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      Doopsgezinde gemeente 
      Mensingeweer te Eenrum 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 0654296082 

 

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-

dere momenten kunt u een boodschap in-

spreken (in dringende gevallen buiten de 

vakantie 06-54296082),  

e-mail gjbrusewitz@gmail.com  

 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, b.v.k. 

tussen 8.30 en 9.00 uur. Ook op andere 

momenten kunt u mij thuis treffen of een 

boodschap inspreken (in dringende geval-

len buiten de vakantie 06- 5151 6030). e-

mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

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 bankrekening 

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 

Frans Riepma 

  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 

33, Groningen 
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Predikant:  
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Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 
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Het volgende Gemeenteblad verschijnt op 

21 augustus 2019. Kopij (alléén als Word-

document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) in-

leveren vóór 14 augustus 2019 bij de 

beide redactieleden van de betreffende 

DG.  
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Alle (zon)dagen open. Maar hoe zit het met de klandizie?  
 
Die vraag borrelde op toen ik vorige maand aanwezig was bij een bijeenkomst van 
de Doopsgezinde Zending over 'pionieren'. Onze protestantse zusterkerk, de Pro-

testantse Kerk in Nederland, gebruikt deze term voor de initiatieven van lokale 
kerkelijke (wijk- en dorps)gemeenten die zich richten op nieuwe en vernieuwende 

vormen gemeente-zijn. Het ontwikkelen van nieuwe kerkplekken naast bestaande 
gemeenten wordt door de PKN gestimuleerd. Pionieren gaat meestal dus niet om 
het versterken van bestaande vormen van kerk- en gemeente-zijn, maar om het 

ontwikkelen van iets nieuws daarnaast. Dat is spannend. Omdat het vooral extern 
is gericht, op rand- en buitenkerkelijken. Het lijkt een beweging tegen de tijdgeest 

van krimp en kleiner wordende geloofsgemeenschappen in. Natuurlijk wordt er op 
allerlei wijze geprobeerd om het tij te keren. We renoveren bij tijd en wijle onze 

vermaningen. Onze kerkdiensten zijn anders dan  pakweg vijftig jaar geleden. 
Onze preken een stuk korter. En liederen uit andere tradities zoals Iona en Taizé 
kleuren tegenwoordige onze liturgie. En toch is er weinig toestroom van nieuwe 

leden of belangstellenden. Reden voor de Doopsgezinde Zending om een bijeen-
komst aan het thema pionieren te wagen. Een bijeenkomst die overigens goed 

bezocht werd. De Zending had onder meer Martijn Vellekoop uitgenodigd die van-
uit de Protestantse Kerk pioniersplekken en experimenteren met nieuwe vormen 
van gemeenschap-zijn coördineert.  

Hij schetste de toehoorders een beeld 
van de veelvormigheid aan pioniers-

plekken en de drijfveren er achter .  
De beweging lijkt de afgelopen jaren 
in een stroomversnelling te komen.  

Op hetzelfde moment dat trouwe kerk-
gangers zich de pijnlijke vragen stellen 

zoals: ‘waarom ze niet meer komen? 
Wat zal er over tien jaar nog zijn? Wie 
zit er dan nog op zondagmorgen in de 

kerk?’   
‘Het is dus voor een deel uit noodzaak 

dat er gepionierd wordt’, aldus Vellekoop. ‘Ledentallen lopen terug, oude vormen 
spreken niet meer aan. Maar het is toch vooral omdat hierin de roeping van kerken 
gestalte krijgt’, benadrukte hij. ‘De geloofsgemeenschap is er immers niet voor 

zichzelf, zij is er voor de wereld.’  In Nederland zijn na 2013 ruim vierentachtig 
pioniersplekken van start gegaan, met wisselend succes. Van kloosters nieuwe 

stijl, denk aan Jorwerd, tot kliederkerken met knutselende kinderen en hun ouders. 
Van inloophuizen in achterstandswijken tot Engelse hymnes in kathedrale kerken 
in Utrecht. Voorbeelden van plekken waar mensen hun geloof beleven op manieren 

die niet gebruikelijk waren. Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe 
vormen van kerk-zijn. Er raakten ruim tienduizend mensen betrokken bij de ver-

schillende pioniersplekken. Ruwweg de helft van deze mensen was recent niet of 
nauwelijks betrokken bij een kerk. Het is overigens niet de bedoeling mensen op 
zondagochtend weer aan te laten schuiven in de kerkbanken. Wat vooral werd 

geleerd uit de verschillende experimentele vormen van gemeenschapsvorming is 
het ‘viervoudig luisteren’: luisteren naar het verhaal van God en de mensen, naar 

elkaar, naar de context en naar de geloofsgemeenschap.  Er zijn zowel evangelisch 
getinte, orthodox getinte, als 'ruimzinnige’ (vrijzinnige) pioniersplekken. Nu is de 

relatie tussen het ruimzinnige gedachtegoed en het pionieren zoals dat binnen de 
PKN vorm heeft gekregen, op het eerste gezicht niet vanzelfsprekend. De 'beke-
ringsdrang’, het 'zieltjes winnen' die al dan niet terecht kleeft aan het beeld van 

pionieren, dat doet bij vrijzinnigen de haren overeind staan. Toch liggen beide 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages3.persgroep.net%2Frcs%2FoFzWypuSTPAkG2yI0xqnJ5SkdKw%2Fdiocontent%2F144415988%2F_fitwidth%2F694%2F%3FappId%3D21791a8992982cd8da851550a453bd7f%26quality%3D0.9&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fepe%2Feerste-koopzondag-voor-alle-winkels-in-epe-we-maken-er-een-feestje-van~a0173500%2F&docid=WhpC7hr6-Sf6KM&tbnid=E_oy_VBqbkoeJM%3A&vet=10ahUKEwiRjLfX0uniAhW-xMQBHV_PAMQQMwhuKCAwIA..i&w=694&h=472&bih=963&biw=1920&q=alle%20zondagen%20open&ved=0ahUKEwiRjLfX0uniAhW-xMQBHV_PAMQQMwhuKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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bewegingen veel dichter bij elkaar dan je zou denken. Enkele verschillen kunnen 
worden genoemd: Vrijzinnigheid wordt van nature en oorsprong gekenmerkt door 

een bescheiden opstelling en is wars van bekeringsdrang en te snelle overtuigin-
gen. Pionieren heeft meer bravoure, laat zich zien, heeft durf, spreekt klare taal. 
Vrijzinnigheid is wars van bekeringsdrang en te snelle overtuigingen; het pionieren 

kent heel wat plekken die er duidelijk op uit zijn zo mensen bij het evangelie te 
bepalen.  De vrijzinnigheid heeft een lange en eeuwenoude traditie. Dat maakt dat 

haar zienswijze en manier van geloven al zoekende doordacht en theologisch on-
derbouwd is. Hoe open en vrij ook. Waarom toch een mooie match? Want al zou 

je ze niet meteen aan elkaar koppelen; de pioniersbeweging en de vrijzinnigheid 
— zo werd wel duidelijk in die themabijeenkomst — ze vormen toch een mooie 
match. Er zijn verschillen, er is overlap, maar er valt vooral veel van elkaar te 

leren. Zo kan de pioniers beweging veel leren van de ‘traagheid’ van de vrijzinnig-
heid. En omgekeerd, valt er van het lef en de vrijmoedigheid veel te leren. Daar-

naast geeft een funderende visie om iets nieuws te proberen, iets weer van ge-
meenschappelijk verlangen en een gemeenschappelijk doel. Het geeft veiligheid in 
de groep en focus. Een heldere visie helpt ook om de focus vast te houden. Ove-

rigens hebben het pionieren en de vrijzinnigheid elkaar ook al gevonden, zonder 
dat ze daar zelf altijd weet van hebben omdat ze dezelfde vragen stellen: Welke 

taal delen we met de ander als we het hebben over zingeving? Welke gedeelde 
ervaringen herkennen we? Welke plek kunnen we maken waar mensen vanuit 
zichzelf, hun eigen verlangen, de traditie van religie en spiritualiteit kunnen ont-

dekken? Hoe krijgt gemeenschap vorm in het gewone leven? Overigens is ‘pionie-
ren’ in de kerk  beslist niet nieuw. Vijftien jaar geleden was, bijvoorbeeld, het 

Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk in Nederland er al volop mee 
bezig. En wat te denken van onze 'eigen' ds. Leo Laurense (overleden in 1998),  
die in 1985 in zijn boekje ‘Werven of Sterven’ al pleitte voor 'nieuwbouw' naast 

het bestaande. (ik had het nog even willen naslaan, maar het boekje is inmiddels 
al in één van de verhuisdozen terecht gekomen).  De bijeenkomst van de Doops-

gezinde Zending  was een mooie gelegenheid om ons af te vragen hoe we een 
toekomst kunnen denken waarvan we weten dat deze totaal anders zal zijn dan 
het verleden. We zien weliswaar vergrijzing, ledendaling en sluiting van kerkge-

bouwen en het opheffen van gemeenten. Maar ook nieuwe vormen van gemeen-
schap-zijn, die qua vorm en doelgroep totaal anders zijn dan traditionele gemeen-

ten, maar wel eenzelfde inhoudelijkheid zoeken, en ook vinden. We kunnen daarbij 
bijvoorbeeld denken aan DopersDuin, dat zich meer en meer manifesteert als een 
andersoortige gemeenschap. Het zit op een spoor dat verwantschap heeft met 

zoiets als het ‘monastieke’; gemeenschapsleven, contemplatie, spiritualiteit, stilte, 
leven in eenvoud – het heeft er allemaal mee te maken. De contemplatieve, spiri-

tuele, monastieke dimensie zou wel eens heel belangrijke kunnen zijn als het gaat 
om de geloofsgemeenschap van de toekomst. Tenminste, dat geven betrokkenen 
bij DopersDuin aan: ‘dit is de plek waar ik hoor, niet om daar iedere zondag te 

zijn, maar om te weten dat ik er kan zijn, en dan anderen ontmoet vanuit eenzelfde 
verlangen’. Het zou een lief ding waard zijn om als doopsgezinde broederschap in 

initiatieven te investeren die zich richten op dergelijke nieuwe vormen van ge-
meente-leven en gemeenschap-zijn. Tot slot nog een mooi citaat van Dietrich Bon-

hoeffer in dit opzicht: ‘Het herstel van de kerk moet zeker komen van een nieuw 
soort monnikendom, dat met het oude slechts overeenkomt in zijn onvoorwaarde-
lijkheid van een leven volgens de bergrede in navolging Van Christus. Ik denk dat 

het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen’. Dat is uiteraard in een heel andere 
tijd gezegd (1935), maar het is niet moeilijk om door deze woorden toch geïnspi-

reerd te raken en ze te herkennen als woorden ook voor vandaag.      
 
Ds. Jacob Kikkert 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Dinsdag 18 juni 
17.30 uur  Doperse Dis;  
        maaltijd voor dak- en thuislozen 

 
Zondag 23 juni 

10.00 uur  Regionale buitendag  
     in Beetsterzwaag  

 

Maandag 24 juni 
18.00 uur Slot BBQ jongeren 

 
Zondag 30 juni 
10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 
Dinsdag 2 juli 

10.00 uur koffiemorgen 
19.30 uur Kerkenraad 

 
Zondag 7 juli 
10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

 
Zondag 14 juli 

14.00 uur  Oecumenische zomer-
dienst bij de Evangelische Broe-
dergemeente  in De Fontein 

Eikenlaan 255.    Voorganger:    
Ds. Eric Jan Stam 

17.00 uur Ionavesper ( DGG ) 
 
Dinsdag 16 juli 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd voor 
dak- en thuislozen 

 
Zondag 21 juli 
10.00 uur  Oecumenische zomer-

dienst bij de Doopsgeinde kerk  
Voorganger: Ds. Jacob Kikkert 

 
Zondag 28 juli 
10.00 uur Oecumenische zomer-

dienst in de Lutherse kerk, Had-
dingestraat 23.    Voorganger:  

Ds. Maren Overbosch 

 

Zondag 4 augustus 
10.00 uur Oecumenische zomer-
dienst in de Lutherse kerk,  

Haddingestraat 23.  Voorganger: 
Ds. Maren Overbosch 

 
Zondag 11 augustus 
10.00 uur Oecumenische zomer-

dienat in de Doopsgezinde kerk.    
Voorganger: Ds. Geert Brüsewitz 

 
Woensdag 14 augustus 
Redactievergadering Gemeenteblad 

 
Zondag 18 augustus 

10.30 uur Oecumenische zomer-
dienst in de Remonstrantse kerk, 
Coehoornsingel 14. 

Voorganger: Ds. Lense Lijzen 
 

Dinsdag 20 augustus 
17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd voor 

dak- en thuislozen 
 
Zondag 25 augustus 

10.30 uur Oecumensiche zomer-
dienst in de Remonstrantse kerk, 

Coehoornsingel 14. 
Voorganger: Ds. Lense Lijzen 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpgsilvolde.nl%2Fimages%2Feelco%2Fdoen2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpgsilvolde.nl%2Fnieuws-lijst%2F192-nieuwe-activiteiten-folder-2018.html&docid=p4Jt3FBkjjoVAM&tbnid=qh6KHDdzlxqBaM%3A&vet=10ahUKEwj-1_702eniAhVQwcQBHVUGD5EQMwhgKBAwEA..i&w=561&h=600&bih=963&biw=1920&q=activiteiten&ved=0ahUKEwj-1_702eniAhVQwcQBHVUGD5EQMwhgKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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Ons vertrek naar dushi Korsou 
 
Naar verwachting zal ik medio september afscheid nemen als predikant van de 

doopsgezinde gemeente Groningen, en daarmee ook van mijn werkzaamheden in 
GDS verband. Terwijl in februari langzamerhand duidelijk werd dat de kerkenraad 

de predikantsformatie in overleg met betrokkenen zou willen reduceren, nam via 
via de Verenigde Protestantse Gemeente te Curaçao (VPG) contact met mij op met 
de vraag of ik beschikbaar was. Wonderlijk hoe dingen dan soms samenkomen. 

Gesprekken via Skype en een mailwisseling met de VPG volgden. Het resulteerde 
uiteindelijk in de uitnodiging voor een bezoek. We waren blij verrast. Geleidelijk 

aan begonnen we te wennen aan het idee van wonen, werken en leven op Curaçao 
en werden nieuwsgierig. Zou de manier waarop ik hier preek, zo maar op Curaçao 
toepasbaar zijn? Hoe lopen pastorale gesprekken in een totaal andere cultuur? 

Zouden wij ons geloven in kunnen voegen in het geloven van de VPG? Kunnen we 
ons thuis gaan voelen in de Cariben?  

