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Een heel oud verhaal 
 

Ik ga nu een heel oud verhaal vertellen, maar daarvoor moet je wel eerst je 
ogen dicht doen, anders kun je je niet voorstellen dat het waar is wat ik ga ver-

tellen. 

Even je ogen dicht doen om te reizen in de tijd en daarna als ik het zeg mag je 

je ogen weer open doen. 

Ogen dicht! 

 

Het wordt opeens donker en als je goed kijkt zie je ook een beetje licht, een 
beetje rood  en een beetje zwart. Licht en donker droor elkaar. Kijk goed. 

Zo was het ook in het begin toen er nog niets was. De enigen die er in dat rare 

donker  met dat vreemde licht zaten dat waren God en een grote draak. Een 

draak met zeven koppen. 

En verder niets. Zo zaten ze daar maar, God en de draak, zonder dat er wat ge-

beurde. Miljoenen jaren lang. 
En toen dacht God: we kunnen hier nog wel een tijdje blijven zitten zo, en we 

kunnen zorgen dat er niets gebeurt. En daarom zei God tegen de draak: laten we 

een wereld bouwen, dat is leuk. 

Nee, zei de draak, we blijven lekker zitten zo. 

Toen zat God met een probleem, want God had de ideeën en de draak had de 

spullen. Allemaal door elkaar in een grote mand naast zich. God dacht: ik laat 

me door zo'n stomme draak niet dwars zitten. En God sloop naar de mand en 
haalde er dat uit wat je nu ziet.  Als je je ogen nog steeds dicht hebt, donker en 

licht door elkaar. 

En God haalde het uit elkaar en zei: voortaan als je je ogen open doet is het 

licht. En als je je ogen nu open doet dan zie je wat er toen gebeurde. 

Ogen open.  

 

Zo, nu is het licht. Wil je meedoen draak? Ik ga nu de wereld bouwen. Doe dat 
zelf maar , zei de draak. 

En God sloop weer naar de mand en haalde er ladingen modder uit. Aarde en 

water door elkaar. En God pulkte dat ook uit elkaar  en toen had hij aarde  en 

van die aarde maakte hij een grote berg en het water spoelde er omheen. Een 

grote diepe oceaan van water. En omdat de draak niet mee wilde doen werd hij 

op de bodem van de oceaan neergezet. 
En God ging rustig door met het scheppen van de wereld. God liep telkens naar 

de bodem vande oceaan  waar de draak woonde en haalde uit de mand wat jij 

nodig had. 

Tot het klaar was. En het zag er erg mooi uit vond God zelf. Een hoge berg in de 

oceaan. Een mooi wit strand in de zon. Bomen die wuifden in de wind. Vogels in 

de bomen. Dieren. Als het nacht werd was er een donkere hemel  met sterren en 

de maan. En op het eiland woonden zelfs nog twee mensen. Een man en een 
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vrouw. Nee, het zag er werkelijk schitterend uit. Zelfs de draak kon het niet laten 

even te komen kijken. Hij stak één van zijn zeven koppen boven het water uit  
en hij moest toegeven  dat het best mooi geworden was allemaal. 

En met één van zijn koppen keek hij eens in de mand naast zich, die was leeg. 

God had alles gebruikt. De hele wirwar van van spullen had hij gebruikt. Alleen 

op de bodem lag nog wat. 

Hm, God is zeker nog niet helemaal klaar dacht de draak en wachtte en wachtte 

maar al wie er kwam op de bodem van de oceaan, geen God. 
Kom, dacht de draak, dan geloof ik dat ik toch maar mee doe, dan ga ik wat er in 

de mand ligt zelf maar even brengen. Onder in de mand lag een kluwen. Een 

wirwar van dood en leven, goed en kwaad door elkaar. Dat had God niet uit el-

kaar willen halen en dat deed de draak ook niet.  

Hij greep in de mand en maakte er een bal van en kneedde daar twee kleine 

draakjes uit, zo klein dat het net wormpjes  leken. Toen nam hij de vorm aan 
van een kleine draak zwom naar de aarde en klom in een boom.  

Daar kwamen de man en de vrouw aangewandeld en toen ze bij de boom kwa-

men zei de draak: lusten jullie wel een appeltje? Hij zei er niet bij dat hij in de 

appel de twee wormpjes had verstopt.  

Nee hoor, zei de vrouw, als we een apeltje willen plukken we hem zelf wel. 

Neem nou maar, zei de draak, want God is wat vergeten hier en je weet niet wat 

je mist als je hier geen hapje van neemt. Ik doe dit om jullie te helpen. En toen 

nam de één een hapje en toen de ander en zonder dat ze het wisten slikten ze 

ook de verstopte wormpjes door.  
Toen sloop de draak de boom uit, kroop over het strand en slipte het water in en 

werd weer de grote draak op de bodem van de zee. 

En vanaf die tijd hebben mensen allemaal  een klein draakje in zich wonen en 

moeten ze zelf kiezen  hoe ze de wereld afmaken uit de kluwen die dat draakje 

in hem in een mand naast zich heeft. Een wereld met dood of een wereld met 

leven. Voor goed en kwaad.En als je niet kiest dan wordt de draak groter en gro-

ter. 
                                                                     

Een verhaal gekregen van zr. Kronenberg 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

Zondag 23 augustus 

10.00 uur Dienst met ds. G Brüsewitz, reeds opgenomen op zondag  
2 augustus en te zien op www.kerkdienst gemist.nl 

 

Zondag 30 augustus 

10.00 uur Dienst met ds. Kindt, reeds opgenomen op zondag 2 augustus, 

te zien op www.kerkdienst gemist.nl 

 

Dinsdag 1 september 
10.00 uur Koffiemorgen- opgeven via dgggroningen@gmail.com   

of via 050-3123053 (evt. voicemail inspreken) 

 

Zondag 6 september 

10.00 uur Ds. Ds. G. Brüsewitz Opgeven via dgggroningen@gmail.com  

of via 050-31230539 (evt.voicemail inspreken) 
 

Zondag 13 september 

10.00 uur Ds. Tj Kindt  Opgeven via dgggroningen@gmail.com  

of via 050-3123053 (evt. voicemail  inspreken) 

 

Zondag 20 september 
10.00 uur Ds. G.Brüsewitz opgeven via dgggroningen@gmail.com  

of via 050-3123053 (evt.voicemail  inspreken ) 

 

Donderdag 24 september 

20.00 uur Broederkring in de Mennozaal. 

 

Zondag 27 september 
10.00 uur Ds. Tj. Kindt  opgeven via dgggroningen@gmail.com  

of via 050-3123053 (evt.voicemail  inspreken ) 

 

 

Richtlijnen bij het bezoeken van de kerk van de 
Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

Beste zusters en broeders, 

Zo langzamerhand vinden er in het kerkgebouw weer wat activiteiten plaats en 
zullen ook weer een aantal ruimtes in de kerk voor de verhuur beschikbaar zijn. 

Dit zal deels in september weer gaan beginnen. Laat duidelijk zijn dat dit alleen 

mogelijk is wanneer de regels van het RIVM gevolgd worden, zolang dit nodig 

blijkt te zijn. 

Met Nynke Dijkstra en een aantal leden zijn we de laatste weken (maanden) be-

zig geweest om in kaart te brengen wat dit voor gevolgen heeft en wat nodig is 
dit uit te kunnen voeren, zodat zowel diegenen die werkzaamheden uitvoeren en 

diegenen die de kerk bezoeken dit veilig kunnen doen. 

Dit vereist discipline van iedereen. Het lijkt daarom zinvol hieronder aan te ge-

ven wat van ons allen wordt verwacht. 

In de kerkzaal beneden kunnen met de 1 ½ meter afstand 50 bezoekers zitten 

en op de balkons elk nog 6. 

http://www.kerkdienst/
http://www.kerkdienst/
mailto:dgggroningen@gmail.com
mailto:dgggroningen@gmail.com
mailto:dgggroningen@gmail.com
mailto:dgggroningen@gmail.com
mailto:dgggroningen@gmail.com
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In de Mennozaal kunnen 32 ontvangen worden. 

In de Diaconie maximaal 6. 

Hiernaast zullen, afhankelijk van de grootte van de groep, 1 of 2 personen zijn 

om alles te begeleiden. 

Bij binnenkomst van het kerkgebouw staat op stickers aangegeven wat van een 

ieder wordt verwacht. 

Tevens wordt iedereen de vraag over gezondheid en eventueel contact met een 
corona patiënt (kan ook via een (cursus)leider) gesteld. 

Er wordt geregistreerd wie aanwezig is tijdens een activiteit. Deze gegevens 

worden 2 weken bewaard om te weten wie gewaarschuwd moeten worden indien 

onverhoopt toch een besmette persoon in ons gebouw blijkt te zijn geweest. 

Bij de deuren staan tafels met handdesinfectans en in het gebouw is een beweg-

wijzering hoe de looproute is. 

Bij binnenkomst wordt iedereen naar de plaats gebracht. Alleengaanden zitten 

1½ meter uit elkaar, personen uit een gezin kunnen bij elkaar zitten. De zaal 

wordt zo gevuld dat men niet steeds langs elkaar hoeft te lopen. 

Verzoek is de jas bij U te houden en zo min mogelijk gebruik van het toilet te 

maken. 

Bij verschillende sprekers bij dezelfde /lessenaar wordt tussendoor steeds de 

plek gereinigd. 

Na afloop van een activiteit is het de bedoeling dat U de looproutes blijft volgen 

of de richtlijnen volgt die de coördinator geeft. Loop niet onnodig heen en weer. 

Bij voorkeur na de activiteit zo snel mogelijk huiswaarts bij toch napraten het 

verzoek dit te blijven doen met de 1 ½ meter afstand hoe lastig dit ook is. 

Niet iedereen zal het eens zijn met de richtlijnen, blijf dan liever thuis, maar bij 

het niet volgen van de richtlijnen en de kans dat erbij ons binnen de gemeente 
een besmetting plaats zal vinden zullen alle activiteiten in de gemeente gestopt 

worden en het gebouw gesloten. 

De koster en een aantal vrijwilligers zullen degenen zijn die de aanwijzingen ge-

ven en van hen mag U verwachten dat zij ook de richtlijnen volgen. 

Met vriendelijke groet 

De Kerkenraad 

 

Terug en vooruitkijken naar 10 keer video-vieringen –  

en meer?  
 

Als u dit gemeenteblad onder ogen 

krijgt, is zonet (op 16 augustus) de 

laatste van de zomerdiensten van de 

kleine oecumene geweest. Dit seizoen 

werden die op video opgenomen en 
wel, vanwege de coronamaatregelen, 

nog zonder kerkgangers. 

