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                              Doopsgezinde gemeente 

                       Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

inspreken (in dringende gevallen buiten 

de vakantie 06-54296082),  

e-mail gjbrusewitz@gmail.com  
 

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

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

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

gende gevallen buiten de vakantie 06- 

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

 

Kerkenraad 
Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064; 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 

Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 
33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

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

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

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

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 15 augustus 2018. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 8 augustus 2018 bij 

de beide redactieleden van de betreffen-
de DG.  

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 
Haren, tel 050-5348454 

NIEUW E-MAILADRES: 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8 
9753 AJ Haren 

tel 050- 5348227 

jantienadurksz@home.nl 
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Matigheid – Eén van de 7 deugde: matigheid  
 

Zoals al een aantal jaren gebruik, hebben we met anderen een  gezamenlijk  

zomerprogramma. Met Lutheranen, Remonstranten en Broedergemeente vieren 

we samen op zondag.  

Met hen, maar ook met de (oud)katholieken, de Orthodoxe parochie  en de 

Nieuwe kerk zijn er ook andere bijeenkomsten met een gezamenlijk thema. Dit 
jaar hebben we gekozen voor de 7 deugden.  

Deze zeven worden onderverdeeld in de 4 kardinale (cardo betekent deurschar-

nier, dus deugden waar het om draait) en de 3 goddelijke deugden. 

 

De vier, prudentia, iustitia, temperantia 

en fortitudo stammen al uit de klassieke 

oudheid als nastrevenswaardige levens-
houdingen, de 3 geloofsdeugden, fides, 

spes en caritas (geloof, hoop en liefde) 

zijn daar in de middeleeuwen aan toe-

gevoegd.  

 

De klassieke deugden zijn voorzichtig-
heid (verstandigheid, wijsheid), recht-

vaardigheid( rechtschapenheid), matig-

heid( beheerstheid, gematigdheid) en 

moed( kracht, sterkte, standvastig-

heid).  

Deze zeven thema’s, als tegenwicht te-

gen de 7 hoofdzonden, passeren de 7 
zomerweken de revue. 

Barbara Cain, Temperance please! 

 

 

En ik heb daar de matigheid uit gekozen. Dat is wel iets dat in mij haakt als nog-
al onmatig mens…Ik, en waarschijnlijk velen van u, ben in mijn weg door het 

leven nogal eens geconfronteerd met voorliefde voor matigheid bij opvoeders, 

zeker van Doopsgezinde huize.  

 

Ik hoor het nog zo: ‘Alles waar ‘te’ voorstaat is slecht behalve te-vreden!’ Te pas 

en te onpas, alleen niet als het eten niet zo smaakte en je toch je bord moest 
leegeten! In mijn jeugd was ik een nogal druk en moeilijk te handhaven kereltje 

en ik deed alles veel te snel. Dat heet bij eten gulzig. Als we in het warme Frank-

rijk van lange zomers waren, kreeg ik een glas drinken.  

En altijd dronk ik dat in één beweging dan leeg, steevast begeleid met het com-

mentaar: ‘Je kan toch ook een slokje nemen?’ En als het etenstijd werd en de 

geuren van verre mijn goed ontwikkeld reukorgaan bereikten, ging ik graag even 

bij het fornuis kijken wat er gegeten werd. In de herinnering van de rest stond ik 
dan altijd bij het koken te kijken of er wel genoeg was. ‘Onder rabbinaal toezicht’ 

heette dat dan. En ‘wie onderin de pan kijkt, krijgt het lid op de neus!’  
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Ook op andere terreinen stond ik niet echt bekend om mijn matigheid. Ik was 

driftig( onmatig kwaad), kon de dingen die me bezig hielden moeilijk loslaten. En 

had volgens de rector van het gymnasium waar ik vaker mee te maken had, dan 

mij ( en hem) lief was: ‘een overdreven gevoel voor rechtvaardigheid.’ Dat was 

de reden dat ik nogal eens ingreep als de gang van zaken niet eerlijk verliep, 

voor anderen en voor mezelf. In de volksmond heette dat ‘brutaal’.  
 

Toch heeft onmatigheid mij ook een fascinatie en een zoektocht gebracht naar de 

kern van boosheid, de kern van verspilling, de kern van consumptie. Toen ik ja-

ren geleden met anderen een boekje maakte en ik me wierp op de middeleeuwse 

deugd van ‘Gelassenheit( een soort van geduldig uithouden, zonder los te laten)’ 

kreeg ik van een mogelijke financier van dit project, toen dat anders liep dan ik 
gehoopt had, toegevoegd: ‘En jij zal ons iets over Gelassenheit leren??!  

 

Ook toen dacht ik: misschien wel juist, omdat ik weet van de moeite die ‘Gelas-

sen’ leven kost. Juist als je weet van het tegendeel, is de weg naar matigheid zo 

wezenlijk. Zo was ik als driftig jongetje dat in naam van recht en rechtvaardig-

heid direct bereid was zijn vuisten te gebruiken ook een leven lang al bezig met 

vrede. Als student meehelpend met de grote demonstratie in Amsterdam, in de 
vredesgroep, wakes organiserend tijdens de Irakoorlog met zijn ‘coalition of the 

willing’ tegen de massavernietigingswapens die er niet waren. 

 

Matigheid is ook een heel doopsgezind thema. Immers het heeft veel te maken 

met soberheid. Zuinigheid maar dan op een goede, opbouwende manier. Want 

het kan ook doorslaan naar gierigheid, al dan niet egocentrisch ingekleurd. Mooi 
daarom dat ik de moderne quilt als illustratie bij dit stuk vond, getitteld: ‘Tempe-

rance please’ . Als een verzoek om matigheid in een wereld van overvloed, 

prachtig en kleurig, gemaakt van restjes en oude stukjes, wat de oorsprong is 

van quilt en patchwork.  

 

En ook de overdaad met voedsel heeft me al langer bezig gehouden. Van mijn 
16e tot mijn 26e was ik vegetariër, nadat ik in een korte uitzending van ‘berichten 

uit de samenleving’ ineens overrompeld werd door de werkwijze in een slacht-

huis voor varkens. Daar kwam toen ook nog bij dat de ecologische voetafdruk 

van overmatige vleesconsumptie immens is. Iets wat ook een geweldige impact 

op de globale voedselvoorziening heeft. Ook al ben ik nu ouder en geen vegeta-

riër meer, hoe wij omgaan met onze natuurlijke omgeving houdt mij nog steeds 

bezig. Net als de onvoorstelbare verspilling die veroorzaakt wordt door het feit 
dat bijna niets meer gerepareerd wordt omdat het duur is iemand dat te laten 

doen.  

 

Emotionele matigheid past misschien nog niet zo bij me, maar ook daar is veel in 

onze wereld waar je vragen bij kunt stellen. Mensen die zo hard werken, moeten 

werken, dat ze over de kop gaan, relaties ontwricht raken. Of dat je zo vermoeid 
raakt dat je tweemaal de wereld moet om enigszins bij de tijd te komen tijdens 

de vakantie.  

