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Jacobs kerstplant  
 

In een klein oud huisje aan de rand van een bos woonde een arme man die Ja-
cob heette. Hij scharrelde zijn kostje bijeen door allerlei klusjes op te knappen 

voor de mensen die in het stadje, vlakbij, woonden. Soms harkte hij de tuinen of 
knipte de heggen, maar soms ook maakte hij de ramen schoon of repareerde 

kranen en tuinhekjes. Jacob voelde zich gelukkig en tevreden, want hij had een 
hond die hem trouw was en hij had een kanarie die de mooiste liedjes voor hem 
floot. Naast het huisje van de arme man was een prachtig park, waarin een 

groot, wit huis stond. Als Jacob langs het park liep en naar dat grote huis keek, 
dan nóg voelde hij zich erg gelukkig en tevreden. 'Wat is het mooi om naar te 

kijken, 'dacht hij dan. 'En wat is het toch heerlijk om de bloemen te ruiken die er 
bloeien.'  
 

Soms ving hij wel eens een glimp 
op van de rijke man die in het grote 

huis woonde, als hij in zijn grote 
mooie auto langs zijn tuinhekje 
reed. Een prachtige glanzende auto 

met chauffeur. Op een dag liep de 
arme man langs het park en toen 

hij bij het zilveren hek kwam zag hij 
een gebroken bloempot liggen op 
het pad. Die was kennelijk door ie-

mand weggegooid. Hij bukte zich 
om de pot op te rapen en zag dat er 

een verdorde plant in zat. Een stengel met verdorde bladeren. 'Arme plant, om 
jou zo maar weg te gooien. Dat moet een dom iemand zijn geweest die niets van 
bloemen en planten begrijpt. Ik neem jou mee naar mijn huis en geef je een 

nieuwe pot. Ik denk dat jij wat moe bent na dat bloeien wat je hebt gedaan. Jij 
hebt je rust verdiend en je hebt verzorging nodig. Kom maar hier.' Hij nam de 

plant mee naar huis en zette hem in een donker hoekje. 'Een mens die moe is 
moet ook slapen en als hij uitgerust is zien we wel verder.'  
 

Op een dag toen de arme man op weg was naar het stadje om er karweitjes op 
te knappen, liep hij opnieuw langs het zilveren hek. Zij hond volgde hem trouw 

op de voet en als Jacob even stilstond om even iets te zeggen, kwispelde hij vro-
lijk met zijn staart. Juist toen Jacob langs het zilveren hek liep, ging er een kleine 
deur open en vloog er een hond met bruine krullen naar buiten. Een boze stem 

riep: 'Kom maar nooit weer terug. Ik wil je nooit meer zien. Jij weet niet wat 
goedheid betekent.' De hond jankte ben liep met zijn staart tussen de benen de 

weg af. Jacob bleef staan om te kijken wie die boze woorden had gezegd. Hij 
herkende de rijke man. Hij nam netjes zijn pet af en vroeg zich af of de rijke 

man bedoeld had dat hij de hond nooit meer wilde hebben. Dan zou Jacob het 
dier gaan halen en meenemen, want je kon zo'n dier toch niet aan zijn lot over-
laten?  

 
De rijke man keek naar Jacob en hield de deur nog even open. Hij scheen iets te 

willen zeggen. 'Die hond is ondankbaar. Hij heeft een leven als geen ander. Elke 
dag lekker vlees en lekkere hapjes. En wat krijg ik er voor terug? Ondankbaar-
heid en niets anders.' 'Dat begrijp ik niet, 'zei Jacob,' als uw hond het zo goed bij 

u heeft, waarom zou hij dan ondankbaar zijn? Mijn hond Benno krijgt niet veel 
vlees. Ikzelf ook niet Wij delen alles wat er is. Nee, dan moet er toch iets mis zijn 

tussen u en uwe hond, maar wat?' 'Ik begrijp het ook niet, het is een heel dure 
hond. Ik ben de enige in de hele omtrek die zo'n hond heeft. Mijn huishoudster 
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verzorgt hem, gaat met hem wandelen. En als ik 's avonds gegeten heb brengt 
ze hem bij me om plezier van te beleven. Maar wat denkt u? Hij luistert niet naar 