  

De voor de 23ste en 30ste augustus - 

reeds opgenomen - videodiensten, die dus buiten het bestek van de zomerdien-

sten vallen, waren de eerste die bij ons met een beperkt aantal kerkgangers 

konden worden gehouden.  
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Deze diensten van 23-8 en 30-8 zullen de laatste twee zijn van nu al een tiental 
op video opgenomen vieringen (te weten die van: 24-5; 31-5; 7-6; 14-6; 21-6; 

28-6; 26-7; 16-8, nog altijd na te zien op https://kerkdienstgemist.nl ; zie on-

der: alle uitzendingen), die de DGG vanaf eind mei heeft ‘geproduceerd’, om het 

duur te zeggen. 

  

Maar dat woord past toch wel bij de aanpak: er zijn camera met statief en micro-
foon aangeschaft, alsmede software voor video-editing en een abonnement op 

Kerkdienstgemist, via welk internet-platform de vieringen worden ‘uitgezonden’. 

Dit uitzenden kan nl. inderdaad ook ‘live’ wat tot nu toe om verschillende rede-

nen nog niet gebeurde.  

 

De laatste twee opgenomen diensten (die dus 23 en 30 augustus zijn te zien) 
zijn gemaakt als waren zij ‘live’, dus, vanwege de éne camera, in één ‘take’. 

Maar vanwege de onervarenheid van de makers, is er toch nog een bewerking op 

gevolgd. Dit is echter mede gebeurd om met name de twee bij de techniek be-

trokkenen de gelegenheid te geven even uit te rusten van wat een (ar-

beids)intensieve periode was voor hen. Zij probeerden een voor hen nieuwe tak 

van sport onder de knie te krijgen. Overigens luistert deze manier van werken 

ook voor de predikanten naar nieuwe wetten waar zij aan moeten wennen. 
 

Dit is wat onderbelicht gebleven in de gemeente tot nu toe, als was het zo dat de 

praktijk van het op een cd opnemen van een dienst nu toevallig even werd inge-

wisseld voor opame op een video-geheugenschijf. 

Het betreft hier echter een innovatie in de manier van gemeente zijn, die naar 

alle waarschijnlijkheid een blijvende zal (kunnen) zijn. Hij komt nl. niet alleen 
voort uit het corona-tijdperk, maar heeft eveneens zijn wortels in de situatie van 

onze gemeente in de huidige tijd überhaupt. Mensen kunnen immers vaak niet 

naar een zondagse dienst komen vanwege andere bezigheden of verplichtingen.  

En tevens is er het feit dat mensen soms maar moeilijk ter been zijn of über-

haupt te ziek of verzwakt om elke keer te kunnen komen naar de zondagse (en 

andere) bijeenkomsten. 
Daarom zouden alleen al de betrokkenen bij de tot standkoming van de video-

registraties, maar zeker ook de kerkeraad, graag meer reacties willen horen 

en/of lezen van gemeenteleden over de gevolgde werkwijzen en over de meer 

inhoudelijke inrichting van deze vieringen op video en over dit perspectief van 

gemeente-zijn-online. 

In de eerste plaats is echter nodig dat gemeenteleden beter in de gaten krijgen 

hoe zij bij de video’s kunnen komen: er zijn in de afgelopen tijd vele meldingen 
geweest van mensen die de video’s niet ‘aan de praat’ kregen. 

Meld u daarom bij ons als er nog steeds technische moeilijkheden zijn. 

Vervolgens  moet duidelijk zijn dat de diensten niet alleen op het reguliere tijd-

stip van de kerkdienst maar ook nog vele maanden daarna te zien zijn op één en 

hetzelfde adres, waar ze in chronologische volgorde onder elkaar staan: 

 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-

Groningen/events  

 

N.B.  Alle opgenomen diensten zijn trouwens in twee versies te zien: één met 

ondertiteling van al het gesprokene en één zonder. Die ondertiteling zal voorlopig 

bij de ‘live’-uitzendingen, die gepland staan om uitgezonden te worden vanaf 

september in ieder geval tijdens die live uitzending niet aangeboden kunnen 
worden. Mogelijkerwijze wel enige tijd nadien, als daar behoefte aan blijft. 

Tot dusver staan alle vieringen vanaf 24 mei nog in een publieke versie op de 

site kerkdienstgemist. Daarnaast biedt het abonnement bij dit platform de moge-

https://kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events
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lijkheid om ook besloten opnames te uploaden. U krijgt te zijner tijd daarvoor 
een mail die het u mogelijk maakt een account aan te maken met een zelfgeko-

zen wachtwoord om zulke opnames te kunnen zien.  

Dit kunnen bijvoorbeeld ook opnames zijn van andere bijeenkomsten dan alleen 

de kerkelijke vieringen!. Je zou kunnen denken aan koffiemorgens, bijbelkringen 

of ledenvergaderingen. Die mogelijkheid moet nog verder worden onderzocht.  

Vragen waarop de makers alvast een antwoord zouden willen horen zijn oa. de 
volgende (maar voel u vrij om nog meer opmerkingen te maken): 

Welke onderdelen van de kerkelijke vieringen die tot nu toe zijn gemaakt waar-

deert u het meest en welke elementen zou u veranderd, afgeschaft of juist uit-

gebreid willen zien? 

 

Hebt u een voorkeur voor vieringen die live worden uitgezonden mét alle beper-
kingen die horen bij een onervaren en technisch beperkte crew met een één-

camera-registratie, of wilt u liever een qua beeldverzorging en beeldvariëteit be-

werkte en opgenomen variant? 

Hebt u er belang bij dat de ondertitelings-versie gehandhaaft blijft? 

Zijn er bijeenkomsten die geen vieringen zijn maar die u wel graag - zij het 

slechts als toeschouwer/ toehoorder-mee zou willen maken? Denk aan een bij-

belkring, een leden- of zelfs (waarom niet) een kerkeraads vergadering? 
 

Reacties graag naar onze kosteres-beheerder, annex cameravrouw en editor (!): 

 

dggroningen@gmail.com  

 

Diederik Krijtenburg 

In Memoriam 
 
In dit gemeenteblad vindt u de gedenkteksten voor twee leden van onze ge-

meente die in het begin van dit jaar overleden zijn. In een andere tijd dan deze 

corona-tijd was het voor mij gebruikelijk een tijdstip van gedenken in een viering 

met de familie af te spreken waar dan deze tekst zou klinken, om later opgeno-

men te worden in ons gemeenteblad.  Omdat het nu anders liep en loopt, vind u 

deze in memoriams nu.  
 

In memoriam Hans van der Meer 

 

Op 27 februari hebben we af-

scheid genomen in een kleine 

kring van vrienden en familie 
van Hans van der Meer. In een 

zaal van het uitvaartcentrum van 

Algemeen Belang was er een 

gastvrije plek waar we in intieme 

verbondenheid samen afscheid 

konden nemen. Een bekende 

plek, omdat Hans na zijn werk 
als koster in onze kerk beëindigd 

te hebben nog een aantal jaren 

drager bij deze vereniging is ge-

weest. Iets wat hij met genoe-

gen deed omdat hij er veel van 

zijn aandacht, zijn zorgvuldig-
heid en verzorgdheid in kwijt 

kon. Met Anne dachten we eerst 

mailto:dggroningen@gmail.com
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terug aan die moeilijke laatste periode waarin het steeds minder wilde en waarin 
hij ook niet meer thuis kon zijn. Onderzoeken, verblijf in verpleging en ten slotte 

in het hospice in Zuidhorn waar het voor hem en ook Anne goed was in al die 

moeilijke omstandigheden. Anne dacht terug aan deze zware periode van losla-

ten samen met de kleinkinderen. Ze vertelde hen hoe belangrijk hun tekeningen 

en briefjes voor opa en voor zichzelf waren. Lichtpuntjes, tekenen van liefde die 

hen overeind hielden. Hans was met liefde opa. Zorgzaam en vol aandacht in die 
kleine aandachtsmomenten. Een van de kinderen van Lianne en Richard kon er 

niet zijn vanwege ziekte maar de anderen zouden van deze bijeenkomst vertel-

len. De kinderen lieten stenen achter bij opa, teken in het joodse geloof van je 

bezoek aan de overledene, waardevolle tekenen in alle essentie die stenen kun-

nen bezitten, zoals de diep paarse amethist op de uitnodiging. Daarna was er 

muziek van Nits, ‘Les Nuits’.. Zoon Alex, die met zijn vader passie voor muziek 
deelde, vertelde het muzikale verhaal van Hans’ leven. Met een hele mooie ver-

tolking van Eva Cassidy van ‘Over the Rainbow’ uit the Wizard of Oz, nam hij ons 

mee. Muziek kan verdriet dragen, muziek vertelt ook iets van de essentie van 

ons menszijn. Nits liederen: Melancholisch, ernstig en serieus, maar ook als een 

zoektocht in het universum naar wat de essentie is, vertelden ons Hans: Een se-

rieus en ernstig mens, een zoeker, soms ook somber, maar vooral liefdevol en 

met aandacht.  
Over deze zoektocht samen vertelde Anne ons ook. Over de Katharen, de reizen, 

de stilte en meditatie, deelgenoot worden van iets dat groter is dan jijzelf. Deel 

krijgen aan iets dat je diep van binnen voelt. Liefde, bron van licht, een kracht 

die sterker is dan de dood. Liefde die ook over de grens van dood en leven met 

ons meegaat. Verbindingen die blijven bestaan, wat ons troost een leven lang, 

en daarboven uit.  
Ook anderen kregen de mogelijkheid verhalen te delen. Een oude Amsterdamse 

vriend vertelde over zijn verbondenheid met Hans, een Rotterdamse jongen, die 

voor hem een wijze oude vriend was geworden.  

En die wijsheid en dat levensinzicht was ook belangrijk voor Hans. Dat was de 

kern van zijn zoektocht en  de drive waarmee hij naast praktisch zorgzaam in 

zijn kosterschap ook lekenpreker was. Oud collega Renze Yetsenga vertelde over 
dat kosterschap meer. Ten tijde van het kerkasiel, een spannende tijd zeker voor 

degene  die het kerkgebouw als zijn verantwoordelijkheid zag. En nogmaals 

kwam naar voren hoe zorgvuldig Hans werkte  Als het niet naar de zin was, zei 

hij dat misschien niet zo snel, maar je merkte het wel. Ik herinner me zelf ook 

hoe hij de orden van dienst verzorgde. Zeer punctueel.  

Tot slot was er gebed en troost: Het consolamentum, zoals de Katharen dat als 

sacrament zagen. Het elkaar laten delen in liefde. Eeuwige Liefde, in ons uitge-
goten en verbindend. Over die liefde spraken we al aan de hand van de woorden 

van 1 Korintiërs 13, maar tot slot was er die liefdesgave van het consolamen-

tum: ‘laten we de Eeuwige vragen om zijn zegen, als Geest in verbondenheid 

over ons uitgegoten, deelgenoot in de Eeuwigheid, deelgenoot in de band van de 

liefde die alle leven omvat en koestert en draagt.   

