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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 tref-

fen of een boodschap inspreken (in drin-
gende gevallen buiten de vakantie 06- 

5151 6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 
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zinde Gemeente Groningen te Groningen 
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Zoekt en gij zult vinden! 
door Ds. Geert Brusewitz 
 

Maar omdat we meestal niet weten wat we zoeken, zien we ook we ook niet wat 

we gevonden hebben en dat we iets gevonden hebben als het zover is! 

 

Zoeken ontstaat vanuit de het gevoel dat we iets missen, of dat er nog iets meer 

zou kunnen zijn. Bijbels gezien wordt dat vaak gekenmerkt als onrust. Onrust zet 
in beweging. Op zoek naar iets. Misschien wel iets wat we verloren zijn, wat 

vroeger zo vanzelfsprekend was, maar gaandeweg weggesijpeld is. Eén van mijn 

meest dierbare liederen ‘Door de wereld gaat een woord’ zegt het prachtig: 

‘eeuwig heimwee spoort hen aan’ We worden op weg gezet door een gemis dat 

in ons leeft. Maar het is niet zozeer een overweldigend gevoel van missen, maar 

een weten van anders, een weten van dat wat we ooit kenden en dan op weg. 

Maar wat is de richting? Ik zei aan het begin dat dat zoeken vaak ongericht is. En 
als het heimwee is dat ons op weg zet, dan weten we de richting toch? Dan kun-

nen we volle kracht achteruit! Maar, en daar begint de ellende… De mens heeft 

geen achteruit! De meeste machines wel… Ik heb een keer tijdens een vakantie 

de versnellingsbak stuk gehad, de achteruit deed het niet meer. Ik kan vertellen 

dat dat ongelooflijk lastig is! je vergeet het steeds. Met parkeren, met weer op 

gang kunnen. Het is zo handig even achteruit, om ook weer goed vooruit te kun-
nen.  

 

We hebben een duidelijk beeld waar we naar heen terug willen, en we zoeken 

dat ook, maar dat wat was komt niet meer terug, ook al blijven we het hardnek-

kig proberen. Het levert vaak problemen op. Omdat we niet reëel naar onze situ-

atie kijken, en ook omdat het verleden gek genoeg onderweg ook veranderd is. 

Als je het heden naar dat gegroeide beeld van het heerlijke verleden wilt ver-
bouwen, krijg je de grootst mogelijke ellende. Je bent namelijk niet meer op 

zoek, en dat geeft je een soort van illusie iets gevonden te hebben.  

Zo was er ooit het beeld van het touwtje uit de deur, een prachtig beeld van 

knusse wereld van vertrouwen, die je nu zou wensen. Maar omdat je er niet naar 

terug kunt moet je zoeken naar de omstandigheden waarin dat op een gegeven 

moment voor ons uit gerealiseerd zou kunnen worden. Dat is niet je blind staren 
op wat was, want dan zie je niets anders meer, dat is je laten omspoelen door 

een gevoel, een intentie, zoekend en open naar het nu, die je laat opmerken wat 

zich nu al aandient. Dat wat was, maar in de vorm en de beelden en werkelijk-

heid van nu en straks. Als je je eindeloos verdiept in dat wat was en kijkt vanuit 

dat gevoel naar nu wordt het een weinig inspirerende hoopvolle kwestie! Je ziet 

dan voornamelijk gemis, verlies. En het gevoel daarbij is verdriet, misschien zelfs 
wel boosheid. Het is niet heimwee dat verlangen kweekt.  

 

Nieuwsgierig maakt naar waar, hoe en wat. Met een soort en toch… en toch.. 

Verkeerd kijken levert in mijn gevoel een soort Geert Wilders bril op. Ik begrijp 

waar het vandaan komt. Het positieve gevoel iets te missen, iets kwijt geraakt te 

zijn wat wezenlijk is. Iets dat vertrouwen en veiligheid kan herstellen. Maar als je 

daar wilt komen door alle ‘vreemdelingen’ en alle ‘vreemde’ invloeden, andersge-
lovigen etc. te verwijderen maak je in mijn ogen niet alleen het heden kapot, 

maar ook dat verleden waar je naar op weg was… De vervreemding is deel van 

ons geworden. Je kunt met geweld en uitsluiting geen onschuld herstellen. Een 

knokploeg in de buurt opdat het touwtje uit de brievenbus kan..  
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Maar wat dan? Zoekt en gij zult vinden! Dat is niet niet-zoeken omdat je het al 

gevonden hebt. Dat is niet vanuit een al-weten het heden oordelen opdat er een 

soort gesaneerde versie overblijft. Dat is volgens mij alleen heimwee als verlan-

gen met je meedragen, een hoopvolle houding dat ons immers is beloofd dat het 

te vinden is! Dat het niet al verloren gegaan is!  

Dat het niet voorgoed onderdeel is van voorbij. Natuurlijk is er heel veel dat ons 
dierbaar is al voorbij, soms ook te veel al.. Daar hebben we verdriet over, veel 

soms, heel veel. Dat blijft bij ons. Maar net zo goed als we weten dat we ieder 

persoonlijk niet daarnaar terug kunnen, ook al is dat misschien het liefste wat we 

zouden willen, weten we dat we zo niet met ons heimwee en ons verlangen kun-

nen omgaan. Het kan ons alleen als onze bagage op deze reis helpen om te zoe-

ken. Open zoeken… Met luisterend oor en open oog.  
 

Het bepaalt hoe we zoeken, niet wat we zoeken... En dat is een zoektocht met 

pijn, verdriet, tegenwerking, vallen en opstaan. En wat we zullen vinden? Ik weet 

het niet.. Niemand weet het.. Het enige wat ons beloofd is en wordt, dat we het 

weten als we het gevonden hebben. Omdat we dan beseffen hoe het lijkt op en 

eeuwig verbonden al was met wat we zochten.. 

 
Lijdenstijd en Pasen, in verbondenheid als geloofsgemeenschappen.   
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Woensdag 20 maart  

17.00 uur Vasten-Vesper                  
Zaterdag 23 maart 

10.00 -12.00 uur Vrede kun je leren; 

gespreksgroep in de Mennozaal 

 

Zondag 24 maart 

10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 

16.00 uur Concert Vocaal Ensemble 
Groningen 

Maandag 25 maart 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Haren 

Dinsdag 26 maart 
19.30 uur Kerkenraad 

Woensdag 27 maart                 

17.00 uur Vasten-Vesper   

14.30-16.30 uur Bijeenkomst wijk 4 

bij zr. Zorgdrager           

Donderdag 28 maart 
20.00 uur Broederkring 

 

Zondag 31 maart 

10.00 uur Ds. S.J. van Hoorn 

Dantuma 
12.15 tot 18.00 uur Gein Cultuur Gro-
ningen; een korreltje noord, een korrel-

tje joods, een korreltje cultuur. Joodse 

cultuur en een informele sfeer met lezin-

gen, muziek en documentaires 

 
Maandag 1 april 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Roden 

Dinsdag 2 april 

10.00 uur Koffiemorgen 

Woensdag 3 april  
17.00 uur Vasten-Vesper 

 

Zondag 7 april 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 8 april 
19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Roden 

 

Dinsdag 9 april 
18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 Natafelen 

19.30 uur DoReCafe in de Remon-

strantse kerk zie info elders 

Woensdag 10 april 

17.00 uur Vasten-Vesper 
Redactievergadering 

 

Donderdag 11 april 

19.30 uur Voorjaarsledenverga-

dering 

 
Zondag 14 april Palmzondag 

10.00 uur Ds. J. (Jaap) Brüsewitz 

17.00 uur Ionavesper 

 

Maandag 15 april 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Roden 
Dinsdag 16 april 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd 

voor dak- en thuislozen 

Woensdag 17 april 

17.00 uur Vasten-Vesper 

 
Donderdag 18 april Witte Don-

derdag Ds. J.H. Kikkert 

19.30 uur Avondmaal, samen met 

Remonstranten en Lutheranen  

 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 
19.30 uur Gezamenlijke dienst in 

de Remonstrantse kerk 

    

Zaterdag  20 april Stille Zaterdag 

22.00 uur Gezamenlijke dienst in 

de Lutherse kerk       

 
Zondag 21 april Pasen 

10.00 uur Ds. J.H. Kikkert 

 

Donderdag 25 april 

20.00 uur Broederkring 

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

Maandag 29 april 

19.00 uur Noordelijk Doopsgezind 

koor in Roden 

20.00 uur Broederkring  
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In memoriam Gré Prins 
 
Op 26 januari overleed te Zuidlaren op 89 jarige leeftijd Gré Prins, waar zij sinds 

een jaar of 8 verpleegd werd in de Enk.  Ze werd daar goed verzorgd, maar haar 

gezondheid ging langzaam achteruit en zij is daar dan ook rustig ingeslapen. 

