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Advent 
Wat valt er nog te verwachten?  
 

Nog even en het jaar 2020 staat voor de deur. Dat betekent letterlijk dat we dus 

al 20 jaar in de 21e eeuw zitten. Deze eeuwwisseling is destijds met veel goede 

voornemens en veel vuurwerk ingeluid. En dankzij de televisie waren we op de 

hoogte, hoe eerst in Australië, dan in Europa en daarna in Amerika het nieuwe 

jaar van 2000 met veel elan en optimisme werd gevierd.  
Maar nu 20 jaar later, lijkt alles te zijn veranderd!  

 

Want wie had kunnen den-

ken dat er een negatieve 

rente op je spaargeld zou 

ontstaan? Dat de belasting-

dienst een hardnekkig insti-
tuut is waar je als burger 

geen contact mee krijgt 

wanneer je bezwaar maakt 

tegen je aangifte of toeslag? 

Wie had ooit kunnen denken 

dat er PFAS in de grond zit 
en grond niet meer vervoerd 

mag worden? Wie had ooit 

kunnen denken, dat er een 

discussie zou ontstaan over 

de rol van Zwarte Piet bij 

het Sinterklaasfeest? En wie 

had ooit gedacht dat we 
door het stikstofbeleid 100 

km moeten gaan rijden op de autowegen en dat ons land vol komt te staan met 

windmolens en velden vol zonnepanelen! Dit alles zou heel geloofwaardig zijn, 

als er bijvoorbeeld geen sjoemelsoftware stiekem in auto’s werd ingebouwd, 

waardoor er bewust andere uitstootwaarden ontstaan, waarop dus beslissingen 

worden genomen.  
Want voor alle vergunningen wordt tegenwoordig een Milieu Effect Rapportage 

vereist. En dat betekent dus dat alles wat er tot nu toe is gebeurd  (van het ‘Gas 

in Groningen’ tot de uitstoot van een bedrijf bij een Natura 2000 gebied in  

Brabant)  de conclusie was dat het niet schadelijk was voor het milieu. Daarvoor 

was er immers een Milieu Effect Rapport opgemaakt!!! 

 
En dan ineens in 2019 blijkt alles anders te zijn en blijken de critici van toen toch 

gelijk te krijgen en komt Nederland letterlijk in beweging. Het lijkt er op dat we 

in Nederland compleet zijn doorgeslagen in onze wet-  en regelgeving! Iets wat 

nu  niet betreft meewerkt aan je geloofs- en toekomstverwachting. 

 

En toch is er een lichtpuntje! En dat is Kerst! Of beter gezegd: Advent!!! 

Door de eeuwen heen is het Kerstfeest hét feest geweest, dat heeft willen wijzen 
dat de mens niet alleen bij brood alleen leeft.  Hoe de wereld er ook bij lag; van 

de Middeleeuwen tot onze tijd; het Kerstfeest is altijd het baken geweest om 

mensen erop te wijzen dat het ook anders kan! En dat er dus ook wel degelijk 

nog wat te hopen en te verwachten is! En daarom tóch Advent!!! Het is de tijd 

van hopen en verwachten op een wereld van rechtvaardigheid en redelijkheid! 

 
Ds. Klaas van der Werf  
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Dinsdag 19 november 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd 
voor dak- en thuislozen 

Zaterdag 23 november 

10.00 uur Etty Hillesum  

gespreksgroep graag opgeven bij 

Jose Weening tel.0615202592 of  

 jose.hallmans@gmail.com  

20.00 uur Concert Baltisch projekt-
koor 

 

Zondag 24 november 

10.00 uur  Ds. G.J.Brüsewitz 

Laatste zondag  

van het kerkelijk jaar 
 

Maandag 25 november 

19.00 uur rep. Noordelijk  

 Doopsgezind koor in Roden 

Donderdag 28 november 

20.00 uur Broederkring 
Zaterdag 30 november 

20.00 uur Concert  

40 jaar 4 mei-projekt 

 

Zondag 1 december 

Eerste Advent 

10.00 uur Avondmaal 
Ds. Tj. Kindt 

 

Maandag 2 december 

10.30 uur Overleg vrijwilligers 

Kosterij/verhuur 

19.00 uur rep. Noordelijk  
Doopsgezind koor in Haren 

Dinsdag 3 december 

10.00 uur koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

Donderdag 5 december 

18.00 uur Potluck voor leden van de 

groep “bijbel,pizza en bier, jongeren 
en geloofswerkgroep(voor meer info 

zie elders in dit blad) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zondag 8 december  
Tweede Advent 

10.00 uur  Ds. Tj. Kindt 

 

Maandag  9 december 

19.00 uur rep. Noordelijk  

Doopsgezind koor in Haren 
Dinsdag 10 december 

18.00 uur Mennomaaltijd   

in Kerstsfeer 

Woensdag  11 december 

Redactievergadering Gemeenteblad 

 
Zondag 15 december  

Derde Advent 

10.00 uur Ds. Kl.van der Werf 

Dienst in Roden  m.m.v. het 

Noordelijk Doopsgezind koor 

Geen dienst in Groningen 

20.00 uur Kerstconcert  
Groninger Studentenkoor 

 

Maandag 16 december 

19.00 uur rep. Noordelijk  

Doopsgezind koor in Haren 

Dinsdag 17 december 
17.30 uur  Kerst Doperse Dis; 

kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen 

Zaterdag 21 december 

19.30 uur Martini Jongenskoor Sneek 

met Festival of Lessons and Carols 

for Advent 
 

Zondag 22 december  

Vierde Advent 

10.00 uur  Dienst; Voorganger 

nog niet bekend 

16.00 uur Kinderkerstfeest in Haren 

 
Woensdag 25 december 

10.00 uur Kerstmorgen 

Voorganger nog niet bekend 

 

Zondag 29 december geen dienst 

 
Dinsdag 31 december 

Oudjaarsdienst 

17.00 uur Ds. R.P Yetsenga 
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24 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar   
  

Op 24 november, de zondag voorafgaande 

aan de eerste advent die ook wel Eeuwig-

heidszondag genoemd wordt, gedenken we 

traditiegetrouw hen van wie we dit jaar 

afscheid moesten nemen. Evenals andere 
jaren is er gelegenheid een kaars te ont-

steken, en er is ruimte voor stilte en ge-

bed. Daarnaast is het mogelijk een kaars 

aan te steken voor dierbaren die u mist, 

misschien al veel langer, en die u op de-

ze wijze wilt gedenken.  Meestal gebeurt 

dit in stilte, te midden van anderen in 
de gemeente die met u een licht ont-

steken, maar het is ook mogelijk, in-

dien u dat wenst, dat de naam van 

degene voor wie u de kaars ontsteekt, 

in ons midden klinkt. Is dit uw wens, 

dan kunt u de naam aan mij of Tiny 
Spanjer doorgeven. Tiny coördineert  

het aansteken van de lichten. Ook 

bent u voorafgaand aan de dienst 

nog in de gelegenheid deze naam duidelijk in ons gebedenboek te schrijven, dat 

bij de ingang van de kerk zal liggen. Het is dit jaar de laatste keer dat we op de-

ze zondag hen gedenken die we missen, al langer of iets korter. In aansluiting op 

wat ook in andere kerken gebeurt en de laatste tijd ook niet kerkelijk gebonden, 
zoals in ziekenhuizen, zorgcentra en in crematoria of op begraafplaatsen, willen 

we het gedenken dichter bij 2 november ,Allerzielen, brengen. Op deze dag vindt 

van oudsher in de katholieke traditie het gedenken van hen die ons ontbreken, 

plaats. Net als in andere protestantse kerken willen we gaan gedenken op de 

eerste zondag van november, de zondag het dichtst bij Allerzielen. 

Voor nu hopen we met elkaar een bemoedigende en troostrijke viering te heb-
ben.  

  

Tiny Spanjer en Ds. Geert Brüsewitz   

 

 

Ds. Brüsewitz op therapeutische basis weer aan het werk 
 

Met de bovenvermelde dienst, de koffiemorgen en een kring in Eenrum begin ik 
in overleg met de kerkenraad heel voorzichtig weer de draad wat op te pakken. 

Maar het zal, zoals dat heet, op therapeutische basis zijn. Het lijkt misschien als-

of mijn bewegen en de energie die dat kost mij beperkt in mijn werken, maar dat 

is eigenlijk door de arts vastgesteld als een minder groot probleem dan de gees-

telijke overspanning die ik heb ondervonden in de afgelopen tijd. De emotionele 

belasting zal dan ook datgene zijn waar ik en anderen om mij heen het meest op 
zullen moeten letten. Per keer zal ik moeten kijken of het ‘gaat’ of niet. 

Dat u mij ziet en zult zien vind ik plezierig omdat het me de gelegenheid geeft 

om te doen waar ik voor ben opgeleid, maar ik ben er nog niet weer helemaal.. 

 

Ds. Geert Brüsewitz  
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Potluck 
 

Wie: leden van de groep bijbel bier en 

pizza, jongeren en geloofswerkgroep:  

(en predikanten als ze willen/kunnen) 

Wanneer: 5 december 2019:  
start 18:00 - keuken vanaf 16:00  

beschikbaar  

Waar mennozaal en keuken:  

Oude Boteringestraat 33 

Wat neem je mee? Een secret Sint cadeau, maximaal € 5 uitgeven –  unisex ca-

deau moet voor ieder leuk zijn 

En een gerecht: brood met kruidenboter, pizza, gebak, lasagne, salade: drinken 
regelen wij: graag opgeven tot 4 december bij froggyned@gmail.com 

  
 

 

Het Noordelijk Doopsgezind Koor 
 

Het Noordelijk Doopsgezind Koor is in september 

2019 het 3e seizoen ingegaan. Het koor telt momen-

teel 30 leden en staat onder leiding van Jellie Alke-

ma.  