Hotsche en ik zijn eind maart naar Curaçao afgereisd voor een nadere kennisma-
king. We hebben gesproken veel mensen. Veel vragen zijn door ons gesteld, en 
omgekeerd zijn wij bevraagd geworden. Op zondag ging ik voor in de dienst in de 

prachtige Fortkerk, bijgestaan door het Worship Choir en het Forti Kantando koor. 
Tijdens de dienst staan alle ramen in de kerk open. De altijd waaiende passaatwind 

is niet alleen verkoelend, maar waait ook de liederen het Fortplein over richting 
zee. De Fortkerk is gevestigd in Fort Amsterdam, waar ook het parlement van 
Curaçao gevestigd is. We werden  getroffen door de warme en hartelijke ontvangst 

door zoveel mensen die we hebben ontmoet gedurende ons bezoek. Maar ook door 
de verantwoordelijkheid die de leden van de VPG voelen voor hun kerk: wat hun 

grootouders begonnen, willen zij voortzetten. Enkele weken na ons bezoek werd 
officieel ‘het beroep’ , zoals dat dan heet, op mij uitgebracht om predikant te wor-

den in de Fortkerk en de VPG.  
Zo is het gekomen dat ik, en dus wij, aan vooravond staan van een nieuw en 
bijzonder hoofdstuk in mijn predikant-zijn. Het betekent dat Hotsche en ik opnieuw 

een tijdlang in het buitenland zullen verblijven. Ver weg van kinderen en kleinkin-
deren. We hebben er vertrouwen in dat we ons snel thuis zullen gaan voelen op 

het mooie Curaçao en in de nieuwe omgeving en cultuur. We zullen ook proberen 
zo snel mogelijk het Papiaments onder de knie te krijgen. Want dat is voor de 
meeste mensen de eerste taal. Het Nederlands of Engels, en ook Spaans, geldt 

voor velen als een tweede taal. Overigens zijn de kerkdiensten meestal in het 
Nederlands. We kijken er inmiddels naar uit om nieuwe ervaringen op te doen, en 

te gaan genieten van alle het mooie en goede in het Caribisch gedeelte van deze 
wereld. Ook voelen we ons bevoorrecht en kijken met verwondering terug op hoe 
soepel en voorspoedig dit allemaal tot stand is gekomen. Tegelijkertijd voelen we 

iets van weemoed om wat we achtergelaten; twaalf jaar aan goede en mooie mo-
menten in het doopsge-

zinde in Stad en Omme-
land: aan lief en leed ge-
deeld, verhalen vol ge-

loof en twijfel, alle  indi-
viduele ontmoetingen of 

juist samen hoopvol be-
zig zijn, en ook de colle-
giale samenwerking, dat 

alles zullen we met ons 
meedragen als warme 

herinneringen.     
 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRidO31OniAhVHjqQKHTJaCfIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.knipselkrant-curacao.com%2Fdolfijnfm-mattheus-in-fortkerk%2F&psig=AOvVaw1Lv6NU1LniX-s0-tY3WbB9&ust=1560625179844354
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Op Curaçao wonen misschien slechts 152.000 mensen. Ze komen wel uit alle hoe-

ken van de wereld. De invloed van Nederlandse overheersing in de koloniale tijd 
is nog zichtbaar. Door de loop van de koloniale geschiedenis heeft het eiland een 
unieke vermengeling gekregen van meer dan vijftig verschillenden nationaliteiten. 

Zo’n tachtig procent van de bevolking noemt zich rooms-katholiek. De Verenigde 
Protestantse Gemeente bestaat uit drie kerken; de Emma kerk, de Ebenezer kerk 

en de Fortkerk, ieder met een eigen geschiedenis en eigen spirituele kleur. Samen 
tellen ze ongeveer 3600 leden. Toevalligerwijs waren alle drie gemeenten vacant. 
Maar ook de Emmakerk heeft inmiddels voorzien in de vacature.  De prachtige 

Fortkerk zèlf stamt uit 1769 en is in een vrolijke kleur geel geschilderd, evenals 
de andere gebouwen binnen het fort Amsterdam. De Fortkerk ligt namelijk binnen 

de muren van het Fort Amsterdam waar ook het parlement van Curaçao gevestigd 
is. Het heeft dan ook iets weg van het Binnenhof in Den Haag, maar dan kleiner 
en vooral vrolijker. Om het fort binnen te komen moet onder een poort doorgelo-

pen worden waar gedurende de dag vriendelijke bewakers voor staan. Toch ook 
wel bijzonder. 

 
Langs deze weg nog onze dank aan een ieder die ons in de afgelopen weken be-
moedigende briefjes, kaarten en berichtjes met felicitaties heeft gestuurd. Het 

doet ons goed te weten dat mensen meeleven met de nieuwe weg die we in gaan 
slaan. 

 
Voorlopig ga ik ervan uit dat 8 september a.s. de laatste dienst zal zijn waarin ik 

zal voorga. Dat zal een middagdienst zijn. Meer informatie volgt. 
 
ds. Jacob H. Kikkert 
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Open Monumentendag  

Zaterdag 14 september 2019 
 

Evenals voorgaande jaren doet onze gemeente ook dit jaar weer mee met de Open 
Monumentendag, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 14 september a.s.  

 
Het landelijk thema is ‘Plekken van plezier’ Hoe we dit als Doopsgezinde Ge-
meente Groningen gaan invullen leest u in het gemeenteblad van juli/augustus. 

 
Wij zetten de deuren open van 10.00 – 16.00 uur. 

 
Maar zoals u weet kunnen we zo’n dag niet organiseren zonder uw hulp 
als gastvrouw en gastheer! Dus als u ergens op zaterdag 14 september 

ca. 2 uurtjes aanwezig kunt/wilt zijn om de gasten te ontvangen dan hoor 
ik dat graag. U mag mij bellen, mailen of een appje sturen.   

 
Alvast bedankt en een hartelijke groet 

 
Tiny Spanjer 
tel. 050 5776983/06 237 59093/email: tin.spanjer@planet.nl 

 

 

Ook het Doopsgezind Gasthuis doet mee met de Open Monumenten-

dag, u bent van harte uitgenodigd om er tussen 10.00 – 16.00 uur 
een kijkje te komen nemen. 

 

   

    
  
 

Stadsklooster 

 
Beste mensen, 
In juli en augustus zal het Stadsklooster als Zomerklooster op woensdag en zater-

dag open zijn in de Martinikerk. 
De eerste keer is woensdag 3 juli, aanvang 17.00 uur mediteren,  

daarna om 17.30 koffie en thee. 
 

Met een hartelijke groet, 
Thijs Terwey 
 

 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
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Uitstapje wijk Zuid 
 
Ter afsluiting van het seizoen waren we uitgenodigd 

door Trijnie en Alex in hun nieuwe woonplaats Nietap. 
We werden verwelkomt met koffie en heerlijk gebak.  

We mochten hun mooie huis bezichtigen en zaten in 
hun prachtige tuin. Er werd even bijgepraat over al-
lerlei en wat er zoal verder ter sprake kwam. Hierna 

werd de wandeling aangevangen naar het voormalige 
Joodse schooltje van de Synagoge in het centrum van 

Leek.  
 

 

Er was een tentoonstelling in-
gericht met foto's en brieven 

uit de tweede wereldoorlog. 
Een vrijwilligster vertelde ons 
over het wel en vooral wee 

van de Joden in die vreselijke 
tijd. Zij waren vooral onder-

nemers met een zaak zoals 
sommigen zich herinnerden 
de kledingzaak Denneboom 

en ook de worst en vleesfabriek 
van Dam. 

 
Na een heerlijke lunch in het 
centrum gingen we weer huis-

waarts. Met het prachtige weer 
erbij boften we wel. Na Alex en 

Trijnie hartelijk te hebben be-
dankt voor het organiseren van 

dit uitje zochten we de auto's 
weer op.  
 

J. Noord 
 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ditisroden.nl%2Fafbeeldingen%2F1299098598nietap_roden_ditisroden.nl.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ditisroden.nl%2Fpages%2Farchiefbericht.php%3Fn_id%3D657&docid=xKl2gnBnJRTmWM&tbnid=-UCnNxMfh0XLLM%3A&vet=10ahUKEwjby9O62OniAhXqxMQBHdNGBZ0QMwhUKBIwEg..i&w=712&h=1072&itg=1&bih=963&biw=1920&q=nietap&ved=0ahUKEwjby9O62OniAhXqxMQBHdNGBZ0QMwhUKBIwEg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiirb6Y2eniAhVG_KQKHY6-A-gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.museumjoodseschooltje.nl%2Ftweede-wereldoorlog%2Ftransportlijst%2F&psig=AOvVaw1eA8B0bMN1U11k6Obqf_x3&ust=1560626534373486
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tracesofwar.com%2Fupload%2F3702170308183042.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tracesofwar.nl%2Fsights%2F92647%2FReclamebord-Joodse-Familie-Denneboom-Leek.htm&docid=5bxlYIiygRGIfM&tbnid=dmyV7YaHMipWLM%3A&vet=10ahUKEwjGuOiC2eniAhVPxaYKHbB9C3UQMwhQKBMwEw..i&w=1000&h=667&bih=963&biw=1920&q=Joodse%20schooltje%20nietap&ved=0ahUKEwjGuOiC2eniAhVPxaYKHbB9C3UQMwhQKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 23 juni 
10.00 – 15.00 Regionale Buitendag  
Beetsterzwaag. Voor programma  en 

opgave zie Gemeenteblad en affiche. 
Voor wie niet mee kan gaan is er om 

10.00 Ds. Fennema in ’t Witte kerkje 
 
Zondag 30 juni 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 afsluiting zondagsschool 

