
 

 

 

 
 

 

 

    

 

      
 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

61e jaargang, nummer 11                                       19 december 2018 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

      Doopsgezinde gemeente 
      Mensingeweer te Eenrum 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwjK2b4KLfAhVO3KQKHfS5CoEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.knightsgear.com/cmas-adv-wreath-pear&psig=AOvVaw0dLfuNPDX-fT05RkXHNuW4&ust=1544994683483442
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756


 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 
Ds. G.J. Brüsewitz, tel 0654296082 

 

(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   en  

A. van ’t Zand, tel. 06 83804841  

e-mail: secr.dgg@outlook.com 
Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 
 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen.  
 

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-
naal Fonds DGG te Groningen 

 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

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

9.00 – 17.00 uur).  

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 

Lay-out 

Frans Riepma 
  

Druk / versprei-

ding 
Oude Boteringestr. 

33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 
 

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 

 
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 17 januari 2019. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 10 januari 2019 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, Tympad 8 
9753 AJ Haren 

tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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De portemonnee 
 

Zo, de kerstboom staat er weer, op zijn vertrouwde plek tussen de boekenkast 

en het raam. Hij hangt vol met allerlei spullen, lichtjes, kerstballen en een ver-

weerde piek. En een portemonnee die altijd een ereplaatsje krijgt. Ik zou hem 

eens in moeten vetten, want hij begint een web van barstjes te vertonen. Er zit 
nog steeds een oud biljet van vijftig gulden in met die mooie afbeelding van een 

zonnebloem. Morgen krijg ik visite en ik weet nu al dat me dan wordt gevraagd 

waarom er een portemonnee in mijn kerstboom hangt. Eerlijk gezegd zie ik er 

naar uit dat de vraag gesteld wordt, want als ik het verhaal vertel is het net alsof 

alles opnieuw gebeurt. 

     Het is nu achttien jaar geleden dat ik de portemonnee vond op de parkeer-

plaats voor de supermarkt. Het was de dag voor kerst en ik was moe. De laatste 
schoolweek voor de kerstvakantie had altijd iets van een overlevingstocht. De 

rapporten moesten klaar, de kerstmusical gerepeteerd en opgevoerd en dan 

zwijg ik nog maar over alle klusjes die voor de vakantie nog snel moesten wor-

den geregeld. Nadat de kinderen die middag beladen met hun zelfgemaakte 

kerststukjes de school waren uitgerend, was ik nog lang bezig geweest om mijn 

klaslokaal op te ruimen. Op weg naar huis stopte ik bij Albert Heijn om de kerst-
boodschappen te doen en toen ik met een volle doos weer bij mijn auto kwam 

zag ik de portemonnee liggen, net naast een grote plas. Ik pakte hem op en 

vouwde hem open, even maar, maar lang genoeg om te zien dat hij royaal ge-

vuld was met bankbiljetten en een hele verzameling bankpasjes. Ik keek om me 

heen. Nergens op het terrein zag ik iemand zorgelijk de grond afspeuren. Nou 

had ik weer een klus op te knappen, terwijl ik zo verlangde naar een avond rust. 

Ik stopte de portemonnee in mijn jaszak en reed naar huis. 
     Thuis ontkurkte ik de fles wijn uit mijn kerstpakket en schonk mezelf een glas 

in. Op de keukentafel wachtte de portemonnee geduldig tot mijn nieuwsgierig-

heid het won van mijn vermoeidheid. Ik viste er een visitekaartje uit. Mr Liesbeth 

Hoogenhout. Advocaat en Procureur las ik hardop. Koninginnegracht 18, één van 

de mooiste plekjes van de stad. Ik nam een slok wijn. Helaas smaakte die niet 

erg duur, het schoolbestuur had weer eens zuinig aan gedaan. Ik liep naar de 
telefoon en draaide haar nummer. Ik stelde me voor en vertelde dat ik haar por-

temonnee had gevonden. “Ben ik die kwijt dan?” vroeg ze. “Dat lijkt me wel,” zei 

ik. “Ik heb het nog niet eens gemerkt, waar hebt u hem gevonden?” “Op de par-

keerplaats voor Albert Heijn,” antwoordde ik. “O, wat is dat nu vervelend. En het 

komt slecht uit. Ik sta op het punt …….kunt u hem niet even brengen? Ik woon 

aan de Koninginnegracht.” 
     “Beste mevrouw Hoogenhout, het is de bedoeling dat u mij nu eerst hartelijk 

bedankt omdat ik mij over uw portemonnee hebt ontfermd en op kerstavond de 

moeite neem u te bellen. Vervolgens is het de bedoeling dat u mij vriendelijk 

vraagt wanneer het mij past dat u langskomt om de portemonnee op te halen. 

En wat die fles goede wijn betreft waar ik als eerlijke vinder recht op heb, laat 

dat maar zitten, dat is iets meer voor gevorderden.” 

      Ik moet toegeven dat ik enig plezier beleefde aan mijn sarcastische school-
meesterstoontje. Uit de reactie van Liesbeth Hoogenhout maakte ik op dat zij 

zich minder amuseerde. “Wat is uw adres?” was alles wat ze zei. Nauwelijks tien 

minuten later ging mijn deurbel. Er stond een wat je noemt goed verzorgde 

vrouw van mijn eigen leeftijd voor de deur, met een modern kapsel, een fraaie 

mantel en ze had net niet te lang onder de zonnebank gelegen. In de hal over-

handigde ik haar de portemonnee. “Dat is ‘m.” zei ze en ze opende de porte-
monnee om snel de inhoud te inspecteren. “Ik heb alles er maar in laten zitten,” 

merkte ik op. Ze schrok van mijn woorden, of van haar eigen onbeschaamdheid 

en richtte twee, dat moet ik toegeven, mooie grijze ogen op mij. “ Uiteraard, ik 

heb het de laatste tijd ook veel te druk gehad. Ik hoop dat u daar begrip voor op 
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kunt brengen. meneer….. hoe was uw naam ook al weer?” “Warmond, Jan War-
mond,” hielp ik haar. Ze wierp een blik op haar horloge. “Help, ik moet opschie-

ten. Als vindersloon heb ik een fles wijn meegenomen, maar ach….” Haar ogen 

draaiden een wanhopig rondje in hun kassen. “Ach, nu heb ik de wijn in mijn au-

to laten liggen. Zodra ik terug ben van vakantie breng ik de fles langs.” Bij het 

uitspreken van die woorden keek ze me niet meer aan; ze had zich omgedraaid 

en was al bezig met het openen van mijn voordeur. 
     Liesbeth Hoogenhout mocht dan moe en gestrest zijn, ze was niet de enige. 

In een reflex greep ik de portemonnee uit haar hand en werkte haar met een 

stevige duw naar buiten. Dat luchtte op. Al snel ging de bel. Ik liet hem over-

gaan. De bel ging opnieuw, langer nu. Ze tikte met haar knokkels op de deur. 

“Meneer Warmond, alstublieft. Ik weet dat u achter de deur staat. Ik bied u alle 

excuses aan, maar geef me alstublieft mijn portemonnee terug. De klep van de 
brievenbus ging open en een wanhopige stem vroeg: “ Meneer Warmond, doet u 

alstublieft de deur open. Ik moet over uiterlijk twintig minuten op het vliegveld 

zijn. Ik ben al veel te laat…” Ik opende de deur en omdat ze er aan de andere 

kant gehurkt tegen aan leunde, struikelde ze naar binnen. Terwijl ik haar opving 

realiseerde ik mij dat ik te ver was gegaan. “ Het spijt me mevrouw Hoogenhout. 

Ik had niet zo kinderachtig moeten zijn. Hier is uw portemonnee en gaat u nu 

maar snel naar het vliegveld.” Ze nam de portemonnee niet aan. “Mevrouw Hoo-
genhout, hier, uw portemonnee,” drong ik aan. “Laat maar,” zei ze mat, “ik haal 

dat vliegtuig toch niet meer. Als u eens wist hoe ik ernaar uit had gezien, even 

weg van alles.” Ik begon medelijden met haar te krijgen. “Waar zou de reis naar 

toe gaan,” vroeg ik. “Naar Thailand, naar een eiland met veel zon en weinig 

kerst. Ik houd niet van al die zogenaamde feestdagen. Geef mij maar een leeg 

strand.” 
    Daar stond ik. Ik hoorde mezelf vragen of ze zin in koffie had. Tot mijn schrik 

zei ze ja. Ik nam haar jas aan en ging haar voor naar de kamer. Onder het kof-

fiezetten probeerde ik iets te bedenken om haar weer wat op te monteren. Ge-

lukkig hielp de koffie. Ze kwam weer wat tot zichzelf. “ U hebt gelijk, ik heb me 

onbehoorlijk gedragen,” zei ze. “Misschien bent u een beetje overwerkt,” opper-

de ik. Ze haalde haar schouders op. “Ik doe het hele jaar mijn uiterste best om 
andermans zaakjes te regelen, maar mijn eigen vakantie laat ik in het honderd 

lopen. Terwijl ik het zo nodig heb, die twee weken helemaal vrij.” Ik knikte be-

grijpend. “Ik werk in het onderwijs, daar slepen we onszelf ook naar de kerstva-

kantie. Ze glimlachte en keek rond in mijn kamer. “U woont alleen?”  “Mijn 

vrouw is zes jaar geleden overleden.” “Mijn man is vijf jaar geleden bij me weg-

gegaan. Ik denk dat ik morgen ga proberen een andere vlucht naar Thailand te 

krijgen.” 
    “Achter de Oude Kerk is een Thais restaurant waar ik regelmatig kom. Ik ken 

de eigenaar, hij heeft altijd een plaatsje voor me. Als we daar nu eens samen 

gaan eten dan proeft u vandaag toch een beetje Thailand,” opperde ik. Haar grij-

ze ogen namen me verwonderd op. “Op één voorwaarde, ik betaal,” zei ze. Ach-

ter elkaar, ieder in eigen auto reden we naar het restaurant. Na het voorgerecht 

tutoyeerden we elkaar en na het dessert stelde ze voor een tweede dessert te 
nemen omdat het zo gezellig was.  

    Toen we het restaurant verlieten zag ik een flinke rij mensen voor de ingang 

van de Oude Kerk staan, voor de kerstnachtdienst. Ik zei dat ik van plan was me 

in de rij te scharen. Namen we afscheid of ging ze mee? “Waarom niet,” zei ze. 

