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Hoofdartikel

Het onzegbare
Tijdens de vervolging van de Joden onder het Hitler-regime woonde een man een
tijdje in het graf van een Joodse begraafplaats in Vilnius. Gedurende deze tijd
schreef hij poëzie. En een van deze gedichten ging over een geboorte; want in
een ander graf vlakbij hem beviel een jonge vrouw van een zoon. De tachtigjarige grafdelver stond naast haar. Toen het pasgeboren kind zijn eerste kreet uitte,
bad de oude man: ‘Grote God, hebt u eindelijk de Messias naar ons gestuurd,
want wie anders dan de Messias zelf kan in een graf geboren worden?’
In het joodse denken is de Messias steeds de komende. Dat hij in een concrete
mens verschijnen is aan het joodse denken vreemd. De Messias en Messiaanse
tijd is een nooit te realiseren geschiedenis van eeuwig verwachten van wat onnoembaar en ondenkbaar is. Het is een appèl dat altijd roept en dat met niets
kan geïdentificeerd worden, dat zich los maakt van alle fixaties en zo een weg
opent naar oneindigheid. De joodse grafdelver had daarom gelijk dat indien de
Messias op aarde zou komen, Hij enkel in een graf kan geboren worden. Er
moest een breuk komen met het gewone leven opdat het ongewone kon plaats
hebben.
Dat geldt ook voor Verrijzenis. Verrijzenis is geen natuurlijk gegeven en laat zich
ook niet vanuit het hier en nu extrapoleren zoals sommigen graag doen die spreken over het licht aan het einde van de tunnel of de bijna dood ervaring, enz.
Verrijzenis is ook iets anders dan wat de Grieken bedoelden met onsterfelijkheid
zoals hun goden en halfgoden waren als ze het levenselixir dronken. Verrijzenis
verwijst naar een heel nieuwe realiteit die van God uitgaat. Het gaat om een heel
nieuw leven dat slechts in een graf kon geboren worden. We moeten accepteren
dat er een breuk is.
Alle uitspraken zoals ‘het graf was leeg’,
‘wij hebben Hem gezien’, ‘Hij is ten hemel opgenomen’ ‘Hij wandelde met ons
naar Emmaüs’ is paradoxale taal om het
onzegbare en onnoembare toch ter sprake te brengen. Zij moeten een ruimte
maken voor een andere dan de alledaagse realiteit. Een werkelijkheid waarover
rationeel niets meer te zeggen is en
waaraan je je enkel in diep vertrouwen
kunt overgeven. De verrijzenis is een
geloofstaal of een meta-taal waardoor
een mens zich richt voorbij alle hier en nu naar een mysterie-volle realiteit die
hem aanraakt en optilt.
Dat had de evangelist Johannes goed begrepen toen hij het verhaal opschreef
van Maria Magdalena die naar het graf ging. “Het was wel morgen, maar nog
donker” schrijft hij. Terwijl vanuit God reeds een nieuwe morgen aanbrak was
voor haar de wereld nog zwart en uitzichtloos. Maar in de tuin heeft dan de ontmoeting of noem het de ervaring van de Verrezene. Johannes verwijst met zijn
verhaal naar het paradijsverhaal in het boek Genesis. Maar deze nieuw realiteit is
niet tastbaar of grijpbaar ‘Houd Mij niet vast’ zegt Jezus. Het is een werkelijkheid
die je enkel in oersymbolen, in verhalen en gezangen kunt oproepen als een
geestelijke ruimte waar wij naar toe mogen leven en die ons door God in Jezus is
toegezegd.
ds Jacob Kikkert
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Kerkdiensten en
Activiteiten

Zondag 12 mei
10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz
15.00 uur Concert Symfonieorkest
Scaramouche
17.00 uur Ionavesper in de Nieuwe
kerk Centrum, Nwe. Boteringestraat
15

Woensdag 17 april
17.00 uur Vasten-Vesper
Donderdag 18 april Witte Donderdag Ds. J.H.Kikkert
19.30 uur Avondmaal, samen met
Remonstranten en Lutheranen

Maandag 13 mei
19.00 uur rep. Noordelijk
Doopsgezind koor in Haren

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
19.30 uur Gezamenlijke dienst in
de Remonstrantse kerk

Dinsdag 14 mei
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 Natafelen

Zaterdag 20 april Stille Zaterdag
22.00 uur Gezamenlijke dienst in
de Lutherse kerk

Zondag 19 mei
10.00 uur Ds. Tjalling Kindt
Maandag 20 mei
19.00 uur rep. Noordelijk
Doopsgezind koor in Haren

Zondag 21 april Pasen
10.00 uur Ds. J.H.Kikkert
Donderdag 25 april
20.00 uur Broederkring

Dinsdag 21 mei
17.30 uur Doperse Dis;
maaltijd voor dak- en thuislozen

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

Donderdag 23 mei
20.00 uur Broederkring

Maandag 29 april
19.00 uur Noordelijk
Doopsgezind koor in Roden

Zaterdag 25 mei
20.15 uur Concert Kamerkoor Erato

Zondag 5 mei
10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz

Zondag 26 mei
10.00 uur Ds. R Yetsenga m.m.v.
het Koor St. George Singers
Zie info elders.