Onthaasten is daar niet helemaal het juiste woord bij. Natuurlijk kun je bij ma-

tigheid en andere deugden snel in moralisme vervallen. En daar zijn onze voor-

ouders zeker niet van verschoond gebleven, maar dat gebeurt het meest als je 

de deugden niet als mogelijke aanwijzingen voor je eigen leven ziet, maar meer 

als waarheden waar je graag anderen eens mee mores zou willen leren.  
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Ik hoop dat we ons aan de hand van de deugden bezig willen houden met wat 

we bij onszelf best eens onder de loep mogen nemen. Niet om het leven te pijni-

gen of kastijden, maar om het leven te vieren!  

 

Ik wil daarom in het kader van de matigheid voor een heerlijk en eerlijk maal u 

allen uitnodigen op 24 juli om 18.00 uur. Wilt u helpen? Graag! Wilt u komen? 
Leuk, geeft u zich wel op, liefst via mijn mailadres gjbrusewitz@gmail.com. Ik 

probeer van een budget van 4 euro uit te gaan. En tijdens de maaltijd kunnen we 

over al het maatwerk dat nodig is in deze wereld praten. Dus noteer: 24 juli, 

18.00 uur, Matige Maaltijd! 

 

Ds. Geert Brüsewitz 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:gjbrusewitz@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6mfqtmtXbAhVNaFAKHekoAoUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdeyogawereld.nl%2Fdeugd%2Fmatigheid%2F&psig=AOvVaw04nNsNrAoYukL9gNtHxTXP&ust=1529136170573270
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Woensdag 20 juni 
19.00-20.45 uur Leerhuis “Blijvend 

van Waarde”,  gesprekken over  

Gemeente-zijn van heden naar  

toekomst 

Zaterdag 23 juni 

!0.30 uur Openingsceremonie  

30 jaar INLIA 
 

Zondag 24 juni 

10.15-14.00 uur GDS-Buitendag 

in Tolbert  

 

Zondag 1 juli 
10.00 uur Ds. Hester Wouda 

Dinsdag 3 juli 

10.00 uur koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

Woensdag 4 juli 

19.00-20.45 uur  Leerhuis “Blijvend 
van Waarde”, gesprekken over Ge-

meente-zijn van heden naar toe-

komst 

 

Zondag 8 juli 

10.00 uur Ds. Jan Lüken Schmid  

12.00 uur Lunch met gasten van 
DG Emden 

13.00 uur Rondleiding door de 

binnenstad o.l.v. Tjerk van der 

Schaaf 

14.00 uur Afsluiting met koffie en 

thee Zie info elders 
 

Zondag 15 juli 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

Dinsdag 17 juli 

17.30 uur Doperse Dis –maaltijd 

voor dak en thuislozen 
Woensdag 18 juli 

19.00-20.45 uur Leerhuis “Blijvend 

van Waarde”, gesprekken over Ge-

meente-zijn van heden naar toe-

komst 

 

Zondag 22 juli  
10.30 uur Zomerdienst in de Re-

monstrantse kerk 

Aansluitend uitnodiging Anneke en 

Rudi van Kalker - Zie elders 

 

Dinsdag 24 juli 
18.00 uur Maaltijd in het kader van 

het oecumenische zomerprogramma 

 

Zondag 29 juli 

10.00 uur Oecumenische Zomer-

dienst in Lutherse kerk 
Woensdag 1 augustus 

19.00-20.45 uur Leerhuis “Blijvend 

van Waarde”, gesprekken over  

Gemeente-zijn van heden naar toe-

komst 

 

Zondag 5 augustus 
10.00 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Doopsgezinde kerk 

Woensdag 8 augustus  

Redactievergadering 

 

Zondag 12 augustus 
10.00 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Doopsgezinde kerk 

Woensdag 15 augustus 

19.00-20.45 uur Leerhuis “Blijvend 

van Waarde”, gesprekken over Ge-

meente-zijn van heden naar toe-
komst 

 

Zondag 19 augustus 

10.00 uur Oecumenisch zomer-

dienst in de Lutherse kerk 

Dinsdag 21 augustus 

17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor 
dak- en thuislozen 

 

Zondag 26 augustus 

14.00 uur Oecumenische zomer-

dienst bij de Evangelische Broe-

dergemeente in de Fonteinkerk 
 

Zondag 2 september 

10.30 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk 
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Bezoek Doopsgezinde gemeente Emden, 8 juli 2018 
 
Op zondag 8 juli komt de Doopsgezinde gemeente Emden op 

bezoek in Groningen. Jan Lüken Schmid (Pastor der Nord-

westdeutschen Mennoniten-gemeinden) zal voorgaan in de 

dienst.  

 

Aansluitend aan de dienst is er nog een kort programma voor 
onze gasten en iedereen die zin heeft om aan te sluiten.  

Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Programma 

10.00 uur   Dienst o.l.v. Jan Lüken Schmid (in het Duits én NL)  

11.00 uur  Koffie/thee in de Mennozaal  

12.00 uur  Lunch aangeboden door de Gemeente Groningen (in de 
Mennozaal)  

13.00 uur  Rondleiding door de binnenstad o.l.v. Tjerk van de Schaaf 

ca. 14.00 uur Afsluiting met thee en koffie 

 

 Aanmelden voor de lunch en/of rondleiding bij Ellen van Drooge via ellen-

vandrooge@gmail.com – voor 5 juli  

 Wij horen graag wie iets kan bakken voor bij de koffie 

 

Marjolijn Coolman en Ellen van Drooge 

 
Nieuw e-mailadres secretariaat Kerkenraad 
 
De kerkenraad is vanaf nu bereikbaar op een nieuw e-mailadres: 

secr.dgg@outlook.com. Ik verzoek u dit adres in het vervolg te gebruiken. 

 

Jan Cees Noord 

 
 
Oecumenisch zomerprogramma   
 

Het oecumenisch zomerprogramma van de binnenstadskerken biedt een aantal 

gezamenlijke kerkdiensten en activiteiten gedurende zeven weken in de zomer-
periode onder de noemer: 'De deugd in het midden. Over de zeven deugden als 

levenskunst.’ Rijtjes waarin de mensheid verteld wordt hoe te handelen danwel 

wat beslist te laten, blijven tot de verbeelding spreken. Ze bieden nl. een prach-

tige kapstok om van alles en nog wat aan op te hangen. Zeven deugden zijn de-

ze zomerperiode het thema van de zomerochtenden:  vier klassieke en drie 

christelijke. 
 

Deze zijn: wijsheid (prudentia), rechtvaardigheid (iustitia), matigheid (temperan-

tia), moed (fortitudo), geloof (fides), hoop (spes) en (naasten)liefde (charitas).  

Op 24 juli staat de dinsdagmorgenbijeenkomst in het kader van de ‘matigheid’.  

mailto:ellenvandrooge@gmail.com
mailto:ellenvandrooge@gmail.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
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Deze bijeenkomst is dan bij ons in de Vermaning. Begin juli komt een folder met 
de verschillende zomeractiviteiten beschikbaar.  