Onlangs gaven we een concert met aansluitend een High Tea in de DG. kerk van 
Roden, waarvan verslag is gedaan, onder de rubriek Algemeen met de titel: Mu-

zikale en culinaire middag door het Noordelijk Doopsgezind Koor. 

Een week later, op 20 oktober 2019 heeft het koor medewerking verleend aan de 

jubileum/afscheidsdienst in Assen. Dit was een mooie dienst, maar wel met een 

dubbel gevoel, omdat de Doopsgezinde Gemeente Assen vierde dat hun kerkge-

bouw 110 jaar bestaat, maar de gemeente op 1-1-2020 de deuren moet sluiten. 

Op de 3e advent, 15 december 2019, zal het koor medewerking verlenen aan de 
dienst, die gehouden wordt in de DG. kerk in Roden. Een gezamenlijk dienst van 

de doopsgezinde gemeenten Groningen, Haren en Roden. Aanvang 10.00 uur; 

ds. Klaas van der Werf zal voorgaan in deze dienst.  

Op 24 december 2019 is er een kerstavonddienst in de DG. kerk in Haren.  

Aanvang 21.30 uur. Ook in deze dienst zal het koor medewerking verlenen en zal  

ds. Klaas van der Werf voorgaan. 
We zien uit naar inspirerende diensten. 

Marijke Dijksterhuis 

 

Leeskring 
 

Tijdens de bijeenkomst van de wijkcontactpersonen is besloten een leeskring te 

starten in de wintermaanden. Het is de bedoeling per seizoen één auteur te lezen 

en deze te bespreken bij de mensen thuis. 
Om het op te starten kan iedereen die dat wil zich mel-

den bij Annetta Flick (aflick54@gmail.com). 

Telefonisch kan ook: 050 7502644.  

Zodra er voor 15 januari 2020 voldoende mensen zich 

hebben aangemeld, wordt de eerste zitting van de lees-

kring in de Diakonie georganiseerd. 
 

Annetta Flick 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.unitybuffalo.org/sites/unitybuffalo.org/files/potluck_lunch.jpg&imgrefurl=http://www.unitybuffalo.org/june-birthday-celebration-potluck&docid=2PL52S6_ogSskM&tbnid=54dFhCZ4IVSkLM:&vet=10ahUKEwiS_7W0p-_lAhXK2aQKHfcSDGsQMwiQAShHMEc..i&w=1920&h=1080&bih=967&biw=1920&q=potluck&ved=0ahUKEwiS_7W0p-_lAhXK2aQKHfcSDGsQMwiQAShHMEc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://wijkcentrumdaalmeer.org/wp-content/uploads/2019/01/koor.jpg&imgrefurl=https://wijkcentrumdaalmeer.org/hazes-koor-bij-samen-verder/&docid=158O-0_-gkgV0M&tbnid=8duKx7HrRHiPjM:&vet=12ahUKEwjv-aaBqO_lAhXRKVAKHRkQB6U4yAEQMygxMDF6BAgBEDQ..i&w=399&h=200&bih=967&biw=1920&q=koor&ved=2ahUKEwjv-aaBqO_lAhXRKVAKHRkQB6U4yAEQMygxMDF6BAgBEDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.oba.nl/dam/nieuws/Leeskringen website afb.1 Inleiding.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=https://www.oba.nl/collectie/leeskringen.html&docid=I_LUM_HLsPm38M&tbnid=qojbKKaSh9lR6M:&vet=10ahUKEwjlgue2qe_lAhWJKewKHd8PC6oQMwhLKAAwAA..i&w=384&h=288&bih=967&biw=1920&q=leeskring&ved=0ahUKEwjlgue2qe_lAhWJKewKHd8PC6oQMwhLKAAwAA&iact=mrc&uact=8
mailto:froggyned@gmail.com
mailto:aflick54@gmail.com
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Kort nieuws uit de  kerkenraad   1 oktober  2019 
 

Alex opent de vergadering en Jantien leest uit het Doopsgezind Jaarthemaboekje 

`Van waar komt mijn hulp`:  het hoofdstukje Ontvangen, geschreven door Cissy 

Gressmann.  Het gaat over hulp vragen (en ontvangen). 

 

Eerst volgt een korte terugblik op de Grote Kerkenraad van 23 september jl. Er 
wordt nu druk gewerkt aan (cijfermatige) onderbouwing van een aantal gepre-

senteerde scenario`s op gebied van Vastgoed en Capaciteit.  Een aantal (nieuw) 

ingebrachte punten, zowel schriftelijk als tijdens de vergadering,  wordt de ko-

mende periode nog nader uitgezocht.   

De 5e nieuwsbrief over het proces `Aan de slag met onze toekomst` is net ver-

stuurd. Daarin staat het plan (van 5 stappen) om te komen tot besluitvorming in 

de ledenvergadering, op de verschillende scenario`s.  Dit plan zal gevolgd wor-
den.   

 

Diederik is druk bezig het nieuwe ledenboekje te maken. Alle leden en belang-

stellenden staan er in, en de activiteiten in de DGG, met de contactpersoon.  Het 

is de bedoeling dat het boekje in de tweede helft van oktober klaar is zodat het 

meegenomen resp. verstuurd kan worden aan de leden. Informatie over de plan-
ning van activiteiten is te vinden op de website en uiteraard achterop de zondag-

se liturgie.   

De gesprekken van Kerkenraad en ds. Geert Brüsewitz zijn inmiddels gestart.  Ds 

Renze Yetsenga heeft een deel van de pastoraatbezoeken op zich genomen. 

  

Volgens de nieuwe werkwijze van de KR zullen voor de komende vergadering , in 

november, een aantal groepen uit de gemeente worden uitgenodigd, te beginnen 
met groepen op gebied van Studie en verdieping. Tijdens de vergadering is het 

plan in gesprek te gaan aan de hand van de vragen: Wie zijn 

wij, wat doen wij en wat zijn onze ideeën voor de toekomst. 

 

Tot slot nog een enkel praktisch punt:   

Het Gasthuis zal dit jaar weer voor een kerstboom zorgen. En in 
de oude KR-kamer, die veel gebruikt wordt, o.a. voor het ont-

vangen van gasten, zal een nieuwe vloerbedekking komen. 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

 
 

Verslag KR dinsdag 5 november 2019 
 
Deze vergadering is de eerste in de nieuwe opzet om elke twee maanden men-

sen, vanuit de verschillende groepen in de gemeente,  uit te nodigen bij de KR; 

om te bespreken wat zij doen en wat hun vragen, wensen en ideeën zijn.  

Deze keer zijn de groepen uit de taakgroep Studie uitgenodigd: Annette Laver 

(namens de Geloofswerkgroep), Gerrit Koopmans (namens Werkgroep Geloofs-

zaken), Cees van Hoorn (namens Verdiepingsgroep Buber-Quaknin),  José Wee-
ning (namens Etty Hillesum groep), Nynke Hoogland (namens DoRe Café), Pijke 

Vossestein is aanwezig om een indruk te krijgen van een KR vergadering. 

Diederik Krijtenburg leest als inleiding een tekst van CJ den Heijer; het geloof als 

een overleveringsgeschiedenis; het geloof is dynamisch, niet statisch. Steeds 

veranderende situatie en omstandigheden vraagt een heroriëntatie van het ge-

loof. Dit herhaalt zich, door de hele geschiedenis steeds opnieuw.  
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Daarna vertelt ieder vertelt kort iets over zijn/haar groep:  
De verdiepingsgroep Buber-Quaknin: bestaat uit 10 a 12 perso-

nen waarvan ook een aantal mensen van buiten de DGG. De 

groep is een aantal jaren geleden begonnen met een boekje van 

Martin Buber (De weg van de Mens), daarna twee boeken over 

en van Ouaknin een Franse rabbijn. Deze boeken zijn niet echt 

doopsgezind maar wel heel passend in de gemeente.  De deel-
nemers  

ervaren het als een geweldige manier om het eigen geloofsleven 

te delen en te verdiepen. Het is een vaste groep waarin trouw,  

loyaliteit en veiligheid heel belangrijk zijn. 

Werkgroep Geloofszaken is net gestart: De kern van de gemeente wordt ge-

vormd door het beleven van het geloof. De groep richt zich op het gesprek hier-
over in de gemeente , met (o.a.) de vragen: Wie zijn we als DGG? Wat betekent 

doopsgezind zijn? Welke rol speelt het geloof in ons leven? Hoe willen we daar-

mee omgaan? Hoe vieren we ons geloof? Hoe willen we gemeente zijn met el-

kaar? Momenteel gebeurt dit aansluitend aan de Mennomaaltijd bij het natafelen.  

Gespreksgroep Etty Hillesum: de groep is bedoeld om het geloofsgesprek met 

elkaar aan te gaan.  De teksten van Etty Hillesum zijn zeer waardevol en veelzij-

dig en ze zijn  iets makkelijker te lezen dan bijv. Buber. De samenstelling van de 
groep wijzigt veel en de laatste tijd kost het moeite om op gang te blijven.   

Geloofswerkgroep: is oorspronkelijk gestart als een catechesegroep en is blijven 

bestaan.  De groep bestaat uit 7 a 9 personen in een vrij constante samenstel-

ling. De groep bepaalt samen welk thema besproken wordt.  Een aantal deelne-

mers hebben de cursus Doperse Theologie gevolgd en hebben dit als zeer waar-

devol ervaren.  
DoReCafe: samen met de Remonstrantse gemeente worden gemiddeld 6 keer 

per jaar een lezing of culturele activiteit georganiseerd , gevolgd door een ge-

sprek . Het is een goede samenwerking met de Remonstrantse Gemeente. Het is 

een  mooie manier om als kerk naar buiten te  treden en de verbinding te maken 

met ‘buiten de kerk’. De belangstelling is heel wisselend. 

