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Wie is mijn naaste? 
 

Vorige week hadden we in onze straat een straatfeest. Dit feest is een kleine tien 

jaar geleden in het leven geroepen om het contact tussen studenten en andere 
bewoners in de straat te verbeteren. Het initiatief kwam van die andere bewo-

ners, die zichzelf ‘de vaste bewoners’ noemen. Het idee was dat als je elkaar 

kent, je makkelijker een praatje maakt en ook meer rekening met elkaar wil 

houden. Bij ons in de straat wonen namelijk nogal wat studenten. Dat zorgt voor 

veel gezelligheid, maar ook voor feestjes die tot diep in de nacht doorgaan en 

fietsen die niet netjes in de rekken staan. Het kwam geregeld voor dat buurtbe-

woners midden in de nacht de politie belden om de studenten tot rust te manen. 
Inmiddels is de rust in de wijk weergekeerd. In de zomer wordt er nog steeds 

gezellig op de stoep gegeten, maar na afloop wordt alles nu netjes opgeruimd. 

En als er een feestje is, worden de buren van te voren op de hoogte gesteld. De 

buren op hun beurt bellen nu ook eerder zelf bij de studenten aan, in plaats van 

dat ze de politie bellen. Dus dat is winst. Wat echter nog niet veranderd is, is dat 

er in de straat nog steeds over ‘vaste’ bewoners en studenten wordt gepraat. Of 
over studenten en buren. Alsof de straat alleen van de ouderen is en studenten 

geen echte buren zijn.  

 

 
 

Wat ik in mijn eigen straat in het klein zie, zie ik ook in het groot in de samenle-

ving terug. Er is wij en er is zij, waarbij wij de norm zijn en zij zich moeten aan-

passen. Wie wij is, is subjectief en vaak ook niet helemaal helder. Wie ‘zij’ zijn 

wel. Dat zijn buitenlanders, de linkse elite, hangjongeren, zeurouderen, echte 

Nederlanders en de moslims.  

 
Dat dit geen nieuw verschijnsel is, blijkt uit het verhaal van de barmhartige Sa-

maritaan. De Samaritanen zijn in die tijd een groep die ‘anders’ is. Ze aanbaden 

God op een andere berg en lazen alleen de eerste vijf boeken van het Oude Tes-

tament, de thora. De Israëlieten beschouwden ze daarom als onrein. Als een 

wetgeleerde aan Jezus vraagt wie eigenlijk die naaste is, die hij lief moet hebben 

als zichzelf, vertelt hij hem het bekende verhaal over een priester en een Leviet 
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die een gewonde man langs de kant van de weg laten liggen en een Samaritaan 
die zich uiteindelijk over hem ontfermt. Zo maakt Jezus duidelijk dat je naaste 

niet alleen is wie er tot jouw groep behoort, tot jouw ‘wij’, maar dat je naaste 

iedereen is die op je pad komt. En dat het niet draait om de vraag of die ander 

het waard is om iets voor te betekenen, maar om de vraag of jij in staat bent 

iets voor die ander te betekenen. Een van de belangrijkste dingen die Jezus ons 

voorgeleefd heeft, is dat ieder mens van waarde is. Wij zijn niet beter dan een 
ander en een ander is niet beter dan wij. In essentie zijn we hetzelfde en verlan-

gen we naar dezelfde dingen. Een dak boven ons hoofd, ergens bij horen, het 

gevoel dat we van betekenis zijn, veiligheid, iets te eten als we honger hebben, 

vrienden en familie om van te houden en een goede toekomst voor onze kin-

deren.  

 

 
 

Op het straatfeest kwam ik T. tegen. Ik had hem de week daarvoor ook al ge-

troffen, toen hij mij voor de Albert Heijn om een bijdrage voor het slaaphuis 

vroeg. Nu zong hij met een biertje in de hand een jarige student toe. T. hoort 

niet bij onze straat. Hij is geen vaste bewoner en geen student. Ik vroeg mij af 

of het toeval was, dat ik hem in zo’n korte tijd nu alweer tegenkwam, maar con-

cludeerde dat hij er waarschijnlijk al die tijd al geweest was. Ook ik had hem 
over het hoofd gezien, omdat hij niet tot ‘mijn wij’ behoorde. Nu ik hem een keer 

gesproken had, voelde ik mij ook met hem verbonden. En dus raakten we op-

nieuw aan de praat.  

 

Hij vertelt over het gemis van zijn hond en over zijn joodse moeder die de oorlog 

overleefde, maar later toch zelfmoord pleegde. Hij vraagt mij wat ik doe in het 
dagelijks leven en we raken aan de praat over geloofszaken. Hij tilt zijn pet op 

en laat zien dat daar op zijn kale hoofd iets in het hebreeuws getatoeerd is. ‘No-

body’s perfect’, vertaalt hij voor mij.  Ondertussen schuift mijn zoon aan met een 

bordje eten in zijn hand. Hij is student, maar woont in een andere straat op ka-

mers. Hij is ook even aan komen waaien. Met zijn vork, schuift hij een hapje 

eten bij T. naar binnen. ‘Lekker?’ vraagt hij hem. Ik zit met verbazing en ook iets 
van weerzin te kijken. Als ik hem later op de avond zeg dat dat me nou niet zo 

handig lijkt, uit hygiënisch oogpunt, zegt hij: ‘Valt wel mee mam, meestal krijg 

je er niets van’. En hij blijkt T. al langer te kennen. ‘Die heeft in de winter een 

tijd bij ons in de flat geslapen. In de hal, omdat het buiten koud was’. Ik ben er 

stil van. Wat leren we in het volwassen worden toch veel af wat eigenlijk vanzelf-

sprekend is.  
 

Yvette Krol 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Dinsdag 15 oktober 

17.30 uur Doperse Dis;  
maaltijd voor dak- en thuislozen 

  

Donderdag 17 oktober 

17.00 uur Bijeenkomst  

wijkcoördinatoren 

19.30 uur Bijeenkomst wijk 3 

  
Zondag 20 oktober 

10.00 uur Afscheidsdienst  

DG Assen met ds. T. Weideman- 

Bos, m.m.v. het Noordelijk  

    Doopsgezind Koor. 

Geen dienst in Groningen. 
10.00 uur Stedelijke  

   cantatedienst in de Martinikerk. 

Geen dienst in de Doopsgezinde 

kerk 

  

Zaterdag 26 oktober 
10.00 uur Etty Hillesum gespreks-

groep; graag opgeven bij José  

Weening   jose.hallmans@gmail.com 

06 1520 2592 

  

Zondag 27 oktober 

10.00 uur Dienst met  
ds. Christine Schlette 

  

Zondag 3 november 

10.00 uur Dienst met  

Dick Verbrugge 

  
Dinsdag 5 november 

10.00 uur Koffiemorgen  

19.30 uur Kerkenraad 

  

Woensdag 6 november 

20.00 uur DoReCafé in de Doops-

gezinde kerk; ds. Pieter Post over de 
doopsgezind theoloog ds. Frits Kui-

per; ‘tussen gewone- en heilsge-

schiedenis’ 

 

Donderdag 7 november 

20.00 uur Ouaknin gespreksgroep 
 

 

  

Zaterdag 9 november 
10.00 uur Etty Hillesum gespreks-

groep; graag opgeven bij José  

Weening   jose.hallmans@gmail.com 

06 1520 2592 

  

Zondag 10 november 
10.00 uur Dienst met  

ds. Saakjen van Hoorn - Dantuma 

  

Dinsdag 12 november 

18.00 uur Mennomaaltijd 

  
Donderdag 14 november 

19.30 uur Najaars- 

ledenvergadering 

  

Zondag 17 november 

10.00 uur Dienst met  

Jantine Brouwer - Huisman 
  

Dinsdag 19 november 

17.30 uur Doperse Dis;  

maaltijd voor dak- en thuislozen 

  

Zaterdag 23 november 
10.00 uur Etty Hillesum gespreks-

groep; graag opgeven bij José  

Weening  jose.hallmans@gmail.com 

06 1520 2592 

  

Zondag 24 november 
10.00 uur Dienst, voorganger 

nog onbekend 

  

Donderdag 28 november 

20.00 uur Broederkring 
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Bedankt 
 