 Van hieruit gingen we met allen langs een mooie route die Hans en Anne graag 
vanuit Beijum fietsten via Zuidwolde naar de begraafplaats in Noorddijk. Bij het 

graf sprak ds. Yetsenga het Onze Vader uit.  

Moge Hans nu rusten van alle moeiten, moge het verdriet van de laatste tijd rus-

ten, en moge hij opgenomen zijn in de hoede van de Eeuwige als licht en liefde 

om hem heen. Licht en liefde ook om Anne en kinderen en kleinkinderen, kracht 

om dit verlies te dragen. 

 
Geert Brüsewitz 
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In memoriam Anneke van Kalker – Scheltens 
 

Op vrijdag 10 januari hebben we in 

een volle Vermaning te Groningen af-

scheid genomen van Anneke.   Dat was 

absoluut een goede plek daarvoor, 

want wat heeft zij, en daarmee ook 
haar gezin, hier niet een voetstappen 

liggen. Lang geleden al, als kind, als 

zondagsschoolkind en leiding, vervol-

gens als moeder en als werker. Werk 

voor de gemeente, werk voor onze he-

le geloofsgemeenschap. Immers vanaf 
dat moment dat dominee Fleischer 

haar meegenomen had naar Amster-

dam om haar daar voor te stellen aan 

Bert Plevier is er ongelooflijk veel door 

haar handen gegaan. En door haar in-

zet tot stand gekomen. Meidenwerk, 

jongerenwerk, reizen naar Wereldcon-
gressen, en dan haar eigen kindje zeg 

maar: het internationaal Jongerencon-

gres. Omdat ze het belangrijk vond dat 

Groningen Doopsgezind op de kaart 

stond. Omdat ze iets voor jongeren 

wilde doen met inhoud, en vooral ook 
om jongeren te leren organiseren en 

verantwoordelijkheid te nemen. Ook in 

de gemeente zelf was haar drive bekend, haar organisatietalent. Ik denk alleen 

al aan de organisatie waarmee ze elk jaar weer een rommelmarkt uit de grond 

stampte. En misschien is dat wel een goede uitdrukking: uit de grond stampen.. 

Want het ging met een vaart en een energie die soms niet al te veel ruimte liet 
voor andere gedachten en wegen. Maar misschien is dat wel een beetje een han-

delsmerk voor mensen die veel tot stand brengen: Ze hebben duidelijk ideeën en 

ze worden niet afgeschrikt door enige tegenstand, een beetje solisme hoort erbij.                                                                                          

Dat was ook wel eens lastig voor de mensen om haar heen… Sommigen vonden 

het heel fijn dat er duidelijkheid was. Anderen misten ook wel eens de vrije ruim-

te om te experimenteren. Die was er wel, zeker, maar niet om echt te vallen en 

alles in het honderd te laten lopen. Daarvoor was wat Anneke deed haar te dier-
baar..  

In het afscheid roemden we veel van de dingen die Anneke tot stand gebracht 

heeft. De contacten die ze legde, de durf waarmee ze op dingen, op mensen af-

ging. Maar ook tekenden we haar als mens. Open, duidelijk, meestal vrolijk, 

maar soms ook kwaad en volhardend. En op zijn Gronings: soms kort voor de 

kop. Het was mooi en fijn dat Jan Lüken Schmid en Martina Basso er waren om 
te vertellen over de samenwerking over de grens. Speciaal ook met de buren uit 

Ostfriesland. Zij konden ook iets vertellen over dat congres. Er waren bij het af-

scheid heel wat congresgangers. Iemand zei: het lijkt hier wel een soort reünie!  

 

In mijn overdenking haalde ik mijn eigen dooptekst aan uit Efese 2 vers 19 tot 

en met 22: Zo zijt gij dus geen vreemdelingen of gasten meer maar huisgenoten 

van God. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je er bent en dat je er bij hoort. 
Anneke heeft dit gevoel zeker, al dan niet terecht, aan het begin van haar leven 

gehad. Ze had denk ik iets te bewijzen, te laten zien. Omdat ze dat wilde, maar 

ook misschien omdat ze er niet goed tegen kon als talent niet gezien werd. Haar 

Anneke en Rudy in Berlijn   foto Albert Vis-

ser 
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eigen talent, maar ook de talenten van al die jongeren die ze onder haar hoede 
nam, steeds weer. Ze was daar zelfs zo druk mee, dat het voor haar eigen kin-

deren wel eens lastig was.. Als om ging dat al veel beter. Met of voor de klein-

kinderen iets lekkers maken, gastvrij zijn. Die gastvrijheid trof ook anderen. 

Hoeveel mensen hebben niet van haar gastvrijheid genoten? Ik herinner me 

vooral nu die laatste keer, dat het eigenlijk al niet zo goed meer ging, maar we 

met wijk, met hele gemeente bij Anneke en Rudy te gast waren in de tuin. Ge-
holpen door zeer trouwe en lieve buren was het een groot feest. Des te moeilij-

ker was het voor de buitenwereld om zo snel daarna te vernemen dat het niet 

meer ging met Anneke thuis. Een proces dat al enige tijd gaande was, maar dat 

dan door de naaste omgeving wat verborgen blijft, maakte het noodzakelijk om 

in Delfzijl opgenomen te worden omdat het thuis niet meer ging. Ze vergat te 

veel en daardoor ontstonden er ook gevaarlijke situaties.  
 

Wat een kruis was dit voor Rudy en de kinderen, maar ook voor Anneke zelf. Het 

voelt als falen en een beetje als verraad als het dan op een moment niet meer 

gaat. Maar het is de werkelijkheid. het is dat wat je onder ogen moet zien, maar 

dat wil je niet. En wat een verdriet ook voor Anneke. Als je zoveel voor elkaar 

gebokst hebt. Als je zo zelfstandig was en de situatie meester. Je wil dat niet 

aanvaarden. Je geest wil dat niet. En je geest maakt dan verhalen. Om iets klop-
pend te maken wat het niet is. Zo brak die laatste zware tijd aan. Anneke die 

weg wilde, naar huis. Anneke die minzaam liet gebeuren wat er om haar heen 

gebeurde. Die zo boos en verdrietig kon worden en zijn. En daarin zo onvoor-

spelbaar. Zo’n verdriet voor haar zelf, en voor Rudy en de kinderen en kleinkin-

deren. Ook voor hen: Oma die zo anders werd.  

 
Bij het voorbereiden van het afscheid konden we dat uit de grond van ieders hart 

zeggen: wat was iedereen blij dat aan deze periode een eind was gekomen, on-

danks de goede zorgen die zoveel mensen haar gaven.  

Het was een goed afscheid, waarin we alle mooie dingen konden noemen, waarin 

we met zovelen Anneke konden eren voor wat ze gedaan had. Maar waar we ook 

konden delen hoe moeilijk het heel soms ook kon zijn.. Aan het einde van het 
afscheid brachten Rudy, kinderen en kleinkinderen Anneke naar Delfzijl, waar 

onze weg met Anneke ophield. We noemden nog de liefde voor Denemarken, het 

avontuur.  

 

Met het echte doopsgezinde lied: Ik voel de winden Gods vandaag lieten we An-

neke van ons gaan.. Maar een ding weet ik zeker. Wie er allemaal met haar in de 

boot mogen zitten, Anneke zit vast en zeker aan het roer. Moge zij rusten in de 
hoede van de Eeuwige en moge zij die haar het meest missen zich geborgen we-

ten in de liefde van Eeuwige. 

 

Geert Brüsewitz  
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Open Monumentendag  

Zaterdag 12 september 2020 

 

 
De jaarlijkse Open Monumentendag vindt ook dit jaar weer plaats maar wel in 
aangepaste vorm. Vanwege de coronacrisis moeten er  veel  maatregelen en pro-

tocollen in acht worden genomen. 

 

Na overleg met de Kerkenraad is dan ook  besloten dat zowel onze Vermaning 

als ook het Doopsgezind Gasthuis dit jaar helaas niet zullen meedoen met de 

Open Monumentendag. 
 

Laten we hopen dat er volgend jaar weer gelegenheid is deze dag voor onze bei-

de monumenten te organiseren en we weer een beroep op onze gastvrouwen- en 

heren kunnen doen! 

 

Het programma van Open Monumentendag in Groningen kunt u vinden op: 

www.openmonumentendag.nl/comite/groningen/  
 

Tiny Spanjer 
 

 

Beste broeders en zusters, 
 

Ik heb een vervelende en wellicht ook onverwachte mededeling. Ik heb besloten 

om te stoppen met het koken voor de Mennomaaltijd. Ik heb het nu meer dan 12 

jaar gedaan. In de loop der jaren is het plezier toch wel wat afgenomen en voor 

mij persoonlijk is het nu echt tijd voor iets anders. 

 

Hoe moet het nu verder met de Mennomaaltijd? Ik zou zelf niet weten wie het 
koken kan/wil overnemen. En als er geen vervanger komt dan zou dat ook het 

einde betekenen van de Mennomaaltijd. Als er iemand is die de Mennomaaltijd 

wil overnemen, of die andere mensen wil benaderen om het over te nemen, voel 

je vooral vrij om dat te doen. In dat geval zal ik ook mijn best doen om de Men-

nomaaltijd zo goed mogelijk over te dragen. 

 
Verder is er gelukkig ook nog goed nieuws. De mennomaaltijd heeft dit jaar 

€157,47 opgeleverd. We willen dat geld besteden aan voedselhulp voor Curaçao. 

De kerk van Jacob deelt daar voedselpakketten uit. 

 

Hartelijke groet,  

 
Pijke Vossestein 

 

PS. Als het mogelijk is met de coronamaatregelen en er ook voldoende belang-

stelling is dan zou ik in september nog wel één keer een afscheids mennomaal-

tijd willen koken.  

 

 
 

  

http://www.openmonumentendag.nl/comite/groningen/
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Broederkring Groningen 

De bijeenkomsten van de Broederkring zullen plaatsvinden op de volgende data: 

 Donderdag 24 september 2020 

 Zaterdag 24 oktober 2020 Landelijke Broederkringendag te Alkmaar 

 Donderdag 26 november 2020 

 Donderdag 21 januari 2021 
 Donderdag 25 februari 2021 

 Donderdag 25 maart 2021 

 Donderdag 22 april 2021 

 Donderdag 27 mei 2021 

De bijeenkomsten starten om 20.00 uur in de Mennozaal. 

Van harte welkom! 

Tammo van Hoorn 

 

 
 

 
 

 

 
Programma najaar 2020 
 

 Lopend Café   5 september van 14:00 tot 17:00   Wandelen vanuit Nienoord 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Thuis op aarde……. 

