
  

 

 

 

 

 

 
  

   

 

      

 

 
 

 

 

             

 

 

 
 

 

62e jaargang, nummer 11                                         18 december 2019 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikant: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 06-5429 6082 

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

inspreken (in dringende gevallen buiten 

de vakantie 06-5429 6082),  

e-mail gjbrusewitz@gmail.com 
 

Kerkenraad 

Voorzitter, tevens secretariaat –  

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

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  
hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 
 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 
Gemeente Groningen.  

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bank-

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 
Oude Boteringestr. 

33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

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

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 
e-mail: haadsma@hetnet.nl 

Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

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

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 
Het volgende Gemeenteblad verschijnt 

op 16 januari 2020. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 9 januari 2020 bij de 

beide redactieleden van de betreffende 
DG.  

 

Redactie Groningen:  

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

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

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

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 
L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel 050-5348454 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8 

9753 AJ Haren, tel 050- 5348227 
jantienadurksz@home.nl 
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Kerst 1978 
 

Toen ik, Ans, mijn moeilijkste tijd achter de rug had nadat mijn man op 39-jarige 

leeftijd was overleden  en ik vijf kinderen alleen moest opvoeden en de strijd om 

te overleven met succes had beëindigd, besloot ik me op te geven bij een bureau 

voor bejaardenzorg in een dorp  dichtbij de stad waar ik woonde. De kinderen 

waren inmiddels getrouwd of woonden zelfstandig en ik had nog te veel energie 
om alleen thuis te zitten. Het werk lag me bovendien prima. 

    

Spoedig had ik fijne verzorgingen en fijne contacten. Na een leerzame tijd be-

sloot ik zelfstandig  en zo nodig intern te gaan werken. Ik verzorgde onder ande-

re een lieve oude heer . Hij woonde op het Kerkplein tegenover de doopsgezinde 

kerk in dat dorp. Toen ik hem vertelde dat ik niet meer voor de vereniging maar 

zelfstandig ging werken raakte hij bijna in paniek. Hij was echter goed gesitueerd  
en had in het dorp ook wel wat te vertellen. Hij vroeg: ”Blijft u alstublieft komen, 

ik bel meteen bejaardenzorg dat ik voortaan zelf voor hulp zorg.” En dat was dat.  

    

Als ik hem in zijn piepkleine maar sfeervolle huisje had geholpen  met wassen en 

kleden zei hij steevast: “Hè hè, ik voel me weer een ander mens.” Terwijl ik op-

ruimde zette hij dan koffie in een filterpotje op het aanrecht. Als ik dan de koffie 
voor hem neerzette en ook voor mezelf, dan kwam het blikken koektrommeltje 

uit de kast  met echte roomboterkoekjes. De mens mocht toch wel wàt hebben. 

Dit ritueel was iedere week hetzelfde. Zijn dikke grijze poes lag opgerold op zijn 

schoot. Die wist precies dat ze op koffietijd op haar baasjes schoot hoorde. 

    

Het was fijn om naar hem te luisteren als hij teder praatte over zijn overleden 

vrouw Lyda die zo prachtig kon zingen in de kerk na een mooie preek van de 
dominee. Na de koffie ruimde ik de boel op en nam afscheid tot de volgende 

keer. Zijn poes knipoogde naar me, die had het best naar haar zin. Ik had nog 

vier mensen te verzorgen  en zo was mijn week  zinvol  besteed.  

     

Het was eind november dat ik samen met mijn vriendin Lien, die met kerst altijd 

bi mij kwam logeren, het voornemen opvatte om mijn vijf bejaarden bij mij thuis 
een prettige kerstmiddag te bezorgen. Toen ik het mijn oude heer voorstelde zei 

hij: ”Dat lijkt mij heel leuk, maar op één voorwaarde.”  “En dat is?” “Dat u de 

eerste kerstdag bij mij komt eten.”  “Maar hoe wilt u dat dan doen?”  “Ik eet nu 

ook van de diner-vereniging en dan bestel ik voor zondag voor twee mensen. U 

bent dan half één bij mij.”  Lien zou die dag te gast zijn bij haar nicht, dus ik kon 

niet weigeren. En het was prachtig. Zijn dochter had feestelijk gedekt  en de ou-
de heer stak keurig in zijn pak.  Zijn twinkelende ogen achter zijn dikke brillen-

glazen vertelde me hoe er van genoot.  Om twee uur was hij duidelijk moe, maar 

dat mocht dan ook wel. We namen afscheid en ik bedankte hartelijk.  

     

Tweede kerstdag: toen Lien en ik ’s morgens aan de ontbijttafel  zaten maakte 

we plannetjes voor onze lieve gasten van die middag. We zochten een geschikt 

verhaal uit en versierden de tafel met bloemen en heel kleine kerstpakketjes. 
Precies om half drie reed een taxi voor  met onze gasten: een oud leraresje, de 

weduwe van een groot zakenman, twee dames die samen in een groot huis 

woonden, vriendinnen vanaf hun HBS-tijd en natuurlijk de oude heer. 
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We dronken thee met een kerstbonbon, kerstkrans en lekkere koekjes.  Het was 

erg koud buiten, maar bij ons was het heerlijk warm en gezellig. Ik las ons 

kerstverhaal voor wat erg in de smaak  viel. Toen was het moment aangebroken 

dat we samen gingen zingen. Eerst zong ik: ”Ere zij God.” En toen begon de ou-

de heer achter zijn zakdoek te huilen. 

       
Ik vroeg waarom hij zo verdrietig was hoewel ik het wel vermoedde. “U zong zo 

mooi, het was net of Lyda naast me stond zoals zij zong.” Na even nagedacht te 

hebben zei ik: “Ik denk ook dat ze echt dichtbij u was , ze was blij dat u aan 

haar dacht.” Hij hield mijn hand even vast. “Dank u dat u dat zegt.” Na ons sa-

menzang reed de taxi weer voor. Ze dankten ons uitbundig.  Het was een bijzon-

dere kerstmiddag. 
     

Het is  lang geleden, ze zijn al lang gestorven, maar de mooie herinnering is me 

bijgebleven. 

