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                              Doopsgezinde gemeente 

                       Mensingeweer te Eenrum 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 06-5429 6082 

(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 06-5429 6082),  

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 
 

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 19 december 2018. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 12 december 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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Tempus Adventus - Oorlog 1914-1918 
 

Wapenstilstand 11 november 1918. Precies honderd jaar geleden 

Op 11 november 1918 om 11 uur zwegen de wapens, zo was door de strijdende 

partijen afgesproken tijdens de onderhandelingen over de wapenstilstand. En dus 

werd er ook precies tot 11 uur gevochten en vonden er in die laatste minuten 

voor 11 uur op 11 november 1918 alsnog soldaten de dood. Dat is dit jaar pre-
cies 100 jaar geleden en op 11 november van dit jaar werd er dan ook veel aan-

dacht besteed aan deze gruwelijke oorlog. Met uiteraard veel vlagvertoon en 

woorden over vrede.  

 

 
 

Nog steeds geen vrede 

Maar die vrede is er nog lang niet. En de oorlogen die er momenteel woeden,  
zijn nog erger dan die van 1914-1918. Het valt alleen wat minder op omdat er 

niet, zoals in 1914-1918,  een ontzettend lange frontlijn loopt van Nieuwpoort in  

België tot Bazel in Zwitserland. Deze frontlijn werkte destijds als een scheiding  

voor West-Europa. Deze frontlijn lag vier jaar lang muurvast en alle pogingen om 

terrein te winnen op de vijand, ging bij beide partijen met verliezen van tien dui-

zenden per aanval gepaard.  
 

En o wee, als je gewond raakte in het gebied tussen de twee loopgraven in: het 

niemandsland.  Dan moest je wachten tot de slag over was en was je daarna vol-

ledig afhankelijk van de barmhartigheid van  soldaten van zowel je eigen partij 

als de tegenpartij….En: van geloof, hoop en liefde.  

 
Britse gewonde soldaat geholpen door Duitse soldaat 

En zo kon het gebeuren dat een gewonde Britse soldaat, bij de Slag aan de 

Somme, door een Duitse soldaat werd geholpen en werd opgelapt. Automatisch 

was zijn lot, dat hij dan een krijgsgevangene werd, maar dat werd in zo’n ver-

schrikkelijke oorlog niet erg gevonden. Dan sneuvelde je in ieder geval niet.   

 

Britse soldaat komt in Nederland terecht  
Bij een gevangenenruil in het neutrale Nederland, moest deze Britse soldaat 

eerst in Nederland  blijven, onder auspiciën van de Britse Ambassade, welke  zijn 

verblijf  in Nederland betaalde, in afwachtring van het einde van de oorlog. Ver-

volgens is deze soldaat in 1918 niet teruggekeerd naar Groot Brittannië, maar 

bleef in Nederland,  trouwde in Nederland en stichtte een gezin, waarvan een 

nazaat momenteel zeer betrokken is bij een Doopsgezinde Gemeente. 
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Momenten op het slagveld van geloof, hoop en liefde 

Dat moment op dat slagveld, waar die Duitse soldaat deze Britse soldaat vindt, is 

een echt moment van geloof, hoop en liefde. En vooral een moment van hoop. 

Hoop, ondanks het feit dat alle hoop letterlijk de grond was ingeslagen door de 

granaten.  

 
Kerstfeest als baken van vrede  

Het Kerstfeest is daarom ook meer dan alleen maar een feest van vrede. Het is 

het feest van geloof, hoop en liefde. Het Kerstfeest is ook een baken van hoop 

voor de mens. Net zoals in de woelige wereld van 1914-1918,  het Licht van God 

even oplichtte in de momenten van barmhartigheid van de soldaten naar elkaar, 

zo lichtte het Licht van God ook op in de velden van Bethlehem. En ieder jaar 
opnieuw mogen we dit Kerstfeest verwachten. Als het échte baken van vrede 

voor de wereld!!! 

 

Ds Klaas van der Werf 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten  
 
 

 

Dinsdag 20 november 

17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor 

dak en thuislozen 

Donderdag  22 november 

20.00 uur DoReCafe in de Doopsge-
zinde kerk; Schelto Kruijff en Nynke 

Hoogland over belangrijke beslissin-

gen in de laatste levensfase 

 

Zondag 25 november 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 
Laatste zondag kerkelijk jaar, 

samen met DG Eenrum 

 

Maandag 26 november 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Haren 

 
Donderdag 29 november 

20.00 uur Broederkring 

 

Zondag 2 december 1e Advent 

10.00 uur Avondmaal 

Ds. G.J. Brüsewitz 
 

Maandag 3 december 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Roden 

 

Dinsdag 4 december 
10.00 uur Koffiemorgen  

 

Zaterdag 8 december 

20.00 uur Concert Koor Panta Rhei; 

“Glass meets Britten” 

 

Zondag 9 december 2e Adevent 
10.00 uur Ds. Wiske Beuker 

Dienst samen met DG Eenrum 

17.00 uur Inonavesper  

 

Maandag 10 december 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 
koor in Roden 

 

 
 

 

 

 

Dinsdag 11 december 

18.00 uur Mennomaaltijd 
 

Woensdag 12 december 

Redactievergadering 

 

Vrijdag 14 december 

20.15 uur Kerstconcert Noord Neder-
lands Gitaarensemble 

 

Zondag 16 december 3e Advent 

10.00 uur Kerkdienst in Roden 

Ds. K. van der Werf  m.m.v.  

Noordelijk Doopsgezind koor   

Geen dienst in de Doopsgezinde 
kerk Groningen 

 

Maandag 17 december 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Roden 

 
Dinsdag 18 december 

17.30 uur Kerst Doperse Dis; Kerst-

maaltijd voor dak- en thuislozen 

 

Zaterdag 22 december 

20.15 uur Kerstconcert studenten-
koor GICA 

 

Zondag 23 december 4e Advent 

10.00 uur Geen dienst 

16.00 uur Kliederkerstfeest 

Voor jong en oud 

 
Dinsdag 25 december 

10.00 uur kerstviering  

Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Zondag 30 december 

Geen dienst 
 

Maandag 31 december 

17.00 uur Oudjaarsdienst 

Ds. G.J. Brüsewitz 
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In Memoriam  
Aaltje Tjeerdiena Smedes-Katt 

 
Op 3 november hebben we afscheid genomen van 

onze oer-doopsgezinde zuster Annie Smedes          

in onze en ook haar Vermaning aan de Oude Bote-

ringestraat.  

In goede herinnering aan haar waren er lekkere 
hapjes en snoeperijen, en zelfs, als herinnering aan 

haar werktijd bij Jos Beeres, citroenjenever, één 

van haar lievelingsdrankjes.  

Er waren ook goede woorden, maar misschien dat 

ze dat zelf minder vond, in ieder geval minder be-

langrijk, want ophemelen en opsnijden en kijk mij 

eens, daar had ze een grondige hekel aan! Maar we 
hebben geprobeerd met elkaar, een beetje in haar 

geest afscheid te nemen. Wij bleven met Jan Roel, 

Sita en Heike, helaas kon Hanneke er niet bij zijn,  

aan de Oude Boteringestraat en haalden herinne-

ringen op aan Annie Smedes, Auli vergezelde haar 

naar haar laatste plek.  
 

Het was goed, deze afsluiting zo, nadat ze al zo lang steeds meer van wie ze was 

had moeten inleveren, ondanks alle goede zorgen van het personeel in de Brink. 

Zelfs Marcel, één van de jongens over wie ze zo lang gemoederd had, was hele-

maal uit Utrecht gekomen. Hij had nog vele goede herinneringen aan haar.  

 
Op 30 oktober is Annie overleden, in de hoge ouderdom van 96 jaar. Ze groeide 

op in Noordhorn, waar ze met vriendin Ida meedeed aan de activiteiten van de 

doopsgezinde gemeente. Op de fiets mee op avontuur met Da Tieks Koening. In 

Groningen ging ze aan het werk, een voor haar ongetwijfeld fijne periode. Ze had 

het er vaak over. Ik denk dat de zelfstandigheid en het zelf kunnen bepalen van 

je leven heel wezenlijk voor haar waren.  