 

 

Dit najaar sluiten we aan bij het landelijke thema van de doopsgezinden. ‘Thuis 

op aarde’. In hoeverre zijn wij deel van dat ‘thuis’, en in hoeverre dragen we zelf 

bij aan dit  thuis voor alle mensen? En speciaal nu: hoe doen we dat, nu een vi-

rus de wereld zo ingrijpend verandert. Hoe delen wij in milieu en zorg, hoe hou-
den we verbinding tussen oud en jong, tussen veraf en dichtbij?  We leven in 

vreemde tijden en we kunnen ook niet ver vooruitkijken. Daarom ook een pro-

gramma met een andere vorm dan gebruikelijk. En met veel openheid nog, zodat 

we op het laatste moment ons kunnen aanpassen aan de situatie van dat mo-
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ment. We denken aan een digitale bijeenkomst in oktober en hopelijk een fysieke 
bijeenkomst eind november. 

Maar we beginnen op 5 september met zelf nadenken over ‘ons’ thuis. en onze 

betrokkenheid daarop. We doen dat aan de hand van verhalen die we delen, die 

ons uitdagen en die van mond tot mond gaan. Verhalen over hoe het ons verging 

de afgelopen maanden, wat we misten, wat we leerden, wat we vast willen hou-

den, Wat ons de essentie vertelde van ons thuis, van dat thuis van iedereen, van 
die gedeelde en geleende wereld. We doen dat al wandelend, op het landgoed 

Nienoord met koffie en thee tot slot. Er is iets geregeld voor de niet wandelaars, 

en er zijn meerdere afstanden die we twee aan twee of met iets meer kunnen 

gaan.  

Er kunnen 15 doopsgezinden en 15 remonstranten mee, samen 30. Zeker voor 

diegenen die slecht ter been zijn is het handig een klapstoeltje mee te nemen.  
14:00 uur Aanvang op het parkeerterrein van Nienoord, bij het Infocentrum 

14:15 uur Een verhaal brengt ons op weg, daarna kan er verschillende routes 

met elkaar gewandeld worden. Er zijn verschillende afstanden. Mensen die slecht 

ter been zijn, kunnen direct naar het restaurant, of een klein stukje lopen 

16:00 uur thee of koffie  

17:00 uur slot 

Opgave Remonstranten Anke van der Scheer dolfanke83@gmail.com of 

0615477737 en Doopsgezinden Diederik Krijtenburg djkrijtenburg@home.nl 
of 0508510072.( geeft u ook even aan of u vervoer nodig heeft of in de aanbie-

ding) 

 

M.H., 
Hierbij willen wij hartelijk danken voor het prachtige boeket bloemen dat wij van 

de kerk mochten ontvangen 
vanwege ons 55-jarig huwelijksjubileum.  

Met vriendelijke groet, 

Reier en Sieka van Veen-de Beer 

 

Bedankt 
 

Hierbij willen wij iedereen bedanken 

voor de vele kaarten, e-mails en tele-
foontjes die we mochten ontvangen 

voor ons 60-jarig huwelijk op 28 juli. 

Speciaal willen we de kerkenraad be-

danken voor de ingelijste ets van de 

Oude Boteringestraat. 

Ook de prachtige bloemen en andere 
cadeaus niet te vergeten. 

 

We hebben het heel gezellig gehad en 

kunnen terugkijken op een mooie dag 

met iedereen en we zijn dankbaar dat 

we dit met kinderen, klein- en achter-

kleinkinderen, familie en vrienden 
mochten beleven. 

Nogmaals iedereen bedankt en we ho-

pen elkaar spoedig weer te mogen be-

groeten 

Jan en Aly Noord 
 

mailto:dolfanke83@gmail.com
mailto:djkrijtenburg@home.nl
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Curaçao                        01-07-2020 
 
Lieve allen, 
   

de afgelopen week hebben we verschillende berichtjes gekregen die zich met 

enige zorg afvroegen hoe het met ons gaat en hoe de situatie op Curaçao is. 
Dank daarvoor.  Na een paar heftige dagen van chaos, is sinds afgelo-

pen weekend de kalmte enigszins weergekeerd. Er zijn dagelijks nog protesten. 

Maar vreedzaam. Zoals opnieuw gisteren. Dan wordt de binnenstad Pun-

da  afgesloten. Buitengewoon ontregelend voor de middenstand die dan 

hun winkels weer moeten sluiten.  Fort Amsterdam, waar een aantal ministeries 

zijn en het paleis van de gouverneur, maar ook 'mijn' Fortkerk, gaat dan  'op 
slot’ zodat niemand in en uit kan. Lastig als je juist een bijeenkomst 

hebt gepland met een gespreksgroep en dan bij een roadblock wordt tegenge-

houden. Er is veel maatschappelijke onrust. Vorige week kwam het tot een uit-

barsting met chaos, vernielingen, relletjes brandstichting en tenslotte gewapende 

militairen op straat. Ook hier zijn de ongekende gevolgen van de wereldwijde 

corona-crisis voelbaar: Het aantal corona besmettingen heel is laag gebleven. 

COVID-19 is letterlijk buiten de deur gehouden: vanaf 13 maart werd de lucht-
haven gesloten en cruiseschepen verboden Curaçao aan te doen. Gevolg is dat 

economie instortte. Dat werd nog verergerd doordat eind maart een totale lock-

down van kracht werd die ruim 7 weken duurde. Heel veel mensen zijn hier af-

hankelijk van de informele economie: de autowassers op straat, straatverkopers 

met fruit en souvenirs, hotelpersoneel, kleine zelfstandigen, kortom mensen die 

vaak ’s morgens niet weten of ze ’s avonds geld genoeg hebben verdiend om 
eten te kunnen kopen.  
 

O.a. kerkdiensten werden verboden. Scholen gesloten, wat in sommige gevallen 

betekende dat ook kinderen geen maaltijd meer kregen. Het betekende een 
scherpe toename van de al bestaande armoede. Inmiddels zijn zo’n 25.000 ge-

zinnen (aantal inwoners 160.000) structureel afhankelijk geworden van voedsel-

hulp. Voedselzekerheid is een probleem aan het worden. De voedselbank, die al 

bestond, werd plotseling overvraagd met duizenden aanvragen. Met behulp van 

veel organisaties en het Rode Kruis is dit opgeschaald en ‘geprofessionaliseerd’, 

al brengt dat ook wel weer eigen problemen mee als er plotseling grote sommen 
geld beschikbaar komen.  De Diaknie van Verenigde Protestantse Gemeente Cu-

raçao heeft daar ruim 7500 euro aan kunnen bijdragen. Tegelijkertijd heeft de 

Diakonie het aantal voedselpakketten dat de gemeente zelf verzorg opgeschaald. 

Het gaat nu maandelijks om tussen de tachtig en negentig voedselpakketten, 

waarvoor boodschappen worden ingekocht en in pakketten samengebracht en 

rondgebracht door vrijwilligers. Een gezin kan daar zo’n twee weken mee toe. 

Curaçao is afhankelijk van twee economische pijlers: de olie raffinaderij, die in-
middels al geruime tijd stil is komen te liggen vanwege de politieke situatie in 

Venezuela, waar de ruwe olie van werd betrokken, en dat door de boycot van de 

VS inmiddels al een paar jaar economische totaal geïsoleerd is. Gevolg van de 

nare  situatie in Venezuela is dat al geruime tijd een vluchtelingen vanuit Vene-

zuela naar Curaçao komen. Via kleine smokkelbootjes spoelden ze  aan op de 

kust en verdwijnen hier in de illegaliteit. De angst is dat ze mogelijk besmettin-
gen meenemen. Daarom is de Nederlandse marine belast met verscherpte kust-

bewaking.  
 

Een in eerste instantie vreedzaam begonnen stakingsactie van vakbonden (o.a. 
van semi-overheid s medewerkers van de raffinaderij en de ‘sushimensen’  (de 

reinigingsdienst-vuilophaaldienst) vanwege ontslagen en gekort worden op sala-

rissen liep uit in gewelddadigheden, vorige week woensdag. De dagen erop bleef 

het onrustig, met ’s nachts brandstichtingen en plunderingen. Veel jonge mensen 
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waren daar bij betrokken. Begrijpelijk hun frustratie. Er is voor hen geen enkel 
perspectief. Tegelijkertijd zijn politieke krachten actief die, naar wordt gezegd, 

jongeren betalen om onrust te zaaien om zo de huidige regering tot aftreden te 

dwingen. Het principe op Curaçao is toch een beetje: zorg voor jezelf en voor je 

familie, ongeacht welke maatschappelijke of politiek positie je bekleed. Dus zie je 

mensen in semi-overheidsdienst die astronomische salarissen ontvangen en poli-

tici de familie aantrekkelijk baantjes of opdrachten toeschuiven. Corruptie is een 
openlijke realiteit. En het wordt gezien als een soort normaal, dat voortduurt zo-

lang een groot deel van de mensen hier een soort lijdzame volgzaamheid heeft. 

De uitbarsting van frustratie, geweld vernielingen en plunderingen was iets wat 

mensen al een tijdje zagen aankomen, en daar ook angst voor hebben. Het roept 

het spook uit het verleden op van 30 mei 1969, toen een gedeelte van de bin-

nenstad in as werd gelegd las gevolg van sociaal-economische onrust (begonnen 
als protest om gelijke beloning voor Antillianen bij de toen nog Shell-

raffinaderij). Toen voelen een aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van politie-

geweld. Voor veel ouderen op Curaçao is dit nog steeds een diep en reëel trau-

ma. Dat werd opnieuw aangewakkerd doordat de demonstratie van afgelopen 

woensdag  dezelfde ‘marsroute' nam als op 30 mei 1969.  
 

Zoals toen kwamen ook nu militairen op straat de, werden roadblocks opgezet, 

een avondklok ingesteld en Nederlands militaire ter versterking gevraagd (er is 

een permanente presentie van Nederlandse Militairen omdat Curaçao als zelf-

standig land deel is van het Koninkrijk). Dat laatste ligt gevoelig vanwege het 

koloniale slaven-verleden. In deze spannende dagen doen dan ook verschillende 
stemmen van zich horen: totale onafhankelijkheid tot het worden van een Caribi-

sche provincie van Nederland, en alles daartussen. Dit wordt mede gevoed door 

de begrijpelijke maar enorm bevoogdende en knellende voorwaarden die Neder-

land verbind aan de financiële ondersteuning van  Curaçao en de andere Konink-

rijks eilanden. Ook dat roept allerlei sentimenten op en dwingt de huidige rege-

ring tot een enorme spagaat om enerzijds hulp en voorwaarden te accepteren, 
en anderzijds niet aan de leiband van Nederland te lopen. En, eerlijk gezegd 

heeft de premier van Curaçao daar niet heel handig in geopereerd. Het lijkt erop 

dat tops functies in de semi-overheid worden ontzien van kortingen op salaris-

sen, zodat de uiteindelijke rekening bij de gewonen man terecht komt. Over ne-

gen maanden zijn er opnieuw verkiezingen. En de vraag op ieders lippen is nu of 

Curaçao de weg van democratie met de huidige regering (niet verschoond van de 
nodige vlekjes) verder blijft gaan, of dat het terug zal vallen in een soort mafia-

staat zoals geval was vrij snel na verkrijging van de onafhankelijkheid  in 2010. 