 

De redactie 

 
 

 
 

 

De leden van de redactie  
Edith de Jonge,  
Jetty Tuinstra,  

Jantiena Durksz  
en Loek Huizinga  

wensen u allen  
fijne Kerstdagen  

en een goed en  
gezond 2020 toe.!  
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Dinsdag 17 december 

17.30 uur  Kerst Doperse Dis; 
kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen 

 

Zaterdag 21 december 

19.30  uur Martini Jongenskoor 

Sneek met Festival of Lessons and 

Carols for Advent o.l.v. Trevor 

Mooijman. Orgel Eeuwe zijlstra 
In het vorige gemeenteblad 

stond een onjuiste aanvangstijd 

 

Zondag 22 december Vierde    

Advent 

10.00 uur Geen dienst 
16.00 uur Kerstfeest voor jong 

en oud in Haren 

 

Woensdag 25 december 

10.00 uur Kerstdienst 

Ds. G.J. Brüsewitz 
 

Zondag 29 december geen dienst 

 

Dinsdag 31 december 

Oudjaarsdienst 

17.00 uur Ds. R.P. Yetsenga 

 
Zondag 5 januari 

Nieuwjaarsdienst 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 6 januari 

19.00 uur rep. Noordelijk doopsge-
zind koor in Roden  

 

Dinsdag 7 jan 

10.00 uur koffiemorgen 

18.30 uur Vragenuurtje kerkenraad 

in de Mennozaal; graag uw vragen 
vooraf per mail sturen naar; 

secr.ddg@outlook.com  Als u niet 

over e-mail beschikt kan het per post 

naar adres van de kerk; Oude Bote-

ringestraat 33. 9712 GD Groningen   

19.30 uur Kerkenraad 

 
 

Woensdag  9 januari 

Redactievergadering Gemeenteblad 

 

Zondag 12 jan 

10.00 uur  Vicky van der Linden 
 

Maandag 13 januari 

19.00 uur rep. Noordelijk doopsge-

zind  koor in Roden 

 

Dinsdag 14 januari 
18.00 uur Mennomaaltijd  

  

Donderdag 16 januari 

20.00 uur Ouaknin / Buber          

gespreksgroep 

 

Zondag 19 januari 
10.00 uur Oecumenische dienst 

in de Nieuwe Kerk 

Geen dienst bij de DGG 

 

Maandag 20 januari 

19.00 uur rep. Noordelijk doopsge-
zind koor in Roden 

 

Dinsdag 21 januari 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd 

voor dak- en thuislozen 

 
Woensdag 22 januari  

19.30 uur Kerkentocht in het kader 

van de Week voor Gebed; start in de 

Doopsgezinde Kerk 

 

Donderdag 23 januari 

20.00 uur Broederkring 
 

Zondag 26 januari 

10.00 uur Wereldbroderschaps-

dag in Sappemeer 

 

Maandag 27 januari 
19.00 uur rep. Noordelijk doopsge-

zind koor in Roden 
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Kort nieuws uit de Kerkenraad 3 december 2019 
 
Alex opent de vergadering  met een speciaal welkom voor Pijke Vossestein, die 

vanavond voor het eerst als officieel kerkenraadslid aanwezig is, én voor Han 

Boter en Femmy Busscher, die aanwezig zijn om toelichting te geven bij het 

nieuwe concept regelement.   

 

Als inleiding leest Alex wat hij vandaag via het abonnement op de Bijbel, van het 
Nederlands Bijbelgenootschap, heeft binnengekregen: Een stuk dat betrekking 

heeft op Genesis, met de vraag: Beschrijft Genesis een klimaatverbond? God be-

looft om nooit meer een zondvloed over de aarde te brengen en wat doet de 

mens op dit gebied? Het is uitnodiging om, ook als doopsgezinden, na te denken 

hoe wij met dit vraagstuk omgaan. 

 

Voorafgaand aan deze KR vergadering was het eerste vragenuur gepland in het 
kader van `Aan de slag met onze toekomst; een levende en sterke gemeente`.  

Er waren 12 personen aanwezig.  De vragen en discussie ging vnl. over verkoop, 

wel of niet. De informatie van/uit het vragenuur wordt in een nieuwsbrief ge-

deeld met de gemeenteleden.   

 

Een korte terugblik op de vorige vergadering; de eerste in de nieuwe opzet om 
elke twee maanden een aantal groepen van een `taakgroep` uit te nodigen voor 

gesprek.  De afgelopen keer waren de studiegroepen uitgenodigd.  De KR heeft 

dit als positief ervaren; het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. Er is 1 

concreet punt uitgekomen: Beleid opstellen voor de studiegroepen. De groepen 

is gevraagd hierin zelf het voortouw te nemen.  

Voor de volgende vergadering, in januari, worden groepen vanuit de taakgroep 
Diaconaat uitgenodigd,  o.a. de Open Hof, Doperse Dis, Gasthuis.   

 

Over het nieuwe regelement: In het voorjaar van 2019 heeft de commissie be-

staande uit Femmy Busscher, Han Boter en Ellen van Drooge de opdracht gekre-

gen om het regelement te herschrijven.  Het concept is nu klaar voor commen-

taar.  De eerste indruk is positief . 

Er wordt afgesproken dat de commissie van Beheer en commissie van Beleid  
een  gezamenlijke reactie zullen geven.  Dit zal de schrijfcommissie verwerken.  

Vervolgens worden gemeenteleden, die belangstelling hebben om mee te lezen,  

uitgenodigd om zich op te geven; deze groep leest vervolgens de nieuwe con-

ceptversie en voorziet deze van commentaar. 

Ook dit commentaar verwerkt de schrijfcommissie. De versie die dan ontstaat 

wordt als nieuw regelement voorgelegd aan de ledenvergadering ter goedkeu-
ring.  De planning is om dit in de najaarsledenvergadering 2020 te doen.  

 

Geert is inmiddels op therapeutische basis gedeeltelijk weer aan het werk. Op 

korte termijn gaat een groepje (Tiny Spanjer, Alex van`t Zand, Pijke Vossestein) 

op zoek naar tijdelijke, gedeeltelijke vervanging.       

 

Sjoukje Benedictus,  
notulist 

 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
 

5 

 

 

 
 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
 

6 

 

Oproep voor bijdragen 40-dagenkalender 
 
Ondanks het vertrek van ds Kikkert die elk jaar de 40-dagenkalender 

samenstelde willen we als GDS weer een 40-dagenkalender maken 

voor 2020. Uit de evaluatie werd de meerwaarde van deze kalender 

weer benadrukt. 

Daarom doen we een beroep op gemeenten en gemeenteleden om hiervoor 

teksten aan te leveren. Hebt u een mooie tekst, gedicht, lied of plaatje wilt u dat 
dan delen? 

             

De 40-dagentijd begint 26 februari 2020. Graag willen wij de teksten 

aangeleverd krijgen vóór 1 februari. Dit kan naar aghoekema@riepma.com 

Wij hopen op mooie teksten zodat we er een mooie kalender van kunnen maken. 

