
  

 

 

 
 

 

 

  

   

 
      

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

62e jaargang, nummer 8                                          18 september 2019 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                
                         

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

Colofon DG Groningen  

 
Predikant: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 06-5429 6082 

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

inspreken (in dringende gevallen buiten 

de vakantie 06-5429 6082),  

e-mail gjbrusewitz@gmail.com 
 

Kerkenraad 

Voorzitter, tevens secretariaat –  

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

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

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

Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 
 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

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

 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 

kan worden overgemaakt op bank-

rekening NL89TRIO 0197740502 o.v.v. 
Diaconaal Fonds DGG te Groningen 

  
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  
(bereikbaar van maandag t/m donderdag 

9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

Lay-out 
Ellen van Drooge  

  

Druk / verspreiding 
Oude Boteringestr. 

33, Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

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

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

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

Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

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

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 
Het volgende Gemeenteblad verschijnt 

op 16 oktober 2019. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 9 oktober 2019 bij de 

beide redactieleden van de betreffende 
DG.  

 

Redactie Groningen:  

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

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

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

e.de.jonge@home.nl 

 

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

Haren, tel 050-5348454 

loek.berny@gmail.com 

J.C.de Vries-Durksz, Tijmpad 8 

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

 

 

 

 
 

mailto:gjbrusewitz@gmail.com
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
mailto:luciaamelo@hotmail.com
mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:jmtuinstrawinkler@gmail.com
mailto:e.de.jonge@home.nl
mailto:loek.berny@gmail.com
mailto:jantienadurksz@home.nl


Hoofdartikel 

 

 

1 

 

Joh 14: 27 - Ik laat jullie vrede na: Mijn vrede geef ik jullie, zoals 

de wereld die niet geven kan Hij heeft geen andere handen dan de 

onze. 
 

Indrukken van de 2e global Mennonite peacebuilding conference and festival in 

Mennorode van 27-30 juni 2019. 

 
Door het doopsgezind seminarium en andere instanties is deze vredesconferentie 

georganiseerd.  Er waren meer dan 200 Dopersen uit alle landen ter wereld. Het 

was een druk bezet programma elke ochtend, middag en avond waren gevuld 

met lezingen, ontmoetingen, toneel of muziek. Er was veel te leren, te ontmoe-

ten en te beleven. 

 

Na het ochtendgebed zochten we de zaal op, waar een interessante lezing ge-
houden zou worden, tasje met programma en notitieboekje onder de arm. De  

meeste deelnemers waren “veldwerkers”, predikant of docent/student in het ka-

der van vredesactiviteiten, hulpwerk, gemeente of universiteit. 

 

Er werd verteld over hun werk in arme landen, in situaties van geweld en hulp, 

maar ook de nood in hun eigen land kwam aan de orde. Evenals vragen waar zij 
in plaatselijke doperse gemeenten mee worstelden. De voertaal was Engels, op 

zich geen probleem voor ons, maar vaak spraken zij té snel en waren de vak-

termen ons niet altijd bekend. 

 

Tijdens de maaltijden was er tijd om een persoonlijk gesprek aan te gaan met 

een voorganger uit Hongkong of Lissabon, met een docent of hulpverlener. Dan 

konden de deelnemers hun netwerk uitbreiden en het was vaak ontroerend te 
zien hoe betrokken een ieder was bij het werk, de nood of gedachten van een 

ander. 

 

Vooral veel leden van de Mennonites uit Columbia (alleen Spaanssprekend) wa-

ren aanwezig. Een jonge advocate voor mensenrechten vertelde over de zorgelij-

ke omstandigheden in haar land. Het land lijdt onder de drugsbenden, de armoe-
de en de heersers die alle macht via de media naar zich toetrekken. Oecumeni-

sche hulporganisaties van vrouwen voor vrede die proberen wat orde in de chaos 

te scheppen zijn door de nieuwe president alweer afgebroken.  Dan maar weer 

opnieuw beginnen…  

Wat een moed en geloofsvertrouwen  is er dan nodig om als gemeenten gaande 

te blijven, je met gevaar voor eigen leven in te zetten en voor de goede verhou-
dingen en vrede in hun land te blijven strijden. 

 

Wat ik ook schokkend vond was de inleiding van de Keniaanse afgevaardigde van 

de Wereldraad van Kerken. Zij vertelde dat op dit moment in het Midden Oosten, 

Afrika en Azië de christenen de meest vervolgde groeperingen zijn. 

Dat is in het Westen té weinig bekend vertelde zij zorgelijk! 

 
Een verbindend project was “comforters for peace” en zr. Stenvers had lapjes 

gemaakt waarop ieder een vredeswens, boodschap, tekening o.i.d. kon zetten. 