mij. Hij is blij als het vrouwtje hem weer komt halen. Tegen haar kwispelt hij en 
hij springt tegen haar op. Terwijl ik toch geld voor hem uitgeef. Ik ben zijn baas. 
Jacob gaf zijn pet nadenkend een duwtje en hij vroeg zich af hoe hij de goede 

woorden vinden om de rijke man iets aan zijn verstand te brengen. 'Tja,' zei hij, 
'tja...maar eten kopen is niet het enige! Kijk, die hond houdt van degene die 

hem verzorgt en die met hem gaat wandelen. Een hond voelt of je iets om hem 
geeft. En wat u hem moet geven is niet te koop. Dat komt van binnen uit.' De 
rijke man keek hem sprakeloos aan. 'U mag de hond niet straffen voor iets waar 

hij niets aan kan doen, 'ging Jacob verder. 'Die hond weet van geen geld. Die 
hond geeft liefde en trouw in ruil voor uw liefde.' De rijke man gaf niet direct 

antwoord. Hij scheen over de woorden van Jacob na te denken.. Toen zei hij 
:'Nou goed dan, ik zal het nog één keer met hem proberen.' En hij liep het hek 
uit om de hond te gaan halen. Jacob keek hem weifelend na.  

 
Een paar weken later stopte de auto voor het kleine huisje. Jacob zag de rijke 

man uitstappen en veegde vlug zijn handen af langs zijn broek, want ze zaten 
vol aarde. 'Hoe gaat het met uw hond? 'vroeg hij de rijke man. 'Daar kom ik juist 
voor, 'zei de man, 'ik ga elke dag met hem wandelen en u gelooft het of niet, hij 

is veel aardiger geworden.' De man lachte. 'Misschien bent u ook aardiger ge-
worden, 'zei Jacob en hij schrok een beetje van zijn eigen woorden. Maar de man 

lachte opnieuw. 'Wilt u misschien iets drinken? 'vroeg Jacob. Maar de man 
schudde zijn hoofd. 'Ik moet naar de stad, 'zei hij, 'u hebt zeker wel gehoord van 
die plantenwedstrijd die we met kerstmis houden? Een prijs voor de mooist 

bloeiende plant. Moeilijk hoor, in de wintertijd. Maar ik ben vast besloten die prijs 
te winnen. Daarom ga ik naar de bloemist en bestel er de mooiste planten. Ik zal 

er voor zorgen dat die eerste prijs voor mij is.' Jacob dacht na. Het zou niet zo 
moeilijk zijn de eerste prijs te winnen als je de mooiste planten kon kopen. Maar 
of dat de bedoeling was van de wedstrijd?  

De rijke man zei vriendelijk gedag en stap-
te in zijn auto. Toen Jacob zijn tuintje had 

aangeharkt en zijn hond had geroepen za-
ten ze nog even in het zonnetje naar de 
kanarie te luisteren voordat de avond viel. 

'Een bloemenprijs met kerstmis?' zei Jacob 
hardop tegen Benno. 'Nee, dat zal niet 

meevallen, zeker niet voor ons. Nou ja, wij 
kunnen er toch niet aan meedoen, want 

ons tuintje bloeit alleen in de zomer.'  
 
Een paar weken later haalde Jacob de plant 

die hij voor het zilveren hek had gevonden 
tevoorschijn en bekeek hem nauwkeurig. 