Maandag 6 mei
10.30 uur Overleg vrijwilligers
kosterij
19.00 uur rep. Noordelijk
Doopsgezind koor in Haren

Maandag 27 mei
19.00 uur rep. Noordelijk
Doopsgezind koor in Haren

Dinsdag 7 mei
10.00 uur koffiemorgen
19.30 uur Kerkenraad
Zaterdag 11 mei
10.00 -16,00 uur Orgeldag
Noord Nederland
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Paascyclus
De diensten in de Stille Week vieren we dit jaar met de kerken in de ‘Kleine Oecumene', afwisselend in de Doopsgezinde kerk, de Remonstrantse kerk en de
Lutherse kerk.
Witte Donderdag (19.30 uur)
In de dienst op Witte Donderdag in de Doopsgezinde
kerk horen we het verhaal
van de voetwassing (Johannes 13) en vieren we het
avondmaal in de kring. Aan
het eind van de dienst worden de symbolen van het
scheepshouten
kruis,
de
doek van jute en de stenen,
die ons in de Veertigdagentijd en Vastenvespers hebben begeleid, in processie
weg gedragen.
Wij volgen in stilte.
Goede Vrijdag (19.30 uur)
In stilte komen deze Goede
Vrijdag de Remonstrantse
kerk binnen. Het scheepshouten kruis staat voor de
'godsverlatenheid' van de dienst op de Goede Vrijdag. Geen muzikale opsmuk.
Geen overweging die houvast biedt. Slechts gebedsteksten van van de predikant-theoloog en verzetsmand Dietrich Bonhoeffer dragen ons door deze avond
waarin alles draait om het verhaal van het lijden en de dood van Jezus aan het
kruis. We verlaten de kerk om ons op te maken voor de nacht van doorwaken.
Stille Zaterdag (22.00 uur ! )
Het is in de stilte die aan de komende nacht voorafgaat, dat we de Lutherse kerk
binnen gaan. We komen om te waken bij het graf. Wij horen over duisternis en
licht, over verlangen en bevrijding, over leven midden in de dood, over opstaan,
opstanding, opstand – verhalen die al eeuwen worden gelezen in deze nacht.
Verhalen van ons en van nu. We geven stem aan wanhoop die verandert in hoop
als voorbereiding op de Paasmorgenviering, voor iedere gemeente in de eigen
kerk.
Paasmorgen (10.00 uur)
We begroeten elkaar in het licht van de nieuwe paaskaars op deze morgen van
Pasen, die de eerste van alle is. Het licht van Paasmorgen, licht dat het duister
verdrijft. We lezen het Paasevangelie uit Johannes dat ons aanzegt dat, terwijl
vanuit God reeds een nieuwe morgen aanbreekt, voor Maria die het lege graf
aantreft, de wereld nog zwart en uitzichtloos. Als om te zeggen dat niet verlies,
ziekte, conflict of zelfs de dood het laatste woord heeft, maar het leven in het
licht van Gods ontferming en liefde. Het verhaal van God gaat door, ons leven
gaat door als wij mensen elke keer weer de kracht vinden om op te staan.
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Voorstellen (‘een soort van’) Tjalling Kindt
Omdat ik op 19 mei voor mag gaan in de Groninger
Vermaning is me gevraagd me voor te stellen als nieuw
ingezetene.
Sinds december woon ik in de gemeente Groningen, Haren om precies te zijn. Een kinderwens ging daarmee in
vervulling: van kindsaf, dankzij logeren bij mijn grootouders in het Westerkwartier, heimwee naar de ruimte
van groen en rode bakstenen, voorlopig gestild met een
gerenoveerd, noordelijke stijl, arbeidershuisje in Koog
aan de Zaan en vakantiehuisjes, eerst bij het Lauwersmeer en later Zuidlaren. Het zou, nu ik erover nadenk
best wel kunnen dat ik zelfs theologie ben gaan studeren uit nostalgie naar een
idyllische plek van samenleven. Dankzij de overstromende huizenmarkt rond
Amsterdam, bleek mijn nostalgische halteplaats prima verkoopbaar, en er was
een seniorenflat, vrije sector, ‘per direct beschikbaar’, langs het Pieterpad aan de
wetlands van de Drentsche Aa. Het beloofde land dan toch nog bereikt. Men
komt nog eens ergens gedreven door nostalgisch verlangen.
In die zin ben ik een kind van mijn tijd, nostalgische identiteitszoekers bepalen
op een griezelige manier de agenda van het discours in onze samenleving. Mij zo
voorstellend kom ik er niet onderuit: ik ben aartsconservatief nostalgisch naar
een samenhang van vroeger, vind daarin een zekere radicalisering in zaken als
milieu en gerechtigheid en tegelijkertijd slaat me de schrik en de achterdocht om
het hart als dat ideaal dichtbij dreigt te komen. Mijn nostalgisch verlangen heeft
blijkbaar de oneindige groene ruimte nodig, die zich achter de dijk voortzet tot
het Noorderlicht. Vanouds ook een naam voor seniorencentra bedenk ik me nu.
Toch raakte het me toen ik aanschoof op de achterste bank, en ik vriendelijk
‘herkend’ werd en welkom geheten. Goed plan dus om naar het Noorden te gaan.

Bijzondere dienst op zondag 26 mei
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Op 26 mei zal een bijzondere dienst gehouden worden door ds. R. Yetsenga, met
een muzikale omlijsting verzorgd door het koor ‘the Saint Georges Singers’.
De dienst start om 10.00 uur in de Doopsgezinde Kerk te Groningen, Oude Boteringestraat 33.
Het koor, afkomstig uit het Britse Kent, is verbonden aan de St George’s RAF
Chapel of Remembrance op de voormalige luchtmachtbasis Biggin Hill. Daar worden de gevallenen (ook Nederlanders) herdacht die in de tweede wereldoorlog
hun leven gaven voor de Battle of Britain en de bevrijding van Europa.
De dirigente van het koor is Dr. Helen Isom. Ze is een specialist in het liturgische
koraalrepertoire en maakte diverse muziekbewerkingen voor de Royal School of
Church Music en Oxford University Press. Naast haar werk als muziekdocent en
koordirigent is ze examinator voor de Guild of Church Musicians.
Paul Isom is professioneel organist en muzikaalbegeleider van kerkdiensten. Hij
is de vaste begeleider voor de optredens van de St. Georges Singers. Daarnaast
is hij orgeladviseur voor de Church of England in Zuid-Engeland, en heeft hij een
bijzondere interesse voor de historische orgels in Noord-Nederland.
Het koor was eerder op tournee in Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Tijdens
de tournee in Noord-Nederland wordt op twee andere locaties een bijzonder programma ten gehore gebracht:
Zaterdag 25 mei, om 17.00 uur: Even Song in de Magnuskerk, Kerkbrink 1
te Anloo. Een gezongen vesperdienst volgens de traditionele Britse koortraditie
o.l.v. da. H.E. de Boer. Deze dienst is gratis toegankelijk. Er zal een collecte
worden gehouden voor de onkosten van de dienst.
Zondag 26 mei, om 16.00 uu Concert in de Hippolytuskerk, Concordiaplein 1 te
Middelstum. Tijdens dit concert wordt een programma gebracht uit het English
Cathedral Choral Repertoire. Entree €5,-.
Informatie en reserveringen bij de Culturele Raad Middelstum, 0595-551973

