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Hoofdartikel
Maar eens zei ik ’ja’
In het dagboek “Merkstenen” van Dag Hammarskjöld (Dag H.) staat geschreven
bij Pinksteren 196:
Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde.
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.
Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ‘ja’, tegen iemand - of iets.
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en
dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft.
Vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen, ‘niet om te zien’ of
‘zich te bekommeren om de dag van morgen.’
Dit fragment is mij altijd bijgebleven sinds ik het, best
moeilijke en spirituele, boek “Merkstenen” heb doorgeworsteld.
Bij zijn taak als Secretaris van de Verenigde Naties van
1953 – 1961 heeft Dag H. zijn leven op het spel gezet om
vrede te bewerken in de wereld, vooral in Afrika. Waarschijnlijk is zijn vliegtuig door sabotage neergestort in de
Kongo.
Op zijn reizen nam hij spirituele boeken mee om zijn geloof te verdiepen en te voeden, zoals de Bijbel, de navolging van Christus van Thomas a Kempis en de werken van
Eckhart, Martin Buber, Claudel, Péguy.
Eens heeft hij ‘ja’ gezegd, een ‘ja’ dat groter is dan hemzelf en waarbij hij het gevoel heeft dat de Weg hem gekozen heeft op een onnoembaar moment. Een weg van overgave aan het ‘ja’ dat hem overkomen was.
Een ieder van ons die ooit belijdenis gedaan heeft en de doop ontvangen, weet
van een ‘ja’ dat uitgesproken is in een geloofsgemeenschap die als antwoord gaf:
wees welkom in ons midden en ga met ons op weg om te zoeken wat jouw en
ons ‘ja’ betekent. Maar weten wij waar we ‘ja‘ op zeggen en wat het betekent
voor ons verdere leven?
Daartoe heb ik mij aangesloten bij een geloofsgemeenschap, omdat ik graag in
het geloof wil groeien en mij er in verdiepen. Op je eentje lukt dat echt niet.
Bij de doopdiensten die ik heb bijgewoond zijn de belijdenissen enthousiast
voorgelezen en de doop heeft diepe indruk gemaakt dat je er niet alleen voor
staat in het leven met zijn hoogte- maar ook dieptepunten, met zijn pracht en
zijn weerbarstigheid. Maar het belangrijkste ‘ja’ betekent toch wel dat je Christus
wil volgen samen met de mensen die zich ook verbonden hebben met God.
Eerlijk gezegd begrijp ik er dan niets van dat je sommige dopelingen vervolgens
nooit meer ziet in de gemeente. Wat is er gebeurd met hun enthousiasme, wat is
er gebeurd met hun ‘ja’ en wat heeft het uiteindelijk dan betekend? Waar is hun
commitment gebleven?
Ik heb altijd gemeend dat ‘ja’ zeggen ook iets te maken moet hebben met trouw,
ook als je hevig twijfelt, ook als je je afvraagt of het nog wel klopt, ook als de
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hemel donker en gesloten lijkt. Dan is er juist de gemeente waarop je terug kunt
vallen, hun weg met het geloof en gebed kan je dan dragen.
Het eens gekozen en uitgesproken ‘ja’ is iets wat misschien wel elke dag vernieuwd en herhaald moet worden wil het een levendige zekerheid blijven, wil het
je omvormen tot de mens zoals je door God bedoeld bent. Ons verlangen is toch
dat je leven zinvol is en een doel heeft? Of zijn dit té grote woorden die moeizaam vragen om een concrete en een nuchtere invulling. Hoe dan? Of is juist
daarvoor verdieping en groei nodig die echter niet vanzelf gaan.
Wie een sport, muziek of vak wil beoefenen weet heel goed dat het tijd en investering van moeite, aandacht en onderhoud kost.
Met geloof is het niet anders, als je er niets aan doet om het levendig te houden
kom je na een aantal jaren er achter dat het gewoon wegge-ebt blijkt te zijn.
Dan kun je opnieuw besluiten er voor te kiezen en om opnieuw ‘ja‘ te zeggen.
Bij God mag je elke dag een nieuw begin maken, mag je je elke dag weer invoegen bij de schare pelgrims die op zoek zijn naar wijsheid en heelmaking, mensen
die de weg willen gaan van vrede en rechtvaardigheid, hoe zeer ook met vallen
en opstaan, hoezeer ook aangevochten. En toch zul je zelf weer de stap moeten
zetten om te gaan. Pelgrims met een perspectief en die niet omzien naar wat er
was aan missers, fouten of tekortkomingen, maar er van geleerd hebben. Dan
kun je onbekommerd en in vertrouwen je weg gaan.
Een andere tekst uit het boek wil ik u meegeven om erover te mijmeren:
Het gedicht geeft iets aan van de innerlijke en verborgen relatie van de ziel met
God en Dag H. heeft er uit geleefd, met alle twijfels en hobbels, met alle vreugden en uitzichten. Vooral zijn worsteling van loslaten en vrij te worden van zichzelf voltrok zich vanuit het geloof en totale overgave. Vanuit die overgave werd
hij omgevormd tot de mens zoals hij bedoeld was en kon hij zijn zware taak aan
de vrede volbrengen.
Gij die boven ons bent,
Gij die een van ons bent,
Gij die bent –
Ook in ons,
Mogen allen U zien – ook in mij,
Moge ik uw weg bereiden,
Moge ik dan dankbaar zijn
Voor alles wat mij ten deel valt.
Moge ik dan niet vergeten
De nood van anderen.
Bewaar mij uw liefde
Zoals Gij wilt dat allen
In mijn liefde blijven.
Moge alles in dit mijn wezen
U tot eer zijn,
En moge ik nooit wanhopen.
Want ik ben in uw hand,
En in U is alle kracht en goedheid.
Saakjen van Hoorn - Dantuma
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Kerkdiensten en
Activiteiten
Zondag 23 september
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert
Dienst in Assen
Geen dienst in Groningen

Zondag 14 oktober
10.00 uur Dienst met Jantine
Brouwer-Huisman
17.00 uur Ionavesper

Woensdag 26 september
19.30 uur Cursus “Vrede kun je leren

Dinsdag 16 oktober
17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor
dak- en thuislozen

20.00 uur DoRe Cafe
In de Remonstrantse kerk
Lezing Prof. Dr. Frits de Lange
(hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in
Groningen) over de ontwikkeling
rond ouder worden, waardigheid en
voltooid leven

Zaterdag 20 oktober
13.30 uur Schnitgerfestival “Kleintje
Schnitger” met Jeugdcircus Santelli
en organist Vincent Hansen
Zondag 21 oktober
10.00 uur Stedelijke cantatedienst in de Nieuwe Kerk
Geen dienst in de Doopsgezinde
kerk
16.00 uur Kliederkerk
“Halloween”

Zondag 30 september
10.00 uur Ds. J.H. Kikkert
Dinsdag 2 oktober
10.00 uur Koffiemorgen
19.30 uur Kerkenraad

Woensdag 24 oktober
19.30 uur Cursus
“Vrede kun je leren”

Vrijdag 5 oktober
18.00 uur Bijbel, pizza en bier

Donderdag 25 oktober
17.00 uur Bijeenkomst wijkcontactpersonen

Zaterdag 6 oktober
20.15 uur Concert Kamerkoor Erato
Psalmen en een Litouwse mis

Zondag 28 oktober
10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz

Zondag 7 oktober
10.15 uur GDS-broederschapsdag
in Groningen, m.m.v. Noordelijk
Doopsgezind Koor

Dinsdag 30 oktober
14.00 uur DoReCafe: Filmmiddag in
de Mennozaal van de Doopsgezinde
kerk met de film ‘Forever van Heddy
Honigmann. Gesprekken op de Pere
Lachaise