'Nee hoor, jij bent niet dood, 'zei hij, 'ik 
denk dat je nu bent uitgerust. Misschien ben je wel een plant met een bloem. 
Het hindert ook niet. We zullen je goed verzorgen en ik weet zeker dat je dan 

weer nieuwe bladeren hebt. We gooien toch zeker niets weg dat nog leeft?' Jacob 
zocht een mooi plaatsje voor de pot en daar stond de plant, alleen een stengel 

met niets eraan. Het werd herfst en op een mooie herfstdag stopte de auto op-
nieuw voor het huisje. 'Wilt u mij komen helpen? vroeg de man,' ik zal u er goed 
voor betalen. Ik moet een glazen huis hebben voor mijn planten. Over een paar 

weken komen ze aan en ze mogen niet in de kou staan. Ik hoorde van de men-
sen dat u heel wat kunt. Kunt u dat glazen huis voor me bouwen?' Jacob was 

juist bezig zijn plant op de vensterbank te verzorgen en de man keek er een 



Hoofdartikel 

3 

beetje spottend naar. 'Die heeft er niet zoveel zin in hé? U kunt hem beter weg-
gooien. Dan krijgt u van mij een nieuwe.' 0 nee, 'antwoordde Jacob geschrokken, 

'stel je voor. Hij begint net juist zijn best te doen. Hij was gewoon niet zo ver-
zorgd als het moest. Toen gooiden ze hem weg. Dat is toch geen dankbaarheid.' 
De rijke man barstte in een schaterlach uit. 'U bent me er één, 'riep hij, 'dank-

baarheid? Voor een plant? ' Maar Jacob bleef goed voor zijn plant zorgen en eind 
van de herfst zat de plant vol knoppen en tegen de kerst bloeide hij prachtig. Hij 

zou er een naam voor moeten bedenken.  
De dag vóór de wedstrijd was aangebroken. De chauffeur van de rijke man was 
al een paar keer langs gereden om de planten uit de glazen kas naar de tentoon-

stelling te brengen. Voorzichtig pakte Jacob de pot van de vensterbank en wat 
spijtig nam hij tijdelijk afscheid van zijn plant. 'Jammer, juist met kerst zal ik je 

missen. Je bent zo mooi. Ik kom je zelf water geven en overmorgen haal ik je 
weer op.' Toen bedacht hij dat de plant nog geen naam had. Jacob ging het ge-
bouw binnen en een meisje zei: 'Wat een mooie plant. Er zitten wel honderd 

kerststerren in.' Jacob schreef zijn naam op een kaartje en zette er onder Kerst-
ster. Want een betere naam kon hij niet bedenken. Er waren veel mensen in de 

zaal met kerstmis. Ook mensen die punten zouden geven. Toen het drie uur was 
werd het heel stil in de zaal. De prijzen zouden worden gegeven en iedereen wil-
de toch weten wie er gewonnen had. De belangrijkste man begon te spreken. Hij 

zei: 'We hebben gekeken naar de mooiste plant. Het was heel moeilijk om te kie-
zen. Er waren mooie planten en ook dure. Maar er is één plant die er zo stralend 

uitziet en die heeft gewonnen. De naam is Kerstster.'  

Jacob hoorde niet eens meer wat de man verder zei. Hij had gewonnen. Er waren 

een zilveren beker en een lint. Maar Jacob ging naar de rijke meneer en gaf hem 
beker en lint. 'Alstublieft, het was eigenlijk uw plant. Ik had hem voor uw tuinhek 

gevonden.' 'Nee hoor, jij hebt hem eerlijk verdiend. Liefde en dankbaarheid kun 
je niet kopen. Daar 
moet een stuk liefde 

van jezelf in zitten. 
Zou je mijn tuinmees-

ter willen worden? Ik 
wil graag nog meer 
van je leren. Ik zal je 

goed belonen, want 
dat verdien je.' 

Elk jaar met kerstmis 
bloeit in Jacobs huisje 

de kerstster. Misschien 
ook in andere huizen. 
En als je goed kijkt zie 

je dat sommige ervan 
stralen. Dat doen ze 

uit dankbaarheid.  

Verteld door Roely de 
Vries in 2019 tijdens 

de Adventsavond 
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Kerkdiensten en 

Activiteiten 

Agenda onder voorbehoud 
i.v.m. mogelijke aanscherping van

de coronamaatregelen

Di 15/12 

10.30 uur Koffiemorgen; s.v.p. 
opgeven bij de koster tel. 050 312 

3053 of dggroningen@gmail.com 

Zo 20/12 16.00 uur 
Kerstkliederkerk* 
‘s Morgens geen dienst 

Do 24/12 17.00 uur 
Kerstavondviering*  
met ds. Tjalling Kindt, ook (live) te 
zien via Kerkdienstgemist.nl 

Vrij 25/12 11.00 uur  
Eerste Kerstdag, napraten via 
ZOOM over (o.a.) de sinds 
Kerstavond online te volgen 
kerstviering met  ds. Tjalling Kindt.  
De dominee is zelf ook online 
aanwezig. 

