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Lijdenstijd of 40-dagentijd of..? 
 
Als u dit gemeenteblad openslaat en leest is de lijdenstijd of 40-dagentijd net 

begonnen. Van Aswoensdag tot aan Stille Zaterdag, zo wil de traditie. Het is de 

traditie van eeuwen die deze tijd als onderdeel van een zogenoemd kerkelijk jaar 

heeft ontwikkeld. Het is liturgie, wat in de vroegchristelijke kerk ‘taak’ of ‘dienst’ 

betekende, en vervolgens verwees naar een openbare en welbewuste, duidelijk 

omschreven ceremonie. Door het jaar heen waren er zo verschillende ‘ceremo-
nies’. In eerste instantie de vieringen op de hoogtijdagen en vervolgens werden 

daar ‘kringen’ omheen gemaakt, rondom Pasen en Kerst. Voor Kerstmis Advent, 

na de kerst Epifanie, voor Pasen de Lijdenstijd van 40 dagen, na Pasen de 50 

dagen ( Pentekonta) tot en met Pinksteren ( in het Franse Pentecôtes  is nog 

duidelijk te zien waar de benaming Pinksteren op gestoeld is). Zo ontstond een 

verdeling in het jaar van verschillende aandacht momenten met bijbehorende 

lezingen. Zo kon mooi de rijkdom en diversiteit van het evangelie aan de orde 
komen. In die zin was er ook een duidelijk educatief element. Zeker nieuwgelo-

vigen leerden zo door het jaar heen verschillende elementen van de Goede 

Boodschap kennen!  

 

 Omdat in de katholieke kerk verschillende onderdelen erg uitgesproken werden, 

en daarmee in zich zelf waarde leken te krijgen, niet slechts een verwijzing naar 
het evangelische verhaal van lijden, dood en opstanding van Jezus, voelden de 

Doopsgezinden als echte radicale protestanten niet zo veel voor dit bouwwerk. 

Kerstmis was leuk, maar uiteindelijk was het belangrijkste dat het elke zondag 

de dag van de opstanding, van de hoop en van het nieuwe leven was. Dus waren 

we tot ver in deze eeuw redelijk a-liturgisch, zelfs anti – liturgisch. Alle liturgi-

sche verfraaiingen werden als afleidend ervaren. Liturgisch bloemschikken? No 

way. Kaarsen? We zijn toch niet Rooms? Maar we veranderen als mensen. Mijn 
vader vond bloemetjes op tafel bij het Avondmaal maar vreemd. En bij mij ligt 

dat alweer anders. In een tijd waarin beeldtaal zo wezenlijk is, kunnen bloemen 

als tekens van zich steeds vernieuwend leven juist best op de avondmaalsta-

fel.Tegelijkertijd ligt daar mijn dilemma bij liturgie. Het moet niet verabsoluteerd 

worden. Net zomin als bij de oude Menisten het Avondmaal op Goede Vrijdag als 

een begrafenismaal verstaan had moeten worden, net zomin moeten we op Witte 
Donderdag doen of Jezus nog gaat sterven de dag erna. De oude dopers hulden 

zich in het zwart, als teken van rouw, en de sieraden mochten slechts ingetogen 

van zilver zijn. Wel veel zilver, want de mensen moesten niet denken dat het 

armoe troef was. In de huidige liturgische benadering mag een Avondmaal abso-

luut niet op Goede Vrijdag! En dat wij op de laatste zondag voor Advent hen ge-

denken die ons ontvallen zijn? Dat moet natuurlijk met Allerzielen. De PKN is ons 
al vooruit, en gedenkt niet meer ergens eind november, maar op de zondag die 

het dichtst bij Allerzielen is. Wij zijn nog maar halverwege. Eerst op Oudejaars-

avond, waar sommigen onder ons zeker nog naar terugverlangen, nu op de laat-

ste zondag van het kerkelijk jaar.  

Maar in al deze bewegingen, of je nu juist niets hebt met liturgie, of juist alles, 

en dan zeker historisch juist, zie ik een behoefte om de liturgie te verabsolute-

ren: We moeten Goede Vrijdag als een begrafenis gedenken, als een dood die 
absoluut is, of we moeten op Witte Donderdag aan tafel zitten alsof we daar met 

Jezus zelf zitten en nog niet weten dat hij morgen aan de schandpaal genageld 

zal worden..  

En dat vind ik dus niks. Daarom is lijdenstijd voor mij ook niet alleen lijdenstijd. 

 Het is ook het verhaal van een mens die overeind blijft. Die leeft voor zijn prin-

cipes. Die vertrouwt op zijn Vader, zijn God, en, ook al is het bijna totaal ver-
duisterd, er gloort licht, er is hoop. In de lijdenstijd is Pasen er ook. Steeds weer. 
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Het licht dringt langzaam door, steeds weer, in de bijna ondoordringbare muren 
van zwarte zelfzucht en niets ontziend geweld. Er zitten barsten in dat bastion 

van alle ellende die we als mensen kunnen aanrichten. En zoals Leonard Cohen 

al zong en dichtte: door die barsten kan juist het licht al naar binnen komen! Zo 

is het ook met de door het chassidisme beïnvloedde schilderingen van Marc Cha-

gall waar we deze dagen inspiratie uithalen.  Kleurrijke schoonheid, warme, lief-

devolle koesteringen van de penseel die onze wereld van leed en pijn binnen-
dringen. Hoe vaak zijn er geen engelen te zien in zijn werk? Hemel en aarde ver-

bonden, ook al lijkt in de armoe van het Oost-Europese  jodendom de Eeuwige 

heel ver weg… Maar voor mij laten juist  Jodendom en Chassidisme  in de groot-

ste duisternis de groeiende kracht zien van hoop in de vorm van optimisme, hu-

mor en relativering!  Zo mag het ook zijn in deze tijd voor Pasen. Samen met de 

ernst waarmee we mogen en moeten kijken naar alle leed, alle lijden in onze we-
reld, zichtbaar in het lijden van Christus die zich verbond met Zijn geschiedenis 

en met Zijn mensen en met ons, mag er ook iets groeien van: En toch… Groei-

ende hoop, optimisme en vreugde, ja zelf een lach om de manier waarop macht, 

geld en geweld soms te kijk gesteld wordt. Ik vind het jammer dat er zo weinig 

verbinding soms lijkt tussen Lijdenstijd en Pasen.  

Jammer dat in de liturgie die beide bewegingen zo uit elkaar getrokken worden. 

Dat het lijden inktzwart is en ons moedeloos maakt, om dan met Pasen ineens te 
keren in het tegendeel: een haast zorgeloze en onbezonnen vreugde.. Maar het 

gaat om de kracht van de vreugde in het lijden, en om vreugde die door lijden 

heen overeind blijft. Er zijn eigenlijk ook maar weinig liederen die deze beweging 

maken. Eigenlijk ken ik er maar één, die dit in zich heeft. (Als u nog andere  

voorbeelden kent, hoor ik dat natuurlijk graag!) Daarom eindig ik met dit lied, 

dat getuigt van een diepe rijkdom wat mij betreft. Elk couplet ,waarin de essen-
tie besloten ligt van alle lijden, wordt besloten met de geboorte van liefde, Pas 

 en..                                            

                                                   Graan dat in de aarde 

                                                   1. Graan, dat in de aarde, 

in het graf neerdaalt, 

is als zaad, dat stervend 
naar de morgen taalt. 