Dinsdag 9 oktober
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Na-tafelen Gesprekskring
Woensdag 10 oktober
Redactievergadering
19.30 uur Cursus
“Vrede kun je leren”
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Kort nieuws uit de Kerkenraad - 3 juli 2018
Voorzitter Jan Cees opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De
vergadering vanavond is samen met de Commissie van Beheer, die voltallig
aanwezig is.
In de nieuwe organisatie van bestuur is de huidige Commissie van Beleid (de
‘oude’ kerkenraad) op dit moment heel klein en de Commissie van Beheer veel
groter. Dit is niet in balans. De samenwerking tussen beide commissies moet
nog duidelijker vorm krijgen en dat heeft tijd nodig.
Er wordt afgesproken dat Jantien in ieder geval vanaf nu weer deel uit zal maken
van de Commissie van Beleid.
In het najaar wordt een bijeenkomst/dagdeel gezamenlijk georganiseerd om dit
verder te bespreken en tot concrete voorstellen en nadere afspraken te komen.
Met een kleinere KR is het rooster van aanwezigheid bij de kerkdienst moeilijker
in te vullen. Vanuit de commissie van Beheer kan een enkele keer bijgesprongen
worden. Jantien en Nynke de Graaf draaien nog wel `gewoon` mee.
Er wordt afgesproken dat minimaal 2 KR leden voldoende is: Iemand van de
kerkgangers kan bijv. uitgenodigd worden de kaars aansteekt.
Nynke Veenstra heeft nu een aanstelling bij de universiteit van Nijmegen. Zij zal
definitief stoppen met het KR-werk. Zij zal in overleg met Jan Cees nog een zondag plannen waarop zij officieel afscheid zal nemen als KR-lid.
In het najaar (waarschijnlijk tweede helft oktober) wordt een avond gepland om
het avondmaal in de paascyclus met de gemeente te bespreken, voor ieder die
hierin wil meedenken, luisteren en praten.
De plannen voor een nieuwe preekstoel, avondmaalstafel en losse lessenaar
worden toegelicht door Jacob, met foto`s gemaakt door een ontwerper, meubelmaker in Bergum. Alles uitgevoerd in een mooie houtsoort. Ieder is enthousiast en akkoord hiermee verder te gaan.
Er is een nieuw mailadres voor post aan de gemeente: secr.dgg@outlook.com
zodat het niet meer in de privé-mail van de KR-leden terecht komt. Hierbij is ook
een mogelijkheid voor opslag/archief.
Tot slot meldt de commissie van Beheer dat er na veel uitzoeken en overleg een
nieuw energiecontract afgesloten is met Essent voor 3 jaar, voor een lagere prijs.
Sjoukje Benedictus, notulist
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Preken beluisteren thuis? (Soms) toch naar de kerk?
Bij onze bezoeken komen wij nog wel eens bij mensen die het moeilijk vinden
om de diensten te kunnen bijwonen vanwege lichamelijke beperkingen. We spraken hierover in de kerkenraad. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat
Nynke, onze kosteres en ook anderen die kostersdienst hebben altijd een geluidsopname maken van de viering en daarnaast is er altijd ook een orde van
dienst beschikbaar. Op verzoek kan Nynke ofwel een audio-cd met liturgie opsturen, die met elke cd speler is te beluisteren. Voor mensen die iets meer thuis zijn
in de digitale wereld, kan een geluidsbestand en digitale liturgie per transfer verstuurd worden.
Toch naar de kerk?
Daarnaast is er gesproken over de toegankelijkheid van de diensten voor mensen met een dusdanige beperking dat er echt een vervoersoplossing op maat
moet komen. Het is natuurlijk gewoon fijn om af en toe fysiek aanwezig te zijn in
de viering en broeders en zusters te kunnen spreken.
We willen daarom onderzoeken of we met hulp van vrijwilligers het mogelijk
kunnen maken, om mensen met zodanige fysieke beperkingen dat zij aangepast
professioneel vervoer nodig hebben, hen toch een aantal keren per jaar te laten
komen. Als er mensen zijn die hierbij willen helpen als vrijwilliger horen we
dat graag. En natuurlijk horen we het ook graag als u van een dergelijk aanbod
gebruik zou willen maken
Ook zijn er mensen die op zich recht op rolstoelvervoer hebben en dat gewoon
kunnen regelen, maar die volgens de voorschriften van rolstoelvervoer, een
maatje nodig hebben die daarbij helpen. Dat houdt in: naar de desbetreffende
broeder of zuster toegaan, helpen met het van huis met de rolstoel in de taxi
komen( dat gaat om begeleiden en duwen, de taxi’s hebben gewoon een lift) en
om bij de kerk vanuit de taxi in de kerk te komen. Als er mensen zijn die dit van
tijd tot tijd in samenspraak met degene die met een dergelijke taxi reist willen
doen, horen we dat ook heel graag!
Opgave bij: ds. Geert J. Brusewitz of ds. Jacob H. Kikkert

Bedankt
Hiermede wil ik de Kerkenraad bedanken voor de prachtige bloemen en verder
iedereen die een kaart of e-mail heeft gestuurd voor mijn 80ste verjaardag. 80 is
prachtig moet je maar denken, is toch zo?
Nogmaals allemaal bedankt,
Aly Noord-Leutscher
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Beste mensen
In augustus mochten wij ons 50-jarig huwelijksfeest vieren in ons tweede thuis:
de Doopsgezinde gemeente/kerk. Wij hebben er van genoten dat zoveel familie,
vrienden en gemeenteleden gekomen zijn. Na de ontvangst en de hapjes genoten wij van het prachtige orgelconcert waarna Eeuwe een staande ovatie kreeg.
Onze hartelijke dank voor uw komst om dit feest met ons te vieren, dank voor de
kaarten en de bloemen.
Velen hebben een gift meegenomen om aan de Doperse Dis te schenken. Namens ons, Pijke en de vrijwilligers van de Doperse Dis wil ik u allen hartelijk
danken voor uw goedgevigheid.
Wij konden een bedrag van 1800 euro naar hen overmaken.
Daarvan kunnen we weer 6 keer een gezonde en voedzame maaltijd maken voor
ongeveer 70 thuis- en daklozen per maaltijd.
Wij zijn er zo blij mee, hartelijke dank en groeten van
Cees en Saakjen van Hoorn-Dantuma

Van de archiefcommissie
Ruim drie jaar geleden ging de archiefcommissie aan de slag met het ordenen
van de archieven over de periode 2000-2010. Dit ordenen bestaat uit het sorteren van de documentatie van kerkenraad, werkgroepen, commissies, ledenadministratie, kerkkoor, jongerencongres, boekhoudingen en nog veel meer. Denk bij
een archief aan agenda’s en verslagen van bijeenkomsten, beleidsplannen en
voorstellen, jaarplannen en begrotingen, programma’s en evaluaties etc. etc. Te
veel om op te noemen. Het is allemaal door onze handen gegaan. En niet te vergeten het verwijderen van de nietjes, de paperclips en kattenbelletjes en aantekeningen.
Letters en plaatjes
In tegenstelling tot voorheen willen de Groninger Archieven alleen gesorteerd
archief ontvangen. Hetgeen betekende dat we bij de start van onze werkzaamheden veel tijd hebben besteed aan het schonen van het aangeleverde materiaal.
Dat was enerzijds gezellig samen rondom de tafel, anderzijds kostte het veel tijd,
wat we vooraf niet hadden voorzien.
Wat we als commissie ook niet hadden bedacht, was het beeldmateriaal dat wij
van gemeenteleden ontvingen: foto’s, negatieven, filmpjes, videobanden, dia’s
en fotoboeken. Bijvoorbeeld beelden van de Israël-reis en het wereldcongres in
Winnipeg.
Ook oude documenten uit de 19e eeuw, zendingsbusjes, oude sleutels en andere
interessant materiaal vonden de weg naar de Groene kamer.
Tijdens de nostalgiemiddag afgelopen augustus konden we al genieten van een
selectie uit de foto’s en het filmmateriaal. De archiefcommissie denkt na over
een vervolgbijeenkomst waarbij meer materiaal getoond wordt. Daarbij lijkt ons
een kleine tentoonstelling van de oude voorwerpen ook boeiend.
De laatste loodjes
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Intussen staan de meeste dossiers klaar in dozen, gereed om naar de Groninger
Archieven te gaan. Het meeste beeldmateriaal is gescand en gedigitaliseerd,
zodat het geschikt is om te presenteren. De archiefcommissie gaat nu aan de
slag met de inventarisatie van de roerende goederen en hoe al het materiaal dat
ons ter beschikking staat goed te beheren.
Ons werk zit er dus bijna op.
De archiefcommissie: Tiny Spanjer, Cees van Hoorn, Frans Riepma,
Jan en Aly Noord, Femmy Busscher

