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                              Doopsgezinde gemeente 

                       Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-
dere momenten kunt u een boodschap 

inspreken (in dringende gevallen buiten 

de vakantie 06-54296082),  

e-mail gjbrusewitz@gmail.com  
 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, 

b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 uur. Ook op 

andere momenten kunt u mij thuis tref-
fen of een boodschap inspreken (in drin-

gende gevallen buiten de vakantie 06- 

5151 6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 
Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 

tel. 050-5772536, e-mail:  
avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 
tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 
 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 
t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen.  

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-
ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 

 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  
(bereikbaar van maandag t/m donderdag 

9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

Lay-out 
Ellen van Drooge  

  

Druk / verspreiding 
Oude Boteringestr. 

33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 
Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 
Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 23 mei 2018. Kopij (alléén als Word-

document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) 

inleveren vóór 16 mei 2018 bij de beide 

redactieleden van de betreffende DG.  
 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 
tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 
e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel 050-5348454 
NIEUW E-MAILADRES: 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8 

9753 AJ Haren 
tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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Na Pasen! Hoe verder? 
 

De Emmaüsgangers 

In de bijbel komt een verhaal voor dat bekend staat als “de Emmaüsgangers”.  

De titel van “Emmaüsgangers” is ontstaan doordat het verhaal gaat over twee 

mannen die uit Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs gaan. Het verhaal speelt zich 

af ná Pasen, toen bekend werd dat het graf, waarin Jezus was gelegd na zijn 
kruisiging,  leeg was. Twee mannen zijn onderweg naar het dorp Emmaüs, dat 

zestig stadiën verwijderd is van Jeruzalem, wanneer een onbekende zich bij hen 

voegt en met hen oploopt. Deze onbekende man is Jezus maar dat hebben de 

twee mannen nog niet door. Ondanks allerlei vragen van de in hun ogen onbe-

kende man, zien deze twee mannen (nog) niet dat Jezus als Messias van God, bij 

hen is en met hen opwandelt. Pas als de avond valt en de dag ten einde is en ze 

samen letterlijk avondmaal vieren zien de beide mannen dat het Jezus is, waarop 
dan de tekst zegt dat Jezus dan er ineens niet meer is.  

 

De tekst staat als volgt in de Statenvertaling uit 1637: “En hun ogen werden ge-

opend en zij kenden Hem en Hij kwam weg uit hun gezicht” (Lucas 24: 31) 

  

Emmaüsgangers vieren avondmaal met Jezus 
Vooral dat laatste zinnetje, ‘en hij kwam weg uit hun gezicht’,  is precies waarom 

het gaat om Pasen te verklaren. We zien deze mens door Pasen anders! Het gaat 

er bij Pasen namelijk om dat we vieren dat deze mens niet is vernietigd,  maar 

dat deze mens van Godswege nog steeds concreet, werkelijk,  in de wereld pre-

sent is. Jezus is weliswaar letterlijk ‘uit ons gezicht weggegaan’, maar we kijken 

door Pasen op een andere manier naar deze mens: “Ons zicht is veranderd”! We 

zien deze mens door Pasen anders, namelijk dat deze mens er nog steeds is, zij 
het op een andere manier. Wij vieren als gemeente avondmaal,  op dezelfde wij-

ze en met dezelfde intentie als de twee Emmaüsgangers. Namelijk dat  de mens 

van Godswege concreet bij het avondmaal aanwezig is.  

 

Betekenis van Pasen voor vandaag 

Het verhaal van de Emmaüsgangers wil niks anders dan ons de betekenis van 
Pasen vertellen. Want Pasen is, dat God en zijn Messias nog steeds concreet in 

de wereld zijn. Eigenlijk is iedereen die gelooft een Emmaüsganger!! 

 

De Emmaüsgangers in de Doopsgezinde Martelaarspiegel van 1648. 

Kleophas is een broer van Jozef en dus een oom van Jezus 

Hoewel het bijbelverhaal niet de nadruk legt op wie nu die twee mannen zijn ge-
weest die naar Emmaüs gingen en Jezus onderweg hebben ontmoet, heeft de 

Martelaarspiegel oude verhalen uit de begintijd van de christelijke traditie ver-

zameld en wél de nadruk gelegd op wie deze twee mannen zijn geweest. In deel 

1op pag. 46 vinden we een beschrijving dat de twee Emmaüsgangers, Kleophas 

en zijn zoon Simon zijn. Kleophas is een oom van Jezus en Simon is dan zijn 

neef.  

 
Bovendien weet de Martelaarspiegel te vermelden dat Simon de opvolger van de  

apostel Jacobus is, welke de leider was van de eerste christelijke gemeente te 

Jeruzalem. De neef van Jezus, Simon, is dus de tweede leider van de eerste 

christelijke gemeente. Lang heeft dat leiderschap niet geduurd want deze Simon 

is gevangen genomen door de Romeinen, gegeseld en gekruisigd. En dit alles 

heeft zich afgespeeld in het jaar 109 volgens de Martelaarspiegel.  
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Wij zijn ook Emmaüsgangers 

Toch leuk dat deze twee Emmaüsgangers in de Doperse traditie zo onder de loep 

zijn genomen. Dat geeft aan, dat Doopsgezinden het verhaal van de Emmaüs-

gangers heel belangrijk hebben gevonden.  Zijn wij ook nog steeds geen Em-

maüsgangers??? 
 

Ds. Klaas van der Werf 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten  
 

 

Donderdag 19 april 

19.30 uur  

Voorjaarsledenvergadering 

 

Vrijdag 20 april 
20.00 uur.  Zaal Open 19.30 uur  

DoReCafe.   “Zelfs hier vind je nog 

een paar rechtvaardigen’ door verha-

lenverteller Guido de Bruin.  

De aangrijpende monoloog gaat over 

vuile handen, zuiverheid en moed in 
kamp Westerbork. 

 

Zondag 22 april 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

Dienst samen met DG Assen, DG 

Westerkwartier en DG Eenrum. 

Gespreksdienst over thema  
leden-belangstellenden-vrienden 

15.00 uur Concert symfonieorkest 

Scaramouche  

 

Zondag 29 april 

10.00 uur Dick van Veen 
 

Dinsdag 1 mei 

10.00 uur koffiemorgen 

 

Donderdag 3 mei 

19.30 uur Kerkenraad 
 

Zondag 6 mei 

10.00 uur Ds. A. Boezewinkel 

 

Dinsdag 8 mei 

!8.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Natafelen-Gesprekskring 
 

10-13 mei Merk-Europese Doopsge-

zinde Conferentie in Montbéliard, 

Frankrijk 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Zaterdag 12 mei 
10.00-16.00 uur Orgeldag Noord  

Nederland 

 

Zondag 13 mei 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

15.00 uur Concert Koor 4 Mei-  
Projekt ”Wij zijn de anderen”. 

17.00 uur Ionavesper In de Nieuwe 

Kerk 

 

Dinsdag 15 mei 

17.30 uur Doperse Dis maaltijd voor 

dak- en thuislozen 
 

Woensdag 16 mei  

Redactievergadering 

 

Donderdag 17 mei 

20.00 uur Broederkring 
 

Zondag 20 mei 1e Pinksterdag 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

 

Donderdag 24 mei 

20.00 uur Martin Buber studiegroep 
 

Zondag 27 mei 

10.00 uur Ds. F. Fennema 

15.30 uur Concert koor Panta Rhei 

“Bonjour mon Coeur”. 
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Bij de dienst op zondag 22 april:  Gespreksdienst over 
thema leden-belangstellenden-vrienden 
 

De kop van de kat is jarig….  
Over verscheidenheid en verbondenheid in onze gemeente. 
 

…en de pootjes vierden feest. Het staartje kon niet meedoen, want dat was pas 

ziek geweest.. In de bijbel wordt voor de gemeenschap het beeld van het li-

chaam gebruikt en om de een of andere reden komt dan onwillekeurig het versje 

van de jarige kattenkop in mijn gedachte. Ik zie het voor me, een kop die in zijn 

of haar hoofd heeft dat het feest is, maar er zelf niet zo’n uiting aan kan of wil 
geven. Immers als kattenkop heb je de neiging enigszins stoïcijns met gering-

schatting de wereld in te kijken, poezelige en bevallige pootjes zijn meer ge-

schikt voor een paar danspasjes.. En dat staartje, ach ja dat staartje, dat heeft 

natuurlijk ergens tussen gezeten, zoals het staartje van mijn Berend dat aan het 

einde een knikje vertoont. Maar, het hoort bij elkaar, het is met elkaar verbon-

den, soms wat prominenter aanwezig, soms wat meer verscholen en verborgen. 

Een deel is altijd de laatste, het andere is met neus in de wind de eerste.  
 

Er is sprake van betrokkenheid op elkaar, maar in verscheidenheid. Een ver-

scheidenheid die voortkomt uit voorgeschiedenis, bekendheid met het gedach-

tengoed, behoefte aan afstand of juist nabijheid. Betrekkelijk nieuw of een oude 

rot, met verwachtingen, hoop, verlangen en verschillende mogelijkheden. Thuis 

in het gedachtengoed, met enige aarzeling, of noch bezig met het ABC, of mis-
schien weer. Mensen op weg naar binnen, mensen binnen en ook op weg naar 

buiten, op allerlei niveaus. En in een kleiner wordend gezelschap is komt die di-

versiteit en de verbondenheid meer in de belangstelling. Misschien wel omdat we 

meer taken hebben en minder mensen, omdat ,als ons aantal kleiner wordt, we 

wat meer aan elkaar gaan trekken. Of omdat de hang naar homogeniteit groter 

wordt als het aantal kleiner wordt. Als in een voetbalelftal, waar als de selectie 
kleiner wordt de druk om te spelen, zelfs op een positie die niet de jouwe is, 

steeds groter wordt. Totdat iemand met twee gebroken benen spits staat… 

 

Om elkaar en onze gemeenschap recht te doen, is het 

van belang hier over met elkaar van gedachten te wis-

selen. Niet zozeer om een platform te hebben waar we 

elkaar kunnen vertellen hoe wij het zien, maar om el-
kaar te leren kennen en van de ander te horen hoe die 

er in staat en het samen gemeentezijn beleeft. Immers 

dat geeft de meeste ruimte en daarmee doen we elkaar 

recht. En vanuit dat weten van de ander ontstaat ook de 

wijze waarop we vormen kunnen vinden. 

 
In de komende tijd willen we dit gesprek voeren, en deze verscheidenheid vie-

ren. In eerste instantie in een zondagse viering op 22 april aanstaande. 