 

Anne-Geertje Hoekema             
GDS bestuur 
 

 

 

 
 

 

 

Open huis 
 

Vanaf de dag dat ik verhuisde naar het hofje, heb ik vele gelukwensen ontvangen 
in de vorm van brieven en bloemen. Het heeft even geduurd, maar nu ben ik 

volledig ingericht. Daarom wil ik de mensen uit wijk 1, het Bestuur van de 

Stichting Doopsgezind Gasthuis en alle andere nieuwsgierigen uitnodigen voor 

een Open Huis op zaterdag 18 januari 2020 van 9.30 tot 20.00 uur. 
 

Nog even voor de duidelijkheid en eventuele allergieën: ik woon aan de Nieuwe 

Boteringestraat 47-22 samen met mijn twee katers: Brammetje en Fransje. 
 

Tot ziens, Annetta Flick 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 15 december 

10.00 Adventsdienst in Roden met  
DG Groningen, DG Haren, DG Roden 

Ds. K. van der Werf en Noordelijk 

Doopsgezind Koor 

 

Dinsdag 17 december 

19.30 Adventsavond voor de hele 

gemeente georganiseerd door de 
zusterkring 

 

Zondag 22 december 

16.00 Kerstviering voor jong en oud 

met de zondagsschool 

 
Dinsdag 24 december kerstavond 

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

Noordelijk Doopsgezind Koor 

 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag  

geen dienst 
 

Zondag 29 december 

geen dienst 

 

Dinsdag 31 december 

geen dienst 

 
Zondag 5 januari 2020 

10.00 Nieuwjaarsdienst 

Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 12 januari 

10.00 Br. G.G. Hoekema 
   

Zondag 19 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 26 januari 

10.15 World Fellowship Day 
in Sappemeer m.m.v. het Noordelijk 

Doopsgezind Koor  

 

Andere activiteiten 
 

Maandag 6 januari  

19.00 Doopsgezind koor in Roden 

 

Dinsdag 7 januari 

09.45 Themaochtend, K. v.d. Werf 
19.45 Kerkenraad  

 

Woensdag 8 januari 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof  

20.00  30+ bij Ellen 

 
Donderdag 9 januari  

Redactie Doopsgezind Gemeenteblad 

 

Maandag 13 januari  

14.00 Zusterkring 

19.00 Doopsgezind koor in Roden  

 
Maandag 20 januari 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 

 

Woensdag 22 januari 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof  

 
Maandag 27 januari 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 

 

Maandag 3 februari 

19.00 Doopsgezind koor in Haren 

 
Dinsdag 4 februari 

09.45 Themaochtend, K. v.d. Werf 

19.45 Kerkenraad  

 

Woensdag 5  februari 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 
Maandag 10 februari 

14.00 Zusterkring  

19.00 Doopsgezind koor in Haren 

 

Woensdag 12 februari 

Redactie Doopsgezind Gemeenteblad 
 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag najaarsledenvergadering 21 november 2019 
 
De voorzitter, zr. Salomons, heet de 17 aanwezigen welkom en vraagt de vergade-

ring te beginnen met het zingen van lied 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen).  

De notulen van de voorjaarsledenvergadering op 24 april 2018 worden goedge-

keurd en er zijn geen vragen naar aanleiding van deze notulen. 

Volgens voorstel worden br. H.J. Blanksma en zr. T.E. van Rede-van der Mei be-

noemd als kerkenraadslid. De vergadering is blij dat de kerkenraad versterking 

heeft gekregen van wat jongere leden. Zr. J.C. de Vries- Durksz wordt voor 4 jaar 

herbenoemd als kerkenraadslid. Zr. L.C. G. Salomons-Amelo treedt na 8 jaar voor-

zitter te zijn geweest af. Haar wordt dankgezegd voor al haar werk; dit gaat verge-

zeld van een bos bloemen. Br. H.J. Blanksma wordt in haar plaats benoemd als 

nieuwe voorzitter. Br. G.J. Hakkaart wordt met acclamatie benoemd als plaatsver-

vangend lid in de controlecommissie.  

 

Vervolgens geeft br. R.J. Nienhuis toelichting op de begroting. Door de spouw-

muurisolatie en (binnenkort) het dubbelglas dalen de energiekosten behoorlijk. 

Anderzijds moet er extra geld naar de reserve onderhoud, vanwege de kosten 

voor deze isolatie. Het negatieve exploitatieresultaat kan nog opgevangen wor-
den door de waardestijging van de effecten. De begroting 2019 wordt met alge-

mene stemmen goedgekeurd. Br. Nienhuis en de financiële commissie krijgen 

dank voor het zorgvuldige werk hiervoor. 

 

Br. De Vries doet verslag als afgevaardigde van onze gemeente naar de BV en 

GDS. Over 2 dagen is de Broederschapsvergadering in Amsterdam. Er staat veel 

op de agenda. De tijden zijn veranderd en het aantal doopsgezinden daalt. Het 
oude organisatiemodel en de reglementen verhinderen slagvaardig optreden. In 

de BV kunnen vaak geen besluiten worden genomen omdat het quorum (van 

vertegenwoordigende gemeenten) niet gehaald wordt. De meeste vergadertijd 

wordt besteed aan administratieve en financiële zaken, waardoor er nauwelijks 

tijd overblijft voor uitwisseling van geloofszaken. Er zal gestemd worden over het 

instellen van een ledenraad, een nieuw organisatiemodel en de daar op aange-
paste reglementen. De BV wordt een GV (Gemeentevergadering, andere moge-

lijke naam is Gemeenteberaad) die zich zal bezighouden met geloofszaken. On-

der de GV komt de Ledenraad die zich bezighoudt met ‘vergaderen’, mogelijk 3x 

per jaar. Het is nog geen gelopen race. (NB Op de BV waren te weinig gemeen-

ten vertegenwoordigd om besluiten te kunnen nemen). 

 

De GDS mocht 2 kandidaten voordragen als lid van de Ledenraad. Dit zijn ge-
worden: br. J.C Noord (uit Groningen) en br. A.A. de Vries. De situatie in het 

GDS gebied is zorgelijk. Ds. Kikkert is vertrokken naar Curaçao, ds. Brusewitz is 

langdurig ziek, de gemeenten Eenrum en Assen worden opgeheven. De gemeen-

ten worden kleiner en vergrijzen; veel hebben financiële problemen en er is 

vooral gebrek aan menskracht. De GDS en de GDS-predikanten zijn in gesprek 

met de ADS over het aanstellen van een regiopredikant. Het is allemaal nog heel 
pril. Daarna is het pauze.  