Ook later en in de ontmoetingen die ik met haar had kwam dat naar voren, die 
wens om een eigen spoor te gaan, met een zekere vastberadenheid, maar ook 

met humor. Niet dat ze zo heel nadrukkelijk met een eigen weg op de voorgrond 

kwam, dat niet, daar hield ze ook niet van, maar ze had wel zo haar eigen din-

gen. Ik ben immers een Katt zei ze dan. En een kat was ze, want ik haar huis 

driehoog aan de Kamerlingh Onnesstraat, waar ze zolang woonde en eigenlijk 

niet wegwilde, stond de kachel altijd hoog en waren de gordijnen bijna dicht. 
Donker en lekker warm, zoals een kat het wenst.  

 

Na werk bij Beeres werkte ze onder andere bij accountantskantoor Tamminga, 

waar ze ok later haar man leerde kennen. Samen kregen ze twee kinderen, en 

dat vond ze prachtig. Ze was erg zorgzaam, ze hield er van de kinderen te ver-

troetelen, en toen ze groter werden vond ze het fijn als de kinderen volk mee 

naar huis namen. Dat was gezellig. Het zorgzame was ook wel eens te veel van 
het goede voor de kinderen. Je moet immers ook je eigen weg gaan.. Maar het 

zorgen, en de behoefte daaraan hebben haar zeker bij het werk in het Martini-

ziekenhuis en de Mesdag gebracht. Als vrijwilliger, vanuit de doopsgezinde ge-



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
 

5 

 

meente, kon ze daar heel wat zorgzaamheid kwijt. Met sommige jongens uit de 
Mesdag heeft ze vele jaren contact gehad, ook toen de leeftijd het haar niet 

meer mogelijk maakte om actief als vrijwilliger in de kliniek te zijn, bij de vierin-

gen. Het moederlijke heeft ongetwijfeld naast dat ze het fijn vond om te doen, 

ook vele anderen die met haar contact kregen goed gedaan.  

 

Zelf was haar jeugd best wel streng en niet altijd even makkelijk geweest, met 
hele duidelijke regels wat wel en niet mocht. Misschien dat ze daarom meestal 

niet zo van oordelen hield, behalve dan oordelen over oordelen, want iets daar-

van had ze ook in zichzelf. Maar vaak overheerste het begrip voor mensen. Vaak 

zei ze over de cliënten van de Mesdag: “Vind je het gek met zo’n jeugd, dat het 

verkeerd ging”. Misschien dat ze daarom zo ruimhartig was en alles goed vond, 

op het grenzeloze af. Want grenzen stak ze ook wel graag over, zelfs in haar ou-
de dag zag ik af en toe een ondeugende blik in haar ogen. Ze hield van grapjes 

en gek doen.   

Misschien wel daarom was ze hier wel op haar plaats, en werd ze ook gewaar-

deerd. Niet gewoon en doorsnee, maar een beetje bijzonder en wat eigenzinnig. 

Ik mocht dat zeker in haar, zelf uit een Doopsgezind nest, weet ik van de af en 

toe best zware ethische druk van wat wel en niet hoort, van wat je wel en of niet 

moet doen. Dan is het fijn als er een beetje humor is, een beetje luchtigheid. Het 
leven is al serieus genoeg. Helaas ging het met de jaren achteruit, ook al zei ze 

dat ze elke dag nog ik weet niet hoe vaak de trap op en neer liep. Maar ze kwam 

niet zo vaak meer buiten, en het leven werd eentoniger en daar hielpen mooie 

herinneringen en plakboeken maar een heel klein beetje bij! Ze was altijd goed 

gemutst, maar ook wel wat eenzaam aan het worden, ondanks dat er best men-

sen over de vloer kwamen. Maar als je dat dan snel vergeet, drukt het alleen zijn 
van de tussenmomenten steeds zwaarder.  

Ook, ondanks de hulp van vele kanten, het verzorgen van eten en het huis werd 

te zwaar. En het is goed dat er toen een plek was in de Brink, ook al was het 

zwaar om haar huis vaarwel te zeggen. In de Brink is ze verzorgd tot het einde, 

toen ze in rust van dit leven weg is gegleden. Moge zij rusten in vrede, in de 

hoede van Eeuwige, en mogen zij die haar missen zich getroost weten door 
mooie herinneringen. 

 

Ds. Geert Brüsewitz 

 

 

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidzondag 
 
De kalender van het kerkelijk jaar loopt op zondag 25 november op zijn einde, 

de kalender van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk van oudsher. 

Voor we de tijd van advent ingaan, op weg naar Kerstmis, staan we op deze 

‘Eeuwigheidszondag’ nog een moment stil. Zo nemen wij tijd en ruimte om stil te 

staan bij de vergankelijkheid van het leven. Leven, liefde en eeuwigheid worden 

gevierd, terwijl we ons bewust zijn van eindigheid en de alomtegenwoordige 

macht van de dood.  
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Op Eeuwigheidszondag gedenken we onze overledenen, in het bijzonder degenen 
uit ons midden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen dan de na-

men van gemeenteleden die ons dit kerkelijk jaar ontvallen zijn en er wordt in de 

dienst een kaars aangestoken als teken dat we ons blijvend met hen verbonden 

voelen. We zeggen daarmee dat een toekomst niet denkbaar is zonder deze 

dierbaren die in gedachten, in liefde, en in herinnering met ons mee gaan.  

 
Nabestaanden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn en in de dienst een kaars 

aan te steken ter nagedachtenis. Daarna is er een moment voor iedereen die ui-

ting wil geven aan het gemis van een dierbare. Kort of langer geleden, dichtbij of 

ver weg Ook kan dan de naam genoemd worden bij het aansteken van de kaars. 

U wordt dan verzocht voorafgaand aan de viering deze naam in ons gebeden-

boek te schrijven dat bij de ingang van de kerk ligt. Zo vieren we in de gebro-
kenheid van ons bestaan  een moment van tederheid en dankbaarheid als wij op 

25 november, Eeuwigheidszondag, al die namen noemen van hen die ons zijn 

voorgegaan. 

 

ds. Jacob Kikkert 

 

 
 

Uitnodiging voor de Avondmaalsviering op 2 december 

 

Op de eerste zondag van advent vieren we avondmaal. Dit doen we omdat het 

belangrijk is van tijd tot deze maaltijd te vieren. Niet alleen als gedachtenis aan 

en bij het leven en sterven van Christus, maar ook omdat het een manier is om 

uitdrukking te geven aan onze verbondenheid als gemeenschap. In doperse 
woorden noemen we het Avondmaal: Enigheid vieren. Dat is geen exclusief ver-

bond van Doopsgezinden in Groningen, maar een uitdrukking die voor mij in de 

richting van innigheid gaat. We hebben wat met elkaar. Als betrokken bij onze 

geloofsgemeenschap.  

We hebben wat aan elkaar en we kunnen wat voor elkaar betekenen. Door eigen 

keuze aan onze gemeente verbonden, worden we deel van een groter geheel dat 

we helemaal niet in zijn geheel hebben gekozen, maar dat wel op elkaar is aan-
gewezen, en samen probeert inhoud te geven aan de stem van diegene die ons 

riep hem te volgen deze wereld in, daar waar mensen er voor elkaar kunnen zijn. 

We vieren dat met elkaar, maar het verbindt ons zeker ook met velen in de we-

reld die net zo verlangen en hopen op het Rijk van de Eeuwige, dat een ant-

woord wil zijn op alle brekerij, verdeeldheid en scheiding die er is.  

 
Het is dus belangrijk om samen dit maal te vieren, ook al lijkt het een vreemd 

gebeuren met zo’n plechtig stukje brood  en zo’n klein slokje wijn. Maar de bete-

kenis zit niet in dat bekertje of dat stukje brood, we ontdekken de betekenis op 

het moment dat we er zijn en met elkaar delen. Niet als een plichtpleging maar 

als een belofte. Misschien krijgt het wel steeds meer betekenis door het te doen! 

 

De kerkenraad van de gemeente nodigt ons allen uit voor dit Avondmaal 
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Kort nieuws uit de kerkenraad  2 oktober  2018 
 
Voorzitter Jan Cees  opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  

Marjolein leest als inleiding een gedicht van Jean Pierre Rawie; “Stel dat de 

avond niet zou vallen” (gelezen in de St Bavo in Haarlem). Op 15 september jl. 

hebben Kerkenraad en Commissie van Beheer een bijeenkomst gehad in de 

Veenhof; door ieder als goed en opbouwend ervaren. N.a.v.  de gesprekken op 

deze bijeenkomst is een stuk geschreven met als titel :  ‘Aan de slag met de toe-
komst’.   