 
 

 

  

19 september heb ik een nieuwe knie gekregen en daarna ben ik 3 weken naar 

Maartenshof voor revalidatie geweest.  Graag wil ik dan ook iedereen bedanken 

voor de kaarten, bloemen en lieve berichtjes die ik heb gekregen. 
Thuis krijg ik nu hulp van thuiszorg en fysio. Het zal wel een tijdje duren voor ik 

weer naar de kerk kan komen. Nogmaals hartelijk bedankt en ook voor de atten-

ties bij het overlijden van mijn jongere zus 
  

Hartelijke groeten Jetty Tuinstra  
 

 

Potluckmaaltijd: 
  

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 ca-

deau, maximaal 5$ uitgeven - unisex: 

cadeau moet voor ieder leuk zijn 

En 

Een gerecht: brood met kruidenboter, 

pizza, gebak, lasagne, salade: drinken 
regelen wij: graag opgeven tot 4 decem-

ber bij froggyned@gmail.com 

  

 

Beste mensen, 
   

Belangstellend of…… 

In je leven neem je  beslissingen, neem je  besluiten en vaak ga je evalueren. 
Het is eigenlijk niets nieuws. Ver in de vorige eeuw nam ik een besluit en liet mij  

dopen en werd lid van de gemeente. Evalueren? jazeker jaren later, kwam er 

een moment met de vraag, wat is de zin van geloof cq lidmaatschap van een 

gemeente? 

In een gesprek destijds met de dominee, hebben we besloten, nou eigenlijk ik-

zelf natuurlijk, dat ik toch verbonden bleef aan de gemeente en nu als belang-
stellende en zo is het jaren gegaan. 

Enkele jaren geleden werd ook ik geconfronteerd met de slechte financiële situa-

tie van de gemeente. Op het verzoek om mee te denken en te zoeken naar op-

lossingen heb ik ja gezegd. Ik heb daarbij wel getwijfeld of ik dit als belangstel-

lend lid zou moeten doen. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi39tu-7pblAhVQZlAKHfwIBJcQjRx6BAgBEAQ&url=https://ps321.org/category/potluck/&psig=AOvVaw11dWMip7506ltGAeQpU8Oe&ust=1570974459668933
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Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is mijn betrokkenheid alleen maar gro-
ter geworden, zeker voor wat betreft het zoeken naar een bestendige toekomst 

voor de gemeente. Ik vind dat ik dit niet meer als belangstellende moet doen 

maar als lid.  

Ik stel dan ook voor de mutatie in het ledenbestand uit de vorige eeuw ongedaan 

te maken en dus als lid zal verder te gaan.  

  
Graag wil ook het volgende zeggen: ik en mijn partner hebben ooit een besluit 

genomen om een groot deel van ons leven door te brengen in en bij ons verblijf 

in Egmond (Noord Holland). Nu heb ik van een aantal leden gehoord dat men het 

jammer vindt, dat ik niet zo zichtbaar ben in de gemeente. Ja, dat klopt maar 

ook ten dele vind ik. Ik heb de afgelopen weken al een beetje gewerkt aan mijn 

zichtbaarheid en zal daar mee doorgaan voor zover het kan natuurlijk .  
In ieder geval vind ik goed om ook dit met jullie te delen. 

  

Ik hoop dat we als gemeente samen snel oplossingen vinden voor veel proble-

men, van mijn kant zal er zeker -en nu als lid- inzet zijn.  

  

Met vriendelijke groet 

Marinus Suiding 
 

  

Dienst zondag 27 oktober a.s. 
 

korte introductie ds. Christine Schlette 

  

Wie staat er 27 oktober voor u op de kansel? 

Iemand die er voor ú staat, voor jou. 
Een predikant die de bijbel niet als aardrijkskundeboek leest, ook niet als een 

geschiedenisboek of biologieboek. Maar als theologie. 

Dat vraagt een speciale omgang met wat er in dat boek staat. Het gaat er bij de 

bijbel niet zozeer om dat we de tekst lezen en begrijpen. Ja, dat ook wel. Maar 

meer nog dat we onszelf leren begrijpen, dat we begrepen worden. Het gaat er 

niet alleen om dat we de bijbel lezen, maar ook dat de bijbel ons leest, dat we 
ons laten lezen. 

Op het oecumenisch leesrooster voor deze zondag staat het verhaal van de fari-

zeeër en de tollenaar,  Lucas 18: 9-14. 

In wiens schoenen gaan we staan om het verhaal binnen te komen? 

  

  

Octoberkind 
  
Het begon allemaal met een lamp. Ze was aan het win-

dowshoppen toen haar oog viel op een lamp. 

Zij gelijk de winkel in, stampvol met allerlei soorten en 

maten, en een licht… alle kleuren van de regenboog. 

Van schrik was ze even vergeten waarvoor ze de winkel 

was binnen gestapt. Ze is nu studente en heeft door 
haar stage ontdekt welk werk ze wil gaan doen. En 

daarop door fantaserend was ze al heel ver doorgelo-

pen. 

Ze was al toe aan de inrichting van haar huis, toen 

haar oog op die lamp viel. Precies de kleur, vorm, de-

sign en gebruiksvriendelijk. Ze stamelde: “Die lamp...in 

de etalage, wilde ze zeggen… “, maar stopte al bij 
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lamp, want bij toeval stond hij ook op de toonbank. “Wat kost – ie- met een kik-
ker in haar keel. 

De prijs viel mee, niet te duur en ook niet zo goedkoop dat het rommel is. 

“Mag ik deze meenemen?”, zei ze maar snel. De zaak was beklonken. 

   

Dol gelukkig liep ze naar de van Swinderenstraat 1. Een gemeubileerd hok, van 

een vrouw, die wilde dat je de huur contant naar haar toebracht! 
Maar gelukkig kon ze die tijd nuttiger besteden, want haar vader maakte elke 

maand de huur over. Dat spaarde tijd. En tijd is geld had ze bij economie op de 

Middelbare School geleerd. Geld waar ze spaarzaam mee om was gegaan. In 

haar leven was ze tweemaal in de schulden geraakt voor 2 á 3 mnd , en daar 

had ze veel van geleerd. Broekriem aan halen, letten op aanbiedingen, reclame 

alleen maar bekijken dan pas kopen als je het geld ervoor had om maar wat te 
noemen. 

  

Nu, na 30 jaar heeft het lampje 

zijn plekje in haar droomhuis. 

Een huis in een leefgemeen-

schap.  

Gehuurd, wan t het is groot 
genoeg en sparen via een hy-

potheek had ze al drie keer ge-

daan. 

Betaalbaar, met huursubsidie-

mogelijkheden. 

Geen blokkendoos: na renova-
tie (met volledige isola-

tie/luchtverversing) bleven er 

wat hoekjes over die maken dat 

haar huis als een legoblokje 

aan haar buurman vastzit. Al-

hoewel zo eenduidig is het hier niet.  
Bijvoorbeeld in haar huis zijn maar twee ramen van dezelfde afmeting, de rest 

hebben allerlei maten en open- en dicht-doen verschillen. 

Ze woont in een monumentaal pand van de Stichting Doopsgezinde Gasthuis.  

 

  

 

  

DoRe-Café woensdag 6 november  
 

 V  “Oude denkers opnieuw gedacht : De actualiteit van de twintigste eeuw” deel 

2: Frits Kuiper, tussen gewone- en heilsgeschiedenis 
 

< Frits Kuiper; foto: DG jaarboekje 1975 
 

Op woensdag 6 november houdt Pieter Post de tweede 

lezing in een drieluik, dat op 7 oktober ging over het paci-

fisme van de remonstrantse seminariehoogleraar  

G.J. Heering en dat op een later bekend te maken datum 

afsluit met deel 3: over de feministische, ‘groene’ theolo-
gie’ van Catharina Halkes. 

Achterliggend doel is te proberen na te (laten) gaan wat 

(bijvoorbeeld) dit drietal Nederlandse theologen van de 

20ste eeuw, dat nog een een grote greep waagde naar 

een omvattende klassieke theologie ons te zeggen kan 
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hebben, in een tijd die gekenmerkt wordt door secularisatie en versnippering en 
waarin iedereen zo zijn eigen mening heeft. 