En zo namen we even later plaats in een smalle harde kerkbank. Omdat het erg 

druk was kregen we maar één liturgieboekje. Ze kon mooi zingen hoorde ik. In 

de preek klonken de bekende woorden: licht in de duisternis, vrede op aarde, 
hoop voor de mensen. Na afloop van de dienst namen we afscheid met een ste-

vige handdruk. 
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   Toen ik thuis mijn jas uitdeed voelde ik dat er iets in mijn jaszak zat. Ik haalde 
er een bruine portemonnee uit. Háár portemonnee. Er zat nog één visitekaartje 

in en één bankbiljet van vijftig gulden met die mooie zonnebloem er op. Ze 

moest hem tijdens de nachtdienst in mijn jaszak hebben gestopt. Bij het aftuigen 

van de boom verdween de portemonnee in de doos met kerstversieringen. 

     Een jaar later, het was een week voor kerst, haalde ik de doos met kerstver-

sieringen weer tevoorschijn. Tussen de kerstballen zag ik hem liggen. De ont-
moeting van een jaar geleden kwam me weer voor de geest. Hoe heette ze ook 

alweer? Ik haalde het visitekaartje te voorschijn. Mr Liesbeth Hoogenhout. Advo-

caat en Procureur. Arrogant van buiten en aardig van binnen herinnerde ik me. 

Zou ze weer naar Thailand gaan? Ik bedacht dat ik ook wel eens midden in de 

winter naar een tropisch land zou willen. Wat had ik te verliezen? Ik draaide het 

nummer. “Met Liesbeth Hoogenhout.”  “Je spreekt met Jan Warmond. Misschien 
herinner je me nog…….” Ze reageerde meteen. “Natuurlijk herinner ik me je.” 

“Vorig jaar vond ik hem in mijn jaszak, na de kerstdienst. Op oudejaarsavond 

heb ik je nog gebeld.” “Maar toen zat ik in Thailand,” onderbrak ze me, “Maar 

mag ik je een vraag stellen? Zit het biljet met de zonnebloem er nog in?” Ik 

keek. “Ja hoor, klopt, een biljet van vijftig gulden.” “Ik hoopte dat je zou bellen,” 

zei ze zacht. “Die bloem had ik er speciaal voor jou in gelaten.” Ik haalde het 

biljet uit de portemonnee. Ze had me een bloem gegeven, maar ik had het niet 
begrepen. “Ik was bang dat je me uit medelijden meenam naar de kerk en het 

restaurant. Ik wist niet of ik je nog zou durven bellen. Toen dacht ik: ik geef hem 

een bloem.” “Zo verlegen kwam je anders niet over.” “Als advocaat werk ik altijd 

met woorden, maar er zijn zaken die je nu eenmaal beter met een gebaar kunt 

zeggen.” “ Het is maar goed dat de kerstvakantie er aan komt, dan heb ik de tijd 

om eens goed na te denken over wat je me nu vertelt. Ga je weer naar Thai-
land?” “Nee, ik heb besloten dit jaar thuis te blijven. “ 

     Ik bedacht me geen moment. “Dus we kunnen op kerstavond weer samen uit 

eten gaan?” “Als je me opnieuw uitnodigt,” zei ze. “Laat je portemonnee maar 

thuis, dit jaar betaal ik.” In het Thaise restaurant zetten we het gesprek voort 

waar we de vorige kerst avond gebleven waren. Ze had een ander kapsel dan 

vorig jaar, ze was nog steeds net niet te zonnebruin en haar grijze ogen waren 
nog steeds mooi. Later die avond bezochten we opnieuw de nachtdienst in de 

Oude Kerk. We deelden weer één liturgie. Na de dienst namen we afscheid, maar 

dit keer niet zonder een afspraak te maken voor de volgende dag. 

     In de maanden die volgden kregen we een relatie. De begintijd was er één 

van vallen en opstaan. We waren ook zo verschillend en het was niet makkelijk 

voor de vijftigers die we waren om ons leven opnieuw op een ander af te stem-

men. We hebben zelfs een keer besloten er een punt achter te zetten, maar de 
volgende dag lag weer die portemonnee voor mijn deur. “Driemaal is scheeps-

recht,” zei Liesbeth. Een paar weken later waren we getrouwd. 

     Toen Liesbeth na een huwelijk van bijna veertien jaar overleed was ik net zo 

kapot als bij het overlijden van mijn eerste vrouw. Op de begraafplaats ver-

trouwde een vriend me toe: ”Ik heb nooit begrepen wat jij en die chique Liesbeth 

in elkaar zagen, maar je kon zien dat jullie echt van elkaar hielden.”  
       Ik loop naar de kerstboom en schuif het bankbiljet half uit de portemonnee, 

zodat de zonnebloem goed zichtbaar is. Ik moet opeens denken aan een spelletje 

dat we als kinderen speelden. Dan bonden we een visdraad aan een oude porte-

monnee en legden hem op straat. Als iemand zich bukte om hem op te pakken 

trokken we hem snel weg. Soms denk ik dat ergens in de hemel een kind een 

spel heeft gespeeld met Liesbeth en mij. Een hemels kind dat dacht: laat ik die 

twee volwassenen eens naar elkaar toetrekken met een portemonnee aan een 
onzichtbaar touwtje. Misschien heeft het Kerstkind zelf ons wel bij elkaar ge-

bracht. Of is dat een kinderachtige gedachte?  

Aangereikt door Roelie de Vries en verwerkt door de redactie. 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Dinsdag 18 december 

17.30 uur Kerst Doperse Dis;  
Kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen 

 

Zaterdag 22 december 

20.15 uur Kerstconcert  

studentenkoor GICA 

 

Zondag 23 december 4e Advent 
10.00 uur Geendienst 

16.00 uur Kliederkerstfeest 

Voor jong en oud 

 

Dinsdag 25 december 

10.00 uur Kerstviering  
Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Zondag 30 december 

Geen dienst 

 

Maandag 31 december 
17.00 uur Oudjaarsdienst 

Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Zondag 6 januari 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert; 

Na de koffie toasten we  

op het Nieuwe Jaar 
 

Maandag 7 januari 

19.00 uur Noordelijk  

Doopsgezindkoor in Haren 

 

Dinsdag 8 januari 
10.00 uur Koffiemorgen  

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Kerkenraad 

 

Zondag 13 januari 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

17.00 uur Inonavesper  
 

Maandag 14 januari 

19.00 uur Noordelijk  

Doopsgezind koor in Haren 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Dinsdag 15 januari 

17.30 uur  Doperse Dis;  

        maaltijd voor dak- en thuislo-
zen 

 

 

Zondag 20 januari 

10.00 uur Oecumenische dienst 

in de Nieuwe Kerk met ds.  G.J. 
Brüsewitz 

Geen dienst in de Doopsgezinde  

kerk 

 

Maandag 21  januari 

19.00 uur Noordelijk  

      Doopsgezind koor in Haren 
 

Dinsdag 22 januari 

19.30 uur  Week van Gebed: 

Gebedsbijeenkomst met jongeren  

in de Mennozaal 

 
Donderdag 24 januari 

20.00 uur Broederkring 

 

Zondag 27 januari 

10.00 uur Wereld- 

Broederschapsdag 
         in Haren met Ds. J.H. Kik-

kert  

Geen dienst in Groningen 

 

Maandag 28 januari 

19.00 uur Noordelijk  

    Doopsgezind koor in Haren 
 

De leden van de redactie  

 

Jetty Tuinstra, Edith de Jonge,  

Jantiena Durksz en Loek Huizinga  

en de leden van de lay-out  

Ellen van Drooge en Frans Riepma  

wensen u allen fijne feestdagen en 

een goed en vooral gezond 2019 
toe.  
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Kerstviering voor alle leeftijden 
Zondagmiddag 23 december 
 
Het is weer tijd voor het leukste feestje van het jaar: Kerst voor kinderen, tie-
ners en ouderen in de doopsgezinde kerk! Deze keer staat onze viering in het 

teken van kerst, de geboorte van Jezus. We vertellen natuurlijk het kerstverhaal, 

met herder Jesse in de hoofdrol, en zingen gezellige bekende kerstliederen. En 

zijn er verschillende dingen om te doen, voor iedereen en alle leeftijden iets! De 

viering is voor iedereen van alle leeftijden! Verbondenheid tussen generaties en 

het samen-doen waarbij kinderen iets leren van ouderen, en ouderen van kin-
deren is een kernwaarde. Het is op zondagmiddag 23 december van 16.00 uur 

tot 17.45 uur. Je hoeft je niet op te geven en toegang is gratis. Kom je ook? Laat 

het weten via Facebook, en nodig meteen vrienden, buren of familie uit! 

 

Het team van de Kliederkerk 

 

2018 Kerstavond in Eenrum, kerstmorgen in Groningen 
 
We leven in verontrusten-

de tijden. Op allerlei plek-

ken, dichtbij en veraf, 

klinken harde stemmen, 

met verwijt en dreiging. 

Van incidentjes tot oorlog. 

Vluchtende mensen, op 
zoek naar een veilig plek-

je, maar hoe welkom zijn 

ze als angst en onzeker-

heid toeneemt? Het is 

helder en zichtbaar ge-

maakt in de afbeelding op 
onze kerstkaart met een 

uitnodiging voor onze bij-

eenkomsten. In de don-

kerte..: Waar is dat plekje 

waar het nog licht is, waar 

het licht door de kieren 
naar buiten komt? Lukt 

het ons dat licht dat ko-

mende is (advent zie je 

door licht en duister kieren op de kaart ) te vangen, te koesteren en te delen? 

Hoe vier je in zulke tijden kerst? Hoe verliezen we niet de moed… 

Ik heb er voor gekozen samen met Jose Hallmans om dit jaar in de vieringen ge-

bruik te maken gedachten van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw van nog 
geen 27 jaar die een dagboek ‘het verstoorde leven’ bij hield van haar laatste 

moeilijke jaren tijdens de oorlog. Niet om met terugdenken aan deze zwarte 

bladzijde de duisternis totaal te maken, maar om gevoed te worden door haar 

zoektocht tussen hoop en wanhoop naar licht in zichzelf, in haar bestaan, in het 

leven om zich heen, in de loop der dingen. Licht dat je God zou kunnen noemen. 