De premier die toen aan de macht kwam zit nu een gevangenisstraf uit. En in het 

huidige parlement zitten krachten die verbindingen hebben met Caracas (Vene-

zuela) en wachten op hun kans. het thema van Black Lives matter dat bij onze 

‘grote buur’ de VS zoveel heeft losgemaakt, heeft hier marginaal wat aandacht 

gekregen. Waarom dat zo is, is mij nog niet helemaal duidelijk. 
 Hoe gaat het verder met ons? De lock-down situatie en het gedwongen thuis 

moeten blijven was heftige ervaring; van de ene zondag op de andere, kon plot-

seling de gemeente niet meer bij elkaar komen. De mooie kerk bleef leeg. Ik was 

nog bezig was met allerlei kennismakingsbezoeken. Plotseling hield dat op. Mid-

den in de Veertigdagentijd. De Vastenvespers die ik had georganiseerd stopten. 

Pastoraat verliep via de telefoon en Whatsapp, maar dat heeft ook zijn eigen be-
perkingen. Een begrafenis leiden, dat hier sowieso heel anders gaat dan in Ne-

derland,  met maar 15 mensen  was surreëel (als predikant moest ik ontheffing 

aanvragen om de uitvaart te mogen leiden). Tegelijkertijd was er bij de gemeen-

teleden een grote behoefte aan onderling contact en geestelijke ondersteuning in 

deze onzekere tijden. De Rooms-Katholieke Kerk is op Curaçao de volkskerk. De 

gemeente die bij de Fortkerk hoort, hoort van oudsher bij de min of meer protes-

tantse elite, maar bestaat ondertussen uit een zeer gemêleerde groep kerkgan-
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gers van Antillianen, mensen uit Suriname, Nederlands migranten, nazaten van 
hugenoten etc. en is afkomstige uit verschillende delen van de samenleving. In 

mijn gemeente is een sterk persoonlijk geloof en godsvertrouwen bij de gemeen-

teleden. Opgesloten in huis gedurende de zeven weken lock-down, ben ik be-

gonnen met een WhatsApp cirkel en het opnemen van een ‘soort van’ kerkdienst 

/ overdenking voor de zondag. In de eerste week was dat flink wennen, ik had 

nog nooit eerder mijzelf en een overdenking met de camera voor de 
neus opgenomen.  
 

Samen met Hotsche (we waren immers aan huis gebonden) ging het in de twee-

de week al een stuk beter.  We kregen positieve reacties en men ervoer de-
ze  opgenomen videodiensten die via Youtube beschikbaar kwamen als een bij-

zondere verbondenheid van de gemeente in tijden van isolement. Ondertussen 

bekroop mij het gevoel dat ik mijzelf als predikant opnieuw aan het uitvinden 

was om via moderne media toch iets van onderlinge verbondenheid te kun-

nen blaten ervaren, en woorden van moed en troost te delen. Maar wat was ik 

opgelucht dat er na zeven weken wat verlichting kwam van de overheidsmaatre-
gelen. Enerzijds de ervaring dat een gedwongen isolatie ontzettend veel energie 

vraagt om zinvol contact te blijven onderhouden met anderen, maar ook het ge-

mis aan interactie om geïnspireerd te blijven deed zich voelen. Door de duur 

werd het op het laatst een wat deprimerende ervaring. Daarom is het misschien 

niet zo gek, dat naar de supermarkt gaan, werd ervaren als een ‘uitje’. Op basis 

van de de beginletter van kentekenplaat van de auto werd twee dagen per week 

toegewezen waarop het één gezinslid was toegestaan om boodschappen te ha-
len. Wat keken we uit naar de dag dat we er weer even op uit mochten naar de 

supermarkt. Halverwege mei werd onder voorwaarden weer toegestaan om 

kerkdiensten te gaan houden. Het eiland was toen zo’n vier weken corona-vrij. 

De eerste dienst was heel onwennig. Een beperkt aantal mensen, twee meter 

afstand bewaren, verspreid in de kerkzaal zittend. Tegelijkertijd ervoeren we de 

blijdschap en dat iedereen ernaar verlangde weer de diensten te kunnen bijwo-
nen en om elkaar te kunnen ontmoeten. Koffiedrinken na de dienst doen we te-

genwoordige als ‘Coffee to Go’ buiten, staande op het Fortplein (kerkplein). Twee 

kleurige parasols kleden het geheel wat aan. 

Ondanks alles wat we meemaken hebben we het gevoel dat we hier op onze plek 

zijn. We proberen ons thuis te voelen, ook in de wijze waarop (of niet) de dingen 

hier soms gaan: worden daarin uitgedaagd want altijd anders dan we verwach-
ten. We leren dagelijks nieuwe dingen in een nieuwe cultuur. Proberen aan te 

sluiten bij wat er toe doet in de Curaçaose samenleving. Gevoelig te zijn voor de 

trauma’s uit verleden en heden, en ik besef hoe weinig ik en wij daar eigenlijk 

voor toegerust zijn om dat te adresseren. Maar met de wijsheid die we hebben 

proberen we bij te dragen waar we kunnen, Hotsche veelal met de Diakonie, en 

ikzelf met gemeentewerk en pastoraat waar veel behoefte aan is. En we voelen 

ons gedragen door heel veel lieve mensen in en buiten de gemeente. Vorige 
week waren er griezelige momenten met de plunderingen, vooral omdat niemand 

wist waar het zou eindigen. En onderhuids leven er nog steeds veel angst en 

spanningen, deels gevoed door allerlei complot theorieën waar dit deel van de 

wereld sterk in is. maar we voelen ons niet onveilig. Verschillende initiatieven 

worden genomen, o.a. door de Raad van Kerken, om middels een Commissie van 

Goede Diensten, mensen aan tafel te brengen voor dialoog, wat ook al weer een 
uitdaging in zichzelf is omdat charismatische pinksterkerken deel uitmaken van 

de raad van Kerken, en het liefst alles maar aan God en gebed overlaten.  Veel 

mensen zijn ervan doordrongen dat we hier samen uit moeten komen, en dat het 

nodig is om te zien naar de meeste kwetsbaren in de samenleving. De kerk is de 

plaats waar mensen een hart onder de riem wordt gestoken. Al blijft het be-

vreemdend om op zondagmorgen twee militairen voor de poort te zien posten 

die toegang geeft tot het kerkplein: ‘Voor de veiligheid’, werd mij gezegd.  Wat 
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ook helpt is dat de scholen weer zijn begonnen, soms met de nodige beperkin-
gen. De thuissituatie voor veel kinderen was verre van optimaal, het is niet van-

zelfsprekend dat er thuis internet is of een computer om bijvoorbeeld onderwijs 

op afstand te volgen. maar inmiddels zien we van een afstandje berichten over 

de feestjes van de geslaagden. Eind augustus volgt het ‘grote afscheid’: de vele 

jonge mensen die naar dat verre Nederland gaan om te gaan studeren. Voor ve-

len wachten daar nieuwe uitdagingen. Voor hen die hier blijven de uitdaging om 
het uit te houden, en hopen op enig perspectief voor de toekomst. Sinds gisteren 

is de luchthaven weer open voor toeristen vanuit Nederland. Daar wordt naar 

uitgekeken. Toerisme betekent werk en inkomen. Al zal het de komende maan-

den nog heel beperkt zijn, en blijft het bidden en hopen dat er geen nieuwe CO-

VID-19 besmettingen zullen komen, want dan kan alles weer zomaar heel anders 

worden.  Ondertussen kijken wij uit naar de komst van onze jongste dochter met 
haar gezin. Over een kleine twee weken kunnen we ze afhalen van het vliegveld 

— als alles goed gaat. Hun reis was uitgesteld vanwege de corona crisis. 

 Met hartelijke groet, Hotsche en Jacob 

contact |   ds.kikkert@icloud.com  | +599 9 687 0262 
 

 

Van de redactie 
Na 23 jaren de functie van lid van de redactie van het Gemeenteblad te hebben 

vervuld trek ik me dan nu terug. Daaraan liggen de volgende argumenten ten 

grondslag:  

De leeftijd, binnenkort word ik 87. 

De motivatie, na maandenlange stilstand vanwege de coronacrisis is de motivatie 

afgenomen. 
De gezondheid, in juni heb ik een hartinfarct gehad. Daar ben ik goed doorheen 

gekomen en ook zonder veel schade, maar ik zal het toch wat kalmer aan willen 

en moeten doen. 

23 jaren is een hele tijd. Ik ging in februari 1997 op de fiets naar Paterswolde.  

Zr. Hollander wilde graag van haar redactieschap af en ik had net mijn loopbaan 

in het onderwijs beëindigd. Ik wilde iets voor de kerk gaan doen. Nu had ik in de 
loop van de jaren heel wat schoolkranten gemaakt, dus het Gemeenteblad leek 

me heel geschikt. Onnodig te zeggen dat zr. Hollander een gat in de lucht sprong 

van opluchting. 

Het is een leuke en ook leerzame tijd geweest. Aanvankelijk werd alle kopij met 

de hand geschreven en bij de drukkerij waar de kopij heen ging moesten ze alles 

typen. Omstreeks die tijd deed de computer zijn intrede. Voor de drukkerij werd 
het allemaal een stuk gemakkelijker want we konden nu de kopij op een schijfje 

zetten en nog later op een stick.  

Nog veel later ging het allemaal via internet. 

Op initiatief van Dirk Tuinstra werd het drukwerk zelf ter hand genomen. Daartoe 

kwam er in de kerk in de Boteringestraat apparatuur te staan. Gelukkig wist kos-

teres Nienke daar heel handig mee om te gaan en als Anco(meestal) of ik  

op de maandagochtend kwamen om alles van een adressticker te voorzien en  
in enveloppen te doen, was het drukwerk al voor het grootste deel klaar. 

 Heb ik samengewerkt met leuke zusters en broeders in de redactie? Nou en of. 

Aly Noord, Bé Poppema kwam met zijn loopfiets, heel dapper, hij heeft het lang 

volgehouden, Adri van Bergen, Roelie Nap, Jetty Tuinstra, Edith de Jonge en niet 

te vergeten Jantiena Durksz. Vooral met haar had ik een heel goede band. 