Tijdens deze  KR vergadering wordt dit schrijven besproken en aangepast.  Na 

overleg met de Commissie van Beheer zal het definitieve stuk voorgelegd worden 

aan de ledenvergadering in het najaar, met de vraag om de in het stuk genoem-

de voorstellen en mogelijkheden verder te verkennen. Het eindverslag van het 

gesprek over leden/vrienden/belangstellenden zal ook in de ledenvergadering 

worden gepresenteerd. 
 

Er is op 9 november een bijeenkomst gepland met gemeente Assen, Wester-

kwartier, Eenrum en Groningen. Van iedere gemeente zullen één of meer perso-

nen aanwezig zijn.  Er zal gesproken worden over o.a. ontwikkelingen  in de ge-

meenten, verwachtingen over wederzijds gemeentebezoek,  inzet predikanten en 

het contact tussen de kerkenraden. 
Tot slot brengt Paulina de hartelijke groeten over van de Mennonitische / Menno-

nite gemeente in Seattle waar zij onlangs te gast was. 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

 

Afscheid van Mariska Ritsema t.g.v. haar verhuizing naar Den 
Haag (foto Albert Visser) 
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Kerstcadeau voor daklozen 
 

Als u dit leest, dan zit u waarschijnlijk ergens lekker 

warm binnen. Helaas is dat niet iedereen gegeven. 

Er zijn mensen, die buiten in de kou moeten overle-

ven. Als u deze mensen een warm hart toedraagt, 

dan wilt u wellicht een klein kerstcadeau geven.  
Bijvoorbeeld warme sokken, handschoenen, een 

sjaal of een muts. Het hoeft niet duur te zijn, voor 

een paar euro kunt u al iemand een groot plezier 

doen! Mocht u meer willen uitgeven dan kunt u meerdere kleine cadeaus kopen. 

Ook zelfgebreide of gehaakte mutsen en sjaals vinden altijd gretig aftrek!  

 

Wij willen graag dat daklozen hun cadeau zelf kunnen uitkiezen. Om die reden 
pakken wij cadeaus in doorzichtig folie in. U kunt de cadeaus ook niet ingepakt 

aanleveren, dan pakken wij ze in. Houd er verder rekening mee dat de meeste 

daklozen het liefst stoere donkere kleuren dragen. Wat altijd zeer gewaardeerd 

wordt door onze gasten is een kaartje erbij met een persoonlijke bemoediging.  

 

U kunt uw kerstcadeaus inleveren tot en met zondag 16 december in onze 
Doopsgezinde Kerk in Groningen (Oude Boteringestraat 33). Alvast bedankt! 

Pijke Vossestein, kok Doperse Dis 

 

 

Vrijwilligers helpen bij verhuur 
 

Sinds een paar jaar proberen we de Kerkzaal, de Mennozaal en de Diaconie va-

ker te verhuren voor andere activiteiten dan die van onszelf. We hebben immers 
prachtige zalen. De inkomsten kunnen we goed gebruiken. De koster is er heel 

goed in geworden om die verhuur goed te laten verlopen. Zo zijn er nieuwe vaste 

klanten, zien we steeds vaker heel aardige concerten, en doe RUG en HOVO re-

gelmatig een beroep op ruimte.  

Ook zijn er de nodige lezingen te beluisteren of cursussen te volgen. Vaak over-

dag, maar ook gaat het om avonduren. De koster kan dat natuurlijk niet alleen. 
Soms is het gezelschap zo groot dat assistentie gewenst is. Of is er zoveel ver-

huur dat ze niet goed aan het andere werk toe zou kunnen komen.  

 

Gelukkig heeft zich een flink aantal vrijwilligers aangemeld om haar bij te staan. 

Soms als assistent, soms ook om zelfstandig alles te doen wat nodig is voor een 

goed verloop. Onder leiding van kerkmeester Jantien Groeneveld komen we eens 

per kwartaal bij elkaar om de volgende periode te organiseren en het werk te 
verdelen. Een heel gezellige groep is het, die veel plezier beleeft aan deze activi-

teit. Tot ieders tevredenheid en natuurlijk ook die van de koster.  

 

Extra inzet is natuurlijk altijd wenselijk. Dus wie zich geroepen voelt voor deze 

aardige “klus achter de schermen”, die is van harte welkom! 

 
Pieter Westra 
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Bijeenkomst wijk 5 in teken van pelgrimeren 
 
Het thema dat tijdens de middag van vrijdag 12 oktober in de bijeenkomst van 

de wijk Groningen–Noord centraal stond was pelgrimeren. De middag werd ge-

houden in Wierumerschouw bij de familie De Weijs. 

 

Dominee Geert Brüsewitz was aanwezig om het onderwerp in te leiden. Dat ge-

beurde overigens pas nadat de aanwezigen eerst even hadden bijgepraat. Omdat 
een enkeling niet alle aanwezigen kende, was er eerst een voorstelrondje. 

 

Dominee Brüsewitz vertelde over de Doopsgezinde Gemeente Eenrum, waar hij 

het onderwerp ook onlangs had behandeld, een gemeente, die met Pinksteren 

2019, na precies 200 jaar te hebben bestaan, wordt opgeheven. In Eenrum 

wordt er in oecumenisch verband elk jaar gepelgrimeerd. 

Aan de orde kwam daarna de grote invloed van de kloosters in het Groninger 
land, waarbij het Cisterciënzer klooster in Aduard van wel heel groot belang was 

geweest, niet alleen op geestelijk gebied, maar ook op het vlak van onderwijs, 

de waterhuishouding, de bouw en de landbouw.   

 

Vervolgens kwamen er, als vanzelf,  nog enkele onderwerpen langs, die de moei-

te meer dan waard waren, zoals o.a. de medische ethiek. 
 

In de wijk Groningen Noord vinden er twee wijkbijeenkomsten per jaar plaats. 

Het gaat daarbij om een middagbijeenkomst in het najaar en een avondbijeen-

komst in het vroege voorjaar. De reden daarvoor is dat de leeftijdsopbouw in 

deze wijk zeer uiteenloopt. Er zijn veel ouderen, die graag naar een bijeenkomst 

komen, die overdag wordt gehouden. Daarnaast zijn er veel jongeren, die over-
dag werken. Voor hen is een avondbijeenkomst geschikter.  

                                                                                                                                 

Janny de Weijs-Krol 

 

 

Wijkbijeenkomst wijk 3 
 

Wijk 3 had op donderdagavond 25 oktober een gezellige bijeenkomst in de Di-

aconie. Aan het begin werd het gedicht 'Wolken'  (vrij naar Joni Mitchell) voor-

gelezen waarna er spontaan geanimeerde gesprekken ontstonden.  

 

Na afloop werd na overleg afgesproken dat de volgende activiteit zal plaatsvin-

den bij Tine de Boer, Oude Riet 38 op zondagmiddag 3 maart 2019.  We starten 
om 14.00 uur. Mogelijk wordt dan een bezoek gebracht aan de dorpskerk in 

Dorkwerd die op loopafstand van Tine ligt. 

 

Moeite met lopen? Er zijn ook auto's beschikbaar voor transport. 
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LANGER LEVEN? WAARDIG LEVEN!  DoRe-Café  
 

Aanstaande donderdag 22 november, om 20:00 uur is alweer de 3e en laatste 

aflevering van een drieluik van het DoRe café over levenseindevraagstuk-

ken, in de  kerkzaal van de Doopsgezinde kerk (zaal open 19:30 uur)  

Na de eerdere inleiding in september van ethicus Frits de Lange en de film ‘Fore-

ver’ in oktober, van Heddy Honigmann, richten we ons in november op:de prak-
tijk van  gezondheidszorg en thuiszorg. 

 

Dit keer is er participatie van leden uit eigen kring, die vanuit hun expertise en 

werkervaring elk een korte inleiding zullen houden:  

 

Deze gastsprekers zijn: 
 

Schelto Kruijff, chirurgisch oncoloog in het UMC Groningen (lid remonstrant-

se gemeente) en  

 

Nynke Hoogland, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg in het centrum van 

Groningen waaronder ook het Hospice (lid doopsgezinde gemeente). 