Zo 27/12 Geen dienst 

Do 31/12 17.00 uur 
Vooraf opgenomen vesperdienst 
t.g.v oudjaar. Voorganger: 
ds. Tjalling Kindt, te bekijken via 
Kerkdienstgemist.nl 

Zo 3/1 10.00 uur  
Nieuwjaarsdienst* met ds. 
Tjalling Kindt . vooraf opgenomen 
zonder kerkgangers.

Di 5/1 10.00 uur 
onder voorbehoud:
Online Koffiemorgen; ZOOM-link 
wordt toegestuurd per email.

Woe 6/1 14.30 uur

onder voorbehoud : 
online Poëziekring o.l.v. ds. Tjalling 

Kindt 

Zo 10/1 10.00 uur 

Dienst* online (onder voorbehoud)

Agenda onder voorbehoud 
i.v.m. mogelijke aanscherping van 
de coronamaatregelen

Zo 17/1 10.00 uur 
Geen dienst in Doopsgezinde kerk
i.p. daarvan: Oecumenische dienst 
online   
De jaarlijkse oecumenische viering 
van de binnenstadskerken in de 
Week van Gebed voor de Eenheid 
(normaal in de Nieuwe Kerk) zal deze 
januari een digitale viering worden.  

Thema is Blijf in mijn liefde, 
ontleend aan Johannes 5: 5-9.  
De liturgie is samengesteld door de 
Zusters van Grandchamps, een  
oecumenische geloofsgemeenschap 
verbonden met Taizé.  
Ds. Lense Lijzen zal aan de viering 
meewerken. U krijgt nog nader be-
richt over de uitzending.   

Do 21/1 20.00 uur 
Broederkring (onder voorbehoud)

(Zo 24/1 10.00 uur 
Wereld Broederschapsdag / 
World Fellowship Day* 
(onder voorbehoud)

Zo 31/1 10.00 uur 
Dienst* met ds. Renze P. Yetsenga 
(onder voorbehoud)
*Voor alle kerkdiensten voor en na 17 januari 
geldt: onder voorbehoud. Na die datum geldt:

(áls er kerkgangers kunnen komen): 
opgeven bij de secretaris: 
secr.dgg@outlook.com of tel. 0595-432295

mailto:dggroningen@gmail.com
mailto:dggroningen@gmail.com
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Ledenboek Doopsgezinde Gemeente Groningen 

december 2020

Diverse adreswijzigingen en opzeggingen.

Er zijn momenteel (8 december) 
128 belijdende leden (82 zusters + 46 broeders) en 
42 belangstellende leden (22 zusters + 20 broeders)

De details van de wijzigingen zijn eerder al per mail aan 
leden en belangstellenden opgestuurd.

Tiny Spanjer, Ledenadministratie 

Najaarsledenvergadering Doopsgezinde Gemeente Groningen 

Eerste deel Donderdag 19 november, aanvang 19.30 uur NOTULEN 

Aanwezig:  
Zrs. F.  Busscher, Reina de Groot-vd. veen, T. Spanjer, R. Veenstra, J. Groene-
veld, I. Kooistra, N. Zorgdrager, P. Roozemeijer, E van Drooge, A. Laver, 
H. Westerdijk, A. Toxopeus, S. Benedictus. T. Wesseling, M. Bruijn, M. Coolman,
N. Dijkstra, S. Koopman, E. v.d. Schoot. A. Noord,  H. van Til, S. van Hoorn. Brs.
JC. Noord, G. Brüsewitz, P. Westra, G. Fennema, H. Pijlman, M. Suiding, A.
van`t Zand, C. van Hoorn, H. Boter, A. Visser, D. Verbrugge, M. Nugter, E.
Huizinga, D. Krijtenburg, D. Veenstra, J. Noord.