Zij zal er een deken van maken en die gaat naar de Wereldraad van Kerken als 

herinnering aan deze conferentie en wederzijdse betrokkenheid. 

 

 



Hoofdartikel 

 

 

2 

 

Zo vertelde een broeder uit Indonesië hoe hij probeert te werken aan betere 

verhoudingen tussen moslims en christene, om toekomstige conflicten te voor-

komen en te bouwen aan sterke infrastructuren. 

 

In de ochtend en avond waren er korte gebedsdiensten met zingen en indruk-

wekkende persoonlijke getuigenissen. 
 

Op een avond was er toneel door een drietal jongeren met heikele onderwerpen, 

die in sommige conservatievere geloofsgemeenschappen uit de weg worden ge-

gaan. Over homo-intolerantie in veel landen, over seksueel misbruik in eigen ge-

lederen, gender vragen en de problematiek en omgang met de aarde/klimaat. 

Op een confronterende manier werden deze vragen aan de kaak gesteld en wer-
den aanleiding tot vele gesprekken en tranen van herkenning. 

 

Ook dringende vragen over de weerloosheid en afzien van wapengebruik kwa-

men aan de orde.  Een Amerikaanse broeder vroeg zich af wat je moet doen als 

iemand met een pistool de klas inkomt en kinderen doodschiet.  Mag je de dader 

dan doden om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen? Hoe ga je dan om 

met  het gebod: gij zult niet doden en het zwaard/wapen niet opnemen? Er 
kwam geen antwoord en we voelden de nood over het dilemma. 

 

Er waren ook een aantal jongelui die binnenkort weer uitgezonden worden door 

Peacemakers team (PMT) om in Iran te helpen bij minderheden die bedreigd 

worden. Zij deelden met ons hun hoop om werkelijk iets te betekenen daar. 

 
Musicians without Borders gaven een voorstelling, hun enthousiasme was aan-

stekelijk en we mochten meedoen door veel te zingen, instrumenten te gebrui-

ken en te voelen wat muziek kan doen in bv de vluchtelingenkampen. 

 

Op een andere avond was er een prachtig concert voor viool en piano en na af-

loop gezelligheid in de ontmoetingen. Hoewel wij dan meestal total loss waren 
van een lange dag. 

 

Grote dankbaarheid werd uitgesproken voor de toewijding, inzet en dappere me-

demensen die lichtpuntjes van Gods vredesrijk willen oprichten in vaak moeilijke 

situaties. Opdat mensen waar dan ook in vrede en gerechtigheid mogen leven en 

er gedeeld wordt wat de aarde opbrengt aan voedsel en mogelijkheden. Ook 

dankbaarheid dat wij zoveel mochten delen op deze conferentie en bemoedigd 
werden om door te gaan…… Want Hij heeft geen andere handen dan de onze. 

 

In een indrukwekkende slotdienst hebben we afscheid van elkaar genomen, vele 

verhalen en kennissen rijker. Wij hebben het als een groot voorrecht ervaren ( 

cadeau van onze kinderen) om deze  inspirerende dagen van de  conferentie bij 

te wonen.  Ook genoeg verhalen om er een keer een dienst over te houden in 
het najaar. 

 

Saakjen van Hoorn-Dantuma 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten  
 
 

Dinsdag 17 september 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd 

voor dak- en thuislozen 

Donderdag 19 september 

19.30 uur Grote Kerkenraad 

 
Zondag 22 september 

10.00 uur  Ds. Marion Bruggen 

12.00 uur Bijeenkomst wijk 6 

 

Maandag 23 september 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-
zind koor in Roden 

Donderdag 26 september 

20.00 uur Broederkring 

Zaterdag 28 september 

10.00 uur Etty Hillesum gespreks-

groep (opgeven bij Jose Weening 

aub) 0615202592 
 

Zondag 29 september 

10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga 

 

Maandag 30 september 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-
zind koor in Roden 

Dinsdag 1 oktober 

10.00 uur koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

19.30 uur Bewonersbijeenkomst 

Doopsgezind Gasthuis 
Donderdag 3 oktober 

14.30-16.30 uur Bijeenkomst wijk 4 

 

Zondag 6 oktober 

10.00 uur GDS Broederschapsdag 

 

Maandag 7 oktober 
20.00 uur DoReCafe inde Remon-

strantse kerk; ds. Lense Lijzen over 

de klassieke remonstrant Gerrit Jan 

Heering en zijn boek “De zondeval 

van het Christendom” 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-
zind koor in Haren 

 

Dinsdag 8 oktober 
18.00 uur Mennomaaltijd 

 