Heel snel is daarna haar lichaam aan de wetenschap geschonken, een bijzondere 

keus, die haar ook wel tekende als een bijzonder mens. Omdat er daarmee iets 

minder haast was met de uitvaart, hebben we in een kleine kring iets later op 9 
februari afscheid van haar genomen in onze kerk.  

 

Het leven van Gré is niet makkelijk geweest, en daarin, daarbij was zij zelf een 

eigenstandig mens. Bijzondere gebeurtenissen en verhalen konden gedeeld wor-

den in de kring van mensen de bijeen waren in de kerk op 9 februari. We hoor-

den muziek, en luisterden naar de ervaringen die voor ieder herkenbaar waren, 

maar ook bij ieder anders binnen zijn gekomen. Het was bijzonder dat al haar 
kinderen er waren. Daarmee was het een goed afscheid. Dingen konden uitgesp-

roken en gezegd worden, verdriet kon er zijn, maar ook vrolijkheid om de bij-

zondere herinneringen.  

Gré was enig kind, ze liet haar ouders in het Noord Hollandse achter om hier in 

Groningen samen met haar man hun geluk te beproeven. Ze begonnen een fiet-

senzaak. Gré was een levenslustig mens. Ze hield van wat de stad haar kon bie-
den. Dansen, uitgaan, haar eigen weg gaan, en dat in een tijd dat dat niet zo 

gebruikelijk was voor getrouwde vrouwen. Ze had moeite met hoe het hoort, wat 

mensen dan van je vinden. Ze wilde haar eigen weg gaan, eigen keuzes maken. 

En, wat natuurlijk een verdrietige ontdekking is, ze pasten niet zo bij elkaar, Gré 

en haar man. Dat zorgde voor een spannende periode van verdriet, weer probe-

ren, en zoeken. Ook voor kinderen lang niet eenvoudig. Toen ze alleen kwam te 
staan, wat in de jaren 60 zeker een hele moeilijke positie was, is ze door gegaan 

met het zoeken van een eigen weg. In leven, in verbinding zoeken met anderen, 

in zorg voor haar kinderen. Verhalen van moed en misschien overmoed, van durf 

en ook van het aanvaarden van de dingen zoals ze nu eenmaal waren, verhalen 

over vakanties met avontuur hoorden we. Verhalen over Gré als oma, hoe ze 

haar best deed om te koesteren en te zorgen, terwijl dat ook best moeilijk was 

zo er alleen voorstaand. 
 

Ik heb haar leren kennen in haar jaren in Lewenborg. Een vrouw met een Am-

sterdams accent, enigszins warrig in gedachten soms, maar eigentijds en bij de 

tijd. Ze deed graag mee aan de bijeenkomsten van de kerk in die dagen.  

Bij het afscheid heb ik een gedeelte uit de Bergrede gelezen, over het je zorgen 

maken en God die voor ons zorgt, zoals voor de vogels in de lucht en de bloemen 
op het veld. ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven 

worden…” In Gré beleefde ik iets van dat tussen zorgen en zorgeloosheid in. Iets 

van de regels die helpen maar die ook moeilijk zijn en beperken, iets van de dag 

die steeds weer iets nieuws en iets anders kan brengen, maar ook dat wat moei-

lijk is. Cornelis en Jacqueline, zoon en jongste dochter spraken en twee klein-

dochters. Het was goed zo.  

 
Moge zij, nu zij bij ons is weggegaan, geborgen zijn in de hoede van de Eeuwige. 

Ds G.J. Brüsewitz  
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In memoriam Henny Geuze 
 
Op de respectabele leeftijd van 93 jaar is op 27 januari Henny Geuze overleden, 

in de Dilgt in Haren. Heel zachtjes doofde in die laatste dagen haar kaarsje. Al 

langer moest ze met flinke lichamelijke beperkingen leven en dat valt niet mee 

als je geest nog zo aanwezig is, en wil en denkt.  

 

Op 1 februari hebben we met familie, vrienden, oude buren en leden van onze 
gemeente van haar afscheid genomen in het crematorium te Groningen. Goede 

vriend en buurman Jan Roodenburg sprak over wat hen verbond en hoe ze er 

voor elkaar konden zijn in de jaren in Haren. Zoon Brian en dochter Yvonne 

spraken beiden over hun moeder en hoe zij met hen en zij met haar door het 

leven toe nu gegaan waren. En we zagen beelden. Beelden van een veelbewogen 

leven op vele plaatsten in Nederland, al in haar jeugd vele plekken omdat haar 

vader militair was, maar zeker ook in Canada en de Verenigde Staten waar zij 
beslissende jaren in haar leven woonde met haar echtgenoot en terug in Neder-

land tot het huwelijk geen stand hield.  

 

Nog in de zomer was zij weer in contact gekomen met de Doopsgezinde gemeen-

te waarvan zij in 1944 lid werd in den Haag, een zeer turbulente tijd. Toen was 

het leven onzeker. Haar vader kon er niet bij zijn, als militair krijgsgevangen in 
Duitsland en ook haar iets oudere broer niet, vanwege de Arbeitseinsatz. De 

tekst die ze toen meekreeg stond ook centraal in mijn woord bij haar afscheid. 

Spreuken 3 vers 6: Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de 

weg.. De tekst vervolgt met ‘Wees niet eigenzinnig maar heb ontzag voor de 

Heer en ga het kwaad uit de weg… In de toespraak van ds. Meihuizen die haar 

doopte valt op hoezeer zo’n tekstgave bij de doop met je meegaat en omdat het 
vaak iets zegt over wie je bent. De poging om te aanvaarden. Omdat dat nu 

eenmaal moet, niet anders kan. De verschrikkingen en scheiding die oorlog 

brengt, het omkeren van alle normen en waarden, maar ook de moeite daarmee. 

Je wilt immers zelf in handen nemen. Geen speelbal zijn, geen slachtoffer, maar 

‘in charge’.  

 

Ik had in de zomer en daarna goede gesprekken met haar. Het was fijn dat on-
danks alle beperkingen dat ze toch een aantal malen in onze vermaning kon zijn. 

Het was fijn dat de weg naar de gemeente er weer was. Ze hoorde hier toch im-

mers wel, ook al had een zekere gedecideerdheid haar de weg hierheen al langer 

moeilijk gemaakt. Eigenzinnig? Zeker. Met een duidelijke mening? Zeker. Maar 

past dat niet ook bij een hier beleden mijn ja is ja? Eerlijkheid en duidelijkheid in 

de keuzes die je maakt. Zo heb ik zelf het Doopsgezinde ook ingegoten gekre-
gen.  

 

Alhoewel ik in deze laatste maanden ook kennisgemaakt heb met een kant van 

haar die zeer te waarderen was. Humor, de toon waarop ze met enige vrolijkheid 

in de ogen goed kon zeggen wat ze ergens van vond. En op die manier al enigs-

zins getemperd, was er ook door de ouderdom die immers mildheid kan brengen. 

Daarvoor was het leven niet altijd eenvoudig geweest. Gescheiden in een tijd 
waarin het voor een vrouw alleen met de zorg voor kinderen niet eenvoudig was. 

Boven je macht uit soms, dingen naar de kinderen toe minder goed kunnen de-

len met iemand naast je, waardoor je je misschien vastklampt aan regels en af-



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
 

6 

 

spraken terwijl je tegelijkertijd niet weet soms waar je het zoeken moet en 
zwaar leunt op diezelfde kinderen..  

 

Er waren goede bezoeken die laatste maanden in de Dilgt, maar ze vond het las-

tig daar te zijn. Ze kende de zorg van binnenuit en kon daardoor kritisch zijn op 

het gebodene. Ik kan me heel goed voorstellen, hoe moeilijk het is om afhanke-

lijk te worden, niet meer in staat te zijn je eigen keuzes te maken. En toch, met 
alle scherpte die ze misschien soms in zich had, vond ik het ook bewonderens-

waardig hoe ze het onderging. En soms dan maar even lekker anders doen dan 

de bedoeling is, even gewoon niet de regeltjes.  

We hoorden ,van Brian geloof ik, hoe ze dan lekker samen in het restaurant be-

neden gingen eten en Henny lekker patat, appelmoes en kip bestelde. Even lek-

ker wat anders!  
 

Moge zij nu zij bij ons is weggegaan geborgen zijn in de hoede van de Eeuwige. 