 

De diensten zijn op: 

 22 juli 2018 bij de Evangelische Broedergemeente in de Fonteinkerk,  

Eikenlaan 225 Groningen.  

o Aanvang 14:00 uur 
 29 juli 2018, bij de Ev. Lutherse Gemeente.  

o Aanvang 10 .00 uur. Ds. Maren Overbosch 

 5 augustus 2018, Doopsgezinde kerk.  

o Aanvang 10:00 uur. Ds. Geert Brüsewitz. 

 12 augustus 2018, Doopsgezinde kerk.  

o Aanvang 10:00 uur. Ds. Jacob Kikkert. 
 19 augustus 2018, bij de Ev. Lutherse Gemeente.  

o Aanvang 10 .00 uur. Ds. Maren Overbosch. Viering van Heilig Avond-

maal 

 26 augustus 2018, Remonstrantse Gemeente.  

o Aanvang 10:00 uur. Ds. Lense Lijzen 

 2 september 2018, Remonstrantse Gemeente.  

o Aanvang 10:00 uur. Ds. Lense Lijzen 
 

 

 

Ledenboek  
 

Binnengekomen als belangstellende per 20 mei 2018 

Dhr. Johan de Groot 

 

Overleden op 1 juni 2018 
Zr. K.T. (Klaske) Poppens in de leeftijd van 77 jaar. 

 

Tiny Spanjer 

ledenadministratie 

 

 
 
Het nieuwe winterseizoen 
 

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Het jaarthema dat de ADS ons 

voor het nieuwe winterseizoen aanreikt luidt: ‘Geef mij je angst’.  
 

We menen dit goed te kunnen verbinden met het thema van Pax Christi voor de 

Vredesweek. Dat spreekt namelijk over: ‘Vrede tussen de generaties’. Het thema 

van de Vredesweek willen we proberen te verweven we het met het jaarthema 

thema van de ADS.   

“Geweld is onder andere het resultaat van angst,” zegt Harkey Klinefelter in zijn 
biografie 'Een leven als  vredesapostel’. Het thema ‘Geef mij je angst'  doet een 

beroep op ons vermogen onze  werkelijkheid in het licht van Gods scheppende 
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aanwezigheid te zien; ons geloof in het goede van Gods schepping, niettegen-
staande alle duisternis.  

 

Het gaat om vrede in de plaats van onze angst. We zijn ons dan ook bewust dat 

Angst vele facetten kent, evenals Vrede. Het komende jaar willen we met elkaar 

op weg gaan met deze twee begrippen en vierende-, lerende- en delenderwijs  

gaan ontdekken op welke wijze beide begrippen zich tot elkaar verhouden. En 
hoe ze met ons leven en geloven verbonden zijn. Het zal aan de orde komen in 

de verschillende activiteiten in ons jaarprogramma. Hoe? We zien een soort ge-

trapt programma voor ons van uiteenlopende leuke, zinnige, inspirerende, crea-

tieve en gezellige activiteiten.   

 

Hier alvast een inhoudelijke lijn: Eerst willen we het vredesthema verkennen in 
de eigen gemeente, vervolgens met de mensen om ons heen, d.w.z. de oecume-

ne en de stad, en dan als derde rondom mondiale problematiek. Door ‘dicht bij 

huis’ te beginnen vermijden we hopelijk dat we slechts ‘praten over’, zonder dat 

we het over onze eigen rol hoeven te hebben. Zelfs als we het over werk in de 

omgeving van de gemeente hebben, zoals de doperse dis, kunnen we het mak-

kelijk hebben over anderen en hen laten spreken dan dat we het over onze eigen 

betrokkenheid hebben. Onder meer met betrekking tot de tweede cirkel; die van 
stad en oecumene, leeft het idee van het organiseren van een gezamenlijke 

(vredes-)maaltijd, waarbij enerzijds de ontmoeting aan tafel en het gesprek 

rondom vrede gestalte kan krijgen. Gevolgd door een soort forumdiscussie, 

waarbij aan een aantal vertegenwoordigers van kerken in de stad de vraag aan-

gereikt wordt hoe de eigen gemeenschap/traditie of geloofsgemeenschap met 

het thema vrede verbonden is.  
 

Een idee voor de nog wijdere schil is een op een nog nader te bepalen tijdstip 

realiseren van een weekend met jongeren uit Groningen en den lande. Hier zal 

dan meer het thema 'Vrede tussen de Generaties' gestalte krijgen. Verhoudingen 

tussen de generaties zijn on onze tijd ingrijpend veranderd.  Volgden voorheen 

generaties elkaar op, traden in elkaars voetsporen. Deze continuïteit is verdwe-
nen. Generaties leven nu naast elkaar in plaats van na elkaar. Iedere generatie 

moet haar eigen levensloop uitvinden. Daarom zoeken we de dialoog tussen de 

generaties over zingeving, geloof en ethiek, kwaliteit van leven en samenleven 

en toekomst. Dialoog, van en aan elkaar leren en wederkerigheid zijn daarin 

kernkwaliteiten.  

 

Om dit te concretiseren wordt gedacht aan het organiseren van een ontmoeting 
met mensen die via Mennonite Global Village buitenland ervaring hebben opge-

daan in diverse vredesprojecten en initiatieven. We stellen ons voor dat verhalen 

in samenspraak gebracht kunnen worden met verhalen van eerdere buitenland 

stages, traineeships en uitzendingen.  

Op de zondag van dat weekend is het de bedoeling een viering te houden waarin 

een aantal jongeren met verschillende korte preken bijdragen aan dit thema. 
 

Ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert 
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Vanuit de Diaconie 
 

De Diaconie vraagt dit winterseizoen aandacht voor de 
situatie van de doopsgezinde gemeenten in de Demo-

cratische Republiek Congo, waar talloze mensen heb-

ben moeten vluchten voor het aanhoudend geweld tus-

sen verschillende facties in dat land. Het aantal in-

heemse vluchtelingen (internally displaced persons)  

bedraagt meer dan anderhalf miljoen mensen, waaron-
der vele honderden doopsgezinden. Doopsgezinde ge-

meenten elders in Congo proberen zo goed en kwaad 

als mogelijk is, om opvang te bieden voor deze vluch-

telingen.  

 

Dat gebeurt gezamenlijk met Mennonite Central Committee en Mennonite World 

Conference. Dr. Alphonse Komuesa, voorzitter van één van de drie doopsgezinde 
broederschappen in Congo beschrijft, in een persbericht van Mennonite World 

Conference, de situatie in zijn land voor de inheemse vluchtelingen als uitzicht-

loos zolang het etnisch geweld voortduurt. “Wat ik van de wereldwijde doopsge-

zinde geloofsfamilie vraag is om ons te blijven steunen in gebed, om aan ons te 

denken - de doopsgezinde gemeenten in Congo - nu we zo zwaar zijn getroffen, 

de talloze vluchtelingen voor het geweld proberen op te vangen nu de economie 
in onze regio ingestort is. De mensen zijn arm en wanhopig. Ze vragen om hulp. 

Dat is zo'n beetje de situatie waarin we ons bevinden in Kasai, en deze zorg wil 

ik delen met doopsgezinde broeders en zusters wereldwijd”. 
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Zomer juli 2018….wat gaan we doen….wie treffen we……   
 
Dat is een vraag van velen. 