Woensdag  9 oktober 

Redactievergadering Gemeenteblad 

Zaterdag 12 oktober 

10.00 uur Etty Hillesum gespreks-
groep, graag opgeven bij Jose Wee-

ning, tel.0615202592 of  

jose.hallmans@gmail.com  

 

Zondag 13 oktober 

10.00 uur Ds. G. Hoekema 
 

Maandag 14 oktober 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-

zind koor in Haren 

Dinsdag 15 oktober 

17.30 uur  Doperse Dis; maaltijd 

voor dak- en thuislozen 
Donderdag 17 oktober 

17.00 uur Bijeenkomst wijkcoördina-

toren 

 

Zondag 20 oktober 

10.00 uur  Stedelijke cantate-
dienst in de Martinikerk. Geen 

dienst in de Doopsgezinde kerk 

 

Maandag 21 oktober 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-

zind koor in Haren 
Zaterdag 28 september 

10.00 uur Etty Hillesum gespreks-

groep, graag opgeven bij Jose Wee-

ning, tel.0615202592 of  

jose.hallmans@gmail.com  

 

Zondag 27 oktober 
10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 28 oktober 

19.00 uur rep. Noordelijk Doopsge-

zind koor in Haren 

 
Zondag 3 november 

10.00 uur Dick Verbrugge 
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Impressie afscheidsdienst Ds Jacob Kikkert, 8 september 
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Ionavieringen: een pas op de plaats 

Zeven jaar lang droegen pelgrims naar Iona 
de maandelijkse Ionaviering in Groningen. 

Daarin werd de liturgie gevolgd, die in de Ab-

dij van Iona op dinsdagavond wordt gevierd: 

de ‘Healing Service’. In Groningen noemden 

we die: de gebedsdienst voor heelwording. 

Begonnen in de Nieuwe Kerk in 2010. Daarna 

in de Martinikerk als deel van het programma 
van ‘Schoonheid met een Ziel’. En in de afgelopen twee jaar in de Doopsgezinde 

Kerk.Voorlopig komt er een eind aan deze vieringen. De draagkracht van de Io-

na-groep Groningen nam af. Het bezoekersaantal bleef klein. En het lukte de 

groep onvoldoende om de liturgie uit Iona bekendheid te geven bij een bredere 

groep belangstellenden. 

Toch... menigeen is geraakt door de liederen uit Iona, door de spiritualiteit die 
daarin meekomt, door het ritueel van de handoplegging en het pianospel van 

Stef Tuinstra. Iona is niet weg. De inspiratie blijft. En de gebedsdienst voor 

heelwording heeft iets toe te voegen aan wat er in Groningen en Ommeland aan 

liturgie wordt aangeboden. De kunst zal zijn om dat op een nieuwe manier, en 

ook met nieuwe mensen, te ontdekken. 

Kort nieuws uit de Kerkenraad 3 september 2019 

Alex opent de vergadering en Marjolijn leest als inleiding het gedicht:  “Als de 

liefde niet bestond” , van Toon Hermans.  

Het afscheid van Jacob en Hotsche is al zeer binnenkort en de laatste zaken van 

het afscheid op 8 september as. worden kort besproken.   

Diederik  heeft het op zich genomen de site van de gemeente te beheren en 

heeft de afgelopen tijd o.a. de agenda bijgewerkt. 
Op 12 september is er een GDS-overleg waar ook ter sprake zal komen wat er 

na het vertrek van Jacob zal gebeuren omdat Jacob ook een deel voor de GDS 

werkte. Mogelijk biedt het aanstellen van een regiopredikant zoals van uit de 

ADS is bedacht een goede oplossing. Initiatieven daartoe worden van harte door 

de DGG gesteund.  

Van veel gemeenteleden hoort de Kerkenraad dat ze verdrietig zijn rondom de 
huidige zorgwekkende situatie in de gemeente. De leden van de Kerkenraad is 

gevraagd om hier aandacht voor te hebben.  

Zoals in de vierde nieuwsbrief is vermeld is ds. Geert Brüsewitz al een poosje 

ziek. Aan gesprekken met ds. Brüsewitz nemen vanuit de KR Jantien Groeneveld 

en Alex van ’t Zand deel. Mocht het zijn dat ds. Brüsewitz langere tijd afwezig 

blijft, zal gezocht worden naar tijdelijke vervanging. De KR zal daartoe het initia-
tief nemen.  

Voor noodgevallen zal uiteraard gezocht worden naar vervanging. De coördinatie 

daartoe is in handen van zr. Tiny Spanjer, zoals eerder aan de gemeenteleden 

geschreven in een bericht voor de gemeente van 13 augustus.  
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Er is dit jaar geen jaarboekje met de planning van belangrijke gebeurtenissen. 
Informatie is te vinden op de website en uiteraard achterop de zondagse liturgie.  