‘Uit de oude doos’
Nostalgiemiddag dinsdag 14 augustus
Zoals bekend bestaat er binnen onze
gemeente een ‘Archiefcommissie’ die
zich o.a. bezighoudt met het ordenen
van de verschillende archieven maar
daarnaast komen ook andere ‘niet papieren’ zaken aan de orde.
Deze Archiefcommissie heeft leden en
belangstelleden van boven de 65 jaar
uitgenodigd voor een gezellige middag
met muziek, foto’s en filmpjes uit de
oude doos.
Ongeveer 25 mensen hadden aan deze uitnodiging gehoor gegeven en genoten
van een gezellige en ontspannen middag vol nostalgie. Jacob Kikkert vertoonde
foto’s die door Jan Smook waren gedigitaliseerd en de o’s en a’s waren er al snel,
herkenbaarheid van mensen op de foto’s en gelegenheden waar wat werd gehouden. Aly Noord vertelde leuke details bij een aantal foto’s. Bij sommigen
kwamen hele oude zondagschoolliedjes weer boven en die werden volop meegezongen.
Er was levende muziek van Margriet Oldenziel op haar accordeon en Jan Noord
had een paar cd’s met orgelmuziek van o.a. Cor Edskes meegebracht.
We genoten ondertussen van een fijne high tea met heerlijke zoete en hartige
lekkernijen veelal van eigen hand.
We kijken terug op een geslaagde middag en de Archiefcommissie gaat vanaf
september weer aan de slag met haar werkzaamheden.
Er zijn vooral nog veel roerende zaken waar we een beslissing over moeten nemen. Wordt dus vervolgd en we houden u op de hoogte.
Namens de Archiefcommissie
Femmy Busscher en Tiny Spanjer
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Open Monumentendag zaterdag 8 september
2018 korte impressie
Onze Vermaning had tijdens de Open Monumentendag op
8 september jl. een kleine tentoonstelling met de titel ‘De
verbindende kracht van quilts’.
De tentoonstelling ‘vertelde’ het bijzondere verhaal over de
quilts die vlak na de oorlog als hulpgoederen door doopsgezinden vanuit de Verenigde Staten naar Nederland zijn
gestuurd. Centraal stond het verhaal van twee vrouwen die
elkaar vonden in Nederland. Ze werden op onwaarschijnlijke wijze bij elkaar gebracht door een stel versleten quilts, gemaakt door groepen
vrouwen aan de andere kant van de wereld die gewoon gebruikten wat ze hadden. Tot op de dag van vandaag illustreren quilts de verbondenheid en solidariteit tussen mensen. In een video presentatie werd de verbindende kracht van
quilts toegelicht door An Keuning-Tichelaar en Lynn Kaplanian-Buller. Over dit
thema is ook een boek met DVD verschenen* (mocht u hiervoor belangstelling
hebben dan is dit te koop via ds. Jacob Kikkert).
De bezoekers konden tijdens de dag ook genieten van orgelspel op het Marcussenorgel door een aantal organisten.
Aan het einde van de dag telden we 264 bezoekers. Het was een fijne dag dit
met elkaar te beleven in de mooi ingerichte Doopsgezinde kerk. Dank aan de
vrijwillige gastheren en -vrouwen, Sieds Sijtsma, Rudy en Anneke van Kalker,
Anne en Hans van der Meer, Jan en Aly Noord, Jetty Tuinstra, Annetta Flick en
Jacob en Hotsche Kikkert.
En natuurlijk niet te vergeten onze koster Nynke die er steeds voor zorgde dat
koffie en thee + lekkers voldoende aanwezig waren.
In het Gasthuis aan de Nieuwe Boteringestraat werden ca. 100 bezoekers geteld.
Door diverse omstandigheden vonden hier dit jaar helaas geen activiteiten
plaats maar het was fijn te zien dat toch velen een kijkje kwamen nemen.
Tiny Spanjer
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Kerkdiensten Haren

Andere activiteiten

Zondag 23 september
10.00 Ds. K. van der Werf
Herdenkingsdienst Chr. Toxopeus *)
10.00 Zondagsschool

Maandag 24 september
19.00 Repetitie koor in Haren
Maandag 1 oktober
19.00 Repetitie koor in Roden

Zondag 30 september
10.00 Ds. M.L. Bruggen

Dinsdag 2 oktober
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf
19.45 Kerkenraad

Zondag 7 oktober
10.15 Regionale Broederschapsdagviering GDS in Groningen
10.15 Zondagsschool in Groningen

Woensdag 3 oktober
09.30 Leesclub Borgman
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Zondag 14 oktober
10.00 Zr. Vicky van der Linden

Maandag 8 oktober
14.30 Zusterkring
19.00 Repetitie koor in Roden

Zondag 21 oktober
10.00 Ds. N.C. Meihuizen

Woensdag 10 oktober
19.30 Redactie Gemeenteblad

Zondag 28 oktober
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool

Maandag 15 oktober
19.00 Repetitie koor in Roden

Zondag 4 november
10.00 Oecumenische dienst
in de Nicolaaskerk

Woensdag 17 oktober
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Zondag 11 november
10.00 Ds. K. van der Werf
16.00 Kliederkerk in Groningen

Donderdag 18 oktober
20.00 30+ bij Anne-Geertje en Frans
Maandag 22 oktober
19.00 Repetitie koor in Roden

Zondag 18 november
10.00 Ds. S.J. van Hoorn

Maandag 29 oktober
19.00 Repetitie koor in Roden

Zondag 25 november
10.00 Laatste zondag kerkelijk jaar
met herdenking overledenen,
ds. Van der Werf
10.00 Zondagsschool

Woensdag 31 oktober
09.30 Leesclub Borgman, Voorhof
19.30 Quiltgroep in de Voorhof
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*) Dienst zondag 23 september
herinneringsdienst Chris Toxopeus

Geheel volgens de wens van Chris Toxopeus zal de dienst van zondag 23 september in het kader staan van zijn overlijden op 5 juli 2018.
Het was zijn wens om te midden van de Doopsgezinde Gemeente, met de mensen die hem zo vertrouwd waren, postuum afscheid te nemen. Samen met de
familie zullen we liederen zingen en teksten lezen, die door hemzelf zijn uitgezocht voor deze herinneringsdienst.
Ds. Kl. van der Werf