1. Welkom en Opening
Alex heet ieder van harte welkom: een (klein) aantal in de Mennozaal en de an-
deren thuis voor de buis. Vanavond is de informerende avond.
De volgende vergadering is 26 nov. In de tussentijd kunnen vragen per mail
(secr.dgg@outlook.com) of per post ( Doopsgezinde Gemeente Groningen t.a.v.
de Kerkenraad, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD
Groningen) naar de kerkenraad gestuurd worden.
Voor een aantal leden is het de laatste vergadering als Ker-
kenraadslid. Alex leest 3 gedichten van Judith Herzberg: ‘Af-
scheid` `Uit de kranten` `Liedje`
Tot slot vraagt Alex nog aandacht voor de adventsactie vanuit
de GDS: ipv iedere dag een vakje open te maken doe je
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iedere dag iets in een mand/doos thuis. In de week voor kerst wordt dit kerst-

pakket opgehaald en naar de voedselbank gebracht. 

2. Afmeldingen:

Zr. Elly van Setten

3. Stemproces KR-leden en voorstellen kandidaten.
Korte uitleg stemprocedure;  ieder heeft een stembiljet thuis ontvangen;
Tot 26 november hebben leden de gelegenheid hun stem op de kandidaat

KRleden per post uit te brengen. Het toegestuurde stembiljet bestaat
uit twee gedeelten, te weten; (1) het stembiljet zelf en (2) een identificatie

deel. Beide moeten worden teruggestuurd in 1 enveloppe. De Stemcommissie
controleert aan de hand van het identificatiedeel of u reglementair gerechtigd
bent te stemmen en legt dan anoniem het stembiljet op een stapel. De stembil-

jetten worden daarna opengevouwen en de stemmen geteld vooraf aan de avond
van 26 november.

Op deze manier gebeurt het stemmen anoniem en eerlijk.
Op 26 november, in de vergadering, zal de voorzitter van de Stemcommissie be-
kendmaken of een kandidaat is gekozen met meerderheid van stemmen.

De stemcommissie bestaat uit zrs. Tiny Spanjer en Tine de Boer.

De kandidaten voor de KR zijn  
Gerbrant Fennema en Beno Hofman. 

Gerbrant Fennema stelt zich voor in 
de zoom-vergadering. 

Beno Hofman stelt zich voor middels een filmpje 

4. Procedure bezoek aan een bijeenkomst in het kerkgebouw.

Marinus Suiding: vanaf komende zondag is men weer welkom bij de kerkdienst.
Dit kan alleen door aanmelding vooraf . Totdat je zit moet een mondkapje ge-
dragen worden. Na de dienst wordt er koffiegedronken vanaf de zitplaats.

Dringend verzoek aan de leden om zich aan deze afspraken te houden.

5. Toelichting Jaarrekening 2019
a. Kerkenfonds
Durk Veenstra: voor het kerkenfonds is onderaan de streep een positief resultaat

van 1700 euro. Dit is vooral door het in 2019 zeer goed renderende Mennofund.
b. Doperse dis

De jaarrekening wordt nog nagestuurd, zo snel mogelijk.
c. Diaconie
Geen opmerkingen.

6. Toelichting Begrotingen 2021

a. Kerkenfonds
b. Doperse dis
c. Diaconie

Vragen kunnen per mail of brief gesteld worden, zoals eerder aangegeven; daar
zal volgende week, 26 november antwoord op gegeven worden.

7. Voorstellen GDS m.b.t. Regiopredikant.
In GDS is inventarisatie gedaan welke taken er in het algemeen zijn voor de pre-

dikanten in het GDS gebied : pastoraat, diensten, verbinden, leerhuis, jeugd-
werk, vernieuwing (het zgn. 2e en 3e spoor).