Ds Geert Brüsewitz  

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

Voorjaarsledenvergadering 
 

Donderdag 11 april 2019 
 

Aanvang 19.30 uur 
 

 

 

De agenda en bijbehorende stukken ontvangt u via de mail.  
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Kort nieuws uit de Kerkenraad 5 maart 2019 
 

Voorzitter Jan Cees heet allen welkom, speciaal de extern adviseur die vanavond 

als gast aanwezig is én Ellie van Setten die vanavond bij de KR aanwezig is om 

kennis te maken met het reilen en zeilen.  

 

Geert vertelt als inleiding over de dienst  afgelopen zondag, 3 maart  in Eenrum, 
gewijd aan verhalen die we meenemen, die we koesteren, verhalen die ons dra-

gen. Geert laat het lied  ‘Veel geluk’  horen; geschreven en gesproken door Huub 

Oosterhuis. En hij deelt het verhaal van rabbi “Yisroel ben Eliezer: die een cala-

miteit voor zijn volk altijd kon afwenden door naar een geheime plek te gaan, 

vuur te maken en een bepaald gebed uit te spreken naar de Maker van het Uni-

versum. Zijn leerlingen nemen dit over. Ze weten echter in de loop van vele ja-
ren steeds minder goed hoe ze dit ritueel uit moeten voeren, maar blijven er wel 

in vertrouwen.  Het verhaal eindigt met:  “Vele jaren later, toen er weer een 

ramp dreigde, zat een leerling treurig in zijn stoel en hij zei: ‘Maker van het Uni-

versum, ik heb geen idee hoe ik het licht moet ontsteken. Ik ken het gebed niet. 

Ik kan me niet eens de geheime plek herinneren. Alles wat ik kan doen is het 

verhaal vertellen. En moge dat genoeg zijn’. En het was genoeg. De ramp trof 

het volk niet.”   
 

In de najaarsledenvergadering zijn een groot aantal maatregelen vastgesteld 

onder de titel “Aan de slag met onze toekomst”,  om een sterke en levende ge-

meente te blijven. De afgelopen periode is hier intensief aan gewerkt en is over-

legd met een extern deskundige.  Dat heeft geresulteerd in een presentatie die 

vanavond toegelicht en besproken wordt.  
Om de leden zo goed mogelijk te betrekken bij dit alles wordt besloten een Grote 

Kerkenraad bijeen te roepen op donderdag 14 maart. Tevens zal bericht ge-

stuurd worden naar alle gemeenteleden met uitleg over de reden van het bijeen-

roepen van de Grote Kerkenraad en de voorgestelde vervolgstappen.  

 

Tot slot nog een aantal andere zaken:    
 Het bezoek vanuit Hamburg aan Groningen is voorlopig gepland in het 

weekend van 31 augustus / 1 september 2019. 

 Op 8 april wordt in Drachten het rapport gepresenteerd met de uitkomsten 

van de interviews di 

 e gehouden zijn in alle gemeenten in het FDS- en GDS- gebied 

 Het legaat van zr. Smedes zal worden besteed aan de nieuwe avond-

maalstafel.  De planning is dat deze er vóór aanvang van de paascyclus zal 
zijn. 

 
Sjoukje Benedictus, notulist 
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Van de financiële administratie – maart 2019 
 
Hoofdgeld 2018 
In onderstaande grafiek ziet u het totaal dat in 2018 is opgebracht afgezet tegen 

de opbrengsten van 2016 en 2017.  

 

 
 

Allen die hebben bijgedragen aan dit resultaat willen we hier hartelijk bedanken 

en hen vragen ook dit jaar weer mee te doen.  
Toch zijn er gemeenteleden (17%, 29 van de 170 gemeenteleden) die niet heb-

ben bijdragen, hen willen wij vragen om dat in 2019 wel te doen. 

In de ALV  van november 2018 is het hoofdgeld voor 2019 als volgt vastgesteld: 

voor leden geldt 2% van het verzamelinkomen, met een minimum € 90 en voor 

belangstellenden een minimum van € 70. 

Het hoofdgeld kan worden overgemaakt naar rekening: 
NL93 TRIO 0198 4506 64  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen 

o.v.v. Hoofdgeld 2019  
 

Belastingvoordeel 

Graag willen we u nogmaals op de hoogte brengen van de mogelijkheid om uw 
hoofdgeld in de vorm van een jaarlijkse schenking aan de Doopsgezinde Ge-

meente vast te leggen. U maakt dan gedurende een periode van 5 jaar, jaarlijks 

hetzelfde bedrag over. Een dergelijke schenking kan bij de jaarlijkse belasting-

aangifte volledig worden afgetrokken. U hoeft dus geen rekening te houden met 

de drempel van 1% (minimaal € 60) en het maximum van 10% van het verza-

melinkomen. Dat levert in veel gevallen een fiscaal voordeel op. Het formulier 
om de schenking vast te leggen kunt u bij ondergetekenden opvragen of zelf 

downloaden: 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20peri

od_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf 

Indien u dat op prijs stelt helpen wij u graag bij het invullen van het formulier. 

 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
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Collectebonnen 
Het gebruik van collectebonnen is het afgelopen jaar een succes gebleken. Er 

werd door gemeenteleden voor € 1.236 “ingekocht” terwijl er via de collectes 

weer € 1.142 terug kwam, dat is 18% van de totale opbrengst van € 6.355. 

Vanwege dit goede resultaat willen we het gebruik van collectebonnen verder 

stimuleren en voor zover u er nog geen gebruik van maakt vragen daartoe over 

te gaan. Betalen met collectebonnen heeft zowel voor u (aanvragen teruggave 
belasting) als voor ons (minder contant geld) voordelen. 

 

Hieronder treft u de procedure aan voor het aanvragen van collectebonnen: 

- Collectebonnen zijn beschikbaar in gekleurde vellen van:  20 x € 1  

 (geel), 20 x € 2 (rood) en 20 x € 5 (groen)  

- de bonnen kunnen besteld worden door het verschuldigde bedrag over te 
maken naar de rekening: 

NL14 TRIO 0198 4319 10  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen  

o.v.v. collectebonnen X x €1 + X x €2 + X x €5 

en gelijktijdig een begeleidende e-mail (met aantal en bedrag) naar de 

Kosterij: 

info@dggroningen.doopsgezind.nl 
- de bonnen (op naam besteller en klaargemaakt door Nynke Dijkstra) lig-

gen de zondag nadat de betaling is binnengekomen in een envelop (met 

naam besteller) in de kerkenraadskamer en kunnen daar na afloop van de 

kerkdienst worden afgehaald 

- De bonnen kunnen gebruikt worden voor collectes tijdens de diensten van 

de Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

Gemeenteblad 

In 2017 is besloten het Gemeenteblad in principe digitaal als PDF, via email naar 

de gemeenteleden sturen. Dit besluit leverde een besparing op van ruim € 2.700. 

Gemeenteleden die het Gemeenteblad toegestuurd willen krijgen kunnen dat op-

geven bij Nynke Dijkstra. Aan hen wordt gevraagd € 25 over te maken naar re-
kening: 

  NL93 TRIO 0198 4506 64  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen 

o.v.v. bijdrage kosten Gemeenteblad 2018  

(de gemiddelde kosten voor een verzonden exemplaar van het Gemeenteblad  

bedroeg in 2018 € 3,36). 

Het Gemeenteblad kan ook worden meegenomen van de leestafel in het Menno-
huis. 

 

Meer informatie 

Mocht u om een of andere reden meer of andere informatie willen hebben, aarzel 

dan niet om contact met ons op te nemen. 

 
Nynke de Graaf, boekhouder:   

telefoon 050 5893330 email hansennynke@hetnet.nl 

 

Nynke Dijkstra, financiële administratie:  

telefoon 050 3123053 email info@dggroningen.doopsgezind.nl 

mailto:hansennynke@hetnet.nl
mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl
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DoReCafe 9 april 2019 - Omgaan met tegenstellingen: 
het historisch-politieke perspectief 
 
Dinsdagavond 9 april houdt oud-DGG-lid Meine Henk Klijnsma, in de Remon-

strantse kerk, met bovenstaande titel de laatste lezing uit het voorjaarsdrieluik 

van het DoRe-Café ‘Poldermodel versus hokjesdenken’ - dat over sterker wor-

dende polarisatie in onze samenleving gaat en manieren om die te overstijgen. 

 

Spreker gaat in op de merites van ons poldermodel. Werkt het nog steeds?  

In feite was Nederland eeuwenlang een zwaar verdeeld land met diepgaande 
conflicten. Pas in de 20e eeuw ontstonden mechanismen om hiermee beter om te 

kunnen gaan. Vandaag echter hapert dat model. Zie bijvoorbeeld het ‘gedoe’ 

rond zowel pensioen- als klimaatakkoord. 