Het ervaren van God als een bron van kracht, niet meer als een speelbal meege-
dreven in een leven dat zo verstoord is, en tijden die zo donker zijn, maar ge-

voed door wat de bron van leven zelf is. Kerstavond zal anders van karakter zijn 

dan de kerstmorgen, er worden andere teksten gelezen. Maar iedereen, Gronin-

gers of Eenrumers, is in beide vieringen welkom! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
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2018 Oecumenische Oudejaarsviering 
 
Rond Oud en Nieuw zijn er verschillende tradities. Sommigen staan er niet bij stil 

in de kerk omdat deze dagen in strikte zin niet in de kerkelijke kalender van 

Kerst tot Pasen passen. Sommigen vieren het Nieuwe jaar met een toost op het 

nieuwe jaar in de kerk op Nieuwjaarsdag. Maar bij ons is er nog die oude ge-

woonte om het jaar niet alleen met knallen en champagne af te sluiten, maar 

ook met woorden van bezinning en met verstilling in onze Vermaning. Met een 
zekere weemoed net als met een aanwezig verlangen maken we de balans op, in 

gebed en overdenking, met stilte en muziek. Dit jaar net als de afgelopen jaren 

bent u van harte uitgenodigd om om 17.00 uur het jaar samen af te sluiten. Zo 

is een ieder ook weer thuis voordat de straat overgenomen wordt. Net als andere 

jaren zijn voor deze viering ook onze broeders en zusters van de zogenaamde 

‘Kleine Oecumene’ uitgenodigd. Na afloop is er de mogelijkheid een glas warme 

wijn te heffen of het komende jaar.  
Weest welkom! 

 
 

 
 

Op zondag 20 januari is in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur de aftrap van de 

Gebedsweek met een feestelijke viering. De voorbereiding is in handen van de 

Doopsgezinden en Remonstranten en iedereen is uitgenodigd. Het materiaal is 
aangereikt vanuit Indonesië, een land waar samenleven in verscheidenheid, 

recht en rechtvaardige verhoudingen een uitdaging zijn. In onze viering willen we 

de nadruk leggen op het gezamenlijke gebed. Vanuit alle kerken die in de viering 

participeren wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd om samen de voorbeden 

gestalte te geven. Ieder brengt een intentie in die recht doen aan een zorg, een 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
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nood of wens binnen of vanuit de eigen geloofsgemeenschap dichtbij of verder 
weg. Zo delen we over grenzen heen elkaars gebed en vieren we een eenheid die 

naar wij hopen komende is. U bent allen van hare uitgenodigd 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Doe mee aan de Week van Gebed 2019 

 

Recht voor ogen 

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is on-

comfortabel om geconfronteerd te worden met datgene 

wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als gelo-

vigen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het 

hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid 
van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een 

concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed 

onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets 

dan het recht. De onderwerpen voor de gebedsweek van 

2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij 

zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard 

met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 
2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Meer over de Week 

van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl. 

 

 

Gebedsbijeenkomst in onze kerk op dinsdag 22 januari 
 

De viering die in dit blad is aangekondigd is het begin van een week van gebed, 
waarbij op elke avond in verschillende kerken een bijeenkomst wordt georgani-

seerd. Dit gebeurt al langer met en in kerken die met elkaar verbonden zijn in 

het evangelisch contact. Ook al enige tijd is er een grote mate van samenwer-

king tussen de kerken die zich verbonden weten in de Raad van Kerken en deze 

kerken van het Evangelisch Contact Groningen. Met elkaar zijn dat vrijwel alle 

kerken in Groningen, hoe verschillend soms ook. Ook al langer zijn er gebedsbij-

eenkomsten in de week van gebed waaraan ook kerken van de RvK meededen. 
Met ingang van dit jaar is er op initiatief van de zogenaamde ‘Bruggroep’ ,die de 

samenwerking op velerlei gebied van de beide organisaties organiseert, een echt 

diverse gebedsweek. Een aantal kerken van uiteenlopende signatuur is uitgeno-

digd op eigen wijze, liefst met wat jongeren ook een van de gebedsavonden te 

organiseren en wij zijn daar één van.  

Op de 22e januari zal er van 19.30 uur tot 20.45 een meditatieve bijeenkomst 
zijn in de Mennozaal in het licht van het thema van de week: ‘RECHT voor ogen’ . 

Er zal wat muziek zijn, de mogelijkheid om licht te ontsteken, en stilte. Zeker 

stilte… Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te 

drinken. Wij zijn dus die avond gastheer/vrouw van hopelijk en mogelijk mensen 

uit allerlei kerken in Groningen. Als je wilt helpen hoor ik, Geert Brusewitz, dat 

graag! Ook de rest van de week zijn er bijeenkomsten op dezelfde tijd bij ande-

ren. Daar zijn wij allen ook van harte voor uitgenodigd! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
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Programma: 
 
Zondag 20 “Geloof en recht”  met Rein den Hertog    

Jeruzalemkerk W.A. Scholtenstraat 27  

  

Maandag 21 “Oprecht zijn” met Jaap van den Bos    

Leger des Heils   Dirk Huizingastraat 17  

  
Dinsdag 22   “Allesomvattende liefde”  

bij ons  Doopsgezinde kerk Oude Boteringestraat 33  

  

Woensdag 23 KERKENTOCHT(tot 21.30) vanuit Jeruzalemkerk W.A. Scholten-

straat 27 Proeven aan verschillende gebedstradities Wandeling naar en bezoek 

aan vier kerken met korte momenten van gebed  

  
Donderdag 24 “Goed nieuws voor de armen” met Evert Jan Veldman  

Nieuwe Kerk N-Kerkhof 1  

                                                                                            

 Vrijdag 25/1  “Zorg goed voor de aarde”    Tiemen Verbree  

m.m.v. Int. Studentengroep HOST/IFES       SKLO en GSp pand Kraneweg 33   

  
Zaterdag 26/1   “Een groot geloof “ met Ismee Wubs    

Helperkerk Waldeck Pyrmontplein 13a 

 

 

Kort nieuws uit de kerkenraad   6 november  2018 
 

Voorzitter Alex heet ieder van harte welkom en speciaal Diederik Krijtenburg, die 

als kandidaat voor de KR vanavond meeluistert. 
 

Paulina leest als inleiding twee stukjes uit een boekje van David van Reybrouck, 

opgetekend naar aanleiding van gesprekken met Mohammed el Bachiri, wiens 

vrouw bij de aanslagen in Brussel in 2016 om het leven is gekomen. De voorge-

lezen stukken zijn getiteld: ‘Liefde’, en ‘Broederschap’. 

 
Voor de komende najaarsledenvergadering worden nog een aantal zaken bespro-

ken. Het tijdstip van de vergadering is vanaf 18.00 tot 20.30u. Het idee is dat dit 

mogelijk een geschikter moment is voor veel mensen. Het plan is om eerst soep 

en broodjes te eten en daarna z.s.m. te vergaderen. Nadeel is dat er dan men-

sen (moeten) helpen met opruimen na het eten en niet meteen mee kunnen ver-

gaderen.   

Naast de begrotingen (voor 2019) en benoemingen staan de toekomstvisie van 
de DGG en het vervolg van het gesprek over leden, vrienden en belangstellenden 

op de agenda van de ledenvergadering.  

 

De archief-commissie heeft zich gebogen over het aanwezige foto- en filmmate-

riaal. Afgelopen zomer is daarvan al iets getoond. De commissie heeft voor het 

bewaren van dit materiaal een aantal opties onderzocht. De KR gaat akkoord met 
het voorstel om het materiaal te schenken aan GAVA (= de Stichting Gronings 

AudioVisueel Archief). De GAVA heeft als doel het verwerven, beheren, ontsluiten 

en beschikbaar stellen van audio-, video- en filmmateriaal “ten einde het audio-

visueel erfgoed veilig te stellen en hergebruik ervan mogelijk te maken”. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
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Over de vergaderfrequentie van de KR wordt afgesproken dit eens per twee 
maanden  te gaan doen; tussendoor kan er zo nodig via de mail worden overlegd 

of, als het echt nodig is, toch bij elkaar te komen.  

Het DB (2 van Commissie van Beleid en 2 van Commissie van Beheer) komt 

maandelijks bijeen. Zij richt zich vnl. op beleid-voorbereiding, zodat het in de 

Commissies van Beleid resp. Beheer besproken kan worden én zij nemen beslui-

ten over kleine zaken.  
 

Tot slot meldt Jantien nog dat koster Nynke eind november geopereerd zal wor-

den aan haar enkel. Paulina wordt eind november geopereerd aan haar ogen.  

 

Sjoukje Benedictus, notulist 
 
 

Afscheid 
 

Lieve mensen van de Doopsgezinde Gemeente in Groningen 

 

Na 60 jaar in Groningen gewoond te hebben ben ik verhuisd naar Den Haag waar 
mijn familie woont. Daarom was er onlangs na de dienst een feestelijk afscheid 

voor mij georganiseerd in de Mennozaal.  

Het spijt me heel erg om zoveel bekenden, vrienden en vriendinnen (want zo 

beschouw ik jullie wel) achter te moeten laten. 

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en warme contac-

ten door de jaren heen en bij mijn afscheid voor het prachtige lied, de foto van 
de kerk, alle kaarten, bloemen en warme woorden, het was fantastisch! 

 

Alle goeds en hartelijke groeten, 

Marisca Ritsema 

 

 
 

Groepsfoto in de kerk 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
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Br. Albert Visser heeft deze prachtige foto gemaakt die nu bij Marisca in Oldeslo 
in Den Haag hangt zodat ze nog vaak even naar ons kan kijken! Ook maakte hij 

van het afscheid foto’s en samen met een aantal foto’s van vroeger stelt hij dan 

een fotoboek samen.  

Dit boek krijgt Marisca -samen met de grote groepsfoto- als afscheidscadeau van 

de DGG.  

Mocht u zelf ook een exemplaar van de foto willen hebben neemt u dan even 
contact met me op. 

 

Emma van der Schoot-Hakkaart 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst Wijk Zuid 
 

In oktober kwamen wij bijeen bij Jan Hoogenberg. We waren met 12 personen. 