 
 

Aan de hand van een casus zal dr. Kruijff schetsen voor welke beslissingen hij 

als arts komt te staan, welke afwegingen een rol spelen en hoe je daar als arts 

soms mee worstelt. Daarbij komt ook het spanningsveld tussen het behandelen 

en de verwachtingen van de patiënt aan bod. De insteek van ‘waarde gedreven 

geneeskunde’ brengt de grotere lijn in beeld van de rol van de geneeskunde bij 
levensbedreigende ziekte en de overgang  die soms gemaakt moet worden van 

behandelen naar begeleiden en het maatschappelijk debat over wat waardig le-

ven en sterven is.  

 

 

Nynke Hoogland belicht de dilemma’s en ontwikkelingen in de thuiszorg. Zij 
probeert het zorgproces thuis op een zo goed mogelijke manier te begeleiden, 

daarbij rekening houdend  met de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager.  

 

 

datum:      donderdag 22 november 

plaats:       Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 31 

tijd:           20.00 uur  Zaal open: 19:30 uur 
toegang:    vrijwillige bijdrage 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 25 november 

Laatste zondag kerkelijk jaar met 

herdenking overledenen 

10.00 Ds. Van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 2 december, Eerste Advent 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Zondag 9 december, Tweede Advent 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Denkt u ook aan:  
Dinsdag 11 december 

19.30 Adventsavond voor de hele 

gemeente die de zusterkring verzorgt 

 

Zondag 16 december 

10.00  Adventsdienst met koor in 
Roden, ds. K. van der Werf 

16.00 Gezinskerstviering met de 

zondagsschool in Haren  

U bent van harte uitgenodigd met 

kinderen, vrienden, grootouders en 

kleinkinderen hieraan deel te nemen. 
 

Zondag 23 december 

Geen dienst in Haren 

16.00 Kliederkerk in Groningen 

 

Maandag 24 december 

21.30 Kerstavonddienst met koor en 
ds. K. van der Werf  

 

Zondag 30 december 

Geen dienst 

 

Zondag 6 januari 
10.00 Nieuwjaarsdienst 2019 

Ds. K. van der Werf

 

 

 

 

 

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 20 november 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 

met ds. Van der Werf, bij de fam. 

Reidinga, Leeuwerikweg 7 

 

Donderdag 22 november 
19.45 Najaarsledenvergadering met 

o.a. de begroting voor 2019 

 

Maandag 26 november 

14.30 Zusterkring 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 
Woensdag 28 november 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Donderdag 29 november 

20.00 30+ bij Tineke en Gerlof 

 
Maandag 3 december 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Dinsdag 4 december 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Maandag 10 december 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Dinsdag 11 december 

19.30 Adventsavond voor de hele 

gemeente die de zusterkring verzorgt 
 

Woensdag 12 december 

09.30 Leesclub Borgman 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 
Maandag 17 december 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 november 2018 
 
Bij het begin van de vergadering is onze afgevaardigde naar de BV br. Anco de 
Vries uitgenodigd. Er zullen op de BV geen besluiten worden genomen, maar 

men praat over: het voorstel organisatiemodel ADS; het beleid van de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit 2019 en volgende jaren en over de toekomst van de Ne-

derlandse Doopsgezinden. Heldere plannen, die het mogelijk maken dat in de 

toekomst in de BV meer tijd is voor inhoudelijke zaken en regelzaken behandeld 

worden door de ledenraad. Br. De Vries zal op de ledenvergadering verslag doen 
van de BV op 17 november. 

Er is overleg geweest tussen de financiële commissie en de administrateur. De 

commissie heeft positief geadviseerd m.b.t. de subsidie voor het jeugdwerk van 

de GDS, het huurcontract van de Vreehof en de begroting. De stukken voor de 

ledenvergadering op 22 november heeft u inmiddels ontvangen.  

 
Daarna blikken we terug op de diensten. De Broederschapsdag op 7 oktober stond 

onder leiding van ds. Brüsewitz. Het Noordelijk Doopsgezind koor was een mooie 

verbindende schakel. De dienst ging onverwacht over in 3 workshops en werd af-

gesloten met een gezamenlijke lunch. Op 14 oktober ging Vicky van der Linde 

voor. De boodschap van de schriftlezingen was volgens haar: Om het eeuwige le-

ven te krijgen moet je geven wat je geven kan aan de ander, om samen in rijk-

dom te leven. Wanneer je niet alleen aan het beste voor jezelf denkt, dan komt 
ook de beloning van het binnengaan van het koninkrijk van God je toe. Wie geeft, 

krijgt. Het gaat niet om de omvang van wat je bezit, maar wat je ermee doet.  

 

Ds. Meihuizen vroeg zich af in haar preek op 21 oktober n.a.v. van het verhaal 

van Bileam in Numeri of ezels altijd ezels zijn? Ds. Van der Werf nam ons 28 ok-

tober mee naar het koninkrijk Hannover, waar de wortels liggen van zowel ons ko-
ningshuis als het Britse. Ook bij de GDS waren gemeenten uit Hannover (later Ost-

Friesland) aangesloten. Er wordt in de geschiedenis niet gevochten om een ander 

tot een geloof te dwingen, maar om politiek-economische motieven, waarbij de ver-

schillen in geloof als een dankbaar argument erbij gehaald worden om een strijd te 

rechtvaardigen. Ondanks de verschillen in het geloof, hoef je elkaar niet naar het 

leven te staan. De oecumenische dienst in de Nicolaaskerk op 4 november had als 

thema: Kome wat komt. Aan het eind werd een cheque van € 5.500 van de op-
brengst van het oud papier overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Voed-

selbank Groningen. 

 

Daarna kijken we welke zaken er nog geregeld moeten worden voor de komende 

diensten en bijeenkomsten. De lezing op 9 november over Job heeft ds. Kaaks 

afgezegd. Op 25 november herdenken we de overledenen. De zondagsschool-
kinderen zullen ook bij het begin van deze dienst aanwezig zijn.  

Vervolgens lopen we de agendapunten voor de ledenvergadering op 22 novem-

ber bij langs. Uit de mogelijke projecten voor de opbrengst van het oudpapier 

springen er twee uit: Het project ouderen in Armenië (op de grens met Georgië) 

om 29 ouderen de winter door te helpen met dekens en brandhout en een pro-

ject voor alleenstaande moeders in Brazilië, verzorgd door AMAS, de stichting die 
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ook zorgt voor de adoptiekinderen van WereldWerk, aangebracht door br. Rei-
dinga. 

Na het verdelen van kosterdiensten sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Mads Haadsma  

 
 

 

Zusterkring 8 oktober 2018 
 

Deze mooie oktobermiddag waren we met 13 zusters aanwezig. Ook is in ons 

midden Antje Fluks. Zij brengt onze beschilderde tegeltjes terug welke we tijdens 

ons uitje bij haar gemaakt hebben (en nog in de oven moesten). 

 

 
 
Oktober, herfstmaand, en dit jaar als de Maand van de Geschiedenis geken-

merkt. Met als thema “opstand”. 

Gerbrig opende met dit thema, waarmee je vele kanten op kan. Als kind leer je 

te gehoorzamen. Maar hoe vaak zijn we niet in opstand gekomen? Demonstreren 

is in opstand komen voor een bepaald doel. Het is van alle tijden, vroeger heette 

het oproer. Vele oorlogen zijn voortgekomen uit opstand, Ons eigen land heeft 
zijn bestaan te danken aan de opstand tegen de Spaanse koning Philips II. De 

Franse revolutie: strijden voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.  

Nelleke Noordervliet  schreef voor de Maand van de Geschiedenis over rebellie. 

En van alle verhalen raakte het verhaal over de jonge moeder Maeyken Wens 

haar het meest. Een vrouw die op vijf oktober 1573 in Antwerpen, na vele mar-

telingen, op de brandstapel stierf. Haar “misdaad” was dat ze doopsgezind was in 

plaats van katholiek zoals door Philips II was verordonneerd. Ze bleef standvas-
tig en haar geloof trouw. Ze werd verketterd en veroordeeld.  