Opdat we dus van elkaar horen en zo steeds meer gemeenschap worden.  

Materiaal en gedachtegoed dat we hiervoor willen gebruiken komt van de com-

missie Geestelijke zaken van de ADS. Er zijn meer gemeenten, ook al veel lan-

ger, waar gesprekken over veranderingen in de structuur gevoerd worden die 
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meer recht doen aan de situatie van onze gemeenten anno 2018. Een van de 
dingen die me opviel, was dat er niet over leden en belangstellenden gesproken 

wordt, maar voornamelijk over belangstellenden, vrienden en leden. Deze inde-

ling kan goed recht doen aan de verscheidenheid in betrokkenheid en verbon-

denheid van niet leden, ook waar het de duur van die verbintenis betreft.  

 

De een is immers net in contact met de gemeente en nog lerend en oriënterend, 
de ander is lange jaren betrokken en kan veel meer beschouwd worden als een 

drager van de gemeenschap. Ook is het belangrijk in deze documenten te zien 

dat de doop vaak een individueel of persoonlijk proces is, zeker ook met onze 

zelf geformuleerde belijdenissen, dat weliswaar het begin is van betrokkenheid 

bij een gemeente, maar het valt daar niet mee samen. Er is ook verregaande 

betrokkenheid mogelijk zonder doop, en er kan ook een sterk afgenomen be-
trokkenheid zijn na de doop. Waarbij de redenen om wel of niet te dopen, of om 

wel of niet lid te worden heel divers kunnen zijn. Dan is het goed om vragender-

wijs van elkaar te horen hoe men er in staat, en dan is het ook belangrijk om de 

betrokkenheid ten opzichte van de gemeente en elkaar te verkennen en te for-

muleren, om op die wijze te ontdekken hoe we samen de gemeente dragen. Dan 

ontstaat er vanuit begrip en respect ook vertrouwen. Weten wat we aan elkaar 

hebben. Iets verder op in deze verkenning, zouden we hiertoe ook naar elkaar 
onze betrokkenheid kunnen uitspreken, van heel praktisch tot meer fundamen-

teel. Dit uitspreken, als een soort commitment, zou ook de stevigheid van onze 

gemeente, en het vertrouwen in en met elkaar kunnen bevorderen! 

 

Ik verheug me op een dergelijk open, waardevol en open gesprek met u allen. 

Zo worden we immers steeds meer wat we zijn: een gemeenschap in verbon-
denheid en verscheidenheid. In de navolging van wat ieder van ons verstaat als 

de weg van Jezus, verankerd in onze doopsgezinde traditie. 

 

Ds Geert Brüsewitz 

 

 

Bij de dienst op zondag 8 mei 
 

Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind Wereldwerk sa-

men met MCC hard gewerkt om hulpgoederen voor Syri-

sche vluchtelingen in het Midden-Oosten te krijgen. 

Om 2000 ‘school kits’ voor kinderen kinderen in vluchte-

lingenkampen in en rond Syrie samen te stellen, wordt in 

veel doopsgezinde gemeenten door talloze vlijtige handen 

tasjes genaaid voor deze school lits. In mei, tijdens de 
Europese Mennonieten Conferentie (MERK) in Frankrijk, 

worden deze tasjes gevuld met basis benodigdheden zoals 

schriften, potloden een lineaal etc., en worden ze verpakt, 

samen met quilts en sokken, en klaargemaakt voor  

transport en verspreiding. Dit gebeurt in een samenwer-

kingsverband met Zwitserse, Franse en Duitse doopsge-
zinde zusterorganisaties en MCC die ieder garant staan voor 2000 ‘kits’.  

In onze gemeente heeft Annette Laver zich sterk gemaakt voor het naaien van 

tasjes. En door Wils ’t Hart (Quakers) en een groep vrijwilligers in en rondom 
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Wildervank zijn inmiddels 300 tasjes genaaid en liggen 
klaar in de kerk om meegenomen te worden naar de MERK 

in Montbéliard. Een geweldig resultaat, nu al.  

 

In de dienst op zondag 8 mei, waarin ds. Afke Boezenwin-

kel voorgaat, wordt feestelijk stilgestaan bij dit resultaat. 

Voor deze gelegenheid zal de kerk met deze tasjes kleurrijk 
versierd worden. En er wordt gecollecteerd! Er zullen im-

mers schriften en potloden aangeschaft moeten worden om 

de tasjes te vullen. En ook de verzending van de container 

naar het Midden-Oosten moet worden gefinancierd. Mocht 

u niet in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen, dan 

kunt u nog altijd voor dit doel geld overmaken op de reke-
ning van de Diaconie, rek NL03 ABNA 0570 1425 47, o.v.v. 

van tasjes.                                         

 

 

 
Bij de dienst met Pinksteren op 20 mei 
 
Na de dienst op de ochtend is er ‘s middags een feestelijke Pinksterviering met 

kinderen, tieners en volwassenen. Het is één van de activiteiten om de genera-

ties met elkaar te verbinden zoals we ook met Palmpasen hebben gedaan. Jong 

en minder jong die samen vieren, samen leren en dingen doen. De viering is om 

16:00 uur, tot 18:00 uur. Het programma bestaat uit de viering, verschillende 
activiteiten waarin we met elkaar het thema uitdiepen, en sluiten af, met samen 

pannenkoeken eten. Het thema van de viering is: 'Wereld in beweging gezet’.  
 

Per 1 september heb ik in de gemeente voor gemiddeld tien uur in de week een 

aantal taken op me genomen om Jacob te ontlasten tijdens het ziekteverlof van 
Geert. Inmiddels is het alweer 1 april geweest en zit mijn tijd er hier op; die tijd 

is omgevlogen! Velen van u heb ik ontmoet, vooral bij de wijkbijeenkomsten. Het 

was mooi om te zien hoe verschillend en vol enthousiasme de nieuwe wijkstruc-

tuur werd opgepakt. Ook heb ik namens de gemeente een luisterend oor mogen 

zijn tijdens huisbezoeken. Ten slotte heb ik geholpen met het organiseren van de 

kliederkerk en bijbel, pizza en bier. Ten opzichte van acht jaar geleden voelde ik 

me weer prima thuis in de gemeente, alsof er niets veranderd was.  
 

Naarmate de tijd vorderde zag ik dat er wel degelijk zaken veranderd zijn. Het 

proces van regionalisering is verder uitgebreid, er zijn verschillende nieuwe men-

sen aangehaakt en de Doperse Dis verbindt de gemeente met de stad.  

Het was bijzonder om de gemeente beter te leren kennen. Bedankt voor de 

mooie gesprekken en het vertrouwen! Ik ben blij dat Geert nu weer fit genoeg is 
om te werken. Op 1 juli ga ik voor in de dienst in Groningen en dan zal ik ook 

officieel ‘afscheid’ van de gemeente nemen, hoewel we elkaar daarna vast hier 

en daar wel weer eens tegen zullen komen.  

 

Hester Wouda 
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Vuile handen, zuiverheid en moed in Kamp Westerbork: 
Aangrijpend solotoneel door Guido de Bruin in DoRe-Café  
vrijdagavond 20 april  
 

De theatermonoloog “Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen” van 

verhalenverteller  Guido de Bruin komt op vrijdagavond 20 april om 20:00 uur 

in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33. 

 

In deze voorstelling toont de acteur op aangrijpende wijze welke morele dilem-
ma’s er speelden tijdens de nazi-bezetting in kamp Westerbork.  

Uitgangspunt van de monoloog is de novelle ‘De nacht der Girondijnen’ (het boe-

kenweekgeschenk uit 1957). Dit werd geschreven door Jacques Presser, de his-

toricus die 15 jaar lang werkte aan het tweedelige ‘Ondergang : de vervolging en 

verdelging van het Nederlandse Jodendom’  

 

De voorstelling vertelt het indrukwekkend eerlijke verhaal van de Joodse leraar 
Jacques Suasso Henriques, die zich in 1943 meldt bij de Joodse Ordedienst (OD) 

in doorgangskamp Westerbork waardoor hij hoopt aan deportatie te ontkomen. 

Medewerkers van de Ordedienst, - gehaat door de overige gevangenen en door 

hen ook wel 'Joodse SS-ers' genoemd - werden door de Duitsers belast met or-

dehandhaving in het kamp en nota bene ook - hun gruwelijkste taak - met het 

organiseren van de wekelijkse treintransporten naar Auschwitz en Sobibor.  
 

De ontmoeting met de zachtmoedige 'rebbe' Jeremia Hirsch, in barak 52, brengt 

echter een ommekeer in de hoofdpersoon teweeg. Deze ontmoeting noopt Suas-

so uiteindelijk een daad te stellen die zijn lot zal bepalen.   

 

De monoloog wordt enkele keren kort onderbroken door ‘illustratieve’ orgelim-
provisaties, geïnspireerd op de muziek van Zbigniew Preisner (hij was de vaste 

componist van cineast Kieslowski). 

 

De voorstelling is geregisseerd door Ferdinand Borger. 

 

Bij de entree wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.   

De zaal is open vanaf 19:30 uur. 
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Zondagslunch na de dienst 
 
Voor de april-lunch na de zondagsdienst waren te weinig belangstellenden om 

het te laten doorgaan. Waarschijnlijk zal dit in mei ook het geval zijn omdat de 

tweede zondag dan gelijk valt met moederdag. En daarna is het al vakantietijd. 

In overleg met predikant en koster is nu besloten om weer te starten in septem-

ber. Omdat Nynke de inkopen doet voor de lunches wil ze graag van te voren 

weten op hoeveel mensen ze kan rekenen.  

 
Opgaven kunnen dan per mail of telefoon aan mij worden doorgegeven. We zul-

len u daarover later nog informeren. 

 

Manon ter Haar, tel. 050-5713797, e-mail hm.terhaar@planet.nl 

 

 

 

 
Aan de slag met duurzaamheid 
 

In het vorige gemeenteblad lieten we weten dat we voor de DGG 14 zonnepane-
len hebben gekocht met behulp van het legaat van Zr. Wassenaar. Een mooi be-

gin, maar er is meer te doen aan duurzaamheid. Zeker in Groningen, waar de 

gaskraan nodig verder naar beneden moet. Zeker ook, als je ziet dat de DGG per 

jaar een energierekening van ruim € 17.000 heeft. Een groot bedrag voor heel 

veel energie, en vooral heel veel gas. Daar willen we dus verder mee aan de 

slag. Om te onderzoeken wat we er aan kunnen doen. Is elektrisch koken moge-
lijk? Wat te doen aan isolatie? Valt er te besparen op verlichting? Zijn er meer 

mogelijkheden van zonnewarmte? Vragen waarvoor een antwoord nodig is en 

waar het nodige voor uitgezocht moet worden. We willen graag een groepje 

vormen die hiermee aan de slag gaat. We vragen dan ook: Wie van u wil hieraan 

een bijdrage leveren? 

