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de vakantie 06-5429 6082),  

e-mail gjbrusewitz@gmail.com 
 

Kerkenraad 

Voorzitter, tevens secretariaat –  

A. van ’t Zand, tel. 06 83804841;  
e-mail: secr.dgg@outlook.com 
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9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  
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NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 
 

Ledenadministratie –  
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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 
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rekening NL89TRIO 0197740502 o.v.v. 
Diaconaal 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 
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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 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8 

9753 AJ Haren, tel 050- 5348227 
jantienadurksz@home.nl 

 

 

 

 
 

mailto:gjbrusewitz@gmail.com
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
mailto:luciaamelo@hotmail.com
mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:jmtuinstrawinkler@gmail.com
mailto:e.de.jonge@home.nl
mailto:loek.berny@gmail.com
mailto:jantienadurksz@home.nl


Hoofdartikel 

 

 

1 

 

Een nieuw winterwerkseizoen 
Jaarthema 2019-2020 ‘Vanwaar komt mijn hulp’ 
 
Zo sluiten we het seizoen af in mei en zitten we in het 14 daagse zomerrooster   

en zo is het dan ineens  het alweer september en begint het nieuwe winterwerk-

seizoen met de startdag. En wat opvalt is,  dat we ook dit jaar weer veel activi-

teiten  hebben. En dat voor  een kleine gemeente als Doopsgezinde Gemeente 

Haren.  Koor, themaochtend, kerkdiensten, zusterkring, zondagsschool en na-

tuurlijk de feestdagen als Pasen en Kerst.  
 

En dat alles is een goed teken! Want dat geeft aan, 

dat we het als gemeente nog altijd belangrijk vin-

den om bij elkaar te komen. Dingen te organiseren! 

Want als gemeente zijn we er nog steeds. Proberen 

we  de dingen van het leven,  die we belangrijk 
vinden, met elkaar te delen. En dat is ook de kracht 

van onze gemeente  Dg Haren, denk ik. Het kleine; 

het persoonlijke; je thuis voelen in de gemeente; 

maar ook dat de gemeente voor jou een stuk ver-

trouwen geeft. Dat je weet, dat je niet alleen voor 

de dingen staat.  

 
Ieder jaar wordt er weer een landelijk  jaarthema 

bekend gemaakt. Psalm 121 reikt ons de woorden 

voor het jaarthema 2019 - 2020 aan. Deze psalm 

beschrijft een pelgrim die op weg is naar Jeruza-

lem. Onderweg kijkt hij op naar de bergen en 

vraagt in al zijn kwetsbaarheid: ‘Van waar komt 
mijn hulp?’ Met daarop de vraag voor nu: ‘Van 

waar komt ónze hulp?’.  Hoe gaan wij onze weg 

door het leven? Wat helpt ons in het leven? Wie of 

wat draagt ons op onze levensweg? 

De pelgrim antwoordt: ‘Mijn hulp komt van mijn 

geloof in de Eeuwige. Dat deze is als kracht voor 
me is.’  

 

Nog altijd zijn we een gemeente die staat in de tra-

ditie van Doopsgezinden.  Doopsgezinden zijn de oudste protestantse geloofsge-

meenschap van Nederland. Rond 1530 waren er al groepen gelovigen  in Neder-

land, die beïnvloed door Luther zijn reformatie in 1517, zich Doopsgezind noem-

den en de bijbel als richtsnoer voor hun leven hielden. 
 

En nog altijd staan we in deze traditie. Daar mogen we trots op zijn. Tijden en 

opvattingen over het geloof mogen dan zijn veranderd, maar het uitgangspunt 

van ‘vrij in ’t christelijk geloven, daden gaan woorden te boven’, is nog steeds de 

kern van de Doopgezinde Gemeente. Ook voor het seizoen 2019-2020.  

 
Ds. Kl. van der Werf 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten  
 
  

  

Zondag 25 augustus 

10.30 uur Oecumensiche zomer-

dienst in de Remonstrantse kerk, 

Coehoornsingel 14 

Voorganger: Ds. Lense Lijzen 
 

Zondag 1 september 

10.00 uur  br. Dick Verbruggen 

 

Maandag 2 september 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-
zind koor in Roden 

 

Dinsdag 3 september 

10.00 uur koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

 

Zondag 8 september 
14.30 uur Afscheidsdienst  

Ds. Jacob Kikkert met afloop een 

hapje en een drankje 

 

Maandag 9 september 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-
zind koor in Roden 

 

Dinsdag 10 september 

18.00 uur Mennomaaltijd 

 

Woensdag 11 september 
Redactievergadering Gemeenteblad 

 

Zaterdag 14 september 

10.00-16.00 uur Open Monumenten-

dag 

10.00 uur Etty Hillesum gespreks-

groep (opgeven bij Jose Weening) 
 

Zondag 15 september 

10.00 uur Dick van Veen 

 

Maandag 16 september 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-
zind koor in Roden 

 

 
 

 

 

 

 

 
Dinsdag 17 september 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd 

voor dak- en thuislozen 

 

Donderdag 19 september 

19.30 uur Grote Kerkenraad 
 

Zondag 22 september 

10.00 uur  Ds. Marion Bruggen 

 

Maandag 23 september 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-

zind koor in Roden 
 

Donderdag 26 september 

20.00 uur Broederkring 

 

Zaterdag 28 september 

10.00 uur Etty Hillesum gespreks-
groep (opgeven bij Jose Weening) 

 

Zondag 29 september 

10.00 uur Ds. Renze P. Yetsenga 

 

Maandag 30 september 
19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-

zind koor in Roden 

 

Dinsdag 1 oktober 

10.00 uur koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 
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Kort nieuws uit de Kerkenraad, 2 juli 2019  
 
Alex van ’t Zand opent de vergadering en Paulina Roozemeyer leest van Jacob 
Israël de Haan een aantal kwatrijnen voor, o.a. Ziel en Zinnen, Verlangen,  Licht 

en Leven; veelzeggend  met weinig woorden. 