 

Ze schreef een afscheidsbrief aan haar ongeveer vijftienjarige zoon Adraen. Deze 

jongen, die samen met zijn broertje aanwezig was bij de executie, zocht de vol-

gende dag in de as, en vond de schroef waarmee de tong van zijn moeder was 

vastgeschroefd geweest. De hartverscheurende brief en de schroef maken deel 
uit van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.  Tot zover 

een stukje geschiedenis.  

 

Na nog een lied was er de thee. Antje Fluks deelde de tegeltjes uit. (We hadden 

onze initialen erop gezet). En waren er wat trots op!  
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Fenna Tilstra vond een tijdje geleden een boekje van Corrie de Groot terug uit 
2002. Dit boekje met de titel  ‘Eén in de was, één in de kast, één aan de bast’, is 

de geschiedenis van ons ondergoed. De schrijfster zag op een rommelmarkt een 

onderbroek, vol stoppen en aangebreide pijpen in een andere kleur. Dat was het 

begin van de verzameling oud ondergoed van Corrie de Groot. 

Ze ging rondvragen: wie heeft iets bewaard uit grootmoeders tijd. Ze liep veilin-

gen af en keek in oude linnenkasten. En er kwamen natuurlijk prachtige verhalen 
en herinneringen. En vele gezegdes en spreekwoorden: Het hemd is nader dan 

de rok. Die heeft de broek aan. Zij staat in haar hemd.  

 

De oudste hemden zijn van linnen. Kostbaar, een heel proces om van vlas linnen 

te maken. Mannen droegen lange linnen hemden met slippen. Vrouwen hadden 

broeken met banden, lussen en strikken. Elastiek is er pas sinds 1926. Tot ca. 
1920 dragen kleine jongens ook een rokje. Eerst zindelijk zijn voor een broek! 

Na het linnen: katoen, flanel, tricot en in onze tijd veel kunststof. Rond 1890 

pleitte in Duitsland Prof. Jaeger voor wol, goed tegen reuma. Nadeel: niet warm 

wassen (krimp)! Jaegerondergoed is wereldberoemd geworden. En sinds de jaren 

zestig is er het T-shirt als boven- en onderhemd en slaaphemd! 

 

Nog veel meer was er te vertellen over deze en aanverwante zaken. Heel leuk te 
horen en ook nog wel herkenbaar. Maar kortom: in onze tijd is er veel om dank-

baar voor te zijn. Er is een enorme keuze en makkelijk in de was. Maar wat wa-

ren onze ouders en voorouders veel duurzamer bezig! 

Zo kwam er een einde aan een heel leuke en gezellige middag. We zongen nog 

een lied en wensten elkaar wel thuis. 

 
Ria Dijkman- Leutscher 

  

 
Zusterkring 5 november 2018 
 

Deze maandagmiddag waren we met 15 zusters. Onze gast was deze middag de 

heer Wytze Brandsma, dichter, theoloog en als hobby heeft hij samen met zijn 

vrouw een deel van zijn erf als minicamping ingericht. 

 
Na een welkom aan allen opende Gerbrig met: Afscheid van de godsdienst? En-

kele weken geleden melden media ons dat er bij de laatste enquête, er voor het 

eerst een minderheid in Nederland is die nog bij een kerk wilde horen. Wel 

noemt van de meerderheid zich toch 1 op 3 zelf religieus of spiritueel, maar dan 

ongebonden. De kerk is een gebouw, maar staat voor meer. Hoeveel mensen 

hebben daar hun voetstappen gezet, troost gevonden. Betekent dit niets? Geloof 

houdt mensen bij elkaar, verbindt. Religie heeft een belangrijke sociale functie. 
Uit onderzoek blijkt dat religie positieve sociale en psychologische effecten heeft. 

Ik las dat een minister in een interview zei dat religiositeit een pure privézaak is. 

Maar hoe kom je er dan mee in aanraking? Godsdienst heeft altijd bestaan. 

 

Een mooi voorbeeld in het museum in Assen, waar deze zomer de tentoonstelling 

over Irak “Bakermat van de beschaving”, te zien was. Hier was een afbeelding 
van de god van de religie het zoroastrisme, uitgaande van de begrippen Goed en 

Kwaad. Ontstaan denkt  men al ca. 1200 voor Chr. De god werd weergegeven 
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als een soort adelaarsgod (zie afbeelding). De oude man stelt de wijsheid voor. 
Hij wijst met zijn hand vooruit, wat betekent dat er maar één weg is in het leven. 

In zijn andere hand houdt hij een ring vast, die staat voor vriendschap, loyaliteit 

en trouw. De vleugels staan voor goede gedachten, goede woorden en daden. De 

ring tussen de vleugels is het universum. De veren in de staart staan voor slech-

te gedachten, woorden en daden. De mens zit als het ware gevangen tussen het 

goede en het kwade en moet zich zelf boven het kwade verheffen.  
Deze afbeelding is zeer oud, 

maar de waarden waarvoor het 

staat zijn nog altijd voor ons van 

groot belang. Laten we dus de 

hoop niet verliezen. 

 
Na de thee was het woord aan 

Wytze Brandsma. Zijn verhaal 

sloot eigenlijk wel aan bij het 

voorgaande. Opgegroeid in een 

streng Chr. Gereformeerd gezin, met vaste waarden normen en gezag. Was hij 

vaak opstandig en tegendraads. Zijn ouders en leraren tot wanhoop brengende. 

Al jong bezig met vragen over wat de mensen bezig houdt: het geloof in liefde 
en religie. Het begrip waarheid is op veel verschillende manieren uit te leggen. 

Wytze zoekt tegenstellingen op en zet vraagtekens bij wat vanzelfsprekend lijkt. 

Als student sluit hij zich aan bij de provo beweging, studeerde  o.a. aan de Ka-

tholieke theologische Hogeschool in Nijmegen en aan het Doopsgezind Seminarie 

in Amsterdam.  

 
In zijn poëzie probeert hij mensen te prikkelen en uit te dagen, een creatief 

schrijfproces, waaraan een serieuze bespiegeling van met name Bijbelse woor-

den vooraf gaat. Bijv. ”Het Woord gebruikt met macht, wordt vaak verkracht”. 

Een regel, die met scherp geslepen potlood van Wytze tot puntdicht  wordt. De 

woorden staan daarbij los in een rij op het witte vel, ontnuchteren de lezer.  

 
Pas na zijn pensionering heeft Wytze zijn gedichten gebundeld. Ieder vers is zo-

wel in het Nederlands als in het Fries gedrukt. De 1e bundel genaamd: “God is 

het antwoord niet”, kiest de auteur ervoor om zich ondogmatische te presente-

ren. Zijn gedichten zijn klein en puur, bijna onopvallend. Hij wil met weinig 

woorden uitdrukken wat te zeggen. Hij noemt dit de kunst van het  

weglaten. Voordat het gedicht is begonnen komt het al tot een eind. De belang-

stelling voor de levensvisie van mensen houdt hem bezig. Wytse hoopt met zijn 
gedichten een boodschap van vrede en gerechtigheid te bewerkstelligen. 

 

De 2e bundel “De naakte waarheid” verschenen voorjaar 2018, laat zich niet op 

een verloren middag zomaar door- en uitlezen. En zeker niet in één adem uit te 

lezen. Er komen persoonlijke zaken aan de orde. Dan spreken de gedichten nog 

meer aan. Maar dat wil niet zeggen dat het moeilijke kost is. Zeker niet, maar de 
weinige woorden in een enkel gedicht zetten de gedachte op scherp. Het zijn 

doordenkers met een religieuze ondertoon. De woorden zijn afgewogen opge-

schreven en verdienen ook zo gelezen te worden. Het gaat over Wytze zelf, hoe 

hij in het leven staat, schrijft onder leiding van een theologie.  
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Hoewel zijn debuutbundel de titel “God is het antwoord niet” draagt, het is zijn 
antwoord wel. Wytze Brandsma houdt ons een spiegel voor, de lezer leest zijn 

woorden, maar ziet zichzelf. Heel herkenbaar, die naakte waarheid waarop je 

terug wordt geworpen. De dichter is betrokken bij zijn onderwerp en put ook 

troost uit de zelf opgeschreven woorden.  

Dit is een klein uittreksel uit een verslag in de Heerenveense courant. 