 

Verder zijn er naast de oudere al bestaande, nieuwe, diepgaande tegenstellingen 

ontstaan. In het rapport “Gescheiden werelden” van het Sociaal-Cultureel Plan-
bureau uit 2014 blijkt dat er met name tussen hoger- en lager opgeleiden een 

diepgaande ‘culturele’ kloof is ontstaan. 

 

Wat is hierover te zeggen in het licht van het feit dat die tegenstellingen nu ook 

in de politieke verhoudingen zichtbaar worden? Is ons politieke systeem voor 

deze nieuwe polarisatie toegerust? 

 
Vanuit een historisch-politiek en staatsrechtelijk perspectief wil spreker kijken 

naar manieren hoe we hier mee om kunnen gaan. Bij de bespreking komt als 

vanzelf ook een sociaal-psychologische dimensie om de hoek kijken. 

 

datum: dinsdag 9 april  

locatie: Remonstrantse kerk 
adres: Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen 

tijd: 20.00 uur (zaal open: 19:30 uur met koffie en thee) 

toegang: vrijwillige bijdrage 

 

 

*Meine Henk Klijnsma (1959) was secretaris van de staatscommissie Remkes 
voor herziening van het parlementair stelsel 

en als zodanig grotendeels schrijver van het 

rapport dat die commissie in december uit-

bracht. Hij is jurist (bestuurskundige) én histo-

ricus (gepromoveerd op de geschiedenis van 

de Vrijzinnig-Democratische Bond) en is als 

ambtenaar van het ministerie van Binnenland-
se Zaken al decennia bezig met hervormingen 

op staatkundig vlak, zoals referenda en duali-

sering van bestuur. 
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Etty Hillesum-middagen 

 
Op weg naar 4 en 5 mei zijn er weer Etty Hillesum-middagen. Nu op zaterdag- 

middag. Wat kunt u verwachten? 
 

Etty woonde zes jaar in Winschoten (van haar 4e tot haar 10e levensjaar) meer 

over het gezin Hillesum. We volgen Etty, een mens dat het moeilijk heeft met 

zichzelf, met veel twijfels, ups en downs, op weg naar de ontplooiing van haar 

leven. 

Eén van de woorden die we vaak tegenkomen is ‘Hineinhorchen’ - luisteren met 
gespitste oren van je hart. Etty’s houding in de oorlog. Misschien te benoemen 

als ‘vreedzaam verzet’. 

 

Het dagboek kent zoveel facetten waardoor ook de middagen weer een heel an-

dere inhoud krijgen. Ook voor eerdere deelnemers weer nieuw. 

 

Zaterdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur 
 

Locatie:  Diaconie Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 

Data:  30 maart   

 06 april 

 13 april  NIET  

 20 april 
 27 april NIET 

 04 mei 

 

José Weening-Hallmans 

Graag opgeven via e-mail  jose.hallmans@gmail.com 

telefoon 0598- 32 1259 of 06- 1520 2592 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:jose.hallmans@gmail.com
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Archiefcommissie – Uit de oude doos 
 
In augustus 2018 organiseerde de archiefcommissie een nostalgiemiddag voor 

thuisblijvers. Een gezellige bijeenkomst met high tea, muziek, foto’s en filmpjes 

uit de oude doos. Materiaal dat wij als commissie van gemeenteleden ontvingen. 

Zo werd een filmpje getoond met onbekende beelden in de hoop dat iemand ons 

kon vertellen over de herkomst van de opnames. 

Dat bleek dus inderdaad het geval te zijn. Wat verder speurwerk leverde op dat 
onze gemeente ooit eigenaar was van hotel/restaurant de Woudzoom in Spier. 

Zie hieronder een verslag over deze periode uit Menno’s volk deel 2.  

 

De Woudzoom 

Is het juist, wanneer wij het vermogen van onze Gemeente alleen gebruiken om 

een zo groot mogelijke opbrengst ervan te verkrijgen? Wanneer wij praktisch 

Christendom willen voorstaan, moeten wij dan niet in de eerst plaats ons afvra-
gen, of onze beleggingen ook voor onze samenleving van wezenlijk nut zijn? Met 

die vragen had onze kerkenraad zich al vaker bezig gehouden, zonder dat die 

overleggingen tot een bepaald resultaat hadden geleid. 

 

Maar op een zondagmorgen vestigde een van onze collectanten na de dienst de 

aandacht op “de Woudzoom”. Aan de rand van de uitgestrekte bossen tussen 
Dwingelo en Wijster had hij een eenvoudig hotel, café en restaurant van die 

naam ontdekt; hij had gehoord dat het te koop was, en stelde de vraag, of dit 

niet een goede belegging voor onze Gemeente zou zijn. Vast goed was toch ze-

ker in deze tijd van groeiende geldontwaarding te prefereren boven obligaties? 

De kerkeraad had hier wel oren naar. Zo kon men twee vliegen in een klap slaan! 

Nu de zorg voor wezen en behoeftigen in handen van de overheid was gekomen, 
lag hier een mogelijkheid voor een nieuwe opdracht.  

 

Zou het centrum van Drenthe niet eerlang het recreatiecentrum worden van heel 

Nederland? Lag “de Woudzoom” niet vlak bij de grote weg, die het westen en 

Zuiden van ons land met het Noorden verbond? Zouden ook de buitenlanders op 

doorreis niet graag hier vertoeven? Hoe idealistisch dit alles ook opgezet was, 

toch bleek na enkele jaren dat een kerkenraad niet de meest aangewezen in-
stantie was om zich met de “horeca” bedrijven bezig te houden. Om het gebouw 

als hotel aantrekkelijk te maken, bleken veel moderniseringen onontkoombaar te 

zijn. Maar de verwachte stroom van gasten uit “Holland” bleef uit, daar velen 

liever met hun auto naar het buitenland trokken, of naar de gezellige kusten van 

Spanje vlogen. Buitenlanders was het meer on de Nachtwacht en Madurodam 

begonnen. Zo ging “de Woudzoom” in Spier tenslotte toch weer in andere han-
den over, en mochten wij blij zijn dat de schade beperkte bleef. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 
Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 24 maart 

10.00 Ds. F.R. Fennema 
10.00 zondagsschool 

 

Zondag 31 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 

zomertijd 

 

Zondag 7 april 
10.00 Ds. Tj. Kindt 

10.00 zondagsschool 

 

Zondag 14 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

16.00 Kliederkerk in Groningen 
 

Vrijdag 19 april 

19.30 Ds. K. van der Werf 

Avondmaalviering 

 

Zondag 21 april Pasen 
09.00 Paasontbijt* 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

10.00 zondagsschool 

 

Zondag 28 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 5 mei 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen 

 

Zondag 12 mei 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 zondagsschool 
 

 

Andere activiteiten 
 

Maandag 25 maart  

19.00 Repetitie koor in Haren 

 

Woensdag 27 maart 
19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 1 april  

19.00 Repetitie koor in Roden 

Dinsdag 2 april  

09.45 Themaochtend, ds. K.v.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 
20.00 30+ bij Tonny van Rede 

 

Woensdag 3 april 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 

 bij de fam. Rietema 

19.30 Quiltgroep 

 
Maandag 8 april 

14.30 Zusterkring 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Woensdag 10 april 

Redactievergadering 
 

Maandag 15 april 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 

Woensdag 17 april 

19.30 Quiltgroep 
 

Woensdag 24 april  

19.45 Voorjaarsledenvergadering 

 

Maandag 29 april 

19.00 Repetitie koor in Roden 

 
Woensdag 1 mei 

19.30 Quiltgroep 

 

Maandag 6 mei 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 
Dinsdag 7 mei 

09.45 Themaochtend, ds. K.v.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 18 

19.00 Repetitie koor in Haren 

 
Woensdag 15 mei 

Redactievergadering 

 

*Voor het paasontbijt op zondag 21 

april (1e Paasdag) om 9 uur, kunt u, 

zich opgeven bij zr. Haadsma 
 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
 

14 

 

Jaarverslag 2018 Doopsgezinde Gemeente Haren (deel 2) 
 

CONTACTEN BINNEN DE GEMEENTE 

 

Het Gemeenteblad jaargang 60 (verslag L. Huizinga)  

In 2018 verscheen de 60e jaargang van het Doopsgezind Gemeenteblad. Het 
blad kwam elf keer uit. Acht hoofdartikelen werden geschreven door eigen 

predikanten. Gastschrijvers waren ds. H. Wouda en Sj. Van Hoorn. Het 

kersthoofdartikel werd verzorgd door de redactie. Zoals steeds zag het blad er 

zeer verzorgd uit.  