 

Het bericht dat ds. Geert Brüsewitz i.v.m. ziekte niet beschikbaar is voor werk in 

de gemeente is erg verdrietig.  Er wordt geprobeerd zo gauw mogelijk een over-

leg te plannen. De diensten in de zomer worden door Jacob Kikkert en Renze 

Yetsenga overgenomen.  Het pastoraat neemt Jacob op zich, voor zover moge-
lijk, tot eind augustus.  

 

Voortgang van de werkgroepen Werken aan de toekomst DGG:  

 De werkgroep Gebouwen/Vastgoed  komt in september met een voorstel voor 

de grote KR; 

 De werkgroep Personeel heeft  aandacht voor gesprekken met Jacob en 
Geert. De kosterij is gekoppeld aan wat er uit de werkgroep Vastgoed komt; 

de koster voor een deel ook en daarnaast doet zij de financiële administratie 

voor de DGG;  

 De werkgroep Capaciteit zal binnenkort de opmerkingen vanuit de laatste 

grote KR (23 mei) verwerken en daar verder vervolg aan geven. 

 

Er is besloten een vierde werkgroep in te stellen: werkgroep Geloofszaken 
De vraag voor deze werkgroep zal zijn: Wie zijn wij als doopsgezinde gemeente, 

waar staan we voor, wat willen we uitdragen?  

 

Deze zal bestaan uit de predikant en een aantal gemeenteleden.  Dit is een lan-

ger durend proces en staat in die zin apart van de andere werkgroepen, staat er 

in feite boven, verbindend.  Er zal in de gemeente gevraagd worden wie hier in 
deel wil nemen.  

 

Het afscheid van Jacob zal op 8 september zijn, `s middags om 14.30u;  een 

kerkdienst en aansluitend een hapje en drankje. Er is al een voorbereidingsgroep 

Het beheer en bijhouden van de website zal Diederik overnemen van Jacob. 

 
In Eenrum was het een erg mooie en drukke afscheidsdienst 9 juni jl.. Een deel 

van de leden zal overgaan naar Groningen. De verkoop van de kerk en de inboe-

del moeten nog gebeuren.   

Marjolijn Coolman heeft zich overgeschreven naar de DGG. Het plan is dat zij op 

15 september a.s. in een ledenvertoeving zal worden voorgesteld als nieuw KR-

lid.  

 
Op 14 september doet de DGG weer mee aan de Open Monumenten dag. Jantien 

Groeneveld en Tiny Spanjer zullen overleggen over de invulling. Het thema dit 

jaar is `plekken van plezier’. 

Bij de schoonmaak van het kantoor kwamen nog een aantal dozen met DVD`s 

van de DGG te voorschijn; deze worden aan de nieuwe leden gegeven en de ove-

rige komen in een doos in de kerk om mee te nemen. 
 

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Pastorale zorg 
 
Zoals bekend zal ds. Jacob H. Kikkert onze gemeente binnenkort verlaten. Daar-
naast is ds. Geert J. Brusewitz tot nader bericht afwezig. 

 

Om toch goede pastorale zorg te kunnen bieden kunt u in voorkomende gevallen 

contact opnemen met zr. Tiny Spanjer. Zij zal in overleg met de betrokken wijk-

contactpersoon proberen een oplossing te vinden. 

Graag bij voorkeur een mail naar Tiny: tin.spanjer@planet.nl of tel. 050 

5776983/06 237 59093. 
 

Ds. Jacob Kikkert heeft een nieuw mailadres: ds.kikkert@icloud.com  

 

Alex van ‘t Zand 

Voorzitter Kerkenraad 

 
 

 

 
 

UITNODIGING 
 

De kerkenraad nodigt u uit voor een ledenvertoeving op 
zondag 15 september 2019, aanvang 11.30 uur 

Mennozaal, Oude Boteringestraat 33 
 

 

AGENDA 

 

1. Welkom 

 

2. Afmeldingen 
 

3. De Kerkenraad stelt voor zr. M. (Marjolijn) Coolman  te benoemen tot lid 

van de Kerkenraad. * 

 
* Marjolijn stelt zich kort voor: 

Ik ben Marjolijn Coolman en al enigszins bekend in de DG Groningen.  
Ik ben 47 jaar en woon met mijn man en kinderen in Uithuizen. 

Sinds 2 jaar ben ik afgevaardigde voor de DG Eenrum in de kerkenraad van Groningen 

en sta ik als belangstellende geregistreerd. 

Nu de DG Eenrum is opgeheven ben ik met attestatie overgekomen naar Groningen.  
Ik zou graag in de kerkenraad van Groningen blijven, maar nu als lid van de DG Gro-

ningen.  
 

Alex van ’t Zand (voorzitter) 

 

 

 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
mailto:ds.kikkert@icloud.com
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Broederkring Groningen 

De bijeenkomsten van de Broederkring zullen plaatsvinden op de volgende data: 

 Donderdag 26 september 2019 

 Zaterdag 26 oktober 2019 - Landelijke Broederkringendag te Heerenveen 

 Donderdag 28 november 2019 

 Donderdag 23 januari 2020 

 Donderdag 27 februari 2020 

 Donderdag 26 maart 2020 
 Donderdag 23 april 2020 

 Donderdag 28 mei 2020 

De bijeenkomsten starten om 20.00 uur in de Diaconie. 