 

De doopsgezinde predikant en publicist Frits Kuiper (1898-1974) ging het 

als denker in de theologie om de samenhang tussen de 'gewone' geschiedenis en 

de zgn. 'heilsgeschiedenis'. Daarvan getuigen zijn ruime belangstelling voor zo-

wel het (historische) doperdom, het socialisme als Jodendom en zionisme.  
Het Jodendom zag hij naast zijn bijbelse ook in zijn eigentijdse gestalten als on-

opgeefbare bondgenoot en vóórtdurende inspiratie voor het christendom. 

Deze engagementen vormden hem tot de uitgesproken vooruitstrevende (‘rode’), 

theoloog die hij was en die het niet liet bij woorden alleen.  

 

 

 

  

 

 

Zo was hij een kritisch lid van de Doopsgezinde Vredesgroep, mede-oprichter 

van de beweging Christenen voor het Socialisme en mede-inspirator van de van 

origine christelijke kibbutz of leefgemeenschap Nes Ammim, in Israel, op welke 

laatste plaats een dialoog wordt gevoerd tussen mensen van verschillend geloof 
of etnische identiteit, midden-oosterse of europees, christen, moslim of Jood, 

Palestijn, of Israëli.  
 
 

Dr. Pieter Post, predikant van de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen, werkt 
aan een biografie van Kuiper. Hij is de schrijver van de korte monografie “Naar 

messiaans communisme : Frits Kuiper (1898-1974) dopers theoloog”. 

 

datum: woensdag 6 november,  

tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 

locatie: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 

entrée: vrijwillige bijdrage 
 

 

Natafelen:  
 

een eerste gesprek over de kern van onze geloofsgemeenschap 

  

 

 
 

 

Op tafel lagen 10 Meniste waarden, zeg maar, over mondige mensen die in na-

volging, kiezen vrij te spreken, verdraagzaam te luisteren, gastvrij te ontmoe-

ten.. Die de bemoedigende woorden ook oprecht in werkzaamheid om zetten, 

een ieder op eigen wijze.  
Het gesprek na de Mennomaaltijd kwam goed op gang; een aantal ging naar huis 

maar andere mensen schoof alsnog aan. Bemoedigend. En het ging ergens over! 

Tal van invalshoeken werden besproken.  
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Een greep uit de opmerkingen: 

Wat betekent dat “we willen een vitale en levende gemeente zijn..”? 

Wat hebben we er voor over (tijd, energie, denkkracht)? 
Omzien naar elkaar versus bemoeizucht. Vrijheid versus vrijblijvendheid. 

Pastoraat, Jesus het fundament van Menno als basis, ontmoeting, samenzijn, .. 

Openheid en veiligheid (om dingen met elkaar te delen, bespreken) 

Recht en rechtvaardigheid. Gelijkwaardigheid.  

Vieren, inspirerende diensten, af en toe met nieuwe vormen, liederen en muziek, 

afwisseling en participatie. Het tegengaan van het verflodderen (het verslijten 
van de goede structuur en gewoonten). 

Wat kunnen we doen om aantrekkelijk te zijn? (of nog meer te worden?) 

Een vrijzinnige protestantse gemeente? Of een christelijke gemeente? Of een 

religieuze gemeenschap? 

Hoe zijn we bezig met elkaar, verbonden? Of los zand?  

Een netwerk van raakvlakken tussen de diverse groepen, activiteiten en de gene-

raties ? 
Mensen participeren in meerdere groepen en vormen zo verbindingen en kunnen 

bruggen slaan.  

Een oproep aan een ieder over onze gedeelde waarden in eigen kring het ge-

sprek aan te gaan.  

  

Wij doen graag mee, u ook?  
  

Vicky van der Linden, Gerrit Koopmans 
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De Open Hof  
 

(Spilsluizen, Groningen) is een instelling voor dagopvang van dak- en thuislozen. 
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een directeur.  

  

Het is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer honderd vrijwilligers. Zij realise-

ren de opvang onder leiding van een coördinator.  

Naast de directeur en deze coördinator zijn er nog twee betaalde krachten in 

dienst van de Vereniging Open Hof: een geestelijk verzorger en een sociaal coör-

dinator.  
  

De Open Hof is een vereniging van zes kerken, waaronder de Doopsgezinde Ge-

meente Groningen. Zij komen tweemaal per jaar bijeen in de Algemene Leden-

vergadering, waar het beleid wordt besproken en de rekening en de begroting 

wordt vastgesteld. De ALV kiest een bestuur, dat bestaat uit vijf leden. 

Het dagelijks bestuur van de vereniging komt zes keer per jaar bij elkaar.  
  

Het bestuur is op zoek naar een voorzitter (m/v) 

  

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze: 

affiniteit heeft met de doelgroep 

affiniteit heeft met de kerkelijke achtergrond van de Vereniging 

gesprekspartner is voor de organisatie en de betrokken kerken 
  

  

Taak- en functieomschrijving 

  

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze: 

de bestuursvergaderingen leidt 
de Algemene Leden Vergadering leidt 

in overleg met secretaris en directeur, de agenda opstelt voor de bestuursverga-

dering en de algemene ledenvergadering 

tweemaal per jaar aanwezig is bij een gesprek met vrijwilligers en beroepskrach-

ten 

aanwezig is bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met vrijwilligers en beroeps-
krachten 

  

Het bestuurswerk vraagt van de voorzitter ca zeven uur per maand. 

  

Als u belangstelling heeft kunt u 

contact opnemen met de secretaris 

van het bestuur, dhr. Dick Middel, 
tel 0626492595,  

mail dickmiddel@hotmail.com. 

U kunt ook contact met hem  

opnemen als u mogelijke  

kandidaten kent. 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/833053289738563584/vuDrIf1I_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/openhof&docid=r1ZkmkOHEhibUM&tbnid=g0npMH6Nt8GiNM:&vet=10ahUKEwil4LiY1pjlAhUJyKQKHcGHBSwQMwhJKAcwBw..i&w=240&h=240&bih=967&biw=1920&q=De Open Hof groningen&ved=0ahUKEwil4LiY1pjlAhUJyKQKHcGHBSwQMwhJKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 20 oktober 

10.00 Dienst in Assen met koor 
Kerk Assen 110 jaar. ds. Weidema 

  

Zondag 27 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

  
Zondag 3 november 

10.00 Oecumenische dienst in de Nicolaaskerk 

  

Zondag 10 november 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

  
Zondag 17 november 

10.00 Zr. J.M. Valk 

  

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 

  

  

Andere activiteiten 

  

Maandag 21 oktober 
19.00 Doopsgezind koor in Haren  

  

Maandag 28 oktober 

19.00 Doopsgezind koor in Haren  

  

Woensdag 30 oktober 
19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

20.00 30+ bij Yvette en Hendrik Jan 

  

  

Maandag 4 november 

14.00 Zusterkring 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Dinsdag 5 november 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

  

Maandag 11 november 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 
  

Woensdag 13 november 

14.00-16.00 Huissamenkomst Paterswolde bij fam. Reidinga 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

Redactie Doopsgezind Gemeenteblad 

  
Zaterdag/zondag 16 /17 november 

Regioweekend 11-16 jaar 

  

Maandag 18 november 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 

  

Donderdag 21 november 
19.45 Najaarsledenvergadering met  

benoemingen en begroting 2020 

  

Maandag 25 november 

14.00 zusterkring 

19.00 Doopsgezind koor in Roden 
  

Woensdag 27 november 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

20.00 30+ bij Tineke en Gerlof 

 

 
Bommel en de bijbel 

 

Zondag 3 november 15.30  

Witte Kerkje 

Ook de bijbel was een bron van inspiratie voor Bommel-verhalen. Klaas Drieber-

gen gaat in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen  

Bijbel en christendom aankeek en geeft leuke voorbeelden van hoe dit doorwerk-
te in zijn verhalen. 

 

 

 

Verslag kerkenraadsvergadering 1 oktober 2019 
  

Het winterseizoen is weer van start gegaan en de activiteiten in de gemeente 

draaien volop. De predikant heeft een aantal zieken bezocht, maar meldt dat het 
verder vrij rustig is.  