De Grote Kerkenraad is gepland op 19 september en de  najaarsledenvergade-

ring zal op donderdag 14 nov. zijn. 

Om de Commissie van Beleid (voorheen de KR) meer inhoudelijk en minder or-

ganisatorisch bezig te laten zijn, wordt er besloten om vanaf nu weer elke maand 
te vergaderen als Commissie van Beleid. Een x per twee maanden wordt verga-

derd over wat op de reguliere agenda staat en de andere maand worden groepen 

en deelnemers en activiteiten uitgenodigd. Dit biedt de mogelijkheid om de 

communicatie met de groepen meer inhoud te geven en op deze manier de be-

trokkenheid met elkaar te vergroten.  

De nieuwe avondmaalstafel met lessenaar + preekstoel tenslotte, blijken niet 
optimaal gebruiksvriendelijk te zijn en er zal contact gezocht worden met de 

meubelfabriek die deze zaken heeft geleverd.  

Sjoukje Benedictus, 

notulist 

DoRe-Café – 7 oktober 2019 

Op 7 oktober start het DoRe-Café met seizoen 2019/2020, met daarin: 

Oude denkers opnieuw gedacht. De actualiteit van de twintigste eeuw 

Het DoRe-Café van remonstranten en doopsgezinden richt najaar 2019 in een 

drieluik zijn blik op een drietal gerenommeerde theologen, die in de afgelopen 

eeuw tot veel discussie aanleiding gaven: 

 Gerrit Jan Heering (1879-1955); remonstrants hoogleraar ethiek en gods-

dienstwijsbegeerte. Op 7 oktober in de remonstrantse kerk.
 Frits Kuiper (1898-1974); doopsgezind predikant en theologisch publicist.

Op 6 november in de doopsgezinde kerk

 Catharina Halkes (1920-2011); R.K. hoogleraar feministische theologie.

Spreker en tijdstip voor deze avond worden later bekend gemaakt

. 

G.J. Heering, foto: 
KNAW/Huygens Instituut 

Frits Kuiper 
foto: DG jaarboekje 1975 

Catharina Halkes, 
foto: Wikipedia 
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Bij alle drie zien we dat het gedreven denkers en sprekers zijn in en vanuit de 

kerk om de taak die zij vanuit het evangelie voelden waar te maken en tegelijk 

werden zij ermee geconfronteerd dat hun eigen kerken zich veel minder uitgesp-

roken wilden profileren dan zijzelf, ja zich soms fel verzetten tegen hun theolo-

gisch activisme.  De avonden willen zowel deze historische spanning belichten als 

de actualiteit van de theologen en meer in het algemeen het spreken van 'de' 
kerk in de samenleving. 

Als eerste komt aan bod Gerrit Jan Heering waarbij met name wordt gefocused 

op zijn al in 1928 (!) verschenen ‘De zondeval van het christendom’, een boek 

dat in vele talen vertaald werd en dat vele (herziene) herdrukken beleefde en 

ook na de dood van Heering uitgegeven bleef worden met nieuwe introductie 
(van de vrijzinnig-hervormde professor Hannes de Graaf) om het bij de tijd te 

houden. 

De zgn. rechts-modernistische remonstrant Heering wilde in dit boek over de 

christelijke vredesgedachte uitdrukken dat de sterkste machten in het leven niet 

geweld en wapenen zijn maar geloof en geweten. 

Ds. Lense Lijzen, predikant van de Remonstrantse Gemeente Groningen, verkent 

Heerings radicaliteit, die veel opriep en die nog steeds vragen oproept. 

datum: maandag 7 oktober 2019 

locatie: kerkzaal van de Remonstrantse kerk  

adres: Coehoornsingel 14, 9711 BC Groningen 

tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 

entree: gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld) 

Beste broeders en zusters, 

Hierbij wil ik hartelijk danken voor de mooie bos bloemen, die ik voor mijn 70e 

verjaardag kreeg!  

Jan Noord kwam het brengen namens kring Zuid en de gemeente. 

Hartelijke dank, met vriendelijke groet.   
Annewyp Vellinga 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 
Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 22 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 Vredesweek 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 29 september 

10.00 Ds. M.L. Bruggen 

 

Zondag 6 oktober 
10.15 GDS Broederschapsdag  

Doopsgezinde kerk Groningen  

Ds. Y. Krol 

10.15 Zondagsschool in Groningen 

  

Zondag 13 oktober 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 20 oktober 

10.00 Dienst in Assen met koor 

DG Assen 110 jaar. ds. Weidema 

 
Zondag 27 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 3 november 

10.15 GDS Oecumenische dienst in 

de Nicolaaskerk 
 

Zondag 10 november 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 18 september 
19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Maandag 23 september 