Liefde staat op, 

al sliep zij totter dood. 

Liefde groet als koren, 

halmen groen en groot. 

2. Met geweld begraven 

werd de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 

in de harde rots? 

Jezus is dood, 

geen weg lijkt meer te gaan 

Liefde groeit als koren, 

als het groene graan. 
3. Zaad van God, verloren 

in de harde steen, 

en ons hart, in doornen 

vruchteloos alleen, - 

heen is de nacht, 

de derde dag breekt aan. 

Liefde groeit als koren, 
als het groene graan. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.personalbodyplan.com/wp-content/uploads/2015/07/102.jpg&imgrefurl=https://www.personalbodyplan.com/granen-liever-niet-of-liever-wel/&docid=VFXzWO0_QkAJcM&tbnid=Q-u_9RwxJs7H4M:&vet=10ahUKEwi_zZSMpqvZAhVIKVAKHZc8AIkQMwhzKCswKw..i&w=890&h=527&bih=963&biw=1920&q=graan&ved=0ahUKEwi_zZSMpqvZAhVIKVAKHZc8AIkQMwhzKCswKw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.personalbodyplan.com/wp-content/uploads/2015/07/102.jpg&imgrefurl=https://www.personalbodyplan.com/granen-liever-niet-of-liever-wel/&docid=VFXzWO0_QkAJcM&tbnid=Q-u_9RwxJs7H4M:&vet=10ahUKEwi_zZSMpqvZAhVIKVAKHZc8AIkQMwhzKCswKw..i&w=890&h=527&bih=963&biw=1920&q=graan&ved=0ahUKEwi_zZSMpqvZAhVIKVAKHZc8AIkQMwhzKCswKw&iact=mrc&uact=8


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
3  

 

Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Woensdag 21 februari 

17.00 uur 40- dagenvesper 
 

Donderdag 22 februari 

20.00 uur Broederkring 

 

Zaterdag 24 februari 

14.00 – 17.00 uur School- kits naai-

en voor Syrische vluchtelingen 
 

Zondag 25 februari 

10.00 uur Ds J.H.Kikkert 

 

Woensdag 26 februari 

17.00 uur 40- dagenvesper 
 

Zondag 4 maart 

10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga 

 

Dinsdag 6 maart 

10.00 uur koffiemorgen 
19.30 uur Kerkenraad 

 

Woensdag 7 maart 

17.00 uur 40- dagenvesper 

14.30 uur Wijkbijeenkomst zuid 

Bij Renze Yetsenga en Lamkje Post-

ma 
 

Donderdag 8 maart 

20.00 uur Martin Buber studiegroep 

 

Zondag 11 maart 

10.00 uur Ds. H. Wouda 
12.00 uur Zondagslunch 

12.00-14.00 uur Schoolkids naaien 

voor Syrische vluchtelingen 

17.00 uur Ionavesper  

 

Dinsdag 13 maart 

18.00 uur Mennomaaltijd 
19.30 uur Natafelen-gesprekskring 

 

Woensdag 14 maart 

Redactievergadering 

17.00 uur 40-dagenvessper 

 

 
 

 

Donderdag 15 maart 

17.00 uur Bijeenkomst  

wijkcontact personen 

 
Zondag 18 maart 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 19.maart 

20.00 uur DoReCafe in de Remon-

strantse kerk. lezing door Gloria  
Wekker; ”Voorbij de Witte Onschuld  

 

Dinsdag 20 maart 

17.30 uur Doperse Dis maaltijd voor 

dak- en thuislozen 

 

Donderdag 22 maart 
17.00 uur 40-dagenvesper (let op: 

deze week op donderdag in plaats 

van woensdag) 

20.00 uur Broederkring 

 

Zondag 25 maart Palmzondag 
16.00uur Kliederkerk; Palmpasen 

viering voor jong en oud 

 

Woensdag 28 maart 

17.00 uur 40- dagenvesper 

 
Donderdag 29 maart Witte Don-

derdag  Avondmaaldienst 

19.30 uur  Dienst in de Remon-

strantse kerk Ds.L.Lijzen, Ds. J.H. 

Kikkert en Ds. M. Overbosch 

 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 
19.30 uur Dienst in de Lutherse 

kerk Ds. M. Overbosch, Ds. 

J.H.Kikkert en Ds. L.Lijzen    

 

Zondag 1 april Eerste Paasdag 

10.00 uur Ds. G.J . Brüsewitz 
 

 

  

 

 

  
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG4-7Lp6vZAhVIaFAKHVroD4MQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/PKNVianen/40-dagentijd-2011-pknvianen&psig=AOvVaw2juRKKakVA1cPrtJrKcb09&ust=1518900439410339
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Uit de Diaconie: 
 
Donatie 
De Diaconie heeft een verheugend bericht ontvangen dat € 1.000 is toegezegd 

vanuit het Fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg. Deze gemeen-

te beheert een fonds (afkomstig uit de verkoop van het kerkgebouw indertijd) 

voor kleine, kortlopende projecten van doopsgezinde gemeenten en instellingen. 

De Diaconie had een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de ondersteuning 

van de Diaconie in de betrokkenheid bij de dak- en thuislozen, en deze aanvraag 
is gehonoreerd. Waarvoor ook vanaf deze plaats onze dank. 

 

 
 

Het jaarproject. 

We collecteren een aantal maal door het jaar heen voor het hulpwerk in de De-

mocratische republiek Congo. Congo telt meer dan 235.000 doopsgezinden ver-

deeld over drie broederschappen: de Doopsgezinde broederschap, de doopsge-

zinde Broedergemeenten en de Evangelische doopsgezinde gemeenten. Alleen in 
landen als de Verenigde Staten, Ethiopië en India wonen meer doopsgezinden. 

We horen niet dagelijks over Congo in de nieuwsberichten. Maar het immense 

land zucht onder voortdurend geweld. De weigering van de huidige presidente 

Kabila (de zoon van) om verkiezingen uit te schrijven, die al meer dan anderhalf 

jaar geleden plaats hadden moeten vinden, heeft geleid tot een omvangrijke   

politiek spanning, die bovenop de armoede en corruptie, is uitgebarsten in ge-
weld tussen allerlei verschillende (ethnische) facties en de regering. Congo telt 

zo’n 250 ethnische groeperingen waarvan de grootste vier de helft van de bevol-

king uitmaken. De Kasaï-regio is ernstig getroffen door dit geweld. Het onvoor-

stelbare aantal van ruim 1,4 miljoen mensen is daarvoor op de vlucht geslagen. 