  

Wijkorganisatie (verslag G. Zijlstra) 

In 2018 zijn we gestart met een ‘opgeschoonde’ wijkindeling. Getracht is 11 
wijken logisch in te delen naar woonadressen, hetgeen betekende dat hier en 

daar geschoven is. In totaal 14 wijkcontactpersonen waren betrokken bij de 

wijkactiviteiten, die bestonden uit kaartjes, bloemetjes en bezoekjes aan leden 

die speciale verjaardagen of huwelijksjubilea vierden of die anderszins aandacht 

verdienden. Afgesproken werd dat de veertig-dagen kalender voortaan rond-

gebracht zal worden door de wijkcontactpersonen. We kwamen dit jaar tweemaal 
samen, deze bijeenkomsten werden om praktische redenen aansluitend aan een 

zondagochtenddienst gehouden. 

 

Kanselbloemen 

Elke zondag als er dienst is in de kerk, staat er een mooi boeket bloemen op de 

‘kanseltafel’. Na afloop van de dienst worden de bloemen gebracht naar een lid 
of belangstellende als teken van verbondenheid met de gemeente en met elkaar. 

De leden zorgen via een intekenlijst voor de bloemen of voor geld waarvoor de 

coördinatoren zr. Tilstra en zr. Hoekema bloemen kopen. 

 

CONTACTEN NAAR BUITEN 

 

Adoptieprogramma van WereldWerk (verslag R.J. Nienhuis) 
Al 34 jaar ondersteund onze gemeente – via de thermometer in de gang - kin-

deren van het adoptieprogramma van Doopsgezind WereldWerk. Sinds 2018 

loopt het adoptieprogramma niet meer via de IMO (Internationale Mennonitische 

Organisation) die de administratiekosten en wat kosten overnam als er een 

sponsor verloren ging, wat met de kleiner wordende Doopsgezinde broederschap 

nog wel eens gebeurde. Er wordt daarom nu zoveel mogelijk per e-mail gedaan 
en WereldWerk helpt met overige administratiekosten, zodat net als voorheen 

alle giften voor 100% aan de kinderen, hun dagverblijven en scholen gestuurd 

kunnen worden. In totaal is er in 2018 € 1.262,81 afgedragen voor de adoptie-

kinderen. Hiervan kwam € 531 binnen via de thermometer in de gang. Verder 

werd de gehele reserve bij het begin van het jaar ad € 401,26 afgedragen. Het 

restant kwam van de bijdrage van enkele leden. 

 
 

Het beleid is nu om jaarlijks aan het eind van het jaar het opgehaalde geld voor 

de adoptiekinderen helemaal af te dragen. We stappen met ingang van 2018 dus 

af van een vaste afdracht op jaarbasis zoals dit in het verleden gebeurde. 
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Aktie Pinkstergroet (verslag zr. en br. Huizinga) 

In 2018 hebben drie leden/belangstellende een attentie van deze aktie ontvangen. 

Wij hebben de attenties persoonlijk bezorgd. Attenties en bezoek werden- zoals 

altijd - zeer op prijs gesteld. Van onze kant ervaren we de bezoekjes ook als zeer 

waardevol en gaan hier graag mee door. 
 

Broederschaps-/Gemeente vergaderingen (verslag A.A. de Vries) 

Ik ben naar zowel de voorjaars- als naar de najaarsvergadering geweest. Naast 

alle vaste punten zoals financiën, benoemingen, verantwoording BR en 

seminariumzaken, gingen beide bijeenkomsten vooral over de gevolgen van 

reglementswijzigingen voor de organisatie. Er komt dan ook een nieuw 

organisatieschema waarbij de inhoudelijke zaken in de Gemeente-vergadering 
(voorheen Broederschapsvergadering) worden besproken en financiën en andere 

zaken worden behandeld in de ledenraad bestaande uit een beperkt aantal 

afgevaardigden. Eén en ander had nogal wat voeten in de aarde. Omdat bij de 

eerste stemming er geen quorum was, moest er de volgende vergadering 

opnieuw gestemd worden. Het hele proces moet nog verder worden uitgewerkt 

en er komen vast nog weer wijzigingen, maar we zijn op weg. Het valt niet mee 
om het iedereen naar de zin te maken. Het is bewonderenswaardig dat er nog 

steeds mensen zijn die zitting willen nemen in de diverse raden, colleges en 

besturen om de broederschap in stand te houden. 

 

Groninger Doopsgezinde Sociëteit; GDS (Verslag A.A. de Vries) 

Het GDS-bestuur heeft zich ingespannen om door bezoeken aan alle gemeenten 
in het GDS-gebied met behulp van een enquête boven water te krijgen waar 

gemeenten behoefte aan hebben en welke problemen er zijn. De GDS probeert 

te helpen, maar kan niet alles oplossen. Wat wel duidelijk is, is dat er ook de 

bereidheid moet zijn je open te stellen voor oplossingen die niet direct voor de 

hand liggen. Verder zijn we in regionaal verband begonnen met het organiseren 

van de buitendag. FDS, Ring Zwolle en GDS organiseren deze ontmoeting die 

heel speciaal wordt.  
 

Noordelijk doopsgezind koor (verslag M. Dijksterhuis, DG Roden) 

Elke maandagavond repeteert het koor van 19.00 uur tot 21.00 uur onder de 

bezielende leiding van Jellie Alkema. De ene maand worden de repetities in de 

kerk van Haren gehouden en de volgende maand in de kerk van Roden. Omdat 

de koorleden uit het hele GDS-gebied komen, moet ieder koorlid op z’n tijd 
reizen om de repetitie bij te wonen. Dit rouleren levert geen problemen op. Het 

koor telt momenteel 28 leden. De repetities zijn hele fijne inspirerende avonden, 

waar iedereen veel plezier aan beleeft. 

Het koor heeft in 2018 vijf keer gezongen. Op 27 mei in de dienst in Groningen 

en op 10 juni in de jubileumdienst in Haren (60 jaar DG Haren). Na de 

zomervakantie op de Broederschapsdagviering op 7 oktober in Groningen en op 

16 december in de adventsdienst voor alle drie gemeenten in Roden. Het jaar 
werd afgesloten met het zingen op de kerstavonddienst in Haren. 

 

 

Menno Simonsstichting (verslag F. Riepma) 

In het jaar 2018 hebben we twee keer vergaderd; in het voorjaar en in het 

najaar. De stichting bestaat uit de volgende leden: Gerlof Koudenburg, Janny de 
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 Weijs, Tonny van Rede, Marianne Doze, Ellen van Drooge (secretaris), Frans 

Riepma (penningmeester) en Elleke Entzinger (voorzitter). Inmiddels heeft Elleke 

afscheid genomen en heb ik het voorzitterschap per 1 januari 2019 van haar 

overgenomen. De statuten zijn gemoderniseerd en daarin is de gulden aangepast 

naar de euro en richten we ons niet meer zozeer op vergroting van het 
vermogen, maar meer op het ondersteunen van ontwikkeling en vernieuwing van 

Doopsgezinde activiteiten en initiatieven. Primair in het GDS-gebied en secundair 

daarbuiten. De laatste jaren is het economisch rendement van kapitaal en 

beleggingen niet zeer florissant geweest. Rendement moet men ook meer over 

een langere periode zien. Desondanks proberen we elk jaar een gelijkelijk bedrag 

aan subsidies te verstrekken. Het is meer gericht op initiële stimulering dan op 

het geven van structurele bijdragen. Het vermogen is vergroend en wordt 
beheerd door de Triodos bank. Een aantal keren per jaar wordt er binnen 

Doopsgezind Nederland een oproep gedaan om met initiatieven te komen waarbij 

een geldelijke bijdrage gewenst is van de Menno Simonsstichting. Hierover 

vergaderen we dan met elkaar. 

 

Oudpapier actie (verslag A.A. de Vries) 
Na het stoppen van de Raad van Kerken in Haren is de oudpapier actie 

zelfstandig doorgegaan. De besteding van de opbrengst gaat op dezelfde manier 

door. Eén keer in de anderhalf jaar zijn wij aan de beurt om een project in te 

dienen. De opbrengsten worden wat minder. Er wordt gezocht naar een nieuwe 

plek waar het papier ingeleverd kan worden. In het najaar hebben we het 

vijftigjarig bestaan van OPA (oud papier actie) gevierd. 
 