De administrateur zal een conceptbegroting voor 2020 opstellen en voorleggen 

aan de financiële commissie die binnenkort bijeenkomt. Br. Nienhuis is ook ad-

ministrateur voor de GDS. De situatie daar is zorgelijk, zowel m.b.t. de bemen-

sing (na het vertrek van ds. Kikkert) als de financiën, zoals blijkt uit de concept-

begroting (afhaken van subsidiegevers). Binnenkort komt het GDS-bestuur weer 
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bijeen. Door alle onzekerheden is momenteel GDS-beleid voor langere termijn 
niet mogelijk. 

De Doopsgezinde gemeente Assen heft zich 1 januari 2020 op. Het werk in de 

kringen gaat wel door. Het saldo na verkoop van de kerk (die onder voorbehoud 

verkocht is) wordt ondergebracht bij de GDS en blijft beschikbaar voor activitei-

ten in Assen. De situatie in de DG Groningen is zorgelijk. We hopen dat dat ze er 

goed uitkomen. 
We blikken terug op de diensten van de afgelopen maanden. 

De startdag op 8 september verliep als vanouds in goede sfeer en gezamenlijk-

heid. Het is nog steeds een goede formule. 

Zr. Vicky van der Linden ging voor op 15 september met als thema David en Go-

liat. Ds. Van der Werf preekte op 22 september (de eerste zondag van de Vre-

desweek) over Jacob die na zijn vlucht voor Ezau, in een droom een ladder op 
aarde zag staan die tot de hemel reikte. De engelen gaan van beneden naar bo-

ven en terug. Het is Jacob die contact zoekt met 

God.  

 

Onze oud-predikante ds. Bruggen ging voor op 29 

september. In de kerk lag een kunstwerk gemaakt 

door Nynke Koopmans bij het gedicht ‘Ligstoel’ van 
Herman de Coninck. Hierin verzucht de dichter: Er is 

te weinig weinig. We raken burn-out omdat we zo 

vol zijn van onszelf en alles wat we moeten. Omdat 

we, net als Elia (te lezen in Koningen 18 en 19) 

doordraven en geen grenzen meer kennen; onze 

kwetsbaarheid en onvolmaaktheid geen plek meer 
durven geven, bang dat we niet genoeg zijn. We 

vergeten de ligstoel, de plek waar onze ziel op adem 

kan komen en God ons aanraakt met een koel bries-

je. In de open ruimte kon gereageerd worden op het kunstwerk. 

Bij de ingekomen post is een verzoek van de ADS om leden aan te melden die 

zitting willen nemen in de nieuwe (landelijke) ledenraad. Vanuit de GDS mogen 2 
leden afgevaardigd worden. Na de kerkenraadsvergadering kwam er een mail 

van de GDS waarin wordt gevraagd om kandidaten hiervoor bij de GDS aan te 

melden. Van hen wordt enige bestuurlijke ervaring verwacht en kennis en be-

trokkenheid bij de gemeenten in het GDS-gebied.  

Jantiena de Vries zal deelnemen aan de communicatiedag (voor redactieleden, 

webmasters e.a.) op 12 oktober in Heerenveen. 

Het koorbestuur heeft de data van optreden bekend gemaakt. Op 15 december is 
er een Adventsdienst in de kerk in Roden. (De doopsgezinde kerk in Groningen 

was niet beschikbaar.) Besloten wordt de dienst van 15 december in Haren te 

laten vervallen en net als de DG Groningen naar Roden te gaan. Het koor zingt 

weer in de kerstavonddienst in Haren en op de World Fellowship Day op 26 janu-

ari 2020 (plaats is nog niet bekend). Na de dienst met koor in Haren op 24 mei 

2020 volgt een kooruitje.  
Dan volgen de agendapunten voor de najaarsledenvergadering op 21 november 

om 19.45 uur. We zijn erg blij te kunnen melden dat zowel Hendrik Blanksma als 

Tony van de Rede bereid zijn zitting te nemen in de kerkenraad en dat Jantiena 

De Vries na 4 jaar nog een nieuwe periode als kerkenraadslid wil meedoen. De 

administrateur zal de conceptbegroting binnenkort bespreken met de financiële 

commissie. Er is geen programma na de pauze gepland. De stukken voor de ver-

gadering krijgt u per mail of per post. 
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De komende maand volgen we als het ware een zomerrooster. De ene week 
dienst in eigen kerk en de andere week elders. Op 6 oktober vieren we de Broe-

derschapsdag in Groningen en op 20 oktober verleent het koor medewerking aan 

de dienst in Assen. Hun kerkgebouw bestaat 110 jaar en het is de laatste dienst 

als zelfstandige gemeente. Er was een dienst in Haren gepland, maar omdat ook 

de aanhang van de koorleden alsmede Gabe Hoekema (die bij ons zou voorgaan) 

graag naar Assen willen, is besloten de dienst in Haren te laten vervallen. Op 3 
november is de jaarlijkse oecumenische dienst in de Nicolaaskerk. 

De werkzaamheden aan de Nieuwe Stationsweg zijn eindelijk klaar (het tunneltje 

is nog niet geopend). We hebben nu een prima trottoir en er staan bij regen 

geen grote plassen meer tegen de stoeprand bij de voordeur.  

Na het verdelen van de twee kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.25 uur de 

vergadering. 
 

Mads Haadsma 

 

  

Beste broeders en zusters, 

 

Hierbij wil ik graag allen bedanken voor het mooie boeket dat ik als steun en 

troost van jullie kreeg bij de voor mij zware en verdrietige verhuizing van 
Dilgtweg 12 naar Dilgtweg 3 3F17. 

Gelukkig is de grootste drukte achter de rug en geniet ik van de rust. 

 

Hartelijke groeten, Janke van der Hem 

 

  

Zusterkring 7 oktober 2019 
  
Deze keer opende Mads onze middag 

omdat Gerbrig herstellende is van een 

gordelroos, maar gelukkig kon ze wel 

aanwezig zijn.  

We waren zelfs met 17 zusters!  Mads hield het kort, maar gaf ons de volgende 

woorden mee: ”Keer je gezicht naar de zon, dan is je schaduw achter je”. 
Alles wat korter en anders dan anders vanwege onze gasten vandaag: De heer 

Geert  Naber, manager en Annet Boekel, hoofdmedewerkster van de zorg- boer-

derij “De Mikkelhorst” te Haren. Vooral Geert kon niet al te lang blijven en kreeg 

daarom eerst het woord. Hij vertelde heel boeiend over deze instelling en de 

gang van zaken, vooral financieel. Opgezet in de loop van 2000 tot 2004, door 

een burgerinitiatief. De daar aanwezige waterzuivering werd gesloten en men 

wilde het terrein inzetten voor de buurt en vooral om de kinderen een plek te 
geven om te spelen. Gesteund door een paar bestaande instellingen is het alle-

maal begonnen in een oude schuur.  

Maar niet zonder diverse moeilijkheden in de loop der jaren. Want alleen met 

vrijwilligers is alles niet rond te breien en door veranderingen in wetten door 

overheid en gemeentes kreeg men te maken met PgB, Wajong, Wmo enz. En dus 

sterk wisselende inkomsten. Ook instellingen en organisaties  welke steun gaven 
veranderden of gingen op in een andere organisatie.  

In 2008/2009 was er sprake van een dieptepunt, evenals in het afgelopen jaar! 

Sluiting werd genoemd. Maar gelukkig is mede door de inzet en strijdvaardigheid 

van de manager en natuurlijk meerdere mensen is het momenteel mogelijk een 

gezonde begroting voor 2020 te kunnen opstellen. Eén aanspreekpunt in de ge-
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meentepolitiek te hebben om diverse zaken te regelen, is daar mede debet aan. 
Zo is het ecologische “bedrijf” uitgegroeid tot een mooie en waardevolle zorgin-

stelling waar momenteel ongeveer 70 (patiënten) deelnemers in dagdelen wer-

ken en begeleid worden door 20 medewerkers en ongeveer 30 vrijwilligers. En 

komt er weer structuur en regelmaat in hun leven. Tot zover de heer Geert Na-

ber. Hij werd hartelijk bedankt en kreeg een mooi boeket bloemen en gaf graag 

het woord aan leidinggevende Annet Boekel. 
  