 
Een thema dat misschien de jongeren extra aanspreekt ? Want wat is er nu 

mooier dan werken aan je toekomst. We horen of lezen  graag wie  zich geroe-

pen voelt voor deze klus. Die overzichtelijk is en tijdelijke inzet vraagt. Hopelijk 

met een resultaat waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. 

 

Namens de Beheerraad, 

Anne v.d. Meer en Pieter Westra 
Tel. Anne: 06-41538682, e-mail: ikbenanne@live.nl 

Tel. Pieter: 0592-271010, e-mail: p.westra@home.nl 

mailto:ikbenanne@live.nl
mailto:p.westra@home.nl
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Kort nieuws uit de kerkenraad, 3 april 2018 
 

Voorzitter Jan Cees opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De 

commissie van Beheer is aanwezig i.v.m. de voorbespreking van de jaarrekenin-

gen 2017, Hester Wouda is aanwezig voor een terugblik op haar werk in de DGG.  

Jacob leest als inleiding een tekst van Willem Wilmink, onlangs gezongen door 

Wende en gebaseerd op een oud  Jiddisch lied: `De rebbe leert kinderen schrij-

ven.  Een mooie, kwetsbare en ontroerende tekst. 
 

Bespreking jaarrekeningen 2017: 

Bij het Kerkenfonds zijn de inkomsten hoger dan  begroot voor 2017 en ook 

t.o.v. de inkomsten van 2016. Er was dus minder nodig van het Beheerfonds nl. 

188.000 (i.p.v. 230.000 die begroot was).  De uitgaven vallen ook op alle punten 

mee behalve de energiekosten.   
Het exploitatieresultaat van het Beheerfonds valt ten opzichte van de begroting 

ruim € 67.000 mee. Er is uiteindelijk een tekort van 56.000, en er was begroot 

€110.000. Op de ledenvergadering wordt dit alles verder toegelicht. 

 

Daarna volgt overleg met GDS; Anne-Geertje Hoekema en Han Boter zijn hier-

voor aanwezig.  Aan de hand van 6 vragen wordt gesproken over de samenwer-

king met andere doopsgezinde gemeenten en met niet-doopsgezinde gemeen-
ten.  De vragen zijn opgesteld vanuit het GGO (Grote Gemeenten overleg). Het 

GDS bestuur bezoekt alle gemeenten in het (Nederlandse deel van het) GDS-

gebied om deze vragen voor te leggen. 

 

Aan het einde van haar invalperiode blikt Hester Wouda terug op het halve jaar 

dat zij in de DGG gewerkt heeft.  Zij heeft die periode als heel fijn ervaren. Zij 
heeft zich ingezet voor het wijkwerk, wijkbijeenkomsten,  binnen het pastoraat, 

bij de kliederkerk, Bijbel – pizza – bier. Terugkijkend op de hernieuwde kennis-

making met de DGG, na (ongeveer) 8 jaar, geeft Hester aan dat er wel veel 

nieuwe mensen zijn, dat ze nu de gelegenheid had om mensen wat beter te leren 

kennen en dat de Doperse Dis iets heel bijzonders is.   

De samenwerking is ook door de DGG als zeer prettig en goed ervaren. Officieel 
is Hester per 1 april gestopt. Het afscheid nemen wordt gedaan op 1 juli, dan 

gaat Hester voor in de dienst. 

 

Voor de Pinkstergroet zullen de predikanten een kaart maken. Er wordt afge-

sproken, zoals voorheen,  de kaarten via de wijkcontactpersonen te laten gaan. 

Omdat het versturen per post kostbaar is wordt ervoor gezorgd dat de kaarten 

op tijd in de kerk liggen en dat men gevraagd wordt de kaart voor anderen mee 
te nemen en te bezorgen. Voor de  jongeren  wordt voorgesteld op een ander 

moment iets voor hen te organiseren (na de zomer, aan het begin van het stu-

diejaar) en de jongeren hiervoor gericht uit te nodigen.  

 

Sjoukje Benedictus, notulist 
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KliederPalmpasen 
 
De Kliederkerk mag zich inmiddels verheugen in een aantal echte fans. Eva, Jan 

Christaan, Zola, en Sofia, om maar een aantal noemen, mogen zich ondertussen 

rekenen tot de vaste deelnemers. Maar dat geldt ook voor Nienke, Lineke, Sieds, 

Manon of Cees. En al die die anderen. Het was weer een feestelijk gebeuren met 

Palmpasen. Er werd geluisterd naar de ‘Mattheüs' in diverse uitvoeringen, er was 

een koppige ezel die je kon verrassen met rare bokkensprongen, schilderen in de 

stijl van Chagall en vanzelfsprekend het maken van Palmpasen stokken, com-
pleet met snoepkrans en haantje. We sloten af met een korte viering waar de 

ezel een inkijkje gaf op de intocht van Jezus in Jeruzalem. Die intocht werd door 

de kinderen uitgebeeld, compleet met om- en bijstanders met palmbladeren. Een 

heel feestelijk gebeuren dus. Daarna was er nog soep en brood. 

 

Organiste was Wietske Koopman. Over zeven weken gaan we ‘Pinksterkliederen'. 
Wie doet mee? 
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Vanuit de Diaconie 
 
De Doopsgezinde Wereldconferentie en Mennonite Central Committee berichten 

regelmatig over de situatie in de Democratische Republiek Congo (RDC). Hieron-

der worden delen uit een bericht van  de nieuwsdienst Mennonite World Review 

weergegeven, omdat het jaarproject van onze Diaconie de noodhulp aan doops-

gezinde broeders en zusters in RDC ondersteund. 

 

Agnès Ntumba herinnert zich de dag dat haar man en zeven kinderen het geweld 
ontvluchtten dat hun dorp in de Kasai-regio van de Democratische Republiek 

Congo overnam. "Ik zag mensen gedood worden. Ze kwamen om ons te ver-

moorden, en we moesten ontsnappen, "zei ze. Ongeveer een jaar geleden was 

haar dorp Tshilundu Ndibunu de volgende plaats geworden onder velen die ge-

terroriseerd werden door etnisch en politiek geweld. De gevechten, die begonnen 

in augustus 2016 toen lokale milities en nationale veiligheidstroepen botsten. De 
crisis heeft 1,4 miljoen mensen uit hun huizen verdreven, waaronder 5000 

doopsgezinden. 

 

Samen met haar familie en anderen uit het dorp vluchtte Ntumba het bos in en 

liepen  twee dagen liepen alvorens ze in veiligheid waren. Nu verblijft haar fami-

lie in een gastgezin. Er zijn geen formele kampen voor ontheemden. "We eten 

een keer per dag. Maar het is niet genoeg ", zei Ntumba die nu met twintig men-
sen in een huis woont. 

  

Doopsgezinde gemeenten in Kikwit en Tshikapa in  DRC zijn begonnen met het 

verlenen van noodhulp en het distribueren van voedselpakketten, meel, bonen, 

olie en zout te distribueren aan ca.  4.000 mensen.  Ze zijn in maart ook begon-

nen met het uitdelen van 1000 'waardigheidskits' aan meisjes en vrouwen, en 
100 kinderen in Kabwela hebben schoolbenodigdheden ontvangen.  

 

Drie Congolese doopsgezinde denominaties werken samen met het Mennonite 

Central Committee om de noodhulp te organiseren en ontvangt hulp van de Ca-

nadese Foodgrains Bankdoopsgezinde ge-

meenten en organisaties van over de hele  de 
hele wereld. “Honderdduizenden kinderen in 

deze regio hebben gruwelijke dingen gezien en 

meegemaakt. Het is een wrede situatie voor 

de kinderen en het einde is niet in zicht” aldus 

Tajudeen Oyewale, directeur van UNICEF in de 

RDC 

 
Met uw bijdrage aan de Diaconie of de collec-

tes, kunnen we Mennonite Central Committee 

helpen onze zusters en broeders bij te staan. 
----- 

 
Foto: Agnès Ntumba (met een lichtblauwe blouse aan de rechterkant) en haar familie delen een 

voedsel dat deel uit maakt  van de voedseldistributie die ze eerder die dag ontving. MCC-foto / 

Mulanda Jimmy Juma 
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Verslag van de bijeenkomst van wijk 5 
 
De tweede bijeenkomst, die in het seizoen 2017 – 2018 werd gehouden in wijk 5 

(Noord) vond op woensdag 28 maart plaats in het gastvrije huis van de familie 

Kubbenga. Nienke is een van de twee wijkcontactpersonen. De eerste wijkbij-

eenkomst, die tijdens een middag werd gehouden, viel op 13 oktober 2017. Door 

de leeftijdssamenstelling in wijk 5 werd  bewust gekozen om een middagbijeen-

komst en een avondbijeenkomst te houden, waarvan de laatste speciaal kon 
worden bezocht door degenen, die een baan hebben. De middagbijeenkomst 

bleek vooral geschikt voor mensen, die 's avonds liever niet op pad hoeven te 

gaan. 

Hester Wouda, die Geert Brüsewitz tijdens zijn ziekte verving, was aanwezig voor 

het inhoudelijke deel. Ze had voor allen een uitdraai gemaakt van de te bespre-

ken stof. Er was gekozen voor een deel uit de uitgave, waarin het jaarthema 'Zo 

goed als nieuw' van de ADS is opgenomen. 
Maar voor het zover was was er tijdens een kopje koffie/thee tijd voor een voor-

stellingsrondje, heel zinvol, want niet iedereen kende elkaar nog. 

 

Gekozen was voor het onderdeel 'Door schade en schande'. Als Bijbelgedeelte 

werd daarbij Johannes 21; 1-19 gelezen. Het ging daarbij om een plezierige en 

begrijpelijke vertaling. Vervolgens was het tijd voor het analyseren van het gele-
zen stuk. Door de bijgevoegde leeswijzer, een verklaring van de symbolen en 

getallensymboliek werden veel zaken duidelijker. Vervolgens was het tijd om de 

aangeleverde vragen te bespreken. Hierbij werden ook zijpaden betreden en 

kwamen veel punten aan de orde, die nu niet direct een relatie hadden met de 

tekst, zoals het overmatig verwennen van kleinkinderen, verwerking van een 

groot verlies in je leven, de invloed van een levensbedreigende ziekte, de 'ter-
reur' van het kerkelijk jaar, overmatige zorg van opvoeders, welke wensen leven 

er i.v.m. wijkcontactbijeenkomsten en meer.  