Voedselbank
Graag vragen we uw aandacht voor de Voedselbank in Groningen. Het aantal
cliënten neemt nog steeds toe en is bijna verdrievoudigd ten opzichte van zes
jaar geleden. Onze gemeente wil zich blijven inzetten voor mensen die nauwelijks tot niet rond kunnen komen. Dat doen we door middel onder andere door
zondags producten in te zamelen in de manden die bij de ingang van de kerkzaal
staan. De Voedselbank wordt draaiende gehouden door vele vrijwilligers waarvan
enkelen in een zogenaamde participatiebaan.. Sommigen vinden vanuit dit vrijwilligerswerk weer een vaste baan. Daarnaast zijn de mensen en gezinnen die
gebruik maken van de voedselbank zeer geholpen door het feit dat we dat we dit
als gemeente nog steeds volhouden en er aandacht aan blijven schenken.

Verslag vergadering Wijk Contactpersonen
Doopsgezinde Gemeente Groningen op 14 maart 2019
Tijdens een bijeenkomst op donderdag 14 maart in de Diaconie evalueerden de
Wijkcontactpersonen van de Doopsgezinde Gemeente Groningen o.l.v. Alex van
't Zand en samen met dominee Jakob Kikkert de ervaringen in de achterliggende
periode.
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In totaal betreft het 6 wijken, die nogal van elkaar verschillen. Zo zijn er twee in
de binnenstad. Andere strekken zich uit over een aantal stadswijken en nog weer
andere bestrijken de buitengebieden, waarvan er een ook nog een enkele noordelijke stadswijken omvat. In sommige wijken wonen vooral senioren, in andere
juist ook een aantal jongeren. Het is dus duidelijk dat de aanpak door de Wijk
Contactpersonen verschillend is.
Een van de buitenwijken heeft eens per
jaar op de Veenhof te Gieten bij Dick
Verbrugge een ontmoetingsbijeenkomst.
Deze groep bereidde vorig jaar samen
met Dick Verbrugge ook nog een kerkdienst voor.
In

een andere wijk waren er twee bijeenkomsten. Het ging om een middagbijeenkomst in Wierumerschouw (vooral voor
senioren)
en
een
avondbijeenkomst
(vooral voor de jongere leden) in Lewenborg.
De twee binnenstadswijken koppelden hun activiteiten. Alle leden in deze wijk
kregen een persoonlijke brief. Hier zijn de plannen om 2 tot 3 maal per jaar een
activiteit te organiseren.
Een andere wijk hield in de afgelopen periode een bijeenkomst in de Diaconie en
er werd een keer geluncht in de Reitdiepwijk, met een uitstapje naar het kerkje
van Dorkwerd. Half mei staat er nog een uitstapje gepland.
In de laatste wijk ten slotte wonen de leden relatief gezien vlak bij elkaar. Het
brengen van een bezoekje is dus niet moeilijk. Hier werden twee bijeenkomsten
gehouden en er werd gesproken over het thema 'Geef mij je angst. Mogelijk
vindt er nog een afsluiting plaats voor de zomer.
De opkomst in de ene wijk bleek groter dan in de andere. Het is soms moeilijk
om met leden in contact te komen.
Bij verjaardagen worden er felicitatiekaarten verstuurd en bij jubilea bloemen.
Voor dit laatste zorgt Ellen van Drooge steeds, waarvoor veel waardering was.
Ook werd gesproken over de mogelijkheid van vervoer. In één wijk is dat realiteit.
Tussen de Wijk Contactpersonen en de beide predikanten zijn goede contacten.
Die contacten verschillen van wijk tot wijk. Zo is er een wijk, waar de predikant
wordt gevraagd een thema inhoudelijk te behandelen. In andere gaat het om
klankborden en terugkoppelen. Dat is van groot belang.
Voor een heerlijk broodjesbuffet hadden Alex van 't Zand en Trijnie Wesseling
gezorgd. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 17 oktober om 17.00 uur.
Janny de Weijs-Krol
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Witte Donderdag 18 april 19.00 uur
Nog één keer vieren we in ons vertrouwde kerkje in Eenrum met elkaar Avondmaal.
Er hangt een afscheid in de lucht, gevoelig, ingrijpend, want een ieder van u
denkt
ongetwijfeld terug aan al die jaren waarin belijdenis werd gedaan, gedoopt, getrouwd, gerouwd. De band die ontstond met predikanten die de Gemeente hebben gediend.