Verslag kerkenraadsvergadering 4 september 2018
De vakantie is voorbij en we mogen weer aan de slag. De predikant doet verslag
van zijn werkzaamheden in deze periode. Hij is in mei weggeweest en heeft nog een
vakantie in oktober te goed.
Er is overleg geweest tussen predikanten en enkele kerkenraadseden van de
doopsgezinde gemeenten Groningen, Roden en Haren, om gemeenschappelijke
activiteiten beter op elkaar af te stemmen en te kijken wat we in de toekomst met
de kleiner wordende gemeenten wellicht samen kunnen doen. Als het koor optreedt
is dat voor alle drie gemeenten samen. De eerste keer is dat op de broederschapsdag op 7 oktober in Groningen en verder in de adventsdienst op 16 december om
10 uur in Roden. Als Roden er aan toe is, kunnen ze meedoen met het Gemeenteblad. Er zijn geen voorstellen voor nauwere samenwerking. Het is zaak attent te zijn
op andere nieuwe mogelijkheden die zich in de loop van de tijd aandienen.
Er is opdracht gegeven voor spouwmuurisolatie van het kerkgebouw. Voor deze
werkzaamheden is het nodig eerst de vuurdoorn op de parkeerplaats tot op 60
cm terug te snoeien. Jammer want Anco de Vries had eerder deze vuurdoorn, die
de hele muur bedekt, mooi strak terug gesnoeid. De muren van de Vreehof zijn
niet geschikt voor spouwmuurisolatie. Wel zal op de zolder het dak aan de
binnenkant geïsoleerd worden met milieuvriendelijk schuim.
De plaatsing van het fietstunneltje bij het station zondag 2 september is deels
mislukt. Gelukkig hadden we weinig geluidshinder tijdens de dienst.
De zondagse diensten in de vakantie om en om in het Witte Kerkje en bij ons
worden gewaardeerd, ook omdat gemeenteleden elkaar over en weer steeds
beter leren kennen. De thema’s van de preken van ds. Van der Werf waren
respectievelijk: Wie ben jij - Wie zijn wij?; Water; Geloof is geen grootheidswaanzin; Reuzen. De dienst van ds. Van Hoorn op 2 september ging over bidden
en zingen.
Het groepje gemeenteleden dat de open avonden organiseert, heeft laten weten
hiermee nu te willen stoppen. Er is ook veel overlap met andere lezingen in
Haren en het DoReCafé in Groningen.
Het nieuwe leesclubje onder leiding van Tea Rienksma is een vervolg op de open
avond met Erik Borgman en gaat over zijn boek ‘Leven van wat komt’. Het gaat
van start op woensdag 3 oktober 9.30 uur. Voor verdere informatie zie hierna.
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Op vrijdagavond 9 november is in onze kerk een gemeenteavond met ds. Jacob
Kaaks over het bijbelboek Jop.
De najaarsledenvergadering wordt gehouden op donderdagavond 22 november.
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.10 uur de
vergadering en steken we nog de handen uit de mouwen met het klaarzetten van
de tafels voor de startdag met maaltijd.
Mads Haadsma

Open avonden
Het groepje leden dat de afgelopen jaren de ‘open avonden’ in onze kerk
organiseerden, heeft laten weten hiermee te stoppen. De kerkenraad heeft
besloten geen andere mensen hiervoor te vragen. Natuurlijk blijft het mogelijk
om een avond te organiseren als daar aanleiding voor is.
De kerkenraad dankt (namens de gemeente) zr. Zijlstra en de brs. Hoekema,
Christians en Blanksma voor de vele jaren dat zij dit werk met groot
enthousiasme gedaan hebben.
Als blijk van dank zijn voor hen de ‘kanselboeketjes’ op 16 september.

Leesclubje Borgman,
Leven van wat komt
Het leesclubje over het boek van Erik Borgman
‘Leven van wat komt ‘ start woensdag 3 oktober.
Als u nog mee wilt doen, kunt u zich hiervoor opgeven bij br. Nienhuis. U wordt rond 9.30 uur
verwacht, zodat we om 9.45 uur van start kunnen gaan. Er is een koffiepauze en
om 12 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. De tweede bijeenkomst is op 31
oktober en voor eind november wordt nog een datum bepaald. U dient zelf het
boek aan te schaffen (uitgeverij Meinema, ISBN 978 90 211 4396 5, €17,50).
De bijeenkomsten worden geleid door Tea Rienksma. Zij laat ons onderstaande
weten:
Ik heb het boek deze zomer gelezen en het is een boeiend boek dat beslist tot
veel gesprek aanleiding zal geven. De ondertitel van dit boek, ‘een katholiek uitzicht op de samenleving’, kan afschrikken. Dat wil echter niet zeggen dat de gebruikte bronnen voor niet-katholieken geen inspirerende gedachten zouden kunnen bevatten. Bovendien gebruikt Borgman het begrip katholiek in zijn oorspronkelijke betekenis, namelijk ‘algemeen’.
Ik stel voor dat wij voor de eerste bijeenkomst op 3 oktober de nleiding en
goofdstuk 1 bespreken. Per bijeenkomst lezen we steeds een paar hoofdstukken.
Graag van te voren thuis de tekst lezen. Maak eventueel aantekeningen, welke
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vragen dat bij je oproept en wat je instemming heeft. Het is niet de bedoeling
dat we met elkaar in discussie gaan waarbij de één wel en de ander niet gelijk
heeft/krijgt. De waarde van deze bijeenkomsten ligt voor mij vooral in de uitwisseling, elkaar deelgenoot maken van wat voor ieder van ons betekenis kan hebben, waar ieder van ons moeite mee heeft etc. Zo wordt het een leren aan elkaar
en van elkaar.
Ik kijk uit naar onze eerste bijeenkomst.

Einde Open lezingen
Het groepje dat zich dat laatste jaren ingespannen heeft om per seizoen twee of
drie 'Open Lezingen' te organiseren heeft om verschillende redenen besloten dit
niet meer te doen. Persoonlijke overwegingen en leeftijd spelen een rol, maar
zeker ook het gevoel dat we een beetje uitgeput zijn in het vinden van vernieuwende sprekers. We waren een beetje HOVO.2 geworden en op dat vlak hebben
zich ook andere organisaties in Haren gevormd, die lezingen aanbieden. We
stonden in een al wat langere traditie die terug gaat op initiatieven van de Raad
van Kerken, later overgenomen door de Doopsgezinde Gemeente in de tijd van
ds. Marion Bruggen.
Na een paar jaar stilte heeft ons groepje zich gevormd en een aantal jaren lezingen verzorgd. Dat groepje bestond uit zr. Ger Zijlstra, brs. Geert Christians en
Hendrik Blanksma en Gabe Hoekema. Er waren hoogtepunten en grote opkomsten, er waren ook matige opkomsten. Slechte lezingen hebben we, geloven we,
niet gehad.
Misschien zijn er in onze gemeente anderen die deze lezingen willen voortzetten.
Zo niet dan is het een goede periode geweest en wellicht is er tijd en gelegenheid voor wat anders.
Dank voor het vertrouwen dat we in de gemeente kregen.
Namens Ger en Geert en Hendrik,
Gabe Hoekema