Na de dienst in de Doopgezinde gemeente  Groningen (DGG)  gaat  men naar de 

koffie of men vertrekt, maar lang tijd voor elkaar is er vaak niet.     

 

Dit jaar gebeurde: A en R hadden er thuis eens over gepraat en het gevolg was 

dat ze na de dienst tijdens de koffie iets wilden zeggen en wel: wij nodigen jullie 
deze zomer uit  bij ons in de tuin.   

 

DATUM  22 juli 2018 

De uitnodiging is en staat er voor onze gemeente bij ons in de tuin. 

 

Programma: men is te gast. Er is koffie, thee, soep en broodjes . 

Mogelijkheden: De omgeving eens te onderzoeken en te bewonderen, gaan wan-
neer men wil. 

 

Deze van jaren en jaren historische grond zit vol met doperse geschiedenis en is 

de moeite waard eens ter plekke te bewonderen. 

Gaarne 2 weken van te voren aanmelden, liefst telefonisch, i.v.m. de inkopen. 

 
Anneke en Rudy van Kalker 

Oosternielandsterweg 46A 

9985 SC Oosternieland 

T 0595412301 of eventueel per email: annekevk@ziggo.nl  

  

  

  

mailto:annekevk@ziggo.nl
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Bijeenkomst van wijk 1 
 
Afgelopen 22 mei zijn wij met de mensen die konden, wilden en geen dubbele 

afspraken hadden een middag naar Paviljoen Sassenhein geweest. 

We waren maar met een klein clubje, maar we hadden stof genoeg om over te 

praten. De MERK was afgelopen en zowel Matthijs als Jacob waren daar geweest 

en deden verhaal over wat ze daar gezien hadden uit eerste hand.  

Verder hebben we oude herinneringen opgehaald naast de actualiteit van de dag. 
Kortom, er werd veel uitgewisseld terwijl we van de mooie omgeving genoten.  

 

Wel werd er gezamenlijk een beslissing genomen om wijk 1 in wijk 2 over te 

laten gaan door de geringe omvang van wijk 1. We hebben nog even gezocht 

naar een goede naam, maar wijk 1½  vonden we maar niks. Een geslaagde 

middag in Haren. 

 
Annetta Flick 
 

 

Uitstapje wijk nr. 3 Paddepoel/Selwerd/Vinkhuizen 
 

Wijk 3 had op zaterdag 26 mei haar 1e gezamenlijk uitstapje; ons reisdoel was 

Veendam en wel het Doe Museum. Het Doe museum is precies wat de naam 

zegt: je kunt er naar kunst kijken (er was een expositie ‘200 Greatest Paintings’ 
met prints van beroemde schilderijen op ware grootte (o.a. Van Gogh, 

Rembrandt, Gauguin, Picasso,Vermeer enMondriaan) gewoon wat rondlopen én 

zelf van alles doen.  

 

   
 

Nadat we met 3 auto’s naar Veendam waren gereden begonnen we met een 

heerlijke lunch. Henk en Tineke Wolters kwamen op de fiets omdat zij in de buurt 

op een camping stonden. Na de lunch verspreidden we ons door het museum om 
o.a. de kunstwerken te bekijken en onze creativiteit te testen! 

En natuurlijk was er tijd om met elkaar bij te praten o.a. op het grote terras 

waar het goed toeven was op deze stralende warme dag. 

 

Het was een goede dag dit met elkaar te doen en zo elkaar nader te leren 

kennen. 
 

Tiny Spanjer (mede namens Tine de Boer) 

 

   

https://www.spinbarg.nl/activiteiten/doe-museum-veendam
https://www.doemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/10/Doe-Museum-Museumcafé.png
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Open Monumentendag  

Zaterdag 8 september 2018 
 

 
Evenals voorgaande jaren doet onze gemeente ook dit jaar weer mee met de 

Open Monumentendag, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 8 september 

a.s.  

 

Het landelijk thema is ‘in Europa’.  Hoe we dit als  Doopsgezinde Gemeente 

Groningen concreet gaan invullen leest u in het gemeenteblad van juli/augustus. 
Wij zetten de deuren open van 10.00 – 16.00 uur. 

 
Zo’n dag kan natuurlijk niet zonder uw hulp als gastvrouw en gastheer! 

Bij deze dus weer de vraag als u  ergens op zaterdag 8 september ca. 2 

uurtjes aanwezig kunt/wilt zijn om de gasten te ontvangen dan hoor ik 

dat graag. U mag mij bellen, mailen of een appje sturen.   

 
Tiny Spanjer, 

tel. 050 5776983/06 237 59093/email: tin.spanjer@planet.nl 

 

 

  

Ook het Doopsgezind Gasthuis doet mee met de Open Monumen-
tendag, u bent van harte uitgenodigd om er tussen 10.00 – 16.00 

uur een kijkje te komen nemen. 

 

 

   

    
 

 

 

mailto:tin.spanjer@planet.nl


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
 

12 

 

 
 

Foto uit de oude doos 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 24 juni 

10.15 Regionale Buitendag GDS 

 

Zondag 1 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool, Afsluiting sei-
zoen 

 

In de zomermaanden is er weer om 

de week dienst bij ons en zijn we de 

andere zondag te gast in ’t Witte 

Kerkje (Jachtlaan 11) 

 
Zondag 8 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Mevrouw Greta Huis 

 

Zondag 15 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 22 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Mevrouw M. van Beek-Den Hoed. 

 

Zondag 29 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 5 augustus 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

De heer A. Trox 

 

Zondag 12 augustus 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 19 augustus 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Mevrouw H.C. Meihuizen 

 
Zondag 26 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 2 september 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 3 juli 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

In juli is er geen Gemeenteblad, dus 
ook geen redactievergadering 

 

Vrijdag 13 juli 

30+ Afsluiting seizoen 

 

Dinsdag 17 juli 
14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst 

 

Dinsdag 7 augustus 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

14.00 Theedrinken op de Mikkelhorst 

 

Woensdag 8 augustus 
19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Woensdag 29 augustus 

14.00 Jaarlijkse reisje Zusterkring 

vertrek vanuit de Voorhof 

 
Maandag 3 september 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Dinsdag 4 september 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 5 juni 2018 
  

Vanwege studieverlof en vakantie, is ds. Van der Werf afwezig bij deze vergadering. 

Er is contact geweest met de heer Dorenkamp (bouwadviseur), er zijn offertes 

gevraagd voor dakisolatie van de Vreehof (zowel voor isolatie van de zoldervloer 

als voor het dak, dit laatste heeft de voorkeur). Kerk en Vreehof hebben beide 

spouwmuren en er wordt offerte voor isolatie (vulling met korreltjes die in de 

spouw aan elkaar plakken) opgevraagd. Er wordt een afspraak gemaakt met de 
hovenier over de kosten van het verwijderen van de beuk en wat voor de beuk in 

de plaats kan komen. Met de voorstellen over de herplant wordt dan weer 

overlegd met de gemeente. 