 

Bij de overige punten wordt gemeld dat in de week van 2 december het dubbel-

glas in het kerkgebouw wordt geplaatst. Met de hovenier zal overlegd worden of  
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het planten van een koekjesboom (cercidiphyllum japonicum) bij de Voorhof een 

goede keuze is en welke bodembedekker daarbij past. Vanwege de herplantplicht 

moet ook de Gemeente Groningen dit plan goedkeuren. 

De kerkenraad heeft de gemeente Assen laten weten dat als de kerk wordt ver-

kocht zonder het orgel Haren daar belangstelling voor heeft. Het orgel heeft veel 
klankmogelijkheden en is 15 jonger dan ons orgel. Begin januari horen we daar 

meer over. 

 

De planning is dat Korneel Roosma i.p.v. een kerkdienst een voorstelling geeft 

over resp. Hagar en Lea. Helaas moet dit plan worden opgeschort aangezien zij 

in januari aan haar heup wordt geopereerd.  

 
Begin januari wordt de preekbeurtenlijst voor 2021 opgesteld. In principe is er 

elke week weer dienst. Vanwege afstemming met Roden, ’t Witte Kerkje en de 

GDS- en kooractiviteiten en beschikbaarheid van gastpredikanten is het lastig om 

later hierin te schuiven. 

In de rondvraag meldt zr. Hoekema-Riepma dat zij in de zomer stopt als leidster 

van de zondagsschool. Er moet dus gezocht worden naar een opvolger. 
Na het zingen van Lied 425 (Vervuld van uw zegen) sluit de voorzitter om 21.20 

uur de vergadering en wenst zij ons allen wel thuis.  

 

Mads Haadsma 

 

 
 

 

Verslag kerkenraadsvergadering 3 december 2019 
 

Onze nieuwe voorzitter H.J. Blanksma opent de vergadering en heet iedereen 

welkom. Zr. T. van Rede net benoemd als kerkenraadslid is ook aanwezig. De 

notulen van de vorige kerkenraadsvergadering worden goedgekeurd; de con-

cept-notulen van de najaarsledenvergadering worden nagelopen.  

 

Ds. Van der Werf doet verslag van de bijeenkomst over het aanstellen van een 
regiopredikant op 20 november met het GDS bestuur, H. Stenvers en M. Stam 

van de ADS en de GDS predikanten. De regiopredikant(proponent) komt in 

dienst bij de ADS; het betreft één nieuwe (zo mogelijk voltijds) functie. Er wordt 

gewerkt aan een taakomschrijving. Medio januari gaat men weer om de tafel. 

Gemeenten kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben en naar rato bijdra-

gen. Een aansturende commissie is gewenst. 
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De glaszetter is bezig met het aanbrengen van dubbelglas. Met kerst zitten we er 

dan warmpjes bij. Br. Nienhuis zal een concept-collecterooster voor 2021 opstel-

len. U kunt ook een goed doel aanbrengen. 

  

Hovenier Hooft, heeft aangegeven dat het een goede keus is een koekjesboom 
bij de Voorhof te planten met als onderbeplanting lage rododendrons. 

De gemeente Assen heeft laten weten het elektronische kerkorgel (Johannus 

Sweelinck 2) zonder kosten aan Haren over te willen doen. Haren dient wel de 

verhuiskosten op zich te nemen. In de open ruimte op 8 december zal dit aanbod 

met de leden besproken worden, evenals het voorstel voor de boom. 

We blikken terug op de diensten van de afgelopen maand. Het onderwerp van de 

preek van ds. Van der Werf op 10 november was ‘de sabbat’. Hij reflecteerde op 
de autoloze zondag op 4-11-1973. De sabbat is er voor de mens, en niet de 

mens voor de sabbat! 

 

Zr. Valk ging voor op 17 november met als thema: Perspectief. Ze las het ge-

dicht ‘De wereld van kristal’ van Jorg Zink en een passage uit het boek van Willi-

gis Jäger ‘Verwezenlijking van de werkelijkheid’. 
 

Er was grote belangstelling voor de ontmoetingsavond op 14 november met de 

(Palestijn) Omar Harami van het oecumenisch centrum voor Palestijnse Bevrij-

dingstheologie. Het ging (in het Engels) over geweldloze weerbaarheid om een 

einde te maken aan de bezetting van Palestijns gebied.  

Op 24 november herdachten we de overledenen met het opsteken van een 
kaars. Ds. Van der Werf preekte over ‘Namen herdenken’. Over de namen op het 

Russisch ereveld in Leusden, die dankzij het werk van Remco Reiding, inmiddels 

alle bekend zijn. En over de stenen op de Elal (Deut. 27). 

Ds. Yetsenga ging voor op 1 december, de eerste Advent. Met profeten lezingen 

uit Jesaja en Micha en de aankondiging van de geboorte van Johannes (de Do-

per) uit Lucas 1.  

 
Zr. A.G. Hoekema moet wegens drukke werkzaamheden deze zomer stoppen als 

leidster van de zondagsschool. We zijn er trots op dat we een zondagsschool 

hebben. Het is daarom zaak nu op zoek te gaan naar nieuwe leiding. Dit kan dan 

door meer dan één persoon gedaan worden. Ds. Krol coacht de leiding. 

Omdat de nieuwe kerkenraadsleden ook kostersdiensten vervullen is de taken-

lijst van de koster geüpdatet. Nagegaan wordt wat er nog moet worden gedaan 
voor de diensten in december. Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de 

voorzitter de vergadering.  

 

Mads Haadsma 

 

 

 

Open ruimte 8 december, van koekjesboom en orgelspel 
 

In de goed bezette dienst van ds. Klaas van der Werf vraagt broeder Nienhuis 

aandacht voor twee praktische zaken. Ten eerste de vervanging van de inmiddels 

gekapte beuk bij de ingang van de kerk.  
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De weg langs de kerk is  weer in gebruik genomen en het seizoen voor het plan-

ten van bomen is aangebroken. Dus tijd om op korte termijn tot uitvoering over 

te gaan. Inmiddels is op enkele ledenvergaderingen de japanse koekjesboom 

(cercidiphyllum japonicum) gesuggereerd, dit gecombineerd met een aantal lage 

rododendrons en een bodembedekker.  
Wat dit laatste betreft werd eerst gedacht aan boomschors maar bij nader inzien 

aan maagdenpalm. Omdat alle aanwezigen instemmend hebben gereageerd op 

de voorgenomen plannen zal de kerkenraad de uitvoering verder ter hand ne-

men.  