Ook een woord van dank aan Ellen van Drooge en Frans Riepma van de lay-out. 
Dit worden nu allemaal herinneringen, herinneringen aan een fijne en ook leer-

zame tijd. Mederedactieleden, allemaal bedankt voor de fijne jaren. 

                                                       

Hartelijke groet, Loek Huizinga  
 

mailto:ds.kikkert@icloud.com
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 23 augustus 

Dienst in ’t Witte kerkje 

10.00 mw. Anneke van der Velde 

 

Zondag 30 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 
Ledenvertoeving na de dienst 

 

Zondag 6 september 

10.00 Jantine Brouwer-Huisman 

 

Zondag 13 september 

Start seizoen* zie onder 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Afscheid Zondagsschool 

 

Zondag 20 september 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen 

 
Zondag 27 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 

Ledenvertoeving na de dienst 

 

Zondag 4 oktober 

10.15 GDS Broederschapsdag  
 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 25 augustus 

19.45 Kerkenraad 

 

Dinsdag 1 september 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 
 

Woensdag 2 september 

19.30 GDS-bijeenkomst over regio-

predikant 

 

Woensdag 9 september 
Redactie Gemeenteblad 

 

Maandag 14 september 

14.00 Zusterkring in de kerkzaal 

 

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

19.45 Kerkenraad 

Donderdag 22 oktober 

19.45 u Ledenvergadering 

 

De Quiltgroep en 30+ gaan weer van 
start. De exacte data zijn nog niet 

bekend. De gespreksgroepen en de 

zusterkring in Assen hebben nog 

geen concrete plannen. 

 
* Start seizoen 2020-2021 
Vanwege de corona-maatregelen is 

het niet mogelijk het seizoen te star-

ten met het gebruikelijke maaltijd-

buffet. Ook mogen er maar 30 men-
sen in de kerkzaal.  

De kerkenraad is van mening dat 

iedereen in de gelegenheid gesteld 

moet worden mee te doen. Hiervoor 

is dan een grotere ruimte nodig. Het 

is de bedoeling (bij voldoende be-
langstelling) de startbijeenkomst op 

13 september om 10.00 uur te hou-

den in de collegezaal in de Biotoop 

(bij de Hortus). In deze dienst ne-

men Kenna, Twan en Sophia afscheid 

van de zondag-school. Aansluitend is 
er koffie 

Graag horen we van u wat u hiervan  

vindt en of u van plan bent te ko-

men, om zo enig idee te hebben 

hoeveel mensen we kunnen ver-

wachten. 
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Kerkenraad 7 juli 2020 
 

Voorafgaande aan de vergadering laat zr. Van Rede ons een mooie oude tinnen 

avondmaalschaal en -beker zien die de gemeente via een dochter van zr. A. de 

Jonge wordt aangeboden. We nemen het aanbod graag aan. 

De kerkenraad is compleet en zr. Hoekema-Riepma is bij het eerste deel van de 

vergadering aanwezig om te overleggen over de zondagsschool en de regiopredi-

kant. 

 

Zr. Hoekema vertelt over haar ervaringen en die van de kinderen met de zon-

dagsschool via Zoom in coronatijd. Omdat door vertrek van Kenna, Twan en So-

phia (naar de middelbare school) nog maar 4 kinderen over blijven, hebben 

Y. Krol en A.G. Hoekema voorgesteld de zondagsschool GDS-breed aan te bieden 

en hierbij gebruik te maken van de ervaringen die de afgelopen maanden zijn 
opgedaan. Het plan is 1 keer per maand (digitaal) zondagsschool aan te bieden 

aan alle kinderen in het GDS gebied. Anne-Geertje wil dit nog wel een jaar blij-

ven doen. Daarnaast een aantal keren per jaar een kliederkerk-achtige construc-

tie waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en een activiteit (spel, knutselen) 

centraal staat. Dit steeds in een andere kerk/gemeente om zo ook verbonden-

heid te creëren. (leiding Y. Krol en V. van der Linden). Het (uitgestelde) afscheid 

van de zondagsschoolkinderen is op de Startdag op 13 september. De gebruike-
lijke startmaaltijd om 17 uur is vanwege coronaregels niet mogelijk. Daarom be-

ginnen we gewoon om 10 uur, met mogelijk aansluitend een lunch.  

 

Het is nog niet te zeggen wat de taken van de aan te stellen regiopredikant zul-

len zijn. Op 2 september is er een GDS-gemeenteavond hierover. Gemeenten 

dienen hier, van te voren over na te denken. Het gaat niet om wat elke gemeen-
te wil hebben, maar om te komen tot een regionaal plan waar samengewerkt zal 

worden en waar wat tegenover moet staan. Zondag 30 augustus na de dienst is 

er een ledenvertoeving over dit onderwerp. Leden worden te voren geïnformeerd 

d.m.v. een brief, hierin wordt hun inbreng gevraagd. De uitkomsten worden 

meegenomen naar de GDS-vergadering op 2 september.  

 

De predikant is blij dat de diensten weer zijn opgestart en het bezoeken van le-

den weer mogelijk is. Er is ook weer een thema-ochtend (in de kerkzaal) ge-

weest met twee nieuwe deelnemers. Na het welkom van de leden uit Assen op 1 

maart maakte corona verdere inburgering niet goed mogelijk. Gelukkig zijn er in 

Assen 2 gespreksgroepen en een zusterkring die essentieel zijn voor de verbon-

denheid. Deze bijeenkomsten dienen ook vermeld te worden in het Gemeente-

blad dat in augustus weer verschijnt. 

 

Het opzetten van een programma voor het seizoen 2020-2021 is erg lastig. Ook 

na de zomer zullen we nog rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand, 

waardoor de gebruikelijke start van het winterwerk met maaltijd om 17 uur niet 

mogelijk is. Tot nu toe konden alle mensen die zich voor een dienst aanmelden 

ook geplaatst worden. Maar we vinden dat op de startdag voor het winterwerk 
iedereen die dat wil moet kunnen komen. De kerkraad overweegt hiervoor een 

andere (grotere) locatie te zoeken op 13 september. Start om 10 uur met een 

dienst waarin afscheid van de zondagsschoolkinderen en aansluitend koffie. Hier-

voor is het wel nodig dat we nu al weten hoeveel mensen hier ongeveer aan mee 

willen doen. Dus laat het ons weten! 
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De Broederschapsdag op 4 oktober gaat door in een vorm met kleinere groepen. 
Themaochtenden en zusterkring worden gehouden in de kerkzaal; 30+ bij leden 

thuis en de zondagsschool online. Naar bijeenkomsten in Assen zal nog geïnfor-

meerd worden.  

 

Er is een ledenvertoeving over de regiopredikant gepland op zondag 30 augustus 

na de dienst (voor uw inbreng) en 27 september na de dienst over de resultaten 
na de GDS-vergadering op 2 september. Hierover heeft u al een brief (met vra-

gen) ontvangen. De gecombineerde voor- en najaarsledenvergadering is op 22 

oktober 2020 om 19.45 uur. In de begroting moet dan rekening gehouden wor-

den met onze bijdrage aan een regiopredikant en het advies van de financiële 

commissie. Mogelijk is nog een extra ledenvertoeving nodig.  

 

Na het verdelen van de kostersdiensten en het bepalen van de bestemming voor 

de kanselbloemen sluit de voorzitter om 22.40 uur de vergadering. In geen jaren 

duurde een kerkenraadsvergadering zo lang. De toekomst van de zondagsschool 

en de taken van een regiopredikant vragen  terecht veel aandacht. De corona-

maatregelen maken het moeilijk bijeenkomsten te organiseren. De kerkenraad 

komt 25 augustus weer bijeen. 

 

Mads Haadsma 

 

 

Voor het eerst weer thema-ochtend DG Haren 
Dinsdagochtend 7 juli 2020, Ark van Noach 
 
Even wennen. 1 ½ meter afstand. 
Het was wel even wennen om in de kerkzaal allemaal apart bij een tafeltje op  

1 ½ meter afstand met zijn elven een themaochtend te hebben. Normaliter zitten 

we in de voorhof in een rechthoek en vinden er al snel gesprekken plaats met de 

naaste buurman of buurvrouw tot het moment dat we ‘echt’ beginnen met het 

onderwerp. Nu was het allemaal heel onwennig om zo ver van elkaar te zitten. 

Toch vonden er al wel wat gesprekken plaats zo over en weer, voordat we offici-
eel begonnen. 

 

Ark van Noach. 

Het onderwerp voor de thema-ochtend was het verhaal over de Ark van Noach. 

Nadat dominee Klaas van der Werf de bijbelteksten had uitgedeeld, was dit ook 

gelijk het moment om te beginnen en werden de onderlinge gesprekken ge-
staakt. Het was voor iedereen even wennen zo in deze vreemde opstelling en dat 

zorgde toch voor enige schroom. Na de koffiepauze, halverwege, kwam de sfeer 

als vanouds weer terug en ontstond er een levendige discussie over de  vrijheid 

van geloven. 

 

Het gemis van de themaochtend. 

Toch goed om op deze manier de draad weer op te pakken. Ook voor mezelf 
want ik heb dit heel erg gemist. Niet alleen de themaochtend zelf maar vooral de 

voorbereiding voor het onderwerp. Daar put ik altijd veel inspiratie uit.  

Nu maar hopen dat alles toch kan blijven doorgaan.  

 

Ds. Klaas van der Werf 
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Zusterkring Haren/Groningen 
 
Lieve zusters, 

 

Na 15 maart stopten heel abrupt vele activiteiten omdat we zoveel mogelijk bin-

nen moesten blijven en ook geen bezoek meer mochten ontvangen. Dat gold nog 

te meer voor ‘kwetsbare’ ouderen, waar we allemaal toch onder vallen! 

Maar er ontstond ook een nieuwe spirit. Iedereen gaf elkaar tips om wat te doen. 
Er werd beter gelet op elkaar, wie heeft er hulp nodig? 

We kregen meer oog voor eenzaamheid. We verzonnen dingen om daar iets aan 

te doen. Zo kwam onze telefooncirkel tot stand. Even een contact om naar uit te 

kijken. Even delen en luisteren naar elkaar. Er was meer tijd om te schrijven en 

te lezen. We hoopten dat het virus snel bedwongen kon worden…. maar nu, half 

augustus, is het nog steeds volop aanwezig! 

  
Langzaam aan missen we de spirit van het begin. We willen wel maar het valt je 

zwaar. We zijn niet zo vertrouwd met het digitaal samenzijn. We ontmoeten wel, 

maar altijd na afspraak. Spontaan iets ondernemen is naast boodschappen doen 

eigenlijk niet mogelijk. 