Als alles volgens plan verloopt, zijn het fietstunneltje onder het station, het 

Stationsplein en de aanvoerende fietsstraten (o.a. de Nieuwe Stationsweg) in het 

voorjaar van 2019 klaar. 
Elke jaar vraag de administrateur dividend- en energiebelasting terug bij de 

belastingdienst. Er is een jaarverslag van de Stichting Oud Papier Haren. Br. 

Nienhuis heeft de kascontrole gedaan en alles prima in orde bevonden. 

 

We blikken kort terug op diensten van de afgelopen maand. 

Op 6 mei was er een dienst rond de tafel met Gabe Hoekema met het thema van 

de MERK: Leef het verhaal. Ds. Van der Werf preekte op 13 mei naar aanleiding 
van het gereedkomen van de Bijbelse Quilt over enkele voorstellingen, de 

geschiedenis van de quilt en de Pilgrimfathers. Zr. Van Kempen-Tollenaar (de 

oudste op onze preekbeurtenlijst) had het met Pinksteren over de Geest Gods, 

over de kwantumtheorie en God als klein deeltje. Zr. Vicky van der Linde (de 

jongste) preekte bij ons op 27 mei, met o.a. uitleg over St. Joris en de draak. 

Ds. Wouda ging voor op 3 juni; het thema van haar dienst was: de goede herder 
en gaan op paden van gerechtigheid. 

 

Daarna worden de praktische zaken voor de jubileumviering op 10 juni 

langsgelopen en taakjes verdeeld. Ds. Van der Werf heeft de orde van dienst 

(inclusief teksten en preek) al ingeleverd. Br. Haadsma zorgt voor een mooie 

liturgie en als de predikant op de terugweg van zijn vakantie vertraging heeft, 
kan de dienst toch doorgang vinden. 

 

De nieuwe privacywet van 25 mei geldt ook voor kerkgenootschappen. Van de 

ADS is een model-privacyverklaring ontvangen (een aangepaste versie van de 

PKN). Het is van belang dat computerbestanden goed beveiligd zijn (niet gehackt 

kunnen worden). In het verleden zijn er geen klachten over privacy geweest. Er 

wordt al toestemming gevraagd om gegevens van (nieuwe) leden en 
belangstellenden in de Gids van de gemeente op te nemen. Voordat het 

Gemeenteblad op de website van de DG Groningen gezet wordt, worden 

privacygevoelige gegevens al verwijderd. De kerkenraad is verantwoordelijk (en 

is aanspreekpunt) voor privacyzaken. Kortom: de kerkenraad heeft kennis 

genomen van deze wet en is zich bewust van het belang de privacy te 

waarborgen. 
 

Br. A.A. de Vries heeft in de open ruimte op zondag 27 mei verslag gedaan van 

de Broederschapsvergadering in Amersfoort de dag ervoor. De nieuwe 

reglementen van de ADS zijn aangenomen. 
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Het is zaak om vóór de zomervakantie te weten wie mee willen doen met de 
lees-/gespreksgroep o.l.v. Tea Rienksma over het boek van E. Borgman: ‘Leven 

van wat komt’. Daarna kan in overleg dag en datum worden bepaald. Opgeven 

graag bij br. Nienhuis. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en steken we vervolgens de handen uit 

de mouwen en zetten we alle rode stoelen uit de Voorhof in de kerk en zwarte 

stoelen (voor koffie van het koor) in de Voorhof. 
 

Mads Haadsma 

 

 

60-jarig bestaan 
 
Op zondag 10 juni vierde de Doopsgezinde kerk 

in Haren haar 60-jarig bestaan. De kerkenraad 

had uitgerekend, dat dominee Klaas van der Werf 
12½ jaar predikant in Haren is, doch het bleek al 

een jaar langer te zijn. Er werd hem een plant 

aangeboden, een Passiflora of passiebloem voor 

in de tuin. Dit cadeau staat  voor  de passie 

waarmee dominee van der Werf ons in de ge-

meente bezielt. De plant zelf is een symbool voor 

opoffering, vrede en vriendschap. De bloem 
weerspiegelt het passieverhaal, het lijden van 

Christus. De drie stijlen met dikke stempels stellen de nagels voor waarmee 

Christus aan het kruis geslagen werd. Het vruchtbeginsel de in edik gedompelde 

spons, de vijf meeldraden de wonden, in handen, voeten en de zijde. De stam-

perzuil staat voor de recht opstaande kruispaal, de krans is de doornenkroon. De 

vijf kroon en kelkbladen stellen de apostelen voor (Judas de verrader en Petrus 
de loochenaar ontbreken) de ranken werden gezien als de gesels. Het is een my-

the, maar zegt wel dat deze bloem voor velen tot de verbeelding heeft gespro-

ken. Ik wilde jullie dit verhaal daarom niet onthouden en hoop dat de plant vele 

mooie bloemen gaat geven.  

 

Gerbrig Rietema-Siebenga  
 

 

Zusterkring 
 
Het reisje van de Zusterkring zal plaats vinden op woensdagmiddag 29 augustus. 

We vertrekken vanaf de Doopsgezinde kerk om 14.00 uur.  

Vooraf graag de kosten €30 p.p. betalen. 

 

Zoals we gewend zijn is het doel van de middag nog geheim, maar we kunnen 

wel zeggen dat we aan een workshop deelnemen. Ook gaan we met elkaar eten 
en hopen om ca 8 uur terug te zijn bij de kerk.  

 

Opgave of afmelding graag voor 26 augustus bij Elly Dusseljee,  

tel: 050-5344807 
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Vanuit de kerkenraad 
 
Op dinsdag 15 mei kwam de kerkenraad weer bij elkaar 

voor een reguliere vergadering. Br. Anema las als bezinning 

het gedicht “Geloven” van  Rens de Boer uit “Gouden draden 

naar morgen”. 

Bij de mededelingen werd de organisatie rond de TT zondag 

besproken. Verder is er weer tuinonderhoud gepleegd en 
een nieuwe brievenbus geplaatst. 

Het preekrooster van 2019 is zo goed als klaar. Op de bij-

zondere bijeenkomsten van de GDS (Buitendag, Broederschapsdag) besluiten we 

ook in de eigen kerk een dienst te houden. Het grootste deel van onze leden is 

niet meer in staat deze bijzondere diensten te bezoeken.  

De dienst van 20 oktober 2019 willen we een feestelijk tintje geven vanwege het 

110 jarig-bestaan van ons kerkgebouw. De verdere invulling volgt nog. 
Het wel en wee van enkele leden werd besproken, ds. Kikkert heeft een aantal 

huisbezoeken afgelegd. Op dinsdag 10 juli is onze volgende vergadering. 

 

Jelly Wester ( secretariaat) 

 

 

Avondgespreksgroep 

 
Dinsdag 22 mei hebben we de laatste twee hoofdstukken van het boek ”Houvast" 

behandeld.  

Hoofdstuk 7 “God als vraag” waarbij iedereen een foto mocht uitzoeken die bij 

hem/haar een Godsbeeld oproept en daarbij een uitleg. Naar voren kwamen 

woorden als  geborgenheid, vertrouwen, balanceren, zoeken. 