Van harte welkom!   Tammo van Hoorn 

 

 

Open Monumentendag  

Zaterdag 14 september 2019 
 

Zoals u in het gemeenteblad van juni heeft kunnen lezen doen wij als Doopsge-

zinde kerk ook dit jaar weer mee met de Open Monumentendag. Helaas is het 

ons niet gelukt invulling te geven aan het thema ‘Plekken van Plezier’ maar u 
bent  van harte welkom op zaterdag 14 september tussen 10.00 – 16.00 uur in 

onze Vermaning. Eeuwe Zijlstra en andere organisten zijn deze dag aanwezig om 

het Marcussen orgel te bespelen. 

Gastvrouwen- en heren ontvangen u graag met een  kopje koffie of thee. 

 

 Ook het Doopsgezind Gasthuis doet mee met de Open Monumen-

tendag, u bent van harte uitgenodigd om er tussen 10.00 – 16.00 
uur een kijkje te komen nemen. Enkele bewoners zetten hun huis 

open en presenteren hun creatieve talenten! 

 

    
 

Tiny Spanjer 
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Etty Hillesum – bijeenkomsten  
 
1914 Middelburg, Hilversum, Tiel, Winschoten, Deventer, 

Amsterdam, Westerbork, Auschwitz 1943 

 
Binnen in me zit een heel diepe put en daarin zit God 
soms kan ik erbij  

maar vaker liggen er stenen en gruis voor de put 

dan is God begraven 

dan moet hij weer opgegraven worden.  

 

Etty Hillesum 
 

  

Van maart 1941 tot oktober 1942 houdt Etty Hillesum een dagboek bij. Geen 

oorlogsdagboek maar gedachten over een zinvol bestaan, over het wezenlijke in 

de mens. Etty spoort zichzelf en anderen, ons?!, aan om tot het goede in zichzelf 

‘op te graven’ en tot leven te wekken. 

 
Het goede, is dat wat ze God gaat noemen?  

Hineinhorchen, Groeien in mens zijn, Lijden en verdriet, Haat uitbannen uit het  

denken.  

Veel om over na te denken, veel dat bij ons aansluit. 

 

Etty Hillesum neemt ons mee op haar levensweg. Van een onzekere jonge vrouw 
die veel teveel in haar hoofd zit, naar de vrouw die de diepte ingaat, naar de zin 

van het leven zoekt en in Westerbork tot steun en troost van velen wordt. ‘Men 

zou een pleister op vele wonden willen zijn’.  

 

Het dagboek van Etty Hillesum, aanvankelijk als een therapeutisch hulpmiddel 

om de chaos in haar hoofd en haar sterk wisselende stemmingen de baas te 
worden. Nu bron van inspiratie en bezieling voor velen.  

 

Met het boek ‘Het verstoorde leven’ als uitgangspunt willen we ons verdiepen in 

haar gedachtegoed. 

 

Data: 

14 en 28 september 2019 
12 en 26 oktober 

09 en 23 november  

telkens op zaterdag ochtend van 10 - 12 uur. 

 

Plaats:  Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33,  Groningen 

 
Opgave:  José Weening-Hallmans, jose.hallmans@gmail.com, of via 

06 15 20 25 92 

 

 
 

mailto:jose.hallmans@gmail.com
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 25 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 1 september 

10.00 Ds. Tj. Kind 

Bij de koffie is er een gesprek met 

groep 30+ over de toekomst van de 

gemeente. 

 
Zondag 8 september 

17.00 Startdag met maaltijd 

Ds. K. van der Werf 

Hiervoor kunt u zich op te geven bij 

zr. Haadsma. 

 
Zondag 15 september 

10.00 Zr. Vicky van der Linden 

 

Zondag 22 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 29 september 

10.00 Ds. M.L. Bruggen 

 

Zondag 6 oktober 

10.15 GDS Broederschapsdag 

Doopsgezinde kerk Groningen 

 
 

Van de leden 
 

Met attestatie overgekomen van de 

Doopsgezinde Gemeente Groningen: 

br. G.J. Hakkaart, Mezenlaan 4,    

Haren. Hartelijk welkom! 

 

 

 

 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 28 augustus 
Reisje zusterkring 

13.45 vertrek bij kerk 

 

Maandag 2 september 

19.00 Doopsgezind koor in Roden  

 
Dinsdag 3 september 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 9 september 

14.00 Zusterkring 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 
 

Woensdag 11 september 

Redactie Doopsgezind Gemeenteblad 

 

Maandag 16 september 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 
 

Maandag 23 september 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 

 

Maandag 30 september 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 
 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering2 juli 2019 
 

Aangezien  de  voorzitter verhinderd is,  zit zr. De Vries de vergadering voor. 

Nagegaan wordt of alle in de notulen genoemde taken zijn uitgevoerd. 

De vakantie van de predikant was uitstekend. Zon, zee en een aangename tem-

peratuur op La Palma. Er was ook een sterrenwacht, waar hij een aantal nachten 

heeft meegelopen bij wetenschappelijk onderzoek. Na zijn vakantie heeft hij de 
nodige huisbezoeken afgelegd. Het baart zorgen dat de doopsgezinde gemeentes 

Eenrum en Assen zich opheffen, waardoor het onderlinge contact van de leden 

wordt verbroken. De predikanten in het GDS-gebied hebben met een informeel 

etentje afscheid genomen van ds. J. Kikkert, die naar Curaçao gaat. 