Waaronder 8,500 kinderen.  In de Kasaï, bevinden zich tientallen doopsgezinde 

gemeenten die rechtstreeks getroffen zijn door geweld en plunderingen. Andere 

doopsgezinden gemeenten proberen zo goed en kwaad als het gaat huisvesting 
te bieden aan ontheemden, en samen met organisaties als Mennonite Central 

Committee voor voedsel te zorgen. De hulp concentreert zich op de steden Kikwit 

(tweemaal zo groot als de stad Groningen) en Tshikapa (drie maal zo groot als 

de stad Groningen). Er zijn in beide steden ongeveer 25 doopsgezinde gemeen-

ten. Voor deze gemeenten begint vrede en verzoening met het bieden van hulp 

waarin mensen van verschillende etnische groeperingen zij aan zij werken in het 
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uitdelen van voedselpakketten en het zorgen voor huisvesting, zonder rekening 
te houden met hun ethnische achtergrond. Kinderen van verschillende etnische 

achtergrond worden bij elkaar gebracht, omdat, wanneer ouders verschillende 

kinderen samen zien spelen, het ook hen helpt hun perspectief te veranderen. 

Mennonite World Conference en Mennonite Central Committee en vele doopsge-

zinden gemeenten in Noord Amerika en Europa brengen geld bijeen om de zus-

ters en broeders in Congo te ondersteunen in het bieden van hele praktische en 
noodzakelijke hulp. Het jaarproject van de Diaconie van onze gemeente besteed 

hier aandacht aan middels een aantal collectes. We hopen dat u deze collectes 

wilt gedenken.  

Overmaken kan natuurlijk ook ! 

 

Namens de Diaconie, ds. Jacob H Kikkert 
 

 

In de 40-dagentijd 
 

In de veertigdagentijd wordt op de woensdagnamiddag een vesper gehouden. 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is dit eenmalig op de donderdagavond 

22 maart.  

 

De vespers door de week bieden een moment van stilte, bezinning en inkeer en 
zijn verbonden met de dienst op zondag. De lezingen voor de zondag worden 

gelezen en na stilte en bezinning geeft een kort moment van interactie en uitwis-

seling met aanwezigen soms kleur en inhoud aan de dienst op zondagmorgen die 

er op volgt. 

 

Als motto voor de Vespers en de diensten is gekozen 
voor: "Spiegel van de Ziel". De (bijbel)verhalen die we 

horen, nodigen uit om de beweging van buiten naar bin-

nen, en van binnen naar buiten te maken: In het hoe en 

wat we vertellen - én in wat we niet vertellen, spiegelen 

we wie we ten diepste zijn. Hoe meer je contact hebt met 

je binnenkant hoe meer je weet wat je beweegt, raakt of 
ontroert, waar je angst ligt en je en kracht, waar je op 

hoopt en naar verlangt. En wat het betekent om te leven 

met een besef van het goddelijke waardoor je je gedra-

gen kunt weten, in die beweging, nu van binnen naar bui-

ten.  

We laten daarin de verbeelding aan het woord komen. In iedere Vesper en dienst 

staat een schilderij van Marc Chagall centraal. De (bijbelse) schilderijen van 
Chagall illustreren de beweging van buiten naar binnen en omgekeerd. Ze laten 

zien hoe de innerlijke wereld even werkelijk is als de zichtbare wereld. Hij kan 

deze alleen maar weergeven met kleuren, met verhalende verbeelding, en met in 

elkaar overlopende scènes. Het zijn dromerige herinneringen aan Russische 

volksverhalen, joodse spreekwoorden en Russische landschapsbeelden die hij 

verweeft tot één stralend, warm visioen aan een wereld van liefde en verwonde-
ring. Voor hem is het verleden even werkelijk als het heden. En dat is wellicht 

ook een typisch joodse trek in zijn werk. Hij is een schilder van herinneringen, 

gedachten en dromen. Alle dingen komen samen en zijn op elkaar betrokken:  

Spiegel van de ziel. 

 

Wat de lezingen betreft volgen we het oecumenisch leesrooster. Als lied dat tel-

kens terugkomt in de Vespers is gekozen voor; "een land om van te dromen”  
(Uit: Geroepen om te zingen, Lied nr. 112)  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.praktijkvoorhypnotherapie.nl/img/emdr-praktijk-voor-hypnotherapie-dordrecht.png&imgrefurl=http://www.versluispsychologie.nl/2015/12/24/informatie-iets-oogtherapieen/&docid=7Qh0Xs8gz0KYNM&tbnid=OzYWY8yNdKWUfM:&vet=10ahUKEwi5qai26a3ZAhWOmbQKHZCkDoMQMwhgKBgwGA..i&w=280&h=201&bih=963&biw=1920&q=Spiegel van de Ziel&ved=0ahUKEwi5qai26a3ZAhWOmbQKHZCkDoMQMwhgKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Woensdagavonden in februari en maart van 17:00 tot 17:45. Afwisselend zijn de 
voorgangers: Hester Wouda, Renze Yetsenga, Geert Brüsewitz en Jacob Kikkert. 

 

VESPERS 

Van 17:00 tot17:45 uur Doopsgezinde kerk 

 

Woensdag    14 februari  
Woensdag  21 februari 

Woensdag  28 februari 

Woensdag     7 maart 

Woensdag   14 maart 

Donderdag   22 maart   

Woensdag   28 maart 
 

DIENSTEN 

 

Zondag      25 februari — Jacob Kikkert 

  10:00 uur Doopsgezinde kerk 
 

Zondag    4 maart — Renze Yetsenga 

  10:00 uur Doopsgezinde kerk 
 

Zondag  11 maart — Hester Wouda 

  10:00 uur Doopsgezinde kerk 
 

Zondag  18 maart — Geert Brüsewitz 

  10:00 uur Doopsgezinde kerk 
 

Zondag  25 maart — Jacob Kikkert 
  Palmpasen met ouderen, tieners en kinderen 

  16:00 uur Doopsgezinde kerk 
 

Donderdag 29 maart —Lense Lijzen, Jacob Kikkert en Maren Overbosch  
  Avondmaalsdienst 

  19:30 uur Remonstrantse kerk 
 

Vrijdag 30 maart — Maren Overbosch, Jacob Kikkert en Lense Lijzen 
  Goede Vrijdag viering 

  19:30 uur Lutherse kerk 
 

Zondag   1 april — Geert Brüsewitz 
  Paasmorgen 

  10:00 uur Doopsgezinde kerk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.praktijkvoorhypnotherapie.nl/img/emdr-praktijk-voor-hypnotherapie-dordrecht.png&imgrefurl=http://www.versluispsychologie.nl/2015/12/24/informatie-iets-oogtherapieen/&docid=7Qh0Xs8gz0KYNM&tbnid=OzYWY8yNdKWUfM:&vet=10ahUKEwi5qai26a3ZAhWOmbQKHZCkDoMQMwhgKBgwGA..i&w=280&h=201&bih=963&biw=1920&q=Spiegel van de Ziel&ved=0ahUKEwi5qai26a3ZAhWOmbQKHZCkDoMQMwhgKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Orgeldag Noord Nederland zaterdag 12 mei a.s. 

Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminnaars. Al 

vele jaren is deze dag als Orgeldag Noord-Nederland bekend, een dag waarop in 

Noord Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel kerken de 

deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld. 

De dag wordt georganiseerd door de Stichting Hinsz-orgel Leens. 

 

 

 

Ook ons Marcussen orgel wordt die dag door diverse (amateur) organisten be-

speeld en uiteraard is onze eigen organist Eeuwe Zijlstra hierbij ook betrokken. 

Op zaterdag 12 mei is onze Vermaning geopend van 10.00 – 16.00 uur   

Het wordt zeer op prijs gesteld als u die dag 1 of 2 uurtjes als gastvrouw of 

gastheer aanwezig wilt/kunt zijn. Wij hopen op een geslaagde dag. 

Ik zie uw reactie graag tegemoet! 
Tiny Spanjer 

t: 050 5776983 

e:  tin.spanjer@planet.nl 

  

mailto:tin.spanjer@planet.nl
http://www.eeuwezijlstra.nl/images/doopsgezind1.jpg


Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
8  

 
 

 

 

 

Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 25 februari 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 4 maart 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

 

Zondag 11 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 18 maart 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen 

 

Zondag 25 maart Palmpasen 
10.00 Ds. G.J.J. (Gerke) van Hiele 

16.00 Kliederkerk in Groningen 

 

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. K. v.d. Werf 

 

Zondag 1 april Pasen 
09.00 Paasontbijt voor jong en oud 

10.00 Paasdienst, ds. K. v.d. Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

 

 
 

 

 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 21 februari 
19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 26 februari 

19.00 Repetitie Noordelijk Doopsge-

zind Koor in Haren 

 

Maandag 5 maart 
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsge-

zind Koor in Roden 

 

Dinsdag 6 maart 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 7 maart 

19.30 Quiltgroep 
 

Donderdag 8 maart 

20.00 30+ bij Tonny van Rede 
 

Maandag 12 maart 

14.30 Zusterkring 
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsge-

zind Koor in Roden 

 

Woensdag 14 maart 

19.30 Redactievergadering 

 

Maandag 19 maart 
19.00 Repetitie Noordelijk Doopsge-

zind Koor in Roden 

 

Woensdag 21 maart 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 

bij de fam. Rietema 
19.30 Quiltgroep 

 

Zaterdag 24 maart 

14.00 Beraadsmiddag GDS in onze 

kerk voor alle leden uit het GDS-  

gebied 
 

Maandag 26 maart 

19.00 Repetitie Noordelijk Doops-

gezind Koor in Roden  

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG4-7Lp6vZAhVIaFAKHVroD4MQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/PKNVianen/40-dagentijd-2011-pknvianen&psig=AOvVaw2juRKKakVA1cPrtJrKcb09&ust=1518900439410339
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Verslag kerkenraadsvergadering 6 februari 2018 
 
Nadat verslag is gedaan van de receptie in de Rietschans ter gelegenheid van het 

60-jarig huwelijk van Piet en Aafke van Wijk, opent de voorzitter de vergadering. 

Ds. Van der Werf meldt dat hij met vakantie is van 26 mei t/m 9 juni. 

Bij de financiële zaken meldt br. Nienhuis dat het exploitatietekort op de con-

cept-jaarrekening wat lager is uitgevallen dan begroot. Deze concept-

jaarrekening gaat ter bespreking naar de financiële commissie alvorens deze 
naar de leden gestuurd zal worden. 

 

Het concept-collecterooster voor 2018 wordt aangevuld met 

‘Tuingeluk voor iedereen’. Het betreft tuinonderhoud voor 

mensen die onder de armoedegrens leven of gehandicapt 

zijn in Haren. Het werk wordt gedaan door werkloze hove-

niers, afgestudeerd aan het Terra College, die onder bege-
leiding werkervaring opdoen. Omdat de opbrengst van de 

kerstcollecte voor het Jeugdfonds lager was dan andere 

jaren, zal ter aanvulling hiervan nog in een dienst gecollec-

teerd worden. 

 

Er is met een onafhankelijke deskundige overleg geweest over isolatie en ventila-
tie van het kerkgebouw. Er komt een overzicht met voorstellen en prijskaartjes. 

Mogelijk kan begonnen worden met maatregelen die effectief zijn en niet te duur. 

Een concreet voorstel wordt aan de ledenvergadering voorgelegd. 

 

Het bestuur van het Noordelijk Doopsgezind Koor heeft in overleg de data vast-

gelegd waarin het koor meewerkt aan diensten van de GDS en in de verschillen-

de gemeenten. In Haren komt het koor op 10 juni in de dienst waarin onze ge-
meente haar 60-jarig jubileum viert en op Kerstavond. Hier zijn we zeer content 

mee. 

Er wordt teruggeblikt op de diensten van de afgelopen maand. 

Op 7 januari, de Nieuwjaarsdienst, preekte ds. Van der Werf over Salomons 

wijsheid en oordeel. Rechtvaardigheid is meer dan juridisch gelijk hebben. 

Br. Hoekema ging voor op 14 januari. Thema: Het gewone wordt bijzonder. Hij 
liet Leonard Cohen horen die zong: If it is your will. Bij opstelling rond de tafel is 

de verstaanbaarheid een probleem. Slechthorenden wordt (ook bij opstelling in 

een halve cirkel) aangeraden in de kerk onder de geluidsboxen te gaan zitten. 

Vanwege het weeralarm was de deelname aan de World Fellowship Day op 21 

januari in Stadskanaal beperkt. Het was een goede dienst en het nagesprek bij 

de koffie was geanimeerd en zoals bedoeld een ontmoeting van leden van de 
verschillende gemeentes. 

 

Aanleiding voor de dienst op 28 januari onder leiding van onze eigen predikant 

was de opening van ‘Leeuwarden culturele hoofdstad’ met het thema: verhalen. 

De watersnoodramp 65 jaar geleden leidde naar het verhaal van Noach (Gen. 6) 

en ‘Ik ben het levende water’ (Joh. 7). 

Ds. Fennema ging ‘als vanouds’ voor op 4 februari en preekte over de profeet 
Amos (9:5-15). Het heeft zin, telkens weer, iedere dag, op weg te gaan met de 

bijbelse boodschap van vrede en gerechtigheid. Op weg te gaan naar de komst 

van Jezus in ons leven. Hoe groot die woorden soms ook klinken. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Teylers Museum las ds. Van der 

Werf op 11 februari uit de Statenvertaling Numeri 24:12 en Johannes 39, waarin 

geschreven wordt over een eenhoorn. De eenhoorn als omschrijving van Gods 
kracht? Gaat het om een mythisch dier of om een vertaalprobleem. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tuingelukvooriedereen.nl/images/logo.png&imgrefurl=http://www.tuingelukvooriedereen.nl/&docid=P82tkZou26LS0M&tbnid=-kTKXajJRzve6M:&vet=10ahUKEwjX74uK6K3ZAhVDLVAKHcpXAKIQMwhwKCgwKA..i&w=162&h=120&bih=963&biw=1920&q=%E2%80%98Tuingeluk voor iedereen%E2%80%99&ved=0ahUKEwjX74uK6K3ZAhVDLVAKHcpXAKIQMwhwKCgwKA&iact=mrc&uact=8


Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
10  

Het Groot Gemeenteoverleg (GGO) van de 4 Noordelijke grote gemeenten (DG 
Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Groningen) werkt sinds de zomer meer 

samen met de GDS en FDS. Vanuit dit GGO wil een projectgroep van alle ge-

meenten in Noord Nederland inventariseren welke knelpunten er zijn, maar ook 

welke veerkracht er is in de doopsgezinde gemeenten. Dit met als doel om sa-

men te kijken naar wegen voor de toekomst. Het GDS-bestuur heeft hierbij aan-

gegeven graag zelf de vragenlijst af te willen nemen en in gesprek te gaan met 
de gemeenten/kerkenraden om te horen wat er speelt en om hier in de GDS mee 

verder te kunnen gaan. 