19.00 Doopsgezind koor in Roden  

 

Maandag 30 september 
19.00 Doopsgezind koor in Roden  

 

Dinsdag 1 oktober 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 2 oktober 
19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Maandag 7 oktober 

14.00 Zusterkring 

19.00 Doopsgezind koor in Haren 

 

Woensdag 9 oktober 
Redactie Doopsgezind Gemeenteblad 

 

Zaterdag 12 oktober 

16.00 Extra repetitie koor in Roden 

 

Zondag 13 oktober 
15.00 Concert koor met high Tea in 

Roden, zie informatie bij Algemeen 

 

Maandag 14 oktober 

19.00 Doopsgezind koor in Haren 

 
Woensdag 16 oktober 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

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 

 
 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Zusterkring 
 

9 september 2019, onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Voor het 

eerst beginnen we nu om twee uur, in donkere maanden scheelt een halfuur 

eerder toch wel met naar huis gaan. We waren met 15 zusters. 

We spraken nog even over het geslaagde uitje van woensdag 28 aug. jl. naar het 

klooster van Drachten. Ondanks extreme warmte was het daarbinnen natuurlijk 
heerlijk koel. De juiste plaats!   

 

Gerbrig opende de middag met een gedicht van Ed Hoornik: ”hebben en zijn”. 

Werkwoorden, hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. 

Hebben is bezitten (willen), een surrogaat van zijn. De ene werkelijkheid de an-

der schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Zijn is, boven die dingen uit-
geheven. Zijn is de ziel, is luisteren, zijn is wijken en er voor een ander zijn. 

We zongen samen “God schenk ons de kracht”. 

 

Zoals meestal is onze eerste kring gevuld met eigen inbreng en kijken we terug 

op de afgelopen zomerweken. Een verhaal, gedicht of anekdote welke we willen 

delen. Verre vakanties worden niet meer zo snel gemaakt maar ons eigen land 

heeft ook prachtige plekken, b.v. Twente, Elspeet  of Texel. (Helaas de laatste 
ook een loslopende Rottweiler, zoals Iet ervaren!) Ook Fredeshiem is een mooie 

beleving. Verder hoorden we gedichten van Toon Hermans, Paul van Vliet, Hans 

Bouma en een column van Daniel Lohues. Een verhaal uit een boekje van Carel 

ter Linden, dus heel divers en fijn om te horen. 

Gerbrig eindigde met het gedicht “Kleurling” van Paul van Ostaijen. We zongen 

nog: “Wat zijn de goede vruchten”, en daarmee was deze mooie en ook gezellige 
middag voorbij voor we er erg in hadden. 

 

Onze volgende bijeenkomst is op 7 oktober om twee uur! Waarschijnlijk komt 

Annet van zorgboerderij “De Mikkelhorst” ons het een ander vertellen. (Staat op 

dit moment nog niet helemaal vast). 

 
Toch graag allen tot dan,  

Ria Dijkman-Leutscher 

 

 

Verslag van het reisje van de Zusterkring 
 

Het jaarlijkse uitje van de Zusterkring vond plaats op 28 augustus. Het was een 

zeer warme dag, maar toch hadden 16 zusters de stoute schoenen aangetrokken 
om in 4 auto’s af te reizen naar Drachten naar het Karmelklooster. Hier werden 

we ontvangen met een kopje thee of koffie en de heer Meijer kwam ons vertellen 

over dit klooster.  

 

Hoe ontstond dit klooster en waarom een Karmelietessen klooster in Drachten. 

Dhr Meijer vertelde dat er in Nederland een volkstelling plaats gevonden heeft na 

de eerste wereldoorlog. Opvallend was dat het gebied in en rond Drachten bij 
kerkelijke gezindheid “ geen “ ingevuld had. Voor de Katholieke kerk betekende 

dit, dat er ruimte was om zending in eigen land te bedrijven. Uiteindelijk resul-

teerde dit in de stichting van een bidklooster van de Karmelietessen, omdat er 
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enkele Friese nonnen, tot de Karmeliet-orde behorende uit Brabant naar Drach-

ten kwamen. In 1935, werd het gebouw door een Friese architect gebouwd. Het 

is geïnspireerd op een middeleeuws gebouw, carré vormig met een binnentuin en 

een ommuurde slottuin. De Karmelietessen vinden hun oorsprong in de 15e eeuw 

en is een bid orde. De zusters leven heel sober in een kleine groep, maximaal 22 
zusters woonden in dit klooster. Met gebed vullen ze hun dagen. Ze zijn “onge-

schoeid”, eten met een houten lepel en zijn volkomen afgescheiden van de we-

reld. Meneer Meijer liet ons horen hoe de gezongen gebeden plaats vonden. 