FINANCIËN 

 

Financiën en financiële commissie (verslag R.J. Nienhuis) 

De jaarrekening 2018 laat een negatief exploitatieresultaat zien van ruim  

€12.000,-. Dit is wat beter dan het negatieve exploitatieresultaat volgens de 

begroting. Het hoofdgeld blijft door de jaren heen behoorlijk op niveau ondanks 
een gestage daling van het ledental. Hier past dus zeker een compliment aan de 

leden en belangstellenden. De inkomsten uit beleggingen hebben moeite het 

niveau vast te houden. Dit heeft vooral te maken met de aanhoudende extreem 

lage rentestand. 

In de tweede helft van het jaar heerste er op de financiële markten een 

uitgesproken sombere sfeer. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een fiks 
koersverlies op effecten. Wonderlijk genoeg draaide het sentiment vanaf de 

kerstdagen als een blad aan een boom. Begin februari 2019 waren de in 2018 

geleden koersverliezen alweer ruimschoots goed gemaakt. Het lijkt behulpzaam 

de markt te beschouwen zoals je ook iemand met manisch depressieve klachten 

kunt beschouwen. In ieder geval is het niet verstandig al te veel mee te gaan 

met de sterk wisselende sentimenten. 

 
In 2018 is de kerkenraad begonnen met het maken van plannen voor isolatie van 

de gebouwen. Aspecten als comfort in het gebruik en besparing op de 

energierekening zijn hierbij belangrijk. Eén en ander heeft al in dit jaar 

geresulteerd in het aanbrengen van spouwmuurisolatie in het kerkgebouw. De 

kosten hiervan bedroegen € 2.100. Verder wordt ook de onderkant van de kap 

van de Vreehof met Pur behandeld. De kosten hiervan ad € 1.380 zullen worden 
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meegenomen in 2019. Door het isolatieproject is de Reserve Onderhoud slechts 

tot een gering bedrag minder negatief geworden.   

De huurster van de Vreehof, Marja Karenbeld, heeft haar logopediepraktijk 

overgedragen aan Annemieke Bakhuizen. Laatstgenoemde is vanaf 1 januari 

2019 huurster van het gebouw.   
De financiële commissie heeft begin 2018 de concept-jaarrekening 2017 

beoordeeld en voorzien van een positief advies. Voorts heeft de financiële 

commissie een positief advies gegeven bij de begroting 2019. Steeds als de 

financiële commissie bijeenkomt wordt ook de actuele stand van de effecten 

besproken. Zo nodig worden aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen 

betreffen evenwel slechts een beperkt deel van de portefeuille. 

 
HUISHOUDING EN GEBOUWEN 

 

Huishoudelijke dienst 

Een ploegje zusters onder leiding van zr. Haadsma zorgde voor koffie na de 

dienst, ledenvergaderingen en open avonden. Zr. Haadsma zorgt voor de inkoop 

van huishoudelijke zaken en coördineert de schoonmaak die gedaan wordt door 
Jasminka Kovacevic. 

  

Kerkgebouw en Vreehof (verslag G. Christians, kerkmeester)  

Het jaar 2018 stond voornamelijk in het teken van het isoleren van de 

spouwmuren bij de kerk en dakisolatie aan de binnenkant van de Vreehof. De 

spouwmuur isolatie bestaat uit het aanbrengen van EPS Plusparel (korrels) in de 
spouw. Uitvoering november 2018. De bedoeling was ook in de Vreehof de 

spouwmuren te vullen. Daar is van afgezien in verband met de dunne voeg 

tussen de stenen waardoor de te boren gaten in de voeg, nodig voor het 

inbrengen van de korrels, na afwerking zichtbaar blijven. In de Vreehof wordt 

alleen aan de binnenzijde op de zolder tegen het dakvlak polyurethaanschuim 

(PUR) gespoten. Uitvoering begin januari 2019.  

Ook is afscheid genomen van de grote beuk voor de kerk die gevaar op kan 
leveren door zwamvorming en door de steeds groter wordende zachte kern in de 

stam. Begin 2019 wordt de boom gekapt. Op een ledenvergadering komt de 

invulling van de open plek op de agenda. 

Ook in 2018 was er het gebruikelijke groenonderhoud verzorgt door de hovenier 

voor het grote werk en de broeders Koorn en Nienhuis voor het verwijderen van 

blad uit de goten en het snoeien van de struiken langs de gevels.  
 

Archief (verslag br. S. Koorn) 

Er zijn geen (noemenswaardige) werkzaamheden in 2018 aan het archief van de 

Doopsgezinde gemeente Haren verricht. 

 

Uit het jaarverslag blijkt dat het in 2018 nog gelukt is alle taken in de gemeente 

te bemensen en uit te voeren. Maar er vallen nu ‘gaten’ in de bemensing.  
In 2019 treedt na 8 jaar de voorzitter af en er is nog geen zicht op een 

opvolg(st)er. 

 

Mads Haadsma 
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Jaarverslag predikant 2018 
 

Het jaar 2018 was voor mij een jaar met veel goede momenten. Momenten die 

vooral ontstaan in contacten in en om de activiteiten. Zo kijk ik zelf terug op een 

hele indrukwekkende Goede Vrijdagviering en de Adventsviering van de zuster-

kring, met name de muzikale bijdrage met Aafke van Wijk op de viool met bege-

leiding van harp.  
 

Bijzonder was dit jaar ook de herdenkingsdienst aan Chris Toxopeus. Al voor zijn 

overlijden heeft Chris Toxopeus kenbaar gemaakt om in een dienst in de eigen 

vermaning te worden herdacht te samen met de mensen die hem zo dierbaar 

zijn. Met liederen en teksten door hemzelf uitgekozen heeft de familie deze 

dienst vorm gegeven.  
 

Op 10 juni 2018 mochten we het jubileum vieren van de DG Haren. Daarbij was 

het mooi dat ook het Noordelijk Doopsgezind Koor medewerking aan de dienst 

verleende.  

 

De Kerstdienst heb ik met veel plezier mogen leiden. Met name door het feit dat 

het koor aan deze dienst heeft mogen meewerken.  
 

Iedere eerste dinsdag van de maand is er de themaochtend. Het mooie aan deze 

ochtend is dat er van alles langs komt, variërend van vragen als 'hoe zit dat?' tot  

‘een stukje bijbeluitleg’. Het zijn ochtenden, die mij zeer inspireren en mij iedere 

keer ‘verplichten’ om een onderwerp voor te bereiden met de vraag van ‘hoe zit 

dat?’ 
 

Nu de kring Noordwijk is gestopt (i.v.m. te weinig leden) participeren deze leden  

nu in de Kring Eelde/Paterswolde. 

Twee keer per jaar is er de kring Eelde/Paterswolde. Het is een kring die vrij 

hecht is en waar het bovendien zeer gezellig is. Allerlei onderwerpen passeren de 

revue, maar vaak heeft de middag wel een duidelijk leeraspect. Zo hebben we 
dit jaar stilgestaan bij de hongerdoeken in de lijdenstijd. Het was een heel werk 

om in de huiskamer van de familie Rietema de grote  hongerdoeken op te han-

gen, maar het lukte allemaal en het was een zeer leerzame bijeenkomst.  

 

Naast de pastorale contacten ben ik betrokken bij het ‘Predikanten-Convent van 

de GDS’. Vier keer zijn we als predikanten van het GDS-gebied bij elkaar geko-

men. Kortom: een druk, maar wel een goed jaar.2018 
 

Ds. Kl. v.d. Werf 
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Zusterkring, 11 maart 2019 
 

Op deze middag met veel regen en erg veel wind waren we toch met 15 vrouwen 

en onze gast vandaag ds. Jacob Kikkert bijeen gekomen. Gerbrig heette allen 

welkom, ook een nieuw gezicht, hartelijk welkom! 

 

Natuurlijk even noemen: 8 maart ‘Internationale Vrouwendag’, actiedag van de 
vrouwenbeweging met als thema: Heldinnen. Heldinnen die zich hebben ingezet 

voor gelijkheid voor hun medemens. Ontstaan in de twintigste eeuw doordat 

vrouwen opkwamen voor hun rechten o.a. op het gebied van arbeid en kiesrecht.  

Momenteel is er een ‘Vrouwengalerij” in de Universiteitsbieb te zien van vijftig 

Groninger vrouwen die tegen de stroom ingingen, die lef toonden en het verschil 

maakten. Kiesrecht voor vrouwen is er sinds 1919, maar ook nu nog zijn er niet 
altijd gelijke kansen voor vrouwen.   

 

Nog even terug naar de 40-dagen kalender, welke eigenlijk zou stoppen, maar 

door inbreng van de zusterkring en vele anderen toch kon verschijnen!  