Per 1 juli is een opstalverzekering afgesloten bij Donatus. De afvalbakken moe-

ten worden vervangen door exemplaren van metaal met metalen deksel. Het 
keuren van de elektrische leidingen is niet noodzakelijk, maar bij schade zal zon-

der deze keuring (en noodzakelijke aanpassingen om het keurmerk te verkrij-

gen) op de schade-uitkering worden gekort. Het is de bedoeling de keuring in het 

najaar te doen. Aan de firma Boersema uit Hoogkerk zal opdracht worden gege-

ven voor de winter dubbelglas en ventilatieroosters te plaatsen volgens de laat-

ste opgave. De administrateur heeft circa € 1.000 terug ontvangen aan energie-

belasting (iets minder dan voorheen, vanwege lager energieverbruik door de 
spouwmuurisolatie). 

We blikken terug op de diensten van de afgelopen maand. Op 9 juni (Pinksteren) 

was er in Haren geen dienst. In Assen ging zr. Valk voor met als thema van de 

dienst: Vol van levensadem. Zr. Valk preekte de zondag daarop in Haren over: 

Stem geven aan roeping. Op 23 juni was de regionale buitendag in Beetster-

zwaag. Het verslag van br. S. Roosma vindt u onder ‘Algemeen’. 
 

Ds. Van der Werf (terug van vakantie) preekte 30 juni over de grenzen van het 

menselijk kunnen n.a.v. de elfsteden(zwem)tocht van Maarten van der Weijden. 

Zr. Hoekema sprak aan het eind van deze dienst Tine en Famke toe die na circa 

8 jaar de zondagsschool verlaten. Om iedereen alle goeds te wensen deelden de 

kinderen ‘fortune cookies’ uit. 

Vanwege de werkzaamheden aan de Nieuwe Stationsweg, is de kerk voor wie 

slecht ter been zijn moeilijk bereikbaar. Komende week wordt het weggedeelte 

voor de kerk afgesloten om riolering aan te brengen; dan is de kerk onbereik-

baar. Besloten wordt te vragen of we 14 juli gebruik kunnen maken van ’t Witte 

kerkje. Dit moet wel goed gecommuniceerd worden aan zowel onze leden als de 

leden van ’t Witte Kerkje. Hopelijk is volgens planning voor het begin van de 

bouwvak (dienst 28 juli) de kerk weer bereikbaar. 
Na de dienst van ds. Tj. Kindt, op 1 september zal er een gesprek zijn van de 

groep 30+ met de gemeenteleden over uitwisseling van ideeën m.b.t. de toe-

komst van de gemeente. 

Omdat er geen kerkenraadsvergadering is in augustus, worden de organisatori-

sche en huishoudelijke taken voor de komende 2 maanden verdeeld. Daarna sluit 

zr. De Vries om 21.10 uur de vergadering. 

Mads Haadsma 
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Toekomst DG Haren – uitnodiging 1 september  
 

Afgelopen maanden hebben we als 30+ samen met de Kerkenraad nagedacht en 

gesproken over de toekomst van de DG Haren.  

Dit mede naar aanleiding van het aanstaande aftreden van onze voorzitter en de 

daaraan verbonden oproep: "Hoe nu verder".  

Daarover willen we graag met heel onze Gemeente in gesprek. Iedereen heeft 
veel vragen en verwachtingen maar het is ook belangrijk dat we samen antwoor-

den, oplossingen en activiteiten bedenken die werkbaar zijn en ons allen blijven 

binden en inspireren. 

 

Bij dat samen in gesprek gaan, gaat het over alles, niets is taboe wat ons be-

treft. En ideeën zijn er ook genoeg; de viering op zondag, pastorale component 
in de gemeente, preekrooster, ideeën voor de jeugd, meer samen doen buiten 

kerktijd om en ga zo maar door. En ja ook over een meer regionale samenwer-

king met andere gemeente. 

 

U snapt; hoe meer ideeën ik hier noem hoe meer die een eigen leven gaan lei-

den. Daarom is het belangrijk dat we samen in gesprek gaan en elkaar bemoedi-

gen in wat we kunnen, de toekomst, in plaats van wat niet mogelijk is!  
Wat ons betreft begint dat samen in gesprek zijn, op 1 september, u bent allen 

van harte uitgenodigd. 

 

Groet Hendrik Blanksma, namens de groep 30+ 

 
 
Zusterkring – jaarlijks uitje 
 

Op 28 augustus houdt de Zusterkring haar jaarlijkse uitje. De zusters worden in 

de Doopsgezinde kerk verwacht om 13.45 uur. We maken eerst een excursie, 
waarna we samen gaan dineren. De kosten voor het uitje bedragen €30 die je 

aan Aafke betaalt, graag gepast. 

Om ca 20.00 uur zijn we terug in Haren. Opgave graag zo spoedig mogelijk bij 

Aafke van Wijk tel: 050-5341811 of bij Gerbrig Rietema tel: 050-3093242. In 
ieder geval v r 22 augustus. 

 
De opgave is bindend, we hebben afspraken gemaakt met financiële verplichtin-

gen. We hopen op mooi weer en een gezellig uitje. 

 

Aafke van Wijk en Gerbrig Rietema  

  

Zusterkring – nieuw seizoen 
 

Maandagmiddag 9 september om twee uur is weer onze eerste bijeenkomst 
van dit seizoen. We blikken dan terug op de afgelopen zomermaanden en hebben 

misschien verhalen of anekdotes welke we willen delen. Maar ook een gedicht, 

een lied, column of gedachte. Soms lees je iets in een blad of tijdschrift. Het is 

altijd een mooie manier om een nieuw seizoen mee te starten.  
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Ook een bijdrage geschikt voor de 40-dgn kalender 2020 is heel welkom! Wil je 

deze bijdrage dan op papier zetten en inleveren. 