Wat betreft het tweede punt, onze secretaris Mads Haadma kreeg op 2 december 

een telefoontje van de voorzitter van de DG Assen, br. Anema, waarbij deze 

meedeelde dat de DG Assen had besloten om het Johannes-orgel in Assen te wil-
len schenken aan de DG Haren, dit in verband met de opheffing van de gemeen-

te. Voorwaarde was wel (heel logisch) dat Haren de transportkosten zou betalen 

en dat het transport zou moeten plaats vinden in de tweede week van januari 

2020. 

 

Dinsdagavond 3 december was er bij ons kerkenraadsvergadering en daar werd 
zeer verheugd gereageerd op het genereuze aanbod. In verband met de kosten 

leek het wel gewenst een en ander nog aan de leden voor te leggen alvorens de-

finitief te aanvaarden. 

Het orgel in Assen heeft een hele mooie klank, heeft veel mogelijkheden en is 

van jongere datum dan ons huidige orgel. Voorts hebben onze organisten inmid-

dels positief gereageerd. 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met aanvaarding van het aanbod tot 

schenking. De kerkenraad zal voor verdere uitvoering zorg dragen. 

 

N.B. Inmiddels kan worden gemeld dat het Muziekhuis Kuipers het transport van 

het orgel op woensdag 8 januari a.s. gaat uitvoeren. Het transport, het plaatsen 

inclusief afstellen en schoonmaken zal een kleine € 1.000 gaan kosten. 

 
 

Dank 
 

Via deze weg dank ik degenen die besloten hebben de 

bloemen van een kerkdienst aan mij te schenken, heel 

hartelijk. Het was voor mij een aangename verrassing en fijn 

dat aan mij is gedacht.  

 
Jannie de Jong-Smilda 

 

 

 

Wij kregen ter gelegenheid van ons diamanten huwelijk een 

prachtig boeket van de gemeente, gebracht door onze 
wijkmeesteres Ellen. Heel, heel hartelijk bedankt. 

 

Loek en Berny Huizinga-Lutgendorp 
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Twee foto's van het orgel dat ons is  

aangeboden door de DG gemeente Assen. 

De organiste is Tiny van Nimwegen,  

zij wordt niet meegeleverd…. 
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Oproep voor bijdragen 40-dagenkalender 
 

Ondanks het vertrek van ds Kikkert die elk jaar de 40-dagenkalender 

samenstelde willen we als GDS  weer een 40-dagenkalender maken 

voor 2020. Uit de evaluatie werd de meerwaarde van deze kalender 

weer benadrukt. 
Daarom doen we een beroep op gemeenten en gemeenteleden om hiervoor 

teksten aan te leveren. Hebt u een mooie tekst, gedicht, lied of plaatje wilt u dat 

dan delen? 

 

De 40-dagentijd begint 26 februari 2020. Graag willen wij de teksten 

aangeleverd krijgen vóór 1 februari. Dit kan naar aghoekema@riepma.com 
Wij hopen op mooie teksten zodat we er een mooie kalender van kunnen maken. 

 

Anne-Geertje Hoekema             

GDS bestuur 

 
 

Kerstcollecte 2019 - Jeugdfonds 
 

Omdat de bank zakelijke rekeningen, waaronder die van kerkelijke instellingen 
‘op de computer wil hebben’, hebben wij afgelopen voorjaar de saldi van het 

Jeugdfonds overgedragen aan de kerkenraad van onze gemeente.  

 

Het Jeugdfonds heeft vanaf 1981 bestaan, ten dienste van een actieve groep 

jeugd in de leeftijd van plm 18 t/m 25 jaar en de zondagsschool. Het jeugdwerk 

voor de oudere jeugd doen we samen in GDS-verband, financieel draagt onze 

gemeente flink bij voor die groep (zie begroting). Voor de zondagsschool vragen 
wij uw aandacht in de kerstperiode. Wij verzoeken u een apart girootje in te vul-

len voor het zondagsschoolwerk, de banknummers vindt u onderstaand. Het 

nummer van het Jeugdfonds is vervallen evenals de wijkcollecte. 

 

ING bankrekening   NL76INGB0000826741 

ABN-AMRO            NL66ABNA0210256184  
beide t.n.v.Doopsgezinde Gemeente Haren (zondagsschool) 

 

T. Koorn-Gulmans, bestuurslid sinds 1999 

P.J. Reidinga, secr. penn. sinds 1981 

 

Voor verdere gegevens "Zie naar ons" 1933-2008, blz 93 en 94. 
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In memoriam Geertruida Margaretha Meihuizen  
(Truus) 
 

Winschoten, 15 november 1932 - Assen 30 okt 2019 

 

Op woensdag 30 oktober 2019 overleed in haar appartement 

in Vijvershof in Assen, Truus Meihuizen op 86-jarirge leeftijd. 

Geboren in Winschoten, waar haar vader bij de Belasting-
dienst werkte, verhuisde de familie al spoedig naar de Friese 

Straatweg in Groningen. Groningen werd dan ook de plek 

waar Truus opgroeide. Na  haar middelbareschooltijd ging Truus de opleiding 

doen voor docente aan het Rollencate-instituut te Deventer. Hiervoor moest ze 

op kamers, maar door de hechte contacten met thuis vond ze dat niet erg. Na 

haar opleiding is ze docente geworden in Assen en werd Assen haar thuis.  
 

Hier kwam al snel ook de Doopsgezinde Gemeente in beeld. Als een nazaat van 

de ‘Meihusen-familie’ uit Zwisterland, die in de 18e eeuw weer verplicht katholiek 

moest worden, kwam deze familie, met steun van het fonds voor ‘Buitenlandsche 

Nooden’  naar Nederland. En met een moeder, die bijna 101 jaar is geworden en 

‘hervormd dominees-dochter’ was, was  de  kerkelijke traditie haar niet vreemd. 

Of  beter gezegd: de vrijzinnige traditie. Voor Truus was niet alleen het geloof 
belangrijk, maar veel meer hoe je dit geloof praktisch gestalte gaf. 

Zij was niet iemand van algemene belijdenissen en van het massale, maar meer 

iemand van wat het geloof individueel kon  betekenen. Zij sloot zich dan ook aan 

bij de Odd Fellows, waar ze in menig bouwsteen haar visie op geloof en leven 

gestalte gaf.  

 
Familie,  was voor haar heel belangrijk. Dat heeft er ook voor gezorgd dat de 

contacten met de kinderen van haar broer zo goed waren. En ze was er ook trots 

op,  dat haar neven Arjen, Roel en Menno actief zijn  binnen  Doopsgezind Ne-

derland. 