Kortom, het is zo waardevol om nog een keer samen te komen en bij elkaar te
zijn in een vertrouwde sfeer, om zo brood en wijn (druivensap) te delen.
Ik zie er naar uit elkaar te kunnen ontmoeten.
Met broederlijke groeten,
Renze Pieter Yetsenga, Groningen
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Doopsgezinde Gemeente
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Kerkdiensten Haren

Maandag 6 mei
19.00 Repetitie koor in Haren

Vrijdag 19 april
19.30 Ds. K. van der Werf
Avondmaalviering

Dinsdag 7 mei
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf
19.45 Kerkenraad

Zondag 21 april Pasen
09.00 Paasontbijt*
10.00 Ds. G.G. Hoekema
10.00 zondagsschool

Maandag 13 mei
19.00 Repetitie koor in Haren
Woensdag 15 mei
Redactievergadering

Zondag 28 april
10.00 Ds. K. van der Werf

Maandag 20 mei
19.00 Repetitie koor in Haren

Zondag 5 mei
10.00 Ds. N.C. Meihuizen

Donderdag 23 mei
20.00 30+ bij Anne-Geertje en Frans

Zondag 12 mei
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 zondagsschool

Maandag 27 mei
19.00 Repetitie koor in Roden

Zondag 19 mei
10.00 Ds. K. van der Werf
dienst in Roden

Dinsdag 4 juni
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf
19.45 Kerkenraad

Zondag 26 mei
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 zondagsschool

Woensdag 12 juni
Redactievergadering

Zondag 2 juni
10.00 Zr. Vicky van der Linden

*Voor het paasontbijt op zondag 21
april (1e Paasdag) om 9 uur, kunt u
zich opgeven bij zr. Haadsma

Zondag 9 juni
10.00 Ds. K. van der Werf

Van de leden

Andere activiteiten

Als belangstellende is ingeschreven:
L. Oosterbeek-ten Berge
Spinozalaan 50, 9752 NS Haren
tel. 050-750 26 07

Maandag 22 april
19.00 Repetitie koor in Roden
Woensdag 24 april
19.45 Voorjaarsledenvergadering

Met attestatie uit de Doopsgezinde
gemeente Den Ilp-Landsmeer is
overgekomen: G.Tj. Kindt
Erasmuslaan 23-A8, 9752 PE Haren
tel. 050-785 57 88
e-mail: tjalling.kindt@kpnmail.nl

Maandag 29 april
19.00 Repetitie koor in Roden
Woensdag 1 mei
19.30 Quiltgroep

Hartelijk welkom in onze gemeente!
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Verslag kerkenraadsvergadering 2 april 2019
Door omstandigheden zijn alleen de voorzitter, secretaris en administrateur aanwezig. Nagelopen wordt of de ‘taakjes’ vermeld in de notulen zijn uitgevoerd.
Zou men gebruik willen maken van een ringleiding in de Voorhof, dan moet (net
als in de kerk) ieder die aan het gesprek deelneemt een microfoon gebruiken.
De financiële commissie heeft positief geadviseerd over de jaarrekening 2018.
Ook de kas is gecontroleerd. Hierover zal verslag gedaan worden in de ledenvergadering.
Meeus, waarbij de inboedel en opstal van de kerkgebouwen zijn verzekerd, heeft
zijn verzekeringen over gedaan aan AON. Deze maatschappij stelt extra eisen. Er
dient een alarmeringssysteem te worden aangebracht; de elektrische leidingen
dienen regelmatig te worden gekeurd om een speciaal keurmerk te verkrijgen;
dit geldt ook voor de blusmiddelen. Bedacht dient te worden dat bij schade aan
de inboedel weinig wordt uitgekeerd aangezien het meubilair in 2003 is aangeschaft en het orgel nog veel ouder is. De administrateur zal contact opnemen
met AON; mogelijk past een verzekering bij een andere maatschappij beter bij
onze situatie.
We blikken terug op de diensten van de afgelopen maand. Op 10 maart pleitte
ds. A.J. Noord voor eerherstel van Zacheüs. Hij preekt bij ons als hij in het noorden is voor de verjaardag van zijn vader. De preek van ds. Van der Werf op 17
maart ging over de wolf in Nederland en het gevoel dat een dergelijk dier oproept. Gevoel is belangrijk bij het nemen van beslissingen en ook bij geloven
speelt ‘gevoel’ een grote rol. Ds. F.R. Fennema had als thema voor de dienst op
24 maart: De wijnstok en de ranken. Een dienst als vanouds, alleen zijn de afgelopen 20 jaar de haren van de gemeenteleden wel grijzer geworden. Op 31
maart verhaalde ds. Van der Werf over de Madonna van Stalingrad die tentoongesteld is in de Gedächtniskirche in Berlijn. De preek ging over lijden van de
mensen en wat geloof daarbij betekent.
Nagelopen wordt welke zaken er nog geregeld moeten worden voor de dienst op
Goede Vrijdag en voor het paasontbijt.
Ds. Jantine Brouwer zou preken op 19 mei, maar aangezien ze elk moment kan
bevallen van een tweeling, kerken we die zondag in Roden.
Op 7 en 14 april zal worden gecollecteerd voor de 2e Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival in juni
op Mennorode.
In mei wordt begonnen met de herinrichting van de Nieuwe Stationsweg. Op
de ledenvergadering hoort u meer over
de hinder die dit veroorzaakt.
Op de agenda van de voorjaarsledenvergadering staan vaste punten zoals de
jaarrekening en jaarverslagen.
Het ‘isolatieteam’ bestaande uit G. Christians, R.J. Nienhuis en A.A. de Vries licht
de plannen voor verder isolatie toe.
Doordachte voorstellen voor een groene invulling van het perkje bij de Voorhof
zijn welkom. Daarna zal overlegd worden met hovenier Hooft en moet de gemeente Groningen het plan goedkeuren (herplantplicht).
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering.
Mads Haadsma
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Zusterkring
8 april, alweer onze laatste reguliere bijeenkomst van dit seizoen. We waren met
zestien zusters en deze keer als gast ds.van der Werf. Nog in de 40-dgn tijd,
maar de natuur ontwaakt volop met dit mooie weer. Prachtig om te zien al die
bloesem en ontluikend groen. Gerbrig opende met een gedicht overgenomen uit
het ‘Vonkeltje’ van Jobeel, de digitale zusterkring en we zongen lied 841.
Van de zorgboerderij ‘de Mikkelhorst’ kregen we een bedankkaart voor onze gift
voor nieuwe fruitbomen en de uitnodiging in mei te komen kijken, misschien
staan ze in bloei! Ons plan is daarom de afsluiting van dit seizoen te houden in
de ‘Mikkelhorst’ op 15 of 21 mei. (Nog nader bericht).
Na de thee was het woord aan ds.van der Werf. Hij liet ons kennismaken met
drie prachtige ‘hongerdoeken’ genaamd: 1e Naar een nieuwe wereld, ZuidAmerika 1992. 2e Bijbelse vrouwen, India
1990 en 3e De vreemdeling in ons midden,
Zuid-Afrika 1994.
Het was een oude middeleeuwse traditie
om tijdens de vastentijd doeken op te
hangen in het koor van de kerk. Dit om de
pracht en praal van het altaar af te schermen in deze vastentijd. Omdat ze hingen
tijdens de vastentijd werden ze al gauw
hongerdoeken genoemd. Vaak werden deze doeken beschilderd met voorstellingen
van het leven, lijden en sterven van Jezus.
Na de reformatie is dit gebruik langzaam
verloren gegaan.
Midden jaren zeventig werd deze traditie
nieuw leven ingeblazen door de Duitse
vastenactie Misereor. Een stichting die er
een meer actuele betekenis aan gaf door
kunstenaars uit het zuiden te vragen om
hongerdoeken te maken vanuit bijbelse en
christelijke thema’s die hen aanspraken.
Meer maatschappijkritisch, zoals de apartheids politiek en vrouwenemancipatie,
maar altijd Christus als middelpunt op het
doek.
Deel van een hongerdoek: Vreemden in ons midden
Zuid Afrika 1994 Uit de brochure voor Hongerdoeken.
Een Bijbelse voorstelling van Jezus, die aan de tafel zit.
Vanuit Duitsland kwam het gebruik in veel parochies (en protestantse gemeenten) in Nederland op gang.Om de twee jaar verschijnt er sinds 1978 een nieuw
hongerdoek en tot 1999 verspreid door Stichting hongerdoeken in Den Bosch, in
2000 opgeheven en nu doet Vastenactie Nederland dit.
De doeken die ds.van der Werf ons toonde waren 3 bij 2 meter en twee jaar geleden ‘ontdekt’ in de Doopsgezinde kerk van Roden. Eens aangeschaft maar in
latere jaren toch te ‘Katholiek’ gevonden? Totaal zijn er 8 doeken, ook kleinere.
Je treft ze over de hele wereld aan. Ook gebruikt als meditatie doek.
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Ds.van der Werf gaf veel uitleg en vertelde over de betekenis van de voorstellingen en welke bijbelse verhalen daarin schuilden. Dan zie je wat de kunstenaar
bedoelde en inspireerde. Prachtig en vaak kleurrijk. Hoewel het derde doek geheel in zwart–wit, thema de apartheid. Jezus afgebeeld met een half zwart gezicht.
De middag was omgevlogen, alle dank aan ds.van der Werf .We zongen nog heel
toepasselijk: “In de bloembol is de krokus”.
Onze volgende bijeenkomst is dus in ‘De Mikkelhorst’ in Haren, De juiste datum
wordt nog bekend gemaakt. ---Het is woensdag 15 mei of dinsdag 21 mei--Graag tot dan.
Deel van een hongerdoek: Vreemden in ons midden
Zuid Afrika 1994 Uit de brochure voor Hongerdoeken.
Een Bijbelse voorstelling van Jezus, die aan de tafel zit.
Ria Dijkman-Leutscher