In de afgelopen maanden hebben enkele zusters of in de familie ziekte en zelfs 

overlijden meegemaakt. Dan is deze tijd extra moeilijk. Zo is op 11 mei geheel 
onverwacht Jitske Bakker overleden. We kennen haar als ene trouw en betrok-

ken lid een dappere lieve vrouw. We zullen missen. 

 

Maar toch willen we proberen een samenkomen te organiseren en wel op 14 

september. Om te voldoend aan de Corona maatregel anderhalve meter, zullen 

we in de kerk zitten. We kunnen daar met 15 zusters in een grote kring zitten. 

Er is veel gebeurd in de zgn. corona tijd. Lief en leed is gepasseerd. Helaas is het 
niet mogelijk om iedereen haar verhaal te laten vertellen, want we moeten een 

microfoon gebruiken om elkaar goed te kunnen verstaan. Een kopje thee met 

iets lekkers kan wel. We zorgen voor een spreker, wie? Dat is nog niet rond, blijft 

dus een verassing.  

 

We verwachten jullie om twee uur. Het is noodzakelijk dat jullie je opgeven, 
even een telefoontje of je wel of niet komt. Heb je problemen met vervoer, dan 

is dat ook op te lossen. 

Lieve zusters, we lezen nog een het gedicht uit de eerst brief over: 

“Maar de Lente wist het niet”. Welk positief eindigt met: “En toen kwam de zo-

mer”….. het virus had verloren! Zover is het bij ons nog niet, maar er komt weer 

een andere tijd. 
 

Voor allen veel sterkte en ontvang een hartelijke groet van Ria. 

 

Ria Dijkman 

 

tel: 0598-324663 

@: mjdijkman@hetnet.nl 
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Gemeenteblad augustus 2020 
 
Ik zit nog in mijn eerste maanden als kerkenraadslid en val met mijn neus in de 

boter. 

Corona dient zich aan. Wat gaan we doen? In eerste instantie even niets, geen 

kringen, geen kerkdiensten, alles “on hold”. Zondag 15 maart  was de laatste 

kerkdienst. 

Na een paar weken zijn de online-diensten en wekelijkse nieuwsbrief in het leven 
geroepen. 

Ik ben actief bij deze activiteiten betrokken geweest. Mijn werk, als orthomolecu-

lair diëtist in mijn eigen praktijk, nam ziende ogen af.  Ik had dus wel wat tijd 

omhanden.  

Thuis hadden we met elkaar een nieuwe structuur gevonden. Iedereen een 

werkplek op z’n eigen kamer, en beneden was de gezamenlijke leefruimte. Als 

het werk of de les erg saai was, dan appte je even in de gezins-app, en werd er 
een koffietje of limo door de ander boven gebracht. Tussen het werk door heb-

ben we veel legpuzzels (5 stuks) gemaakt, en vonden we het heerlijk om het 

huis uit te gaan om onze hond te wandelen. We hebben een vriezer aangeschaft, 

en zijn regelmatig dubbele porties gaan koken om in te vriezen. Ik wilde het voor 

zijn om een uur in een rij voor de supermarkt te komen te staan, zoals onze 

vrienden in Barcelona wel was overkomen.  
Online koffiedrinken met buren en mijn ouders, online borrel en –pubquiz waren 

voor de time-being een prima alternatief. Maar uiteindelijk haalt het het niet bij 

het contact in levende lijve, waarbij je elkaar even in de ogen kunt kijken.  

 

Het opnemen en monteren van de online-vieringen en het maken van de 

nieuwsbrieven nam natuurlijk meer tijd dan gedacht. Voor mij  persoonlijk zat 

vooral het plezier in de interviews voor de nieuwsbrief. Ik belde wekelijks met 2 
gemeenteleden, overviel hen een beetje met mijn vragen. Maar al snel was het 

ijs gebroken en waren het stuk voor stuk leuke en boeiende gesprekken. Ik heb 

achteraf van de lezers begrepen, dat juist de persoonlijke stukjes goed gelezen 

werden. Je leert elkaar net even op een andere manier kennen. En dat was toch 

het doel, op afstand in verbinding/ gemeente zijn. 

 
Tonny van Rede 
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Toekomst zondagschool in het GDS gebied 
 

Beste zusters en broeders, 
Op onze kerkenraadsvergadering van 7 juli hebben we uitgebreid gesproken An-

ne Geertje Hoekema over de toekomst van de zondagschool in Haren. Samen 

met Yvette Krol heeft zij daar over nagedacht, maar dat werd eigenlijk al gauw 

ook wel een beetje ‘hoe nu verder met zondagschool in de regio Groningen- 

Drenthe ’ (de GDS). 

Directe aanleiding was het feit dat Anne Geertje heeft aangegeven de leiding van 
de zondagschool te willen overdragen. En ook het aantal kinderen na de zomer is 

minimaal, 3 nemen afscheid en er blijven 4 kinderen over. De praktische vraag 

was natuurlijk, hoe nu verder, kunnen er meer kinderen bij komen en aan wie 

kan het worden overgedragen? 

Gelukkig dat Anne Geertje en Yvette daarover wilden nadenken en zij al denkend 

over missie, inhoud en vorm, vaststelden dat zondagschool in de huidige opzet 

niet meer voldoet en lastig is te organiseren. En dat klinkt wat cryptisch. Verha-
len in de bijbel zijn niet veranderd, praktische verwerking ook niet, … wat dan 

wel? 

De tijd en de middelen om kinderen bijeen ‘te roepen’. En dat gebeurde natuur-

lijk in elke gemeente decennia lang, op de zondagmorgen om 10 uur in een zaal-

tje met kindertjes die door ouders werden gebracht, ouders door naar de dienst, 

kinderen samen in de kring, verhalen vertellen en dan lekker knutselen. 
En zo werd de nieuwe vorm geboren en uitgeprobeerd mede door toedoen van 

Corona! Digitale zondagschool, samen in de CLOUD! De eerste aanzet was Palm-

pasen in Groningen, waarbij Yvette alle kinderen in en om Groningen een pakket 

aan huis heeft bezorgd, zodat de kinderen op de Palmzondag samen ‘voor de 

camera van de laptop’ konden tekenen en knutselen. Van de ‘46 kind-pakketjes’ 

deden uiteindelijk 20 kinderen mee aan de Palmpasen zondag!  

Deze aanpak heeft Anne Geertje ook voor de zondagschool Haren ingezet gedu-
rende de Corona periode: alle kinderen digitaal bijeen geroepen en ieder vanuit 

haar/zijn huis voorzien van praktische opdrachten en dat gecombineerd met ver-

halen en andere leuke momenten. In onze dienst van 14 juni hebben we daar al 

getuige van mogen zijn, en wat was dat eigenlijk leuk. Ieder vanuit haar/eigen 

huis of slaapkamer aan de slag met een tekening naar aanleiding van het verhaal 

dat was gedeeld. Natuurlijk wel even wennen, soms liepen beeld en geluid niet 
helemaal synchroon, maar het bereik was goed. 

Al het bovenstaande denkwerk heeft geleid tot een zondagschool voor het hele 

GDS gebied, met de volgende (voorlopige) invulling: 
 1 x per maand zondagsschol digitaal met het vertellen van een verhaal, al dan 

niet aan de hand van een PowerPoint, en elkaar ontmoeten. Door het programma 

digitaal aan te bieden, kunnen ook kinderen die verder weg wonen, makkelijker 

aanhaken. 

 Een aantal keren een kliederkerk achtige constructie waarbij jong en oud elkaar 

kunnen ontmoeten en waar een activiteit (spel, knutsel o.i.d.) centraal staat. Voor 

de naam kliederkerk willen we graag een alternatief. 

 De kliederkerk kan dan per keer in een andere kerk/gemeente gedaan worden om 

zo ook (meer) verbondenheid te creëren. 

Yvette kan dit mogelijk vanuit haar functie als GDS-jeugdwerkleider ondersteu-

nen. 

We zijn als kerkenraad erg verheugd met deze opzet en aanpak, en het feit dat 
Anne Geertje het ook nog een jaar wil doorgaan als leiding van de digitale zon-

dagsschool. Daarbij heeft ze hulp van ons, andere kerkenraden en de ouders no-

dig! Het is daarom ook belangrijk dat de kinderen op onze startdag van 13 sep-

tember kunnen komen. 
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Kortom, het wordt een spannend nieuw seizoen! 

Hendrik Blanksma 

Viering 100-jarig bestaan 

Mennonite Central  Committee 

(MCC): 
i.v.m. de Corona-crisis verplaatst naar  

zaterdag 26 september in Haarlem. 

 

Het was de bedoeling dat op 18 april as. het 

100-jarig bestaan van Mennonite Central Com-

mittee (MCC) zou worden gevierd. In verband 

met de Corona-crisis kan een viering op die da-

tum geen doorgang vinden. 

 

Er is een nieuwe datum gekozen: 

Zaterdag 26 september in de Doopsgezinde Vermaning in Haarlem. 
 

Iedereen die op enigerlei wijze is betrokken (of is geweest) bij het werk van 

MCC, is uitgenodigd om ook op 26 september a.s. in Haarlem aanwezig te zijn.  

Binnenkort volgt aanvullende informatie. 

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij secretariaat@dgwereldwerk.nl 
 
We wensen u allen veel sterkte en geduld voor de komende spannende tijd. 

En hopelijk tot ziens op 26 september in een goede gezondheid. 

Namens de Werkgroep MCC-100-years-Future, 

  

Sybout van der Meer 

 
 

Uit de GDS  

 

Geachte broeders en zusters, 

Langzaam aan gaat de wereld weer iets open. Tegelijkertijd blijft het per dag of 

week kijken wat er mogelijk is. Het GDS bestuur is bijeen geweest om toch voor-

zichtig te kijken naar mogelijkheden na de zomer. Specifiek naar bijeenkomsten 

in september/oktober. 
 

Broederschapsdag 

Op zondag 4 oktober staat de Broederschapsdag gepland. Normaal gesproken 

wordt deze in de kerk van de DG Groningen gehouden. Met de maatregelingen 

die nu gelden zou dat niet mogelijk zijn om met zijn allen daar te zijn. We willen 

de Broederschapsdag zeker door laten gaan en zoals we er nu naar kijken in een 
combinatie van kleinere bijeenkomsten en digitaal verbondenheid. Dit kunnen we 

pas na de zomer concreet maken met de maatregelen die dan gelden.  

Maar houdt u deze datum zeker vrij om hier bij aan te sluiten! 

 

Gemeenteavond regio/team predikant. 