 

Zij is zelf ook altijd heel actief geweest voor de Doopsgezinde Gemeente Assen. 
Ondanks dat ze om gezondheidsredenen twee keer moest verhuizen, bleef zij 

toch heel actief in het onderhouden van contacten. Toen de Doopsgezinde Ge-

meente Assen op zondag 20 oktober 2019 haar 110-jarig bestaan wilde vieren, 

keek zij ook zeer naar dit jubileum uit. Zij was dan ook zeer blij om dit jubileum 

mee te kunnen maken en om na de dienst met velen een praatje te kunnen ma-

ken.  

 
Menigeen was dan ook zeer verrast toen het bericht van overlijden bekend werd 

gemaakt dat de levenskrachten van Truus Meihuizen, tien dagen ná dit jubileum, 

waren weggevloeid. Op het bericht van overlijden was een afbeelding zichtbaar 

van een bloeiend heideveld, symboliserend haar liefde voor de natuur en de vele 

fietstochten die ze maakte o.a. de Drentsche Fietsvierdaagse. 

 
Op woensdagmiddag 6 november hebben we afscheid van haar genomen in De 

Boskamp. We hebben geluisterd naar muziek, die haar door het zingen in het 

oratoriumkoor  zo vertrouwd was. Arjen, Roel en Menno  hebben hun herinnerin-

gen aan hun tante gedeeld en we hebben geluisterd naar een koraal uit de Mat-

theus-Passion van J.S. Bach en ‘Die Schöpfung’van J.Haydn. Dominee Klaas van 
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der Werf, heeft woorden over  haar leven gesproken in reflectie met het bijbel-
verhaal van Maria en Martha. Namens de Odd Fellow-lóge legde mevr. Bartelink 

drie bloemen op de kist, symboliserend de waarden van liefde, waarheid en 

vriendschap. Bij het afscheid legden de naaste familieleden rozen op de kist. 

Dat Geertruida Margaretha Meihuizen moge ruste onder de hoede van de Eeuwi-

ge! Zij mocht 86 jaar worden. 

 
Ds Klaas van der Werf 

 

 

Vanuit de kerkenraad 

Op dinsdag 29 november kwam de kerkenraad weer bijeen. Na de opening door 

de voorzitter las zr. Wester het gedicht “ Stil worden” 

 

Stilte heeft met ruimte te maken 
met heilige ruimte 

waar God je kan vinden. 

Stilte is meer dan zwijgen, 

veel groter dan niet spreken. 

 

De ruimte van de stilte ervaren we in ons hart, 
als we genoeg tijd en afstand nemen 

om te luisteren. 

 

Stilte is afdalen naar de deur van je hart, 

om daar de ruimte te vinden die je nodig hebt 

om even te delen in de volheid van de tijd, 
om even te raken aan de eeuwigheid. 

We hoeven niet te zoeken, 

we worden er gevonden. 

 

Alleen in de echte stilte 

kun je je eigen hartslag horen, 

rust vinden 
mens worden. 

 

(Dichter onbekend) 

Hierna volgden de mededelingen en ingekomen stukken (verzoek bijdrage 

Doopsgezind broederschapshuis in Schoorl en bedankbrief Hospice voor bijdrage 

collecte jubileumdienst) 

Daarna is de verdeling van de inventaris besproken. De VVP heeft aangegeven 

welke zaken van hen zijn. Met de kopers zijn afspraken gemaakt over zaken die 

zij overnemen. De leden en belangstellenden ontvangen een inventarisatie lijst 

waarop zij kunnen aangeven voor welke zaken zij nog belangstelling hebben. Dit 

varieert van sneeuwschuivers tot collectezakken. 
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Ook is er een inventarisatie gemaakt van de keuze die leden maken na de ophef-
fing. Overschrijven naar een andere kerkelijke gemeente of ingeschreven blijven 

staan bij de ADS. 

De voorbereiding van onze laatste dienst, de kerstdienst, is besproken. De VVP 

heeft te kennen gegeven deze keer de kerstboom te willen verzorgen. De af-

scheidsboekjes zijn bijna klaar om naar de drukker te gaan. Ds. Weidema, Tiny 

van Nimwegen zijn samen met het gospelkoor El Elohim bezig een prachtige in-
vulling te geven aan deze dienst. Na afloop, na het koffiedrinken, gaan we met 

de leden en belangstellenden samen afsluiten met een kopje soep en broodjes. 

De familie van Loon, de kopers van ons kerkgebouw,  gaan een soort van “ge-

denkplaat “ maken aan de voorkant zodat dat duidelijk blijft dat het gebouw ooit 

een Doopsgezinde kerk is geweest. 

Er is een afspraak gemaakt met een journalist van het Dagblad van het Noorden 
m.b.t een artikel over de geschiedenis en toekomst van ons kerkgebouw. 

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd. 

Hierna wordt het wel en wee van enkele leden besproken en wordt de aanwezig-

heid in de komende ( laatste drie ) diensten vastgesteld. 

De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 17 december, 19.30 uur. 

Jelly Wester, secretariaat 

 
 

 

Avondgespreksgroep 
 

De avondgespreksgroep komt op woensdag 11 december weer bij elkaar, deze 

keer o.l.v. ds. S. van Hoorn-Dantuma. Op deze bijeenkomst zullen we ook de 

toekomst van de gespreksgroep bespreken. Aanvang 20.00 uur. 

 

 
Oproep voor bijdragen 40-dagenkalender 
 

Ondanks het vertrek van ds Kikkert die elk jaar de 40-dagenkalender 
samenstelde willen we als GDS  weer een 40-dagenkalender maken 

voor 2020. Uit de evaluatie werd de meerwaarde van deze kalender 

weer benadrukt. 

Daarom doen we een beroep op gemeenten en gemeenteleden om hiervoor 

teksten aan te leveren. Hebt u een mooie tekst, gedicht, lied of plaatje wilt u dat 

dan delen? 
             

De 40-dagentijd begint 26 februari 2020. Graag willen wij de teksten 

aangeleverd krijgen vóór 1 februari. Dit kan naar aghoekema@riepma.com 

 

Wij hopen op mooie teksten zodat we er een mooie kalender van kunnen maken. 

 

Anne-Geertje Hoekema   
GDS bestuur 
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Preekboek 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten.  