Bij de rondleiding kwamen we in de kapel, waar ooit en muur met een hekwerk 

er op heeft gezeten, waarachter de zusters in het koor zaten. Ook zagen we de 

vogeltjeskamer, geheel betegeld met Makkumer-aardewerk tegeltjes met vogel-
tjes er op. In dit vertrek nam de nieuwe zuster afscheid van haar familie. Na de 

uitgebreide rondleiding nam de heer Meijer afscheid van ons met het gedicht van 

Ed Hoornink, Hebben en zijn. 

In 1993 is het klooster opgeheven en verkocht aan de familie Hofstra. Zij behe-

ren het monument op een fantastische wijze, die recht doet aan de oorspronke-
lijke functie. Wij hebben als zusterkring Haren een hele bijzondere middag ge-

had.  

Nadat we nog even in de tuin rondgekeken hadden vertrokken we naar Hoog-

kerk, naar Hotel van der Valk, waar we een heerlijk diner verorberden. Om half 

acht reden we huiswaarts, allen voldaan over de leuke gezellige middag. 

Gerbrig Rietema-Siebenga 

Bank in de vorm van een Lindeblad bij de ingang van het klooster 

Is wat jou beweegt hetzelfde als wat jou gaande houdt 
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GEZELLIG SAMEN AAN DE MAALTIJD 

  

 

Startdienst met maaltijd 
 
Om vijf uur waren de klaargezette stoelen bezet en konden wij beginnen met de 

maaltijd. Na een lied was er soep. We konden kiezen uit vegatomatensoep en 
kippensoep.  

 

Daarna had Klaas een mooi verhaal over Salomo en twee broers. Salomo kon 

niet slapen omdat hij nog niet had bedacht waar de te bouwen tempel moest 

komen. Hij ging wandelen en zag op een gegeven ogenblik een man schoven uit 

het ene stuk land naar het naastgelegen land verplaatsen. Toen de man klaar 
was ging hij weg en even later kwam er een andere man die hetzelfde deed, 

maar in omgekeerde richting. De koning trok de conclusie dat de beide buren 

elkaar bestalen. De volgende dag liet hij de beide mannen ophalen en beschul-

digde hen van diefstal. Toen bleek dat het twee broers waren die elkaar probeer-

den te helpen.De koning vond deze broederliefde dusdanig mooi, dat hij besloot 

om de grond van de beide broers te kopen om daar zijn tempel te bouwen.  

 
Er was weer met veel fantasie gekookt en bereid, dus er was genoeg voor ieder-

een en het smaakte allemaal prima. Iedereen ging voldaan en goed gevuld naar 

huis na het opruimen en de afwas. 

 

Anco de Vries 

 
  
 



Doopsgezinde gemeente Assen 

 

12 

 

Vanuit de kerkenraad 
 

Op dinsdag 10 september heeft de kerkenraad een overleg 

met de DGG over de verdere invulling van het pastoraat en 

met de GDS. Het verslag van deze bijenkomst volgt in het 

Gemeenteblad van oktober. 

Jelly Wester, secretariaat 

 

 

Activiteiten 
 

Ook al is het ons laatste jaar als Doopsgezinde Gemeente Assen, we beginnen 

wel enthousiast met alle groepen die we hebben en die heel belangrijk zijn en 

zullen blijven voor de onderlinge verbondenheid en ontmoeting. 

 

Zusterkring 
 

De zusterkring begint op 30 september met een Bijbels diner bij Ella en Henk. 
Acht oktober is de volgende bijeenkomst met een lezing van mevr. Barteling.  

In november komt de zusterkring bijeen op woensdag 20 november. De invulling 

voor de december bijeenkomst zit nog in de pen. 

 

 

Ochtendgespreksgroep 
 
Wij zijn heel blij dat ook dit seizoen ds. G. Hoekema bereid is gevonden om deze 

trouwe groep te begeleiden. Donderdag 26 september is de eerste bijeenkomst 
om 10 uur. 

 

We willen proberen de najaarsbijeenkomsten weer te vullen met de bijbel, met 

actualiteit, met vragen en zoeken naar antwoorden. 

Deze eerste donderdag valt in de Vredesweek. Daarom het thema uit de Vredes-

week: Vrede verbindt over grenzen. 

Dat kunnen allerlei grenzen zijn, grote en kleine en zelfs grenzen bij je zelf. 
De bijeenkomst in oktober zou ik het jaarthema van de Broederschap in het mid-

den willen leggen: Waar komt mijn hulp vandaan. 

Data bespreken we op 26 september. Meestal de derde donderdag van de 

maand, maar het komt mij of anderen ook wel eens uit een andere datum te kie-

zen. 