 

De dan volgende bijeenkomst is op 7 oktober. Dan komt Annet van de zorg- 

boerderij De Mikkelhorst ons het één en ander vertellen over deze mooie en be-
langrijke voorziening. En volgende datums: 4 en 25 november. Adventsavond 

dinsdag 17 december! Maar eerst nog ons uitstapje op 28 augustus a.s. 

 

Ria Dijkman 

 

P.S. De contributie dit jaar € 15. Graag bij de eerste bijeenkomst te voldoen.  

 
 

Opbrengst collecten  

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

gen bedragen uit de afgelopen periode: 

 

26-05-2019  Doopsgezinde Zending    €  75,40 

02-06-2019  Doopsgezinde Zending    €  39,25 

16-06-2019  Stichting Tuingeluk    €  73,50 
30-06-2019  Behouden Huys, traplift    €  91,90 

14-07-2019  Nederlands Bijbel Genootschap   €  66,30 

28-07-2019  Zorgboerderij de Mikkelhorst   €  61,00 

11-08-2019  Liudger Stichen     €  87,25 

 

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-
treffende doelen worden overgemaakt.   

  

 

Opbrengst adoptiethermometer  
 

Zoals bekend wordt er iedere zondag geattendeerd op de thermometer in de 

gang ten behoeve van het adoptieprogramma van WereldWerk. Hierna zijn per 

maand de bedragen opgenomen die in 2019 in het eerste halfjaar via de ther-

mometer zijn ontvangen.   

    € 
Januari 2019  119,15 

Februari 2019   34,80 

Maart 2019    52,20 

April 2019    41,75 

Mei 2019    27,65 

Juni 2019    27,90 
Totaal              303,45 

 

Tezamen met de bedragen die worden ontvangen van enkele leden wordt de 

thermometer - opbrengst jaarlijks afgedragen aan WereldWerk.  

 

In 2018 bedroeg deze afdracht in totaal € 1.262,81.  
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Marguerite Yourcenar (1903-1987)  
 

Uit de roman “Het hermetisch zwart”  

In 1980 was M.Y. het eerste vrouwelijke lid van de Academie Française 

 

Gedurende hoeveel nachten  

heb ik niet de gedachte teruggedrongen  
dat god slechts als een tiran  

of als een onbekwame monarch 

boven ons troont 

en dat de atheïst die hem loochent 

de enige mens is 

die geen godslastering spreekt  
 

Maar toen is me een licht opgegaan  

Als we ons eens vergisten  

wanneer we zijn almacht stellen  

en in ons lijden  

het werk van zijn wil zien?  

 
Als het eens aan ons was  

te maken dat zijn koninkrijk komt?  

Misschien is hij slechts  

een kleine vlam in onze handen  

en is het onze taak deze te voeden  

en te zorgen dat hij niet dooft  
misschien zijn wij het verste punt  

tot waar hij reiken kan  

 

Hoeveel ongelukkigen  

die zich ergeren  

aan het idee van zijn almacht  
zouden uit het diepst van hun wanhoop  

toesnellen als men hen vroeg  

om gods zwakheid te hulp te komen?  

 

Elk van ons is zwak  

maar het is een troost te bedenken  

dat god nog machtelozer  
en nog ontmoedigder is  

en dat het aan ons is  

hem in de schepselen  

tot leven te wekken en te redden.  
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Vrijwilligers gezocht voor nieuwe woning Sprank 
 

U heeft het vast al gehoord of met eigen ogen gezien: Ons huis in Haren is al 

bijna klaar!  

 

 

Wie zijn wij 

Wij zijn de 19 nieuwe bewoners van de kerkboerderij. Na een grote verbouwing 
zijn onze appartementen en gezamenlijke woonkamers bijna klaar. We verhuizen 

in september al.  

We gaan hier zelfstandig wonen mét begeleiding van Stichting Sprank.  

 

Sprank 

Gedreven door Gods liefde begeleidt Sprank mensen met een verstandelijke be-
perking in een betekenisvol leven. Haren is de nieuwste locatie van de stichting, 

op www.stichtingsprank.nl staat alle informatie over de organisatie en andere 

locaties in het land.   

 

Kom kennismaken! 

We ontmoeten graag nieuwe mensen in Haren. Dan voelen we ons snel thuis. 
Lijkt het u leuk om vaker langs te komen om met een groepje bewoners of met 

één van ons iets leuks te doen? Zoals samen koken, wandelen, fietsen, zwem-

men of creatief bezig zijn. Dit kan op een vaste dag zijn of af en toe in overleg.  

We organiseren in oktober een informatie avond voor vrijwilligers. Meld u aan via 

sprankharen2@gmail.com, dan ontvangt u de uitnodiging. Tijdens of na deze in-

formatieavond kunt u besluiten of u vrijwilliger wilt worden.  

 
Handige Harry gezocht 

We zoeken ook een vrijwilliger die ons af en toe kan helpen met allerlei klusjes in 

en rondom het huis. Zoals het ophangen van schilderijen bijvoorbeeld. We zoe-

ken iemand per 9 september. Is dit iets voor u? Mail dan naar Sprankha-

ren2@gmail.com  

 
Bedankt en hopelijk tot ziens! 

Namens alle bewoners van de Kerkboerderij in Haren 

 
  
  
 

http://www.stichtingsprank.nl/
mailto:sprankharen2@gmail.com
mailto:Sprankharen2@gmail.com
mailto:Sprankharen2@gmail.com
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Vanuit de kerkenraad 
 

Op dinsdag 2 juli hielden we onze kerkenraadsvergadering. 