Annet begonnen als vrijwilliger reeds vanaf 2005, werd in 2014 als eerste mede-

werker in vaste dienst genomen. Zij vertelde ons over het reilen en zeilen alge-

meen en de agenda van de dag. Voor mensen met een beperking of handicap is 

structuur belangrijk. Er is een scala aan werkzaamheden, welke worden bespro-

ken en verdeeld. Naast de verzorging van de dieren is er een terras met een 
theeschenkerij en een winkel waar zelfgemaakte voedingsmiddelen worden ver-

kocht, een atelier, een eigen houtkloverij, kassen en natuurlijk de tuinderij. Een 

bloemen- en pluktuin en allerlei groente en fruit wordt verbouwd en geoogst en 

verkocht! Annet vertelde enthousiast over haar werk. Ze is ook een laagdrempe-

lig en betrokken aanspreekpunt voor iedereen.   

Annet had nog verschillende stekjes en kruiden en b.v. een maïskolf en een blad 

palmkool (iets als boerenkool) meegenomen. Een bezoek aan de zorgboerderij 
en winkel is zeker aan te bevelen en kinderen kunnen er heerlijk spelen. 

Ook Annet werd hartelijk bedankt en ook voor haar een mooi boeket. 

Zo was dit weer een interessante en leuke middag. We zongen nog lied 416, 

“Ga met God en Hij zal met je zijn”.  

  

Onze volgende bijeenkomst is 4 november om twee uur.  
Dan is de dichter Wytse Brandsma onze gast.  

 

Ria Djkman- Leutscher   

  

  

Ontmoetingsavond met Omar Harami uit Jeruzalem 
  

Donderdag 14 november spreekt Omar Harami, Palestijns christen, in de Doops-
gezinde Kerk, Nieuwe Stationsweg 1, Haren over Kumi Now, de wereldwijde 

campagne van Sabeel Jeruzalem en BDS. Inloop 19.00 uur. Aanvang programma 

19.30 uur.   

  

Sabeel is een Palestijnse oecumenische organisatie die vanuit het gedachtengoed 

van bevrijdingstheologie en geweldloze weerbaarheid werkt aan een einde van 
de bezetting en een leven in vrede en gerechtigheid voor zowel de Palestijnse als 

Israëlische bevolking in Palestina en Israël.  

Omar Harami is directeur en programma coördinator van Sabeel Jeruzalem. Sa-

beel heeft een wereldwijd netwerk van landelijke en regionale vriendengroepen. 

In Nederland bekend als Kairos-Sabeel Nederland en de werkgroep Kairos-Sabeel 

Noord Nederland.    

De heer Harami reist momenteel wereldwijd 
rond om aandacht te vragen voor Kumi Now, 

een jaarlange interactieve campagne van Sa-

beel. Middels informatie en achtergrond verha-

len over Palestijnse NGO’s, die werken volgens 

de uitgangspunten van geweldloze weerbaar-

heid, daagt zij haar vriendengroepen uit tot 
uiting van solidariteit en betrokkenheid. Bij-

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://palestina-komitee.nl/wp-content/uploads/2019/10/Omar-Harami.jpg&imgrefurl=https://palestina-komitee.nl/?p%3D8833&docid=UhgHrzGYzgOrLM&tbnid=Htctvs9obyaSJM:&vet=10ahUKEwij6eKN-JnlAhUE_KQKHegJDr0QMwg_KAAwAA..i&w=691&h=581&bih=967&biw=1920&q=Omar Harami&ved=0ahUKEwij6eKN-JnlAhUE_KQKHegJDr0QMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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voorbeeld door flyer acties om de crisis in de Palestijnse gebieden in Nederland 
onder de aandacht te brengen, schrijf acties of BDS, zoals de  

boycot van Israëlische producten uit de illegale  

Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.   

Kairos-Sabeel Nederland ondersteunt Kumi Now door wekelijks een verhaal van 

een Palestijnse NGO op haar website te plaatsen en ons uit te dagen plaatselijk, 

regionaal of landelijk aandacht te 
vragen voor het werk van deze NGO. Bijvoorbeeld voor de Olijfboom Campagne 

“Houdt Hoop Levend” en haar inzet de aanplant van olijfbomen bij Palestijnse 

boeren waar kolonisten en het Israëlische leger bomen hebben vernield en ge-

kapt en PCHR, het Palestijns Centrum voor Mensen Rechten, een NGO in Gaza, 

die zich inzet voor de bescherming van mensenrechten, naleving van de wet en 

de democratische uitgangspunten in bezet Palestijns gebied.  
Omar komt op uitnodiging van Kairos-Sabeel Nederland voor enkele dagen naar 

Nederland en spreekt in Rotterdam, Utrecht en Haren.  

  

KUMI NOW betekent STA NU OP en is gebaseerd op het bijbelse verhaal over Ta-

lita, het ten dode gewaande dochtertje van Jairus, een van de leiders van de sy-

nagoge, uit Marcus 5:21-43. Het appelleert aan de uitzichtloze situatie van het 

Palestijnse volk, het volstrekt vastgelopen vredesproces tussen Israël en Palesti-
na en de zwijgende internationale gemeenschap. De verhalen van de NGO’s ge-

ven ons een kijkje in de veerkracht van kernen in de Palestijnse gemeenschap, 

die moed op te staan tegen het ingrijpende onrecht van de arrestatie van kin-

deren, het neerschieten van demonstranten, de vernieling van bomen en confis-

catie van grond en vee. 

  
Samia Khoury, een oud onderwijzeres en actief medewerker van Sabeel ver-

woordde Kumi Now als volgt. *  

  

Mensen van de weg Kumi Now. Sta op en kom in beweging. 

Beantwoordt de roep van miljoenen die vragen om aandacht. 

Kumi Now, een schreeuw om vrede en veiligheid  
gegrond op geweldloosverzet en inclusiviteit, 

geleid door V.N. Resoluties en internationaal recht. 

Vrede en veiligheid in het Middel Oosten  

komen niet uit de verf zonder gerichtheid 

op de rechten van de Palestijnen.  

  

ds. Els du Rieu, lid Werkgroep Kairos-Sabeel Noord Nederland en contactpersoon 
Doopsgezind WereldWerk voor Kairos Sabeel Nederland.  

  

Meer weten over Kumi Now, Sabeel en Kairos-Sabeel Nederland? 

Zie:www.kuminow.com, www.sabeel.org , www.kairos-sabeel.nl  

   

* vrij vertaald uit: Kumi Now. An inclusive call for nonviolent action to achieve a 

just peace. Jeruzalem, Sabeel Ecumenical Theology Center. 2018.   

http://www.sabeel.org/
http://www.kairos-sabeel.nl/
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Vanuit de kerkenraad  
  
Op dinsdag 10 september had de kerkenraad een overleg met de 

DGG over de verdere invulling van het pastoraat en met de GDS.  

We hebben gesproken over de invulling van het pastoraat na  

het vertrek van ds. J. Kikkert. We zijn heel blij dat  

ds. S. Van Hoorn-Dantuma bereid is deze laatste periode  

voor ons over te nemen. We gaan op dezelfde voet verder  
zoals overeengekomen in de overeenkomst met de DGG.  

Ren de Poel coördineert de huisbezoeken voor het pastoraat. Ds. Van Hoorn zal 

ook de avondgespreksgroep nog een keer leiden. 

Met de DGG en de GDS hebben we gesproken over de toekomst van het Doperse 

in het noorden en landelijk. We zullen anders moeten gaan denken, regionale 

bijeenkomsten worden misschien belangrijker. Er zullen ideeën moeten komen 

over hoe verder. Een idee zou kunnen zijn om een pool te vormen binnen het 
GDS gebied met oud predikanten of nog studerende aankomende predikanten, 

waaruit een  beroep zou kunnen worden gedaan voor pastoraat. We kunnen te-

rugkijken op een hele waardevolle avond waarin we onze zorgen hebben kunnen 

delen maar ook ideeën voor de toekomst. 

