terug naar het heden. De Menno
Simons Stichting, waar ik voorzitter van het
bestuur ben, kreeg niet lang geleden te maken
met een verzoek vanuit Duitse Doopsgezinde
kring om een bijdrage voor het in stand houden
van het huisje dat Menno Simons gedurende de
laatste 7 jaar van zijn leven gebruikte als drukkerij voor zijn geschriften. Het huisje heet
Mennokate en staat in Bad Oldesloe,
waar Menno Simons ook is overleden.
Zie daar de verklaringen voor de naam Oldeslo voor het Doopsgezinde zorgcentrum in Den Haag en de reden waarom ik graag even wilde gaan kijken hoe het
huisje er nu
bij staat.
Ondestaande
foto' s tonen
een heel leuk
en
keurig
gerestaureerd huisje,
met
daarbij de
verwijzingen
naar Menno
Simons.

Elleke Entzinger

Adoptieprogramma
Uit de thermometer ontvingen wij over de maanden juli en augustus respectievelijk
€ 47,20 en € 25,90.
Met beide bedragen erbij is de stand gekomen op € 595,00
L.Huizinga
B.Huizinga-Lutgendorp
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Vanuit de kerkenraad
Op woensdag 12 september komt de kerkenraad weer bij elkaar.
Jelly Wester