In het gesprek dat volgt wordt geconstateerd dat er nu in de gemeente veel ge-
praat wordt over materiele en organisatorische zaken en weinig over geloofsza-

ken. Dat we dat graag weer anders zouden zien. En dat we binnen de gemeente 

te maken hebben met een grote verscheidenheid aan populatie en daarmee aan 

wensen/behoeften.  En aan mogelijkheden.  

Er is behoefte aan duidelijker beleid voor de studie- en verdiepingsactiviteiten. 

Concreet worden de vragen gesteld:  

Welke activiteiten willen we aanbieden en hoe gaan we dat doen? Hoe wordt 
aangekeken tegen Bijbelstudie? Hebben we voor elke leeftijdsgroep iets, willen 

we dat? Kunnen we bijv. samen met een aantal andere doopsgezinde gemeenten 

in het Noorden iets aanbieden in de vorm van de cursus Doperse Theologie? 

Heeft het DoReCafe een rol in studie? Wat bieden we aan diegenen die zo als 

nieuwe gast de kerk komen binnenlopen?   

Hoe willen we de activiteiten kenbaar maken?  De PR, via de 
site natuurlijk maar kan er bijv. aan de straatzijde (Boterin-

gestraat) kenbaar gemaakt worden welke activiteiten er op 

de agenda staan? 

Het voorstel wordt gedaan om de vragen die de Werkgroep 

Geloofszaken voorlegt aan de gemeente ( nu bij het natafe-

len na de Mennomaaltijd), ook te bespreken op de wijkbijeenkomsten, en in een 

kerkdienst of een bijeenkomst na de kerkdienst. Om op die manier het gesprek 
over de kernvragen van geloof en gemeente met meer gemeenteleden aan te 

(kunnen) gaan.   

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn.britannica.com/47/6947-050-64165468/Martin-Buber.jpg&imgrefurl=https://www.britannica.com/biography/Martin-Buber-German-religious-philosopher&docid=mC1xbDmKxDgV8M&tbnid=Relffs17ckakqM:&vet=10ahUKEwibncuiq-_lAhUyIMUKHcQMDrcQMwhBKAEwAQ..i&w=1179&h=1600&bih=967&biw=1920&q=martin buber&ved=0ahUKEwibncuiq-_lAhUyIMUKHcQMDrcQMwhBKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.eglesia.nl/wp-content/uploads/2014/06/afb-eglesia-nieuw.jpg&imgrefurl=https://www.eglesia.nl/nieuw-hier/&docid=YF7kHxjlKje3kM&tbnid=3jzzUmlU8Di1AM:&vet=10ahUKEwifzMrqq-_lAhUDsKQKHU5xBwwQMwiqAShPME8..i&w=958&h=250&bih=967&biw=1920&q=kerk binnenlopen&ved=0ahUKEwifzMrqq-_lAhUDsKQKHU5xBwwQMwiqAShPME8&iact=mrc&uact=8
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Afrondend is voorgesteld om een beleidsplan m.b.t. tot studie activiteiten op te 
stellen. Aan de studie- resp. verdiepingsgroepen is gevraagd hier gezamenlijk 

input voor te leveren. Bij de uitvoering van het plan kan de KR zo nodig facilite-

ren. Faciliteren kan in de vorm van zorgen dat er geld voor deze activiteiten op 

de begroting wordt gezet of helpen bij het zoeken naar ondersteuning of derge-

lijke. Genoemd is dat een predikant de studie helpt opstarten en zich daarna te-

rug trekt. Ook is gesproken om bij studie activiteiten andere DG gemeenten of 
kleine oecumene te betrekken. Indien nodig zou ook een lid van de KR (commis-

sie van beleid) gevraagd kunnen worden om te helpen. Maar het initiatief ligt bij 

de huidige studiegroepen. 

 

 

 

Octoberkind (vervolg) 
 
Het regende, het was 2 october. Herfst dus, flarden wind uit Noord/Noordoost 

met ineens een ruk uit Zuidwest. Het staartje van de orkaan Lorenzo. 

Ze was op weg naar de Lijstenmaker om haar tijgers op te halen. Ze had een 

mail gekregen dat ze klaar waren. Ze had gedacht dat het wel kon met al die 

regenbuien die voorspeld waren, en nu was ze opzoek naar een schuilplaats. Ze 

liep langs de Noorderbinnensingel en daar waren portiekwoningen en ze liep naar 
de eerste de beste portiek. Daar zat een slimme poes precies in het droge hoek-

je. “Mag ik bij jou komen staan”, vroeg ze aan de lapjeskater en warempel hij 

schoof een stukje opzij, maakte zich klein en ze konden gezamenlijk de bui af-

wachten. 

De regendruppels werden al kleiner en de bui zou zo ophouden. ‘kom’, dacht ze 

ik ga maar eens verder richting Lijstenmaker en stapte de regen weer in. Het 

was maar een klein stukje. 
 

De wijd opengeslagen deuren van de Lijs-

tenmaker maakten een uitnodigend ge-

baar. Toch leuk die poppetjes die die lijs-

ten vast houden naar de deur. Net 

schildwachten. Het was rustig in de zaak 
en ze werd direct geholpen. Helaas, het 

paspartoe was niet op maat en moest 

gelijk hersteld worden, ze kon er op 

wachten. Nou, dat kwartiertje duurde 

wel een uur. Maar iedereen was druk 

bezig en het zou wel goedkomen. De 
hond van de baas was met de oppas 

in het  

Noorderplantsoen aan het wandelen, 

dus daar had ze geen afleiding van. 

Bij een klant werd de baas erbij  

geroepen; een ander haalde een 

prachtig schilderij op; ze kreeg een 
kopje thee met koekje aangebo-

den, kon sabbelen op pepermun- ten. 

Eindelijk was het klaar.  

De extra kosten voor  

herstelwerkzaamheden  

waren maar 35 euro. 
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Ze had een goede schoudertas meegenomen en de bij  
elkaar drie zware ingelijste tekeningen pasten precies. Ze liep dezelfde weg terug 

en warempel daar zat die lapjeskater op haar te wachten. “Dankjewel voor daar-

net”, zei ze toen ze hem aaide. Het zonnetje scheen alweer en het leek een leuke 

dag te worden. Volgens de man van het Onderdelenhuis, moest ze vandaag de 

tesahaakjes aan de muur bevestigen en morgen pas de schilderijen ophangen. 

Ze verheugde zich al op haar aangeklede wc. Vrolijk oranje van de tijgers met 
een oranje handdoeken, die ze voor haar neefje en nichtje gekocht had als ze bij 

haar hadden zullen logeren en een mosgroen en blauw accent voor de gezellig-

heid. 

De wc is klaar, nu kan ze met goed fatsoen mensen uitnodigen.  
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 24 november 

10.00 Ds. K. van der Werf 
Herdenking van de overledenen 

Zondagsschool  

   

Zondag 1 december 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

 
Zondag 8 december 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 15 december 

10.00 Adventsdienst in Roden met  

DG Groningen, DG Haren, DG Roden 
Ds. K. van der Werf en Noordelijk 

Doopsgezind Koor 

 

Dinsdag 17 december 

19.30 Adventsavond voor de hele 

gemeente georganiseerd door de 
zusterkring 

 

Zondag 22 december 

16.00 Kerstviering voor jong en oud 

met de zondagsschool 

 
Dinsdag 24 december kerstavond 

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

Noordelijk Doopsgezind Koor 

 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag  

geen dienst 

 
Zondag 29 december 

geen dienst 

 

Dinsdag 31 december 

geen dienst 

 
Zondag 5 januari 2020 

10.00 Nieuwjaarsdienst 

Ds. K. van der Werf 

 

 
 

Andere activiteiten 
 

Donderdag 21 november 
19.45 Najaarsledenvergadering met 

o.a. begroting en benoemingen 

 

Maandag 25 november 

14.00 Zusterkring 

19.00 Doopsgezind koor in Roden  
 

Woensdag 27 november  oktober 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

20.00 30+ bij Tineke en Gerlof 

 

Maandag 2 december 
19.00 Doopsgezind koor in Roden 

 

Dinsdag 3 december 

geen Themaochtend i.v.m.  

 aanbrengen dubbelglas 

19.45 Kerkenraad 

 
Maandag 9 december 

19.00 Doopsgezind koor in Haren 

 

Woensdag 10 december 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

Redactie Doopsgezind Gemeenteblad 
 

Maandag 16 december 

19.00 Doopsgezind koor in Haren 

 

Dinsdag 17 december 

19.30 Adventsavond voor de hele 
gemeente georganiseerd door de 

zusterkring 

 

Maandag 23 december 

19.00 Doopsgezind koor in Haren 

 

Maandag 6 januari  
19.00 Doopsgezind koor in Roden 

 

Dinsdag 7 januari 

09.45 Themaochtend, K. v.d. Werf 

19.45 Kerkenraad  

 
  

 

 

 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag kerkenraadsvergadering 5 november 2019 
 

Bij de opening feliciteert de voorzitter ds. Van der Werf die deze dag jarig is. Dit 

gaat vergezeld van een mooie kerstroos. 

Op verzoek van de kerkenraad is br. A.A. de Vries, onze vertegenwoordiger naar 

ADS en GDS, het eerste deel van de vergadering aanwezig.  

De GDS mag 2 leden afvaardigen naar de Ledenraad (LR) van de ADS. Er had-
den zich 2 kandidaten gemeld: br. J.C. Noord en br. A.A. de Vries. Dus die wor-

den voorgedragen voor de LR. Deze broeders vertegenwoordigen de hele GDS 

(niet alleen de gemeente waar ze lid van zijn). Op 6 november is de najaars-

ledenvergadering van de GDS. De financiële situatie (met name vanaf 2021) is 

zeer zorgelijk. Er kan dus niet weer een opbouwwerker aangesteld worden ter 

vervanging van ds. Kikkert. De ADS ziet mogelijkheden voor het aanstellen van 
een regiopredikant. Het gesprek hierover moet nog beginnen. De kerkenraad 

juicht een aanstelling van een regiopredikant (met taakomschrijving) toe. Het 

voorkomt dat de werkzaamheden van de huidige predikanten, door het opheffen 

van gemeenten in de GDS (over)belast worden door extra werkzaamheden (o.a. 

uitvaartdiensten) elders. De Gemeentevergadering (GV, voorheen BV) is op 21 

november in Amsterdam. Hier zal ook de Ledenraad benoemd worden. De GV is 

er met name voor inhoudelijke geloofszaken. Hierna verlaat br. De Vries de ver-
gadering. 