Bijzondere dienst op zondag 26 mei

Op 26 mei zal een bijzondere dienst gehouden worden door ds. R. Yetsenga, met
een muzikale omlijsting verzorgd door het koor ‘the Saint Georges Singers’.
De dienst start om 10.00 uur in de Doopsgezinde Kerk te Groningen, Oude Boteringestraat 33.
Het koor, afkomstig uit het Britse Kent, is verbonden aan de St George’s RAF
Chapel of Remembrance op de voormalige luchtmachtbasis Biggin Hill. Daar worden de gevallenen (ook Nederlanders) herdacht die in de tweede wereldoorlog
hun leven gaven voor de Battle of Britain en de bevrijding van Europa.
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De dirigente van het koor is Dr. Helen Isom. Ze is een specialist in het liturgische
koraalrepertoire en maakte diverse muziekbewerkingen voor de Royal School of
Church Music en Oxford University Press. Naast haar werk als muziekdocent en
koordirigent is ze examinator voor de Guild of Church Musicians.
Paul Isom is professioneel organist en muzikaal begeleider van kerkdiensten. Hij
is de vaste begeleider voor de optredens van de St. Georges Singers. Daarnaast
is hij orgeladviseur voor de Church of England in Zuid-Engeland, en heeft hij een
bijzondere interesse voor de historische orgels in Noord-Nederland.
Het koor was eerder op tournee in Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Tijdens
de tournee in Noord-Nederland wordt op twee andere locaties een bijzonder programma ten gehore gebracht:
Zaterdag 25 mei, om 17.00 uur:
Even Song in de Magnuskerk, Kerkbrink 1 te Anloo. Een gezongen vesperdienst
volgens de traditionele Britse koortraditie o.l.v. da. H.E. de Boer. Deze dienst is
gratis toegankelijk. Er zal een collecte worden gehouden voor de onkosten van
de dienst.