Hester sloot de bijeenkomst met de tekst, die als een apart attachment is bij ge-

voegd.  

 

Voor het volgende jaar wordt geëvalueerd, wat de beste formule zal zijn voor de 

wijkbijeenkomsten in het seizoen 2018/2019. 
 

Janny de Weijs-Krol  

 

 

Brief van een jongere aan alle opvoeders van de wereld 

 

Geef me niet alles wat ik vraag. 
Soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik kan krijgen 

 

Schreeuw niet tot me 

Als je schreeuwt, heb ik minder respect voor je 

Daarbij leer je mij ook schreeuwen, en dat wil ik niet. 

 
Geef niet altijd bevelen. 

Als je me iets vraagt in plaats van te bevelen 

zal ik het vlugger en liever doen. 
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Doe wat je belooft, 

om het even of het goed of slecht is. 

Als je me een beloning belooft of een straf, geef ze me dan. 

 

Vergelijk me met niemand, zeker niet met mijn broer of zus. 

Als ik beter lijk dan een ander, zal die er onder lijden. 
En als ik slechter lijk zal ik er onder lijden. 

 

Verander niet om de haverklap van mening over wat ik moet doen. 

Beslis en hou je aan de beslissing. 

 

Laat mij mijn eigen weg vinden. 
Als je alles in mijn plaats doet, zal ik het nooit leren. 

 

Vertel mij geen leugens en vraag mij ook nooit om te liegen, 

Zelfs niet om uit problemen te geraken. 

Bij leugens voel ik mij niet goed: 

ik verlies dan mijn geloof in wat je zegt. 

 
Wanneer ik iets verkeerd doe, 

Vraag me dan niet steeds naar het “ waarom “. 

Soms weet ik dat zelf niet. 

 

Wanneer je je vergist hebt geef dit dan toe, 

Dat zal mijn geloof in jou versterken en het zal mij leren 
mijn eigen vergissingen ook toe te geven. 

 

Vertel me niet, dat je iets zult doen als je dat niet doet. 

Ik leer uit alles wat je doet, ook al zeg je dat niet. 

Maar ik zal nooit doen wat je zegt, als je het zelf niet doet. 

 
Leer mij God kennen en liefhebben. 

Het heeft geen zin over God te leren op school, 

als ik bij jullie niets van liefde tot God merk. 

 

Wanneer ik een probleem voorleg, zeg dan niet: 

“Ik heb geen tijd voor onbenulligheden “,  

of “dat heeft geen belang “. 
Probeer mij te begrijpen en te helpen. 

 

Zie mij graag en zeg het me. 

Ik heb graag dat je dat zegt, 

Ook al vind je dat niet nodig. 
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Archiefwerk, helemaal niet saai 
 
Ruim twee jaar werkt de archiefcommissie in de Groene Kamer aan het ordenen 

van onze gemeentearchieven over de periode 2000-2010. Een paar keer hebben 

we gemeenteleden uitgenodigd om materiaal aan te leveren over deze periode 

en over nog langer geleden. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Veel 

mappen en documenten vonden de weg naar de Groene kamer Waar alles is ge-

selecteerd op jaar en onderwerp en niet te vergeten, ontdaan van paperclips en 
nietjes!!! Dit jaar kunnen de dozen naar de Groninger Archieven. 

 

Naast het papieren archief zijn er ook oude documenten, boekjes, film en video-

banden, dia’s en negatieven gebracht. Het beeldmateriaal en de oude documen-

ten worden momenteel gescand en gedigitaliseerd door Jan Smook en Albert Vis-

ser. Het Groninger Audiovisueel Archief (GAVA) wil oude filmbanden voor ons 

digitaliseren zodat deze voor onze gemeente beschikbaar zijn.  
Vooral het beeldmateriaal bracht ons als commissie op het idee om na de zomer 

een bijeenkomst te organiseren om de videobanden, dia’s etc. te laten zien, sa-

men herinneringen op te halen en verhalen uit te wisselen.  

Ook een goede gelegenheid om wat meer over onze werkzaamheden als archief-

club te vertellen. 

Mocht u thuis nog oude film/videobanden of oude foto’s hebben van ons ge-
meenteleven voor 2000, dan kunt u deze bij ons aanleveren.  

Om u alvast in de stemming te laten komen, willen we de komende maanden in 

het gemeenteblad een oude foto plaatsen. Met de vragen: wie, wat waar?? 

 

 

De archiefcommissie 
Jan en Aly Noord 

Cees van Hoorn 

Frans Riepma 

Femmy Busscher 

Tiny Spanjer 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 22 april 
10.00 Ds. Y. Krol 

Zondagsschool 

 

Zondag 29 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 6 mei 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 13 mei 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 20 mei Pinksteren 

10.00 Zr. A.T. van Kempen 

 

Zondag 27 mei 

10.00 Zr. V. (Vicky) van der Linden 

16.00 Kliederkerk in Groningen 
 

Zondag 3 juni 

10.00 Ds. H. (Hester) Wouda 

 

Zondag 10 juni 

Jubileumdienst 60 jaar DG Haren 
10.00 Ds. K. van der Werf, met koor 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 17 juni 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

 

Zondag 24 juni 
10.15 Regionale Buitendag GDS 

 

 

 

 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 18 april 
19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 23 april 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Dinsdag 24 april 
20.00 30+ bij Hendrik Blanksma 

 

Woensdag 25 april 

19.45 Voorjaarsledenvergadering 

met o.a. de jaarrekening 2017 

 

Maandag 30 april 
(geen repetitie koor) 

 

Dinsdag 1 mei 

09.45 Themaochtend, ds. V.d Werf 

19.45 Kerkenraad 

 
Woensdag 2 mei 

19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 7 mei 

(Geen repetitie koor) 

 
Maandag 14 mei 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Woensdag 16 mei 

19.30 Redactievergadering 

 

Maandag 21 mei 
(geen repetitie koor) 

 

Maandag 28 mei 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Dinsdag 5 juni 
(Geen Themaochtend) 

19.45 Kerkenraad 

 

 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 6 maart 2018 
 
Ds. Van der Werf heeft de nodige huisbezoeken afgelegd. De wijkbijeenkomst in 

Paterswolde over ‘hongerdoeken’ was zeer bijzonder. Een verslag hiervan komt 

in het Gemeenteblad. De kerkenraad drukt de voorganger op het hart zijn 

agenda goed te bewaken. Hij heeft twee gemeenten en gaat elke week voor. Dat 

beperkt de mogelijkheden om daarbuiten nog veel te vergaderen. De predikant 

gaat 26 mei op studieverlof/vakantie en is 8 juni weer terug. Net op tijd voor de 
jubileumdienst (60 jaar DG Haren) op 10 juni. De invulling van deze feestelijke 

dienst staat gepland op de agenda van kerkenraadsvergadering van 1 mei. Het koor 

zal zijn medewerking verlenen. De themaochtend op 5 juni vervalt wegens het 

verlof van ds. Van der Werf, maar gaat wel door in juli en augustus.  

 

Br. Nienhuis heeft de kas van de Stichting Oudpapier gecontroleerd en in orde 

bevonden. Het bestuur vraagt aanvulling. Het is de vraag hoelang deze Stichting het 
werk nog kan blijven doen (o.a. als Haren met Groningen wordt samengevoegd).  

We blikken terug op diensten en bijeenkomsten van de afgelopen maand. Thema 

van de preek van ds. Van der Werf op 11 maart was: lichaam en ziel moeten in 

balans zijn. In Genesis 2 lezen we dat de levensadem door God wordt ingeblazen 

en in het nieuwe testament over de Kananese vrouw wier dochter deerlijk bezeten is.  

Ds. Meihuizen preekte op 18 maart over verzoening aan de hand van het verhaal 
van Jacob en Ezau; stappen van formaat. 

Het verhaal van ds. Van Hiele op de beraadsdag van de GDS sloot in grote lijnen aan 

bij de open lezing van Prof. Borgman. Tijden veranderen en gemeenten worden snel 

kleiner. Je moet niet krampachtig het oude in stand willen houden. Het komt zoals 

het komt. In de stilte dient zich aan wat er zou kunnen gebeuren. In de dienst op 

Palmzondag geleid door ds. Van Hiele lazen we uit Marcus 11 over de intocht in 
Jeruzalem. We bogen ons over een moderne icoon voorop de liturgie van Wasiti 

Wasin over de weg van Jezus. Ook de onze? En wat heeft de ezel ons te vertellen? 

 

Ds. Van der Werf las bij de Avondmaalsviering uit het Lucasevangelie hoofdstuk 

21, 22 en 23 afgewisseld met koraalmuziek door Matty Niemeijer. Onder andere 

over de betekenis van de wijn. Het verhaal loopt parallel aan het scheppingsverhaal. 

De zesde dag werd de mens geschapen de kroon op het werk. Op de zesde dag op 
het zesde uur stierf Jezus aan het kruis; een dieptepunt. Het is de Romeinse 

hoofdman die zegt: werkelijk deze mens was een rechtvaardige. In de dienst na het 

paasontbijt, las ds. Van der Werf verder uit het Lucasevangelie. Pasen als 

spiegelverhaal van de schepping. En over Rabbi Soesja die door ontroering bij het 

lezen nooit verder kwam dan: Er zij licht en er was licht. 

 
Bij de ingekomen post is het concept van het nieuwe reglement van de ADS. Br. 

A.A. de Vries is onze afgevaardigde naar de BV en zal op 26 mei namens DGH 

een stem uitbrengen. Hij zal bij de kerkenraadsvergadering in mei aanwezig zijn 

om hierover van gedachten te wisselen. 

We wachten af wat de Verordening gegevensbescherming (over privacyregels) 

ingaande 25 mei ons aan extra werk, beperkingen en kosten zal opleggen. De 

kerken zijn hierover nog in overleg met de overheid.  
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Daarna lopen we de agendapunten van de ledenvergadering op 25 april langs. 
Br. Nienhuis schrijft een toelichting bij het isolatieplan. Plannen en vooruitzichten 

komen ook aan de orde. 

Na het verdelen van de kostersdiensten en de bestemming voor de kansel-

bloemen sluit de voorzitter om 21.15 deze plezierige vergadering. 