  

Jelly Wester ( secretariaat) 
 

  

Extra ALV woensdag 18 september 
 

Om 14.30 uur opent br. Anema de vergadering met 

een welkom aan de aanwezige leden en belangstel-

lenden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De notulen van de ledenvergadering van 27 maart 
2019 worden vastgesteld. Daarna volgt het agenda-

punt: verkoop kerkgebouw.  

Br. Anema geeft een toelichting over de gang van zaken rondom de voortgang 

en verkoop van ons kerkgebouw. In de extra ledenvergadering van 2 december 

2018 hebben de leden uitgesproken dat de kerkenraad verder kon gaan met de 

opdracht tot het opheffen van de DG Assen per 2020 en alle stappen die daarbij 
horen. Dit hield onder meer in, de verkoop van het kerkgebouw. Na de gesprek-

ken met de makelaar en de bezichtigingen zijn er uiteindelijk drie partijen ge-

weest die een bod hebben gedaan. De kerkenraad heeft unaniem gekozen de 

koop te gunnen aan de familie Van Loon die ook met de meest reële optie kwam 

voor de bestemming van het kerkgebouw. De kopers zijn voornemens de 

Mennnozaal en de kerkenraadskamer in te richten als creatief centrum voor een 

aantal mensen die daar dagbesteding krijgen aangeboden van professionele be-
geleiders. De kerkzaal zal worden ingericht als permanente expositieruimte, 

waarbij de kopers het karakter van het gebouw, wat ze zo mooi vinden, in tact 

laten. De vader van de familie Van Loon, de beeldend kunstenaar Jan van Loon, 

zal deze ruimte huren. De kerkzaal krijgt zoveel mogelijk een open, publieke 

functie. 

De kerkenraad vraagt de Gemeente of zij hiermee akkoord kunnen gaan. De 
Gemeente stemt hier unaniem mee in en de verkoop  krijgt de goedkeuring van 

de leden. De overdracht van het gebouw zal half januari 2020 zijn. De eerste 

twee weken van januari is er tijd om de kerk klaar te maken om op te leveren 

ofwel opruimen en verdelen van de inboedel. In maart ( of later) zal er een af-

sluitende ALV zijn waarin de kerkenraad voor de laatste keer verantwoording af-

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.vrijzinnig.nl/assen/images/kerkfotos/DG%20kerk1.jpg&imgrefurl=https://www.vrijzinnig.nl/assen/agenda/event/379-paasdienst-dg-gemeente-en-vvp-assen-ds-r-yetsenga.html&docid=sMSSfNBTUm2hhM&tbnid=sxVdZJZtvXDEbM:&vet=10ahUKEwiE-_iZ-pnlAhVDyqQKHVP8DOIQMwhRKBMwEw..i&w=266&h=352&itg=1&bih=967&biw=1920&q=dg assen&ved=0ahUKEwiE-_iZ-pnlAhVDyqQKHVP8DOIQMwhRKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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legt; laatste verslagen  en de financiële verantwoording zullen ter tafel komen en 
hier moet mee worden ingestemd. 

Daarna volgt een samenvatting van het overleg met de DGG en de GDS. Zie 

hiervoor  “Overleg DGG ( invulling pastoraat ) en GDS”.  

De GDS geeft aan dat volgens het huidige reglement, wat mogelijk in de toe-

komst nog wordt herzien, in artikel 28 staat beschreven dat het hele vermogen 

van de gemeente bij opheffing naar de GDS gaat. Dit blijft gelabeld geld voor de 
DG Assen voor een periode van 20 jaar. Uit gelabelde “potje”, waarvan we nu 

nog niet kunnen overzien hoe groot dat zal zijn, kan het eventuele pastoraat en 

de groepen worden betaald. Zo als het nu lijkt gaan de drie groepen na januari 

2020 door. De locatie kunnen we dan nog bepalen. Misschien is er nog een mo-

gelijkheid om de Mennozaal te huren of anders worden het misschien huiskamer 

bijeenkomsten. Jaarlijks moeten we, ook gezien de leeftijd en mobiliteit, kijken 
hoe ( en of ) verder te gaan. 

Zorg voor de GDS; is de organisatie; wie gaat het gelabelde geld beheren, wie is 

aanspreekpunt en wie is verantwoordelijk? In de toekomst zullen er meer 

Doopsgezinde gemeentes worden opgeheven. De toekomst van DG Noord Neder-

land is sowieso een punt van zorg en aandacht. Hoe nu verder?  

Zr. Wester stuurt binnenkort een brief waarin leden kunnen aangeven welke 

keuze zij gaan maken. Dan wordt duidelijk wat de pastorale vraag in de toe-
komst zal zijn. Tevens kunnen de leden dan aangeven of zij in 2020 en daarna 

het Gemeenteblad nog willen blijven ontvangen, dan op eigen kosten wanneer zij 

voor de papieren versie kiezen. 

Ook de viering 110 jarig bestaan kerkgebouw + afscheidsdienst worden behan-

deld. De uitnodigingen zijn in ontwikkeling en zullen volgende week worden ver-

stuurd. Er is een vooroverleg geweest met ds. T. Weidema-Bos en met een afge-
vaardigde van het koor over de invulling van de dienst en de te zingen liederen. 

De leden spreken hun waardering en dankbaarheid uit voor de werkzaamheden 

die de kerkenraad achter de schermen uitvoert in dit proces. 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit 

de vergadering met het verzoek samen het lied 456 “Zegen ons algoede” te zin-

gen. 
 

Jelly Wester 

  

Ochtendgespreksgroep 
  

De gespreksgroep kwam op donderdag 26 september weer bijeen.  

Onderwerpen van de najaar bijeenkomsten zijn de bijbel, actualiteit, en vragen 

die langs komen en zoeken naar antwoorden. 
Het thema van deze eerste bijeenkomt kwam uit de Vredesweek: Vrede verbindt 

over grenzen. 

Dat kunnen allerlei grenzen zijn, grote en kleine en zelfs grenzen bij je zelf. 

In oktober behandelen we het jaarthema van de Broederschap: Waar komt mijn 

hulp vandaan. 

Deze bijeenkomst is op donderdag 24 oktober. 

  

Avondgespreksgroep  
  

De avondgespreksgroep kwam op woensdag 11 

september weer bij elkaar. Op deze eerste bijeen-

komst hebben we de vervolgdata gepland en de 

inhoud besproken.  

Na de koetjes en kalfjes en bij welke bakker je de 
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lekkerste broden kunt kopen, hebben we ons gebogen over het jaarthema “Van 
waar komt mijn hulp?”. Aan de hand van een vragenkaartje hebben we gespro-

ken over bidden. 

“Luister, God, naar mijn gebed, verberg u niet als ik om hulp smeek ( Psalm 

55.2) 

Wat betekent bidden voor jou? 

Sommigen zijn opgegroeid met de traditie van bidden, anderen niet. Bidden voor 
het eten, bidden voor het slapen gaan waarbij we ons het gebedje van vroeger 

nog herinneren 

“Ik ga slapen ik ben moe, 

sluit mijn beide oogjes toe 

Here houdt ook deze nacht 

Over mij getrouw de wacht”. 
  

Bidden we voor ons zelf of voor de ander? Wat betekent het stil gebed tijdens de 

dienst voor ons? Aan wie richten we ons gebed? En is bidden misschien ook even 

stilstaan en dankbaar zijn voor datgene wat je hebt? 

Hoewel bidden misschien niet zo in onze Doperse traditie past, was het een boei-

end onderwerp. 

  
De volgende bijeenkomst is op woensdag 16 oktober. Aanvang 20.00 uur. 

  

  

 “Preekboek” 
 

In deze rubriek vertellen wij kort iets over het thema en de voorganger van onze 

zondagse diensten.  

   
Zondag 22 september 2019. 

 

Voorganger  - ds. J. van der Meer  

Organist             - br. P. Bouterse 

Thema           - “ De berg op…….   ". 

Muzikale overdenking - Bewerking van lied “Ik hef mijn ogen op naar de  
  bergen” en “Op bergen en in da-

len”. 

 

Zondag 6 oktober. Broederschapsdag in Groningen. 

 

                     

Agenda 
  
Kerkdiensten en andere bijeenkomsten van de Doopsgezinde Gemeente te As-

sen. 