Dan volgt het wel en wee van de leden. Zr. A. de Jonge, die sinds kort in het 

Maarwoldflat woont, heeft zich gemeld als lid. 

In de dienst op 24 november herdenken we de overledenen. De zondagsschool 

zal in het begin van de dienst aanwezig zijn. 

Het dubbelglas in het kerkgebouw zal geplaats worden in de week van 2 decem-
ber. Het koor wijkt 2 december uit naar Roden. De themaochtend op 3 decem-

ber gaat dan niet door; de kerkenraad wel. 

De begroting voor 2020 heeft de goedkeuring gekregen van de financiële com-

missie. Deze begroting krijgt u met de andere stukken (agenda en notulen) voor 

de ledenvergadering op 21 november toegestuurd. Omdat de laatste herziening 

ons reglement in 2012 is aangenomen (en niet in 2010), hoeft pas op de voor-
jaarsledenvergadering in 2021 een reglementscommissie gevormd te worden.  

We blikken terug op de diensten van de afgelopen maand. Op 6 oktober vierden 

we in GDS-verband de Broederschapsdag in Groningen. Het thema was ‘Help’  

(in aansluiting op het jaarthema: Van waar komt 

mijn hulp?). Op de uitgereikte reddingsboeien 

konden we per groepje onze antwoorden schrij-

ven op de vragen over hulp. Daarna maakten de 
kinderen samen een vuurtoren en de volwasse-

nen per groepje een dankgebed en voorbeden.  

Op 13 oktober ging ds. Van der Werf verder met 

dit thema. Hij las Psalm 121 en preekte over het 

antwoord dat te vinden is in Psalm 139. 

Ds. Weidema leidde een mooie dienst in Assen 
onder de titel: De tijd heeft ons tot zover gebracht. Het kerkgebouw bestaat 110 

jaar, maar helaas heft de gemeente zich op 1 januari 2020 op. Het koor zong 

voor en met de gemeente. 

Ds. Van der Werf had het op 27 oktober over Halloween en over de grafschennis 

die in het nieuws was. De doden moet je met rust laten! Gelezen werd 1 Samuël 

28, waarin de wanhopige Saul, vermomd, een dodenbezweerster bezoekt om de 
geest van Samuël op te roepen (terwijl Saul zelf een verbod had uitgevaardigd 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.civ.nl/wp-content/uploads/2018/12/SOLASBOEI.jpg&imgrefurl=https://www.civ.nl/product/veiligheidsmiddelen/reddingsboei-30-s-i-zeevaart/&docid=ZuuPSAThwdctlM&tbnid=hieHGReraIJ_FM:&vet=10ahUKEwiqxJK_7PHlAhVS4qQKHVnRDpUQMwiPAigNMA0..i&w=600&h=600&bih=967&biw=1920&q=reddingsboei&ved=0ahUKEwiqxJK_7PHlAhVS4qQKHVnRDpUQMwiPAigNMA0&iact=mrc&uact=8
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om geesten van doden op te roepen). Volgens de vertalingen ziet de geestenbe-

zweerster een goddelijke gestalte (in de Statenvertaling staat goden) uit de aar-

de opkomen waar Saul hulp aan wil vragen. Bedoeld wordt dat het God zelf is 

die uit de aarde opkomt. Saul wordt erop gewezen dat hij zijn ellende zelf ver-

oorzaakt heeft omdat hij niet naar God heeft geluisterd. 
De oecumenische dienst in de Nicolaaskerk was op 3 november met als thema: 

Waartoe voel jij je geroepen. 

Het beleid is de kerk alleen te verhuren voor doopsgezinde activiteiten om te 

voorkomen dat de vrijwilligers te zwaar belast worden. Op 14 november is een 

uitzondering gemaakt voor een bijeenkomst van ds. E. du Rieu met een gesprek 

(in het Engels) met Omar Harami, directeur van Sabeel Jeruzalem, oecumenisch 

centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie. Br. A.A. de Vries zal zorgen voor 
verwarming, koffie en beamer. Omdat het geen activiteit is van onze gemeente, 

is het niet onze taak te zorgen voor publiciteit en ander zaken. 

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.45 uur deze 

vrij lange vergadering. 

Mads Haadsma 

 

Kring Paterswolde 

Hernnhutters  
 
Op woensdagmiddag 13 

november kwam de Kring 

Paterswolde bijeen bij de 

familie Reidinga. Na eerst 

te zijn ontvangen met 

thee, door Piet en Iet, liet  
Ds Klaas van der Werf, 

foto’s zien over de Eems-

landconcentratiekampen 

en het dorp van de Hernn-

hutters in Neu Gnadenfeld,  

2 km over de grens bij 

Nieuw Schoonebeek.  
 

Doopsgezinden en Herrnhutters hebben veel met elkaar gemeen. Beide tradities 

kennen het feit dat ze niet openlijk hun geloof mochten belijden en daardoor ook 

verdreven of gevlucht zijn. Zo zijn Doopsgezinden gevlucht in de 18e eeuw uit 

vooral Zwitserland naar Nederland en zijn Hernnhutters gevlucht uit Tsjechië 

naar Duitsland waar ze gastvrij werden onthaald door Graaf von Zinzendorf.  
Ze mochten van deze graaf op zijn landgoed een nieuw dorp ‘Hernnhut’ bouwen.  

 

Tot 1945 is dit dorp bestaan gebleven. Op het eind van de oorlog zijn ze voor de 

Russen gevlucht en konden ze niet meer terug. In 1946 kregen ze toestemming 

om te gaan wonen in het voormalig concentratie kamp Alexisdorf  bij Nieuw-

Schoonebeek waar ze het dorp van ‘De Nieuwe Genade’ oprichten: ‘Neu Gnaden-

feld’.  Het was niet alleen een informatieve bijeenkomst maar ook een bijeen-
komst om met elkaar te praten  over dingen die je bezighouden. 
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Het Noordelijk Doopsgezind Koor 
 

Het Noordelijk Doopsgezind Koor is in september 2019 het 3e seizoen ingegaan. 

Het koor telt momenteel 30 leden en staat onder leiding van Jellie Alkema.  

Onlangs gaven we een concert met aansluitend een High Tea in de DG. kerk van 

Roden, waarvan hierboven verslag is gedaan. 

Een week later, op 20 oktober 2019 heeft het koor medewerking verleend aan 
de jubileum/afscheidsdienst in Assen. Dit was een mooie dienst, maar wel met 

een dubbel gevoel, omdat de Doopsgezinde Gemeente Assen vierde dat hun 

kerkgebouw 110 jaar bestaat, maar de gemeente op 1-1-2020 de deuren moet 

sluiten. 

Op de 3e advent, 15 december 2019, zal het koor medewerking verlenen aan de 

dienst, die gehouden wordt in de DG. kerk in Roden. Een gezamenlijk dienst van 
de doopsgezinde gemeenten Groningen, Haren en Roden. Aanvang 10.00 uur; 

ds. Klaas van der Werf zal voorgaan in deze dienst.  

Op 24 december 2019 is er een kerstavonddienst in de DG. kerk in Haren.  

Aanvang 21.30 uur. Ook in deze dienst zal het koor medewerking verlenen en 

zal  

ds. Klaas van der Werf voorgaan. We zien uit naar inspirerende diensten. 

 
Marijke Dijksterhuis 

 
 

Muzikale en culinaire middag  

door het Noordelijk Doopsgezind Koor 
 

Op zondagmiddag 13 oktober jl. verzorgde het Noordelijk Doopsgezind Koor een 

optreden in de Vermaning van Roden. Het doel was tweeledig, allereerst om de 

bezoekers te laten genieten van mooie en leuke muziek en daarna van lekkere -

door de koorleden verzorgde hapjes.  

 

 

Als inleiding zong het koor onder leiding van haar dirigente Jellie Alkema, ‘Lead 
me Lord’, met een solo van Marijke Dijksterhuis. Daarna volgde de vierstemmige 

Singmesse van Anton Faist met de in de mis gebruikelijk onderdelen als: Zum 

Kyrië, Zum Gloria enz. Vervolgens speelden (koorlid) Hugo de Groot* en Jellie 

Alkema een vierhandig stuk, delen van de Sonate 1 van A. Diabelli. Hierna ver-

volgde het koor met een aantal variaties op het bekende lied ‘Die Forelle’ van 
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Franz Schubert, bij de meeste mensen wel bekend. De dirigente legde aan het 

publiek uit dat het koor na het oorspronkelijke lied van Schubert, verschillende 

variaties van Franz Schöggle zou laten horen met elk een eigen, muzikaal her-

kenbare stijl. ’Eine kleine Nachtforelle’ in de stijl van Mozart, vrolijk en met veel 

pa-pa-pa-pa; het ernstige en gedragen ‘Zur Ehre der Forelle’ als van Beethoven. 
Vervolgens een ‘gemütliche Forelle nach Wiener Art’, dan ‘de ‘Wolga Forelle’ en 

tot slot het opgewekte ‘Forella Italiana’ waarin het Italiaanse volksliedje ‘tiri 

domba’ is verwerkt. Het koor en dirigente kregen een groot, welverdiend ap-

plaus. 

Toen was het tijd voor een gezellig samen zijn onder het genot van koffie, thee, 

wijn en sappen en de heerlijke lekkernijen, door de koorleden verzorgd. 

Overigens, van de zgn. ‘soberheid’ van doopsgezinden was weinig te merken. 
Iedereen liet het zich goed smaken. Het was een zeer geslaagde middag. 