 

Mads Haadsma 

 
 

Kring Paterswolde 
 

Op woensdagmiddag  21 maart kwam de Kring Paterswolde bij elkaar bij de fa-

milie Rietema. Het thema voor deze middag was ‘Hongerdoeken’, naar aanleiding 

van de 40dagentijd. In vooral de Rooms Katholieke traditie, werden in de 

40dagentijd Hongerdoeken gemaakt die in de veertig dagen vóór Pasen, voor het 
altaar werden gehangen. De bedoeling hiervan is, dat de gelovigen die in de kerk 

zitten het heil van het altaar in deze veertig dagen niet kunnen zien. Aanvanke-

lijk werd het altaar afgedekt met een grote witte doek, maar reeds in de Middel-

eeuwen werden er voorstellingen op geborduurd of geschilderd op een dergelijk 

doek. Het doek wordt een hongerdoek genoemd omdat het de tijd is van het 

vasten en de mensen dus ook letterlijk de honger voelden.  

Door de voorstellingen op het doek, die te maken hebben met het lijden van Je-
zus, werd dit doek in het volksmond ook wel een ‘smartlap’ genoemd. Dit naar 

aanleiding van het feit,  dat Jezus ook wel de ‘Man van Smarten’ wordt genoemd 

en de voorstellingen op het doek vaak ook tranenroerend waren.  

 

Dominee Van der Werf, had enkele hongerdoeken meegenomen waarbij één door 

een kunstenares uit India was gemaakt en waar veel aandacht was voor de 
vrouwen in India. Vandaar ook dat op dit Hongerdoek bijna alleen maar voorstel-

lingen waren gemaakt van bijbelse vrouwen in relatie met het leven in India. Het 

tweede hongerdoek was gemaakt  in 1992 door een Zuid Afrikaanse kunstenaar. 

Deze had voorstellingen op zijn hongerdoek gemaakt gerelateerd aan de Apart-

heid van die tijd. 

 
Het viel nog niet mee om de twee grote hongerdoeken te bekijken, gezien de 

grote omvang van vier meter bij twee meter. Maar dankzij het touw, dat  als een 

lijn was gehangen in de kamer van de familie Rietema, konden de hongerdoeken 

dwars in de kamer worden opgehangen,  zodat ze voor een ieder zichtbaar wa-

ren.   Het onderwerp zorgde voor  een verrassende middag met leuke reacties.  

 

Klaas van der Werf 
 

 

Hernieuwde belijdenis  
 

Ds. Fleischer doopte Hansje en mij in 1956 – met nog 15(!) andere dopelingen - 

in Groningen  op onze belijdenissen.  Iedere belijdenis is een momentopname.  

Intussen heb ik een hele weg afgelegd.  Wat heb ik in de afgelopen jaren ‘bijge-

leerd’?  
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Ik heb ontdekt dat ‘geloven’ vooral ‘kiezen’ is. Ik kies er voor mij te buigen voor 
de God van de Bijbel, voor de God zoals Jezus die voorleeft. 

 

God een projectie? Dat zou kunnen, maar ik kies er voor te geloven dat God zich 

zelf in mij ‘projecteert’, zich zelf aan mij bekend maakt. Rechtstreeks of via an-

dere mensen. En al zou dit alles fictie zijn, dan nog is het voor mij de goede keu-

ze. 
 

‘Heb God lief bovenal en de naaste als jezelf’. Daarmee vat je alles wat werkelijk 

van belang is samen, zegt Jezus, ‘wet en profeten’. God liefhebben wil zeggen: je 

houden aan zijn ‘geboden’, zijn ‘aanwijzingen ten leven’. 

In Deuteronomium staat: ‘De dood en het leven houd ik je thans voor. Kies dan 

het leven!’ Een leven  in Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, van liefde 
en heelheid, van hoop en toekomst. 

 

Ook de zogenaamde Gouden Regel is belangrijk: “Behandel  andere mensen net 

zoals je zelf behandeld wilt worden”  (Mat.7:12, Luc.6:31).   

Deze Gouden Regel schijnt binnen alle religies en culturen voor te komen.  

In 1956 schreef ik met grote nadruk: tracht deze wereld een beetje beter achter 

te laten dan je hem vond en God zal je daarbij helpen. Daar lijkt mij, ook nu 
nog, niets mis mee. 

Ik was er ook van overtuigd dat de wereld er steeds beter uit zou gaan zien. 

In dat vooruitgangsgeloof heb ik vandaag de dag niet veel vertrouwen meer. 

‘Wordt niet moe het goede te doen’. Dat was mijn dooptekst. Ook al zie jij geen 

enkel resultaat, zou ik er nu aan toevoegen. 

 
Geïnspireerd door Franciscus van Assisi kwam ik tot het volgende gebed. 

In dit gebed reageer ik op de grote nadruk die het christendom legt op ‘je moet 

er altijd zijn voor de ander’ en de geringere nadruk die gelegd wordt op ‘merk op 

wat de ander voor jóu betekent’. 

 

Heer/Ene, geef dat ik kan troosten: ik weet toch wat het betekent als 
mensen míj troosten. 

Geef dat ik anderen kan begrijpen: ik weet immers hoe het voelt als ande-

ren míj begrijpen. 

Geef dat ik kan liefhebben: als anderen mij liefhebben voel ik U heel nabij. 

Heer/Eeuwige wees ons nabij, vandaag, morgen, als het kan alle dagen 

van ons leven. 

Maak dat wij oog krijgen voor Uw Koninkrijk, dat U aan ons, ín ons zicht-
baar wilt maken.  

Dat wij elkaar slechts behoeven aan te kijken om te ervaren dat Uw Ko-

ninkrijk er nu al is. 

Heer geef ons Uw zegen mee. Dat het zo mag zijn. 

 

En als ik dood ga is er misschien niets meer. Ik kies echter voor het beeld van 
God als de Moeder die op mij wacht en mij in haar armen sluit met de woorden:  

“Welkom Frans, het is goed”. 

 

Frans Hazewinkel 
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Vanuit de kerkenraad DG Assen 
 

Op woensdag 14 maart kwam de kerkenraad weer bij el-

kaar. Op de agenda stond het jaarlijkse overleg met de VVP. 

Punten aangaande het gebruik, onderhoud, kerstviering en 

andere gezamenlijke activiteiten hebben we besproken. Het 

gebrek aan menskracht binnen de DG noopt hen om zich te 

beperken tot de kerntaken. Br. A. Anema zal op 13 juni op 
de bijeenkomst van het Platform Levensbeschouwelijke or-

ganisaties iets vertellen over de DG Assen. Wim Postma, 

VVP, wijst op een bijeenkomst op 15 september in Frede-

riksoord/Wilhelminaoord n.a.v. het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van 

Weldadigheid. De VVP organiseert dan een bijeenkomst onder de naam “Welda-

dig vrijzinnig”. T.z.t volgt meer info.  
 

Om 20.30 uur vervolgde de DG haar reguliere vergadering. Op de agenda stond 

de actie Pinkstergroet, acties van Amnesty, de website met hieraan gekoppeld de 

nieuwe privacy wetgeving ( privacy en kerken) Met privacy gevoelige informatie 

moet zorgvuldig worden omgesprongen. Verder stonden de voorbereiding van de 

ALV, het Avondmaal en de Paasdienst op de agenda. 

 
Op vrijdag 23 maart hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Er waren 

19 leden en belangstellenden aanwezig. Best iets om trots op te zijn gezien de 

leeftijd en het totaal van 32 leden en belangstellenden. 

Ds. Kikkert refereert in zijn bezinning aan de drie grote deugden; Geloof, hoop 

en liefde. Geloof wordt je volgens de kerk geschonken. Hoop is iets anders dan 

optimisme. Het helpt mensen te dragen door tijden van onzekerheid. 
 

Ds. Kikkert leest het gedicht “De kleine hoop “van Charles Péguy wat gaat over 

geloof, hoop en liefde, maar vooral over de kleine hoop die blijft. Het begint met 

de woorden” Het geloof waar ik het meest van houd, zegt God, is de hoop”. 

Vooral nu, in tijden van onzekerheid voor onze doopsgezinde gemeente en vele 

andere gemeentes , zal de hoop ons verder dragen. 
Diverse vast agendapunten, verslagen en notulen, worden afgehandeld. Ds. Kik-

kert geeft in zijn jaarverslag een toelichting op de invulling van zijn werkzaam-

heden. Terugkijkend op de periode van vier jaar pastorale zorg voor onze ge-

meente hebben we van tien mensen afscheid moeten nemen. Bij het maken van 

een jaarverslag zijn dit momenten om even bij stil te staan en stil van te worden. 

 

Enkele posten aan de inkomsten en uitgavenkant van het financiële verslag wor-
den besproken. Het dalende ledenaantal en het wegvallen van een vaste huur-

der, toont aan dat de inkomsten zullen dalen. De energiekosten zijn vanwege het 

inregelen van de nieuwe cv hoog geweest ( zijn nu weer stabiel ) Gelukkig kun-

nen we ieder jaar nog een tegemoetkoming in de energie kosten tegemoet zien.  

Aangaande de toekomst van de DG Assen heeft de kerkenraad een visiestuk op-

gesteld. Aan de leden en belangstellenden is gevraagd mee te denken. N.a.v. dit 
stuk delen we onze zorgen. 

 

Het gebrek aan mankracht en de afnemende financiële middelen geven de 

kwetsbaarheid van onze gemeente aan. 
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De intentie is om als Doopsgezinde gemeente Assen het zo lang mogelijk vol te 
houden. Om dit mogelijk te maken heeft de kerkenraad besloten zich te beper-

ken tot de drie kerntaken; de tweewekelijkse diensten, het pastoraat en de ge-

spreksgroepen. Een aantal activiteiten worden afgestoten zoals; de startzondag, 

de avondmaalsviering op een avond ( wordt naar een zondagsdienst verplaatst) 

geen speciale adventsviering, opheffen constructie wijkhoofden en afschaffen 

kerstboom.  
 

We realiseren ons dat het lastig is om op een bepaalde leeftijd te accepteren dat 

het lastiger wordt een actieve bijdrage te leven, hoe graag een ieder dat ook zou 

willen. Ook realiseren we ons dat het fenomeen “kerk” al sinds de middeleeuwen 

aan verandering onderhevig is maar dat er altijd een vorm van “kerkzijn” zal 

blijven bestaan. Ook al is dat niet meer in de huidige vorm. Jongeren zwerven 
uit, hebben geen kerk meer nodig en zoeken een andere vorm van gelovig bezig 

zijn. Landelijk is de krimp de dramatische ontwikkeling in de Doopsgezinde wer-

kelijkheid, maar Doopsgezinden zullen blijven bestaan. De kracht van de DG As-

sen is de onderlinge betrokkenheid en zorg voor elkaar. 