De predikanten van het GDS gebied zijn ook bij elkaar gekomen; zij zijn een (re-
gio) team, vergelijkbaar met een team van onderwijzers dat les geeft op 1
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school,  waarin ieder eigen specialisaties heeft, beschikbaar voor de GDS: Het 

zgn. regionale predikantschap.  
Er is een klein team samengesteld van leden uit verschillende gemeenten om 
deze ideeën verder uit te werken.  Vanuit de DGG is Vicky vd Linden betrokken,  

 
8. Uitslag en gevolg/vervolg enquête. 

Marinus Suiding: Reden voor het houden van de enquête was : het toekomstbe-
stendig maken van de DGG.  
De uitslag is naar alle leden gestuurd.  Ongeveer de helft van de leden heeft 

meegedaan.  Het grootste deel was niet direct voor verkoop van de 
kerk/gebouwen.  Punten van zorg/aandacht blijven er natuurlijk wel; het geringe 

aantal vrijwilligers, de financiële positie. De KR heeft een aantal zaken opgepakt. 
*Er wordt uitgezocht of de financiële administratie helemaal uitbesteed kan  
worden aan een accountantskantoor. 

*Vrijwilligers: samenwerking zoeken met Stichting Martini Kerk ivm verhuur.   
*Beheer van de gebouwen zal door de Beheerraad nader bekeken worden.  

 
9. Verslag en actiepunten leden vergadering november 2019 
Oproep om opmerkingen en aanvullingen te mailen. 

- Samenstelling en taakverdeling KR via Gemeenteblad bekend maken;  dit punt 
zal  de nieuwe KR oppakken. 

- Plan maken hoe verder met paascyclus en avondmaal; Door corona is dit nog 
niet opgepakt maar verdient aandacht als de situatie weer norm(a)l (er) is.  

 
 

Najaarsledenvergadering Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 
Tweede deel Donderdag 26 november, aanvang 19.30 uur NOTULEN 

 
Aanwezig:  

Zrs. J. Groeneveld, I. Kooistra, N. Zorgdrager, P. Roozemeijer, F.  Busscher, 
E van Drooge,   A. Toxopeus, S. Benedictus. A. Laver, T. Wesseling, M. Coolman, 
N. Dijksta, S. Koopman, E. v.d. Schoot. A. Noord,  H. van Til.  M. ter Haar,         

T de Boer, V. vd Linden, S. van Hoorn, N. de Graaf, J vd Zijpp, T. Spanjer.  
Brs. JC. Noord, P. Westra, G. Fennema, M. Suiding, A. van`t Zand, H. Boter, 

C. van Hoorn, A. Visser, D. Verbrugge, M. Nugter, D. Krijtenburg, D. Veenstra,  
J. Noord, G. Koopmans, G. Brüsewitz,  C. Arendz, E. Huizinga, B. Hofman. 
 

10.Welkom/opening 
Alex heet ieder van harte welkom in dit 2e deel van de vergadering. Alle KR leden 

en de stemcommissie zijn in het Mennohuis aanwezig en de rest thuis, via zoom. 
Notulist is Sjoukje Benedictus. De verhuizing van Sieds Sijtsma haalt Alex nog 
even aan. Hij wenst ieder sterkte in deze coronatijd.  

11.Afmeldingen 
K. van Luijken, J. de Weijs,  I. vd Hoek, P. Vossestein.  

 
12.Antwoord op vragen over jaarrekeningen 2019  

Cees van Hoorn vraagt naar de jaarrekening van het Gasthuis: deze is inmiddels 
naar alle leden verstuurd.  
Alan, accountantskantoor, heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd;   

De boekhouder kan daarom decharge worden verleend.  
Kerkenfonds 

Vraag naar vergelijking tussen de jaarrekening 2019 en de begroting van 2021. 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

8 

De (2) grootste verschillen zijn: in 2019 heeft het Mennofund heel goed geren-

deerd en zijn de personeelskosten nog hoog,  in 2021 zijn de personeelskosten 
duidelijk lager.  
Andere posten zijn over het algemeen gelijk; in 2021 is iets meer voor onder-

houd gereserveerd  i.v.m. het nodige onderhoud van het orgel.  
 