 

De voorjaarsledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 25 april en de 

najaarsvergadering op donderdag 22 november 2018. Aanvang 19.45 uur. 

Het jaarverslag 2017 (9 pagina’s) zal uit kostenoverwegingen als bijlage met de 
stukken van de voorjaarsvergadering worden meegezonden (grotendeels digi-

taal) en niet zoals in andere jaren in het Gemeenteblad worden geplaatst.  

Op de voorjaarsledenvergadering zal een concreet voorstel voor (een start van) 

het isolatie- en ventilatieplan worden toegelicht. Pas als de ledenvergadering met 

dit plan instemt, kan een opdracht tot uitvoering worden gegeven. De ledenver-

gadering gaat dan akkoord met een aanpassing van de begroting 2018. 

Het preekrooster voor 2019 is vrijwel ingevuld. In het rooster van 2018 zijn en-
kele wijzigingen aangebracht. Zo komt in plaats van ds. Van der Werf die 27 mei 

met vakantie is, Vicky van der Linden uit Groningen. DG Groningen heeft aange-

geven op Palmzondag geen ochtenddienst te houden, alleen kliederkerk om 16 

uur. Hierdoor vervalt de gezamenlijke ochtenddienst van Groningen en Haren en 

is Gerke van Hiele gevraagd om in Haren voor te gaan. 

Bij de rondvraag meldt zr. Haadsma dat ze op 7 februari langs gaat bij de pre-
sentatie in het Gemeentehuis van de plannen m.b.t. het fietstunneltje bij het sta-

tion en de inrichting van het Stationsplein. Al lange tijd ligt er het plan om van 

de Nieuwe Stationsweg een fietsstraat te maken (zoals de Jachtlaan). Van belang 

is dat de stoep langs de kerk blijft en niet verlegd wordt naar de overkant. Aan 

de riolering moet ook wat gebeuren. Na regen blijven er dagenlang grote plassen 

tegen de stoeprand bij de Voorhof staan. Op termijn zal de beuk, die in slechte 
staat verkeert, moeten worden gekapt. Dat zal moeten gebeuren voordat er 

nieuwe bestrating komt. 

Het is 21.30 uur als de voorzitter de vergadering sluit. 

Mads Haadsma 

 

Zusterkring 

 

15 januari, onze eerste bijeenkomst in 2018.  
We waren met 19 zusters, dus bijna allemaal.  

Fijn zo’n goede opkomst.   

Zoals gebruikelijk geven we onze eigen inbreng 

aan deze eerste middag van het jaar. Gerbrig opende met een denken aan de 

tijd. Gaat alles zo vlug, we worden maar steeds bestookt met nieuwe dingen in 

deze digitale wereld. Ook het klimaat heeft onze zorgen. Maar dichtbij zien we 

toch de sneeuwklokjes alweer te voorschijn komen! Er is ook zoveel waar we ons 
over mogen verwonderen.  

Na een lied en de thee kwam Gerbrig met foto’s via de beamer. Deze waren van 

de adventsavond en gemaakt door ds. van der Werf. Leuk iedereen in beeld!  

Ook waren er nog veel andere onderwerpen, gedichten, columns of iets anders 

om te delen. Altijd weer een bijzondere middag om te horen wat ons bezighoudt 

en aanspreekt. Na nog een lied, voor allen wel thuis. 
Ria Dijkman 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7tPzrqLDZAhVDb1AKHTfpB4sQjRwIBw&url=http://tuintuin.nl/en/fotos/6766&psig=AOvVaw3xGpYTK3EmMAh8L-6HJdLS&ust=1519072671494513
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Beste leden en belangstellenden van de Doopsgezinde 
Gemeente Haren, 
 

Op 8 februari is br. J.J. Van Heuveln overleden op de leeftijd van 90 jaar. 
Zijn uitvaart is vrijdag a.s., 16 februari, om 14.00 uur in aula 1 van het cremato-

rium in Groningen. 

Bij de uitvaart zal gesproken worden vanuit de Loge, waarvan br. Van Heuveln 

lid was, en door ds. Van der Werf. 
 

Meer informatie kunt u  

vinden in de bijgaande  

overlijdensadvertentie. 

  

Met vriendelijke groet, 
Pieter Jan Haadsma,  

Ledenadministratie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

14-1-2018  Mennonite World Conference   €  55,50 

28-1-2018  Kinderherstellingsoord Siloam   €  99,20 

04-2-2018  Doperse Dis      €  69,50 
11-2-2018  Doperse Dis      €  83,50 

 

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-

treffende doelen worden overgemaakt.   
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Open lezing op      
15 februari 2018 

 

Prof. Erik Borgman was op 
15 februari onze gast en 

schetste de verhouding tus-

sen kerk en samenleving, 

zoals hij die zag. 

Hij zag een samenleving die 

vastloopt in plannen, beleid, 
regels en protocollen. Er is 

angst om het niet goed te 

doen en men meent dat het 

dan goed gaat als je je aan 

de regels en het beleid 

vasthoudt. Maar al die re-
gels hebben eigenlijk maar één doel en dat is een economisch doel: welvaart. 

Eigenlijk gaat het om de oude tegenstelling tussen welvaart en welzijn. Want de 

keuzes die we maken worden meer en meer gestuurd in het frame van de wel-

vaart. En we laten ons ook sturen, want ook wij zijn bang voor het onzekere, of 

voor een mislukking, ook als die ons dichter bij onszelf brengt en bij de werkelij-

ke keuzes die we zouden wíllen maken. Nee, we maken keuzes om ons diploma 

te halen, onze economische doelen, in onderwijs, in zorg en ook in de kerk.  
De kerk is net als de samenleving ook gevangen in beleidsplannen en wordt vaak 

nog beheerst door het verleden toen het nog zo goed ging, kwantitatief dan. Die 

plannen leiden tot niet zoveel. En dat wordt ervaren als mislukking en mislukken 

mag niet in ons denken. Dan ben je zwak. 