De herverkiezing van zr. Wester in de kerkenraad vraagt om een herziening van 

het reglement. De maximale periode van twee keer om herkozen te kunnen wor-

den voor een periode van vier jaar wordt verhoogd naar drie. Hiermee kan zr. 
Wester opnieuw worden herkozen en bestaat de kerkenraad momenteel uit drie 

personen. 

 

Tot slot presenteert br. Geert de Jong de Kroniek van Doopsgezinden in Assen. 

In het verleden heeft  br. J. Dijkstra de geschiedenis van de gemeente beschre-

ven. Br. De Jong heeft dit opnieuw bekeken en er een compact boekwerkje van 
gemaakt genaamd “De Kroniek van Doopsgezinden in Assen”. De 120 blz. zijn nu 

gereduceerd naar 25. De eerste exemplaren worden overhandigd aan de kerken-

raad die br. De Jong bedankt voor de inspanning om één en ander nogmaals op 

papier te zetten. In een vervolgserie zullen we dit in het Gemeenteblad publice-

ren zodat wie dat wil ook kennis kan nemen van onze geschiedenis. 

Om half vijf  sluit de voorzitter de vergadering en  dankt alle aanwezigen voor 
hun aanwezigheid en inbreng. We zingen samen het lied 416 “Ga dan op weg” te 

zingen. 

 

De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 15 mei 2018. 

 

Jelly Wester ( secretariaat) 

 
 

Avondgespreksgroep 
 
Op donderdagavond 12 april komt de avondgespreksgroep weer bij elkaar. Uit 

het boekje “Houvast” gaan we ons beziggehouden met hoofdstuk 5; “Job en het 

grote vragenboek”.  

De laatste keer dat de avondgespreksgroep voor dit seizoen bij elkaar komt is op 

donderdag 3 mei. We beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

 



Doopsgezinde gemeente Assen 

 

21 

 

Kroniek van Doopsgezinden te Assen  
van 1896 t/m 2017  
 
Inleiding 

In het toenmalige gemeenteblad van de Doopsgezinde Gemeente Assen, ‘Me-

nist’ is in okt. 1983 al eens geschreven over het ontstaan van deze Gemeente, 

na een voorzichtig begin als kring Assen. Dat artikel was in december. l985 voor 

br. Jeen Dijkstra (1924-2000) aanleiding om zich te gaan verdiepen in de ge-

schiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te Assen, vanaf 1897 tot 1965. Hij 

heeft daartoe vele dagdelen in de studiezaal van het (toen nog) Rijksarchief 
doorgebracht en wat hij de moeite waard vond zeer gedetailleerd en uitvoerig 

beschreven, in een serie artikelen. in het toenmalige gemeenteblad van de DG. 

Assen genaamd Menist. Het laatste artikel van zijn hand verscheen in de Menist 

van oktober 1996. Voor het weergeven van die toen bijna 100 jarige geschiede-

nis zijn ongeveer 120 pagina’s en 10 jaargangen van de Menist nodig geweest. 

Er zijn toen slechts enkele complete kopieën gemaakt, die niet meer te achterha-
len zijn. Dankzij zr.Tine Dijkstra, (geen familie) die de betreffende pagina’s uit de 

Menist knipte, zorgvuldig op volgorde bewaarde en mij nog tijdens haar leven 

deed toekomen, kon ik de voornaamste historische en ook anderszins opmerke-

lijke feiten in deze kroniek samenvatten.  

 

Voor de gegevens na 1965 kon ik, na daartoe door de kerkenraad gemachtigd te 

zijn, de archivalia van de D.G. Assen inzien, die vanaf 1896 tot en met 2005 in 
het Drents Archief worden bewaard..  

In deze kroniek zijn soms geldbedragen vermeld; let wel tot 2002 in guldens. 

Hoewel niet altijd relevant, geven ze toch een indruk over de gemeente in die 

tijd. Verder zijn enige gebeurtenissen cursief voorzien van een beknopte toelich-

ting, deels uit eigen beleving en herinnering, mede dankzij 51 jaar lid van DG 

Assen, waarvan in totaal 20 jaar periodiek kerkenraadslid successievelijk als 
boekhouder of secretaris.  

 

Wanneer de eerste doopsgezinden in Assen gesignaleerd zijn is waarschijnlijk 

onbekend. Wel is vastgelegd dat in het eind van de negentiende eeuw een aantal 

doopsgezinden Assen woonde. Op instigatie van- en begeleid door de Meppeller 

doopsgezinde predikant vormden zij in 1897 een doopsgezinde kring. Waar-
schijnlijk hierdoor werd tot heden verondersteld (en ook door mij in het gedenk-

boekje “!00 jaar DG. Assen” dus onjuist vermeld ) dat de leden van die kring tot 

de DG. Meppel zouden behoren. Geografisch en organisatorisch gezien riep dat 

echter toen ook al enige vragen op. Recente studie heeft er echter toe geleid dat 

het volgende kan worden geconcludeerd:  

 

De totstandkoming van de doopsgezinde kring Assen en haar activiteiten 
werden mogelijk gemaakt dankzij initiatief en subsidie van de ADS-Commissie 

voor Doopsgezinden in de ‘verstrooiing’ d.w.z. buiten het werkgebied van een 

Doopsgezinde Gemeente. Hiermede is tevens verklaard waarom de aanwezigheid 

van afgevaardigden van de kring Assen in1898 ter vergadering van de ring Zwol-

le een punt van discussie werd.  
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Men kende het fenomeen zelfstandige kring immers niet. De contacten en ook de 
samenwerking en eerste ‘combinatie’ met de DG. Meppel zijn wel via de predi-

kant ontstaan, maar altijd van financiële en praktische aard gebleven. Uit diverse 

verslagen blijkt dat dit geen ideale situatie was .  

 

De in 1899 ontstane DG Assen werd aanvankelijk regulier lid van de ‘Zwolse 

Ring’ en pas in 1944 lid van de GDS, waarschijnlijk was daar eerst een statuten-
wijziging van zowel de Groninger Doopsgezinde Sociëteit als de Zwolse Vereni-

ging van Doopsgezinde Gemeenten voor nodig.  

 

(=Dat de Meppeller predikant werd aangezocht om de verstrooide doopsgezinden 

in Assen te groeperen, en niet één der voorgangers van de dichterbij gelegen 

grotere DG. Groningen, was waarschijnlijk ook al om financiële redenen, dus ten 
gunste van de kleine, nog jonge DG Meppel. Deze was in 1879 gesticht; als eer-

ste DG. in Drenthe. Zoals destijds regel was voor gemeenten buiten het werkge-

bied van FDS., GDS en NHDG, werd de DG. Meppel (evenals later DG Assen) lid 

van de ‘Zwolsche Vereniging van Doopsgezinde Gemeenten’. welke gemakshalve, 

maar ook wel verwarrend, meestal de “Zwolse Ring” werd genoemd. Let wel Ring 

met een hoofdletter, of in de regio “de Grote Ring” want zoals in meerdere re-

gio’s bestaat er ook rondom Zwolle een ring van doopsgezinde gemeenten t.w. 
de Ring Zwolle, de zgn. kleine ring )  

 

Kroniek van Doopsgezinde Kring Assen. 1896- 1898  

1896 mrt. Ds. B.P. Plantinga, predikant van DG. Meppel, roept de doopsgezin-

den woonachtig in en om Assen bijeen met als doel te komen tot het oprichten 

van een doopsgezinde kring in Assen. * Aldus werd besloten.  
1896 okt. Eerste ALV. van doopsgezinde kring Assen.* 28 aanwezigen * con-

cept reglement goedgekeurd * Bestuur: Mr. P. Bijl voorz.; L. Hansma secr; T. 

Boonstra pm.; H. Born; G.J. Slagter; H. Hofman; H. Westra. * voorstel ook zus-

ters in het bestuur te benoemen afgewezen: 24 stemmen tegen, 4 voor * kerk-

diensten om de twee weken, m.u.v. de zomermaanden * voorgangers van elders 

uitnodigen..  
 

1896 nov. Eerste kerkdienst, voorganger ds. Plantinga, in Nutsgebouw a.d. 

Javastraat, huur f. 50,- per jaar, plus vergoeding aan conciërge van f.0,50 per 

dienst * e.e.a. dankzij subsidie van ADS-Commissie voor Doopsgezinden in de 

verstrooiing. (Het Nutsgebouw waarin ook de Nutsspaarbank was gevestigd, is in 

1972 gesloopt, t.b.v. de bouw van het achterste deel van het gemeentehuis).  

 
1897 mrt. Statuten goedgekeurd * reglement na wijziging en aanvulling aan-

genomen.* een aantal stoelen zal worden gereserveerd voor de dames. (Men 

wilde in dit zaaltje zoveel mogelijk een kerkelijke sfeer scheppen. Traditioneel 

zaten in kerken dames op de stoelen en heren in de banken daar om heen; zie 

bijvoorbeeld schuilkerkje te Pingjum; typisch: men zit in een kerkbank, ook als 

die niet monumentaal is uitgevoerd, terwijl men op andere banken zit). 
 

1897 mei. Ds. Plantinga neemt beroep aan naar Haarlem * nieuwe afspraken 

Meppel-Assen inzake financiën, beroepingsprocedure en tijdverdeling predikant * 

kring Assen vraagt en krijgt subsidies van DG. Amsterdam en DG. Haarlem plus 

bijdragen van verscheidene andere doopsgezinde gemeenten * vergoeding incl. 

reiskosten gast predikanten f.10.- per dienst.  
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1897 sept. Ds. A. Binnerts zn. .van Ytens-Poppingawier neemt beroep naar 

Meppel aan. (f. 1500,- p.jr). * Eerste ALV.17 aanwezigen * ontvangsten:  

f. 381,41 nadelig saldo f.43,83½ * gastpredikanten logeren voortaan bij be-

stuursleden.  

 

1898 febr. Kring verheffen tot Gemeente? ADS. voorz. prof. Cramer, adviseert 
dat voorlopig niet te doen i.v.m. mogelijke nadelige financiële consequenties.  