 
Zondag 7 juli 
10.00 Mw. G. Huis 

Dienst in ’t Witte Kerkje 
 

Zondag 14 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 21 juli 
10.00 Ds. Yetsenga 

Dienst in ’t Witte Kerkje 
 
Zondag 28 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 4 augustus 
10.00 Dhr. A. Trox 
Dienst in ’t Witte Kerkje 

 
Zondag 11 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 18 augustus 
10.00 Mw. V. d. Velde 
Dienst in ’t Witte Kerkje 

 
Zondag 25 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 1 september 

10.00 Ds. Tj. Kind 
 

In juli en augustus is er om en om 
dienst in onze kerk en in ’t Witte 
Kerkje.

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 2 juli 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 
19.45 Kerkenraad 
 

Vrijdag 5 juli 
30+ Walking dinner  

 
Dinsdag 6 augustus 
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

 
Woensdag 14 augustus 

Redactievergadering 
 
Dinsdag 3 september 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 
19.45 Kerkenraad 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

Doopsgezinde Gemeente 

Haren 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpgsilvolde.nl%2Fimages%2Feelco%2Fdoen2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpgsilvolde.nl%2Fnieuws-lijst%2F192-nieuwe-activiteiten-folder-2018.html&docid=p4Jt3FBkjjoVAM&tbnid=qh6KHDdzlxqBaM%3A&vet=10ahUKEwj-1_702eniAhVQwcQBHVUGD5EQMwhgKBAwEA..i&w=561&h=600&bih=963&biw=1920&q=activiteiten&ved=0ahUKEwj-1_702eniAhVQwcQBHVUGD5EQMwhgKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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Verslag kerkenraadsvergadering 4 juni 2019 
 

Voordat de voorzitter de vergadering opent, hadden we al geconstateerd dat het 

goed gaat met de gemeente. De notulen worden goedgekeurd en bij controle blijkt 
dat alle daarin genoemde taakjes zijn uitgevoerd. 

De predikant heeft een aantal huisbezoeken afgelegd. Binnenkort nemen de pre-
dikanten afscheid van ds. J. Kikkert voordat hij naar Curaçao vertrekt. Ds. Van der 
Werf is met vakantie van 7 t/m 21 juni. Het is niet gelukt een voorganger te vinden 

voor de Pinksterdienst, maar we kunnen terecht in Assen. 

Br. Nienhuis en br. Christians hebben veel tijd geïnvesteerd in het rondleiden van 

deskundigen en het vergelijken van gespecificeerde offertes voor het dubbelglas 
en de verzekeringen van het kerkgebouw. De huidige verzekeraar Meeùs heeft zijn 
verzekeringen overgedaan aan Aon. Deze kwam met een aanzienlijke premiever-

hoging en nieuwe voorwaarden waaraan het gebouw moet voldoen (extra eisen 
aan de elektrische installatie, de brandpreventie en het installeren van een alarmin-

stallatie). Het voornemen is per 1 juli de uitgebreide gevaren verzekeringen van kerk 
en Vreehof af te sluiten bij Donatus. Donatus verzekert veel kerkgebouwen, werkt 
zonder winstoogmerk, rekent gunstige tarieven en stelt nauwelijks extra voorwaar-

den (afvalbakken moeten van metaal zijn en met deksel). Na nadere informatie over 
ventilatie bij dubbele beglazing en noodzakelijk schilderwerk kan een definitieve 

beslissing genomen worden. 
Essent heeft de energiejaarrekening over 2018 gestuurd. Door de spouwmuurisola-
tie (van medio 2018) is er behoorlijk bespaard. De administrateur zal het bedrag 

dat we terugkrijgen boeken bij de onderhoudsreserve. 

Er wordt verslag gedaan van het overleg van een aantal 30+ leden en de kerken-

raad over de toekomst van de gemeente. Dit overleg is positief verlopen. De 30+ 
(50+) leden voelen weinig betrokkenheid bij de gemeente. Zijn er mogelijkheden 

om b.v. 1x per kwartaal een andere invulling te geven aan de dienst, mogelijk op 
een ander tijdstip? Voor de invulling is hulp gewenst. Duidelijk is dat de kerkenraad 
hiervoor open staat en het wil faciliteren, maar de bijeenkomsten niet gaat invul-

len. Om de gemeente hierbij te betrekken (betrokkenheid moet van beide kanten 
komen), stelt de kerkenraad voor om in aanloop naar het nieuwe seizoen op een 

zondagmorgen bij de koffie na de dienst een verkennend gesprek aan te gaan. 
Daarna kan gezocht worden naar een eerste invulling.  

We blikken terug op de diensten van de afgelopen maand. Ds. Van der Werf gaf 

op 12 mei aan zijn overweging het intrigerende motto mee: ‘Als de vrede getekend 
is, begint de oorlog!’ Over de Poolse soldaten in Nederland die na de oorlog niet 

meer terug konden naar huis. En het gouden kalf als symbool van macht en onder-
drukking. Op 19 mei was er dienst met koor in Roden met ds. Van der Werf. Hij 
preekte 26 mei in Haren naar aanleiding van de Europese verkiezingen, over de we-

reld als wijngaard. De wereld moet een goede wijngaard worden.  
Vicky van der Linde die op 2 juni voorging, was enkele weken daarvoor met een reis 

naar Iona geweest, waar ze in dienst over verhaalde. Gelezen werd Psalm 31:1-9 en 
Openbaringen 22:12-21. Ook alle liederen (uit het Liedboek) kwamen uit Iona. 

Pastor Vos van de Nicolaasparochie gaat met emeritaat. We wensen hem alle 

goeds middels een kaart van Ruud Bartlema. Jantien Brouwer (die op ons preek-
rooster staat) is inmiddels bevallen van een tweeling: Martha en Jiske. Het gaat 

goed, ook voor deze familie is er een kaartje.  

In de Achterhof is meer ruimte gekomen omdat er een kast is verwijderd. Er staan 
daar 5 stapels zwarte stoelen (totaal 75). Besloten wordt zo’n 30 stoelen op te 

laten halen door Mama Mini aangezien deze de laatste 10 jaar nooit zijn gebruikt.  
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Na het verdelen van organisatorische en huishoudelijke taken sluit de voorzitter 

om 21.35 uur de vergadering. 

Mads Haadsma 

 

Vermaningspad 2019  
(Anco de Vries) 
 

De start was deze keer in Apeldoorn. 
Dus  s’morgens op tijd op pad naar 

Siegerswoude, wij zouden samen 
met Anne en Marijke naar Apeldoorn 
rijden. En daar ook de autoroute 

doen. Het fietsen op heuvelachtig 
terrein sprak ons niet zo aan. 

Wij werden ontvangen met kof-
fie/thee met koek en ontvingen hier 

de route naar Mennorode  alwaar wij gingen 

lunchen. We waren op tijd, dus konden we 
mooi vooraf het kerkje de Luwte bezoeken. 
Daarna lunch in hotel Mennorode.  Uitstekend 

verzorgd en bijzonder lekker allemaal. 
 

Na de lunch via een andere route weer terug 
naar Apeldoorn. Over de hei naar de ijscokar 
van Rozeboom, dit werd in de route beschrij-

ving als aanrader genoemd. En ze hadden ge-
lijk, en veel doopsgezinden lieten het zich goed 

smaken. 
Terug in Apeldoorn werden we weer ontvangen met een kop thee of iets fris. 
De vesper werd geleid door Dirk Jan Steenbergen. Het thema van de vesper was 

“veilig achterop”. 
Een lied van Paul van Vliet, waar wij via de beamer van konden genieten. 