 

* NB. In de Vermaning is momenteel een expositie van schilderijen van Hugo de 

Groot, ‘van zomer naar winter’. 

 

Mads Haadsma 

 

 

Zusterkring 4 november 2019 
 

Deze maandagmiddag waren we met zestien zusters. Gerbrig opende met het 

noemen van de vele gedenkdagen deze week. Eerst 31 oktober Halloween. Bij 

ons niet zo erg ingeburgerd. Oorspronkelijk bij de Kelten ontstaan. Door zich te 

verkleden en zelfs een masker te dragen hoopten ze, niet te herkennen zijn als 
levende, omdat door de overledenen een nieuwe ziel gezocht werd, zo dachten 

ze. Dan 1 november Allerheiligen en op 2 november Allerzielen. Dan worden alle 

overledenen herdacht en 6 november is dankdag voor het gewas en arbeid.  

Ook het jaarthema voor 2019/2020: Van waar komt onze hulp?, werd nog even 

over gesproken. We zongen: Om te leven met zovelen, tekst Jan van opbergen 

en op de melodie van “Wat de toekomst brengen moge”.  
Deze middag zou de Friese dichter dhr.Wytse Brandsma eigenlijk onze gast zijn, 

maar helaas moest hij afzeggen wegens familie omstandigheden. Daarom had 

Mads een spel meegenomen met kaartjes met diverse vragen, en na de thee 

kregen we elk twee kaarten om erop te reageren. Zoals b.v. Hoe ga je om met 

kritiek?, durf je je kwetsbaar opstellen?, kan je een complement geven en ook 

goed ontvangen?, geef je graag hulp en kan je gemakkelijk hulp vragen?, wie of 

wat helpt je in het leven. Het gaf stof tot nadenken en tot gesprekken anders 
dan anders. Je leert elkaar toch weer iets beter kennen en begrijpen. Een fijne 

en goede middag. We eindigden met het zo bekende doperse lied: ”Ik voel de 

winden Gods vandaag”.  

 

Onze volgende bijeenkomst is 25 november, twee uur. 

Dan gaan we o.a. weer liturgiekaartjes versieren voor 
de Adventsavond.(dinsdag 17 december 19.30 u). 

  

Graag een naald met een groot oog, b.v. een maas-

naald, en een schaartje meenemen. 

 

Ria Dijkman  
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30+ 
    

De 30+ groep houdt zich dit 

seizoen bezig met het jaarthe-

ma, ‘van waar komt mijn 
hulp?’. Dit doet zij aan de hand 

van het werkmateriaal dat de 

GDB beschikbaar heeft gesteld. 

Afgelopen keer hebben we al-

lemaal Psalm 121 in onze eigen 

woorden of beelden vertaald. 
Hieronder de uitwerkingen die 

we zo bijzonder vonden dat wij 

u er van mee wilde laten genie-

ten! 
 

Anne-Geertje Hoekema 
 

Psalm 121 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 
Vanwaar komt mijn hulp? 

Mijn hulp komt van de Eeuwige 

De maker van hemel en aarde 

Hij laat je voet niet wankelen 

Niet sluimert hij, die over je waakt. 

Zie, hij sluimert niet en slaapt niet, 
die waakt over Israël 

De Eeuwige is het die over je waakt 

De Eeuwige is je schaduw aan je rechterhand 

Overdag steekt de zon je niet, 

noch de maan in de nacht 

De Eeuwige waatk over je tegen alle kwaad, 

Hij waakt over je ziel 
De Eeuwige waakt over je gaan en komen 

Van nu en tot in eeuwigheid. 
 

Zoekend naar jou vind ik licht in je ogen 
Hoop, overstijgend, verbindend en kracht 

Mens tegenover, mijn spiegel, kompas 

In het zoeken naar zin , naar bedoeling, naar samen 

Voel ik met jou een verbinding groter dan ons 

Licht dat er was, dat er is en zal zijn 

Ik ben deel van dat licht doel van die oneindige lijn. 
 

Je kunt het zien in een hemelsblauwe lucht 

Voor elk schepsel is aandacht 

en sta daar eens bij stil 

Vertrouw op het goede 
en geef het vertrouwen door 

Wees een deelgenoot van deze aarde 
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in kleine en grote dingen 

 

 

Ik wordt verblind door het licht 

toch zie ik dat niet aan als het 
einde van de tunnel 

Waar kan ik gaan en staan 

ik voel geen hemel en aarde 

Het grappige is dat ik wel voortga 

en niet weet waar die moed  

vandaan komt 

Ik verlang naar een rustige slaap 
om na te denken over mijn be-

stemming 

Mijn geest roept en trekt 

wie zet er eigenlijk: doorgaan?! 

Ik steek mijn kop boven het  

maaiveld uit 
en het zicht 

Zicht op het goede 

Het licht op in mijn gezicht 

de kracht die ik voel is eindeloos 

Als ik het niet weet, 

wie helpt mij dan? 

Bestaat (er een) God, 
die mij dan de weg wijst? 

Iemand die voor mij zorgt, 

op ieder moment 

En niet alleen voor mij zorgt 

maar voor iedereen? 

Is er een God 
die altijd met mij meekijkt? 

Is er een God 

die mij bescherming biedt? 

Is er een God 

die mij beschermt tegen  

kwade invloeden? 
Is er een God 

die dat altijd & voor nu  

& oneindig zal doen? 

 
 

Ik kijk om mij heen 

en zie alle mensen 

Een wind, een geest, waait tussen-

door 

en doet de mensen opmerken 

Vragen, verwondering, antwoorden 
worden door de geest meegenomen. 

Ieder zijn eigen vlammetje brandend 

houden 

maar ook als een baken voor de an-

der 

Ieder naar zijn eigen plek op deze 
aarde 

maar wel samen op weg 

Een geest, een wind, die ons mensen 

in beweging zet 

van generatie tot generatie 
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In memoriam 
 
Geertruida Margaretha Meihuizen 

Truus 

 

Winschoten, 15 november 1932 -- Assen 30 okt 2019 

 

Op woensdag 30 oktober 2019 overleed in haar appartement in Vijvershof in As-
sen, Truus Meihuizen op 86-jarirge leeftijd. Geboren in Winschoten, waar haar 

vader bij de Belastingdienst werkte, verhuisde de familie al spoedig naar de Frie-

se Straatweg in Groningen. Groningen werd dan ook de plek waar Truus op-

groeide. Na  haar middelbareschooltijd ging Truus de opleiding doen voor docen-

te aan het Rollencate-instituut te Deventer. Hiervoor moest ze op kamers, maar 

door de hechte contacten met thuis vond ze dat niet erg. Na haar opleiding is ze 

docente geworden in Assen en werd Assen haar thuis.  
 

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

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

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

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

‘hervormd dominees-dochter’ was, was  de  kerkelijke traditie haar niet vreemd. 
Of  beter gezegd: de vrijzinnige traditie. Voor Truus was niet alleen het geloof 

belangrijk, maar veel meer hoe je dit geloof praktisch gestalte gaf. 

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

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

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

gestalte gaf.  

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

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

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

derland. 

 

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

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

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

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

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

ken.  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ge! Zij mocht 86 jaar worden. 

 

Ds Klaas van der Werf 
 

 

Kerstcollecte 2019  
(Jeugdfonds)  
 

Omdat de bank zakelijke rekeningen, 

waaronder die van kerkelijke instellin-

gen ''op de computer wil hebben", 

hebben wij afgelopen voorjaar de saldi 

van het Jeugdfonds overgedragen aan 

de kerkenraad van onze gemeente. Het Jeugdfonds heeft vanaf 1981 be-

staan, ten dienste van een actieve groep jeugd in de leeftijd van plm 18 

t/m 25 jaar en de zondagsschool. Het jeugdwerk voor de oudere jeugd 

doen we samen in GDS-verband, financieel draagt onze gemeente flink bij 
voor die groep (zie begroting). Voor de zondagsschool vragen wij uw aan-

dacht in de kerstperiode. Wij verzoeken u een apart girootje in te vullen 

voor het zondagsschoolwerk, de banknummers vindt u onderstaand. Het 

nummer van het Jeugdfonds is vervallen evenals de wijkcollecte. 

ING bankrekening NL76INGB0000826741 

ABN-AMRO            NL66ABNA0210256184, beide t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Haren (zondagsschool) 

 
T.Koorn-Gulmans, bestuurslid vanaf 1999 

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

Voor verdere gegevens "Zie naar ons" 1933-2008, blz 93 en 94. 

 
 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.sprenglevend.nl/uploads/klant244/(2)Kerstcollectes.jpg&imgrefurl=https://www.sprenglevend.nl/geef__voor_mensen_ver_en_dichtbij/&docid=EXClSrdMb5xt6M&tbnid=37hJuQDr4jV13M:&vet=12ahUKEwig5_mz-PHlAhUKU1AKHTEmAiI4yAEQMygBMAF6BAgBEAI..i&w=500&h=352&itg=1&bih=967&biw=1920&q=Kerstcollecte&ved=2ahUKEwig5_mz-PHlAhUKU1AKHTEmAiI4yAEQMygBMAF6BAgBEAI&iact=mrc&uact=8
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In memoriam zr. Grietje Jepma - Zijlstra  
 
Grietje Zijlstra werd op 18 april 1932 op de boerderij in Schettens  

geboren in een gereformeerd gezin. Zij was een nakomertje met  

een oudere broer en zus. Na het overlijden van vader Zijlstra is  

haar moeder met drie kinderen naar Leeuwarden verhuisd en  

daar heeft Grietje belijdenis gedaan. Haar moeder had een  

zwakke gezondheid. Eerst samen met haar zuster en later  
alleen zorgde zij voor haar moeder.   