 

1898 juni Vergadering ring Zwolle ( kleine ring van DG’n Zwolle en omstreken ) 

* aanwezig de DG Blokzijl, Giethoorn, Kampen, Meppel, Steenwijk, Zwartsluis, 

Zwolle, en twee afgevaardigden van kring Assen, samen 25 broeders *. in vorige 

vergadering was voorstel om kring Assen uit te nodigen echter afgewezen. * 
voorstel van ds. Binnerts: kring Assen voortaan als gast uitnodigen, aangeno-

men.  

(na enige discussie over de situatie mocht Assen als gast aanwezig zijn )  

 

1898 sept. Kring Assen wordt lid van Zwolse Vereniging van Doopsgezinde 

Gemeenten (Zwolse Ring) en zendt afgevaardigden naar (Grote) Ring Vergade-

ring te Utrecht.  
1898 dec. ALV: Aantal leden kring Assen ”iets verminderd door vertrek” * 18 ca-

techisanten w.o. 3 voor belijdenis en doop. * Plannen om de Kring Assen tot sta-

tus van Doopsgezinde Gemeente te verheffen.  

 

Wordt vervolgd. 

Br. Geert de Jong 
 

 

 

“Preekboek” 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger 

van onze zondagse diensten. 

 

Zondag 18 maart 2018 
Voorganger    - ds. J. Kikkert 

Organist   - zr. T. van Nimwegen 

Thema   - Vierde zondag in de veertig-dagentijd 

 Judica 

Muzikale overdenking - Variatie op “De boom des levens” 

 
 

Donderdag 29 maart 2018. Avondmaalsviering 

Voorganger   - ds. G. Brüsewitz 

Organist   - zr. T. Van Nimwegen 

Thema   - Herinnering, houvast van de hoop 

Muzikale overdenking - “O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß” van Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) 
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Zondag 1 april 2018.  Pasen, gezamenlijke dienst met de VVP 
Voorganger              - ds. R. Yetsenga 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - Paasviering 

Muzikale overdenking:    - Nun freut euch hier und überall  

Met medewerking van het Christelijk Gemengd Koor 

Assen  o.l.v. Ronald Esseboom 
Piano    - Henk Horlings 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

 
Dinsdag   10 april 14.15 uur  Zusterkring (jaarvergadering) 

Donderdag  19 april 10.00 uur Ochtendgespreksgroep 

Zondag  22 april 10.00uur Op bezoek bij de Doopsgezinde 

     gemeente Groningen 

Donderdag 3 mei 20.00 uur  Avondgespreksgroep 

Zondag  6 mei 10.00 uur  Br. F. Dukers 

Dinsdag  8 mei  Jaarlijks uitje zusterkring 
Donderdag 18 mei 10.00 uur  Ochtendgespreksgroep 

Zondag  20 mei 10.30 uur.  Pinksteren. Gezamenlijke  

     dienst met de VVP. Mevr. F. Dijk 
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Vermaningspad 10 mei 2018 

 
Nog een kleine maand en dan vindt het 

Vermaningspad plaats in Friesland. De rou-

tes zijn uitgezet, de catering is geregeld en 

de puntjes worden op de i gezet. 

 

Startplaatsen en parkeermogelijkheden: 
 

Harlingen: Vermaning: Zoutsloot 50  

Lang parkeren: Bij monument “de Stenen 

Man”, Westerzeedijk, daarna per fiets naar 

de Vermaning. 

Kort parkeren: Noorderhaven, Rommelha-

ven, Hoogstraat, Zoutsloot (vrij parkeren 
op Hemelvaartsdag). 

 

Makkum: Vermaning: Bleekstraat 11 

Parkeren: Parkeerterrein Jumbo, Lieuwke-

mastraat 9, 8754 BL Makkum. 

NB: De straten bij de Vermaning zijn alleen 
voor vergunninghouders. 

 

Witmarsum: Vermaning: Arumerweg 40 

Parkeren: Deel van parkeerterrein Poiesz: Arumerweg 72. 

Naast het oude gemeentehuis, Arumerweg 53. 

Aan het eind van de Ulbe Hiemstrastrjitte, achter de bakkerij.  
 

U kunt starten vanaf 10.00 uur. Van 11.30 tot 13.30 uur kunt soep kopen  

(€ 1,00). Melk en karnemelk zijn dan ook verkrijgbaar. 

Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een vesper in de Koepelkerk 

(Arumerweg 11) in Witmarsum. 

 

We zien u graag op 10 mei. 
Voor vragen: frieslandfds@gmail.com 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:frieslandfds@gmail.com
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Terugblik kinder-, tiener- en jongerenwerk 2017 
 
Zondagsschool 

Aan het begin van 2017 is de zondagsschool van Groningen aangesloten bij de 

groep in Haren. Inmiddels zijn de kinderen met de nieuwe plek en met elkaar 

vertrouwd. De groep bestaat nu uit 8 kinderen en komt ongeveer eens in de drie 

weken bij elkaar. De kinderen beginnen in de dienst en gaan dan naar hun eigen 

ruimte voor een verhaal, gesprek en creatieve verwerking van het verhaal. De 
zondagsschool wordt begeleid door Anne-Geertje Hoekema.   

 

Kliederkerk 

In het najaar van 2016 sprak ik met een deel van de kerkenraad van de ge-

meente Groningen. In dat gesprek werd de wens uitgesproken jong en oud meer 

met elkaar in contact te brengen. In antwoord hierop is toen gestart met Klie-

derkerk. Dit is een vorm van vieren voor jong en oud, waarbij het draait om sa-
men beleven, samen vieren en elkaar ontmoeten. Kliederkerk werkt niet alleen 

verbindend tussen de verschillende generaties, maar ook tussen mensen binnen 

en buiten de gemeente. Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken 

met de christelijke traditie. In 2017 is er vier keer Kliederkerk geweest. De mid-

dagen werden voorbereid door de predikanten, jeugdwerker en Vicky van der 

Linde. Daarnaast waren er iedere keer weer verschillende gemeenteleden be-
trokken bij de uitvoering. Zij leiden bijvoorbeeld een workshop, zorgen voor wat 

lekkers en vangen nieuwe mensen op. De thema’s waren: Palmpasen, Bileam, 

Storm en Kerst. 

 

Tienerwerk 

Voor tieners zijn er Club en Regioweekend. Club is een aantal keer per jaar op 
vrijdagavond en wordt meestal gehouden in de kerk in Groningen, maar soms 

ook in Haren. We eten samen en tussen de gangen door bespreken we een on-

derwerp en doen we spelletjes. De Clubavonden worden afgewisseld met Regio-

weekend. Regioweekend duurt altijd twee dagen en vindt plaats in een van de 

kerken of broederschapshuizen. De afgelopen jaren is de groep enorm gegroeid. 

Dit merken we vooral op de landelijke weekenden aan het begin en aan het eind 

van het seizoen, waarop we in 2017 tussen de 30 en 40 tieners hadden. Het is 
leuk om te merken dat de tieners elkaar steeds beter kennen en dat er ook tus-

sen de weekenden door contact is.  

 

Schaatsmiddag  

In november gingen we met bijna 40 kleine en grote schaatsers en supporters 

uit vijf verschillende gemeentes naar de ijsbaan. Op een stempelkaart konden de 
schaatsers hun kilometers bijhouden en door middel van kleine opdrachtjes leer-

de iedereen elkaar kennen. Ieder jaar is dit weer een bijzondere ontmoeting, 

waarbij we elkaar beter leren kennen, er grenzen verlegd worden en we onder 

het schaatsen praten over dingen die er toe doen. Aan het eind was er voor alle 

deelnemers een welverdiende medaille.  

 

Yvette Krol 
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GDS Beraadsmiddag 24 maart 2018 

 
Namens de kerkenraad vertegenwoordig ik de DGG in de bijeenkomsten van de 

GDS. In de ledenvergaderingen in voor- en najaar staan naast de gebruikelijke 

begrotingen en jaarrekeningen ook de toekomst van de Doopsgezinde Gemeen-

ten in het GDS-gebied centraal. Sinds een aantal jaren organiseert het GDS be-

stuur ook beraadsbijeenkomsten rondom het thema toekomst. Het lukt het GDS 

bestuur en de GDS werkers goed om dit onderwerp op gevarieerde wijze te pre-
senteren en ruimte te bieden aan de  vertegenwoordigers van de DG gemeenten 

om met elkaar in gesprek te gaan. Ook wordt gebruikt gemaakt van ervaringen 

en kennis uit andere DG gemeenten en van inspirerende sprekers. 

 

Zo vertelde 2 jaar geleden Wieteke van der Molen over de groeiende samenwer-

king tussen verschillenden Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland en over de 

lichtpunten en hindernissen die bij dat groeiproces horen. 
Vorig jaar was de beurt aan Henk Stenvers om zijn rapport Lopen op het  Water 

toe te lichten. 

 

Op 24 maart jl. hield Gerke van Hiele een boeiend verhaal over autonomie, dat 

hij van verschillende kanten belichtte en ook mooi in een historisch kader 

plaatste. Gesprekken over toekomst en autonomie staan nog wel eens op ge-
spannen voet met elkaar in onze gemeenten. Autonomie als kracht die ook onze 

zwakte kan zijn.  

Gerke van Hiele zette ons aan tot nadenken en deed dat op enthousiaste wijze 

die lucht brengt in een gevoelig onderwerp.   

 

De GDS biedt onze DG gemeenten een waardevol platform voor uitwisseling van 
ervaringen, delen van kennis en houdt ons scherp met het agenderen van het 

onderwerp dat in alle gemeenten een rol speelt: onze toekomst. Daarbij ervaar ik 

het als plezierig dat de zorgen die ons bezighouden steeds meer in openheid be-

sproken worden. 

En niet te vergeten de kansen die we ook zien! 

 

Femmy Busscher 
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Projectgroep Menno Simons Groen 
 
Dit jaar wordt in Witmarsum een expositie georga-

niseerd met als titel Menno Simons Groen, van juni 

tot en met augustus 2018. Deze expositie zal een 

plek krijgen in het Groencentrum, vlakbij het Menno 

Simons Monument en het Contourenkerkje. 

 
Doel is een verbinding te laten zien tussen geloof, 

leefwijze en de plek waar je leeft, geleefd hebt of 

gaat leven. De migratiegeschiedenis van gemeen-

schappen uit de wereldwijde broederschap geeft 

veel aanleiding tot verhalen over dit onderwerp. 

Landbouw, voedingsmiddelen, koken en bewaren,  

kennis en ambacht komen hierbij ruimschoots aan 
de orde. 