In memoriam Wil Leutscher-Kanon
Op 21 augustus namen we in de Boskamp temidden van familie, vele vrienden
en gemeenteleden afscheid van Wil Leutscher-Kanon. In het midden van de zomer van 1940, is zij ter wereld gekomen, een wereld-in-oorlog, maar een echt
zomer-kind. Ze overleed na een relatief lange periode van afnemende gezondheid op 14 augustus in de Vijverhof, omringd door haar man en haar zoon. Op
enkele dagen na mocht ze zevenenzeventig jaar worden. Hoewel we wisten dat
we ons moesten voorbereiden op een definitief afscheid, ging het plotseling ook
snel.
Op de foto op voorkant van de rouwkaart zien we Wil zoals we ons haar graag
willen herinneren: ontspannen genietend van het goede op het balkon bij haar
thuis, met open blik vol belangstelling naar de ander toe. Het had niet zo moeten
gaan, het liefst zien we mensen gewoon oud, flink oud worden. Wil had nog zoveel om voor te leven. Maar het sluipende proces dat zich steeds onverbiddelijker in haar geest nestelde en waar de wil geen fat op heeft, beperkte haar en
haar omgeving steeds meer. We zagen de laatste jaren hoe ze de lange weg tot
het laatst gegaan en hoe steeds meer het leven voor haar wisselde tussen heldere perioden en momenten van verwarring en angst.
Wil gaf zich niet zomaar gewonnen. En toen het wel móést, werd ze er niet bitter
onder, maar probeerde te aanvaarden wat niet te veranderen is.
In het afscheid memoreerden o.a. haar zoon Johan en haar echtgenoot Bert haar
levenslust en de opgewektheid waarmee zij in het leven stond, haar liefde voor
Italië, voor reizen, de korte vakanties met Pinksteren naar Vlieland, de bridgeclub, de etentjes en de diepe vriendschappen tot op de dag van vandaag. Ze
ging modieus gekleed en hield van sociale contacten. Waar ze kwam werd gelachen. En er was de diepe liefde die je beleeft aan het samen ouder worden en vol
trots je kleinkinderen zien opgroeien. Allemaal onvergetelijke herinneringen aan
een rijk en vol bestaan dat zij samen met haar Bert, en haar allernaasten heeft
geleefd.
Wil groeide op in een typische ondernemersgezin dat midden in de Zuidlarense
samenleving stond, samen met twee jongere broers. Ze had een gelukkige jeugd
gehad, kon ze zeggen. Ouders die haar stimuleerden. Maar die ook vonden dat
‘luieren’ en ‘niets doen’ niet in het dagritueel passen. Van haar vader, zelf gepassioneerd geraakt door Italië, had ze de liefde voor dat land en cultuur meegekregen. Vele gezinsvakanties werden er doorgebracht en het huis in Ampiano, in de
jaren zestig gekocht door haar vader en waar de nodige vakanties werden doorgebracht, was een dierbare plek geworden. Ook op ander gebied leek Wil op haar
vader; de wat meer zakelijke kant, haar doorzettingsvermogen en het snel doorzien van de dingen en wat daarin wezenlijk is.
Er was ook een zorgzame kant; ze voelde zich verantwoordelijk voor wat en wie
haar was toevertrouwd. Iets wat ze gedurende heel haar leven ook van anderen
verwachtte: dat je je eigen geluk en ongeluk, je zielskracht en verstand en alles
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wat je in je hebt, goed moet gebruiken om iets te bereiken, en waar mogelijk om
iets voor anderen te betekenen.
Ze leerde Bert kennen in 1962 op een dansclub in Zuidlaren. Zij en Bert trouwden het jaar daarop. Niet lang daarna werd Johan geboren. Ze had meer kinderen gewenst, maar dat is niet altijd voor het kiezen. Toen ze over die teleurstelling heen was kon ze met een glimlach zeggen dat Johan voor twee telde.
Met zijn drieën, en samen met de kat zouden ze een hecht gezin gaan vormen.
Al snel verhuisde het jonge gezin van Drachten, waar Bert werkte bij de Heidemij, naar Assen. Wil had haar werk op de Kohnstammschool in Assen waar ze
enorm van genoot en zich met hart en ziel voor inzette. In 1982 pakten zich
donkere wolken samen. Bedrijfsonderdelen van de Heidemij gingen failliet. Bert
aanvaarde kort daarna een betrekking bij de gemeente Heemstede. Er werd verhuisd naar het westen van het land. "Dat was wel even wennen", schreef Wil.
Maar ook daar had ze een goede tijd. Ze hield ervan om naar den Haag te gaan.
Of naar Utrecht, waar Johan inmiddels al enige jaren studeerde en op kamers
woonde. Handig om op de uitstapjes daar te kunnen overnachten.
Het waren ook hier jaren waarin zij genoot van haar werk bij de dienst Onderwijs
in Heemstede, van vrijwilligerswerk, van de fietstochtjes naar het Aerdenhout,
en de etentjes en vrienden van de bridgeclub die overkwamen.
Heel bijzonder in die jaren is voor haar de reis geweest naar Seoul waar Johan
als atleet deelnam aan de Olympische spelen. In een journaal beschrijft ze hoe
ze in die dagen meeleefde, zozeer dat je je zou kunnen afvragen voor wie het
het meest spannende was;
voor haar zoon of voor haarzelf. In 1996 werd verhuisd, opnieuw naar Assen en
uiteindelijk werd het appartement aan de Apollolaan betrokken.
In haar afscheid memoreerden we het bekende vers van ds. Sibold Smeding:
“Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, vrij in het christelijk geloven, daden gaan woorden te boven”. Misschien meer agnost dan een diepgelovig mens
herkende Wil in deze woorden de vrijzinnigheid die uitgaat van de keuze die met
elk mens-zijn is gegeven om verantwoordelijkheid te dragen, en om recht te
doen aan jezelf en aan anderen. Het laatste gedeelte van de spreuk doet een
beroep op het morele kader: hoe je in het leven staat blijkt uit je handelen. De
kerkgang zèlf was vooral iets dat je aan het denken zette, d.w.z. je keert er vaak
anders van weer dan dat je heenging. Wellicht putte ze er kracht uit op de momenten van zorg en tegenslag, of in het uiteindelijk kunnen aanvaarden dat de
dingen gaan zoals ze gaan. Tot het niet meer ging.
Nu we haar definitief hebben moeten los laten is er in de herinnering en het hart
van haar méést geliefden nog zoveel dat aan het licht zal gaan komen naarmate
zij verder wegraakt in de tijd. Want zo werken geheugens en harten, omdat in de
liefde wordt bewaard, wat de dood niet kan scheiden. Mag dat tot troost zijn voor
allen die haar hebben liefgehad.
Ds. Jacob H Kikkert