Zondag 26 mei, om 16.00 uur:
Concert in de Hippolytuskerk, Concordiaplein 1 te Middelstum. Tijdens dit concert
wordt een programma gebracht uit het English Cathedral Choral Repetoire. Entree €5,-. Informatie en reserveringen bij de Culturele Raad Middelstum, 0595551973.
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Vanuit de kerkenraad
Op woensdag 27maart hielden we ALV waarbij 19 leden en
belangstellendenaanwezig waren.
Na de opening las zr. De Poel als bezinning uit “Puzzelstukjes”
van Gerke van Hiele de tekst “Over bidden”.
Het verslag van de vorige ledenvergadering, de extra ledenvergadering en de jaarverslagen werden doorgenomen en
ongewijzigd vastgesteld.
Daarna gaf zr. Koudenburg als uitvoerend boekhouder van de gemeente nadere
informatie over de rekening 2018 en de begroting 2019. Op enkele punten werd
nader ingegaan. Hierna volgde de kerkenraadsverkiezing waarbij br. Anema aftredend was en herkiesbaar. Met algehele stemmen is br. Anema opnieuw benoemd als kerkenraadslid.
Na de pauze hebben we gesproken over de toekomst van de Doopsgezinde gemeente Assen. Nadat we in een extra ledenvergadering uitgesproken hadden dat
de DG Assen 2020 zal worden opgeheven zijn de leden en belangstellenden op
de hoogte gehouden van het vervolgtraject middels een nieuwsbrief. Intussen is
de stap gezet om het kerkgebouw te koop aan te bieden via een plaatselijke makelaar. We hopen dit proces binnen 3 tot 6 maanden af te kunnen ronden. Het
kerkgebouw is een gemeentelijk monument en zal volgens het daarbij behorende
bestemmingsplan te koop worden aangeboden. Binnenkort zal de kerkenraad
nog in overleg treden met de GDS en de ADS over het vervolg van dit proces.
Naast de verkoop van het kerkgebouw kwamen vragen aan de orde aangaande
de toekomst van de leden en belangstellenden. Hoe gaan we verder met de nog
actieve groepen; zusterkring en gespreksgroepen? Waar gaan de leden naar toe?
Welke mogelijkheden zijn er om toch de onderlinge verbondenheid in stand te
houden middels fondsen, gelabelde middelen etc. ? De kerkenraad gaat één en
ander uitzoeken en de leden worden in dit proces op de hoogte gehouden via een
nieuwsbrief of wanneer nodig, een extra ledenvergadering.
In een prettig en open gesprek hebben we met elkaar over bovenstaande vragen van gedachten kunnen wisselen.
Daarna stond de viering van het 110 jarig bestaan van het kerkgebouw en de
afscheidsdienst op de agenda. Er is een klein comité gevormd die dit verder
vorm zal gaan geven.
Tenslotte dankte de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sloten
we de vergadering af met het samen zingen van lied 105 uit de oude Doopsgezinde bundel “Wat de toekomst brenge moge” te zingen. De oude bundels mochten na afloop mee genomen worden.
Jelly Wester ( secretariaat)
De datum voor de eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt nog vastgesteld.

Avondgespreksgroep
Woensdagavond 13 maart kwam de avondgespreksgroep weer bij elkaar. We
hadden deze keer als thema:
“ Moeten verhalen waar gebeurd zijn om waar te zijn?”
Dit n.a.v. van het Oera Linda-boek waarmee ds. Francois Haverschmidt ( 1835 –
1894 ) zijn gemeente in Foudgum duidelijk wilde maken dat de verhalen uit de
Bijbel vol zitten met ijzersterke fictie en de mensen een spiegel willen voorhouden. Helaas voor Haverschmidt ( Piet Paaltjens ) neemt de gemeente ook dit
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boek voor waar aan. Pas na in 2004 wordt de dominee ontmaskerd als schrijver
van het boek.
We hebben gesproken over wat de Bijbelverhalen voor ons betekenen, wat de
betekenis ervan is in deze tijd en welk verhaal voor iemand een bijzondere betekenis had. Daarbij kwamen teksten van Prediker naar voren en ook het verhaal
van Esther.
Het was een boeiend onderwerp om met elkaar van gedachten over te wisselen.
Jelly

“Preekboek”
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze
zondagse diensten.
Zondag 24 maart 2019.
Voorganger
Organiste
Thema
Muzikale overdenking:

- Ds. T. Weidema-Bos
- zr. T. van Nimwegen
- “ Mijn ogen zijn gericht
op de Heer
".
- “ Engelse hymne
voor in de Paastijd van David Terry, “NARENZA”.….”.

Woorden op weg naar Pasen.
Wie vastgeroest en uitgedoofd, alleen nog in vandaag gelooft,
wie nooit eens over bergen ziet, wordt moe en sterven zal zijn lied;
maar als in harten heimwee brandt nar nieuwe tijd en blijer land,
dan breken mensen op en gaan, men komt in vuur en vlam te staan.
Zondag 7 april 2019, Avondmaal viering
Voorganger
Organiste
Thema
Muzikale overdenking:

- ds. G. Hoekema
- zr. T. van Nimwegen
- “ Met lege handen ” .
- "Uit het Nieuwe Liedboek NLB 377
“Zoals ik ben, kom ik nabij”.