 
Wij leerden hem meer persoonlijk kennen. Wytze vertelde boeiend en open over 

de wijze waarop de gedichten ontstaan. Inmiddels verscheen een 3e bundel dit 

najaar genaamd ”Branding”. 

We hebben allen met veel aandacht geluisterd, en voor we er erg in hadden was 

het alweer half vijf. Een boeiende en inspirerende middag. De heer Wytze 

Brandsma werd hartelijk bedankt. 
 

Onze volgende bijeenkomst is 26 november. Dan versieren we o.a het pro-

gramma voor de adventsavond, 11 december. Graag wat kleurpotloden, stiften 

of iets dergelijks meenemen!!!!!  

 

Ria Dijkman-Leutscher 

  
 

 

 

Kerstcollecte 2018 
 

Zoals u inmiddels allen wel zult weten, is, met 

ingang van december 2017 de wijkorganisatie 
gestopt met de huisbezoeken. Nu de stimulans  

van de wijkorganisatie is verdwenen, is ook de 

opbrengst gedaald, zoals verwacht. 

 

De opbrengst is € 300 gedaald, d.m.v. kerkcol-

lectes is dit jaar € 162,99 bijeengebracht ter compensatie. Wij verzoeken u om 

uw bijdrage per bank over te maken want de zondagsschool bestaat gelukkig 
nog steeds. 

 

Fonds voor het Jeugdwerk         

NL69RABO0315810637 t.n.v. Jeugdwerk Doopsgezinde Gemeente Haren  

(te Paterswolde) 

 
T. Koorn-Gulmans 

P.J. Reidinga, secr-penn. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Doopsgezinde gemeente Assen 

 

17 

 

Vanuit de kerkenraad 
      

Op dinsdag 30 oktober was onze kerkenraadsvergadering. 

Br. Anema leest als bezinning uit “Onderweg” van de DG 
Leeuwarden een bewerking van het Onze Vader door ds. 

Gerke van Hiele “God verborgen aanwezig”. 

Daarna werden de ingekomen stukken besproken o.a. de 

stukken voor de BV vergadering van 17 november. 

De invulling van de viering van het einde kerkelijk jaar, de 

adventsdienst met trio Bloknoot en Kerst werden doorgenomen. 
Zoals afgesproken was de “Toekomst van de DG Assen” het agendapunt wat 

voortaan standaard op de agenda staat. Ane heeft contact gehad met br. Sten-

vers en br. Woltersom, voorzitter DG Eenrum om antwoord te krijgen op vragen 

die bij ons leven en om te leren van ervaringen. Om de gemeente mee te nemen 

in deze ontwikkeling, zal Ane na de kerkdienst van 2 december één en ander 

toelichten tijdens het koffiedrinken in een extra ledenvergadering. Leden en be-

langstellenden krijgen de informatie van tevoren via de mail of post. 
Hierna wordt het wel en wee van de leden besproken en de aanwezigheid in de 

volgende diensten. 

 

Dinsdag 11 december is de volgende reguliere vergadering van de kerkenraad.  

 

Donderdag 9 november was de gezamenlijke vergadering van de kerkenraden 
van samenwerkingsgemeenten de DG Groningen, DG Westerkwartier, DG Een-

rum en de DG Assen in Eenrum. 

De samenwerking is besproken en we hebben besproken wat iedere gemeente 

op dit moment bezighoudt. Voor de DG Eenrum betekent dat het opheffen van 

de gemeente in 2109, de DG Assen ziet ook het einde van haar gemeente nade-

ren en ook voor de DG Westerkwartier gaan de taken en verantwoordelijkheden 
steeds meer drukken op schouders van enkelen. 

Er komt een einde aan de veerkracht van kerkenraadsleden. De energie wordt nu 

gestoken in de organisatie en voor de inhoud van ons doopsgezind zijn is bijna 

geen ruimte meer. Op de vele vragen die er nu zijn, zijn nog geen antwoorden. 

Belangrijk is dat het “menselijke gebouw” in stand wordt gehouden. Gespreks-

groepen zullen misschien op een andere manier doorgaan. 

De DG Groningen hoopt sterk te blijven nu de kleine gemeentes om hen heen 

wegvallen. Vanuit Groningen kan dan ondersteuning worden geboden bij ver-

schillende vormen van kerkzijn die wel worden vastgehouden. De gemeente wil 

zich gastvrij opstellen en dit uitstralen, een kerk zijn waar mensen zich thuis 

voelen. Er zullen leden vanuit de andere gemeenten bijkomen, anderen zoeken 

elders plek. Ook in Groningen speelt de bestuurlijke last en is het lastig om men-

sen te vinden. 

 

In de toekomst moeten we kijken naar misschien andere vormen van gemeente 

zijn. De wereld verandert terwijl de vieringen in het oude patroon doorgaan. Het 

gemeente zijn gaat er over een paar jaar heel anders uitzien. Sommige gemeen-

tes zijn er niet mee maar de mensen wel. Het is dus belangrijk ook het pastoraat 

te borgen voor de toekomst 



Doopsgezinde gemeente Assen 

 

18 

 

De gemeente heeft een belangrijke functie in deze tijd waar eenzaamheid soms 

hoog op de agenda staat. Het biedt een plek voor omzien naar elkaar. Het was 

een waardevolle bijeenkomst waarin we onze zorgen hebben kunnen delen maar 

ook hoopvolle ideeën voor de toekomst. 

 

Jelly Wester, secretariaat 
 

 

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

1986 Doopdienst, 3 nieuwe leden * . via A.D.W. advertentie landelijk verkoop 

van “tassen uit Assen” en fancy-fair in de kerk t.b.v. bouwfonds * uitbreiding 
consistorie met entree, zaaltje , kamer , twee toiletten, keuken enz. in sept. na 

speciale kerkdienst in gebruik genomen * nieuwe contract met de 

Bapt.Gemeente overeengekomen * Commissie Beheer Kerkgebouw ingesteld: 

drie dgz. leden (incl. voorz. en secr.) twee baptisten en één VVH lid * voortaan 

na kerkdienst tijd voor ontmoeting, koffie en gesprek..  

1987 Doopdienst drie dopelingen * middag- en avond-bijbelkringen, 
* jongeledengroep, groep15-16 jr * kerkdiensten op cassette bandje voor roula-

tie onder afwezigen * na ongeneeslijke ziekte overlijdt boekhouder en- oudvoor-

zitter br. Ir. G.Buiter.1988 * Ds. Fennema in Broederschaps Vergadering (BV) te 

Deventer tot proponent aangesteld. n.a.v. zijn proponentsscriptie: “Kerk-Staat-

Vluchtelingen, overwegingen n.a.v. de tijdelijke opvang van asielzoekers in 

dgz.kerk in Groningen” * Aantal leden van Assen is bij de uitreiking van de ‘bul’ 
aanwezig * leden van DG. Assen, DG. Groningen, Westerkwartier en andere 

doopsgezinden, totaal 31 personen, gaan met door ds. Fennema georganiseerde 

en geleide reis van 25 april tot 9 mei naar Israël. * ds. Fennema neemt beroep 

aan naar DG. Haren. 30 okt. afscheidsdienst in Assen..  

1989 Kerkenraden van DG-en Assen- Sappemeer en Veendam benoemen in 

sept. mw. ds. H.E. du Rieu, die dan nog in Amerika werkt, na één preekbeurt in 

Sappemeer en goede referenties tot predikant in deze drie gemeenten *  
op 5 nov. intrededienst. in Assen * ds. Du Rieu betrekt de beschikbare pastorie 

naast de dgz. kerk te Sappemeer * zusterkring start seizoen met dagtocht naar 

DG. Ameland. * 17 dec. adventswijdingavond, (gemeenteavond) verzorgt door 

(avond) zusterkring * de oudere (middag)zusterkring is geruisloos opgeheven.; 

enkele zusters worden lid avondzusterkring . * bij doopsgezinden in Assen loge-

ren enige deelnemers aan Internationaal (dgz) Jongeren Congres te Groningen.  
1990 Twee bijbelkringen, een jongeledenkring, en zondagschool * DG Assen en 

Roden reizen met ca. 50 leden per bus naar GDS Broederschapsdag in Emden * 

Asser Werkgemeenschap van Kerken houdt eerste openkerkendag in Assen, af-

sluiting in Zuiderkerk o.l.v. ds. Du Rieu * Adventsavond verzorgd door avondzus-

terkring ca, 70 aanwezigen. * gezinsdienst en gezamenlijke dienst met Bapt. 