Zusterkring
10 september 2018, onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. We waren
met vijftien zusters.
Gerbrig opende met een verhaaltje over de roos, welke ze tegenkwam in een
boekje van Toon Hermans. Het sprak haar aan omdat het haar herinnerde aan
de roos die jaren op de deur van haar studentenkamer hing. De roos, de meest
bekende geschilderde en beschreven bloem. Ook door Toon Hermans. Maar in dit
verhaaltje had hij het over het woord roos. Roos als meisjesnaam, maar ook roos
op je hoofdhuid en als het middelpunt op een schietschijf! Leuke benadering.
Dan even over de “Stichting Doopsgezinde Vrouwen Zendingshulp”, de VZH.
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Jarenlang ons doel voor de collecte, om een jaarlijkse donatie te kunnen doen.
De VZH heeft dit jaar voor het laatst geld overgemaakt naar diverse projecten in
Indonesië. Zo is de cirkel rond, want in 1851 werd er voor het eerst geld overgemaakt, bestemd voor de vrouw van Pieter Jansz. Hij en zijn vrouw waren het
eerste zendingsechtpaar dat in datzelfde jaar vertrok naar het toenmalige Nederlands- Indië. Per 1 juli 2018 wordt nu deze stichting officieel opgeheven.
Dus gingen we op zoek naar een nieuw doel. De bedoeling is dit jaar een gift te
doen aan de ecologische zorgboerderij “De Mikkelhorst” in Haren. Deze biedt
professionele dagbesteding aan mensen die dit nodig hebben.
We zongen lied 280 “De vreugde brengt ons naar dit huis”, en dronken een kopje
thee met wat lekkers!
Er was ons gevraagd een bijdrage te laten horen, die geschikt zou zijn voor de
40-dagen kalender. Een lied, gedicht, gedachte, levenswijsheid in poësie of proza. Omdat na tien jaar de GDS besloot hiermee niet door te gaan, te weinig copy! Wij willen proberen, door een aantal bijdragen aan te leveren de GDS te bewegen de 40-dagen kalender toch uit te brengen. Er waren diverse mooie en
aansprekende teksten te horen. Hopelijk helpt onze inzet.
Gerda las nog een artikel over de vooral in Groningen nog veel bestaande pastorieën. Vaak monumentale ambtswoningen, naast de kerk en tegelijk
kleine boerderijen. Vijf eeuwen protestantse pastorieën in Noord- Nederland. De
pastorie, het werkterrein van de predikantsvrouw en het bijzondere karakter van
het leven in de pastorie. Vaak als een glazen huis!
Tot slot refereerde Gerbrig dat deze dag het Joods Nieuwjaar wordt gevierd. Genaamd: Rosje Hasjana, een bijzondere periode. Ze tellen nu het jaar 5779.
We zongen nog lied: Geef vrede Heer , geef vrede.
Zo eindigde deze afwissellende middag. Weer een fijne ontmoeting.
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 8 oktober. Dan komt Antje Fluks
onze tegeltjes brengen, gemaakt tijdens ons uitstapje. Erg benieuwd!
Ook zal Fenna met ons een boek(je) bespreken.
Alvast de datum voor de dan volgende kring: dat is 5 november. De Friese dichter Wijtse Brandsma zal ons meenemen in zijn (Nederlandse) gedichten.
Ria Dijkman- Leutscher

Zusterkring -

Woensdag 29 augustus 2018

Het was weer zover, ons UITSTAPJE aan het begin van het seizoen.
We verzamelden in Haren en vertrokken met vier auto’s tegen tweeën richting
Engelbert. Niet zo ver van huis deze keer. Gerbrig en Elly hadden de organisatie
op zich genomen.
Gerbrig had contact gehad met een nicht, die zich bezig houdt met een hele
kunstzinnige hobby: porselein schilderen! Zo kwamen we bij de boerderij “Landzicht” van Antje Fluks in Engelbert.
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Ze had helemaal gerekend op zo’n grote groep. We waren met 16 zusters. Was
wel passen en meten, maar ze had tafels aaneen geschoven en alle stoelen te
voorschijn gehaald. We werden ontvangen met thee, in heel mooi, door haar beschilderde theepotten en bijpassende theelichtjes. Zag er heel feestelijk uit. Elly
had gezorgd voor een heerlijk stuk zelfgemaakte Monchou of appeltaart!
Antje vertelde hoe ze tot haar hobby gekomen is. Ruim 40 jaar geleden begon ze
met schilderen, eerst Hindeloper volkskunst en schilderijen met olieverf of aquarellen en later op porselein. In de kamer konden we ook veel van haar eigen
werk bewonderen. Ze toonde ons beschilderde schalen, borden, wandtegels,
complete serviezen met diverse voorstellingen, bloemen, vogels, vlinders, maar
ook landschappen en een kinderserviesje met Roodkapje en de wolf er op. Beschilderde eieren met o.a. een struisvogelei met de Fraeylemaborg minutieus
nageschilderd. Prachtig mooi. Ze is lid van de landelijke vereniging “Het Porselein
Genootschap” en leert nog steeds zegt ze.
Na de enthousiaste uitleg van haar hobby, mochten wij het ook eens proberen!
We kregen allemaal een tegeltje met de afbeelding van een peer erop getekend.
Deze hebben we vanaf een voorbeeld ingekleurd met porselein verf en geprobeerd door goede kleuren er echt een peer in te zien. Dat viel nog niet mee,
maar met hulp kregen we toch een eigen geschilderde peer op de tegel!
Antje zet ze later nog in de keramiekoven tot ongeveer 800 graden Celsius. Dan
versmelt de verf met het glazuur en heb je een heel persoonlijk tegeltje, dat
zelfs afgewassen mag worden. Binnenkort komt Antje Fluks op een bijeenkomst
van de zusterkring ze brengen.
Het was een heel leuke, maar ”inspannende” middag en vloog voorbij. Er was
nog gereserveerd in restaurant Meerwijck in Kropswolde dus moesten we opstappen. Antje werd heel hartelijke bedankt voor alles, graag tot ziens.
In Meerwijck dronken we een drankje en aten pizza met salade. Het toetje, een
ijsje genaamd: ”nait te veul” viel er goed in en tegen half acht reden we terug
naar Haren. Weer een heel bijzondere fijne middag. Gerbrig en Elly bedankt!
Ria Dijkman
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Vanuit de kerkenraad
Op donderdag 20 september is de volgende reguliere vergadering van de kerkenraad.
Jelly Wester (secretariaat)