Woensdag  16 okt  Avondgespreksgroep.  20.00 uur 

Donderdag  24 okt  Ochtendgespreksgroep.  10.00 uur 

  

Zondag 20 oktober vieren we het 110 jarig bestaan van ons kerkgebouw en is 
het tevens de afscheidsdienst van de DG Assen die met ingang van 2020 op-

houdt te bestaan. Aan deze dienst, waarin ds. T. Weideman-Bos voorgaat, zal 

het Noordelijk Doopsgezind koor haar medewerking verlenen. Aanvang 10.00 

uur. 

 

Zondag  3 nov.  ds. W. Huizing  
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Zondag  17 nov.  ds. Klein Nagelvoort. Einde kerkelijk jaar 
Woensdag  20 nov.  14.00 uur Zusterkring. Wietske en Jelly 

      vertellen over hun reis  

“In de voetsporen van de Ottomanen”. 

Woensdag  20 nov.  Avondgespreksgroep met ds. S. van Hoorn 
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Verslag Broederschapsdag 6 oktober 2019  
 
In de doopsgezinde kerk te Groningen. 

  

Er was een leuke ontvangst met koffie en koek. En daarna hoorden we het lied 

van The Beatles "Help, I need somebody", en dat zette meteen de toon. We wer-

den ontvangen met koffie en koek. Het was een goede dienst, met goed zingbare 

liederen zoals: In de Heer schep ik mijn vertrouwen, en Zoekend naar licht, en 
Behoed en bewaar jij ons, en met als slotlied natuurlijk "Ik voelde winden Gods 

vandaag". Ds. Yvette Krol leidde de dienst geweldig. Door de kinderen werd een 

vuurtoren gemaakt en op de tafels kwamen grote reddingsboeien te liggen waar 

met pennen teksten door de gemeenteleden op konden worden geschreven. Tek-

sten die sloegen op de vragen die de aanwezigen werden voorgelegd. Zoals b.v. 

"Waar zijn we dankbaar voor?". "Waar zouden we wel hulp kunnen gebruiken?" 

"Hoe zou die hulp er uit kunnen zien?". Iedereen deed zo mogelijk een duit in het 
zakje zoals: Dankbaar voor goede dingen , mensen om je heen, gezondheid, en 

de d.g. gemeente: blij 

dat de kerk er is, en 

leven in vrede! Hulp 

bij hoe het nu verder 

moet b.v. samenwer-
ken bij de d.g. ge-

meenten, veranderin-

gen accepteren, bui-

ten de eigen kring 

kijken, en vooral hulp 

durven vragen wat 

moeilijk is voor ieder-
een. Ook persoonlijk. 

Zo kwamen er allerlei 

dingen voorbij. 

  

Tot slot waren er 

heerlijke soep en 
broodjes het was ge-

weldig verzorgd. Het 

was een ontspannen 

en  

bemoedigende dienst. 

  
Aly Noord-Leutscher 

  

 

 

 

 

 
 
Ons koor heeft een repetitie op: 
  

Maandag  28 Okt  1900 uur repetitie  
Noordelijk Doopgezind koor in Haren 

Maandag  4 Nov  1900 uur repetitie Noordelijk Doopsgezind koor in Ro-

den 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.ossenisse-zeedorp.nl/images/Dorpsraad/Koor/koor-snis.jpg&imgrefurl=https://www.ossenisse-zeedorp.nl/index.php/activiteiten/muziek/koor&docid=N0H9mldV41x_0M&tbnid=f5gq3ycJi9H4nM:&vet=12ahUKEwiH-7PT_JnlAhWGb1AKHcrvAgo4ZBAzKCUwJXoECAEQJw..i&w=479&h=269&bih=967&biw=1920&q=koor&ved=2ahUKEwiH-7PT_JnlAhWGb1AKHcrvAgo4ZBAzKCUwJXoECAEQJw&iact=mrc&uact=8
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Maandag  11nov  1900 uur repetitie Noordelijk Doopsgezind koor in Ro-
den 

Maandag  18 nov  1900 uur repetitie Noordelijk Doopsgezind koor in Ro-

den 

Maandag  25 nov  1900 uur repetitie Noordelijk Doopsgezind Koor in Ro-

den 

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 Kerk-

straat 36 in Heerenveen. 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 reper-

toire van de Jan de Roas Sjongers kent vele genres. De talrijke wereldse liederen 

worden in meerdere talen gezongen. De toegang bedraag 7,50 euro (inclusief 1 

consumptie). Aanvang: 20.00 uur. 

 
 Op woensdagavond 27 november wordt in de Doopsgezinde 

Kerk de film ‘Stellet Licht’ vertoond. De film laat het leven zien 

van een besloten gemeenschap van Mennonieten in Mexico. De 

acteurs en actrices zijn zelf ook Mexicaanse 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  
Activiteitencommissie van de gemeente Heerenveen-Tjalleberd. 

 

 

 

 

De waarde van je naam 
  
De duif tikt gewoon op het raam. 

Alsof hij aanklopt. “Dat is mijn 

vriend. Hij is gewend dat ik hem 

voer,”, zegt Alex terwijl hij het raam 

opendoet en de duif uit zijn hand laat 

eten.  

  
Die duif zal hem nog missen. Want 

de duif komt iedere dag; koffietijd, 

vaste prik. En Alex vertrekt binnen-

kort naar Armenië. “Misschien kun-

nen de anderen de nieuwe mensen 

op deze kamer straks zeggen wat hij 
graag eet”, peinst Alex. Ondertussen 

snijdt hij fruit voor zijn menselijke 

bezoek. Mens en duif worden gastvrij 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.oude-nieuwehorne.nl/wp-content/uploads/JandeRoasSjongers_500.jpg&imgrefurl=http://www.oude-nieuwehorne.nl/dorpsvisie/verenigingen/jan-de-roas-sjongers/&docid=n-b2I-7M4E9mRM&tbnid=mzL6eze9oPT3AM:&vet=10ahUKEwjvnYjy_ZnlAhVDsaQKHToACQQQMwgsKAEwAQ..i&w=500&h=500&bih=967&biw=1920&q=jan de roas sjongers&ved=0ahUKEwjvnYjy_ZnlAhVDsaQKHToACQQQMwgsKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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onthaald. Heel Armeens dit: gasten krijgen goed te eten.     
     Een stilleven à la Helmantel 

 

Armenië is het geboorteland van zijn vader, de 53-jargie Alex is er zelf nog nooit 

geweest. Toch hoopt hij daar een nieuw leven op te bouwen als beeldend kun-

stenaar. Hij schildert (al zijn hele leven), maakt sculpturen & plastieken en beoe-

fent textiele kunst.  
  

Op de kleine kamer barst het van de schilderijen: landschappen, bloemen, reli-

gieuze afbeeldingen, portretten, dieren. Opmerkelijk genoeg geen duif, trou-

wens. Wel Armeense landschappen, nageschilderd van afbeeldingen op internet. 

Alsof hij zich vast inleeft.  

  
Daar een Drents landschap, de kleuren springen uit het schilderij. En hoog aan 

de muur een stilleven dat toch echt veel heeft van een Helmantel, de beroemde 

schilder. “Ik heb Henk Helmantel ontmoet”, vertelt Alex, “Het is een heel inspire-

rende man. Ik mocht in zijn atelier kijken. Het was zo’n mooie ervaring. Daarom 

heb ik ook een schilderij in die sfeer gemaakt.” 

  

Zo even. Gewoon even een stilleven à la Helmantel schilderen. Hij zegt het zon-
der pochen. Het is zoals het is. Hij ziet kunst, hij ziet stijlen en technieken, ze 

inspireren hem en hij adopteert ze. Als vanzelf. Zo staan er bijvoorbeeld ook 

werken in de sfeer van De Ploeg, het bekende Groningse kunstenaarscollectief. 

  

Zijn kunst is de reden dat hij er nu voor kiest om naar Armenië te emigreren. Je 

naam op een kunstwerk moet wat betekenen, vindt hij. Maar Alex heeft nu geen 
paspoort, geen erkende identiteit. Zijn handtekening is daarmee voor zijn gevoel 

zonder waarde. In Armenië hoopt hij na verloop van tijd een Armeens paspoort 

te krijgen, nu hij toestemming heeft gekregen zich daar te vestigen. Dan zal zijn 

naam eindelijk waarde hebben. 