 

We zongen lied 280 en na de thee was het woord aan ds. Kikkert. Hij liet ons 

kennis maken met het beroemde Isenheimer Altaar uit het Unterlinden muse-
um in Colmar. Een imposant vleugel- altaarstuk geschilderd door de Duitse schil-

der Matthias Grünewald - tussen 1510-1515. Het was bestemd voor het klooster 

van de  Antonietenorde te Isenheim, in de Elzas, nabij Colmar (later hing het in 

het hospitaal van Isenheim). Het altaar heeft twee luiken, waardoor drie aanzich-

ten ontstaan. In het 3e aanzicht wordt ook houtsnijwerk getoond. Er zijn scènes 

uit het leven van Anthonius de ‘woestijnvader’. Later beschermheilige van de 
zieken. Sommige voorstellingen doen denken aan de fantasieën van Jeroen 

Bosch. De mensen op de afbeeldingen hadden vaak de vreselijke ziekte ‘moeder-

koorn’ een schimmelinfectie ontstaan door aangetast graan. Ook de kruisiging 

van Jezus wordt erg schokkend realistisch weergegeven. Ds. Kikkert vertelde 

veel details en dan kijk je toch anders en begrijp je beter wat de schilder wilde 

afbeelden en bedoelde.  
Weer een heel inspirerende en mooie middag. Dominee werd hartelijk bedankt 

de tijd was omgevlogen. Na nog een lied gingen we allen weer door de regen! 

 

Onze volgende bijeenkomst is op maandag 8 april half drie. Dan zal ds. Klaas 

van der Werf ons vertellen over ‘Vasten-of Hongerdoeken’. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 
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Bestemming collectegelden Zusterkring 
 

De Zusterkring heeft een klein metalen busje, dat bij iedere bijeenkomst rond 

gaat. Voor het kleinste muntje werd dit ooit genoemd.  Ook de collecte op de 

advent avond is in dit busje gestopt. 

De opbrengst ging jaarlijks naar de Doopsgezinde Vrouwenzending. Helaas is het 

niet meer mogelijk, de organisatie hiervan is gestopt. We zijn dus op zoek ge-
gaan naar een ander doel. We hebben het dicht bij huis gevonden; de Zorgboer-

derij de Mikkelhorst  krijgt een bedrag van €250 waarvoor een aantal nieuwe 

fruitbomen worden aangeschaft. Op maandagmiddag 11 maart heeft Annet Boe-

kel het geld in ontvangst genomen. De bomen worden nog deze week geleverd 

en worden nog deze week op De bomen worden op NL Doet-dag op 15 maart 

geplant met medewerking van de mensen van de NAM. De cliënten van de Mik-
kelhorst verzorgen de tuin en maken van de opbrengst van de fruitbomen moge-

lijk de volgende herfst appeltaart voor bezoekers, die  thee of koffie komen drin-

ken. 

 

Het ligt in de bedoeling dat de Zusterkring in mei een bezoek brengt aan de Mik-

kelhorst, als de bomen bloeien. We willen dan foto´s maken en krijgen een rond-

leiding over het terrein. U hoort en ziet dus het vervolg. 
We hopen dat de bomen goed zullen aanslaan. 

 

Gerbrig Rietema-Siebenga 

 

 

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

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

maand de bedragen opgenomen die in 2018 via de thermometer zijn ontvangen.   

    € 

Januari 2018  46,85 

Februari 2018  87,80 

Maart 2018   40,60 
April 2018   46,15 

Mei 2018   55,35 

Juni 2018   32,30 

Juli 2018   42,15 

Augustus 2018  22,55 

September 2018  58,50 
Oktober 2018  30,25 

November 2018  31,50 

December 2018  37,00 

Totaal        531,00 

 

Tezamen met de bedragen die zijn ontvangen van enkele leden wordt de ther-

mometer - opbrengst jaarlijks afgedragen aan WereldWerk. In 2018 bedroeg de-
ze afdracht in totaal  

€ 1.262,81.  
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Vanuit de kerkenraad 
    

Op 14 februari hielden we onze kerkenraadsvergadering.  

Na de opening las zr. Wester de bezinning n.a.v. het boek 

Prediker waarin wordt gezegd “Voor alles wat er gebeurt is 
er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”. 

Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem geeft in 

Prediker 3 een poëtische beschrijving van zijn visie op de 

reis van de mensheid door de tijd.  

Stef Bos heeft dit verwerkt in zijn lied: Lied van Prediker. 

 
Er is een tijd van verliezen 

Er is een tijd van vertrouwen 

Er is een tijd van verlangen 

Er is een tijd van vergeten 

Er is een tijd van vergeven 

Er is een tijd voor alles 

Groei naar het licht 
Er klim langs de stralen naar de hemel omhoog 

Hou je niet vast aan dat wat voorbij is 

En laat alles los wat spookt in je hoofd 

Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd 

Zoals de zon in de verte aan het eind van de dag 

Maar alles verandert en 
Beweegt in een cirkel 

Keert terug naar de bron 

En wordt wat het was. 

 

Ook als Doopsgezinde gemeente Assen gaan we verder op onze reis door de tijd. 

We richten onze blik op de toekomst, ook voor de toekomst van het doopsgezind 
zijn in het algemeen. En op die reis willen we dat wat ons bindt vasthouden. La-

ten we zo op reis gaan door de wereld en door de tijd. 

 

De mededelingen en ingekomen stukken werden behandeld waaronder  de wet 

transparantie maatschappelijke organisatie. Donaties boven de €15.000,00 moe-

ten nu transparant zijn. De ADS heeft hiertegen bezwaar aangetekend. De jaar-

boekjes 2019 zijn besteld. Er zijn een 20 tal oude Doopsgezinde liederenbundels 
binnen gekomen uit een nalatenschap.  

 

Hierna werden de stukken voor de ALV op 27 maart doorgenomen. De kascon-

trole heeft inmiddels plaatsgevonden. Op de ALV zal de voorzitter ook de diverse 

keuzemogelijkheden aangeven die er voor de leden zijn wanneer de DG Assen 

wordt opgeheven. 
 

Ook de verkoop van het kerkgebouw stond op de agenda. Br. Anema heeft de 

naaste buurman op de hoogte gebracht van de verkoop van het gebouw. Zr. 

Koudenburg heeft de buurtvereniging Oranjestraat op de hoogte gebracht, zij 

zijn incidentele huurders van ons kerkgebouw. Streven is het kerkgebouw te 

verkopen met een maatschappelijke functie en behoud van de kerkzaal. Wanneer 
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dit niet mogelijk blijkt te zijn komen andere opties in beeld zoals woon- of be-
drijfsbestemming.  

De voorbereiding voor de viering van het 110-jarig bestaan van het kerkgebouw 

schuiven we door naar de volgende vergadering. Er zijn intussen wel een aantal 

ideeën ontstaan. 

 

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd en het wel en wee 
van de leden en belangstellenden werd besproken, evenals de aanwezigheid van 

de kerkenraad in de eerstvolgende diensten. 

De datum van de volgende kerkenraadsvergadering wordt nog vastgesteld. De 

ALV is op woensdag 27 maart. 

 

Jelly Wester, secretariaat 
 

 

 
Avondgespreksgroep 

 
Woensdagavond 13 februari kwam de avondgespreksgroep weer bij elkaar. We 

hebben van gedachten gewisseld over onderstaand thema. Wat betekent het 
voor de DG Assen en voor ons individueel. 

 

 

De kerk gaat dicht. Hoe gemeente-zijn vanaf 2020? 

 
“Nou dat is het dan. Het gas, water, en licht gaan er over een paar dagen 

af. De deuren gaan definitief dicht”. Zo zou het kunnen gaan. Het sluiten 

van het eigen kerkgebouw voelt als een amputatie, alsof het hart uit de 

geloofsgemeenschap wordt weggerukt, het gebouw als een plaats waar 

mensen geestelijke heling ervoeren. Soms ervaren gelovigen de kerkslui-

ting als een vorm van huisuitzetting: kerksluiting als een collectief rouw-
proces. Dat komt omdat kerkgangers niet zelden het gevoel hebben een 

gebouw verliezen dat betekenis heeft gehad.  

Wat opvallend is; die betekenis wordt sterker gevoeld als het gaat sluiten. 

Dan denkt men: wacht eens even. Ik ben hier gedoopt. Getrouwd. Ik heb 

hier gerouwd: Het wordt dan geladen met betekenissen. Het liefst zouden 

we dan ook het verleden willen rekken. Maar het is ook een gelegenheid 
om ons af te vragen hoe we een toekomst kunnen denken waarvan we 

weten dat deze totaal anders zal zijn dan het verleden. Dat brengt ons te-

gelijkertijd bij de vraag: wat is de kern van de gemeente-zijn? Of anders 

geformuleerd: Waartoe zijn we op aarde? Wat zouden we graag willen 

zien? Kunnen we gemeente-zijn, los van een gebouw, wars van vergader-

cultuur en misschien ook avers van kerkdiensten die ogen 

als eenrichtingverkeer? Zijn er nog dominees nodig;-)? 
 