Kroniek van Doopsgezinden te Assen
vanaf 1896 tot 31-12-2017
!953 Aantal leden 97 * één dopeling * gemiddeld aantal kerkgangers ca. 65 * 8
catechisanten * zondagsschool hervat met 22 kinderen * broederkring 8 leden;
één dopeling * br. Wieringa lid van ADS-bestuur * 11 jan. intrede ds. Laurense *
meer samenwerking met Remonstrantse Kring o.a. uitwisselen predikanten *
bijbels aangeschaft t.b.v. catechisatie * laatste subsidie van DG. Haarlem ad
f.100,- * financiën Assen zorgelijk; nadelig saldo f.100,- * avondmaalservies
wordt uitgeleend aan dgz.kring Roden * onderhandelingen over verkoop stoelen
van DG Assen, al jaren in bruikleen bij DG. Meppel mislukken * extra collecte
Rampenfonds Watersnood f 300,- in gezamenlijke dienst met Remonstrantse
kring * voortaan Do-Re-diensten als extra tussen de twee wekelijkse doopsgezinde diensten, Remonstranten welkom op dgz. gemeenteavonden en zondagsschool * Voorstel doopsgezinde kring te Westerbork te beginnen.
1954 DG Assen. 90 leden; Zusterkring 20 leden; zondagsschool 27 kinderen;
8 catechisanten * drie huwelijksinzegeningen. * Batig saldo Dg f. 440,- * br.
C.Wassenaar wordt (pro deo) organist * Kerstwijdingsavond georganiseerd door
zusterkring m.m.v. heropgericht kerkkoortje van 14 leden. * kledinginzameling
voor ontheemden, verrassingspakketten voor kinderen in Oude Tonge (Zeeland)
en collecte voor bouw doopsgezinde kerk in Roden .* vergoeding Apostolisch Genootschap naar f. 80,- per mnd; ook grondbelasting komt nu voor hun rekening.
1955. DG Assen: 87 leden; zusterkring 22 leden; zondasgsschool: 33 kinderen,
5 catechisanten * veel mutaties in ledenbestand.* Zusterkring bestaat 30 jaar *
Groep Principieel Vrijzinnigen (uitgetreden uit Herv.Kerk) houdt eens per maand
kerkdienst in de doopsgezinde kerk á f. 10,- plus f. 2,50 voor koster, maar kosten verlichting en verwarming afrekenen met Apostolisch Genootschap * Remonstrantse Kring krijgt meer contacten met Rem.Gem. Groningen; i.p.v. gezamenlijke diensten met DG Assen. Voortaan eens per maand Remonstrantse dienst in
doopsgezinde kerk met Remonstrantse predikant * kosterswerk overgenomen
door Apostolisch Genootschap en bij doopsgezinde kerkdiensten door kerkenraad. * nog steeds geen glazenier gevonden die het in 1944 vernielde gebrandschilderde raam kan herstellen; vervanging door getint vensterglas wordt overwogen.
1956 DG Assen. 87 leden; zusterkring 20; zondagschool 33; catechisanten 9;
drie dopelingen * opbrengst collecte Bijz.Noden f. 604,03 Mennofonds f. 270,80.
* jongere zusters beginnen avond-zusterkring met 14 leden * oudere (middag)zkr. stuurt pakket naar geadopteerd onderwijzersgezin op Nieuw Guinea en
handwerkt voor doopsgezinden in Siberië * nieuwe normen ADS predikantstraktement minimaal f. 8000,-.bruto, plus emolumenten * combinatie Meppel-Assen
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kan hieraan niet voldoen. Assen heeft maximaal f. 2500,- te besteden; Meppel is
goed voor f.3500,- . * Batig saldo Assen 1955 is f. 21,31
1957 DG.. 84 leden; 9 catechisanten, twee dopelingen.* . Herstart van zondagsschool en Bijbelkring. * zusterkringen verzorgen adventsavond. * vergoeding
voor gebruik van kerk door derden verhoogd tot f. 25 - per dienst. * Gewestelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen in Groningen Drenthe opgericht *
Ds. Laurense bedankt voor beroep DG. Eindhoven. * Nieuwe DG Emmen wordt
lid van GDS * . Gemeenteavond Assen. met Roden, Emmen en de dgz, kring
Zuidlaren. * Gemiddeld kerkbezoek 44 personen.
1958 A.L.V.34 aanwezigen; 21 catechisanten * Geen meerderheid voor hardop
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’, wel voor bloemen op de kansel en ingekomen nieuwe leden in de dienst verwelkomen uitnodigen voor kennismaking
met kerkenraad * ds. Laurense neemt beroep aan naar DG. Bolsward c.a. * afscheid op 26 oktober * ds. Lange van Mensingeweer consulent voor f .1200.- per
jaar en f.30,- per kerkdienst * Assen wil combinatie met DG. Meppel beëindigen
wegens praktische bezwaren * boekhouder stuurt 33 herinneringen betreffende
betaling aan in gebreke gebleven leden, waarvan aantal als ‘geweigerd’ terug
komen; deze adressen zullen worden bezocht door de financiële commissie *
kerstwijdingsavond nu o.l.v. ds. en mw. Lange..
1959 DG Assen 104 leden * 9 catechisanten * jonge zusterkring 20 leden, wordt
lid van L.F.D.Z. en adopteert vluchtelingengezin in Oostenrijk * oudere zusterkring 23 leden schenkt uit zgn. handwerkkas f.50,- t.b.v. orgelreparatie, 20 kandelaars voor kerstvieringen en zendt pakket dekens naar doopsgezind zendingsproject Nieuw Guinea. * zondagsschool 30. kinderen * Menniste Bouwers 12
(i.p.v. catechisatie) * kerkbezoek neemt toe. * lentedienst en gezinsdienst. *
jongerenkring opgericht met 7 leden. * beide zusterkringen verzorgen advent
wijdingsavond.
1960. DG Assen. 110 leden.. * middag-zusterkring 23 leden * avond-(jongere)
zusterkring 18 * ; zondagsschool 30 kinderen * batig saldo f. 900,- DG Assen
gaat combinatie aan met Eenrum * Menniste Bouwers (16) met jongeren van
Eenrum. o.l.v. ds. Lange ‘op kamp’ in Gasteren * smeedijzeren hekwerk langs
trottoir kerk verwijderd en in delen links en rechts van kerk herplaatst.
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1961. ALV. 38 aanwezigen. * DG. 100 leden; oudere zusterkring 21; jongere
zusterkring 22 ;zondagsschool 29; Bijbelcursus 25 leden * .Gebrandschilderd
raam in Noordgevel dat door baldadigheid, later ook door storm was beschadigd,
wordt hersteld. * ( eindelijk glazenier gevonden die het lastige karwei aandurft)
* Wijkbijeenkomst ook in Beilen .
1962. ALV. 25 aanwezigen * Orgelfonds ingesteld, * proef met elektronisch orgel niet geslaagd * Zondagsschool 29 kinderen: zr. Meihuizen stopt wegens
‘moeilijkheden’; wordt opgevolgd door zr. Zijlstra-Werhoven. *DG Assen in gesprek met Baptisten Gemeente over medegebruik van de doopsgezinde kerk, als
nieuwbouw voor Apostolisch Genootschap eind 1963 gereed zal zijn * Baptisten (
45 leden) willen per jaar ca. 60 kerkdiensten, 20 jeugddiensten, 50 koorrepetities, vergaderingen en t.z.t. bijeenkomsten van vrouwenvereniging i.o. * Voorz.
en waarnemend secr. bekijken in Wapenveld bij glazenier Graswinkel vordering
van restauratie gedenkraam.
1963 DG. !01 leden * oudere zkr, 20 leden, elke 14 dagen ‘s middags handwerken voor goed doel en voorlezen * jongere zkr. elke maand ’s avonds: inleiding
gastsprekers, bezoekt Groninger zkr. (13 pers.); soms ook broeders uitgenodigd
voor bijeenkomsten * Zondagsschool: minder belangstelling, alleen goede opkomst met kerstviering; proef zaterdagmiddags bij elkaar te komen geen succes
* medegebruik doopsgezinde kerk door Apostolisch Genootschap per 1 juni beeindigd; nieuwe kerk 28 april in gebruik genomen. * DG Assen vraagt via advertenties pijporgel te koop, reactie van Ned. Herv.kerk Den Haag , vraagprijs f.
5500,- maar bijkomende kosten ( o.a. vergroten orgelgalerij te kostbaar * ; via
adviseur dhr. Lensink wordt z.g.a.n. tweeklaviers pedaal harmonium (pedaleon)
in Assen gekocht voor f. 5000.- * inzameling voor tekort van reservefonds. * Ds.
Lange houdt wijkbijeenkomsten ook in Beilen. * Orgelconcert dhr. Lensink op
nieuwe orgel, met zang van zr. A. Kingma Boltjes (zanglerares) * Gebrandschilderd raam is hersteld en herplaatst .* gebruiksvergoeding door Baptisten Gemeente per 1 juli voor f. 1400,- per jaar; incl. water- en energieverbruik; diensten elke zondag aanvang 9.15 uur (dgz.om 10.30) alsmede één avonddienst per
maand; en driemaal per week ’s-avonds gebruik van het gebouw * Bapt.Gem.
krijgt toestemming om doopvont ( bassin voor doop door volledige onderdompeling) met aansluiting op waterleiding en riolering in de vloer voor de kansel te
maken * voorlopig voor één jaar zal Oecumenische Raad (later Asser Werkgemeenschap van de Kerken) de doopsgezinde kerk gebruiken voor het wekelijks
zaterdagavondgebed; als vergoeding dient de opbrengst van de collecte. * kerkschoonmaakster aangesteld voor f. 2,- per uur.
1964 DG Assen 105 leden; * ds. Lange neemt 23 aug. afscheid wegens beroep
naar DG. Enschede. * 20 leden van Assen bij intrede aldaar; * DG. Eenrum gaat
zelfstandig verder * DG Assen vacant; * brs. Wassenaar en Stijkel hervatten
huisbezoek * catechisatie door Asser godsdienstleraar verzorgd * DG Assen in
gesprek met Winschoten en Nieuwe Pekela, daarna met ADS. * geen zondagsschoolleiding. .
1965 ALV. met slechts 24 van de ca. 100 leden .* geen zondagsschool en geen
catechisatie * Beide zusterkringen samen ca. 40 leden, actief ook met huisbezoek. * oudere zusterkring schenkt f.500,- als gedeeltelijke aflossing GDS-lening.
* Batig saldo boekh. f. 1700,- * kerkenraad bespreekt het zgn. ‘Plan Keur ’van
GDS. en meerdere eventuele combinatie mogelijkheden. * Combinatie DG. Assen- Winschoten- Pekela gevormd dankzij ADS-susidie * verdeling kosten predikant: Assen 50%, Winschoten 35%, Pekela 15% * . van ADS komt f. 4000.- als
jaarlijks met 10% aflopend AlterumTantum. * ds. J.H. Hylkema ( Oudebiltzijl)
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beroepen ; intrede 14 nov, na de dienst ontvangst in “de Kern” Vrijz.
Herv.Verenigingsgebouw schuin tegenover de doopsgezinde kerk. * predikantsgezin (met 3 kinderen 2-5 jaar) betrekt voorlopig een huurwoning aan de Epe in
Assen. * Elektr. verlichting in de kerk verbeterd: nu 6 hanglampen en 8 wandlampjes, kosten f. 900,-. * Houten schot achterin de kerk verwijderd waardoor
andere opstelling van stoelen mogelijk: i.p.v. twee smalle paden links en rechts,
nu één middenpad * kerkinterieur geheel geschilderd.
1966 ALV. met record van 45 aanwezigen; ledenaantaL ca.100; avondzusterkring 26 leden, secr. zr .Hylkema-ter Borg *
middagzusterkring 16 leden * catechisaties hervat * geen leiding voor zondagsschool * Batig saldo ’65: f.2294,12 * Kerkgebouw mede in gebruikt bij:
Bapt.Gem.. nu ád f. 1400,- per .jaar, Principieel Vrijz. ad f.25 ,- per keer, Lutherse Gem. alleen kamer ad.f 10,- per keer. * . Schoonmaakkosten en gasverbruik te grote posten .op de rekening * met Baptisten wordt gesproken over verhoging gebruiksvergoeding; in plaats daarvan zullen zij de schoonmaak voortaan
verzorgen *.. Ds. Hylkema begint met gestencild gemeenteblaadje voor de Combinatie A.W.P. het verschijnt onrechtmatig, naar behoefte * extra ALV over aankoop van woning in Wilhelminastraat voor predikant; vraagprijs f 52.500,-. *
ALV. vindt dit een te zware financiële last; .* geen zondagsschool., wel kinderkerstfeest.
Wordt vervolgd.
Geert de Jong