Na de felicitaties voor de jarige voorzitter las zr. Wester het 

gebed van Fransicus van Assisi uit “De wapenrusting van 

God”, Wat trek jij ( je ) aan?”. Opgesteld bij het 1ste lustrum 

van de GDS viering World Fellowship Day in 2004. 

De voortgang van de verkoop van het kerkgebouw werd besproken, het energie-

label en andere formaliteiten. De firma Linker zal de tegels rondom de kerk reini-
gen en de firma Smeenge geeft de tuin een beurt. Dan is alles weer netjes voor 

de rommelmarkt in de Oranjestraat. Thema dit jaar is “Italië”. We stellen de kerk 

open voor koffie en thee en het vertonen van een Italiaanse film. 

De schade aan de vloerbedekking stond ook op de agenda. Er worden afspraken 

gemaakt met Decokay en met de VVP voor de verdere afwilleking van de schade. 

Voor onze viering van het 110 jarig bestaan van het kerkgebouw en tevens af-
scheidsdienst hopen we alles weer netjes te hebben. 

Er is contact geweest met de voorzitter van de DG Groningen over de voortgang 

van de overeenkomst na het vertrek van ds.Kikkert. Binnenkort is er overleg met 

de DG Groningen en de GDS. 

Tineke had een tussentijds financieel verslag gemaakt. Dit werd doorgenomen. 

Daarna werd het wel en wee van de leden en belangstellenden besproken.  De 

aanwezigheid in de komende diensten is vastgesteld. 

De datum voor de volgende kerkenraadsvergadering volgt. 

Jelly Wester, secretariaat 

 

 
Rommelmarkt Oranjestraat 
 

Zaterdag 6 juli was er de jaarlijkse rommelmarkt van de buurtvereniging Oranje-
straat met als thema Italiaanse sferen. Ook dit jaar deed de kerk haar deuren 

open. In de kerkzaal draaide de Italiaanse film Una Via a Palermo. De film duur-

de te lang om te blijven zitten maar vele mensen hebben even een kijkje geno-

men in de kerk.  

Men is best nieuwsgierig, helemaal nu deze te koop staat en je nu zeer laag-

drempelig even naar binnen kunt lopen. Buiten hadden we een zitje gemaakt 
waar men koffie/thee met iets lekkers kon eten. Helaas stopte de markt een uur-

tje eerder vanwege het weer maar desalniettemin was het weer een geslaagde 

dag! 

 

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

zondagse diensten.  
 

 

Zondag 23 mei 2019.  

In deze dienst werd  br. J. Zijlstra herdacht 
  

Voorganger              - Ds. C. Winkler Prins  

Organist                   - zr. Tiny van Nimwegen 

Thema           - Wat is geloof zonder daden?  

Muzikale overdenking - Variatie op ”O God die droeg ons voorgeslacht“ 
 
 

 

Zondag  7 juli 2019 

 

Voorganger              - zr. F. Dijk. Gezamenlijke dienst met de VVP 

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen   
Thema           - Wat zing ik nou?   

Muzikale overdenking:    - Preludium andantino van Joseph Rheinberger 

 

 
 

Zondag  21 juli 2019 

 

Voorganger              - zr. H. Bruin.  

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen   
Thema           - Gerechtigheid, recht doen aan anderen 

Muzikale overdenking:    - Een meditatie van Margretha de Jong 

 

 

 

Zondag  4 augustus 2019      
 

Voorganger              - zr. V. van der Linden  

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen   

Thema           - Het kostbaarste bezit  

Muzikale overdenking:    - Wij komen als geroepen 
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AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten   

 

Zondag  18 aug. 10.00 uur Br. F. Dukers 

Zondag  8 sept. 10.00 uur zr. H. Bruin 

Zondag  8 sept. 14.30 uur afscheid ds. J. Kikkert in  Groningen 

Zondag  22 sept. 10.00 uur. Ds. J. van der Meer 

Zondag  6 okt.  Broederschapsdag 

 

 

En om alvast in de agenda te zetten: 

 

Zondag 20 oktober vieren we het 110-jarig bestaan van ons kerkgebouw en is 

het tevens de afscheidsdienst van de DG Assen die met ingang van 2020 op-

houdt te bestaan.  

Aan deze dienst, waarin ds. T. Weideman-Bos voorgaat, zal het Noordelijk 

Doopsgezind koor haar medewerking verlenen. Aanvang 10.00 uur. 
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DOOPSGEZINDE GEMEENTE  EENRUM-MENSINGEWEER 
 

IN MEMORIAM HELENA BINE BEUKEMA – KROL, LINEKE 

 

 

Op de langste dag van dit jaar is van ons heengegaan zr. Lineke Beukema-Krol, 

dochter van Jakob Alje Krol en Trientje Munting.  
Zij bereikte de hoge leeftijd van 95 jaar. Sinds 27 februari 2013 weduwe van 

Riepko Jan Beukema. In de kerk van Hornhuizen overdachten we tijdens de af-

scheidsdienst op 26 juni haar leven dat volledig verbonden was met de boerderij 

aan de Ommelanderweg. Daar werd zij 16 januari 1924 geboren en ze had ook 

niets liever gewild dan dat haar leven hier op deze aarde daar ook geëindigd zou 

zijn. Helaas kon dat niet zo zijn omdat zij werd opgenomen in het Zonnehuis, 
Zuidhorn.  