Hoofdstuk 8 werd samengevat als de verschillende soorten van liefde, met na-
tuurlijk de woorden hoop, geloof en liefde. 

Verder hebben we besproken hoe we volgend jaar verder gaan. De wens is om 

iedere tweede woensdag van de maand bij elkaar te komen voor een activi-

teit/bijeenkomst. Hierbij zal niet altijd de dominee aanwezig zijn.    

 

Tineke Koudenburg 
 

 

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

1919. 30 catechisanten; 6 dopelingen ( allen zusters); 6 nieuwe leden inge-

komen met attestatie *; gemeentendag GDS in Assen maar zonder DG Assen* ( 
DG Assen was nog geen lid GDS, maar wel van ZVDG ). .  

1920 ALV. met 26 leden en 17 belangstellenden * batig saldo f.50,66 * huur 
zitplaatsen van f. 1,- naar f2,- p.jr. 19 catechisanten; 2 dopelingen.* DG Assen 

procedeert met succes tot aan Raad van State tegen verleende bouwvergunning 

voor gereformeerde kerk aan de Oranjestraat op gehoorafstand van doopsgezin-

de kerk .  
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1921 DG. Assen wordt lid van ADS * 25 jarig bestaan DG Assen gevierd * 
gebrandschilderd raam door leden aangeboden * br T. Boonstra (25 jaar kbh.) 

nogmaals herkozen.* gift f.10,- voor DG Goes * 80 st. stoelen aangeschaft *  

(deze stoelen werden in 1951 aan de DG Meppel in bruikleen gegeven, later ge-

schonken; Apostolisch Genootschap zorgt dan voor150 nieuwe stoelen )  

1922 ALV. met 18 leden en 9 belangstellenden * Probleem: ds. Spaans voor-

ganger Assen en Stadskanaal , Assen lid Zwolse Ring en Stadskanaal lid GDS .* 
zowel in Zwolse Ring als in GDS meerdere vacante gemeenten waarvoor ring-

beurten en consulent nodig zijn. 

1923 ALV. met 27 leden en 9 belangstellenden * nadelig saldo f. 320,- gedeelte-

lijk compenseren door extra collectes * Raad van State honoreert bezwaar van 

DG Assen tegen bouw geref. kerk aan de Oranjestraat en verklaart verleende 

bouwvergunning ongeldig. (verwachte overlast door gezang van “grote schare 
kerkgangers” op korte afstand)  

(7 september 1923; rechtzaak Gereformeerde Gemeente versus Doopsgezinde 

Gemeente. 

Betreft oprichting van een kerkgebouw binnen den afstand van 200 ellen van 

eene bestaande kerk aan de Oranjestraat. 

De Doopsgezinde gemeente heeft bezwaar aangevoerd. Zowel B. en W. als Ge-

deputeerde Staten van Drenthe onderkennen  “het gevaar dat stoornis en hinder 
tijdens de godsdienstoefeningen is te vrezen aangezien deze gelijktijdig zullen 

worden gehouden en het krachtige gezang van een groote menschenschare als 

de nieuw te stichten kerk, zal doordringen tot in de Doopsgezinde kerk en het te 

stichten kerkgebouw , inderdaad aanwezig moet worden geacht.” en dit zou 

strijdig worden geacht met het belang der openbare orde. ) 

1924 Ds. Spaans in januari 25 jaar predikant * achtereenvolgens echtgenotes 
van resp. ds. Spaans, van boekh. br. T. Boonstra, van vooz. br. P. Bijl, alsmede 

zr.Bijl-Schurink oudste lid (8o) overleden * eerste zuster in bestuur.* twee nieu-

we leden * opnieuw weet DG Assen bouw gereformeerde kerk te dichtbij doops-

gezinde kerk te voorkomen, nu aan de Stationsstraat op “ca. 600 ellen afstand” 

van doopsgezinde kerk.  

( Die gereformeerde kerk is toen uiteindelijk gebouwd aan de  Zuidersingel (anno 
1925 ); werd in 2015 overtollig en is in 2016 verkocht; het plan is deze te ver-

bouwen tot appartementen )  

1925 Reglementswijziging: Bestuur van DG heet voortaan ‘kerkeraad’ (toen nog 

zonder tussen n) penningmeester > boekhouder, ALV.> Vertoeving * tijdens va-

kantie predikant geen kerkdienst * zusterkring en zondagsschool opgericht * 

voor eerste keer kerstviering met kinderen * 22 catechisanten; één dopeling.  

1926 Ledenaantal 50; zusterkring 24 leden. * broeder Boonstra treedt af na 30 
jaar kerkenraadslid/boekhouder; wordt erelid en krijgt als zodanig vaste zitplaats 

in kerkenraadsbank; opvolger is: br. Wieringa * ; secr. br. Hansma treedt af 

(eveneens na 30 jaar!) wegens meningsverschil met de predikant; wordt opge-

volgd door br. Mr. P. Bijl; * dit jaar vier dopelingen * één lid overgekomen van 

Ned.Herv. Kerk * zusterkring zal elektrische verlichting consistoriekamer finan-

cieren.  
1927 Bijdrage van Zwolse Kas f. 320,- t.g.v. Assen * van GDS f. 200,- t.g.v. 

Stadskanaal en predikant traktement * op “vrije” zondagen (om de 14 dagen) 

een Remonstrantse kerkdienst in doopsgezinde kerk á f.15,- per keer.  

1928 Gezien het exploitatietekort van ca. f 200,- wordt jaarlijkse ledenbijdrage 

verhoogd: 1% bij inkomen ad f. 4000,- en ¾ % voor lagere inkomens * zrs. Bijl 

jr. en Zijlstra leiden een Bijbelklasje * 8 nieuwe leden door doop op belijdenis.  
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1929 Aantal leden 61 * zusterkring. 24 leden * voor het eerst Asser jongere 
naar AKC. vakantiekamp.  

1930 Zusterkring houdt met succes kledinginzameling voor Russische immigran-

ten..  

1931 Aantal catechisanten: 22 ; Zwolse Kas bepaalt hoofdgeld op f.0,30 en de 

ADS op f. 0,09 per lid/ per jaar.  

1932 Broeder Taeke Boonstra overleden; ( medeoprichter van doopsgezinde 
kring Assen, architect van o.a. doopsgezinde kerk in Assen, gedurende 30 jaar 

kerkenraadslid/boekhouder) hij legateert f.2000,- aan de Gemeente voor onder-

houd van het graf van hem en wijlen zijn echtgenote: het Boonstrafonds * Voor-

laatste aandeel in bouwterrein kerk uitgeloot; zusterkring schenkt laatste aan-

deel, zodat lening geheel is afgelost..  

1933. Vergadering Ring Zwolle in de kerk. Zusterkring verzorgt e.e.a. * daarna 
autotocht langs TT-circuit, sportpark en zwembad. * nadelig saldo DG Assen  

f. 71,- door zusterkring vereffend.  