Preekboek
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze
zondagse diensten.
Zondag 29 juli 2018
Voorganger
Organist

- ds. P. Lindeboom
- br. P. Bouterse

Zondag 12 augustus 2018
Voorganger
- ds. C. Winkler Prins
Organiste
- zr. T. van Nimwegen
Thema
- “Een zaaier ging uit om
te zaaien”
Muzikale overdenking
- “Gij hebt, o vader van
het leven…“
Zondag 26 augustus 2018
Voorganger
- ds. Klein Nagelvoort
Organiste
- zr. T. van Nimwegen
Thema
- “Brood, als teken van leven”
Muzikale overdenking
- “Pastorale” van Charles Wesley (1757-1834)
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Zondag 9 september 2018
Voorganger
- zr. H. Bruin
Organiste
- zr. T. van Nimwegen
Thema
- “Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg”
Muzikale overdenking:
- “Dona nobis pacem” van Francois Couperin(1668-1733)

AGENDA

Zondag

23 sept

12.00 uur

Avondgespreksgroep: Uitje
naar klooster Ter Apel
uur Ds. J. Kikkert.
DG Groningen op bezoek.
uur Ochtendgespreksgroep o.l.v.
ds. G.G. Hoekema
uur Ds. P. Lindeboom in Assen
GDS Broederschapsdag in Groningen
uur Zusterkring
uur Avondgespreksgroep met ds.
J. Kikkert
uur Ochtendgespreksgroep o.l.v.
ds. G.G. Hoekema
uur Zr. H. Bruin
uur!! Gezamenlijke dienst met de
VVP

Zondag

23 sept

10.00

Donderdag

27 sept

10.00

Zondag

7 okt

10.00

Dinsdag
Woensdag

9 okt
10 okt

14.00
20.00

Donderdag

18 okt

10.00

Zondag
Zondag

21 okt
4 nov

10.00
10.30
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GDS Broederschapsdag op 7 oktober in Groningen!!
‘Het zijn net mensen’
Komt het voor dat je week in week uit met min of meer dezelfde mensen in de
kerk zit, maar dat je ze eigenlijk niet kent; waar ze wonen, wat voor werk ze
doen of deden, of ze kinderen of kleinkinderen hebben of ouders voor wie gezorgd moet worden? Onze gemeenten zijn klein genoeg dat dit zelden voor zal
komen. Maar met dit wat wat ludieke motto willen we tijdens deze GDS Broederschapsdag elkaar over de grenzen van de eigen gemeente wat beter leren
kennen. Dat we elkaar leren kennen als mede-kind van God, als zuster en broeder van elkaar. Samen vieren draagt bij aan ontmoeting en verbinding. En laat
zien dat we weliswaar in de eerste plaats horen bij een plaatselijke gemeente,
maar ook bij een regionaal verband, een landelijke broederschap, een wereldwijde doopsgezinde familie, en zelfs bij de kerk-van-alle-tijden-en-plaatsen. Ook
in die dwarsverbindingen hebben we elkaar nodig.
Noordelijk Doopsgezind Koor
Ds. Geert Brüsewitz gaat voor in de feestelijke viering. Het belooft extra feestelijk te worden nu ook het Noordelijk Doopsgezind Koor o.l.v. Jellie Alkema medewerking zal verlenen aan de dienst.
Zoals gebruikelijk op de GDS Broederschapsdag is er ook een nagesprek. Dat
valt uiteen in drie mogelijkheden. Presentatie van jouw gemeente; daarvoor is
in ieder geval nodig, twee personen uit ieder gemeente! Verder is er een mogelijkheid om speels en dramatiserend om te gaan met bijbelverhalen om je dichter
bij een Bijbelverhaal en dichter bij je eigen verhaal te brengen. Of gaan we in
gesprek met elkaar over de dingen die bij jou en mij horen.
Waar
Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 te Groningen. Aanvang 10:15 uur
Wie
We hopen uit alle gemeenten zusters en broeders te kunnen verwelkomen voor
de viering van de GDS Broederschapsdag en aansluitend de lunch. Voor de presentatie van iedere gemeente, ter plekke voor te bereiden, zijn twee gemeenteleden uit iedere gemeente nodig! Een mooie gelegenheid om uw gemeente voor
het voetlicht te brengen ;-)
Hoe laat?
We beginnen om 10.15 uur. Een kopje koffie staat dan klaar. We sluiten om ca.
12.45 af met een feestelijk buffet, zodat ieder zo tegen 13.30 uur weer zijns
weegs kan gaan. Eigen bijdrage voor het buffet: € 5.00, ter plaatse te voldoen.
Wilt u zich vóór 30 september opgeven bij uw kerkenraad, zodat we ongeveer
weten op hoeveel mensen we mogen rekenen voor de lunch (of bij Jacob kikkert,
jhkikkert@doopsgezind.nl)
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Activiteitencommissie Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen-Tjalleberd
Coen Huese geeft woensdagavond 14 november onder auspiciën van de Activiteitencommissie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd
een lezing over Moderne Architectuur. De lezing, onder de titel ‘Van Bauhaus tot
My Mothers House’ vindt plaats in de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde
Kerk aan de Kerkstraat in Heerenveen. Aanvang: 20.00 uur. De entree bedraagt
5 euro (inclusief 1 consumptie).
Informatie bij Johan G. Koers, 0513-636333/jgkoers@telfort.nl. De Activiteitencommissie organiseert zondagmiddag 25 november in de Doopsgezinde Kerk in
Heerenveen het cd-concert ‘Schubert’s Winterreise’ met een toelichting door de
gerenommeerde zangpedagoge Wil Noorduyn. Aanvang: 15.00 uur. De entree
bedraagt 5 euro (inclusief 1 consumptie). Er is een pauze. Informatie bij Johan
G. Koers, 0513-636333/jgkoers@telfort.nl.