13.Antwoord op vragen over begroting 2021 
Kerkenfonds 
De personeelskosten zijn begroot, uitgaande van hoe het nu is:  nl. 60 procent 

voor ds. Geert Brüsewitz. Ds. Tjalling Kindt vult de uren, zo nodig, aan tot 1 FTE. 
Dat betekent 40 procent flexibel voor ds. Tjalling Kindt.  

 
Vraag over vaststelling norm hoofdgeld en de bijdrage belangstellenden:   
Voorstel is dit te handhaven zoals het nu is nl. hoofdgeld 2% van het verzamel-

inkomen, met een minimum van 90 euro; de minimumbijdrage voor belangstel-
lenden van 70 euro.  

Oproep aan ieder die dit nog niet gedaan heeft om het hoofdgeld voor dit jaar 
nog over te maken.  
 

14.Uitslag stemming 
De voorzitter van de Stemcommissie, zr. Tine de Boer, maakt bekend dat beide 

kandidaten gekozen zijn met meerderheid van stemmen. 
Er is voor gekozen het precieze aantallen stemmen niet openbaar te maken om 

mogelijke kwetsing van personen te voorkomen. 
Als men nadere gegevens wil hebben over het precieze aantal stemmen kan men 
zich wenden tot de stemcommissie nl. zr. Tiny Spanjer en zr. Tine de Boer.   

NB 
Na afloop van de vergadering is door de KR alsnog afgesproken dat de uitslag 

van de verkiezing opgenomen kan worden in de notulen: 
De uitslag is: 
Beno Hofman :63 voor, 14 tegen en 8 onthoudingen  

Gerbrant Fennema :66 voor, 9 tegen en 10 onthoudingen    
 

15.Welkom nieuwe KR leden 
Alex heet beide kandidaten, Beno Hofman, Gerbrant Fennema van harte welkom. 
 

16.Afscheid aftredende KR leden. 
Alex noemt: Jantien heeft 2 termijnen in de KR gezeten en de laatste termijn de 

kerkmeester taak gedaan. Grote bijdrage geleverd en altijd meegedacht. Veel 
tijd en aandacht besteed aan het bijstaan van koster Nynke, aan de verhuur, de 
vrijwilligers.   

Pijke: zeer betrokken KR lid en kritische, opbouwende meedenker; jammer dat 
hij zo kort in KR heeft gezeten maar respecteren dat hij gestopt is. Tevens is ook 

de Doperse Dis gestopt.  Dat was een diamant van de gemeente; hopelijk kan dit 
in de toekomst toch ook nog op een of andere manier worden voortgezet. 
Alex is 8 jaar KR lid geweest.  Eerst samen met Jan Cees voorzitter, later alleen. 

De aandacht is verlegd van beheerszaken naar meer met de gemeente bezig. Dit 
proces moet nog verder worden voortgezet. Alex noemt ook nog de GGO (sa-

menwerking in het Noorden), en de andere organisatie-opzet van de KR waar-
door een kleiner aantal mensen nodig is. Soms was het KR werk moeilijk maar 
zeker ook heel mooie en leuke ervaring.  

 
Jan Cees Noord spreekt de vertrekkende KR leden toe omdat hij vele jaren met 

hen heeft samen gewerkt: Complimenten voor de getoonde verantwoordelijk-
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heid.  Hij noemt de nauwere contacten die ontstaan zijn met de Friese gemeen-

ten,  met GDS regio, met de kleinere doopsgezinde gemeenten. 
De financiën; een moeilijk hoofdstuk… dat de laatste tijd toch aangekaart is en 
taboe-onderwerpen die op de agenda gezet zijn. 

Bedankt voor de inzet, dank jullie wel.  
 

Paulina spreekt, als langst zittend KR lid, Alex toe. Benoemt dat er altijd ruimte 
was voor andere ideeën en nieuwe dingen. Noemt ook de laatste turbulente tijd 
mbt de  toekomst rondom de financiën en het krimpend aantal vrijwilligers.  Be-

noemt nog de verlenging tot eerst maart 2020 en , tgv. corona, nog tot novem-
ber 2020;  een jaar langer KRlid/voorzitter geweest dan gedacht.  