Gem. * regulier 2 diensten met Ver. van Vrijzinnig Hervormden.(VVH.)  

1991 Leden:89; Zkr. 34; Zondagsschool.10; geen jeugdgroep; avondzusterkring 
viert 35 jarig bestaan met revue op Fredeshiem; dgz. gemeenten Assen, Sappe-

meer en Veendam houden buitendag op camping in Noordlaren 152 aanwezigen; 

* Ds. du Rieu is overwerkt; ziekteverlof van juli ’91 tot mrt.’92; i.v.h.m. treedt 

DG. Veendam uit de combinatie van de drie gemeenten *  

* dit jaar geen Adventsavond maar één Kerstviering van gemeente incl. kinderen 

op 22 dec.  
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1992 ALV. 40 aanwezigen; 86 leden *;D.G. Assen financiert deelname zes jonge 
Ethiopiërs aan (dgz) Internationaal Jongeren Congres in Groningen. * Ds. du Ri-

eu hervat werkzaamheden * wijkbijeenkomsten in Assen. *  

* 25 leden van Assen naar de Buitendag met Sappemeer en Veendam in Fredes-

hiem.  

1993 Leden: 86; twee dopelingen; * Zkr. ; jongeledenkring; Zondagsschool; 

jeugdgroep; wijkbijeenkomsten * naast Avondmaal nu ook jaarlijks Agapévie-
ring; * kerstviering ‘voorjong en oud’; (lft.3-93 jr. aanwezig) * Radio Omroep 

Assen zendt periodiek nu ook dgz. kerkdiensten uit * DGA brengt verzekeringen 

onder bij bij ‘Donatus’ .  

1994 Extra ALV: 40 aanw. verlengt aanstelling ds. Du Rieu * DG. Sappemeer 

beëindigt partnerschap met DGA * ds. Du Rieu verhuist naar Assen .* oudere 

broeder toegetreden in besloten doopdienst. * DG Assen zegt bankrekening Am-

ro op.  

1995 Zkr..31 leden; Zondagschool 11 k. * Via reeds lang bestaande contacten 

van zr. Rie Ridder-Hoogveen met Mennoniten Gemeinde Berlin’ komen 25 leden 

daarvan het hemelvaartweekeind naar Assen en logeren bij leden en vrienden 

van de gemeente.* o.a. bezoek aan DG. Grou, boottocht , gezamenlijke maaltij-

den, Hoogeveen, (oud-medew. Dgz. Stichting Bijz. Noden), DG Assen bevriend 

gemeenteavond en kerkdienst. * Sticht, Interk.Ledenadmin. ( SILA ). inventari-
seert bij burgerlijke gemeente ingezetenen van ‘doopsgezinde huize’ * ; Kerken-

raadsleden en predikante bezoeken in Assen e.o. 60 adressen: 2 nieuwe leden * 

studiedag LFDZ. ruim.100 zusters in dgz. kerk Assen * in kerkenraad ontstaat 

moeilijke situatie o.a. wegens ‘lekken’ uit vergaderingen, waardoor drie kerken-

raadraadsleden tussentijds aftreden * na enerverende extra ALV (27 aanwezi-

gen) met soms felle discussie, treden ook de resterende drie KR. leden af; alleen 
boekhouder herkiesbaar.  

1996 Verkiezing nieuwe kerkenraad in extra ALV op 7 jan.* vijftal kandidaten 

.‘oudgedienden’ worden gekozen; er blijft één vacature * 100 kop- en schotels 

aangeschaft voor gezamenlijke rek. van DG Assen, Bapt. en VVH. * Int. Christian 

Church houdt doopdienst in dgz.kerk * ds. Els du Rieu wordt geestelijk verzorger 

in verpleeghuis te Enschede en neemt afscheid * beroepingscommissie. gevormd 
* extra ALV. benoemt br. P.B.C. Lindeboom ( Haarlem) als pastoraalwerker * bij 

intrededienst op 21 sept ca. 100 aanwezigen waaronder 30 leden van DG. Haar-

lem * LFDZ federatiedag in Assen *;het ‘Menno 500 jaar’ (1496 Menno Simons 

geboortejaar) en 100 jaar DG. Assen gevierd met concert Mennokoor in Advent-

kerk (ca.400 aanw.) en gemeenteavond met lekenspel * 17 dgz. uit Assen en 20 

uit Roden per bus naar ‘MERK’ Landdag op Mennorode (Elspeet)..  

1997 Leden: 79; 18 belangstellenden; zkr. 30 leden * voortaan ’s-middag bij-
eenkomsten zkr. * twee Bijbelkringen * . geïmproviseerde lees- zangdienst i.p.v. 

kerkdienst op 15 juni. (gast-voorganger verdwaalde in Assen en keerde huis-

waarts) * gemeenteblad Menist voortaan op computer getypt, geprint enz.  

1998 ALV 33 aanwezigen; * 74 leden, 16 ingeschreven belangstellenden, 2 va-

catures in KR. * DG. Assen gaat op Hemelvaartsdag per luxetouringcar naar 

Mennoniten Gemeinde Berlin; 27 leden en jongeren gaan daar weekend op be-
zoek, logeren bij particulieren en in “Mennoheim“ * bijeenkomsten en maaltijden 

in Mennoheim, afsluitende dienst in nabijgelegen Evang.Kerk; * bezoek aan 

nieuwe Mennonieten Gemeinde in NiederGorsdorf. (voorm. militair kamp) met 

geheel door zusters verzorgde maaltijd.  
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1999 Ledenaantal 71; KR. voor 50% be-
zet; (3 vacatures onvervulbaar) DG. Assen 

heeft belangrijk aandeel in het middagpro-

gramma van World Fellowshipday in dgz. 

kerk te Groningen; gemeenteleven o.l.v. 

ds. Lindeboom uitgebeeld in een twee 

kringendansen met verbindende-
gesproken teksten.  

 

Wordt vervolgd 

Geert de Jong 

 

 
Avondgespreksgroep 

 

Op 10 oktober kwam de avondgespreksgroep weer bij elkaar. We hebben het 

themaboekje “Geef mij nu je angst” besproken. Het nut van angst maar ook de 

belemmering. Zijn de persoonlijke en maatschappelijke angsten anders dan in de 

tijd van onze ouders? En waar blijft de hoop en het vertrouwen nu meer dan de 

helft van de Nederlandse bevolking aangeeft niet meer religieus te zijn? In de 
tijd van “fake news” kun je mensen van alles wijsmaken als je ze vastketent aan 

hun angst. 

 

De volgende keer gaan we verder met dit onderwerp gerelateerd aan de eigen 

gemeente. De angst voor de toekomst van onze krimpende gemeente en het 

verlies van wat ooit zo vertrouwd was. 
 

Jelly 

 

 
 

 
Preekboek 
 

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

zondagse diensten. 
 

Zondag 21 oktober 2018 
 

Voorganger      - zr. H. Bruin  

Pianist          - dhr. H. Horlings  

Thema     - “Raaf” (het is soms moeilijker om een 

goede naam goed te houden dan een slechte naam slecht. 

Slecht is niet altijd slecht, de beeldvorming kan al snel het 
beeld van een hele groep bepalen) 
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Zondag 4 november 2018 
 

Voorganger             - mevr. F. Dijk 

Organiste             - zr. T. van Nimwegen 

Thema           - “buiten de kaders……”  
Muzikale overdenking    - “Andantino“ van Eugene Gigant 

 

  
 

 

                     

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 

te Assen. 

 

 

 

Dinsdag  13 nov 14.15 uur  Zusterkring 

Woensdag 14 nov 20.00 uur  Avondgespreksgroep o.l.v. ds.   