 

Op de boerderij was zij de boerin met een vast patroon. De schapen, de lamme-

ren, al datgene wat aan haar zorg was toevertrouwd. We lazen uit de profeet 

Ezechiël, waar de aanklacht klinkt vanwege het niet zorgdragen voor het kwets-

bare. Dat alles geheel in tegenstelling met haar leven. Hoe zij de moederloze 

lammetjes verzorgde en probeerde groot te brengen, eindeloos. Hoe zij oog had 
voor de levende have, van klein tot groot. Daarom klonken ook enige verzen uit 

de achtste Psalm in het Gronings, waarbij het wonder van de schepping in vele 

toonaarden wordt bezongen en waarvan wij zeggen “’t Is mie te wonderbaar om 

te bevatten, ’t gaait mie te hoog, ik kin der nait bie”.  

 

Na het overlijden van haar vader deed zij belijdenis van haar geloof en liet ze 
zich dopen in de Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente Eenrum-

Mensingeweer. Zij voelde zich verbonden met de mensen van deze geloofsge-

meenschap; het gevoel erbij te willen horen. Zij was een vrouw die wist wat ze 

wou en tegelijk zag je ook haar onzeker-zijn. Gevoelig voor kleur, voor mooie 

vormen en daar zo van kunnen genieten. Hoe ze dat ook onder woorden pro-

beerde te brengen in haar gedichten. Op hoge leeftijd is haar leven op deze aar-
de nu tot een einde gekomen en ook al stemt dat verdrietig, we zeggen ook dat 

het goed was zo. 

 

Achter de kerk op de begraafplaats werd zij begraven. Aan het graf lazen we 

woorden van Huub Oosterhuis “Een mens te zijn op aarde is eens voorgoed ge-

boren zijn, is levenslang geboortepijn, is rusten in de aarde als alles is vol-

bracht”.  
 

Renze Pieter Yetsenga, Groningen 
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Voorbij de horizon – buitendag 2019  
 
Op zondag 23 juni 2019 kwamen ruim 250 enthousiaste doopsgezinden 

uit de vier noordelijke provincies naar Beetsterzwaag voor ontmoeting, 

inspiratie en beleving. En het werd een bijzondere dag waarin gevierd 

werd dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. 

 

Een noordelijke buitendag, zoals de Groningers en Drenten dat al een aantal ja-
ren gewend zijn. Een dag ook voor de broeders en zusters uit Friesland en het 

noordelijke deel van Overijssel. Een dag met ruimte voor ontspanning en goede 

gesprekken. De organisatie heeft een prachtige locatie geregeld en bovendien 

werkt het weer aan alle kanten mee en is er een programma voor iedereen. 

 

Bij binnenkomst wordt gelijk gevraagd aan welke activiteit iedereen wil mee-

doen, staat de koffie met een heerlijke oranjekoek klaar en is er ruimte voor 
ontmoeting. In de grote zaal, die volledig is bezet – er moesten zelfs deelnemers 

worden geweigerd in de laatste week – opent ds. Roelof Akse de ochtend. “Blijf 

niet op de plek waar je zit, maar verbreed je blik, zorg voor verdieping en ontdek 

wat achter de horizon ligt”, zo laat hij weten. En daarmee wordt ook zr. Belinda 

Rodrigues uit Honduras geïntroduceerd. Zij is in Nederland als vertegenwoordiger 

van de Peace Commission van Mennonite World conference (MWC) en neemt 
volgende week deel aan zowel een bijeenkomst van MWC als aan de vredescon-

ferentie in Elspeet (Mennorode). Daarmee is iedereen zich ook even bewust dat 

er doopsgezinde zusters en broeders wonen ‘achter de horizon’. 

  

In zijn inleiding staat ds. Akse ook nog even kort stil bij het overlijden van colle-

ga Klaas Visbeek, voorheen voorganger van de doopsgezinde gemeente Zwaag-
westeinde. Na een korte toelichting over de workshops verspreiden de aanwezi-

gen zich over de 13 workshops in en buiten het gebouw.  

 

Het voert te ver om bij alle workshops stil te staan. Bij een rondgang wordt ech-

ter wel duidelijk dat er voldoende ruimte is voor hart en hoofd, voor mond en 

handen en voeten. Zo kan een deel van de aanwezigen serieus aan de slag met 

de vragen naar aanleiding van het boekje “Doopsgezind, van blijvende waarde?”, 
met elkaar speeddaten, in gesprek over huisgemeenten, een lied maken, zoeken 

naar visioenen voor een toekomstige gemeente of een uitwerking maken over 

het thema van een spiegelverhaal. De doeners kunnen quilten, schilderen, hand-

letteren of wandelen. De aanwezige kinderen hebben vandaag hun eigen pro-

gramma. De spirituele wandeling, iets te lang wellicht volgens een van de deel-

nemers, voert de wandelaars door de bossen (zonder horizon) naar het Alddjip 
(met horizon).  

 

Tijdens de goed verzorgde lunch met soep, broodjes en een kroket kan iedereen 

weer even bijpraten en bijkomen. Binnen in het gebouw van de Buorskip of lek-

ker buiten in het zonnetje. Een van de aanwezigen memoreert dat de opzet van 

deze buitendag al vooruitloopt op de nieuwe organisatiestructuur met een lande-

lijke inspiratie- en doe-dag van en voor alle doopsgezinde gemeenten (de ‘ge-
meenten bijeen’).  

 

In de nog steeds volle grote zaal wordt vervolgens gezongen en een korte vesper 

gevierd onder leiding van ds. Wiske Beuker en ds. Geert Brüsewitz. Er wordt ge-
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sproken over vergezichten, dromen en visioenen en over het koninkrijk waarnaar 
we op weg zijn, liggend achter de horizon. En hoe zit het met de dagelijkse prak-

tijk? Durven we de horizon op te zoeken? En dat samen met anderen? En durven 

we samen met anderen een stap te doen en risico’s te nemen, op weg te gaan 

naar iets nieuws, een nieuw uitzicht: het beleven van een nieuwe droom? In de 

vesper wordt een gedicht voorgelezen met deze strekking.  