 
Ik heb er weer zin in, 

Gabe Hoekema 
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Avondgespreksgroep 
 
De avondgespreksgroep komt op woensdag 11 september weer bij elkaar. Deze 

eerste bijeenkomst gaan we de vervolgdata plannen en de inhoud bespreken.  

Aanvang 20.00 uur. 

 

 

Preekboek 
 

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

 

Zondag 18 augustus 2019 

  

Voorganger              - br. F. Dukers    

Organist                   - br. P. Bouterse 
Thema           - Gemeente zijn, wat is dat….? 

Muzikale overdenking - Bewerking van lied 838 uit de  

  bundel van Johannes de Heer 

 

Zondag  8 september 2019 

 
Voorganger              - zr. H. Bruin  

Organiste                   - zr. T. van Nimwegen   

Thema           - Liefde en verzoening, op weg naar de vrede 

Muzikale overdenking    - Gavotte van Matthew Camidge ( 175801844) 

 

 

 
 

We zijn onderweg als pelgrims, 

Vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

Dragen wij elkanders last. 

 
 

                     

AGENDA 
 

Kerkdiensten en andere bijeenkomsten   

Woensdag  11 sept. 20.00 uur  Avondgespreksgroep 

Woensdag 18 sept. 14.30 uur  Extra ALV 

Zondag  22  sept. 10.00 uur  Ds. J. van der Meer 

Donderdag 26 sept. 10.00 uur Ochtendgespreksgroep 

Zondag  6 okt.  Broederschapsdag in Groningen 
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En om alvast in de agenda te zetten: 
 
 

Zondag 20 oktober vieren we het 110-jarig bestaan van ons kerkgebouw 

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

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

het Noordelijk Doopsgezind koor haar medewerking verlenen.  

Aanvang 10.00 uur. 
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GDS-Broederschapsdag zondag 6 oktober 
Doopsgezinde kerk te Groningen 
 
Op 6 oktober willen we weer gezamenlijk Broeder-

schapsdag vieren. Zoals gewoonlijk doen we dit in 

de kerk van Groningen. 

 

Het thema is HELP!, afgeleid van het landelijk jaar-

thema: ‘Van waar komt mijn hulp?’ psalm 121. 

We gaan hier op een interactieve manier met  
elkaar over nadenken, zingen en bezig zijn in  

de dienst. Ook de kinderen zijn hier van harte welkom! 

Vanaf 10.00 is de inloop met koffie en thee. 

De dienst start om 10.15 tot ongeveer 11.30 

Koffie thee en afsluiting met soep en broodjes. 

 
U hoeft zich niet op te geven. Indien u wilt HELPEN met broodjes smeren van te 

voren, koffie & thee schenken, soep maken of schenken dan zouden we dat heel 

fijn vinden! Dit kunt u aangeven voor 1 oktober bij Anne-Geertje Hoekema, via 

aghoekema@riepma.com 

 

Wij hopen u allen op 6 oktober te begroeten! 

GDS bestuur 
 

 

Noordelijk Doopsgezind Koor 
 

In september 2019 begonnen we met ons derde koorseizoen. Het koor telt mo-

menteel 30 leden. Jellie Alkema is de dirigent. Onder haar bezielende leiding re-

peteren wij met veel genoegen elke maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

We studeren geestelijke liederen en licht klassieke werken in.  
 

Het koor wisselt elke 1e maandag van de maand van locatie. We begonnen 2 

september in de kerk van Roden met de repetities en in de maand oktober repe-

teren we in de kerk van Haren, zo gaat dat om en om. 

Op zondag 13 oktober 2019 is een concert met aansluitend een High Tea ge-

pland. Berichtgeving hierover vindt u in het stukje met de aankondiging:  

High Tea concert in de DG kerk te Roden. 
 

Op 20 oktober 2019 verleent het koor medewerking aan een dienst in Assen, 

waar het 110-jarig bestaan van het kerkgebouw wordt gevierd en tevens een 

afscheidsdienst is. 

 

Nieuwe leden uit het hele GDS-gebied zijn van harte welkom om te komen zin-
gen in het koor en kunnen contact opnemen met: 

Jellie Alkema, tel. 0594 513001, email: jelliealkema@ziggo.nl 

 

Marijke Dijksterhuis 

file:///C:/Users/Jetty/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MOG4ADHM/jelliealkema@ziggo.nl
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High Tea concert 
 
Het Noordelijk Doopsgezind koor geeft op 13 oktober 2019, ’s middags om 15.00 

uur een concert met aansluitend een High Tea in de Doopsgezinde kerk aan de 

Padkamp 2 b te Roden.  