Preekboek
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze
zondagse diensten.
Zondag 13 augustus 2017, Dienst in verzorgingshuis de Vijverhof.
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Voorganger
Organist
Thema
Muzikale overdenking:

- Ds. C. Winkler Prins
- br. P. Bouterse
- “ Het goede gaat het kwade te boven”.
- “Compilatie van liederen uit Johannes de Heer”.

Zondag 27 augustus 2017
Voorganger
Organiste
Thema
Muzikale overdenking:

- Ds. Klein Nagelvoort
- zr. T. van Nimwegen
- “ Open staan voor het nieuwe in je leven ”.
- “Herr Christ, dein bin ich eigen”
van Johannes Muntschick.

Zondag 10 september 2017
Voorganger
Organiste
Thema
Muzikale overdenking:

- Ds. Weidema-Bos
- zr. T. van Nimwegen
- “De ander is als jij ”.
- “: “Straf mich nicht in deinem Zorn”
van Gottfried August Homelius
Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan.
Wij eten ons vroege brood in de zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in het glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
je handpalm is geopend naar het licht.

AGENDA
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente te Assen

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

24 september 10.00 uur Ds. Kikkert. Gezamenlijke dienst met de
VVP en de DG Groningen. Medewerking wordt verleend door Denise Doek op dwarsfluit.
8 oktober
17.30 uur! Zr. J. Valk. Startzondag
22 oktober
10.00 uur zr. H. Bruin
5 november 10.00 uur Ds. S. van Hoorn-Dantuma

De data van ochtend- en avond gespreksgroep zijn op dit moment nog niet
bekend.
Zusterkring:
De data van de zusterkring zijn dit jaar:
Dinsdag 12 september
Dinsdag 10 oktober
Dinsdag 14 november.
De
aanvang
is
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14.15

uur

Colofon Assen
Consulent voor het gehele pastoraat
incl. gespreksgroepen:
Ds J.H.Kikkert, Entinge 7
93012 TT Roden
06-51516030
Kerkenraad:
Voorzitter:
A.J. Anema (voorzitter)
Plataanweg 33 9401 TR Assen
telefoon 0592 202015
Secretaris: Ledenadministratie
J.Wester-Veenstra
Telgenkamp 7 9451 GE Rolde
0592-248053
secretaris@dgassen.doopsgezind.nl
lid: R.de Poel-Hijlkema
Hoofdweg 220 9421 VE Bovensmilde
0592-412404
Uitvoerend boekhouder:
T.Koudenberg-Huizinga
Tymanshof 8 9403 PJ Assen
0592-375895
Rek.nr.NL18RABO0302912592
tnv Doopsgezinde Gemeente p/a
Tymanshof 8
Kerkgebouw:
Oranjestraat 13 Assen
Postadres: Telgenkamp 7
9451 GE Rolde
info@dgassen.doopsgezind.nl
website:
www.dgassen.doopsgezind.nl
Wijkhoofden:
Wijk 1: Kloosterveen
Zr R.de Poel-Hijlkema
Hoofdweg 220 9421 VE Bovensmilde
0592-412404
Wijk 2: Beilen
Br. H.Manting
Pr. Bernhardstr 1-P 9411 KH Beilen
0593-543939
Wijk 3: Centrum/West
Br.G.J.Blanksma
Emmastraat 8 9401 HG Assen
0592-316688
Wijk4:
Rolde/Loon/Gieten/Assen
Oost
Zr. J.Wester-Veenstra Telgenkamp 7
9451 GE Rolde 0592-248053
Wijk 5: Marsdijk / Rhee / Assen
Noord / Peelo
Zr. A.Hummelen-Evenhuis
Asserstraat 202 9486 TE Rhee
0592-291662

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