 

Vragen kwamen naar boven als: waar beleef je dan zin zoeken, geloofsbeleving? 

Er is de angst dat het geloofsleven verwatert wanneer je niet meer de zondagse 

diensten hebt? 

 
 



Doopsgezinde gemeente Assen 

 

23 

 

 

We denken ook aan verschillende mogelijkheden om de geloofsgemeenschap le-

vend te houden; huiskamerbijeenkomsten van bijv. de verschillende groepen  

(zusterkring, ochtend gespreksgroep, avond gespreksgroep) Of is het voldoende 

om jaarlijks een aantal (vier á vijf) regionale bijeenkomsten te hebben in het 
noorden? Een soort van “buitendagen” in de buurt of Fredeshiem. Misschien 

wordt dat ooit de toekomst van Doopsgezind Nederland. 

 

Algemene conclusie is; we hoeven geen speelbal te zijn van het lot, opheffen van 

de DG  Assen is niet het einde maar kan ook een nieuw begin zijn. Het is een 

proces waarin we met elkaar dingen kunnen bedenken en met elkaar dit proces 

dragen. 

 

 

 
 

 

Gespreksgroep Assen op donderdagochtend 
 
In 2019 zijn we weer met goede zin gestart  en zijn bijeengeweest op 10 januari 

en 14 februari.  

 

In januari hebben we gesproken over de doop. Wat beleefden we daarbij, wat is 

eigenlijk de achtergrond van de doop, hoe wordt er bijbels over gesproken. 
In de bijbel wordt het niet erg dogmatisch neergezet, het gaat meer om iets dat 

blijkbaar gebeurde in de gemeenten die her en der ontstonden. 

Als er al iets aan verbonden wordt dan is het een besef van levensvernieuwing. 

Voor sommigen heeft de dooptekst in de loop van hun lange leven (we zijn alle-

maal behoorlijk op leeftijd) grote betekenis gekregen. Sommigen zouden nog 

steeds hun belijdenis zo kunnen formuleren, anderen zouden het anders doen en 

een aantal zou niet weten waar hun belijdenis is gebleven. 
Op 14 februari hebben we de teksten voor de dienst van 24 februari besproken. 

Dat was een boeiende bijeenkomst: Hoe reageren we op een tekst, wat hebben 

die woorden ons te zeggen, of kunnen we er eigenlijk niets mee. Het heeft mij 

(Gabe) geholpen om in die dienst in Haren er op een voor mij zinnige manier 

mee om te gaan. Voor herhaling vatbaar. 

 
De groep wordt langzaam iets kleiner, maar als iedereen er dan kunnen we met 

10 zijn. Nog altijd de moeite waard. Moeite? Het is een vreugde om erbij te mo-

gen zijn. 

 

Gabe Hoekema 
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Preekboek 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 
zondagse diensten.  

 

Zondag 24 februari 2019 

  

Voorganger      - ds. Schepperle    

Organiste     - zr. T. van Nimwegen 

Thema      - Blijdschap delen bij terugkomst van het verloren schaap 
Muzikale overdenking:     

- Een meditatie van Alexandre Guilmant 
 

 

Zondag 10 maart 2019 

 
Voorganger      - ds. J. Kikkert 

Organiste     - zr. T. van Nimwegen 

Thema     - Verzoekingen in de woestijn  

Muzikale overdenking:     

-  Dear Lord and Father of  

   mankind, van C.H.H. Parry 
 
 

  

 

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

 

 

Woensdag 13 maart 20.00 uur Avondgespreksgroep 

Zondag  24 maart 10.00 uur Ds. T. Weidema-Bos 

Woensdag     27 maart       14.30 uur Algemene Ledenvergadering 

Zondag  7 april 10.00 uur Ds. G. Hoekema (Avondmaal) 

Dinsdag  9 april 14.15 uur Zusterkring 

Woensdag 10 april 20.00 uur Avondgespreksgroep 

Donderdag 11 april 10.00 uur Ochtendgespreksgroep 

Zondag   21april 10.30 uur Mevr. F. Dijk. Pasen. 

      Gezamenlijke dienst met de VVP 

Zondag  5 mei 10.00 uur Zr. J. Brouwer-Huisman 

Dinsdag  14 mei 14.15 uur Zusterkring (uitstapje) 
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Ingezonden brief 
 
Het is niet gebruikelijk dat er in het Gemeenteblad ingezonden stukken worden 
geplaatst maar ik maak hier nu even een uitzondering op en zie het als een stuk-

je "open ruimte". 

Persoonlijk vond ik het stukje over de Wereldbroederschapszondag nogal kwet-

send voor onze eigen gemeente en dat heeft mij geraakt. Gehoopt werd dat alle 

GDS gemeenten daaraan deel zouden nemen en gezamenlijkheid zouden laten 

prevaleren boven de eigen bijeenkomsten. 

Omdat wij als DG Assen naast de Broederschapsdag ook een dienst georgani-
seerd hebben voor onze leden voelen wij  ons aangesproken. 

Gezien de leeftijdsopbouw van onze leden waar 50% 85 tot 95 jaar is bieden wij 

naast de WFD ook een eigen dienst aan. Deze groep leden zou wel willen gaan 

maar is daar lichamelijk niet meer toe  in staat. Omdat wij  één keer in de veer-

tien dagen dienst hebben mist deze trouwe groep dan een maand lang de zon-

dagse dienst. En deze is voor hen heel waardevol. 
Ik vind  het dan ook pijnlijk dat dit in het stukje zo negatief is neergezet terwijl 

de DG Assen , ondanks het verouderende ledenaantal, bij de meeste GDS bij-

eenkomst in het verleden procentueel het hoogst vertegenwoordig was. 

 

Jelly Wester, secretariaat en ledenadministratie DG Assen 

 

 
Gein Cultuur Groningen  -   6e editie 

zondag 31 maart 2019 in de Doopsgezinde kerk 

 

 

 

Een zondag in het teken van de joodse cultuur -- voor iedereen.  

Een dag om niet te missen ! 

 

Beleef joodse cultuur in een informele sfeer met lezingen, muziek en films. 

Uit ruim 11 activiteiten kunt u er 4 kiezen. Entree: €13. 

 

Welkom: 12.15 uur 

1e sessie: 12.30-13.30 uur 

2e sessie: 14.00-15.00  

3e sessie: 15.30-16.30  

4e sessie: 17.00-18.00 uur 
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Tentoonstelling ‘Waar kom je weg?’ 
 
Vanaf 16 maart tot 16 juni 2019 is er in het Noordelijk Scheepvaartmuseum een 

tentoonstelling over 600 jaar immigratie in stad en provincie Groningen. 

 

In deze tentoonstelling worden we meegenomen op reis door het migratieverle-

den van Groningen. Uit dit verleden worden vier groepen met name genoemd: 

de Zwitserse Mennonieten, Joden, Hugenoten en Hannekemaaiers. Verder is er 
aandacht voor en zijn er verhalen van nieuwe Groningers. Naast de tentoonstel-

ling zijn er activiteiten in het museum te bezoeken. Zo is er op donderdag 21 

maart een avond onder de titel: Ver weg en Dichtbij, waar kunstenaars uit ver-

schillende landen en wonend in Nederland hun kijk op ons land verbeelden.  

 

 

 



 

 

Colofon Assen 
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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  
 

 

  
 

  

 

Colofon Eenrum-Mensingeweer 

 

Predikanten: 

Ds. Geert Brüsewitz (pastoraat) 
Ruischerwaard 36 

9734 CE Groningen 

tel 06-5429 6082 

& 
Ds. Jacob Kikkert 

Entinge 7 
9312 TT Roden 

06-51516030 

 

Kerkenraad: 

Br. Hendrik Jan Woltersom 

06-2293 1910 

e-mail: 
hj.woltersom@kkgkka.nl 

 

Secretaris: 

Zr. Anja Hekma Wierda-Wibbens 

0595-441339 

e-mail 
anja.hekmawierda@kpnmail.nl 

 

Boekhouder: 

Zr. Margriet van der Tuuk-Homan 

0595-422412 

e-mail 
rvandertuuk@hetnet.nl 

rekeningnummer 

NL63INGB0000952299 

 

Vermaning: 

J.J. Willingestraat 15 

9967 PB  Eenrum  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.doopsgezindassen.nl/
mailto:hj.woltersom@kkgkka.nl
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