1934. Ds. Spaans houdt lezing over organisatie van Doopsgezinden in Nederland 

als Broederschap * ALV: nadelig saldo DG Assen. f. 88,-- * ADS contributie  

vastgesteld op f. 5,- per lid.  

1935 ALV. met 28 aanwezigen. Aantal leden 65 * veel mutaties * zusterkring 

verdubbelt bijdrage voor gebruik consistorie tot f. 50.- * ds. Spaans houdt lezing 
over ‘Huidige Crisis’.  

1936 Gemeenteavond lezing met lichtbeelden over Architectuur van Friese 

dorpskerken, door twee militairen van het Asser garnizoen.  

1937 Mede dankzij de collectes bij twee huwelijksinzegeningen is er een batig 

jaarsaldo t.w. f. 52,52  

( In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 14 juli 1937 stond een grote 
foto van een deftig bruidspaar met twee bruidsmeisjes of beter -dames. Het on-

derschrift luidde: In Assen is gisteren het huwelijk voltrokken tusschen Jonk-

vrouwe Mr.C .Baronesse De Vos van Steenwijk dochter van de Commissaris der 

Koningin, en de heer J.van Epenhuyse.. Bruidsmeisjes waren de zuster van de 

bruid en de Freule Van 

Voorst tot Voorst. Op de 
foto het bruidspaar bij het 

verlaten van het kerkge-

bouw der Doopsgezinde 

Gemeente Oranjestraat.)  

 

 

1938 Aantal leden 69; 
drie dopelingen;* zuster 

S. wordt leidster zondag-

school, maar dient zich te 

onthouden van uiten haar 

politieke sympathieën * 

elektrische verlichting in 
het kerkgebouw: 7 lam-

pen, 5 stopcontacten) 

kost totaal f. 175,- * ; 

zusterkring betaalt ge-

deelte ( consistoriekamer) 

conform toezegging in 
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1926 * . op verzoek kostersechtpaar De Roo ontslag verleend *  
* nieuw kosterspaar benoemd: zr. Mennega-Brouwer en echtgenoot, voor f. 75,- 

per jaar * . br. Klabou gekozen in Raad van Toezicht V.C.J.C. Jeugdverband 

Meyboom, waarin DG Assen participeert.  

( Afd. Assen van Vrijz Christelijke Jeugd Centrale genoemd naar N.H. Asser pre-

dikant, had (omstreeks 1955) een eigen clubhuis gebouwd achter ‘De Kern’ het 

V.V.H.. verenigingsgebouw waaraan o.a. br.C. Wassenaar daadwerkelijk had 
meegewerkt. Ook in jaren 1970  tot aan de opheffing in 1990 participeerde 

doopsgezinden in het bestuur. Op deze plek stad nu het appartementengebouw 

‘De Kern’)  

1939 Ds. S .Spaans gaat met emeritaat * DG. Assen en Stadskanaal vacant. * 

via Zwolse Ring: ds. Verveld, van Blokzijl en ds. v.d.Sluis, van Giethoorn consu-

lenten voor Assen * via GDS ds.Vis van Winschoten, consulent voor Stadskanaal 
* tweede kolenkachel in de kerk aangebracht “aan de vrouwenkant”; (westzijde) 

* groep Remonstranten houdt maandelijks diensten in doopsgezinde kerk ad. 

f.15,- waarvan f.2,50 voor de koster * Batig saldo 1938: f. 645,81 * totaal 25 

kerkdiensten met gastpredikanten * kerkbezoek stabiel.  

1940 Batig saldo f. 1064,35 * DG Assen gehele jaar vacant * Ds. v.d. Water van 

Zwolle consulent; * Vrijzinnige Protestantse Radio Omroep en het blad Vrije Ge-

luiden worden aanbevolen; * DG Assen schenkt f. 25,- t.b.v. oorlogsschade 
doopsgezinden in Rotterdam..  

 

 

Wordt vervolgd, Geert de Jong 

 

 

Preekboek 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 
zondagse diensten. 

 
Zondag 20 mei 2018 Pinsteren. Gezamenlijke dienst met de VVP 
 
Voorganger   - mevr. F. Dijk 
Organiste   - zr. T. Van Nimwegen 
Thema   - “Als de geest is uit de fles is…….”. 
Muzikale overdenking - “Geest van hierboven”. 
De dienst werd verder begeleid door `t A-koortje o.l.v. Maarten 
Groen 

 

Zondag 3 juni 2018 

 

Voorganger              - ds. J. Kikkert 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “Verhalen van toekomst, hoe dan  

ook…..  ” 
Muzikale overdenking:    - “Nun lasst uns Gott dem Herren” van  

Johann Michael Bach (1648-1694)  
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AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten   

 

Zondag   17 juni 10.00 uur zr. J. Valk 

Zondag   24 juni 10.00 uur Buitendag GDS 

Zondag   1juli 10.00 uur ds. J. van der Meer 

Zondag  15 juli 10.30 uur ds. T. Weidema-Bos  

     (gezamenlijke dienst met de VVP) 

Zondag  29 juli 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
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Hoe was de MERK-2018? 
 
Eenmaal in de zes jaar komen Doopsgezinden uit Europa bijeen: in 2012 in Zwit-

serland en nu, van 10–13 mei in Montbéliard, Frankrijk. Montbéliard, de stad van 

Peugeot! 

Het thema: Geloofsoverdracht. Hoe vertellen wij het verhaal, de verhalen ver-

der? Wat raakt ons daarin, wat boeit ons in ons leven? “Zo’n verhaal kun je niet 

voor jezelf houden; leef het verhaal!” Daar gingen we in vele toonaarden mee 
aan de slag. Uit Nederland een speciale bus met 50 jeugd en jongeren! 

 

Bijdragen uit Nederland, met o.a. het diakonale project Doperse Dis Groningen, 

met enthousiasme voor het voetlicht gebracht door Pijke Vossestein; Jantina 

Huisman en Wieteke van der Molen, oftewel wij kwamen goed voor de dag. 

Een wervelende show op zaterdagavond, absoluut spectaculair! 

Containers gevuld met hulpgoederen zoals comforters (zelf gemaakte dekens 
‘quilts’) en schoolpakketten, met bestemming Syrië. Ook tijdens de MERK werd 

hier nog volop aan gewerkt. 

Excursies, workshops, de stands van de verschillende instellingen en natuurlijk 

de grote slotviering op zondagmorgen in de grote ruimte van de Axone. Al met al 

een gigantische organisatie om een en ander vlekkeloos te laten verlopen en dan 

uiteraard niet met een Franse slag. Integendeel, het verliep in grote lijnen heel 
goed. 

 

Het Nederlandse team heeft inmiddels het evaluatieverslag naar Frankrijk ge-

stuurd en op 29 en 30 juni ben ik nog een keer in Montbéliard voor de slotronde.  

 

 Om een idee te geven over de opkomst, de omvang etc. geef ik graag een 
aantal getallen door: 

 In totaal zijn 2300 badges (naamkaartjes) uitgedeeld. 