Zr Mariska Ritsema was voor het laatst in ons midden, vanwege haar verhuizing 

naar Den Haag. We bespraken het thema boekje van de ADS: ‘Geef mij nu je 

angst’. Een ieder had dit boekje thuis opgestuurd gekregen, dus konden we ons 
hierop wat voorbereiden. Een mooi boekje met vele goeie verhalen! 

We begonnen met de tekst die voorin stond: ‘Angst is misschien wel onze groot-

ste vijand’….er was genoeg te vertellen aan elkaar. Ook hele persoonlijke dingen 

kwamen aan de orde: bv uit de oorlog, uit onze opvoeding. Angst zou je be-

spreekbaar moeten maken, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Er zit verschil 

tussen angst en vrees lazen we in het boekje.  
We spraken ook over angst ( of bezorgdheid) over het klimaat, de plastic soep, 

maar ook over angst voor inbrekers. Angst kan je in de greep houden, is controle 

verlies en misschien wel de sterkste menselijke emotie. Angst overwinnen kwam 

ook aan de orde, als kind kun je dat nog wel herinneren en was je reuze trots 

dat het gelukt was. 

Tegenover angst staat de hoop, en dat is er ook wel, maar dat is niet altijd te 

merken of te zien.  
Het was een boeiende en ook een gezellige bijeenkomst. Tot slot namen we af-

scheid van Mariska en wensten haar alle goeds toe in haar nieuwe omgeving met 

haar familie. De volgende keer gaan we verder met dit thema. 
 

Jan Noord, Trijnie Wesseling 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 23 december 

Geen dienst in Haren 

16.00 Kliederkerk in Groningen 

 
Maandag 24 december 

21.30 Kerstavonddienst met koor en 

ds. K. van der Werf  

 

Zondag 30 december 

Geen dienst 

 
Zondag 6 januari 

10.00 Nieuwjaarsdienst 2019 

Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 13 januari 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 20 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 27 januari 

10.15 World Fellowship Day 
Ds. S. van der Meer en koor 

10.15 Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 
 

Maandag 7 januari 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 
Dinsdag 8 januari 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Donderdag 10 januari 

Redactie Gemeenteblad 

 
Maandag 14 januari 

14.30 Zusterkring 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Donderdag 17 januari 

20.00 30+ bij Ellen 
 

Maandag 21 januari 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Zaterdag/zondag 26/27 januari 

Regioweekend jongeren 14-16 

In Haren 
 

Maandag 28 januari 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

 

 
 

  

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag najaarsledenvergadering 22 november 2018 
 
De voorzitter, zr. Salomons, heet de 19 aanwezigen welkom en vraagt de verga-

dering te beginnen met het zingen van lied 981 (Zo vriendelijk en veilig als het 

licht).  

Er zijn enkele agendapunten die extra aandacht vragen: de subsidieaanvraag 

van de GDS en de projecten voor de opbrengst van het oud papier.  

De notulen van de voorjaarsledenvergadering op 25 april 2018 worden goedge-
keurd en er zijn geen vragen naar aanleiding van deze notulen. 

Volgens voorstel wordt zr. A. van Wijk-van Bergen met acclamatie benoemd als 

plaatsvervangend lid in de controlecommissie. De benoeming van zr. G. Zijlstra 

als coördinator van de wijkorganisatie wordt gecontinueerd. 

Voordat kan worden gestemd over het voorstel de subsidie voor het GDS jeugd-

werk te verlengen, zijn er verschillende vragen over dit jeugdwerk. Het werk 

wordt gecoördineerd en veelal uitgevoerd door ds. Yvette Krol voor het hele 
GDS-gebied. De zondagsschool kennen we, maar van het regiowerk voor jonge-

ren merken we niet zoveel, maar het is er wel. Het loopt goed en er zijn verras-

send veel deelnemers. (Zie ook het jaarverslag van het jeugdwerk in het Ge-

meenteblad van april 2018). Naast Haren zijn er meer subsidieverstrekkers. Als 

we geen subsidie geven zou onze begroting in evenwicht zijn. Maar we zijn blij 

dat er nog jeugdwerk is en het goed loopt. Alle aanwezigen stemmen in om de 
subsidie voor 4 jaar te verlengen.  

De ledenvergadering stemt ook in met het nieuwe huurcontract voor de Vreehof.  

Daarna geeft br. R.J. Nienhuis toelichting op de begroting. Deze begroting is ge-

baseerd op schattingen van inkomsten en uitgaven van dit jaar. De begroting 

2019 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Br. Nienhuis en de financiële 

commissie krijgen dank voor al hun werk hiervoor.  

Onze gemeente is aan de beurt om een project aan te dragen bij de Stichting 
voor de opbrengst van het oud papier. Ds. Van der Werf licht het projectvoorstel 

toe voor de Stichting Help de ouderen in Armenië. Het betreft een kleinschalig 

project vanuit de regio Kollum/Buitenpost. De stichting geeft een nieuwsbrief uit 

(http://www.helpdeoudereninarmenie.nl). In deze streek vlak bij de Georgische 

grens is de textielarbeid verdwenen en zijn de jongeren weggetrokken. Daar-

naast is er nog veel schade van de aardbeving in 1988. Veel ouderen leven in 
bittere armoede. Voor circa 33 ouderen wordt gezorgd voor brandhout voor de 

winter (dat van ver weg moet komen), dekens en indien mogelijk medicijnen. 

Ter plekke (in Gymri) zijn 3 vertegenwoordigers (2-talig) actief. Zij zorgen er-

voor dat de middelen (brandhout, dekens, medicatie) in Armenië gekocht worden 

en dat de ouderen de middelen krijgen die ze nodig hebben.  

Br. Reidinga pleit ervoor ook geld van het oud papier te bestemmen voor crèches 
Curitiba (Brazilië). Het betreft kinderen van alleenstaande ouders. Geprobeerd 

wordt samen met de ouders zich voor deze kinderen in te zetten. Het project 

gaat uit van WereldWerk en het werk en toezicht ter plaatse in Zuid Amerika 

wordt gedaan door AMAS (Associaçao Menonita de Assistencia Social). De kin-

derdagverblijven zijn grotendeels afhankelijk van de ouderbijdragen, maar dat 

levert in deze arme buurten te weinig op. Veel ouders betalen hun ouderbijdrage 

in de vorm van vrijwilligerswerk of door één dag van een maandsalaris af te dra-
gen. Dat zijn zeer noodzakelijke bijdragen, maar het blijft moeilijk om financieel 

rond te komen. Vanuit Nederland draagt het adoptieprogramma van Doopsge-

zind WereldWerk de kosten voor circa 160 kinderen. Bovendien zijn er meer kin-

deren die wachten op een plekje. Verder vallen soms sponsoren om diverse re-

denen af. De kosten voor deze kinderen worden dan tijdelijk uit de algemene 

middelen betaald, totdat een nieuwe sponsor gevonden is.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
http://www.helpdeoudereninarmenie.nl/


Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
13  

 De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel het geld (circa € 5000) te 
verdelen onder beide projecten.  

Br. A.A. de Vries was bij de bijeenkomst op 16 november, waar gevierd werd dat 

50 jaar geleden br. Woudsma met dhr. Bom (rk) de organisatie voor de Oud Pa-

pier Actie hebben opgezet. Sindsdien is heel veel geld afgedragen aan door de 

kerken in Haren voorgestelde projecten (en gigantisch veel papier ingezameld). 

Br. De Vries doet ook verslag van de Broederschapsvergadering op 17 november. 
Er werd lang stilgestaan bij de nadelen van het vast te stellen (nieuwe) ADS-

reglement. In het nieuwe organisatiemodel vormen afgevaardigden van de ge-

meenten de Gemeenten vergadering; bedoeld voor inhoudelijke gesprekken 

m.b.t. het geloof, waar men nu meestal niet aan toe komt. Onder de gemeenten 

vergadering functioneert de ledenraad (15-20 leden) met afgevaardigden uit het 

land, na rato van het aantal leden. Zo heeft de GDS daar 1 stem. Deze ledenraad 
houdt zich bezig met organisatorische zaken. De reglementen werden aangeno-

men, het beleidsdocument en het organisatiemodel goedgekeurd. 

Na de koffie geeft ds. Van der Werf een ‘Bijbelse’ uitleg bij het kunstwerk van 

Ruud Bartlema: De schepping. 

Na het zingen van lied 218 sluit de voorzitter de vergadering en wenst zij ons 

allen wel thuis.  

 
Mads Haadsma 

 

 

Adventsavond 2018 
 

Dinsdag 11 december waren wij uitgenodigd voor de adventsviering van de 

GH(Groningen, Haren) zusterkring. De opkomst was overweldigend. 

Thema van de avond “Geef mij nu je angst”. 
Er werden door verschillende zusters gedichten gelezen, er werden bijpassende 

liederen gezongen en er was muziek. 

Zuster Kieft deed de overdenking en het muzikaal intermezzo werd verzorgd 

door zuster van Wijk op de viool, en ze werd op de harp begeleid door broeder 

Klaas v/d Werf. 

Het verhaal werd gevonden en verteld door zuster de Vries.  
Het was weer een heel bijzondere avond, inspirerend, gezellig en warm. 

En als je nu denkt wat weinig informatie, volgend jaar is er vast weer een ad-

ventsavond. 

Kom dan kijken en luisteren, onze zusters kunnen er wat van! 

 

Anco de Vries 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwjK2b4KLfAhVO3KQKHfS5CoEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.knightsgear.com/cmas-adv-wreath-pear&psig=AOvVaw0dLfuNPDX-fT05RkXHNuW4&ust=1544994683483442
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De weg van de Hoop 
 
Diep in onszelf dragen we hoop: 

Als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 

 

Hoop is de kwaliteit van de ziel 

En hangt af 
Van wat er in de wereld gebeurt. 

 

Hoop is niet te voorspellen  

Of vooruit te zien. 

Het is een gerichtheid van de geest,  

een gerichtheid van het hart, 

Voorbij de horizon verankerd. 
 

Hoop in deze diepe krachtige betekenis 

Is niet het zelfde als vreugde 

Omdat alles goed gaat 

Of bereidheid je in te zetten 

Voor wat succes heeft. 
 

Hoop is ergens voor werken 

Omdat het goed is, 

Niet omdat het kans van slagen heeft. 

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme, 

Evenmin de overtuiging 
Dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is, 

Afgezien van de afloop, 

Het resultaat. 