Borgman roept de kerk en haar leden op om mislukkingen te accepteren,  

om te beseffen: we weten het niet, we kunnen het niet.  
Eigenlijk moet de kerk geholpen worden in plaats van dat zij zo goed weet wat 

goed is (en kwaad). Eigenlijk is de kerk de man die overvallen is en weerloos op 

de grond ligt, in plaats van die Samaritaan die barmhartig is.  

Misschien moet de kerk in haar zwakheid en mislukking maar afwachten of er 

ook voor haar een Samaritaan is die haar overeind helpt. 

 
Volgens Borgman is het de taak van de kerk zielen te winnen. Om mensen die 

zich verliezen in de samenleving met al haar regels en doelstellingen, een hart 

onder de riem te steken. Niet door grote plannen te maken maar door er gewoon 

te zijn. En ook waar de kerk meent er niet meer te zijn, is zij er omdat God er is, 

in het verhaal, in de rituelen, in de traditie, ook al begrijpen we daar soms niets 

van. Buiten alles om wat verstikt, wat ons onmachtig maakt, is God er. Neem je 

verlies maar! Besef dat je het niet kunt! Weet dat je geen oplossingen hebt! 
Strijd niet een onmogelijke strijd in het frame van dit en van dat, maar strijd de 

rare strijd, die een totaal andere is dan die van de samenleving. Durf kerk te 

zijn, al weet je niet hoe en met hoeveel. Twee of drie is voldoende om barmhar-

tig te zijn. Moet kunnen! Zo nu en dan. 

 

Dit was in mijn woorden de inhoud van het verhaal van Erik Borgman,  
die tegendraadse vragen durft te stellen en buiten de orde om durft te denken. 

Deels geïnspireerd en deels een beetje beduusd bleven we achter, maar ook met 

nieuwe gedachten. 

 

Gabe Hoekema 
                                                                                   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_957FgbDZAhWPalAKHfdOBooQjRwIBw&url=http://www.debezieling.nl/de-geloofsbelijdenis-van-erik-borgman/&psig=AOvVaw2zRTUoqebfZAW_46FIlzOf&ust=1519062043083136


Doopsgezinde gemeente Assen 

 

 
13  

Vanuit de kerkenraad 
 
Op dinsdag 30 januari kwam de kerkenraad weer bij elkaar.  

Na de opening las zuster De Poel leest het gedicht “Knielen”  

van Seth Gaaikema. 

 

Knielen 

 
Al die simpele zielen     

Die zo op God vertrouwen 

Laat ik toch maar knielen 

En de handenvouwen 

 

Jij die `t woordje “deemoed” 

Of “zonde” veracht 
Dat je toch meedoet 

Wie had dat gedacht. 

 

Omdat denken doodloopt 

En geen ruimte laat 

En de mens zo groot wordt 
Als hij door de knieën gaat. 

 

Net als simpele zielen 

Die hun handen vouwen, 

Laat ik toch maar knielen 

En een beetje ook vertrouwen. 

 
Seth Gaaikema. 

 

Daarna werden de ingekomen stukken behandeld waaronder het verzoek voor 

een gesprek met de werkgroep aangaande “Onderzoek tot samenwerking in het 

Noorden”. Een aantal data worden doorgegeven. Ook wordt er een datum ge-

pland voor het jaarlijkse overleg met de VVP. 
Er is een storing geweest met het orgel. Deze is intussen hersteld.  

Wat betreft de verwarming is n.a.v. de plaatsing van sensoren aangetoond dat er 

een verschil is in de werkelijke temperatuur en de temperatuur die de thermo-

staat aangeeft.  De thermostaat is verplaatst en de kerkzaal warmt nu naar be-

horen op. We hopen dat hiermee de laatste hindernissen wat betreft de verwar-

ming zijn genomen. Er is een nieuw energiecontract afgesloten met Budget 
energie wat hopelijk een besparing oplevert op de energiekosten. 

We besluiten de constructie wijkhoofden op te heffen. Er zijn op dit moment twee 

wijken vacant. Daarnaast is de groep leden zo klein dat de taak van de wijkhoof-

den hiermee kan komen te vervallen.  

Verder wordt de invulling van de Paasdienst besproken. 

De conceptagenda van de ALV wordt besproken en we hebben de financiële 

stukken en de begroting doorgenomen. We zien met het dalend aantal leden ook 
de inkomsten dalen. Daarnaast zijn we een belangrijke vaste huurder kwijt ge-

raakt. Dit is enigszins gecompenseerd door de verhuur voor een aantal uitvaar-

ten. Ondanks de nieuwe CV installatie zijn de energiekosten hoog. Het goed in-

regelen heeft veel energie ( letterlijk en figuurlijk) gekost. Hopelijk is dat nu ver-

holpen. De begroting wordt aangepast gezien het verwachte verminderde inkom-

sten. Hierdoor zien we dat we interen op onze reserves. 
De herverkiezing van kerkenraadsleden vraagt een herziening van het reglement 

aangezien de termijnen van herkiesbaarheid nu zijn overschreden. We moeten 
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roeien met de riemen die we hebben. De ALV wordt gepland op vrijdagmiddag 23 
maart. 

Ten slotte is het wel en wee van de leden besproken en de aanwezigheid in de 

komende diensten. Op zaterdag 10 februari plannen we een “himmeldei” om de 

kerk even een grote schoonmaak beurt te geven. 

De datum voor de volgende vergadering is begin maart. 

 
Jelly Wester ( secretariaat) 

 

Himmeldei 

 

Op zaterdag 10 februari hebben we weer de jaarlijkse “himmeldei” gehouden. 

Met vereende krachten is er gesopt, gestofd en opgeruimd. 

De kerk ligt er nu weer spic en span bij. “Himmelders”, hartelijk dank. Vele han-
den maken licht werk!    

 

Avondgespreksgroep. 

 

Op donderdagavond 8 februari kwam de 

avondgespreksgroep weer bij elkaar. Uit het 

boekje “Houvast” gaan we ons dan bezighou-
den met hoofdstuk drie; Leef nu de vraag. 

Over vragen in versvorm. Er zijn diverse vra-

gen; vragen en kunst, kritische vragen, vra-

gen aan de stilte en vragen aan de traditie. 

Hebben we de stilte nodig om vragen te verwerken? 

We zijn geëindigd met de vraag “Denk, waartoe ben ik hier?”  
De andere data van de avond gespreksgroep voor dit seizoen zijn: donderdag 15 

maart en donderdag 3 mei. 

We beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

 

“Preekboek” 

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

zondagse diensten. 
 
 
Zondag 21 januari GDS/WFD in Stadskanaal. 
Voorganger  - ds. K. van der Werf 
Organist   - Douwe Jan Dijkstra 
Thema   - “De Heilige Geest verandert ons”. 
 
 
 

Zondag 4 februari 2018 

 

 

Voorganger             - zr. J. Huisman 

Organiste                  - zr. T. van Nimwegen 

Thema          - “ Getransformeerd door de heilige geest ”. 
Muzikale overdenking:     - “ “Flûtes” van Guillaume Lasceux (1740-1831). ”   

 

 

Om alvast te noteren. 
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Op zondag 11 maart is er een gezamenlijke inspiratiebijeenkomst met de VVP 
in ons kerkgebouw. Tijdstip 14.30 uur – 16.30 uur. 