 De opkomst uit de verschillende landen: Frankrijk 809, Duitsland 275, Zwit-

serland 342, Nederland 162, Oekraïne 21, Spanje 20, Engeland 13, Portugal 

6, Oostenrijk 6, Litouwen 4, Albanië 1.  

 In totaal 18 landen vertegenwoordigd. 

 Gemiddelde leeftijd van alle deelnemers: 48 jaar. De oudste deelnemer: 92 
jaar. 

 Hemelvaartsdag en vrijdag: 1200 deelnemers, zaterdag 1400 en zondag 

2300. 

 Maaltijden/voeding: 

 Er zijn 7100 maaltijden verstrekt. Mede dankzij een groot aantal vrijwilligers 

uit de Doopsgezinde Gemeente Montbéliard liep een en ander gesmeerd! 
 Spelers in de show Ver van huis (Far from Home): 

 Op het podium: 116 spelers. Achter de schermen: 91 mensen. Totaal: 207. 

 

Over drie jaar zal het Doopsgezind Wereldcongres op Java (Indonesië) worden 

gehouden (6 – 11 juli 20121) en de volgende MERK? Waarschijnlijk in 2025, één 

jaar later dan gebruikelijk, omdat dat het jaar is dat in Zürich (Zwitserland) de 

Doperse beweging begon. 
 

Renze Pieter Yetsenga,  

algemeen coördinator MERK-2018, namens de A.D.S. 
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Draagt u Fredeshiem een warm hart toe? 
 
Op een steen vlakbij de ingang van Fredeshiem is een glasplaat aangebracht met 

daarop de tekst “Al het werkelijke leven is ontmoeting”.  

 

Velen die het gastvrije huis bezocht hebben of er een vakantie hebben doorge-

bracht zullen dat kunnen beamen. Immers, waar mensen elkaar ontmoeten ko-

men tongen los, worden er verhalen uitgewisseld en komen vriendschappen tot 

stand. Zo is “Buitengoed Fredeshiem” een Huis van Verhalen geworden, ook door 
het verhaal van haar eigen ontstaan. Velen dragen Fredeshiem een warm hart 

toe en willen meer doen dan er af en toe verblijven. Dat zijn de Vrienden van 

Fredeshiem.   

De Vrienden vormen een groep die door een jaarlijkse bijdrage net die extra’s 

mogelijk maakt waardoor het huis nog vriendelijker wordt. Daarbij wordt Vrien-

den de mogelijkheid geboden om met korting gebruik te maken van de Vrien-
denweek die in voor-en najaar speciaal wordt gehouden.  

 

Meer informatie bij mevr. Dj. Winkler Prins, Zambiastraat 32 , 2262 DG Delft 

Of via de website www.vriendenvanfredeshiem.nl/ 

 

 
 

 
Stadsklooster Groningen 
Een plek voor gebed ontmoeting en spiritualiteit 
 

Dagelijks 

Maandag tot en met zaterdag 

van 17.30 - 18.00 uur 
stilte en getijdengebed 

Zaal open vanaf 17. uur  

Lutherzaal 

van de Lutherse Kerk 

Haddingestraat 23, Groningen 

 

In de maanden juli en augustus op woensdag en zater-
dag   

stilte en getijden gebed van 17.00 - 17.30  

In het Hoogkoor van de Martinikerk in Groningen 

 

 

https://maps.google.com/?q=Haddingestraat+23,+Groningen&entry=gmail&source=g
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Ambassadeurs Grunneger Power gaan de buurt in 

Leden van lokale energiecoöperatie Grunneger Power informeren Stadjers over 
het besparen, opwekken en gebruiken van lokale, groene energie. Acht weken 

lang reist een groene deur (de Ambassadeur-deur) door verschillende wijken in 

de stad Groningen.  

Afgelopen zaterdag zette ambassadeur Nynke Dijkstra de deur open van de 

Doopsgezinde Kerk Groningen in de Oude Boteringestraat. Buurtgenoten kwa-

men langs met vragen die uiteenliepen van het gebruiken van lokale, groene 
energie tot de mogelijkheden om van het gas af te gaan. 

‘Als Doopsgezinde Kerk willen wij zo snel mogelijk van het gas af’, aldus Nynke 

Dijkstra. ‘Zelf hebben we alle verlichting vervangen door LED. Daarnaast hebben 

we zonnepanelen gekocht in het gezamenlijke Zonnepark Vierverlaten. Wij kun-

nen op ons monumentale gebouw geen panelen plaatsen, dus is dit een prachtig 

alternatief. Verder kijken we naar uitbreiding van de dubbele beglazing en de 

mogelijkheden voor een warmtepomp. Door ambassadeur te zijn willen we graag 
meer mensen aanmoedigen om mee te doen aan de energietransitie. Iedereen 

kan meedoen!’ 

Met de ambassadeursactie wil Grunneger Power op een laagdrempelige manier 

Stadjers uitnodigen de mogelijkheden te verkennen voor verduurzaming. ‘Het 

mooiste aan deze actie is dat onze leden zelf actie ondernemen om hun buren te 

informeren’, vertelt Annemarie Hofman van Grunneger Power. ‘Wij helpen ze 
daarbij. Juist dat is de kracht van een coöperatie. Met meer dan 2.000 leden 

hebben we enorm veel mogelijkheden om Groningen gezamenlijk te verduurza-

men!’ 

Meer informatie over de tijden en locaties waar de deur open staat, is te vinden 

op: www.grunnegerpower.nl/ambassadeur. 

 
 

http://www.grunnegerpower.nl/ambassadeur


 

 

Colofon Assen 

 

Consulent voor het gehele pastoraat 

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

Roden 

06-51516030 

erkenraad: 

Voorzitter: A.J. Anema, Plataanweg 

33, 9401 TR Assen 
telefoon 0592  202015 

 

Secretaris/ledenadministratie: 

J. Wester-Veenstra,  

Telgenkamp 7, 9451 GE Rolde 

0592-248053 

secretaris@dgassen.doopsgezind.nl 
 

lid: R.de Poel-Hijlkema 

Hoofdweg 220, 9421 VE Bovensmilde 

0592-412404 

 

Uitvoerend boekhouder: 
T. Koudenburg-Huizinga,  

Tymanshof 8, 9403 PJ Assen 

0592-375895 

Rek.nr.NL18RABO0302912592 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente p/a 

Tymanshof 8 
 

Kerkgebouw:  

Oranjestraat 13, Assen 

Postadres: Telgenkamp 7,  

9451 GE Rolde 

info@dgassen.doopsgezind.nl 

www.doopsgezindassen.nl  
 

  

 

Colofon Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 

Ds. Geert Brüsewitz (pastoraat) 
Ruischerwaard 36 

9734 CE Groningen 

050- 8500 387 

& 

Ds. Jacob Kikkert 

Entinge 7 
9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Br. Hendrik Jan Woltersom 

06-2293 1910 

e-mail: 
hj.woltersom@kkgkka.nl 

 

Secretaris: 

Zr. Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595-441339 

e-mail 
anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

 

Boekhouder: 

Zr. Margriet van der Tuuk-Homan 

0595-422412 

e-mail 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J. Willingestraat 15 

9967 PB  Eenrum  
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