In Leeuwarden heeft zij de MULO gedaan. Ze werd verliefd op een gereformeerde 

broeder die net als zij bij de Sociale Dienst werkte: Jan Jepma. Ze trouwden in 

de kerk. Broeder Jepma had thuis vier kinderen rondlopen. Ze kregen samen nog 

twee dochters.  

Dat was een heftige tijd. Haar moeder was er niet echt blij mee: een weduwnaar 

met zoveel kinderen. Maar nu koos ze voor zichzelf. In zo’n groot gezin als nieu-
we vrouw binnenkomen, viel, zacht uitgedrukt, zwaar. Je neemt je een onver-

vangbare plaats in, voor iedereen moeilijk. 

In de dienst lazen we psalm 23: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan 

niets. 

Psalm 23 sluit naadloos bij haar situatie en geloof aan: “Al gaat mijn weg door 

een donker dal, ik vrees geen enkel gevaar, want U bent bij mij.”  Zij haalde  er 
kracht uit voor de moeilijke momenten in haar leven. “Hij geeft mij nieuwe 

kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn naam.” De woorden van 

die psalm hebben haar steeds doen doorgaan, volhouden. 

In den beginne ging het gezin twee maal per zondag na de kerk. Dat sleet op 

den duur. Bij de jongste dochters was dat voorbij. Het was eerst een best wel 

strenge tijd waar op zondags niet veel mocht. Na de dienst was er altijd zelfge-

bakken appeltaart. Bij het eten werd er gebeden en uit de Bijbel gelezen. De kin-
deren gingen naar een christelijke school. In Leeuwarden was zuster Jepma ac-

tief betrokken bij de kerk o.a. bij de Vrouwenvereniging. 

In 1972 verhuisde een deel van het gezin naar Beilen. Opnieuw sloten Grietje en 

Jan zich aan bij de Gereformeerde Kerk. Jan en Grietje zetten zich van harte in 

voor de vrede. Zij had een actieve rol rond het IKV. Eind zeventiger jaren, begin 

80, waren er overal vredesdemonstraties. In Beilen was er een vredesmars langs 
de kerken. De deuren van de Gereformeerde Kerk bleven gesloten. Dat viel to-

taal verkeerd. Jan bedankte voor die kerk. Grietje bleef lid. Zij is halverwege de 

tachtiger jaren zelfs ouderling geweest in de Gereformeerde Kerk. Broeder Jan 

Jepma werd lid van de Doopsgezinde Gemeente Assen. Begin negentiger jaren 

begon zij af en toe mee te gaan naar de doopsgezinden. Zij steeg boven de ver-

schillende richtingen uit. 
Na het overlijden van Jan, haar enige en grote liefde werd ze heel actief in de 

doopsgezinde gemeente en gastlid. Ze ging hier zondags naar de kerk. De Ge-

meente was blij met haar. Ze was heel vriendelijk en duidelijk aanwezig. Ze 

bracht leven in de “brouwerij”. Ze werd enthousiast lid van de zusterkring en 

hield daar bijvoorbeeld een boekbespreking. In de gespreksgroep roerde ze zich 

en bakte cake voor de groep. Grietje had een grote Bijbelkennis en praatte er 

gemakkelijk en graag over. Vorig jaar september, bij de opening van het zuster-
kringseizoen nodigde ze de zusterkring bij haar uit in het Spectrum: eerst bij 

haar thee en daarna een maaltijd.  

De laatste jaren voelden goed voor haar. “Hij laat mij rusten in groene weiden en 

voert mij naar vredig water.” De laatste 1½ jaar kwam ze steeds minder in de 

kerk in Assen. Op maandagavond zijn er in het Spectrum diensten met steeds 

andere voorgangers. Ze genoot ervan, zelfs van de dominee van artikel 31.   
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“Uw stok en uw staf, ze geven mij moed”. Dat was in Beilen Gepke voor haar. 
Hulp in de huishouding, haar rechterhand. Gepke ging ook met haar mee naar 

het ziekenhuis. Het werd een dikke vriendschap.  

Een bijzondere vrouw, zuster Jepma: ze was intelligent, ruimdenkend, belezen, 

vrolijk, praatgraag, warm, gelovig, zorgzaam, streng, niet veroordelend, gelo-

vend in de gelijkwaardigheid van mensen, moeder, oma, overgrootmoeder, 

vriendin en gastvrij. “U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft 
mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.” Het gaat voor mij hier om de over-

vloed die ze ervoer. En die ze door wilde geven, bijvoorbeeld in het delen van 

snoep en eten. Overvloed die ze ook ervaren heeft in haar kleinkinderen. Ze was 

gek op hen. Dat was wederzijds.  Een oma van goud. 

Zondagavond 20 oktober 2019 was haar leven hier opeens en totaal onverwachts 

voorbij. Zij is teruggekeerd in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen, zo-
als de psalm zegt, bij haar geliefde Jan. Bij ons blijft de leegte en het gemis. Wij 

wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en al haar dierbaren heel 

veel sterkte en Gods nabijheid in de komende tijd. Zij leeft voort in de herinne-

ringen, in de verhalen die steeds weer verteld zullen worden, in onze harten. 

 Ds. Peter B.C. Lindeboom. 

 

 

Vanuit de kerkenraad  
 

Op woensdag 2 oktober kwam de kerkenraad weer 

bijeen. Na de opening door de voorzitter las  

zr. R. de Poel het gedicht “Het is goed”. 

 

Er is licht, er is donker 

en het is goed 
Licht om wat groeit en bloeit 

met kleur te zien spelen; 

donker om aan de hemel 

sterren te zien flonkeren. 

Leef en bid 

met dag en nacht. 
 

Er is zomer, er is winter 

en het is goed. 

Zomer om naar buiten te gaan 

en om op pad te gaan; 

winter om met alles om je heen 
op adem, tot rust te komen. 

Leef en bid 

Met de seizoenen mee. 

 

 
 

 

 

 

 

Er is spreken, er is zwijgen 
en het is goed. 

Spreken om te zeggen 

waarvan 

hart en hoofd vol zijn; 

zwijgen om te beleven wat 

geen woord zeggen kan. 
Leef en bid 

met alle leven mee. 

 

Het volgende agendapunt was de organisatie van de jubileum- en afscheids-

dienst op 20 oktober. De concept liturgie is klaar, uitnodigingen zijn verstuurd. 

De praktische organisatie wordt doorgenomen; catering, inrichten kerkzaal en 
andere ruimtes etc. 

We bespraken hierna het onderwerp financiën. Het is op dit moment nog lastig 

om een inschatting te maken van de uitgaven die ons nog te wachten staan. Een 

aantal grote betalingen kunnen ook over 31 december 2019 heen worden getild. 

Het jaar 2019 wordt een “verlengd boekjaar”. Dit loopt door tot alle financiële 

afwikkelingen zijn geweest. We gaan in kaart brengen welke subsidies zijn ont-
vangen en welke terug moeten worden betaald. We besluiten afrondend een ac-

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.debijbel.nl/api/thumb.php?zc%3D1%26w%3D1000%26src%3DNBGSERVER/image/De_Bijbel_over__hoop,_licht.jpg&imgrefurl=https://www.debijbel.nl/ontdek-en-ervaar/de-bijbel-over/3653/licht&docid=Q6LJZNlSn17NyM&tbnid=VX-o8D2El2JWaM:&vet=10ahUKEwjsrNWq-fHlAhUouqQKHfrfBQMQMwhvKBkwGQ..i&w=1000&h=1000&bih=967&biw=1920&q=licht&ved=0ahUKEwjsrNWq-fHlAhUouqQKHfrfBQMQMwhvKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
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countant in te huren die de definitieve boekhouding gaat controleren en goed-
keuren. 

De concept overeenkomst DGG m.b.t het pastoraal werk ds. Van Hoorn wordt 

besproken. 

Verder stuurt de voorzitter een officiële brief, conform ons reglement, aan de 

ADS met daarin de datum van opheffing en de verkoopdatum van het gebouw. 

Intussen zijn er al diverse gesprekken geweest met de ADS, de brief is slechts 
een formaliteit. 

In januari 2020 gaan we ons buigen over de archivering van de laatste stukken. 

Tot 2005 zijn alle belangrijke stukken ondergebracht bij het Drents archief. 

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd. 

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

heid in de komende diensten vastgesteld. 
De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 5 november, 19.30 uur. 

 

Jelly Wester ( secretariaat) 

 

 

Vanuit de kerkenraad  

Op dinsdag 5 november kwam de ker-

kenraad weer bijeen. Na de opening las 
br. Anema het gedicht “Zegenbede van 

de regenboog” uit Onderweg van de 

DG Leeuwarden, geschreven door ds. 

Akse. 

De ingekomen stukken, waaronder vele kaartjes voor en n.a.v. onze jubile-

um/afscheidsdienst, worden doorgenomen. Ook het nieuwe contract m.b.t. het 

pastoraat door ds. S. Van Hoorn-Dantuma is besproken. 

De verdeling van de inventaris stond weer op de agenda. We gaan eerst inventa-

riseren wat van wie is. Er zijn ook persoonlijke eigendommen van leden en oud-

leden aanwezig. Binnenkort gaan we met de kopers door de kerk om de overna-

me van sommige inventaris stukken te bespreken. 

De voorbereiding van de dienst van 17 november, waarin we de leden gedenken 

die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen, wordt doorgenomen. Ook de voorberei-
ding van de kerstdienst, met medewerking van het gospel koor El Elohim, stond 

op de agenda. We willen deze dienst afsluiten met soep en broodjes omdat het 

tevens onze allerlaatste dienst is. 

Daarna nemen we door welke acties al zijn ondernomen m.b.t de opheffing van 

de DG Assen en welke nog moeten gebeuren. De in het verleden ontvangen sub-

sidies zijn in kaart gebracht en t.z.t volgt de financiële afwikkeling. 

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd. 

De aanwezigheid in de komende diensten wordt besproken en de datum van de 

volgende vergadering. Deze is op dinsdag 26 november. 