Thema “De kracht van kwetsbaarheid”.  

In een wereld die steeds meer gedomineerd lijkt te worden door verdeeldheid en 

het recht van de sterkste, gaat het deze middag over de vraag wat ons als men-

sen met elkaar verbindt en welke rol speelt kwetsbaarheid daarin. Het wordt een 

programma met muziek en poëzie vertolkt door ds. Yvonne Hiemstra en musici 
Geziena van der Zwaag en Wichert Jan Koopman. Zij nemen ons mee op reis 

door het landschap van de kwetsbaarheid.  

‘Alles van waarde is weerloos’ dichtte Lucebert, en het unieke aan menselijk le-

ven is, dat wij hier besef van hebben. 
 

Aan de hand van een gevarieerd repertoire aan muziek en poëzie, nemen Gezina 

van der Zwaag, Wichert Jan Koopman en Yvonne Hiemstra u mee op reis door 

het landschap van kwetsbaarheid. 
 

De liedkeuze varieert van Jacques Brel, Liesbeth List tot Herman van Veen. De 
gedichten zijn o.a. van Vasalis, Rutger Kopland e.a. 
 

Yvonne Hiemstra was tot voor ruim een jaar werkzaam als predikant in de DoRe 

(Doopsgezind/Remonstrantse ) gemeente in Dokkum, thans is zij werkzaam als 

Geestelijk Verzorger/Ethicus in de gezondheidszorg. 
 

Gezina van der Zwaag is bekend van de Friese vertolking van ‘Gabriella’s lied’ uit 

de film ‘As it is in Heaven’, en zij zingt en schrijft teksten in verschillende talen. 
 

Samen met pianist Wichtert-Jan Koopman maakt zij sinds hun kennismaking op 

het conservatorium, al jaren muziek. 
 

De bijeenkomst begint om 14.30 uur, met halverwege een pauze voor een kopje 
koffie of thee.  
 

Voor een vrijwillige bijdrage staat na afloop de weegschaal klaar, waarbij wij 

denken aan minimaal € 5,- 
 

Wanneer u met de auto komt is parkeren mogelijk in de parkeergarage Stadhuis, 

het Veemarkt terrein (wat daar nog van over is!) en langs de Industrieweg, daar 

is langer parkeren dan 2 uur mogelijk. 
 

Van harte welkom op deze bijzondere inspiratiebijeenkomst. 
 

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

 

Dinsdag      13 februari   14.15 uur  Zusterkring 

Donderdag   15 februari    10.00 uur  Ochtend gespreksgroep 

Zondag        18 februari     10.00 uur  Ds. S. v. Hoorn-Dantuma 

Zondag         4 maart        10.00 uur  Zr. H. Bruin 

Zondag      11 maart        14.30 uur  Inspiratie bijeenkomst      

Dinsdag      13maart      14.15 uur  Zusterkring verzorgd door zr. Janti-

ne 

    Huisman. Ook broeders en belangstellenden zijn van harte wel-

kom 

Donderdag   15 maart       20.00 uur  Avondgespreksgroep 

Zondag        18 maart        10.00 uur  Ds. J. Kikkert 

Donderdag   29 maart         19.30 uur  Ds.P. Lindeboom ( Avondmaal) 



Algemeen 
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Vermaningspad 2018 
 

Zoals ieder jaar wordt er op Hemelvaartsdag  

weer een Vermaningspad georganiseerd. 

Dit jaar zijn wij op donderdag 10 mei te gast in de Doopsgezinde  gemeenten 
Harlingen, Makkum en de Lytse Streek met als standplaats Witmarsum. 

   

Het thema is:  “Brede en smalle wegen” 

  

Er wordt een mooie  fietsroute en een autoroute uitgestippeld door dit prachtige 

stukje Friesland. Het contourenkerkje en monument in Witmarsum en het schuil-
kerkje in Pingjum zullen ook te bezichtigen zijn. De onlangs verkochte Doopsge-

zinde kerk in Itens wordt opgenomen in de auto- en busroute. 

  

De dag start om 10.00 en u kunt zelf kiezen in welke van de drie gemeenten u 

wilt starten. Om 16.00 wordt een afsluitende vesper gehouden. 

De kosten voor deze dag bedragen € 5,--, inclusief koffie, thee, een programma-

boekje en een aandenken aan deze dag. 
We hopen dat het een prachtige dag gaat worden over de smalle en brede wegen 

van Friesland. In april volgt nadere informatie. 

  

Werkgroep Vermaningspad 2018 

 

 
 

  



Algemeen 
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Doopsgezinde Gemeente  
   Heerenveen Tjalleberd 
 

Agenda februari 2018    

 

21 februari 2018 

17.30 uur Sobere maaltijd Meniste Wurkpletas 
Kerkstraat 36 | 8441 EZ | Heerenveen 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl   

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl €: Kosten dekkend 

Opgave bij: Attje van de Velde, 0513-625249; email: a.velde22@upcmail.nl 

 

28 februari 2018  
20.00 uur Lijsttrekkersdebat Meniste Wurkpleats 

Kerkstraat 36 | 8441 EZ | Heerenveen 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl   

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl  €:Vrij 

Informatie bij: Lykele Buwalda 0513-631885, email: l_buwalda@chello.nl. of:  
Jan Koers, 06-51016275, email: j.koers46@upcmail.nl 

 

Maart 2018 

12.00 uur met aansluitend: lunch, en daarna concert  

Concert gemeenteleden en vrienden van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente 

Heerenveen en Tjalleberd €: Vrij, bij de uitgang is er een collecte 
 

11 maart 2018  

12.00 uur Lunch Meniste Wurkpleats 

Kerkstraat 36 | 8441 EZ | Heerenveen 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl   

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl € 4,- 
Opgave bij: Attje van de Velde, 0513-625249; email: a.velde22@upcmail.nl 

 

14 maart 2018 

10.00 uur Wandelen op het Kerkepad Nieuweschoot  

Autoland Van der Brug, Zilverweg 5 Heerenveen, Industrieterrein Nieuweschoot 

info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl   Informatie bij, en onder leiding van: 
Lykele Buwalda, 0513-631885, email: l_buwalda@chello.nl 

 

21 maart 2018 

17.30 uur Sobere Maaltijd Meniste Wurkpleats 

Kerkstraat 36 | 8441 EZ | Heerenveen 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl   

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl €: Kosten dekkend 

Opgave: Attje van de Velde, 0513-625249; email: a.velde22@upcmail.nl 



Algemeen 
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Liberaal christendom voor iedereen 
 

Begin 2016 verscheen het boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. 

Het trok meteen de aandacht, kreeg een aantal positieve recensies en is  
inmiddels aan een derde druk toe. In Liberaal christendom presenteren elf  

auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen 

de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder 

de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme.  

Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan  

verbonden manier van leven. 

 
Op dinsdag 20 februari 2018 geeft Wouter Slob een lezing over dit onderwerp in 

de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden. Hij is co-auteur van het boek  

Liberaal Christendom. Wouter Slob (1965) studeerde theologie en filosofie.  