Op 18 maart hadden we een gemeenteavond gepland om samen na te denken 
over de toekomst van de Doopsgezinden binnen het GDS gebied en een eventu-

eel regiopredikant/team. Deze avond kon toen helaas niet meer doorgaan. 

mailto:secretariaat@dgwereldwerk.nl
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We hebben een nieuwe datum geprikt na de zomer in de hoop dat deze wel door 
kan gaan, maar ook dat kan pas kort van te voren definitief gemaakt worden. De 

avond is woensdag 2 september. Locatie zal t.z.t bekend gemaakt worden (af-

hankelijk van de Corona maatregelen). Wij hadden gevraagd om per gemeente 1 

kerkenraadslid, 1 gemeentelid en de GDS vertegenwoordiger aanwezig te laten 

zijn. Gezien de aantallen vragen wij om met niet meer dan 2 personen per ge-

meente te komen. Wij horen graag of u kunt en wilt komen. Onderaan deze brief 
is de tekst van de uitnodiging in maart nogmaals weergegeven. 

Andere data: 

Najaarsledenvergadering: woensdag   7 oktober 2020 

World Fellowshipday: zondag  24  januari  2021  

GDS Buitendag 2021: zondag  26 juni 2021 

Alles uiteraard onder voorbehoud van de Corona maatregelen! 
 

Onderwerp: toelichting uitnodiging GDS gemeenteavond 

Zoals u weet is de GDS zich aan het bezinnen over de toekomst. Deze thematiek 

is de afgelopen ledenvergaderingen op verschillende wijze aan bod geweest. En 

ook de interviewronde van alweer 1,5 jaar geleden is hier aanleiding tot geweest. 

Er is in die 1,5 jaar al weer veel veranderd; 2 gemeenten hebben zich opgehe-

ven, andere gemeenten kunnen net financieel of qua mankracht het hoofd boven 
water houden en het vertrek van ds. Jacob Kikkert als predikant en opbouwwer-

ker in het GDS gebied. 

 

De GDS voelt de zorg voor de gemeenten die omvallen of dreigen om te vallen. 

Ook als een gemeente besluit zich op te heffen, blijven er leden over. Deze slui-

ten zich al dan niet (actief) aan bij andere buurgemeenten. Maar een groot deel 
van deze leden zal dat gezien hun leeftijd en mobiliteit niet meer kunnen, terwijl 

zij wel pastorale behoeften hebben. Wie geeft deze pastorale zorg? 

Daarnaast willen we als GDS ook kijken naar de toekomst en naar de wat  jonge-

re leden in het gebied en aansluiten bij hun wensen en behoeften. 

  

Eén van de mogelijkheden om op deze ontwikkelingen in te spelen is het aanstel-
len van één of meerdere regiopredikanten. Deze predikant(en) zouden dan werk-

zaam worden gesteld ten dienste van de hele regio, het GDS gebied. 

Dit alles is besproken in de najaarsledenvergadering  van de GDS in november jl. 

Er is toen afgesproken om eerst met de huidige predikanten in gesprek te gaan 

en te horen waar zij tegen aan lopen, waar zij denken dat behoeften liggen en 

hoe zij aankijken tegen een regio-predikantschap of regio-team. 

 
Inmiddels zijn er twee gesprekken met de predikanten en afgevaardigden van de 

ADS geweest waarbij bovenstaande aan bod is geweest. Vanwege de gaten die 

vallen, ontstaan al natuurlijke samenwerkingen en ook is er iets meer afstem-

ming van activiteiten. Zeker is er bereidheid om samen met een aan te stellen 

regiopredikant of -team (bestaande uit predikant/ pastoraal werker/jeugdwerker) 

een regio team te vormen en de werkzaamheden meer af te stemmen.  
Concreter dan dit is het nu nog niet. Daarvoor willen we eerst met alle gemeen-

ten in gesprek. Horen waar de kansen, mogelijkheden en wensen liggen om van-

uit de huidige situatie en met behoud van autonome gemeenten en al het goede 

wat zich daar bevindt, samen te werken aan een nieuw spoor voor de toekomst. 

Wat mogelijk uitmondt in een commitment om je als gemeente regionaal te ver-

binden en verantwoordelijk te voelen voor het Doperse gedachtengoed en de 

mede broeders en zusters binnen het GDS gebied. 
 

Met zusterlijke groet, Anne-Geertje Hoekema (secretaris GDS bestuur). 
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Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
 

Amsterdam, 3 juli 2020 Beste zusters en broeders, De impact van COVID-

19/corona is enorm in landen waar vaak goede economie en gezondheidzorg si. 

Ook in Nederland is de zorg extreem zwaar belast geweest en krijgt de economie 

flinke klappen. Maar hier lijken we al weer een beetje aan het herstellen te zijn. 

Al moeten we zeker niet te vroeg juichen. De regeringen in de rijkere landen 
hebben reserves en middelen om de economie te ondersteunen en werkgelegen-

heid te stimuleren. Kijkend hoe groot de gevolgen al zijn in deze rijkere landen 

maakt Mennonite World Conference zich grote zorgen over de gevolgen van de 

pandemie in veel landen op het Zuidelijk halfrond. In landen die al verscheurd 

zijn door (interne) gewapende conflicten met veel vluchtelingen of waar natuur-

rampen hebben plaatsgevonden, waar droogte heerst en zonder infrastructuur, 

gezondheidzorg of financiële reserves, kan het verspreiden van COVID-19 tot 
rampzalige gevolgen leiden. In deze context leven vele van onze zusterkerken. 

De Mennonite, Bretheren in Christ, Mennonite Brethren en anabaptisten kerken 

in die landen werken heel hard om pastorale zorg te geven aan de angstigen, de 

zieken en de stervenden. Ze geven medische hulp, delen voedsel en proberen zo 

te ondersteunen waar dat kan en voor zover ze kunnen. Deze kerken hebben de 

steun van de wereldwijde doopsgezinde geloofsgemeenschap heel hard nodig. 
Onze kerken op het Zuidelijk halfrond hebben gestructureerde hulp nodig om 

hun projecten te kunnen uitvoeren en om te doen waartoe christenen zijn geroe-

pen, zorg voor zieken en armen, weduwen en wezen. De enige reactie die we 

kunnen geven als geloofsgemeenschappen is er een van compassie en solidari-

teit. We hebben elkaar enorm hard nodig. Mennonite World Conference heeft het 

initiatief genomen om een Corona Task Force op te richten. Een commissie be-

staande uit vertegenwoordigers uit elk continent die projecten van de kerken fi-
nancieel ondersteunt met maximaal 10.000 Amerikaanse dollar per project. De 

commissie werkt samen met de meeste Noord Amerikaanse en Europese doops-

gezinde hulporganisaties om te voorkomen dat sommige kerken dubbel krijgen 

en andere niets. Mennonite World Conference heeft daar natuurlijk geld voor no-

dig. Velen hebben al gegeven. Alle giften, groot en klein zijn welkom. Zeker nu 

het hier wat beter gaat moeten we als kerken naast onze broeders en zusters in 
andere gebieden staan. En bedenk: de meeste van de kerken op het Zuidelijk 

Halfrond zijn heel jong hebben vooral leden in de allerarmste lagen van de be-

volking. Dus er is nauwelijks of geen reserve waaruit ze kunnen putten. We heb-

ben een goed en lange traditie wat betreft het helpen van broeders en zusters in 

nood. En ook nu hebben zij ons heel erg hard nodig. Laten we daarom met deze 

mensen delen. Geef als gemeente en verspreid deze brief onder de gemeentele-
den en vraag om te geven. Het bestuur van de ADS heeft gezien de bijzondere 

omstandigheden besloten een bedrag van € 50.000 vrij te maken voor dit doel. 

Wat zou het mooi zijn als de gemeenten gezamenlijk dit bedrag tenminste kun-

nen evenaren. 

 

Geven kan op twee manieren:  

1. Ga naar de website van Mennonite World Conference (www.mwc-cmm.org) en 
gebruik de DONATE button. Makkelijk te doen met een credit card of Paypal, en 

tegen lage kosten.  

2. Maak uw gift over aan de ADS: Bankrekeningnummer: NL19ABNA0243493886 

t.n.v. Algemene Doopgezinde Sociëteit te Amsterdam. Onder vermelding van: 

MWC Task Force. 

 
Mennonite World Conference heeft al veel aanvragen binnen, we hebben uw hulp 

heel hard nodig! Met dank en broederlijke groet, Henk Stenvers, algemeen se-
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cretaris/directeur. Uittreksels uit rapporten van Regionale vertegenwoordigers 
van Mennonite World Conference: Uit India: ‘De duizenden dagloners ver van 

huis, die van de ene op de andere dag geen baan meer hadden en geen geld, 

waren gedwongen om naar hun dorpen terug te keren. Maar er was geen open-

baar vervoer dus ze moesten lopen, soms meer dan 1000 kilometer. De Menno-

nite en Brethren in Christ kerken in de dorpjes in India en de geloofsgemeen-

schappen als geheel proberen een beetje te helpen met voedselvoorziening, 
maar kunnen dat niet lang volhouden. Er is een enorme behoefte aan onmiddel-

lijke en langdurige hulp voor de dagloners die teruggekeerd zijn en nog terug 

zullen keren naar de dorpen. Uit Guatemala: de COVID-19 pandemie blijft uit-

breiden. Het aantal geïnfecteerden, zieken en overledenen neemt toe en de zie-

kenhuizen en gezondheidsdiensten kunnen het niet aan. Duizenden hebben hun 

baan verloren en de armoede neemt snel toe. De kerken krijgen minder bijdra-
gen maar proberen door te gaan met het ondersteunen van de zwaarst getroffe-

nen. Ze proberen solidair te zijn met de kwetsbaren en behoeftigen. Uit de Andes 

regio: De regio is zwaar getroffen, niet allen door de ziekte maar ook door de 

economische problemen. Ongelijkheid, dichtbevolkte steden, duizenden ‘informe-

le’ arbeiders en zwakke gezondheidszorg ondermijnen de inspanningen om de 

pandemie een halt toe te roepen. En sommige regeringen hebben niet goed ge-

reageerd. Zomaar drie voorbeelden. En ik kan er nog meer noemen. De verhalen 
uit Afrika en Indonesië zijn net zo. 

 

Lezing over Marc Chagall 
Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema geeft woensdagavond 16 sep-

tember in de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat 
36 in Heerenveen een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall.  

 

Aanvang: 20.00 uur. Het is de tweede lezing van Bartlema in de genoemde kerk 

over Chagall.  

 

Aan de hand van afbeeldingen van Chagall’s schilderijen maakt hij een tocht door 
het werk van de Wit-Russische kunstenaar (tussen 1917 en 1985).  

 

Deze tweede lezing is ook uitstekend te volgen voor wie de eerste lezing heeft 

moeten missen.  

 

Toegang: 5 euro (inclusief 1 consumptie). Informatie en opgave bij Attje van der 

Velde, telefoonnummer: 0513-625249; e-mail: a.velde22@upcmail.nl.  
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