De lezing : geen zorgen voor de dag 
van morgen (Matt.6 :25 ev) 
Uitleg: het pepermuntje uit mijn  

vaders jaszak. 
 

De winden Gods kwamen voorbij en 
tot slot: een dronk op de toekomst. 
Hiervoor waren alle 120 avondmaal 

bekers tevoorschijn gehaald, zodat 
die ook weer eens werden gebruikt. 

Ik drink op de mensen  
(Paul van Vliet.) 

Ik drink op de mensen, die bergen 
verzetten, die door blijven gaan met 
hun kop in de wind. 

Ik drink op de mensen die risico’s  
nemen die blijven geloven met  

het geloof van een kind. 
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Ik drink op de mensen die dingen beginnen, waar niemand van weet wat de afloop 

zal zijn. 
Ik drink op de mensen van wagen en winnen, die niet willen weten van water in 
wijn. 

Ik drink op de mensen die blijven vertrouwen, 
Die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom 

Ik drink op de mensen die door blijven douwen 
Van doe het maar wel en kijk maar niet om 
Ik drink op het beste van vandaag en morgen 

Ik drink op het mooiste waar ik van hou 
Ik drink op het maximum wat er nog in zit 

In vandaag en in morgen in mij en in jou.  
 
  

Zusterkring 21 mei 2019 
 

Deze middag kwamen we samen bij de Ecologische zorgboerderij de Mikkelhorst. 
We waren uitgenodigd en werden hartelijk ontvangen met een kopje thee en een 
lekker (zelfgemaakt) plakje cake. Met zijn vijftienen aan een ovale tafel en voor 

de meegekomen br. Anco de Vries (voor de foto’s!) een bescheiden plaatsje! 
Annet, vaste kracht en leidinggevende aan de zeventien parttimers en ongeveer 

zeventig ‘medewerkers’, vertelde over de opzet en de gang van zaken. De mede- 
werkers, mensen met een beperking of handicap, die vaak al begeleid wonen, 
komen voor dagbesteding naar de Mikkelhorst, om in een veilige en natuurlijke 

omgeving bezig te zijn. Een 
scala aan werkzaamheden! 

 
Opgezet als kinderboerderij- 
en speelvoorziening voor Ha-

ren. Maar sinds 2000 uitge-
groeid tot Ecologische zorg-

boerderij. Op een heel groot 
terrein wordt van alles ge-
daan. Zo is er een terras met 

theeschenkerij, een atelier en 
een winkel waar zelfge-

maakte voedingsmiddelen of 
kado pakketjes worden verkocht. Ook kloofhout uit de eigen houtkloverij en plant-
jes en stekjes zijn te koop en natuurlijk heerlijk verse groente en seizoensfruit. 

Onderhoud van alle gereedschap b.v. grasmaaiers wordt gedaan. Verzorging van 
alle dieren, o.a. paarden, pony’s, geiten, cavia’s en konijnen, en ook een paar 

alpaca’s. Een varken die zich graag laat borstelen. De kippen en haan. En dan de 
grote tuinderij en kassen! Een bloemen- en pluktuin en schooltuintjes. Alles keurig 
verzorgd! Allerlei groente en fruit wordt verbouwd en geoogst, vaak begonnen uit 

zelf gekweekte stekjes in de kassen. De heesters en (fruit)bomen. Van onze gift 
dit jaar, zijn perenboompjes geplant, en die komen al goed tot ontwikkeling! Vol-

gend jaar misschien de eerste peren. 
We werden over het hele terrein rondgeleid en Annet gaf veel uitleg. Gelukkig 

kwam de zon nog even door, want het was vrij fris. 
Zo was dit een bijzondere middag en een leuke afsluiting van dit seizoen.  
Voor allen goede en prettige zomermaanden gewenst. 

 
Ria Dijkman    

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3uOXu3eniAhUR3aQKHUQ-DFYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvnoord.nl%2Fnieuws%2F208170%2FCode-rood-voor-zorgboerderij-De-Mikkelhorst-in-Haren&psig=AOvVaw16R9XEqtT-77YAGx7w9ert&ust=1560627809741500
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In Memoriam Jouke Zijlstra, 1927-2019 

 
Omringd door zijn dierbaren is op woensdag 22 mei  
br. Jouke Zijlstra overleden, na een kort ziekbed.  
In de Vermaning te Assen gedachten we zijn leven.   

Jouke groeide op in een warm gezin in Leeuwarden,  
samen met broer Henk. Hij was sportief, en wist het met  

zwemmen te brengen tot kampioen van Noord Nederland.  
Zijn middelbare school doorliep hij tijdens de donkere oorlogsjaren. Een tijd waarin 
tekort was aan veel in die laatste oorlogsjaren. Jouke vertelde alleen over die ang-

stige tijd als je ernaar vroeg. Duizenden jonge mannen werden door de bezetter 
tewerk gesteld. In 1944 moest Jouke als 17 jarige jongen samen met veel anderen 

tankgrachten en ander verdedigingswerk graven in de buurt van Tynaarlo.  De 
omstandigheden waren angstig en slecht. Als je de kans kreeg, probeerde je te 
vluchten. Dat was risicovol, maar het lukte Jouke om ongezien weg te vluchten op 

een boot. Anderen die het te voet probeerden, kwamen in een mijnenveld terecht. 
Na de oorlog kreeg Jouke een betrekking als boekhouder op kantoor in Leeuwar-

den. Daar leerde hij op een gegeven moment zijn grote liefde Boukje kennen. Zij 
trouwden in 1952, op 24 december, 'want dan had je nog een paar extra vrije 
dagen’ wist Jouke te vertellen. Na een korte periode bij Stokvis bouwmaterialen te 

hebben gewerkt, kwam hij in dienst bij Wavin, fabrikant en marktleider van kunst-
stof leidingsystemen. Hij was er vertegenwoordiger tot aan zijn pensionering. Toen 

ik, een keer bij hem op bezoek, opmerkte of Wavin net zoiets was als Dyka, dat 
ikzèlf kende vanuit mijn periode dat ik predikant was in Steenwijk, toen had ik het 
niet geschoten. Dat was de concurrent. En Jouke was trots op het bedrijf en zijn 

werk. In 1958 werden hij en Boukje verrijkt met dochter Wilma. Toen moest er 
ook een woning komen. Het werd een bungalow in Britsum die hij liet bouwen.  

In 1968 verhuisde het gezin naar Assen, eerst naar een flat. Maar toen hen — 
eigenlijk onverwacht — nog een tweeling werd geschonken; Renze en Mireille, 
werd verhuisd naar de Zonnedauwstraat. Voor zijn werk was hij altijd veel onder-

weg geweest. Het was een competitief werkveld. Jouke wist met smaak te vertel-
len over de omzet die hij behaalde, de cafés waar hij kwam om de orders telefo-

nisch door te geven aan kantoor, of wanneer in het café de aanbestedingen werden 
gedaan van de grote projecten. Het was namelijk de tijd van de ruilverkaveling. 
Een tijd van veel riolering en aanbestedingen. Hij was erbij met een nauwelijks te 

evenaren hoeveelheid kennis en ervaring op verkoopgebied. En dan weer onder-
weg naar de volgende klant èn iedere twee jaar een nieuwe auto, vertelde hij dan 

met schik. 
Ondanks dat hij veel onderweg was, probeerde hij ’s avonds er te zijn voor zijn 

gezin. De rolverdeling: hij was voor het werk, zijn lieve Boukje voor het andere, 
zoals school- en ouderavonden. Vakanties met het gezin gingen eerst met de boot.  
Hij had gemeend dat een zeilboot wel iets zou zijn. Na één keer proefzeilen wist 

Boukje hem ervan te overtuigen dat dàt het niet zou worden, tenminste niet met 
haar. Het werd toen een kruiser die hij als casco en motor had gekocht. Hijzelf was 

niet handig of technisch, maar hij wist wel de mensen te vinden  om de boot af te 
bouwen. Vakanties werden varend doorgebracht op de Friese en Groningse wate-
ren. Toen de boot werd verkocht gingen de vakanties naar Frankrijk en Spanje. 