 

Vaclac Havel 
 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpcvB3KLfAhUOsaQKHdLZCowQjRx6BAgBEAU&url=https://www.home24.nl/about/kerstmis/&psig=AOvVaw0KY-9Ahi_og9rfD5KzO_XU&ust=1544993741673756
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikyqLE36LfAhWHjqQKHcEiDDYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stickerop.nl/muurstickers/muurstickers-religie-geloof-hoop-en-liefde/&psig=AOvVaw1EghQf6JCOlSHJwJnqpN7d&ust=1544994576438845
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZuOXv4qLfAhUOmrQKHQLEDu4QjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/kerst-krans-hulst-decoratie-2975874/&psig=AOvVaw1XcI0BRi4wr8faZMJTOwDv&ust=1544995370223511
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Zusterkring 
 
26 november 2018  

Alweer onze laatste reguliere bijeenkomst van dit jaar. We waren met 17 zus-

ters, een mooie opkomst.  

Gerbrig opende met een stukje uit “Het Vonkeltje”, een blad dat zes maal per 

jaar wordt uitgegeven door JOBEEL. Dit is de digitale doopsgezinde zusterkring 

via het internet. Jobeel is bestemd voor alle zusters die het doopsgezinde ge-
dachtegoed een warm hart toedragen en niet op de gewone bijeenkomsten aan-

wezig kunnen zijn. (www.jobeel.nl)  

We zongen:“Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat”. 

Het ging zo goed dat we alle drie coupletten zongen! En daarna was er de thee. 

Vandaag was het weer tijd voor het versieren van de liturgiekaartjes voor de ad-

ventsavond van 11 december. Deze keer niet met lijm en schaar, maar vooral 

het kleuren van een reeds aangebrachte afbeelding. Was best een precisie werk-
je en geconcentreerd waren we allen bezig. Met een heel verrassend resultaat, 

gelijk maar toch heel verschillend. Ondertussen wordt er ook veel gepraat en 

daarom is het altijd een gezellige doemiddag. De ongeveer 35 kaartjes zijn weer 

keurig in orde gekomen!  

Gerbrig las nog een gedichtje uit het Jobeel blaadje en we zongen lied 865: Komt 

nu met zang. Zo was ook deze bijeenkomst mooi en toch ook wel ontspannen. 
 

Onze volgende bijeenkomst is gepland op 14 januari 2019. We beginnen als 

altijd met eigen inbreng. Heb je een gedicht, verhaal of iets anders dat je wilt 

delen, neem het mee!         

Op  11 februari en 11 maart  zijn de daarna geplande kringbijeenkomsten. 

 

Ria Dijkman 
 

 

Kerstcollecte 2018 
 

Zoals u inmiddels allen wel zult weten, is, met ingang van december 2017 de 

wijkorganisatie gestopt met de huisbezoeken in verband met deze collecte. 

Nu de stimulans van de wijkorganisatie is verdwenen, is ook de opbrengst ge-
daald, 

zoals verwacht. 

 

De opbrengst is € 300 gedaald, d.m.v. kerkcollectes is dit jaar € 162,99 bijeen-

gebracht ter compensatie. Wij verzoeken u om uw bijdrage per bank over te ma-

ken want de zondagsschool bestaat gelukkig nog steeds. 

 
Fonds voor het jeugdwerk:  NL69RABO0315810637  

t.n.v. Jeugdwerk Doopsgezinde Gemeente Haren (te Paterswolde) 

 

T.Koorn-Gulmans 

P.J.Reidinga secr-penn 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoyvb33qLfAhUoMewKHbEVBakQjRx6BAgBEAU&url=https://www.freewebheaders.com/holidays/christmas-headers/&psig=AOvVaw2YEOb6jD1Fkvxc8XksK1Mp&ust=1544993736766657
http://www.jobeel.nl/


Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
16  

Kinder Kerstfeest  
 
Afgelopen zondagmiddag was het Kinder Kerstfeest met de Zondagsschool op 

een eigentijdse wijze. Met o.a. zang en een interactieve presentatie van woorden 

die bij je opkomen in de Kersttijd (die kon je via de mobiele telefoon invullen en 

terugzien op het beamer scherm), tot en met de geboortefoto’s van alle zon-

dagsschool kinderen, die zichzelf mochten raden en mochten vertellen waarom 

ze hun naam hadden gekregen en wat de betekenis daarvan was.  
 

 
 

Gelukkig was ieder kind blij met de naam die ze gekregen hadden. Naast het 
Kerstverhaal was er ook de bijdrage van een internet filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=Hg0DDhihHfA. Die was leuk om te zien en 

helemaal van deze tijd. In een Kerstbal mocht je een wens opschrijven en die 

werden weer uitgedeeld aan het eind van de dienst.  
 

 
 

In de pauze was er ranja en warme chocolademelk en lekkere chocolaatjes. Voor 

jong en oud een verleiding. Voor degene die het gemist heeft, volgend jaar weer 

een kans of volgende week de Kliederkerk in Groningen.  

 

Frans Riepma 
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Vanuit de kerkenraad  

Op dinsdag 11 december is de eerstvolgende kerkenraadsvergadering. 
 

Jelly Wester ( secretariaat) 

 

Extra ledenvergadering zondag 2 december 2018. 

 

Aanwezig: 26 leden en belangstellenden. 
N.a.v. de brief aan de Doopsgezinde Gemeente Assen van november 2018 waar-

in de kerkenraad het einde van het voortbestaan van onze gemeente aankondigt, 

was deze extra ledenvergadering belegd. We willen de leden en belangstellenden 

meenemen in dit moeilijke besluit en van gedachten  wisselen over de toekomst. 

Br. Anema lichtte het besluit van de kerkenraad nog even kort toe. De kerken-

raad heeft besloten niet langer door te willen gaan, al jaren worden de taken uit-

gevoerd door drie leden en de boekhoudster. Daarbij voelen ze zich heel verant-
woordelijk voor de gemeente maar hebben ondanks deze worsteling besloten de 

knoop door te moeten hakken. Als tijdstip van opheffing is 2020 als eindpunt ge-

noemd. De kerkenraad wil één en ander zo goed mogelijk afhechten en een ieder 

een goed geestelijk huis bieden, hoe en waar dan ook. 

 

Daarna wordt er van gedachten gewisseld, worden emoties gedeeld, vragen ge-
steld waarvan we op veel nu ook nog geen antwoord hebben. Er is begrip voor 

het besluit van de kerkenraad nu we het ledenaantal zien verminderen en verou-

deren. 

Er wordt vooral belang gehecht aan het voortbestaan van de gespreksgroepen, 

zusterkring en ook het pastorale werk. In welke vorm kunnen we bij elkaar blij-

ven komen zodat alles wat ons bindt niet verwatert? 

Het is belangrijk om ergens een punt te zetten en daar naar toe te werken. Dat 
is niet makkelijk omdat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk verantwoor-

delijk voelt voor de gemeente. 

 

Een punt zetten dwingt  ook om na te denken over de toekomst. Overal binnen 

de GDS zien we het beeld van het gemis aan draagkracht, aan menskracht. Het 

is onbarmhartig om van mensen te vragen dat ze zich oneindig blijven inzetten 
voor de gemeente. Door alles wat de organisatie vraagt komen zij inhoudelijk 

niet meer aan hun eigen geloofsbeleving toe. 

 

In het GDS gebeid zijn nog 450 doopsgezinden en nog 4 predikanten. Ook voor 

hen is het een zorg “hoe ziet de toekomst eruit”? Doopsgezinde gemeenten ver-

dwijnen wel, maar doopsgezinden niet. De predikanten voelen zich ook verant-
woordelijk voor het Doopsgezind leven. Er zullen kringen van mensen blijven be-

staan die elkaar opzoeken. Ook het pastoraat moet vorm worden gegeven. Hoe? 

Dat weten we op dit moment ook nog niet. De GDS wil ook meedenken in dit 

proces, hoe doen we één en ander op de best mogelijke manier. 

Hoe we de onderlinge verbondenheid vorm moeten geven, hoe we één en ander 

gaan inkleden zijn vragen waar we in de loop van dit proces antwoorden op ho-

pen te vinden. 
Br. Anema bedankt iedereen voor de waardevolle bijdrages waarmee de kerken-

raad verder kan gaan op dit pad. 

Elk einde heeft ook een nieuw begin! 

 

Jelly Wester 
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Kroniek van Doopsgezinden te Assen     
      vanaf 1896 tot 31-12-2017  
 

2000 Van DGA 25 leden onder de 1400 aanwezigen bij de Landdag 2000 op 

‘Mennorode’ te Elspeet. * Centrale verwarming in kerk aangelegd ter vervanging 

van 8 stuks gevel-gaskachels.  

2001 In de Broederschapsvergadering op 21 mei te Amsterdam wordt br. P.B.C. 

Lindeboom de proponentsbul uitgereikt; aantal leden DG. Assen is daarbij aan-

wezig * leden en jongeren Mennoniten Gemeinde Berlin komen met 25 personen 
lang-weekeinde 20-23 sept. op bezoek * logeren bij leden en vrienden van de 

DG Assen * gezamenlijke excursies: vrijdag ontvangst door DG. Giethoorn (met 

rondvaart door omgeving) en daarna diner in Fredeshiem, zaterdag ‘s middags 

naar Pingjum, Witmarsum en Afsluitdijk; * gebedsbijeenkomst (kaarsenkruisge-

bed), “drents maaltie” * zondags tweetalige kerkdienst met afsluitende lunch..  

2002 Aantal leden 64; (41 zusters, 23 broeders) belangstellenden 10; zuster-
kring 30 leden * DG Assen op internet met website en emailadres.* gemeente-

avond met br. Jaap Schiere van ‘Bijz. Noden; DG Assen adopteert deelproject 

van kindertehuis EL Cerrito in Argentinië. * DG Assen verlengt dienstverband br. 

Lindeboom voorlopig mondeling ( tijdens ALV) voor onbepaalde tijd.  

2003 Ledenaantal. 61 * in zomer 2x ‘koffieochtend * ds. Lindeboom 2 dagen per 

week consulent DG. Texel .* 16 leden naar WFD van GDS in Sappemeer.* zr. 