Studieweekend Weg van de Tora:
Een tweeluik over koning David
Op 23 en 24 november 2018 wordt op Fredeshiem weer een studieweekend
georganiseerd rondom de serie Weg van de Tora.
Gewerkt wordt met nog niet gepubliceerd materiaal van deel 7 dat in het najaar
van 2019 zal verschijnen. Het betreft teksten rond de figuur van David, die de
grootste koning in de geschiedenis van het Bijbelse Israël was en tegelijk een
aantal van de meest ernstige overtredingen beging. Verhalen die zo een tweeluik
vormen. In verband met Davids overtredingen komen thema’s als omkeer, vergeving en verzoening aan de orde. Het studiemateriaal wordt op het weekend
uitgedeeld.
Dit weekend staat onder leiding van drs. Dodo van Uden (theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament en het rabbijnse Jodendom) en drs. Afke MaasSmilde (doopsgezind predikante, docente leerhuizen, gespecialiseerd in bijbel
uitleg). Beiden zijn lid van de Commissie Joden-christenen van de Doopsgezinde
Broederschap.
Tijd: vrijdag 23 nov vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 24 nov tot 16.00 uur
Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderweg 2, Steenwijk- De Bult
www.fredeshiem.nl
Kosten: €123,-- p.p. (2-pk); €138,-- p.p. (1-pk), inclusief overnachting, ontbijt,
lunch, diner, koffie en thee.
Aanmelden en/of informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl
Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de vorige studieweekends hebben deelgenomen zijn van harte welkom.
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Tot nu toe zijn 6 delen verschenen in de serie Weg van de Tora. De delen zijn te
bestellen als E-book of Print on demand "Weg van de Tora", bij de ADS (0206230914 of ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn € 7,-.
Op http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014 kunt u een gratis
“proefboekje” downloaden.
De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, op initiatief van de
“Commissie inzake de verhouding Joden christenen”. Deze ADS commissie heeft
als doel de bestudering van Oude Testament en Jodendom binnen de Broederschap te stimuleren. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateriaal
voor Bijbelgroepen.
De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de wet ', waarmee de
werkelijke betekenis als 'onderwijzing, lering 'uit het oog werd verloren. Je zou
kunnen zeggen, men raakte hierdoor 'weg' van de Tora. De bedoeling van de
serie Weg van de Tora is bij te dragen aan het terugvinden van de oorspronkelijke betekenis van de Tora: een wegwijzer voor het leven.
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SYMPOSIUM ‘OUDEREN ALS SCHAKELS TUSSEN GENERATIES’
Bergkerk Amersfoort 16 november 2018 (10.00 -16.00 uur)

De moderne oudere zou zijn/haar oude dag liever met vrienden doorbrengen dan
met klein)kinderen. Het besef dat generaties op elkaars schouders staan en elkaar veel te bieden hebben lijkt zo verloren te gaan. Ouderen zijn schakels tussen generaties: hun herinneringen geven jongeren een langer verleden. In hun
hoop strekt hun betekenis zich uit naar de toekomst. Als ouderen partici-peren in
de verticale gemeenschap/solidariteit dragen zij bij aan de verbinding tussen generaties. Ouderen zijn ook erflaters: hun verhalen hebben de kracht van een erfenis die zowel ten goede als ten kwade doorgegeven wordt aan volgende generaties.
Vijf sprekers zullen het verband tussen generaties belichten:
o Em. Prof. Paul van Tongeren over ‘generaties en dankbaarheid.’
o Dr. Kees Bregman over: ‘Loyaliteit tussen generaties’.
o Awraham Soetendorp over ‘het joodse perspectief: eren van uw ouders’.
o Suzanna Jansen over haar boek ‘het Pauperparadijs’.
o Ina Luichies: ‘Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders’
Dit symposium zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers
in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen,
geestelijk verzorgers, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van
de locale politiek en studenten.
Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van € 60, - (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008
2419 72 t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de
Vijgenboom 16 november”.
Info: www.bergkerk.nl, Bergkerk (033 - 4617917)
ds. Jan van Baardwijk (033 - 4613767, jvbaardwijk@ kpnmail.nl)
ds. René Rosmolen (033 - 4801553, r.rosmolen@casema.nl)
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Theologie: een boeiende reis? Verrassend - verfrissend - verrijkend
Kom dan naar de driejarige cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden in Assen

Over tvgAssen
Wie deze cursus gaat volgen, begint aan een boeiende reis. Of je nu gelovig bent of zoekend, twijfelt of zeker weet: theologie is een veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over
God en mensen, over aarde en hemel, over verleden, heden en toekomst. Je verdiepen
in theologie betekent, je verdiepen in de relatie tussen God en mensen. Duiken in de
wereld van de Bijbel en nadenken over de bronnen van het geloof.
Voor wie?
De cursus is geschikt voor iedereen die:







meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel
zoekt naar verruiming en verdieping van het persoonlijke geloof
sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken
meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk
bewuster kerkdiensten wil beleven
open wil staan voor ‘andersdenkenden’

Inhoudelijk
Deze cursus bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methode.
Deze grote verscheidenheid maakt het juist verrassend en boeiend. Over al die vakken
zijn al eeuwenlang boeken vol geschreven die je best thuis zou kunnen lezen. Maar waar
zou je dan moeten beginnen en met wie zou je jouw vragen en opmerkingen kunnen
bespreken?
tvgAssen biedt deze mogelijkheid en geeft daarbij een veelheid aan informatie op overzich-telijke wijze aan. Het ‘samen leren’ voegt hieraan veel toe.
Start Dinsdagmorgen 2 oktober 2018: 09.00-12.15 uur.
Locatie Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Kennismakingsmomenten
-

U bent van harte welkom op

dinsdagmorgen 4 september a.s. met inloop vanaf 09.30 u. Lezing om 10.00 u.
over ‘Reizen door Armeniё en Georgiё’
donderdagavond 20 september a.s. met cursusinfo vanaf 19.00 u. gevolgd door
een themales om 20.00 u.: ‘Over een kinderkoran en een puberbijbel’

Nieuwsgierig geworden?
Ga naar de website www.tvgassen.nl voor
meer informatie of reageer naar de secretaris via tvgassen@gmail.com of pak de telefoon: Nanno Levenga 06 – 1410 1512.

25

Colofon Assen

Colofon Eenrum-Mensingeweer

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

Predikanten:
Ds. Geert Brüsewitz (pastoraat)
Ruischerwaard 36
9734 CE Groningen
06-54296082
&
Ds. Jacob Kikkert
Entinge 7
9312 TT Roden
06-51516030

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

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