Eerst met de kinderen. Voor zijn kinderen was hij een fijne en betrouwbare vader 
die, hoe druk hij ook was, tijd voor je had en met wie je kon praten. ‘Heel modern, 

voor die tijd’ vertelden ze. Hij ging met ze naar de aankomst van de Tour de 
France. Of hij bracht je naar een concert. Later werden nog vele de reisjes samen 
met Boukje gemaakt. Tot 2009. Toen hij en Boukje min of meer noodgedwongen 

verhuisden naar de Vijverhof, omdat daar de zorg geboden kon worden die op dat 
moment nodig was. In december vorig jaar verhuisden hij en Boukje naar de 
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Arendstate, midden in de stad. Dat was fijn en een groot pluspunt als je minder 

mobiel bent. Het was wel een huis op christelijke grondslag.  'Die fienen' kon Jouke 
zeggen, maar hij zei het vol  waardering en liefde. Want hij ging met genoegen 
naar de kerkdiensten die er gehouden werden, wanneer er in de eigen doopsgezind 

kerk in Assen geen dienst was. Jouke had altijd wel een grapje of woordspeling 
paraat, een kwinkslag om ’t één of ’t ander, vaak toepasselijk, soms op het randje. 

Het was zijn manier om op ontwapenende wijze mensen tegemoet te treden. Sinds 
zijn jeugd voelde Jouke zich verbonden met de doopsgezinden Hij was gedoopt als 
jong volwassene in Leeuwarden en later, eenmaal naar Assen verhuisd, werd de 

doopsgezinde gemeente de plek waar hij zich welkom voelde en bij hoorden. Mis-
schien wel doopsgezind eigen, sprak hij niet zoveel over zijn geloof en over zijn 

geestelijke binnenwereld. Wel liet hij je op zijn eigen wijze weten dat hij niet zoveel 
op had met dogmatische stelligheid. Geloven is immers niet zeker weten, is twij-
felen, leven met vragen en niet zozeer met antwoorden. Maar er moet ook ver-

trouwen zijn, èn verbondenheid met de mensen om wie het gaat. Twee sleutel-
woorden voor Jouke. Over vertrouwen, een werkelijk diep vertrouwen in het leven, 

en de zinvolheid ervan, lazen we in de psalm 23. En woorden uit het evangelie 
naar Lukas, 6, 36-38 onderstreepten iets van de ruimte, de  hartelijkheid en de 
openheid die we in Jouke herkennen, het onvoorwaardelijke in hem om mensen 

tegemoet te treden. Het zijn deze woorden die iets van zijn leven deden oplichten 
in het definitieve afscheid dat we namen. In de kleine kring van de naaste familie 

begeleidden we Jouke naar het crematorium de Boskamp. 
 

In dankbaarheid morgen we terugzien op zijn leven nu we hem opgenomen weten 
in de eeuwige vrede die van God uitgaat. Mogen de herinneringen aan al het goede 
dat er is geweest tot troost zijn, en moed en kracht geven aan zijn allerdierbaar-

sten om verder te gaan, nu zijn vertrouwde aanwezigheid er niet meer is. 
 

ds. Jacob H Kikkert 
 

 

Vanuit de kerkenraad  
 
Op dinsdag 23 mei hielden we onze kerkenraadsverga-
dering na afloop van de gesprekken met de makelaar. 

Na de bezichtigingen en biedingen zijn we nu in een  
afrondende fase gekomen. De  makelaar neemt de  

vervolgstappen hierin. Na de nodige formaliteiten en 
zekerstellingen zal de kerkenraad bij definitieve door-

gang in een bijzondere ledenvergadering nadere mededelingen doen. 
Verder werd het plotselinge vertrek van ds. J. Kikkert per 1 september besproken. 
Vraag was; wat de consequenties hiervan is m.b.t de overeenkomst met de DG 

Groningen, de preekbeurten en het pastoraat voor de nog resterende vier maan-
den? We nemen contact op met de DG Groningen. 

Ook de voorbereiding voor de viering van het 110 jarig bestaan van het kerkge-
bouw op zondag 20 oktober en het afscheidsboekje stond op de agenda. We sturen 
een nieuwsbrief naar de leden en belangstellenden om ze van de laatste ontwik-

kelingen op de hoogte te houden. 
Daarna werd het wel en wee van de leden en belangstellenden besproken. Br. J. 

Zijlstra is overleden op de leeftijd van bijna 92 jaar. De afscheidsdienst zal in onze 
kerk plaatsvinden. De aanwezigheid in de komende diensten is vastgesteld. 
De datum voor de volgende kerkenraadsvergadering volgt. 
 

Jelly Wester ( secretariaat) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fasseninbeeld.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FDSC_1422.jpg%3Ffit%3D1200%252C801%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fasseninbeeld.nl%2F2017%2F02%2F25%2Fdoopsgezinde-kerk%2F&docid=hFgQZbpwXU5yAM&tbnid=JGmj5l91FVPMqM%3A&vet=10ahUKEwiJi8jvv-7iAhUPC-wKHT6iDeAQMwhDKAcwBw..i&w=1200&h=801&bih=963&biw=1920&q=doopsgezind%20assen&ved=0ahUKEwiJi8jvv-7iAhUPC-wKHT6iDeAQMwhDKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Ochtendgespreksgroep Assen 
 
Op 9 mei hebben we het seizoen afgesloten met de 5-de bijeenkomst in dit voor-

jaar. 
De groep wordt wat kleiner, maar komt toch steeds enthousiast bijeen. En we 

hopen in het najaar weer bijeen te zijn. En daarna moeten we zien, hoe we op de 
een of andere manier samen kunnen blijven komen. 
 

In april hebben we gesproken over het offer. Vaak horen we hoe Jezus zich geof-
ferd heeft voor de zonden der mensen. We hebben erover gesproken wat dat zou 

kunnen betekenen. In de bijbel komt dat wel voor, maar niet op die bijna massieve 
manier waarop het in de zwaardere dogmatiek terecht is gekomen. 
In mei hebben we een aardig gesprek gehad over het visiedocument van Seminarie 

en Adviesraad voor Geestelijke zaken. Eigenlijk een beschrijving van wat wij als 
doopsgezinden geloven, maar ook hoe dat aan het veranderen is en welke vragen 

ons te wachten staan. Heerlijk omdat met een groep ouderen te bespreken. Want 
die zijn helemaal niet zo behoudend en zouden helemaal niets willen veranderen. 
De samenleving verandert, de kerk verandert, ons geloof verandert en onze taal 

verandert. 
En ondertussen praten we over van alles en nog wat, in de gemeente, in ons eigen 

leven en over de toekomst van ons in Assen. 
Eigenlijk met ik er een keer mee ophouden, maar we gaan toch maar weer door. 
Ik geniet van deze groep. 

Gabe Hoekema 
 

Einde seizoens uitje van de Zusterkring op 14 mei 
 

Deze keer werd het uitje geor-
ganiseerd door Johanne en 

Margriet. 
Wij gingen dit jaar naar het 

restaurant “Bij de buren” in het 
verzorgingshuis “De Vijverhof” 
 

Het huis waar onze zuster 
Truus Meihuizen woont zodat 

zij zich ook bij ons kan voegen. 
Wij waren met 9 zusters aan-
wezig, helaas waren Grè en 

Thea afwezig. 
Bij binnenkomst zat Truus al 

heerlijk op ons te wachten aan een mooi gedekte tafel waar de potten koffie en 
thee al klaar staan. Toen iedereen aanwezig was werden er twee schalen met 
heerlijk gesorteerd gebak bij de koffie en thee geserveerd. Wat door onze pen-

ningmeesteres uit de pot werd betaald. 
De tweede ronde ( frisdrank/wijntje) was voor eigen rekening en Margriet trak-

teerde op  de bijbehorende hapjes o/a nootjes/frituurhapjes. En voor Jantine was 
er lactose vrij gebak en hapjes. We bespraken nog het programma voor volgend 
seizoen. We genoten met z'n allen van deze gezellige middag, het was fijn om 

Truus weer eens in ons midden te hebben. 
Wij sloten af om 16:30 en iedereen gaat wel voldaan weer naar huis. 