Coot Winkler Prins trouwt in Middelburg met br. Henk Blom; 12 leden van DG 
Assen en velen uit het land zijn daarbij aanwezig * ‘Menist’ gaat op in gezamen-

lijk gemeenteblad “Eenheid” van DG-n Sappemeer, Veendam en Oost-Groningen, 

dat hierna de naam “VierEenheid” krijgt.  

2004 Aantal leden 52; 10 belangst; Zkr.25 leden * Ds. P.B.C. Lindeboom, be-

roepen naar DG. Mid-Fryslân. 27 juni af scheidsdienst; * predikantsgezin ver-

huist naar Oldeboarn * 16 leden DGA bij feestelijke intrededienst in Grou * * 
kansel-Bijbel in nieuwe Bijbelvertaling (N.B.V.) in kerkdienst namens Ned. Bij-

belgenootschap uitgereikt .* Kerstmorgen zaterdag 25 dec. bijz. dienst: geza-

menlijke kerstviering Baptisten, Doopsgezinden, Ver. Vrijz. Hervormden en Ze-

vendedag Adventisten.  

2005 Ledenaantal 52; en 10 ingeschr.belangst .* gemeente is vacant * KR. in-

middels gereduceerd tot 3 broeders t.w. H. Manting (73), G. de Jong (75) J. 
Evenhuis (68) met verlengde zittingsperiode, niet herkiesbaar, geen potentiele 

opvolgers,  

Gaan in gesprek met DG Roden en GDS bestuur over toekomst DG Assen. * ds. 

K.v.d.Werf van Roden voor 20% fte. ook in Assen beroepen * consulentschap ds. 

Van Hoorn –Dantuma beëindigd * extra ALV kiest nieuwe kerkenraad van 4 le-

den, 3 zrs. t.w. zr. Teensma, zr. Hummelen, zr. Wester één br. t.w. br. Anema + 

twee vacatures * 15 leden DG Assen naar World Fellowshipsday  van GDS in 
Sappemeer met ca. 100 aanw. * Zkr. met 18 leden op bezoekt predikantsgezin 

Lindeboom en Formanje van Oldeboarn * zuster via internet in dgz. geïnteres-

seerd, komt met attestatie over van Ned.Herv.Kerk * Baptisten Gemeente beëin-

digt zonder opzegtermijn (wegens ‘misverstand’) na 41 jaar medegebruik van 

dgz. kerk * na overleg wordt ter compensatie meubilair Mennozaal van Bapt. aan 

DG Assen overgedragen * voortaan begint dgz. dienst om 10 uur . * Cie. van 
Beheer opgeheven. 

2006 DG Assen weer eigen gemeenteblad “Menist” na twee jaar “VierEenheid”* 

zusterkring viert haar 50 jarig bestaan zondagmiddag 15 okt op feestelijke wijze 

met gemeente en vele genodigden , w.o. vier vorige predikanten .* groot bouw-

kundig onderhoud aan mastiek dak, zink- en houtwerken van dakranden kerkge-

bouw in uitvoering.  

2007 Aantal leden 52; + 10 belangstellenden.*. ds. K. v.d. Werf (overbezet) 
beëindigt dienstverband met DG Assen * herinneringsproject ‘Oranjestraat’ start 
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met ca. 100 aanwezigen in dgz. kerk, toespraken o.a. door mevr. Van As (bur-
gemeester) en mevr. Leget-Lezer overlevende van Holocaust en oud-bewoonster 

Oranjestraat. * project is opgezet door HAVO-leerlingen ondersteund door Herin-

neringscentrum Westerbork.; in Oranjestraat woonden tot 1942 relatief veel 

Joodse Assenaren; na buitenexpositie zijn werkstukken permanent opgehangen 

in consistorie.  

2009 Dgz. kerk Assen (anno 1909) op gemeentelijke lijst van Jonge Bouwkundi-
ge Monumenten; kerkinterieur geschilderd, houten vloer compleet vernieuwd * in 

verband hiermee enkele zondagen dgz. diensten in Mennozaal en VVP-diensten 

in Chr. Geref. kerk. * Van 30 apr. tot 3 mei voorz. DG Assen met door DG. Gro-

ningen. georganiseerde trip naar Mennoniten Gemeinde Berlin. * zondag 31 mei: 

her-ingebruikneming kerk: ds. F. Iwema-Schipper m.m.v. dgz kerkkoor Gronin-

gen. * kerkstoelen dgz. kerk vervangen door 80 andere met armsteunen uit 
overtollige en afgebroken N.Herv. kerk “t Anker” * 100 vervangen stoelen door 

DG Assen afgestaan aan goed doel. (Roemenië).  

2010 Aantal leden 43; .* voortaan 4x p.jr. na kerkdienst verkoop wereldwinkel-

artikelen * orgelfonds gesticht * digitaal kerkorgel aangekocht, gelijkwaardig aan 

pijporgel; vervangt het oude twee klaviers harmonium (pedaleon) * 5 aug. nieu-

we orgel inwijd met oecum. zangdienst in volle kerk * gem. avond met ds. Jaap 

Brusewitz over diens verblijf en werkkring in Moskou * kerkdiensten voortaan op 
CD digitaal opgenomen en doorgezonden naar geïnteresseerden.  

2011 Aantal leden 39; * Zkr. voortaan huisbijeenkomsten wegens verminderde 

opkomst (leeftijd) * ochtend- en avond gespreksgroepen goed bezocht * zondag 

11 dec. intrededienst. ds.mr F.R. Fennema. (één jaar in deeltijd aan DG Assen 

verbonden.) * afscheid ds. S.J. van Hoorn-Dantuma (ouderenpastor) en ds.G.G. 

Hoekema (gespreksgroepen).  
2012 Aantal leden 35; ca. 10 belangst. * zusterkring 11 leden (leeftijd 69-94 jr.) 

viert 55 jr. bestaan, houdt huisbijeenkomsten , geen bestuur; leiding bij toer-

beurt * gemeente bijeenkomst met zkr.; onderwerp: Ouder worden * 12 dec. 

oud- voorzitter DG Assen en Cie. van Beheer, br. A.C. Tolsma (87) overleden.  

2013 Aantal leden 30 ; Zkr. 12 leden * overeenkomst met ds. Fennema beëin-

digd, na twee extra ledenvergaderingen, minderheidsprotesten en gesprek over 
financiën met dir/secr. ADS * DG Assen vacant; voortaan gastpredikanten * 

overeenkomst met DG. Groningen: pastoraat en avondgespreksgroep door ds. 

J.H. Kikkert. * ochtendgespreksgroep (12 deelnemers) ds. G.G. Hoekema * 

voortaan vier gezamenlijke diensten met de V.V.P. * kerstzangdienst (middag) 

m.m.w. van El Elohim * het in bruikleen verkregen schilderij “Feest” in Menno-

zaal voor vriendenprijs door DG Assen van de kunstenares aangekocht * enige 

leden schenken gehele nieuw keukeninterieur * systeemplafonds Mennozaal en 
kerkenraadskamer vernieuwd * stormschade zuidwestelijke dakrandand kerk 

hersteld. 

2014 Aantal leden 29 en tiental belangstellenden; Zkr.12 leden, bezoekt in mei 

Knipselmuseum Westerbork en in sept. Muziekmuseum Vosbergen in Haren, 

houdt bijeenkomsten weer in Mennozaal * twee gespreksgroepen; samen 18 

deelnemers * broederkring DG. Drachten op lunchbezoek bij doorreis naar 
Drents Museum (Dodezee- rollen) .  

2015 GDS-gemeenten vieren World-Fellowshipday in Assen ca. 100 aanwezigen. 

* 16 aug. geen voorganger beschikbaar, kerkdienst met eigen krachten * nieuw 

lid na doop op belijdenis * DG. Heerenveen bezoekt kerkdienst DG. Assen op 

doorreis naar museum * DG Assen ook standhouder (met koffie e.d.) op rom-

melmarkt Oranjestraat; vermaning doet o.a. dienst als “schuilkerk” tijdens hevi-

ge regen- en hagelbuien..  
2016 Aantal leden 27 ( 11 broeders, 16 zusters) en 10 belangstellenden * . 21 

dgz. Diensten, 4 gezamenlijk met VVP. * gemeenteavond met verslag van Men-

nonite Worldconference in Harrisburg, * DG Assen bezoekt dienst DG. Haren * 
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zkr. 11 actieve leden , geen officieel bestuur, duo-leiding bij toerbeurt; maande-
lijkse bijeenkomsten; 60 jarig bestaan in eigen kring te Westerbork * ochtendge-

spreksgroep o.l.v. ds. G.G. Hoekema* avondgespreksgroep o.l.v. ds. J.H. Kik-

kert, die tevens pastorale zorg verleent * deelnemer aan Oranjestraatmarkt * 

CV. ketel vervangen; temperatuur in vertrekken afzonderlijk digitaal op afstand  

inschakel- en regelbaar.  

2017 Aantal leden 23; ( 8 broeders 15 zusters,) 9 ingeschreven belangstellen-
den. 20 dgz. diensten * 4 gez. met VVP * zkr. Bijeenkomsten en gespreksgroe-

pen als vorig jaar * CV. aangepast. 

Kerkenraad bestaat uit drie leden t.w. Zr. Wester, zr. De Poel en br. Anema en 

heeft drie vacatures. Zr. Koudenburg verzorgt de boekhouding. 

 

Dit is het laatste deel van de kroniek van Doopsgezinden te Assen vanaf 1896 tot 
31-12-2017 

 

Met dank aan Geert de Jong 

 

 

Avond gespreksgroep 
 

Op 14 november kwam de avondgespreksgroep weer bij elkaar. Onderwerp was 
“geef mij nu je angst” gerelateerd aan de eigen gemeente. De angst voor de 

toekomst van onze krimpende gemeente en het verlies van wat ooit zo ver-

trouwd was. 

We hebben van gedachten uitgewisseld over de leegloop van de kerken, heeft de 

kerk een imago probleem, is de boodschap vanuit de Bijbel niet meer aanspre-

kend, staat de taal van de Bijbel en de liederen te ver af van de jeugd, is er nu 

iedereen heel veel ballen in de lucht moet houden geen ruimte meer voor de 
kerkgang? En soms herkennen we ons zelf hier ook niet mee in, wat betekent 

het voor jou? Ligt het aan de vorm van kerkzijn en moeten we op zoek naar 

nieuwe vormen en wegen? 