Jelly Wester ( Secretariaat ) 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/dragovich/dragovich1304/dragovich130400006/18790197-art-tekening-regenboog-abstracte-verf-ge%C3%AFsoleerde-achtergrond.jpg&imgrefurl=https://nl.123rf.com/photo_18790197_art-tekening-regenboog-abstracte-verf-ge%C3%AFsoleerde-achtergrond.html&docid=4T5oBH4g79oZwM&tbnid=ITT2pyFZ4HUXvM:&vet=10ahUKEwjl8cCWhvLlAhVZwAIHHT-rAegQMwi6AShLMEs..i&w=1300&h=764&bih=967&biw=1920&q=regenboog&ved=0ahUKEwjl8cCWhvLlAhVZwAIHHT-rAegQMwi6AShLMEs&iact=mrc&uact=8
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Gespreksgroep Donderdagochtend 
 
Op 24 oktober kwam de gespreksgroep weer bijeen. Er waren enkele afwezigen 

en we hoorden het bericht dat zr. Gré Jepma was overleden. Zij was jarenlang 

een actieve deelneemster aan de gespreksgroep. 

Als onderwerp hielden we ons bezig met het jaarthema van de broederschap: 

”Vanwaar komt mijn hulp” 

We lazen Psalm 121 en vergeleken de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling 
met die van de Willibrordvertaling. 

Wat voor hulp is er: materieel, geestelijk, religieus. 

Zoals gewoonlijk kwam er al pratende al een heleboel los, persoonlijke verhalen 

want dat kan in deze groep. 

Na de koffiepauze kregen we allemaal een kaartje, dat we uit een grote stapel 

kozen. En op dat kaartje stond een vraag met betrekking tot hulp, te ontvangen, 

gegeven, verkregen, op veel verschillende manieren. Ook daaruit kwamen aller-
lei reacties, die maakten dat we ons samen verdiepten in het thema.  

We zullen op een andere manier daar nog weer verder op doorgaan. 

Natuurlijk hebben we ook weer even gespro-

ken over: hoe nu verder na 31 december. 

De kans is aanwezig dat we bij de nieuwe ei-

genaar van de kerk zo nu en dan ruimte kun-
nen huren om samen te komen. Want eigen-

lijk willen we allemaal nog best even door-

gaan. 

De volgende bijeenkomst is op 28 november 

en in dit jaar de laatste op 19 december. 

 

Gabe Hoekema 
 

 

 

Avondgespreksgroep  
 

De avondgespreksgroep kwam op woensdag 16 oktober weer bij elkaar. Op deze 

bijeenkomst hebben we het onderwerp “zegenen” uit het boekje “Van waar komt 
mijn hulp?” besproken. Elke kerkdienst eindigt met het uitspreken van de zegen. 

Wat wensen we elkaar dan toe? Wat betekent dit uitspreken van de zegen voor 

ons, is het slechts een ritueel of toch meer? 

En soms voelen we ons op een bepaalde manier gezegend, door omstandigheden 

of door de mensen die om je heen staan. Op zo`n moment kun je ervaren dat de 

gegeven werkelijkheid niet de beslissende factor in je leven hoeft te zijn. Je ge-

zegend voelen geeft waarde aan je bestaan. 
 

Tel je zegeningen één voor één, 

tel ze allen en vergeet er geen. 

Tel ze allen, noem ze één voor één, 

en je ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
De volgende bijeenkomst is op woensdag 20 november  

o.l.v. ds. S. van  Hoorn-Dantuma. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.buurtplein.nl/resources/uploads/bestanden/_1165x450_fit_center-center/mijn-vraag.jpg&imgrefurl=https://www.buurtplein.nl/vraag/&docid=3F1QuA1liCsIqM&tbnid=iiQIFOxlQCovfM:&vet=10ahUKEwiegMjjh_LlAhXMC-wKHX1BAX8QMwhNKAEwAQ..i&w=675&h=450&bih=967&biw=1920&q=vraag&ved=0ahUKEwiegMjjh_LlAhXMC-wKHX1BAX8QMwhNKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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 “Preekboek” 
 
In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten.  
 

Zondag 20 oktober 2019  vierden we het 110 jarig bestaan van ons kerkgebouw 

en was het tevens de afscheidsdienst van de DG Assen die met ingang van 2020 

ophoudt te bestaan. Ds. T. Weideman-Bos ging voor in deze dienst met als the-

ma “Tot hier heeft ons de tijd gebracht”. Het Noordelijk Doopsgezind koor ver-

leende haar medewerking aan deze bijzondere dienst. Tiny van Nimwegen be-

speelde het orgel. 

Samen hebben we prachtig liederen gezongen en geluisterd naar de woorden uit 

Exodus 15 naar Huub Oosterhuis. 

 

“Toen werd een spreken vernomen, het kwam van rotsen omlaag als een wolk; 

omkraagd door vuurgloed van stilte. Wij die het zagen wisten, dit Woord wordt 

ons leven die het bittere zoet maakt, Hij zal ons dragen op handen tot waar we 

zijn.” 

 

We kunnen met weemoed maar ook met heel veel liefde terugkijken op deze 

sfeervolle dienst.  

Welkom door br. A. Anema bij deze dienst. 

 
Broeders en zusters, 

wat mooi dat U met zovelen bent gekomen.  Hartelijk welkom                                                    

in deze bijzondere dienst op zondag 20 oktober in het jaar 2019. 
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Ik noem bewust “in het jaar 2019” omdat wij vandaag stil staan bij het feit                
dat - 110 jaar geleden - het kerkgebouw in opdracht van de toen nog prille 

Doopsgezinde Gemeente is gebouwd en in oktober van het jaar 1909 in gebruik                 

is genomen.  

 

Toen wij meer dan een jaar geleden bedachten om op de een of andere wijze stil 

te staan bij het 110 jarig bestaan van het kerkgebouw hadden wij nog niet voor-
zien dat 2019 tevens het laatste jaar zou zijn dat er nog een DG is in Assen.  

Uiteraard was het afnemende aantal leden en chronisch gebrek aan opvolgers in 

de KR een punt van zorg. Toch hadden we steeds de instelling van zoiets als: 

”Laten we niet somberen”. Laten we vooral koesteren wat we wel hebben. 

Wat hebben wij: Wij hebben een gemeente waar het omzien naar elkaar - met 

een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het functioneren van de Gemeente - 
hoog in het vaandel staat en nog steeds! 

 

Het is juist dáárom vanuit die grote zorg en verantwoordelijkheid dat we als KR            

er steeds meer van overtuigt raakten: “Dit gaat zo langer niet.” Misschien nog 

wel enkele jaren, maar zo zeiden wij: “Wij willen als Gemeente niet uitgaan als 

een nachtkaars.” 

En zo is het dan gekomen dat na rijp beraad wij als Gemeente unaniem tot op-
heffing hebben besloten.  

Een zeer belangrijk punt van aandacht is daarbij dat alle leden en belangstellen-

den een bij hen passende overgang krijgen, desgewenst naar veelal een andere 

Doopsgezinde gemeente.                 

Als geen ander weten wij dat dit voor veel leden en belangstellenden een grote 

en moeilijke stap is. Het valt zwaar het vertrouwde, het eigene te moeten opge-
ven.  

 

De uiteindelijke keuze: Waar kies ik voor ligt - Doopsgezind eigen - te allen tijde 

bij de leden en belangstellenden zelf.  

Ongetwijfeld kan onze waarnemend predikante da. S. van Hoorn – Dantuma   - 

zij die vanuit het verleden zo vertrouwd is met onze Gemeente - daarbij zo nodig 
de leden en belangstellenden tot steun zijn.  

Wij waarderen het uitermate dat na het voor ons zeer plotselinge vertrek van ds. 

Kikkert da. Van Hoorn direct bereid was weer in te springen voor het pastoraat.            

Het is of was ze nooit weggeweest. Werkelijk van grote betekenis in deze laatste 

maanden van onze Gemeente.  

Ik wil dit deel van mijn verhaal afronden met een kort stukje uit een Taizé lied 

op basis van psalm 16, vers 1 en 11.  
 

“Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

U wijst mij de weg ten leven.” 

 

En nu nog het volgende. 

U zult ongetwijfeld benieuwd zijn naar wat er met het kerkgebouw gaat gebeu-
ren.  Als gemeente zijn wij er zeer mee ingenomen dat het kerkgebouw een 

functie krijgt die heel goed past bij het gebouw en bij de buurt. 

De kerkzaal blijft als monumentaal bouwwerk intact en zal een galerie functie 

krijgen. De aanbouw krijgt een geheel andere functie. Hier zal een kleinschalige 

dagopvang / - besteding voor volwassenen worden gerealiseerd. Beide functies 

vinden wij zeer passend. Ook omdat de kerkzaal hiermee openbaar toegankelijk 

blijft.  
 



Doopsgezinde gemeente Assen 

 

 
24 

 

Na deze woorden gaan wij over tot de viering. Zoals u hebt kunnen lezen in de 
liturgie gaat da. T. Weidema - Bos uit Meppel hierin voor. Naast orgelspel kunt u 

genieten van het Noordelijk Doopsgezind Koor. 

Ik wens u een goede en inspirerende dienst.            

Br. A. J. Anema, voorzitter van de kerkenraad 

 

 
 

Zondag 3 november 2019. 

  

Voorganger              - ds. W. Huizing  

Organist                   - zr. Tiny van Nimwegen 

Thema           - “ De blinden  
weer laten zien". 

Muzikale overdenking - “ Uit een Aria van G.F. 

Händel ”. 

 
 

 
 

                     

AGENDA 

 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten  

van de Doopsgezinde Gemeente te Assen 

 

Zondag  17 nov. 10.00 uur ds. Klein Nagelvoort.  

     Einde kerkelijk jaar 

Woensdag 20 nov. 14.00 uur Zusterkring. Wietske en Jelly 

       vertellen over hun reis “In de voetspo-

ren 

                                                    van de Ottomanen”. 