 

Zondag 17 november 2019 

Voorganger              - ds. H. Klein Nagelvoort. Viering einde kerkelijk jaar 

Organist                   - zr. Tiny van Nimwegen 
Thema           - Hoopvol leven 

Muzikale overdenking  

na de herdenking  - “Heer, herinner U de namen” (NLB 730) 

Muzikale overdenking  

na de preek    - “Morgenglans der Eeuwigheid”  
 

Zondag 1 december 2019 
Voorganger             - zr. Hannah Bruin, 1e Advent 

Organist             - zr. Tiny van Nimwegen 

Thema    - Wat beteken jij voor de ander? 

Muzikale overdenking    Stilte over alle landen  

 

 
Zondag 15 december 2019 

Voorganger             - ds. R. Yetsenga, 3e advent 

Organist             - zr. Tiny van Nimwegen 

 

 

Woensdag 25 december 2019 
Kerstviering en tevens de allerlaatste dienst van de DG Assen 

Voorganger            - ds. T. Weidema-Bos 

Organist            - zr. Tiny van Nimwegen 

Met medewerking van het gospelkoor El Elohim. 

 

                     

AGENDA 
 

 

En toen bleef de agenda leeg…… 
Dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten meer worden ondernomen. 
Maar hoe en waar, dat zal de toekomst ons leren. Dus wie weet leest u in 
het Gemeenteblad nog wel eens een nieuwtje uit de dan “Voormalige 
Doopsgezinde gemeente Assen” 
 
Het ga jullie allen goed! 
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N. Boterbloem s.s.t.t. 
 
Meneer Boterbloem zat in het café een kopje koffie te drinken, terwijl hij op zijn 

jongste employé wachtte. Deze zou de oude leaseauto omruilen voor een nieuwe 

stationwagen. De garage had een afspraak om 13.00 uur gemaakt, wat het 

mogelijk maakte om de auto direct in te rijden en een bezoekje af te leggen. Het 

was een prettig café met een grote antieke stamtafel en de aanwezigen schenen 

elkaar te kennen.  
 

De zwarte koffie smaakte hem uitstekend en het wachten viel hem niet zwaar. 

‘Weet je wat een Groninger met de hoofdprijs doet?” meesmuilde een man van 

middelbare leeftijd die duidelijk op een grap uit was. De aangesproken man bleef 

het antwoord schuldig. ‘Noatel’n.’ Het lachen om zijn eigen grap toonde een half 

tandeloze mond. Mooi is anders dacht meneer Boterbloem, maar lelijk is ook wat 

anders. Slecht suikerwerk zal daar wel aan ten grondslag liggen. ‘O ja, dat 
Gronings; het zal nog wel even duren, voordat ik daar de fijne kneepjes van leer 

kennen’, bracht de man in, die onlangs in deze stad was komen wonen en mee 

zat te gniffelen. Op de hoek van de tafel zat een man dromerig voor zich uit te 

staren.  

 

Toen meneer Boterbloem de verwachtingsvolle blik volgde, begreep hij dat deze 
man al zijn energie aan het bundelen was om op zijn minst één gedicht te maken 

voor de schone dame, van wie haar aandacht geheel door een andere man in 

beslag genomen werd. De mooi-niet-lelijke scheen zich ineens iets te bedenken 

en riep:’Hé, dinges...’. De aan de bar staande vrouw keek op alsof zij bedoeld 

werd. Van het gesprek dat ontstond keek meneer Boterbloem weg en zag zichzelf 

in de spiegel achter de bar en dacht: ”Ik word elk jaar grijzer, er zitten al witte 
haren in mijn baard.” 

 

‘Komt u hier wel eens vaker?’ onderbrak een van de mannen zijn gepeins, 

waarop meneer Boterbloem zijn ongebruikelijke wachtplaats kon uitleggen. Het 

café was hem door de jongeheer Pietersma aanbevolen. Deze was beter bekend 

met plezierige openbare gelegenheden dan hij. Daar dit heerschap een bekende 

van zijn tafelgenoten bleek, ontspon zich een gesprek waardoor zijn tijdelijke 
verblijf in het café nog aangenamer werd. De bezigheden, belangstellingssferen 

en beroepen werden tussen een ieder die dat wilde uitgewisseld, zodat meneer 

Boterbloem uitvoerig ondervraagd werd over zijn non-profit instelling, die de 

doelstelling had om het maken van muziek in al haar facetten onder de mensen 

te brengen. Hij moest toegeven dat dit een grootse taak was die een 

mensenlevensduur zou overstijgen en dat hij daarom noodgedwongen zich op 
kinderen richtte en vooral de kinderen die in de kreukels lagen. Vanmiddag 

hoopte hij samen met Pietersma aan een tehuis voor moeilijk opvoedbare 

kinderen een stationwagen vol instrumenten, notenblad, geluidseffectverhogende 

apparatuur en andere verstrooiingen te brengen. Wellicht konden de kinderen 

zich in nog meer dingen bekwamen dan ze nu al deden. 

 

Gaandeweg werd het drukker in het café en in de achtergrondgeluiden mengde 
zich de telefoon met de jukebox. De barkeeper keek zoekend de voor hem 

onbekende bezoekers bijlangs en riep tenslotte: ‘Telefoon voor meneer 

Boterbloem.’ Het had zijn secretaresse enige moeite gekost om hem te vinden: 
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hij moest zijn werkprogramma voor de volgende dag met haar doornemen. 
Terwijl ze hem op het hart drukte niet de bestellijsten voor morgen te vergeten, 

zag hij haar guitige ogen en veel te lang kroeshaar voor zich. ‘Dat komt voor de 

bakker’, antwoordde hij met een glimlach. Er werd nog een rondje besteld en de 

koffie smaakte meneer Boterbloem nog prima toe eindelijk de deur een 

jongeman, met verwaaide haren, een grote neus en een grijns om zijn mond die 

bijkans in zijn oorschelpen eindigde, binnen liet komen. Pietersma meldde: 
‘Sorry, het liep allemaal anders vandaag.  

Eerst moest ik een vogeltje uit mijn kamer bevrijden. Dat kreng wist de uitgang 

niet meer, terwijl die gelijk aan de ingang is. Uiteindelijk heb ik hem met een 

bezem door het open raam moeten jagen.’ Meneer Boterbloem hoopte dat het 

een ouderwetse twijgen straatbezem was geweest. ‘En de auto heb ik niet 

meegekregen. Die eikel van een garagehouder wilde eerst mijn 
identificatiebewijs natrekken en dat had ik in de haast ergens thuis laten liggen.’ 