Steeds wordt een verbinding gelegd tussen de plek waar een gemeenschap leef-

de, de problemen die ze overwonnen om grond te ontginnen en de gewassen die 

ze daar verbouwden. Op elke punt, ergens op de wereld, werden zaden ontwik-

keld. Men kookte met de aan die locatie verbonden gewassen. En steeds werden 

kennis, zaden, gewoonten en gerechten ‘meegenomen’ naar een andere plek. 
Het zijn verhalen van respect voor de natuur, voor het gebied, voor de eigen 

gemeenschap, maar ook de spanningen die dat kon opleveren. Verhaal van op-

bouw, maar ook achterlaten en weer opnieuw opbouwen. 

Het wordt een tentoonstelling over de levenspraktijk. Hard werken en sober le-

ven. De keuze om verder te trekken en weer opnieuw te beginnen in plaats van 

geweld te moeten gebruiken, de gemeenschapszin komen aan de orde. Niet al-
leen het verleden is van belang, maar ook hoe in onze tijd oude manieren van 

leven en werken opnieuw gezocht worden bij de vragen naar duurzame metho-

des. 

 

In de tentoonstelling zal ook verteld worden over Menno Simons. Hij is een Wit-

marsumer, waarover veel te weinig bekend is. Het is een uitdaging over Menno 

te vertellen, niet in kerkelijke en theologische taal, maar in een taal die mensen 
die hem nog niet kennen kan interesseren. Een deel van het publiek zal uit de 

winkel komen. Mensen van nu die weinig of niets weten van kerk, menisten en 

hun geschiedenis. De tentoonstelling zal worden ondersteund met workshops 

over koken en tuinieren, over energiegebruik en duurzame technieken.  

 

Onze werkgroep is met groot enthousiasme bezig met de voorbereidingen. We 
hopen dat u ook enthousiast wordt en komt kijken. Of liever dat u ook bereid 

bent iets bij te dragen. We zoeken mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn, 

mensen die willen helpen met timmerwerk bij de opbouw, mensen met kennis 

van computers en schermen, om filmpjes goed te laten afspelen, mensen die 

willen meehelpen bij een workshop, mensen die bereid zijn rond te leiden, men-

sen die ook bereid zijn verhalen van anderen aan te horen, of broeders en zus-

ters uit andere delen van de wereld te vertellen wat er te zien is. 
 

Wilt u meehelpen, reageer dan op ons mailadres mennosimonsgroen@gmail.com 

of bel Flora Visser (06-46112678)  

mailto:mennosimonsgroen@gmail.com
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Uitnodiging feest 101 jaar Doopsgezinde Broederschaps-
huizen, zaterdag 2 juni 2018   
 
In Dopersduin vieren we met Kees Posthumus het ontstaan van de Doopsgezinde 

Broederschapshuizen, Training in geweldloze weerbaarheid, Het ontstaan van 

jongeren kampen, Liedbundels, Retraites, het steeds weer ontdekken waar het 

Levende Woord ons in ons leven toe beweegt. In 1917 werd de Elspeetsche Ver-

eeniging opgericht  waaruit dit allemaal voortkwam. Als u mee wilt vieren en iets 

wilt proeven van al die bewegingen en werkgroepen die er uit voortkwamen. Van 

harte uitgenodigd. U kunt zich opgeven bij:   
 

Secr. GDB: Ineke Reinhold, tel.: 0346-564 128 of 020-6708 312   

gdb@doopsgezind.nl, www.doopsgezind-bezinning.nl   

 

Programma  

10.00 uur  Ontvangst met koffie/thee. Keuze uit mogelijke werkplaatsen (3 t/m 
6 bij voorkeur bij opgave aangeven  i.v.m. voorbereiding)  

10.30 uur  Welkom en inleiding op het thema door de voorzitter: blijft de GDB 

ook in de toekomst de luis in de pels? (omdat er wordt gezongen, 

graag muziekinstrumenten meenemen)  

11.00 uur  Kort eerste optreden van Kees Posthumus (voordrachtskunstenaar): 

Hoe zouden we de luis in de pels kunnen zijn…   

11.30 uur    Werkplaatsen 
12.45 uur  Afsluiting werkplaatsen  

13.00 uur  Lunch (medisch dieet bij opgave melden; vegetarisch is er sowieso)  

14.00 uur  Kees Posthumus: Luis in de pels  

14.45 uur  Koffie/thee 

15.00 uur Afsluitende viering  

16.00 uur  Hapje drankje 
17.00 uur   Slot  

 
De volgende werkplaatsen (workshops) zijn mogelijk:   

1. Pelgrimage-wandeling o.l.v. Anne de Jong (uit Schoorl)  

2. Een slogan leren maken om aan de buitenwereld  te laten zien dat je een luis in de 
pels wilt zijn. o.l.v. Janneke Leering  

3  Bibliodrama  o.l.v. Christien Duhoux  

4. Geweldloze weerbaarheid oefenen met Jakhals en Giraffe o.l.v. Marijke Laane  

5. Contextueel Bijbellezen: dicht bij het verhaal, dicht bij jezelf   o.l.v. Christiane Karrer  
6. Beeldmeditatie o.l.v. Ineke Reinhold   

7. Zang   

 

Toelichting bij 3 t/m 6   

3 We duiken met elkaar in een bijbeltekst en kiezen daarin een rol om te ontdekken wat 
het verhaal met onszelf te maken heeft.  

4 De beelden van de Jakhals en Giraffe moeten helpen om inzicht te krijgen in eigen ge-

drag en dat van anderen. De workshop van een goed uur geeft een klein inzicht in de 

methode. Toepasbaarheid is pas mogelijk na een hele cursus en vereist ook een instelling 
van de wil om te veranderen.  

5 We gaan in gesprek: wat houdt ons bezig? Wat speelt er in de samenleving? Vervol-

gens leggen we verhalen uit de bijbel naast ons eigen verhaal. Dan gebeuren er verras-

sende dingen! Veel mensen zeggen: zo heb ik de tekst nog nooit gelezen. 

mailto:gdb@doopsgezind.nl
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 6. We ontspannen en worden stil, horen in die stilte een verhaal, beelden komen in ons 
op, we volgen die beelden – weer stilte – we horen het verhaal nog eens – veranderen de 

beelden? Zijn het dezelfde die weer in ons opkomen? – stilte-. Daarna komen we in be-

weging. Met zacht krijt en over papier wrijvend proberen we iets van die in ons opgeko-

men beelden op  papier te uiten (geen tekenvaardigheid vereist)  
7. We oefenen in het zingen en zingen samen.   

 

 

INLIA Charter van Groningen Coördinatie  
  

Mission Statement 30 jaar Charter van Groningen  
 

“De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Eu-

ropa is verontrustend. Er is een algemene tendens 

bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en 

de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers 

een halt toe te roepen.” Zo begint het Charter van 

Groningen, 1988.  
 

Daarom tekende dat jaar – 1988 - een groot aantal kerkelijke gemeenschappen, 

verspreid over Europa de verbondstekst het Charter van Groningen. Van Genève 

via Berlijn en Manchester tot Zuid-Afrika verbonden geloofsgemeenschappen zich 

aan de uitgangspunten van het Charter.   

Deze gemeenschappen kozen daarmee partij. Ze kozen en kiezen partij voor 
vluchtelingen en asielzoekers in nood. De afgelopen 30 jaar heeft dit Charter be-

tekenis gehad in het leven van veel mensen. Ontheemden, afgewezen vluchte-

lingen, staatlozen, mensen zonder identiteit, mensen die ten onrechte bedreigd 

werden met uitzetting naar uiterst gevaarlijke omstandigheden, mensen die op 

straat stonden zonder eten, soms ziek, soms ernstig ziek, mensen zonder toe-

komst. Mensen die nergens anders terecht konden. Vreemdelingen in onze poor-
ten, die we zoveel als mogelijk hebben geholpen.  

 

30 jaar Charter is geen reden om feest te vieren. Het feit dat ons werk nodig 

was, is eerder reden tot droefenis en bezinning. Wel is het goed om te bedenken 

waartoe we als mensen met elkaar ook in staat zijn: het uitsteken van de han-

den aan iemand in nood, het ineen slaan van handen, elkaar helpen dragen. El-

kaar steunen, bemoedigen, aanmoedigen. Verschil maken in het leven van men-
sen. Mensen (weer) een toekomst geven.   

 

Anno 2018: Er verkeren nog steeds veel vluchtelingen en asielzoekers in nood. 

Het afgrijselijke feit is dat er sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel 

mensen op de vlucht waren als nu. En nog steeds worden velen van hen rechten 

onthouden en nemen de meeste staten niet de verantwoordelijkheid die ze zou-
den moeten en kunnen dragen. Het werk gaat dus verder; het is harder nodig 

dan ooit. Alle reden om opnieuw stil te staan bij de geest van het Charter. Om 

ook nieuwe gemeenschappen op te roepen zich aan te sluiten en partij te kiezen.   

 

30 jaar Charter was en is betekenisvol 

30 jaar Charter was en is bemoediging 

30 jaar Charter was en is bekrachtiging van solidariteit 

30 jaar Charter was en is omdat het om mensen gaat 



 

 

Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele pastoraat 

incl. gespreksgroepen: 
Ds. J.H. Kikkert, Entinge 7, 9301 TT 

Roden 

06-51516030 

Kerkenraad: 

Voorzitter: A.J. Anema, Plataanweg 

33, 9401 TR Assen 
telefoon 0592  202015 

 

Secretaris/ledenadministratie: 

J. Wester-Veenstra,  

Telgenkamp 7, 9451 GE Rolde 

0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 
 

lid: R.de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

 

Uitvoerend boekhouder: 
T. Koudenburg-Huizinga,  

Tymanshof 8, 9403 PJ Assen 

0592-375895 

Rek.nr.NL18RABO0302912592 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 
 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13, Assen 

Postadres: Telgenkamp 7,  

9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

www.doopsgezindassen.nl  
 

  

 

Colofon Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 

Ds. Geert Brüsewitz (pastoraat) 
Ruischerwaard 36 

9734 CE Groningen 

050- 8500 387 

& 

Ds. Jacob Kikkert 

Entinge 7 
9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Br. Hendrik Jan Woltersom 

06-2293 1910 

e-mail: 
hj.woltersom@kkgkka.nl 

 

Secretaris: 

Zr. Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595-441339 

e-mail 
anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

 

Boekhouder: 

Zr. Margriet van der Tuuk-Homan 

0595-422412 

e-mail 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J. Willingestraat 15 

9967 PB  Eenrum  
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