AGENDA
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente te Assen

Woensdag 10
Donderdag 11
Zondag
21

april
april
april

20.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

Zondag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Zondag

mei
mei
mei
mei
mei

10.00
10.00
14.15
20.00
10.00

5
9
14
18
19

uur
uur
uur
uur
uur

Avondgespreksgroep
Ochtend gespreksgroep
Mevr. F. Dijk. Pasen.
Gezamenlijke dienst met de VVP
Zr. J. Brouwer-Huisman
Ochtendgespreksgroep
Zusterkring ( uitstapje)
Avondgespreksgroep. Uitje?
Ds.J.Kikkert
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Noorderland, voorbij de horizon
regionale buitendag op zondag 23 juni 2019
Een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019. Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren dan voor de allereerste
keer samen een buitendag. De locatie is 'De Buorskip’ in Beetsterzwaag (onverhoopt is 'de Roggenberg' als locatie komen te vervallen). De bijeenkomst belooft
feestelijk te worden, deels in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning
en ontmoeting. Het thema voor deze dag is 'Noorderland, voorbij de horizon'.
Het is het denkbeeldige land waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen
naar onderweg zijn. We vieren op weg te zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe
dat er uit gaat zien weten we niet. Wel dat we samen dit avontuur aan willen
gaan. En misschien zien we iets van toekomst al dagen!
Voor wie?
Georganiseerd door doopsgezinde gemeenten. Voor gezinnen. Voor grootouders
en kleinkinderen. En voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, zich betrokken
voelt bij een geloofsgemeenschap en op zoek is naar inspiratie en een unieke
ervaring van samen gemeente-zijn. Iedereen kan meedoen, van de jonge springin-het-veld tot rollator-gedreven senioren. En alles daar tussen in. We hebben
elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen. We hebben
elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen, voor hoop.
Wat?
Een dag vol inspiratie. De dag vangt aan met een warm welkom en het begin van
samen vieren en zingen. Aansluitend zijn er workshops voor denkers, doeners,
dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Of om te genieten van even
nietsdoen. Kortom, voor mensen die het leuk vinden zich onder te dompelen in
allerlei inspiratiemomenten, bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Of juist
stilte en rust zoeken om geestelijk even uit te waaien. Het is er allemaal. Maar
ook voor kinderen en jongeren is er van alles te beleven. Na het uitgebreide
lunchbuffet oefenen we onder deskundige begeleiding een aantal liederen en
sluiten af met een inspirerende viering. Het wordt een prachtige dag!
Groningse en Drentse doopsgezinde Sociëteit
Friese doopsgezinde Sociëteit
Ring Zwolle van doopsgezinde gemeenten

Wanneer:
zondag 23 juni 2019
Waar:
’t Buorskip, Vlaslaan 26 in Beesterzwaag.
Hoe laat:
10.00 uur Inloop, 11.30 uur aanvang.
Kosten:
€ 10,00 p.p. Kinderen € 5,00 p.p
Opgave en betaling via uw kerkenraad:
(geef a.u.b. ook uw dieetwensen door)
Informatie: Tineke de Vries
06 25 36 31 95
tdevriesdrent@gmail.com
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Programma
10.00
10.30
11.00
12.30
13.30
14.15

tot
tot
tot
tot
tot
tot

10.30
11.00
12.15
13.30
14.15
15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Inloop met koffie
Welkom, zingen en vieren
Workshops
Lunch
Samen zingen
Afsluitende viering

Voorgangers: Roelof Akse, Geert Brüsewitz en Wiske Beuker

Workshops
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hand letteren — Moniek Rekker
Bezinnend Wandelen — Graddie Meier
De weg van de Comforters — Marjan Huisman
Visoenen voor nu, spiritueel waarzeggen — Geert Brüsewitz
Doopsgezind, van blijvende waarde — Pieter Post en Jacob Kikkert
Speeddaten — Yvette Krol
Spiegelverhalen — Jehannes Regnerus
Schilderen voor kinderen en ouderen — Anne Marjan Bosma
Zingen — Caroline in ’t Veld
Quilten — Jantiena de Vries-Durksz
Huisgemeenten — Sieb Kiestra
Kinder- en jongerenprogramma — Janneke Leerink

16

Algemeen

Uitnodiging voor de workshop

Lokaal Pionieren
zaterdag 11 mei 2019, Bussum
Martijn Vellekoop, coördinator missionair werk PKN,
ds. Henk Leegte, doopsgezind Amsterdam,
ds. Marijn Vermet, doopsgezind Aardenburg
Een inspirerende beweging is gaande in en rond de christelijke gemeenten in Nederland. Bij de PKN is met verve ingezet op ‘pionieren’ en vanuit andere denominaties wordt met bewondering gezien hoe mooie initiatieven tot ontplooiing komen. Graag organiseert de Doopsgezinde Zending, voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering, een workshop over dit onderwerp.
Martijn Vellekoop is bereid gevonden om, in interactie met de deelnemers aan de
workshop, een beeld te scheppen van de veelvormigheid aan pioniersplekken.
Daarbij gaat hij in op achtergronden van succes en weerstand. Heel blij zijn we
ook met de twee doopsgezinde predikanten die een reactie zullen verzorgen:
Henk Leegte vanuit het grootstedelijke Amsterdam en Marijn Vermet vanuit het
Zeeuws-Vlaamse Aardenburg. Ook de Theologische Adviescommissie van de
Doopsgezinde Zending bereidt zich voor op inbreng tijdens deze workshop.
Hij neemt de vijf broden en de
twee vissen, kijkt op naar de
hemel en zegent ze.
Hij breekt ze en geeft ze aan
zijn leerlingen om voor te zetten
aan de scharen.
En die eten en worden
verzadigd, állen.
Het overschot aan brokken dat
door hen wordt opgehaald
is twaalf korven.
www.Grandchamp.org

Lucas 9: 16 – 17
http://www.naardensebijbel.nl

Tussen-de-middag
Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch voor u klaar.
Na de lunch zijn de geïnteresseerden van harte welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending, met korte presentatie door Erik Maas
over Shammah House Ministries in Cheung Chau, een door ons gesponsored project in Hong Kong. Leden kunnen desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering tevoren opvragen bij het secretariaat.
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Voor programma, locatie en bereikbaarheid z.o.z.

Programma 11 mei 2019,

kerkgebouw gemeente Bussum-Naarden

10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur

Opening en vervolgens de workshop ‘Lokaal Pionieren’
Martijn Vellekoop: Pionieren in de PKN ~ succes en weerstand

11.15 uur

Twee co-referenten:
Ds. Henk Leegte vanuit Amsterdam en
Ds. Marijn Vermet vanuit Aardenburg

12.30 uur

LUNCH
(graag
tevoren
r.dejong@doopsgezindezending.nl )

13.15 uur

Algemene Ledenvergadering Doopsgezinde Zendingsvereniging,
met verslag door Erik Maas van het Shammah House Ministries
project, Cheung Chau, Hong Kong

15.00 uur

Einde

Waar?

opgeven

bij

Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het NS-

station

Wanneer dit even kan: kom met openbaar vervoer, dat bespaart parkeerproblemen. Betaald parkeren aan de andere kant van het station; u kunt dan wandelend door de tunnel onder het station door en bent er dan toch ook in ruim 10
minuten.