Warempel, laat dat warhoofd nu wel een rijbewijs uit zijn zak toveren! ‘Dan heb 

ik dus voor Piet Snot zitten wachten’, concludeerde meneer Boterbloem grijnzend 

en stond op om een taxi naar de garage te bestellen. Na enig nadenken besloot 

het snotjong even een borrel te drinken. ‘Dat is toch wel goed, Nicolaas?’. 

 

‘Heet u Nicolaas?’, klonk het op verschillende toonhoogtes uit meerdere monden. 
Het klonk hem als muziek in zijn oren. ‘Ja, Nicolaas Boterbloem is de naam, het 

gebruik van titulatuur is wat ongebruikelijk tegenwoordig. Maar ik moet nu gaan. 

Ik heb een afspraak na te komen. Ik hoop jullie nogmaals tegen te komen, als 

het dit jaar niet wordt, dan in elk geval volgend jaar.’ 

 

De taxichauffeur keek begripvol naar het afscheid nemen. Nicolaas Boterbloem 
zwaaide nog een keer en liep de deur uit, de met een knipoog groetende 

employé in zijn kielzog meenemend. 
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“We geven niet op. Nooit.” 
 
“Ik ben heel trots op wat we doen”, zegt verpleegkundige Alfa de Bruijn, “We 

laten mensen niet op straat staan, we blijven hen de hand reiken, ook als het 

heel moeilijk is en alles tegenzit. We geven niet op. Nooit.” Ze knikt erbij. Zo is 

het. 

De Bruijn, pardon: Alfa (“de achternaam gebruiken is te afstandelijk, hoor”) 

werkt nu ruim een jaar bij INLIA. Ze is nog steeds dolblij dat ze die stap heeft 
gezet. Al loopt ze zich de benen onder het lijf vandaan. Want Alfa was tot nu toe 

de enige verpleegkundige bij INLIA-projecten en had dus drie locaties onder 

zich: de BBB+ in Emmen, de LVV in Groningen (voorheen ook BBB+) en de Tus-

senVoorziening in Eelde. Om en nabij zo’n 400 mensen. Best druk, in je eentje. 

 

“Maar de manier waarop we hier met de mensen omgaan, maakt het veel mak-

kelijker om je werk te doen”, vertelt ze, “Je staat dicht bij mensen, geeft hen het 
gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Je werkt met ze samen. Dat is al winst. 

Belangrijker nog: mensen worden door de aanpak hier geactiveerd. En dat 

scheelt de wereld. Ook voor hun gezondheid.” 

 

Ze haalt onderzoek aan van Kees Laban, de internationaal toonaangevende psy-

chiater en tropenarts die vorig jaar overleed. Laban toonde aan dat de omstan-
digheden en regels in azc’s de gezondheid van asielzoekers ondermijnen: de ge-

dwongen passiviteit, het gebrek aan controle over hun situatie en de jarenlange 

onzekerheid maken mensen letterlijk ziek. 

 

Alfa weet er alles van, want ze werkte voorheen zelf in een azc. “Mensen mogen 

niks en kunnen alleen maar piekeren. Dat is heel slecht voor hun gezondheid. 
Daarbij komt dat ze afstandelijk benaderd worden. Alsof je uit moest gaan van 

slechte wil. Dat helpt ook niet.” Ze kan zich opwinden over de kortzichtige bena-

dering van vluchtelingen. 

 

“We maken mensen ziek, dat snap ik niet” 

“Er is geen visie op omgaan met asielzoekers en al helemaal niet op omgaan met 

ongedocumenteerden. Er is alleen het idee ‘we laten mensen zich onwelkom voe-
len en dan gaan ze misschien wel weg’. Maar dat kunnen ze niet, ze worden al-

leen maar ziek. We máken mensen daarmee ziek, dat snap ik niet. Het is dom. 

Als je als overheid wil dat mensen perspectief vinden om te vertrekken, dan 

moet je ze niet ziek maken. Zelfs enkel uit economisch oogpunt bekeken, wordt 

de samenleving daar niet beter van.” 

 
INLIA heeft in de opvang van de ongedocumenteerden een totaal andere aanpak. 

Gasten worden vanaf binnenkomst positief benaderd en geactiveerd. Ze krijgen 

respect, vertrouwen en delen de verantwoordelijkheid voor de opvang met de 

medewerkers. Dat betekent veel voor de mensen. “Je ziet dat het goed doet. En 

dat het werkt.” Toch heeft ook INLIA te maken met obstakels die in de weg 

staan van goede gezondheidszorg.  
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Om te beginnen komen de gasten over het algemeen binnen zonder medisch 
dossier. Ze zijn op straat gezet en weten niet hoe ze medicatie of zorg kunnen 

krijgen. Diabetici in een rolstoel, mensen met hartklachten. Gewoon op straat. 

Zonder medicatie. Die mensen weten vaak zelf bitter weinig over hun medische 

staat en behoeften. Aan Alfa de taak om het uit te vogelen, overigens zonder dat 

INLIA aanspraak kan maken op tolken-vergoeding. Ga er maar aan staan. 

 
Daarbij komt: de gasten in de opvang zijn onverzekerd en ook onverzekerbaar. 

Dat maakt dat vergoedingen voor behandelingen in het ziekenhuis of elders een 

bureaucratische worsteling zijn.  Het is Alfa een doorn in het oog. “Soms duurt 

het maanden voordat toegang tot zorg geregeld is.” Nog zoiets dat energie 

vreet: sommige zorgverleners denken dat ze niet mógen helpen. Of de keren dat 

de geestelijke gezondheidszorg geen aanknopingspunt ziet om een patiënt te 
behandelen omdat diens situatie niet stabiel is. “Dat is echt frustrerend.”  

 

Begrijp haar niet verkeerd: de instanties en mensen waarmee INLIA samenwerkt 

zijn fantastisch. Die doen hun uiterste best. “Soms duurt het maanden voordat 

zo’n arts wordt uitbetaald, maar werkt die wel gewoon door.” Ze hoopt dat de 

LVV leidt tot verbetering van procedures en toegang, nu dat een pilot is die door 

de regering is geïnitieerd.  
 

De regering wil hiermee ‘duurzame oplossingen’ bewerkstellingen voor de doel-

groep; dat mensen erin slagen terug te keren naar hun eigen land, zich legaal 

vestigen in een ander land of een verblijfsvergunning krijgen in Nederland. “De 

regels werken ons nu nog tegen. Maar ik hoop dat ze in Den Haag snappen dat 

duurzame oplossingen er alleen komen met fatsoenlijke toegang tot gezond-
heidszorg.” Dat is een kwestie van afwachten, maar zoals Alfa al zei: “We geven 

niet op. Nooit.” 
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