     J. Kikkert 

Donderdag 15 nov 10.00 uur  Ochtendgespreksgroep o.l.v. 

     ds. G.G. Hoekema 

Zondag  18 nov  ds. C. Winkler Prins; einde kerkelijk jaar 

Zondag  2 dec   1ste Advent. Ds. J. Kikkert 

 

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

     ds. G.G. Hoekema 

Zondag  19 dec 14.30 uur  Adventsmiddag met 

     medewerking van trio Bloknoot 

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

     Kerstviering met medewerking van 

     Denise Doek op dwarsfluit 
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40-dagen kalender 
 
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-dagentijd in 2015 weer 

een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten Deze kalen-

der wordt verstrekt aan leden belangstellenden van de doopsgezinde gemeenten 

in het GDS gebied. In de loop van de jaren ervoeren we hoe zeer deze wordt ge-

waardeerd. Dat komt mede doordat vele gemeenteleden en belangstellenden er 

aan bijdragen door teksten aan te leveren. 

 
Uw hulp is dan ook nodig om deze kalender weer te doen verschijnen.  Als thema 

voor deze kalender sluiten we aan bij het jaarthema van de ADS:  ‘Opstandig. 

Lef om verder te denken’ 

Het gaat dan om teksten, een lied, een gebed of een gedicht dat iets verwoordt 

van wat ons opstandig maakt en/of waardoor we worden uitgedaagd het lef te 

hebben om verder te denken. Teksten, poëzie, gebeden die iets verwoorden 
rondom dit thema kunt u sturen naar ds. Jacob H Kikkert. Meerdere bijdragen 

mag natuurlijk ook. 

 

Bijdragen liefst niet langer dan ca. 300 woorden. Vermeldt uw naam bij de in-

zending en zo nodig de bronvermelding. Vanwege het feit dat de 40-dagentijd in 

2015 al in de derde week van februari begint, hopen we dat u uw uw bijdragen 

wilt insturen vóór 5 januari 2015 zodat er genoeg tijd is om de kalender voor te 
bereiden, vorm te geven en vervolgens op tijd te distribueren. 

 

Daarom graag uw bijdragen insturen vóór 5 januari 2015! 

Zo mogelijk insturen per email o.v.v. ‘40 dagen’ naar: jhkikkert@doopsgezind.nl. 

Of per post naar: Entinge 7, 9301 TT Roden. 

 
Jacob H. Kikkert, theologisch opbouwwerker voor doopsgezinde gemeenten in 

Groningen en Drenthe (GDS) 
 

 

 

Landelijke Broederkringendag-27 oktober te Leeuwarden 
 
Met een delegatie van een broeder of zeven zijn wij deze dag naar Leeuwarden 
getogen. De Doopsgezinde Gemeente aldaar heeft de Doperse broeders uitgeno-

digd voor de jaarlijkse LBD. Hoewel het treinverkeer tussen Groningen en Bui-

tenpost was gestremd, zijn we (nog) niet tegen gehouden door een groep “blok-

keerzusters” die zich gediscrimineerd voelen. 

Leeuwarden is het hele jaar 2018 culturele hoofdstad van ik meen Europa en 

daar zullen we vandaag meer over vernemen! 
 

In de vermaning aan de Wirdumerdijk werden wij na welkomst en koffie getrak-

teerd op een toelichting op de aanloop naar en het verkrijgen van het predicaat 

culturele hoofdstad. In een uitvoerig en boeiend relaas vertelde cultureel leider 

Oeds Westerhof hoe Leeuwarden erin was geslaagd een realistisch en consistent 

totaalplan op een ludieke manier te presenteren om zodoende alle andere steden 

die in de race waren de loef af te steken. 
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De verschillende activiteiten werden muzikaal sfeervol omlijst door een soort trio 
Louis van Dijk met piano, gitaar, gezang en slagwerk.  

 

Het middagprogramma omvat een voordracht van geschiedenis docent Onijdes 

Sijtsma die onze kennis van de martelarenspiegel tracht te vergroten. Daarbij 

lijkt zijn gedrevenheid hem enigszins in de weg te staan. Per slot bepaal ikzelf 

wat ik interessant vind nietwaar? Neemt niet weg dat zijn inzet voor en kennis 
van het onderwerp indruk maakt. Na ongeveer drie kwartier maakt de voorzitter 

een einde aan het betoog en kunnen we tijdens de pauze nog even neuzen in de 

uitgestalde boekencollectie over de martelarenspiegel. Zoals gebruikelijk wordt 

de bijeenkomst besloten met een vesper geleid door ds. Harmen Ament. 

 

Aan het einde neemt de voorzitter van de landelijke federatie doopsgezinde 
broederkringen Jacob Ammerlaan het woord om een ieder te bedanken en met 

de mededeling dat hij zijn functie zal neerleggen in verband met zijn leeftijd. 

Naar een opvolger wordt omgezien. 

En of onze bijeenkomst heeft bijgedragen aan het culturele karakter van de Frie-

se hoofdstad. Het antwoord is natuurlijk ja. Immers de doopsgezinde “mienskip” 

maakt al eeuwen deel uit van de cultuur van niet alleen de hoofdstad maar van 

de gehele provincie! Wij keren huiswaarts en troosten ons met de gedachte dat 
de landelijke broederkringen bijeenkomsten in Afrika er wat hoopvoller uitzien 

qua  omvang en leeftijdsopbouw.   

 

Albert Visser 
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Activiteitencommissie Doopsgezinde 
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

 

 
Justitiepredikant Wim van der Zwan geeft op donderdag 17 januari in de Mennis-

te Wurkpleats van de Doosgezinde Kerk aan de Kerkstraat in Heerenveen een 

lezing over het gevangenispastoraat. De organisatie is in handen van de Activi-

teitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd. Titel 

van de lezing: ‘Gevangenispastoraat: tussen isolement en menselijke genegen-

heid’. Van der Zwan woont in Heerenveen en is al meer dan dertig jaar justitie-
predikant.  

Hij vertelt in zijn lezing over het bijzondere werkveld van het gevangenispasto-

raat. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 5 euro (inclusief 1 consumptie). Informatie 

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

 

 

De ander in de ogen zien        

 
Tijdens de recente Nacht van de Levensbeschouwing op 17 oktober is een uit-

spraak van twittertheoloog Alain Verheij blijven nagalmen. Zijn workshop over 

Popmuziek en religie was een soort biografisch-muzikale reis, die hij met veel 

voorbeelden illustreerde. Op een gegeven moment zei hij: “Muziek is de kans 

van je leven om de ander in de ogen te zien.” 

Ik denk dat je veel kanten op kunt met deze woorden, maar ik zie vooral twee 

wegen. Muziek als mogelijkheid om een ander te ontmoeten en als ‘voertuig’ om 
die ander ook beter te leren kennen. Muziek dus als bruggenbouwer én als mid-

del om de ander beter te verstaan, te begrijpen. Zo beschreven lijkt het allemaal 

erg rationeel maar dat is het meestal niet. Want waar woorden soms niet vol-

doende zijn, kunnen muziek en zang soms precies dat aangeven wat je bedoelt 

of in welke stemming je bent. Tegenover een ander mens of tegenover de Ander, 

hoe je hem of haar ook wilt omschrijven: de Eeuwige, de Levensbron, God, Moe-
der, Vader… Juist je band met de Onzegbare kan in muziek vorm krijgen, even 

aanwezig zijn en dan misschien ook weer een  tijdje verdwijnen. 

 

In deze weken van het herdenken van onze dierbaren kan het ook een muziek-

stuk of een lied zijn dat jou aan de dierbare dichtbij herinnert. Je kunt er die an-

der als het ware weer even mee in de ogen kijken. Waar ik zelf aan denk? Aan 
Set fire tot the rain van Adele, aan Leaving on a jetplane van John Denver, maar 

ook aan delen uit het Utrecht Te Deum  van Händel en het Te  Deum en Jubilate 

in D van Purcell. Klanken die diep kunnen gaan. Voorbeelden heb je allemaal 

wel. Muziek die je op een speciaal moment of bijzondere plek gehoord hebt en 

die bij je blijft. Die die ander in herinnering roept. Klanken die iets laten weer-

klinken van het rauwe en het schone van het leven, van mens en natuur. Maar 

die hem of haar tegelijkertijd ook laten voortleven en daarmee ook jezelf.                                                                                                                                 
Jong en oud, we kennen allemaal deze facetten van leven. De kunst is om er 

ruimte voor te maken. In deze novemberweken -voor advent- mag die ruimte er 

zijn, ruimte om de ander in de ogen te zien. Om daarna weer verder te kunnen 

trekken. 

 

Lense Lijzen  

mailto:pbpost1958@gmail.com


 

 

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 

tel 06-5429 6082 

& 

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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