 

En wat doet het verlies van de eigen gemeente met ons. Woorden als weemoed, 

heimwee kwamen naar voren maar ook mooie herinneringen aan wat is geweest. 
Een andere vraag was: waar hebben we dan behoefte aan en wat kan je eigen 

rol hierin zijn. De kerk als ontmoetingsplek waar je vragen en verhalen met el-

kaar deelt zal in deze vorm verdwijnen. Maar mensen zullen er elkaar niet losla-

ten en groepen blijven elkaar opzoeken, in een andere vorm misschien maar de 

onderlinge verbondenheid zal niet verdwijnen. Belangrijk voor ons was ook dat 

er een vorm van pastoraat zal blijven bestaan en dat de Doopsgezinde bood-
schap niet verloren mag gaan. 

 

We wagen met zijn allen de sprong naar iets nieuws, weten  nu nog niet wat dat 

zal brengen. Maar kan ook een start zijn voor hernieuwede inspiratie en vormen 

van ontmoeten en vieren. 

De volgende bijeenkomst is op woensdag  9 januari 2019. Aanvang 20.00 uur. 

 
Jelly 
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De Donderdagochtend gespreksgroep 

 
De gespreksgroep is in het najaar 4 maal bijeen geweest . Als iedereen komt zijn 

met 11 vrouwen en 2 mannen samen. 

De onderwerpen wisselen per bijeenkomst. 

We begonnen met het jaarthema van de ADS: Geef mij je angst. 

Een moeilijk onderwerp, want bedoelen we met dit thema alles waar je bang 

voor bent, of geef je je angst uit handen, zodat die angst in ieder geval meege-
dragen wordt door God, door je naaste. 

 

De tweede bijeenkomst in oktober lazen we uit Marcus 10, waar Jezus met zijn 

leerlingen op weg is naar Jeruzalem, waar hij ter dood zal worden veroordeeld. 

En dan zijn er twee leerlingen die buiten de anderen om vragen om naast hem te 

mogen zitten, links en rechts, als hij in zijn glorie heerst, gewoon gezegd: in de 

hemel. Daarmee aantonend dat ze er helemaal niets van befgrepen hebben. Hen 
wordt aangeboden de beker te drinken of de stervensdoop te ondergaan. 

 

De derde bijeenkomst in november spraken we over de eeuwigheidszondag, het 

herdenken van de overledenen en daaraan gekoppeld over de manier waarop het 

kerkelijk jaar in elkaar zit en soms ook verandert. En wat is herdenken,  en hoe 

doe je dat. 
 

In december spraken we over de adventsverwachting. En hoe verhoudt zich dat 

tot de wereld waarin we leven, met alle breuken van geweld en armoede en ter-

rorisme. Willen we daaraan ontsnappen of durven we het aan om deel te zijn van 

die wereld en dan toch daarin te verwachten: vrede, het koninkrijk Gods, liefde.  

 

Elke keer zijn we als groep enthousiast en hebben stof genoeg om met elkaar te 
delen. 

 

In het voorjaar zullen we bijeenkomen op de tweede donderdag van de maand: 

10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei. 

 

Gabe Hoekema 
 

 

 

 

 “Preekboek” 
 

In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten.  
 

Zondag 18 november 2018 ( viering einde kerkelijk jaar) 

 

Voorganger              - ds. C. Winkler Prins  

Organiste              - zr. T. van Nimwegen  

Thema - “Gedachtenis dienst waarin de namen genoemd zijn 
van hen die wij missen ”  

Muzikale overdenking - “O God, die droeg ons voorgeslacht” NLB 90a. 
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Heer, herinner u de namen 
van hen die gestorven zijn,  

en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 

vaderhuis, hun toebereid. 
 

Lied 730 

 
 

 

 

 

Zondag 3 december 2018 

 
Voorganger              - ds. J. Kikkert 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “ Over angst en vertrouwen ” . 

Muzikale overdenking:     - “ O komm, o komm, du 

        Morgenstern,"   

              van Manfred Schlenker. 
 

  
 

 
 
 
 

                     

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

te Assen. 

 

Donderdag 13 dec 10.00 uur Ochtendgespreksgroep o.l.v.  

         ds. G. Hoekema 

Zondag  19 dec 14.30 uur Adventsmiddag met 

      medewerking van trio Bloknoot 

 

Dinsdag  25 dec 10.00 uur Ds. T. Weidema-Bos. Kerstviering  

    met medewerking van Denise Doek op dwarsfluit 

 

Woensdag 9 jan 14.15 uur Zusterkring. Zr. Zwaagstra en zr. Wester 

           vertellen over hun reis naar Vietnam.  

       Ook broeders zijn welkom. 

 

Woensdag 9 jan Avondgespreksgroep 

 

Zondag  13 jan 10.00 uur Zr. J. Valk 

 

Zondag  27jan 10.00 uur Ds. C. Winkler Prins 
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Zondag 23 december is er om 16.00 uur Kliederkerst  
 

met een ezel die aan zijn conditie wil werken, een schaap dat vooral wat te mek-

keren heeft en een herder die op avontuur gaat. Ook is er weer van alles te 

doen. Zo kan je van hout je eigen kerstboom en versiering maken en kaarsen 

versieren.  
Voor je (groot)ouders is er ook nog een workshop spoorzoeken met Lucas en 
Matheus. Dus neem gerust de rest van de familie mee.  
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Wereldbroederschapszondag op 27 januari 2019  
 

Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door Menno-

nite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van 21 januari, 

stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband van doopsge-

zinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt. Op 21 januari 1525 
vond de eerste doop plaats in Zürich.  
 

De dienst op 27 januari begint om 10:15 uur! De doopsgezinde gemeente die 

samenkomt in Haren is dit jaar de gastgemeente voor deze feestelijke dienst. Er 
is koffiedrinken na die tijd. 
 

Het thema van de viering is 'Gerechtigheid onderweg’. Ds. Saapke van de Meer 

(Zeerijp-Zijldijk) en ds. Jacob Kikkert gaan voor in de dienst. Het Noordelijk 

Doopsgezind Koor, o.l.v. Jellie Alkema zal bijdragen aan de feestelijke viering. 
 

De viering van de Wereldbroederschapszondag gaat over 'Gerechtigheid onder-

weg’  De actuele aandacht voor migratie wekt de indruk dat het om een modern 

fenomeen gaat. Maar in de geschiedenis van doopsgezinden is migratie altijd een 
belangrijk thema geweest. Voor velen onder ons is de idee om te moeten ver-

trekken uit je eigen dorp of stad naar een heel ander land, dat je niet kent, 

hooguit van naam, een ervaring die ver van ons af staat.  Omdat ik al een aantal 

keer met mijn gezin ben verhuisd naar een heel nieuwe omgeving, waarbij we de 

lokale mensen moesten leren kennen, een andere taal leerden, en probeerden 

vertrouwd te worden met de gewoonten, de gebruiken, wat wel en niet kan, wat 
de pijnpunten zijn, waar de mensen enthousiast van worden, en hoe mensen zijn 

en met elkaar en met vreemden omgaan — heb ik zelf ervaren hoe ontzettend 

ingrijpend het is om naar een volstrekt andere omgeving te gaan. Maar dat is 

nog niets bij die vele duizenden mensen die vanuit Syrië, Venezuela, Honduras, 

of welk land ook maar moeten vluchten. Ik kan hooguit vanuit de ervaring die ik 

zelf heb, proberen er iets van voor te stellen. Wat het is om te moeten vluchten 

en opnieuw te moeten beginnen, ken ik alleen maar vanuit de verhalen. Verhalen 
die doopsgezinden gemeenten in Latijns-Amerika en de Cariben dit jaar met ons 

delen. Want de actualiteit hiervan is aanleiding geweest om zusters en broeders 

wereldwijd uit te nodigen in de viering van de Wereldbroederschapszondag op 27 

januari, hierbij stil te staan. Zij reiken ons de gekozen bijbelteksten, gebeden en 

liturgie aan, om op die manier in de geest met elkaar 

verbonden te zijn als wereldwijde geloofsfamilie, de-
lend met elkaar in  

bezorgdheid om het onrecht in onze wereld,  

en de vreugde van de onderlinge verbondenheid  

over grenzen van taal, cultuur en nationaliteit heen.  
 

Voedselbank 
Wilt u er ook aan denken om enkele houdbare  
levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank.  

Op die manier, door te delen met mensen die het ‘t 

hardst nodig hebben, drukken wie iets uit van Gods compassie met onze wereld 

en met mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden 

aangemeld. Ter indicatie: gaat hier om mensen die moeten leven van ca. 2,74 

Euro of minder per dag.  
 

Wanneer: zondag 27 januari 2018 
 

Waar: doopsgezinde kerk , Nieuwe Stationsweg 1 te Haren. 
 

ds. Jacob H Kikkert 
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Veertigdagenkalender 2019 
 

Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-dagen tijd in 2019 weer 

een kalender samengesteld die uitgedeeld wordt aan gemeenteleden in de GDS-

regio. Een kleine blijk van verbondenheid in deze tijd van bezinning en verdie-

ping.  
Even leek het er op dat de Veertigdagenkalender na tien jaar niet meer 

zou verschijnen, omdat het aantal bijdragen van gemeenteleden langzaam maar 

gestaag wat ‘opdroogde’. Maar zie, de zusterkring in Haren heeft toegezegd een 

aantal bijdragen te verzorgen, en dat geldt ook voor de doopsgezinde gemeente 

Noord-Oost Nederland. Dat betekent dat samen met uw hulp,  er weer een volle-

dige kalender kan worden uitgebracht. Daarom hopen we dat ook u weer wilt 

bijdragen door poëzie, proza of een andere inspirerende  of meditatieve tekst in 
te sturen. Zo wordt het weer een kalender dóór en voor ons allemaal. 
 

Het thema voor deze Veertigdagenkalender is: ‘Geef mij je angst’, het jaarthema 

van de ADS. We hopen dan ook dat de kalender een bundel wordt van poëzie en 

teksten die raken aan dit thema.  
 