 
Margriet Bakker 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjot9-G3-niAhXL26QKHbjFCDQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.zorggroepdrenthe.nl%2Flocaties%2Fde-vijverhof%2Ffotos&psig=AOvVaw24sPnC48sAJ1bPlcZmqb4M&ust=1560628142084607
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 “Preekboek” 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten.  
 

Zondag 19 mei 2019.  
  
Voorganger              - Ds. J. Kikkert  

  
Organist                   - br. P. Bouterse 

Thema           - “ 5e zondag van Pasen   ". 
 
 

Zondag 9 juni 2019 
 

Voorganger              - zr. J. Valk. Gezamenlijke dienst met de VVP.  
Pinksteren 
Organiste                   - zr. T. van Nimwegen   

Thema           - “ Vol van levensadem ” . 
Muzikale overdenking: -" Komm, o Tröster,  

Heilger Geist ”  
van Dieter Blum.  

 
 

 
 

 

 

                     

Agenda 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente 
te Assen. 
 

Zondag  23 juni Buitendag in de “Buorskip” in 
     Beetsterzwaag. Thema ”Noorderland, 

     Voorbij de horizon” 10.00 uur 
Voor wie niet meer in staat is naar de Buitendag 
te gaan is er in onze DG ook een dienst. 

10.00 uur Ds. C. Winkler Prins 
Zondag   7  juli 10.30! uur Mevr. F. Dijk. Gezamenlijke 

     dienst met de VVP. 
Zondag  21  juli 10.00 uur Zr. H. Bruin 
Zondag   4 aug. 10.00 uur Zr. V. van der Linden 

Zondag  18 aug. 10.00 uur Br. F. Dukers 
Zondag  8 sept. 10.00 uur zr. H. Bruin 

 
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 ophoudt 
te bestaan.
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Laatste dienst Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer  
   te Eenrum 

 
Eerste Pinksterdag 2019 was voor de Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer te 

Eenrum een meer dan gedenkwaardige en emotionele dag. Op die dag werd deze 
gemeente, die 200 jaar geleden was gesticht, namelijk opgeheven. 
Velen kwamen naar de karakteristieke vermaning aan de J.J. Willingestraat om 

deze gebeurtenis mee te maken. Er moesten zelfs parkeerwachters aan te pas 
komen die er voor zorgden dat er geen verkeersinfarct optrad. Onder de aanwezi-

gen bevonden zich veel leden en belangstellenden vanuit andere doopsgezinde 
gemeentes in het GDS-gebied. Het was zo druk in de vermaning, dat zelfs het 
kleine balkonnetje, waar vroeger het orgel stond, overbezet was. 

Het thema voor de bijeenkomst was 'Waar een deur dicht gaat, gaat vaak een 
venster open'. Daar ging het ook om. Voor de laatste dienst waren twee voorgan-

gers uitgenodigd: dominee Saakjen – van Hoorn – Dantuma, die de gemeente 
lange tijd diende, en dominee Jacob. H. Kikkert. Beiden spraken realistische, be-
moedigende en hoopvolle woorden. Voor de Schriftlezingen zorgden Jantje Nien-

huis en Marjolijn Coolman. Voor organiste Anneke de Boer was het ook voor het 
laatst dat ze het orgel in Eenrum bespeelde.  

 
Een emotioneel moment voor velen was het toen dominee Jacob Kikkert de grote 
kanselbijbel voorgoed sloot. 

Voorzitter van de kerkenraad Hendrik Jan Woltersom was een goede loods tijdens 
deze laatste bijeenkomst. Hij sprak goede en gedenkwaardige woorden over het 

gevallen besluit en was overigens verheugd dat de gespreksgroep in het jaar 2019 
– 2020 no blijft functioneren. Men komt vier maal bijeen o.l.v. dominee Geert J. 
Brüsewitz.   

De collecte had een meer dan goed doel: de Doperse Dis, die eens per maand in 
Groningen wordt georganiseerd voor thuis- en daklozen. Er komen per keer wel 

80 mensen naar toe. 
Na afloop was er gelegenheid om onder het genot van een goed glas, nog met 

elkaar na te praten. Doordat de weersomstandigheden goed waren, kon dat in de 
tuin van de vermaning.  
 

In de Ommelander Courant stond enkele weken voorafgaande aan de opheffing 
van de Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer te Eenrum onderstaand verhaal 

over de opheffing en over de achtergronden. 
 
 

 

Doopsgezinde Gemeente Eenrum 
wordt na twee eeuwen  

officieel opgeheven      
 

EENRUM – De Doopsgezinde Gemeente Eenrum 
wordt opgeheven. Dat gebeurt officieel op de 

eerste Pinksterdag, 9 juni, met een slotdienst in 
het karakteristieke kerkje aan de J.J. Willingestraat.  

Hierin gaan ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma en ds. Jacob Kikkert, beide doopsge-
zind predikant,  voor. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Voor deze dag werd 
speciaal gekozen, want het is dan precies tweehonderd jaar geleden dat de ge-

meente werd opgericht. Dat gebeurde overigens in Mensingeweer, waar toen een 
vermaning, zoals de Doopsgezinden hun kerkgebouwen vaak noemen, werd ge-

bouwd. Deze gemeente kreeg de naam Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgyLHDwO7iAhXQI1AKHaQkCYoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgameo.org%2Findex.php%3Ftitle%3DMensingeweer_(Groningen%2C_Netherlands)&psig=AOvVaw3lgHC_4ImpWq7X6UURjmdC&ust=1560791732801472
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Zo heet de gemeente officieel nog steeds ook al werd er indertijd naar Eenrum 

verhuisd, omdat het kerkje  moest verdwijnen vanwege de aanleg van een nieuwe 
weg.  Gekozen werd toen in 1958 voor de bouw van een nieuwe kerk met een 
pastorie in Eenrum.   

 
Besluit tot opheffing moeilijk. 

'Het zal duidelijk zijn dat het besluit om voor opheffing te kiezen niet eenvoudig is 
geweest' aldus Hendrik Jan Woltersom en Anja Hekma Wierda-Wibbens, respec-
tievelijk voorzitter en secretaris van de kerkeraad.  'Maar na een lange periode 

van bezinning over de toekomst, kon niet anders worden besloten dan tot ophef-
fing over te gaan'. Het aantal leden was zo gering geworden, dat het niet meer 

mogelijk is om als gemeente, met alles wat daar aan vast zit, te blijven functione-
ren. Daarbij is overigens wel duidelijk dat de leden en belangstellenden van deze 
piepkleine gemeente elkaar niet loslaten. Ze blijven elkaar ontmoeten in de vorm 

van gespreksgroepen, waar men elkaar vast houdt bij wel en wee. Die verbonden-
heid wordt nog steeds sterk gevoeld. In de kerk hangt een gevelsteen, die is mee-

gekomen vanuit de vermaning in Mensingeweer. Hier staat op te lezen 'Laat ons 
onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten '. Het is duidelijk een 'Teken aan de 
wand'. Onlangs was het Pasen. Dat feest werd natuurlijk ook in Eenrum gevierd. 

Het werd een goede dienst met een mooie opkomst, maar duidelijk werd gevoeld 
'Het is wel voor de laatste keer' en die weemoedige gevoelens waren er ook al 

tijdens de Oudejaarsdienst en de Kerstviering. Het waren de laatste diensten in 
Eenrum. 