Wilt u iemand meenemen? Zij/hij is van harte welkom!
Graag tot ziens in Bussum!
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Secretariaat:
Amersfoortweg 11
1324 PE Almere
secretariaat@dgwereldwerk.nl

Maart 2019

Bijeenkomst Vriendenraad van Doopsgezind WereldWerk
Op zaterdag 25 mei houdt WereldWerk de bijeenkomst van de Vriendenraad. Deze Vriendenraad is belangrijk voor het behartigen van de brede zaak van de vrede met doopsgezind perspectief.
Iedereen die warme belangstelling voor het vredeswerk heeft, is daarom van
harte welkom.
Het programma ziet er als volgt uit.
10.00 uur Welkom met een kopje koffie of thee
10.30 uur Opening
10.45 uur Zakelijk gedeelte:
- Jaarverslagen van WereldWerk over 2018
- Toelichting op de nieuwe bestuursstructuur van ingaande 2019
- Voordracht voor de vacature van een 2e bestuurslid vanuit de Vriendenraad
in het voor het bestuur van WereldWerk.
- Aanbevelingen vanuit de Vriendenraad
- Vertegenwoordiging doopsgezinde broederschap in PAX
12.30 uur Lunch met soep en brood
13.30 uur Inhoudelijk gedeelte met Daan Savert, CPT-vrijwilliger,
over 'nieuwe vormen van doperse (vredes)radicaliteit
14.30 uur Afsluiting.
Datum zaterdag 25 mei 2019
Tijd 10.30 – 14.30 uur
Plaats Inloophuis de Ruimte, Hengelostraat 39 in Almere
Opgave secretariaat@dgwereldwerk.nl of bel 06 38461996 – aan deelname zijn
geen kosten
verbonden. Vermeld bij opgave wel een evt. dieet.
Vanuit de ADS administratie zullen zoveel mogelijk Vrienden een schriftelijke uitnodiging
ontvangen. Geef deze uitnodiging ook door in uw netwerk naar diegenen waarvan u denkt dat ze
belangstelling hebben. Verder vraagt de nieuwe Privacy-Wetgeving, dat er zorgvuldig moeten
worden omgegaan met adresinformatie. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Met warme vredesgroeten namens het bestuur,
ds. Jacob Kikkert
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In liedbundel voor Hindrik van der Meer
Medio septimber 2018 is muziekman Hindrik van der Meer aan zijn afscheidstoernee begonnen. Hij bezoekt maar liefst 42 kerken, om nog een
keer lucht te blazen in het fluitje dat hij altijd in zijn broekzak meeneemt
als dirigint. Ooit richtte Van der Meer Het Kwartettekoar op, dat nu alweer
twaalf jaar mei hem onderweg is. Hindrik heeft de leeftijd van 80 jaar bereikt en hij wordt nu getrakteerd op een indrukwekkende liedbondel,
waarin liederen van Hindrik zelf in staan en van andere komponisten. Op
27 januari 2019 is in de Anna Tsjerke van Winsum Hertslach gepresenteerd, 170 ‘lieten om it út te sjongen’, zoals de ondertitel aangeeft. “Hier
zit de jubel van het leven in, maar ook de motor om het vol te houden”,
zo omschrijft Eppie Dam de nieuwe liederen.
It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei
Van der Meer doe’t er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy tiid wie it koar, mei leden rûnom wei, net meart fuort te
tinken út ’e Fryske tsjerken. It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer
foar de bondel west.
Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer
sels, mar útjouwerij Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek
oare lieten oer it fuotljocht te bringen.
Een vierkoppige redaksje, bestaande uit Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt
Poortstra en Gerben van der Veen, buigden zich over de selectie uit dertig
jaar muzikaal repertoire. Het resultaat is een liedbundel fan 272 bladzijden, waar de friese zangers van alle leeftijden jarenlang mee vooruit kunnen.
Op 19 mei zingt het koor liederen uit de bundel Hertslach in de Vermaning
in Heerenveen. De toernee loopt tot april 2020 en er zijn nog 22 keer een
afscheidsdienst in kerken rondom in onze provincie. Het spreekt voor zich
dat iedereen deze diensten kan bezoeken. Het komplete overzicht met data van de afscheidsdiensten kunt u vinden op de webside fan het Kwartettekoar. De dienst
begint om 10 uur
in de Vermaning
van Heerenveen.
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Eenrum-Mensingeweer

Consulent voor het gehele
pastoraat incl. gespreksgroepen:
Ds. J.H. Kikkert, 06-51516030

Predikanten:
Ds Geert Brusewitz (pastoraat)
Ruischerwaard 36
9734 CE Groningen
tel 0654296082
en
ds Jacob Kikkert
Entinge 7
9312 TT Roden
06-51516030

kerkenraad:
Voorzitter: A.J. Anema,
telefoon 0592 202015
Secretaris/ledenadministratie:
J. Wester-Veenstra,
0592-248053
secretaris@dgassen.doopsgezind.nl
lid: R.de Poel-Hijlkema
0592-412404
Uitvoerend boekhouder:
T. Koudenburg-Huizinga,
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:
Voorzitter:
Br Hendrik Jan Woltersom
06-22931910
e-mail:
hj.woltersom@kkgkka.nl
secretaris:
Zr. Anja Hekma Wierda-Wibbens
0595-441339
e-mail
anja.hekmawierda@gmail.com
Boekhouder:
zr Margriet vander Tuuk-Homan
0595 422412
rvandertuuk@hetnet.nl
rek.nr:
NL63INGB0000952299
Vermaning:
J.J.Willingestraat 15
9967 PB Eenrum