Graag insturen vóór 3 februari 2019. Er is dan genoeg tijd om de kalender voor 

te redigeren, vorm te geven, en te zorgen dat deze medio februari bij de drukker 

ligt alvorens de kalenders tijdig te kunnen distribueren.  Bijdragen  liefst niet 
langer dan ca. 300 woorden 

Naar  jhkikkert@doopsgezind.nl, of  per post naar: J H Kikkert, Entinge 7, 

9301 TT Roden. Vermeldt uw naam bij de inzending en zo nodig de bronvermel-

ding, en indien mogelijk ook in een regel of twee waarom de tekst die u inzendt 

voor u eventueel van betekenis is.  
 

ds. Jacob H Kikkert 

 

Voorbij de horizon 
kijken met hoop naar de wereld van morgen 
    regionale buitendag op 23 juni 2019 
 

Om alvast te noteren in uw agenda; de dag vol bezinning, inspiratie en ontmoe-

ting op zondag 23 juni 2019. De GDS, FDS en Ring Zwolle organiseren dan voor 

de allereerste keer samen een buitendag. Een beetje anders dan anders, dat is 

waar, want als locatie is gekozen voor recreatiepark ‘de Roggeberg’ in Appelscha. 
Feestelijk, deels in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning en ont-

moeting. Voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, zich betrokken voelt bij 

een geloofsgemeenschap en op zoek is naar inspiratie en een unieke ervaring 

van samen gemeente-zijn. De dag vangt aan met een warm welkom en het be-

gin van samen vieren en zingen. Aansluitend zijn er workshops voor denkers, 

doeners, dromers, praters en creatievelingen. Of om te genieten van even niets-
doen. Kortom, voor mensen die het leuk vinden zich onder te dompelen in allerlei 

inspiratiemomenten, bijzondere gesprekken en ontmoetingen of stilte en rust 

zoeken om geestelijk even uit te waaien. Het is er allemaal. Maar ook voor kin-

deren en jongeren is er van alles te beleven. Na het uitgebreide lunchbuffet oe-

fenen we onder deskundige begeleiding een aantal liederen en sluiten af met een 

inspirerende viering.   
N.B. Op het terrein is ook ruimte om te kamperen. Dus wie wil kan al een dagje 

eerder komen en er samen met anderen een geheel weekend van maken.  

Het definitieve programma volgt 

nog, maar zet de datum vast in de 

agenda. Het wordt een prachtige 

dag! Wij houden u op de hoogte. 

Friese Doopsgezinde Sociëteit 
Groninger en Drentse Doopsgezinde Sociëteit 
Ring Zwolle van Doopsgezinde Gemeenten 
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Spoor van Licht… 
 
Het zijn de donkere maanden. Hoogtijdagen. Voor velen om naar uit te kijken, de 

kerstversiering brandt al in de kast! En voor velen een tijd waarin juist gemis, 

verdriet en stilte keihard en oorverdovend binnenkomen. 

 

Het is een tijd waarin religieus, kerkelijk of minder kerkelijk, het licht gecele-
breerd wordt. Lichtjes met Allerzielen, kaarsen op de laatste zondag van het ker-

kelijk jaar, lampionnen met St. Maarten, Adventskaarsen, Chanoekah, Kerstmis, 

St. Lucia en Epifanie. Licht als troost en bemoediging, voorbode van hoop en 

toekomst en als symbool van niet vergeten. Bij de vieringen in de Open Hof op 

zondagavond is het aansteken van kaarsen ter herinnering aan hen die op straat 

gemist worden heel wezenlijk, net als het Avondmaal, heel tastbaar en reëel in 

de vorm van bolletjes kaas en koffie.  
 

We leven in een tijd waarin de behoefte aan geloof en troost immens is. We le-

ven in dreigende tijden waarin mensen, in het groot en in het klein, los van el-

kaar en op zichzelf leven. Soms is er vijandigheid of onveiligheid, soms is het 

gewoon kaal en onverschillig. De behoefte is groot om, weliswaar in een zekere 

anonimiteit, troost te zoeken bij licht en ritueel, maar de regels en de contouren 
van geloven lijken te vervagen. Voor sommigen is Heidelberg nog dichtbij, of 

Rome, maar voor velen niet meer. Toch zoeken we binnen en buiten de kerken 

naar richting naar houvast. Maar de wegwijzers moeten niet zo massief zijn dat 

ze de weg versperren. Anderzijds heb je niet veel aan een ANWB paddenstoel 

met de tekst: “hier kunt u alle kanten op.” In de studentenwereld zie je bij uit-

stek die behoefte aan troost en geloof, maar verbonden aan een gro-
te diversiteit. Zij leven in de wereld waarin de Fairtrade winkel 20 

procent korting geeft op alle kaarsen, omdat de wereld im-

mers wel wat licht kan gebruiken. Terwijl er ook 450 

mensen ademloos luisteren in oudste kerk van Gronin-

gen naar een verhaal over spiritualiteit en magie 

bij Harry Potter. Geloof is geen sprookje, maar de 

hoopvolle strijd van goed tegen kwaad in 
een andere dimensie als licht in donkere tij-

den bij Harrie Potter heeft er wel alles mee 

te maken! 

 

Ik vind het verheugend in het licht van deze 

misschien verwarrende tijden, dat kerken en ge-
loofsgroepen die zich misschien eerder als elkaars 

concurrenten zagen, nu wat vaker samen durven op te 

trekken. Martinus Pronkjewail, ook met partners bui- ten 

de kerken, en nu in een bijzondere avond: Spoor  

van Licht.. Een vangnet van troost en hoop in de vorm van  

een eeuwenoude plek, met mooie muziek, gezelschap van onbekende anderen, 

en de mogelijkheid een licht te ontsteken. Het licht verbindt zich met de andere 
lichten. Zonder voorwaarden vooraf, zonder voor iedereen vergelijkbare uitkom-

sten. Op dit moment is de avond van de 6e december al geweest, maar er volgen 

er vast meer. Een moedige poging om iets wat veel groter is dan het eigendom 

van een enkele kerk te delen met de hele stad, de hele oecumene. 

 

Voor ons allen licht in de duisternis dat niet gegrepen is, maar wel begrepen wil 
zijn, en zeker gedeeld. 

 

Ds GJ Brusewitz 
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File: vluchtelingen 
 

Film over problematiek van vluchtelingen 

 

HEERENVEEN – In de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde Kerk aan de 

Kerkstraat in Heerenveen wordt donderdagavond 14 februari de film Le Havre 
vertoond. Deze Fins-Franse productie gaat over Marcel Marx. Hij heeft zijn oude 

zwerversbestaan vaarwel gezegd en probeert een huiselijk bestaan op te bouwen 

in Le Havre. Als schoenpoetser is het leven geen vetpot, maar zijn vrouw Arletty 

zorgt goed voor hem. Marx is tevreden met zijn leven tot het lot hem in contact 

brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling. Hij ontfermt zich over de 

jongen en moet zijn optimistische levensvisie inzetten om de muur van menselij-
ke onverschilligheid omver te werpen. Daarbij kan hij een beroep doen op de 

rotsvaste solidariteit van de mensen uit de buurt. Het net van de politie lijkt zich 

om de vluchteling te sluiten, maar Marx laat zich niet zo gemakkelijk buitenspel 

zetten. Aanvang: 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro (inclusief 1 consumptie). 

De film wordt vertoond in samenhang met de bijeenkomst met Annelies Klinefel-

ter in de Menniste Wurkpeats op 21 maart over het vluchtelingeneiland Lesbos.  

Informatie bij Pieter Post (0513-785542; pbpost1958@gmail.com).  
 

 

Wijziging inzameling Postzegels      
     Voor De Doopsgezinde Zending  

In dit digitale tijdsperk versturen we steeds minder brieven en kaarten per post 

met als gevolg dat postzegels steeds meer waarde krijgen. Talloze verzamelaars 

stropen beurzen en websites af, op zoek naar bijzondere exemplaren. De Doops-

gezinde Zending zamelt al vele jaren postzegels voor haar projecten in.  
 

Waar kunt u uw postzegels inleveren?  

DG Enkhuizen. Het verzoek is vooraf een afspraak met hem te maken; per mail: 

dgenkhuizen@doopsgezind.nl of telefonisch: 0228 – 3165 12.  

als tot nu toe gebruikelijk is geweest, 

bij uw plaatselijke gemeente, die er voor zal zorgen dat ze bij het centrale inle-
verpunt worden ingeleverd.  
 

Wat gebeurt er met de postzegels?  
De postzegels worden verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland 

en verkocht op veilingen en beurzen.  
 

Wat gebeurt er met de opbrengst van de postzegels?  
De opbrengst van verkoop van postzegels komt ten goede van de projecten van 

de Doopsgezinde Zending in binnen- en buitenland. Meer informatie over onze 

projecten kunt u vinden op de website van de Doopsgezinde Zending: 

www.doopsgezindezending.nl  
 

Hoe kunt u de kaarten en postzegels het best inleveren?  
e-

gel).  

e-

gel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel.  

 

Leusden, Amersoort, 16 november 2018  
info@doopsgezindezending.nl 
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Zie, Ik zend u als schapen midden onder de wolven; 

weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. 

                                                                      Mattheûs 10:16 
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Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele  

pastoraat incl. gespreksgroepen:  

Ds. J.H. Kikkert,  06-51516030 

 

kerkenraad:  

Voorzitter: A.J. Anema,  

telefoon 0592  202015  

  

Secretaris/ledenadministratie:  

J. Wester-Veenstra,   

0592-248053  

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl  

  

lid: R.de Poel-Hijlkema  

0592-412404  

  

Uitvoerend boekhouder:  

T. Koudenburg-Huizinga,   
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  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenrum-Mensingeweer 
 

Predikanten: 

Ds Geert Brusewitz  (pastoraat) 

Ruischerwaard 36         
9734 CE Groningen 

tel 0654296082 

 

        en 

ds Jacob Kikkert 

Entinge 7 

9312 TT Roden 
06-51516030 

 

Kerkenraad: 

                                        

Voorzitter: 

Br Hendrik Jan Woltersom 
06-22931910 

e-mail: 

hj.woltersom@kkgkka.nl 

                                                                      

secretaris: 

zr Anja Hekma Wierda-Wibbens 
0595441339 

e-mail: 

anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

                        

Boekhouder: 

zr Margriet vander Tuuk-Homan               

0595 422412 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rek.nr:                  

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J.Willingestraat 15  
9967 PB Eenrum 
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