Hij is PKN-predikant van Anloo-Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Theologie en 

Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

 
Wat:           Lezing: Liberaal christendom voor iedereen 

Waar:    Doopsgezinde kerk (vermaning), Wirdumerdijk 18, Leeuwarden 

Wanneer:    20 februari 2018, aanvang 19.30 uur 

Voor wie:   Iedereen is welkom 

Entree:        € 5,00 (koffie of thee in de pauze is gratis) 

Graag even opgeven: koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73 
 

Geloofsvervolging toen en nu 
  

Voor doopsgezinden is de Martelaarsspiegel van Tieleman van Bragt een bekend 

boek, al hebben vele het nog nooit gezien, laat staan ingekeken. Buiten de 

doopsgezinden hebben weinig mensen van het boek gehoord. Maar ook uit ande-

re geloofsstromingen zijn er martelaarsspiegels bekend. Vanaf 24 februari a.s. 

worden in de vermaning (doopsgezinde kerk) aan de Wirdumerdijk in Leeuwar-
den originele exemplaren uit de 16e en 17e eeuw tentoongesteld, waarin in 

woord en beeld te zien en te lezen is hoe (onder meer) doopsgezinden werden 

vervolgd, gemarteld en terechtgesteld door middel van verbranding,  

onthoofding, ophanging en verdrinking.  

De overheid, de katholieke kerk en later ook de hervormde kerk vervolgden de 

doopsgezinden omdat dezen geen kinderdoop meer wilden, maar de volwasse-

nendoop ná een persoonlijke belijdenis, en omdat zij geweldloosheid en vrijheid 
van geloof predikten. 

  

De martelaarsspiegels houden ons een spiegel voor. Vervolgingen om geloof zijn 

er altijd geweest, zolang er geloofsgeschiedenis wordt geschreven – dus ook nu 

nog! Daarom worden naast de oude boeken ook de verhalen van en over mensen 

van nu getoond, die eenzelfde hoge prijs betaalden voor hun geloof.  

Wat zou jouw keuze zijn? 

  

Wat:          Tentoonstelling Geloofsvervolging toen en nu 

Waar:         Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden 

Wanneer:  van 24 februari t/m 23 juni 2018,  

iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur 

Voor wie:   iedereen is welkom 

Entree:      Vrij; bijdrage wordt op prijs gesteld     

  

mailto:koster-dgl@kpnmail.nl
https://maps.google.com/?q=Wirdumerdijk+18,+Leeuwarden&entry=gmail&source=g


Algemeen 
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Weken van bezinning    

        Lense Lijzen 
 

Met het aanbreken van de veertig dagen- of vastentijd zijn we inmiddels op weg 

gegaan naar Pasen. Van oudsher is deze periode er een van onthouding en be-
zinning, van nadenken over wat wezenlijk is:  Wat drijft je, wat houd je op de 

been en waar wil je naar toe?                                                                                                         

In de bijbelverhalen uit het Nieuwe Testament, die in deze weken gelezen wor-

den, merk je steeds meer spanning: aan de ene kant trekt Jezus met zijn bood-

schap van vrede en gerechtigheid volle straten en pleinen, aan de andere kant 

komt hij steeds meer in het nauw omdat mensen zich tegenover hem opstellen: 

Wat wil hij, is het wel goed voor ons?  Of brengt hij ons in gevaar en wordt het 
tijd om afstand te nemen? Wat is de prijs van gerechtigheid? Is die het ons 

waard of zijn er andere belangen? Vooral de geestelijke en politieke leiding laten 

Jezus schaduwen. Om te zien of ze hem op heterdaad kunnen betrappen. Want 

Gods boodschap is goed, maar kan blijkbaar niet tot elke prijs verkondigd wor-

den. 

                                                                                                                                                             
Ook in onze tijd komen we aan een grens te komen waar het om het goede en 

rechtvaardige gaat. Maar wel anders. Want natuurlijk is het goed om oude ge-

woontes te bevragen. Om vastgeroeste culturele patronen aan de kaak te stellen 

en desnoods te veranderen. Dat kan je wat kosten als eenling, groep of volk, 

maar als je zo meer mensen recht kan doen, is er niets op tegen. Integendeel. 

Dat zal in de komende lezing van Gloria Wekker op 19 maart zeker  aan bod ko-
men. We komen echter langzamerhand aan de grens als het gaat over de manier 

waarop deze discussies plaatsvinden. Verandering op een rustige of zelfs schoks-

gewijze manier hoeft geen probleem te zijn. Maar geweld en dwang kunnen er 

geen plaats in hebben. Want met bijvoorbeeld Facebook als moderne schandpaal 

kan het morele gelijk ontaarden in een volksgericht. Precies de willekeur waarte-

gen je wilt opkomen. Zo zal naar mijn idee bijvoorbeeld ook de #MeToo-

beweging tenslotte in de rechtszaal haar gelijk moeten willen halen. Hoe goed 
het ook is om misstanden los te wrikken, niemand heeft uiteindelijk vaste grond 

onder zijn of haar voeten met uitspraken in tweets of talkshows. Noch verdach-

ten noch  slachtoffers.                                                                                                               

En bedenk, er kan ook 

zomaar iemand tegen 

jou opstaan zonder dat 
je verweer hebt. 

                                                                                                                                              

Bezinning in deze  

richting lijkt me dus 

hard nodig. 

Zou er een beweging 

van jongeren en  
ouderen, vanuit  

kerken, synagogen,  

moskeeën en andere 

geestelijke huizen in 

deze richting mogelijk 

zijn? 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6-v_D463ZAhWDJVAKHYl0DqQQjRwIBw&url=https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/jozefgemeenschap/bezinning-jozef/&psig=AOvVaw00OdN69ivfJdWAICk0fNyg&ust=1518985193830336


 

 

Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele pastoraat 

incl. gespreksgroepen: 

 
Ds J.H.Kikkert, Entinge 7 

93012 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Voorzitter: 

A.J. Anema (voorzitter) 
Plataanweg 33 9401 TR Assen 

telefoon 0592  202015 

 

Secretaris: Ledenadministratie 

J.Wester-Veenstra 

Telgenkamp 7 9451 GE Rolde 
0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 

lid: R.de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220  9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

Uitvoerend boekhouder: 
 

T.Koudenburg-Huizinga 

Tymanshof 8 9403 PJ Assen 

0592-375895 

Rek.nr.NL18RABO0302912592 

tnv Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 
 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13 Assen 

Postadres: Telgenkamp 7 

9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 
website:  

www.dgassen.doopsgezind.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eenrum-Mensingeweer 
 

Predikanten: 

 

Ds.G.J.Brüsewitz (pastoraat 
Ruischerwaard 36         

9734 CE Groningen 

050 8500387  

        en 

Ds. J.H. 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 
 

mailto:secretaris@dgassen.doopsgezind.nl
mailto:info@dgassen.doopsgezind.nl
http://www.dgassen.doopsgezind.nl/