 
In de korte overdenking naar aanleiding van de Bijbellezing uit Lucas 8: 26-39 

stelt ds. Geert Brüsewitz dat “we het vaak te druk hebben om stil te zijn en om 

te dromen. In de samenkomst met anderen ligt volgens hem soms al de hori-

zon”.  

 

Afsluitend wordt een nieuw lied gezongen. Met de woorden die in de workshop 
zijn bedacht, verzameld, gewikt en gewogen. Daarmee komt een eind aan een 

boeiende en mooie dag voor allen die naar deze buitendag zijn gekomen. Na een 

kop koffie of thee gaat ieder weer op weg naar haar/zijn gemeente. Sommigen 

nemen een roos mee voor iemand van hun gemeente die door omstandigheden 

helaas niet kon komen, maar er graag bij was geweest.  

 

Een woord van dank is op zijn plaats. Allereerst voor diegenen van de GDS, de 
FDS en de Ring Zwolle die deze dag hebben georganiseerd en het programma op 

deze wijze hebben opgesteld. Maar ook voor iedereen die met enthousiasme en 

inspiratie hieraan invulling hebben gegeven. 

 

Sikke R. Roosma 

  
 

  
 
 

 

 
Lezing over Marc Chagall 
 
De Activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd 

organiseert op woensdag 18 september het eerste evenement van het nieuwe 
seizoen. Dan geeft Ruud Bartlema in de Doopsgezinde kerk aan de Kerkstraat 36 

in Heerenveen een lezing over de kunstenaar Marc Chagall. De inleiding heeft als 

titel ‘Kleuren van de ziel’. Bartlema, zelf beeldend kunstenaar en leraar Joodse 

Mystiek, gaat nader in op het leven van Chagall. Aanvang: 20.00 uur. De entree 

bedraagt 5 euro (inclusief één consumptie). 
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Lezing over levenseinde 
 
In de Menniste Wurkpeats van de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat 36 in 

Heerenveen wordt op 9 oktober de lezing (met discussie) ‘Van levensbelang’ ge-

houden. De organisatie is in handen van de Activiteitencommissie van de Doops-

gezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd.  

 

Aan de bijeenkomst verlenen het Hospice Heerenveen, huisarts Krista Gemmink 
en dominee Pieter post hun medewerking.  

 

Aanvang: 20.00 uur.  

 

Wanneer het onherroepelijke zich aandient, afscheid te moeten nemen van het 

leven, wordt de mens geconfronteerd met het meest ingrijpende, namelijk de 

vraag: ‘wat wil ik’ en ‘wat is er mogelijk’?. Op deze avond laten de bezoekers 
zich informeren en gaan met elkaar in gesprek over wat er in de levens van 

mensen speelt en heeft gespeeld aan vragen en zorgen op de grens van leven en 

dood. Dat gebeurt onder meer aan de hand van enkele casussen. Op deze ma-

nier hoopt de organisatie een bijdrage te leveren aan zingevingsvraagstukken die 

te maken hebben met de eindigheid van het leven. 

 
Jan Koer 

Activiteitencommissie Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 
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VOORAANKONDIGING 
 

Programma Dopers Leerhuis in het Noorden seizoen 2019-2020 

Plaats: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ Heerenveen 
 

Opgave tot 1 september 2019 bij coördinator: Pieter Post, 

pbpost1958@gmail.com; 

0513-785542 

 

Zaterdagen 09:45 meditatie; 10-12:00 uur les. Deelname: €8,00 p.p. per keer 

 

21 september 2019  Gender in de doperse theologie | Renze P. Yetsenga  

5 oktober  ‘Nashville’ in de cultuurfilosofie| Chris Doude van Troostwijk  

2 november  Gender in het Oude en Nieuwe Testament | Johannes van 
der Meer  

23 november  (Trans)gender, een verhaal uit de praktijk | Jolanda Mole-

naar  

7 december  Het Kerstkind in de kunst | Gabriël Vriens  

18 januari 2020  Doopsgezinden in Friesland | Cor Trompetter  

8 februari  De Friese Joost Halbertsma. Triomfen en tragedies van een 

uitmiddelpuntig man | Alpita de Jong  
7 maart  Het lijden van Christus in de kunst | Gabriël Vriens  

 

 
SPECIAL VOOR PASTORALE BEROEPSKRACHTEN 

19:30-21:00 uur. Deelname: €10,00 p.p. per keer 

 

Dinsdag 29 oktober  Gesprekken met jongeren, geloven morgen | Geert 

Brüsewitz  

Donderdag 28 november  Zorgen over, en voor de jeugd |Paul Steenbergen, 
Jeugdzorg  

 

 

HOE ZET IK EEN PREEK OP? Methodisch Leren Preken 19:45-21:30 uur |  
Pieter Post 

Voor gemeenteleden, vrienden, gevorderden en beginners.  

Deelname: €8,00 p.p. per keer 

 

Woensdag 15 januari  2020 De plaats van de preek in onze tijd  

Dinsdag 11 februari  Kijken naar de tekst  
Woensdag 18 maart  Wat ontdek ik achter de tekst?  

Woensdag 1 april  Wat wil de tekst dat ik moet weten?  

 

 

Noteert u alvast: EXCURSIEDAG 9 mei 2020 

 

Dopers Leerhuis in het Noorden: Wie deelneemt weet waarom 
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