 
Doopsgezinde Gemeente Groningen 
In de aanloop naar de beslissing om 

er mee te stoppen is er veel steun 
vanuit de Doopsgezinde Gemeente 

in Groningen geweest. De beide  
laatste predikanten van de Doops-
gezinde Gemeente Eenrum,  

ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob  
Kikkert (hiertoe gedetacheerd vanuit 

de Doopsgezinde Gemeente  
Groningen), hebben in de loop van 
de afgelopen jaren een goede band 

met de gemeenteleden opgebouwd. Ze gingen regelmatig voor in de diensten van 
de gemeente en leidden er de goedbezochte gespreksgroepen. Het zal dan ook 

duidelijk zijn dat de kerk in Groningen een thuis zal worden voor een deel van de 
Doopsgezinden vanuit Eenrum. 
 

Gezamenlijk reisje naar Witmarsum 
Voordat de opheffing een feit is, vindt 

er nog een reisje plaats.  
Vanuit Eenrum wordt op zaterdag 25 
mei een bezoek gebracht aan Wit-

marsum, waar Menno Simons, stich-
ter van de Doopsgezinden als 

Rooms-katholiek pastoor stond, en 
naar Franeker. In Witmarsum wordt 
uitleg gegeven over de kerk aldaar 

en ook over deze voorman. Hier 
wordt ook genoten van een lunch. 

Voor Doopsgezinden vanuit de hele 
wereld is Witmarsum een belangrijke 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAssrlwu7iAhXHLVAKHcWkD_YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftoerisme.groningen.nl%2Fzien-doen-beleven%2Fbezienswaardigheden-attracties%2Fkerken%2Fdoopsgezinde-kerk-groningen%2F6542&psig=AOvVaw1jWuVoq1lcuko4FZcChK8D&ust=1560792069385159
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.doopsgezindemonumenten.nl%2Fbestanden%2F101_2487.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.doopsgezindemonumenten.nl%2Ftext.php%3Fpaginaid%3D3261&docid=WDv6OkqaoG5J9M&tbnid=WWy1qHCQIiq_fM%3A&vet=1&w=2592&h=1728&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwj-s_KHw-7iAhWHEVAKHYHdC8MQMwg_KAEwAQ&iact=c&ictx=1
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plaats. Vooral vanuit de Verenigde Staten brengen velen er jaarlijks een bezoek. 

Tijdens deze excursie wordt ook het zogenaamde contourenkerkje bezocht. Als 
laatste wordt er een bezoek gebracht aan het Martenahuis te Franeker. 
 

Opgehaalde herinneringen 
Na de kerkdienst op zondag 3 maart jl., waarin ds. Geert Brüsewitz voorging, was 

er gelegenheid om met elkaar herinneringen op te halen en gevoelens uit te spre-
ken. Het was duidelijk dat dat een goede keus was. Onder het genot van koffie en 
heerlijk gebak gemaakt door Hilde Westerdijk naar recepten uit het Bijbels Kook-

boek, kwamen de verhalen goed los. Veel van de leden zijn telgen uit oude Doops-
gezinde geslachten. Ze bezochten met elkaar de catechisatie, werden gedoopt en 

deden er belijdenis (Bij de Doopsgezinden worden de leden gedoopt als ze volwas-
sen zijn, de gedachte daarbij is, dat men daar zelf voor kiest en dat dat niet ge-
beurt door ouders. Daarbij schrijven de dopelingen ook alle hun eigen geloofsbe-

lijdenis, waarover gesprekken plaats vinden voorafgaande aan die doop). Duidelijk 
werd hoeveel de leden voor elkaar betekenen, hoe ze op elkaar kunnen vertrouwen 

en hoe ze naar elkaar omzien. De wetenschap dat we elkaar blijven ontmoeten in 
gespreksgroepen geeft troost en bemoediging. 
 

Onderweg naar 2019 
Vijf jaar geleden werd er, al in de aanloop naar het besluit tot opheffing, een 

prachtig document gemaakt in de vorm van een 63 pagina's tellend boekwerk op 
A4-formaat. Deze jubileumbundel, de Gemeente bestond immers 195 jaar, kreeg 

als titel Onderweg naar 2019. Voor de redactie en vormgeving zorgden Margriet 
en Roelf van der Tuuk. In het voorwoord werd al duidelijk het grote belang van de 
steeds intensievere samenwerking met de gemeente Groningen. In de bundel staat 

hoe het de gemeente in de afgelopen 200 jaar is vergaan. Er wordt een overzicht 
gegeven over de periode in Mensingeweer en ook van de tijd na de verhuizing naar 

Eenrum.  
De eerste predikant in Eenrum was ds. Jan Lange  
(1951 – 1964), die met zijn gezin in de aangebouwde  

pastorie woonde. Tijdens de nazit van 3 maart kwamen er 
erg veel verhalen over deze dominee naar voren.  

Hij werd opgevolgd door ds. Margaretha Catharina Schep-
man (1964-1979), die ook nog in de pastorie woonde. Na 
haar kwamen ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma (1983-

2004) uit Groningen en ds. Christien Duhoux – Rueb (1997 
– 2008) uit Wassenaar/Groningen. De laatste twee  

dienstverbanden overlapten elkaar gedeeltelijk.  
Vervolgens diende ds. N.C. Meihuizen uit Kantens de gemeente (2006-2012). Zij 
werd opgevolgd door ds. Fokke Fennema (2013-2016) uit Winschoten. De laatsten 

in de rij zijn de beide predikanten zijn ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert 
(hiertoe gedetacheerd vanuit de Doopsgezinde Gemeente Groningen). Interessant 

in de bundel is ook de geschiedenis van de Doopsgezinden in Noord Groningen, 
gedurende de periode 1650 tot 1819, toen de gemeente Mensingeweer werd ge-
sticht. In die tijd waren er in verschillende plaatsen Doopsgezinde gemeentes met 

eigen vermaningen, zoals in Rasquert en Obergum. Ook is wordt een korte be-
schrijving over de periode vanaf 1500 gegeven.  

 
Memoires dominee Jan Lange en andere predikanten 
De dochter van ds. Jan Lange, Sietsia schreef een samenvatting voor de bundel 

uit de memoires van haar vader, die in 2004 overleed. Het gezin beleefde heel wat 
in de Gemeente. Van de hand van ds. Saakjen van Hoorn-Daantuma, voor wie 

Eenrum haar eerste gemeente was, wat ook weer zorgde voor een heel speciale 
band, staat er een boeiend overzicht over haar periode in Eenrum. Aandacht is er 
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ook voor de uitvoering van de musical Esther, mogelijk gemaakt door samenwer-

king van verschillende Noord-Groningse gemeentes. Het was een hoogtepunt.  
 
Herinneringen leden en belangstellenden 

 
Een groot deel van de bundel is ingevuld 

door verhalen, geschreven door leden en 
belangstellenden, die allen, vaak op ont-
roerende wijze hun band met de ge-

meente en met elkaar verwoordden. In de 
bundel staat ook een aantal kleurenfoto's, 

zoals van uitvoeringen van het Kerstspel 
door de Zondagsschool, van reisjes en ex-
cursies, van kerkdiensten en Nieuwjaars-

visites en van het afscheid van organist  
de heer Huisman. Ook de samenwerking  

met de gemeente Groningen komt er  
uitgebreid aan bod. 
 

Ook al wordt de Doopsgezinde Gemeente Eenrum officieel opgeheven. De leden 
gaan verder, gedragen door de liefde van God. Ze zullen elkaar dragen in aandacht 

en zorg en ze sullen blijven zingen:  
Ga met God en Hij zal met je zijn, Jouw nabij op al je wegen.  

Met zijn raad en troost en zegen, Ga met God en Hij zal bij je zijn. 
 

 
 
 

Van links naar rechts: 
Margriet van der Tuuk (boekhouder) verder de kerkenraadsleden Anja Hekma 

Wierda, Jellie Willemsen, Hendrik Jan Woltersom en Marjolijn Coolman. 
    

       



 

 

Colofon Assen 
 

Consulent voor het gehele  

pastoraat incl. gespreksgroepen:  

Ds. J.H. Kikkert,  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  
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenrum-Mensingeweer 
 

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: 

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 
 

http://www.doopsgezindassen.nl/