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u kaarten à € 7,50 bestellen bij de koorle-

den of via mdijksterhuis@kpnmail.nl  

 
Het koor zal o.a. delen uit de “Deutsche Singmesse” van A.Faist  en enkele delen 

uit “Die launige Forelle” van Franz Schöggl ten gehore brengen. Het geheel staat 

onder leiding van onze dirigent Jellie Alkema. Het aantal plaatsen is beperkt, dus 

het is aan te raden om tijdig uw kaarten te reserveren. 

 

Marijke Dijksterhuis (secr. N.D. koor) 

 
 

 

Christian Peacemakers Team 

 
In de doopsgezinde vermaning te Leeuwarden zal een zondagsdienst gehouden 

worden in samenwerking met het CPT, Christian Peacemakers Team.  

Dit Team staat voor werk en relaties die: 

– De aanwezigheid van geloof en spiritualiteit laten zien en respecteren, 

– Initiatieven aan de basis versterken, 

– Structuren van overheersing en onderdrukking transformeren, 

– Creatieve geweldloosheid belichamen in bevrijdende liefde voor de gehele 

schepping. 

  

De visie van het CPT: een wereld van gemeenschappen, die samen de verschei-

denheid van de mensheid omarmen en rechtvaardig en vreedzaam leven met de 

hele schepping. Hun missie: Bouwen aan partnerschappen om geweld en onder-

drukking te transformeren. 

  

Na afloop van de dienst zal er een nagesprek zijn met een lid van het Team: Ire-

ne van Setten, en gelegenheid tot uitwisseling van meningen en ideeën.  

Wat:            Zondagsdienst met het Christian Peacemakers Team, nagesprek 

   met Irene van Setten 

Waar:          Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden 

Wanneer:     zondag 22 september 2019, 10.00 uur 

Entree:         gratis 

  

Voor meer informatie: (058) 212 40 73,  

www.doopsgezindenleeuwarden.nl 

 

Martine Kamphorst 

PR-groep Doopsgezinde gemeente Leeuwarden 

 

 

mailto:mdijksterhuis@kpnmail.nl
http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl/
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GSP - Woelige baren 
 
Het zal geen toeval zijn dat er aan he begin van het nieuwe studiejaar veel 

nieuws is over studenten, opleidingen en de financiën. Maar opvallend is het wel. 

Misschien volg ik alles ook met meer aandacht nu in deze weken twee van onze 

kinderen de deur uitgaan. Een van de grote thema’s in de media is de grote stu-

diedruk en de stress bij –beginnende- studenten. De strakke planning van de 

studietrajecten, de geringe mogelijkheden om een keer iets over te doen en toe-
nemende schulden, maken van veel opleidingen een harde leerschool. Een ‘gifti-

ge cocktail’, aldus de Sociaal Economische Raad. Nu mag de samenleving best 

iets van haar jonge mensen vragen, maar het punt van wat kan en wenselijk is, 

is al lang gepasseerd. Verantwoordelijke en initiatiefrijke burgers leid je niet al-

leen op door de juiste punten te halen maar ook door ze ruimte te laten om an-

dere kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is een oude strijd in zienswijzen, maar soms 

moet je een beproefde wijsheid inbrengen in de actualiteit van vandaag. Een an-
der punt: een van de grondleggers van het leenstelsel verandert van mening 

waardoor dit stelsel  opnieuw een discussiepunt zal worden. Eindelijk wordt er-

kend dat studiedruk en schulden toch wel erg oplopen. Dat had natuurlijk bij de 

besluitvorming al bedacht kunnen worden, denk ik dan. Maar laat het gesprek 

maar komen, ’t leenstelsel terugdraaien of aanpassen duurt sowieso nog jaren.  

 
Een volgend thema, dat de gemoederen in beweging brengt, gaat over het ver-

schuiven van geld van alfastudies naar bètastudies. Dat idee spreekt mij met 

mijn historische en theologische achtergrond helemaal niet aan. Natuurlijk zijn 

technische, natuurwetenschappelijke en medische opleidingen van groot belang. 

Maar de miskenning van cultuur, talen en andere niet op direct zichtbaar rende-

ment gerichte studies verbaast mij steeds weer. Zijn ze niet de smeerolie van 
onze samenleving? Bovendien vinden ze veel moeilijker sponsorgeld dan de  

bèta-richtingen.                                                     

 

Hopelijk verstoren alle discussies het studieplezier niet helemaal, maar als er 

grenzen in zicht zijn is het goed dat te laten merken. Ook binnen het GSp hopen 

we komend seizoen met een nieuw programma een goede en inspirerende balans 

te vinden tussen ‘t ter sprake brengen wat er toe doet en de actualiteit én de 
nodige ontspanning. Jullie horen er zeker meer van! 

 

Lense Lijzen 

 
 



 

 

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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