  

“Ik ben iedereen zo dankbaar voor wat ik hier ontvangen heb, het eten, het bed, 
de kamer, de materialen. Dank je wel, Groningen!” Hij slaat zijn hand tegen zijn 

borstkas, op de plek van zijn hart. Daarom geeft hij dit interview: om afscheid te 

nemen met een oprecht ‘dankjulliewel’.  

  

“De wereld is groot”, 

zegt hij met een weids 

gebaar, “maar mis-
schien kom ik mijn 

Nederlandse vrienden 

nog wel eens tegen. 

Want Nederlandse 

mensen, dat zijn míjn 

mensen. Goede men-
sen.” Hij wordt er 

emotioneel van. Hij zal 

alle mensen missen. 

Maar als hij straks een 

paspoort heeft, en een 

leven opgebouwd, kan 

hij misschien nog wel 
eens op bezoek ko-

men. Hij durft het bij-

na niet hardop te zeg-
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gen. 
  

  

Fotobijschrift: 

Alex exposeerde op diverse plekken in Groningen, onder meer hier bij de GGD 

Groningen.  

 
 

 

 GDB - DOOPSGEZINDE RETRAITE 2020 
  

Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan onze retraite. 

Er is 1 gemengde retraite die - onder ervaren leiding -  

Wordt uitgewerkt op hun eigen wijze.  

De retraite wordt gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk. 

 

RETRAITE  
Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren 

Vrijdag 13, 14 en 15 Maart 2020 

Thema: “De Reis van de Held” 

Leiding:  

drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere) 

ds. Christine Schlette (de Knipe) 
Ds. Marion Bruggen (Groningen)      

  

OVER DE RETRAITE         Maximaal 25 deelnemers 

  

Retraite: Voor mannen, vrouwen en (echt)paren 

Thema: ”De Reis van de Held” 

  
“Bomen hebben wortels maar mensen moeten verder gaan”.......Gedreven door 

een verlangen, een nooit verzadigd zijn, een zoeken naar een thuis. Eenvoudig is 

het niet want onderweg zijn er verleidingen en is er twijfel, onmacht  en onze-

kerheid.   

Maar als die mens het aandurft om haar roeping te volgen, vindt er al gaande-

weg een transformatie plaats. Een ontdekken van haar  ware aard en bestem-
ming.  

In de grote wereldverhalen en in de bijbelse verhalen wordt al duizenden jaren 

verteld van deze reis. Joseph Campbell heeft in zijn boek De held met de duizend 

gezichten beschreven langs welke gebieden de reis gaat. 

In deze retraite laten we ons inspireren door zijn ontdekkingen.  

We staan stil bij verschillende halteplaatsen. Onvrede, roeping, drempels, woes-
tijn, draken, engelen, beproevingen, een schat en een weg naar huis. We vinden 

er herkenningspunten voor ons eigen leven. Inspirerende beelden om onze reis 

te vervolgen en in beweging te komen als we zijn vastgelopen.  

“De mensen weten heg noch steg.. Zijn altijd naar hun huis op weg”. We nodigen 

je uit om mee te gaan op reis...... 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
  

Deelnameprijs: 

  

Retraite: 210 tot 220 € pp (eigen kamer) of 185 tot 195 € p.p (samen 2 pers 

kamer) De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs 
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is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 210 euro 
voor 1-persoons kamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 210 en 

220 euro betalen. De minimale prijs voor 2-persoons kamer is 185 euro, wie 

meer kan en wil betalen kan tussen de 185 en 195 euro betalen. 

  

Steunfonds Doopsgezinde Retraites 

  
Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom 

een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds 

wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om finan-

ciële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u con-

tact opnemen met Marije Koettnitz-Worst. 

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven! 
  

Opgave 
  

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aange-

houden is snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft reeds 

is volgeboekt dan neem ik contact met u op. De volgorde van de deelnemerslijst 
wordt bepaald naar binnenkomst van betaling en het ingevulde opgavenformu-

lier.  

Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelne-

merslijst en informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.  
  

PR is belangrijk 
nieuwe deelnemers, nieuwe ideeën, ook wij gaan immers met onze tijd mee! 
  

De retraiteaankondiging wordt binnenkort ook geplaatst in Doopsgezind.nl, ge-

meentebladen en nieuwsbrieven binnen de broederschap. Verder is het aan ieder 

van u om de aankondiging in uw eigen gemeenteblad te laten plaatsen, maar ik 

kan dit ook voor u regelen. Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze re-
traites, deel dit dan mee! Als u mij haar/zijn adres even doorgeeft dan stuur ik 

daar ook een uitnodiging heen.  
  

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met: 
  

Marije Koettnitz-Worst 

B. Venemastraat 11 B7  9671 AA Winschoten 

Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674   email: marijeworst@yahoo.nl 

Rekeningnummer: IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A 

T.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland 
  

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE GDB DOOPSGEZINDE RETRAITE 2019 
  

Volledige Achternaam en Voorletters……………………………………………………………………… 

Voornaam ……………………………………………………………………(voor op de deelnemerslijst)  

Geboortejaar ……………………………………..…………….……. (komt niet op deelnemers-

lijst)  
Adres: ………………………………………………………………………………… 

Postcode en Plaatnaam: …………........................................................... 

Telefoonnummer(s): …………………………………………………………………………. 

Eventuele dieetvoorschriften: ………………………….  

Email adres in  blokletters: ………………………………………………………… 

Zijn bovenstaande gegevens veranderd t.o.v. uw vorige opgave?      ja  / nee 
 

Ik heb de deelnameprijs overgemaakt op  
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IBAN: NL33INGB0000714025 / BIC: INGBL2A 
Ten name van: Doopsgezinde Retraites  

  

Datum betaling en opgave: …………………………………Handtekening:………………………….  

  

Deze aanmelding sturen aan:  Marije Koettnitz-Worst 

B. Venemastraat 11 B7, 9671 AA Winschoten 
  

Pas als uw aanmelding en betaling bij Marije binnen zijn  

staat u op de deelnemerslijst! 

 

Pelgrimsreis Durham / Holy Island 
  

In 2020 (25 augustus – 5 september) zal er een pelgrimsreis gaan plaatsvinden 

naar Holy Island of Lindisfarne met daaraan gekoppeld een verblijf van twee da-
gen in Durham.   

 

 
 

Het is een klein eilandje voor de Noordoostkust van Engeland met een rijke Kel-

tischchristelijke geschiedenis. St. Aidan, een Ierse monnik afkomstig van het 

klooster dat Columba had gesticht op het eiland Iona, vestigde zich op Holy Is-
land met twaalf andere monniken in het jaar 635 na Christus. Hij stichtte er een 

bloeiende kloostergemeenschap. Het eiland is rijk aan natuurlijke schoonheid en 

aan christelijk erfgoed.  

Vanaf het eiland kan er evt. een dagexcursie plaatsvinden naar Bamburgh en de 

Inner Farne eilanden.  

Wat het verblijf in Durham betreft, zie www.dur.ac.uk/chads/commercial. Op Holy Is-

land zal een huis gehuurd worden afgestemd op het aantal deelnemers. 

Ontspanning, verdieping, groepsprocessen en tevens veel ruimte voor de indivi-
duele ontdekkingstocht, het hoort er allemaal bij. Zowel voor als na de reis zal er 

een bijeenkomst plaatsvinden om ons voor te bereiden op de reis en om het ge-

heel af te sluiten.   

De reissom zo tussen de € 800,00 á € 900,00 afhankelijk van het aantal reisge-

noten en de verblijfplaats op Holy Island. Meer informatie over de reisbestem-

ming is te vinden op o.a.  

http://www.dur.ac.uk/chads/commercial
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www.pelgrimsactiviteiten.nl      

I.v.m. vroegtijdige boekingen  
opgeven in oktober 2019.   

  

Voor meer informatie/opgave:  

Tjitske Bongers: 0513-645540 / 

06-23945258  

(tussen 10.00 – 20.00 uur)  

 
t.j.bongers@hetnet.nl  

    

   

http://www.pelgrimsactiviteiten.nl/


 

 

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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