Woensdag 20 nov. 20.00 uur Avondgespreksgroep met ds.  

     S. van Hoorn 

Donderdag 28 nov. 10.00 uur Ochtendgespreksgroep met 

     ds. G. Hoekema 

Zondag  1 dec. 10.00 uur Zr. Hannah Bruin. 1ste Advent. 

Zondag  15 dec. 10.00 uur Ds. Yetsenga. 3rd advent 

Dinsdag   17 dec. 14.00 uur Zusterkring 

Donderdag 19  dec.  10.00 uur Ochtendgespreksgroep met 

     ds. G. Hoekema 

Woensdag 25 dec. Ds. T. Weidema-Bos, Kerstviering en 

     tevens onze allerlaatste dienst.  

     Medewerking verleent het gospelkoor  

     El Elohim. 
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Beste mensen  

van alle comforter-groepen in Nederland, 
 

Er is heel wat te melden! 
 

Ten eerste: In 2020 wordt wereldwijd gevierd dat MCC (Mennonite Central 

Committee, Noord Amerikaans Hulp en Vredeswerk) 100 jaar bestaat! 

In Noord-Amerika is het idee ontstaan om op 18 januari 2020 zoveel mogelijk 

comforters met elkaar te maken. In Duitsland en Zwitserland doen op die dag 

ook enkele gemeentes mee. In Nederland willen wij mee doen door net als in 

2018 een gezamenlijke 
 

“Winterwarme –Comforter-Maak-Dag” 
 

te organiseren in Dopersduin. Iedereen die mee wil helpen comforters te maken 
of een comforter wil leren maken is van harte welkom. Neem je lappen/lapjes 

(15x15 cm)/ naaimachine/garen/ spelden en naalden/rolmes/snijmat mee. Ook 

wie dit alles niet heeft is van harte welkom om mee te doen. Er is genoeg werk 

voor iedereen! 

Voor eten en drinken (vrijwillige bijdrage) wordt gezorgd. 

 

Plaats: Dopersduin,  
Oorsprongweg 3 in Schoorl 

 

Dag: zaterdag 18 januari  

 

Tijd: 10.00 – 16.00 uur 
 

Informatie en opgave bij:  

Marjan Huisman en  

Jeannette Stenvers:  
 

comforters@doopsgezind.nl 
 

Ten tweede: de volgende Europese gezamenlijke zending hulpgoederen zal in 

het najaar 2020 zal plaatsvinden en zal gaan naar het Midden-Oosten. Details 

over het inzamelen volgen later. 
 

Tenslotte: Er kunnen weer tasjes genaaid worden! Deze zullen met de zending 

in het najaar 2020 mee gaan hetzij als “hygiëne-kits” (gevuld met toiletartikelen 

en handdoek) of als “school-kits” (gevuld met schoolartikelen). We wachten be-

richt af van MCC waar de spullen naar toe zullen gaan en waar ter plekke het 

meest behoefte aan is. Maar er kan begonnen worden met naaien! 
Voor de tasjes voor beide “kits” wordt uitgegaan van hetzelfde patroon.  

(zie bijlage) 

Contactpersonen van groepen: graag deze informatie doorgeven aan de deelne-

mers. 
  

Hartelijke groet, Marjan en Jeannette 

mailto:comforters@doopsgezind.nl
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PATROON TASJES  

Vertaling en toelichting patroon voor tasjes (kit bag) voor hetzij voor 

schoolspullen voor kinderen, hetzij voor toiletartikelen.  

Stof nodig voor tas:  stevige katoen lap, 100 x 35 cm  (dit is stof incl. de 

zomen) 

Stof nodig voor 2 koorden: 85 x 5 cm, zelfde stof of andere bijpassende of 

afstekende stof 

         
WERKWIJZE:  

1. Maak een klein (rol)zoompje rondom  grote lap. Is het een hele stevig stof, dan 

kunnen de randen ook “ge-zigzagd” worden en dan kan er een plat zoompje in. 

2. Vouw korte kanten 5 cm naar binnen, en stik vast 0,3cm van de onder-vouw (dit is op 

het zoompje) en ongeveer 1 cm van de bovenrand. 

3. Vouw de tas in tweeën, goede kanten naar buiten, stik zijnaden dicht van onder tot aan 

omgevouwen rand (5 cm onder bovenrand). 

4. Maak van de lange stroken 2 koorden. Rijg 1 koord door een sleuf, ga aan de andere 

kant weer terug. Knoop of naai  het koord vast. Herhaal dit met het andere koord, 

maar doe dit tegengesteld aan het eerste koord. 

5. Als de tas af is, is de maat 30 x 43 cm en kun je de koorden aantrekken.  

 

NB: gebruik neutrale stof, geen nationalistische afbeeldingen of beesten! 
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Sjongers   Activiteiten in november 
 

De Jan de Roas Sjongers onder leiding van Sitta Bosman geeft vrijdagavond 1 

november een concert in de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat 36 in Heeren-
veen. Het koor, dat vernoemd is naar de bekende Friese straatzanger Jan de 

Roos, bestaat geheel uit mannen maar heeft wel een vrouwelijke dirigent. De 

Roos woonde tot zijn overlijden in 1979 in de stad Groningen en werd 83 jaar 

oud. Heel Noord-Nederland was zijn werkterrein. Het koor wil de naam van deze 

markante volksfiguur in ere houden. Het repertoire van de Jan de Roas Sjongers 

kent vele genres. De talrijke wereldse liederen worden in meerdere talen gezon-
gen. De toegang bedraag 7,50 euro (inclusief 1 consumptie). Aanvang: 20.00 

uur. 

Op woensdagavond 27 november om 19.00 uur wordt in de Doopsgezinde Kerk 

de film ‘Stellet Licht’ vertoond. De film laat het leven zien van een besloten ge-

meenschap van Mennonieten in Mexico. De acteurs en actrices zijn zelf ook Mexi-

caanse Mennonieten. De toegang bedraagt 5 euro (inclusief 1 consumptie). Na 

de film is er gelegenheid tot een nagesprek. 
 

De twee genoemde activiteiten worden georganiseerd door de Activiteitencom-

missie van de gemeente Heerenveen-Tjalleberd. 

 

Non dualiteit, expressie & communicatie (8 zaterdagen) 
 

voorbij de wereld van goed & kwaad 
      voorbij de pijn,  groeit een tuin 

   waar de liefde eeuwig bloeit 

         ik ontmoet je daar  

tekst Rumi (dichter)  

Deze wereld wordt in de ochtenden aange-
sproken door creatief te werken ( je hebt 

geen creatieve ervaring nodig ). In de middag 

krijg je vaardigheden aangereikt om de beeld-

taal om te zetten in spreektaal terwijl je met 

deze oordeelloze wereld in contact blijft naar 

jezelf toe en in contact met anderen. Je leert 
vanuit vertrouwen te communiceren ongeacht 

de relatie of situatie terwijl je in het volle be-

zit blijft van je realiteitsbesef. Niks zweverigs! 

Eén keer in de drie weken oefenen we een 

dag tijdens de cursus met de vaardigheden 

aan de hand van voorbeeldsituaties en/of si-
tuaties uit jullie dagelijkse praktijk. 

   De cursus kan ook gebruikt worden als intervisie & supervisiegroep! 

NON DUALITEIT, EXPRESSIE & COMMUNICATIE 

Introductie: zaterdag 26 oktober, 16 november, 14 december 2019 

Start:  25 januari 2020 

Data:   25 jan., 15 febr., 7 & 28 mrt., 18 apr., 9 & 30 mei., 20 juni 2020 

Tijd:  10.00 - 17.00 uur 
Plaats: Oude Boteringestraat 63a, Groningen 

Prijs:   75,- euro per dag / (8x)600,00 euro incl. materiaal 

Opgave:  Donna Huizenga 0503141125 / 0640414236 

www:  universeelcoachen.nl staan de thema’s per dag beschreven 
 

Warm welkom, Donna Huizenga 
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Adventsliturgie en Kerst-Inn 
 
Op de Tweede Adventzondag (8 december)  
wordt in de Vermaning aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen  
een bijzondere Adventsliturgie gehouden.  

 
Deze is gebaseerd op de Engelse traditie van  
‘Lessons and Carols’, maar krijgt op deze dag een eigen invul-
ling. Er worden traditonele Adventslieden gezongen.  
Dit in wisselzang met de aanwezigen.  
Het Kleinkoor van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente  
Heerenveen-Tjalleberd onder leiding van Johan G. Koers,  

enkele instrumentalisten en Pieter Post (lector) verlenen  
medewerking aan deze Adventsliturgie.  
Aanvang: 14.00 uur.  

De toegang is gratis.  
Informatie bij Johan G. Koers (0513-636333; jgkoers@telfort.nl).  
 
Op donderdag 12 december vindt in de Doopsgezinde Kerk in 

Heerenveen weer een Kerst-Inn plaats.  
Onder het motto ‘Hoop op een nieuwe wereld’ zet de kerk van 
19.00 tot 21.00 uur haar deuren open voor iedereen die in de 
donkere dagen voor Kerst behoefte heeft aan warmte en licht.  
 
Het belooft een informele avond te worden, laagdrempelig en 

ongedwongen. In de kerk staan kraampjes van goede doelen 
met informatie en verkoop. Er wordt meegewerkt door tal van 
gemeenteleden en vrienden van de gemeente. Het gemengd 
koor ‘De Mennosjongers’ en diverse instrumentalisten zullen 

zorgen voor de muzikale inbreng met bekende kersliederen en 
carols. Ook is er voordracht van gedichten en samenzang.  
Tevens zijn er volop momenten waarop de bezoekers onder het 

genot van een kopje koffie, thee, chocolademelk of een glaasje 
glühwein elkaar kunnen ontmoeten.  
 
De toegang is gratis, wel is er een collecte voor goede doelen. 
 

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Colofon Assen 
 

 

 

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  
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