Heel hartelijk dank voor het engagement en voor het vele werk dat voor de ge-
meente gedaan is.  
 

Jantien: geeft aan met heel veel plezier deel uitgemaakt te hebben van de KR. 
Ze noemt specifiek de vrijwilligers die veel werk verzetten: dat het een  kleine 

groep is waarvan een deel in de kwetsbare groep, gezien de coronapandemie.  
Nynke en Diederik noemt zij, die er nu elke zondag voor zorgen dat de diensten 
ge-streamd worden; dat dit een grote belasting is en extra hulp zeer welkom  is.   

 
Marinus; memoreert ook de afgelopen periode; waarin we met elkaar niet altijd 

op 1 lijn zaten  maar toch wel in gezamenlijkheid verder hebben kunnen gaan.  
KR taken zijn niet altijd zo zichtbaar. Zeer veel dank, dank.   

De poppetjes (beeldjes die de vertrekkende KR leden krijgen) juichen voor alles 
wat jullie gedaan hebben. Ieder krijgt naast het beeldje ook nog een mand met 
goede zaken mee naar huis.  

 
Alex dankt voor de mooie woorden. 

 
17 a. Antwoord op vragen over de overige punten en algemene vragen 
*Cees van Hoorn: kan de avondmaalsviering op de agenda van de ledenvergade-

ring van 2021 komen? Antwoord: op een aparte ledenvertoeving als deze weer 
live in het Mennohuis gehouden kan worden.   

*Femmy Busscher: hoe gaat het verder met het nieuwe reglement? Antwoord: 
De reglementen-commissie heeft een nieuw reglement opgesteld waarin de op-
merkingen van de KR verwerkt zijn. De volgende stap is dat een aantal (ge-

vraagde) gemeenteleden dit reglement lezen en becommentariëren.  Dit com-
mentaar wordt verwerkt en daarna zal het ter beoordeling in de ledenvergade-

ring gepresenteerd worden.  
*Femmy Busscher: hoe gaat het verder met de regiopredikant. Antwoord: Mo-
menteel zijn er 4 predikanten in het GDS gebied; zij stellen voor ook regionaal te 

gaan werken. Dat moet natuurlijk wel kunnen wat betreft  hoeveelheid taken, 
mogelijk is er toch nog uitbreiding nodig, meer uren predikant. Er is een groepje 

(GDS) die dit verder uitwerkt. Vicky vd Linden is betrokken vanuit de DGG. 
 
* Werken aan de  toekomst van de DGG! Hoe staat het met dit proces/project? 

Antwoord: Hopelijk kan dit , afhankelijk  van de corona-situatie, weer spoedig 
opgepakt worden. 

 
b.(rondvraag) 
*Cees van Hoorn:  Kan het punt ‘Voorstellen n.a.v. de gehouden enquête’ op de 

voorjaars-ledenvergadering? Antwoord: dit wordt een vast punt op de komende 
ledenvergaderingen.  
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Zijn de geïnteresseerde kopers op de hoogte gesteld van hoe het er nu voor 

staat? Antwoord: De contacten worden onderhouden; er zijn afspraken met 
beiden om bij te praten over de stand van zaken.   
De ledenvergadering heeft het hoogste gezag en neemt besluiten, grote en klei-

ne. Dit is nu, op deze manier, niet /nauwelijks mogelijk. Cees mist dit en vindt 
dat we nu maar moeten aannemen wat de KR aandraagt.  

Antwoord: helemaal mee eens. Maar helaas lukt het nu niet om alle leden bij 
elkaar te roepen en de besluiten te nemen.  
*Nellejet Zorgdrager: opmerking n.a.v. de begroting van 2021 van het Gasthuis:  

een bedrag van 10.000 euro bijdrage aan de DGG. Maar die is niet in de Begro-
ting van de DGG opgenomen. Antwoord: dit is bewuste keuze om dit niet te 

begroten omdat het Gasthuis ook heeft aangegeven dit nog niet zeker te weten. 
Dick Verbrugge (penningmeester Gasthuis) geeft aan dat het Gasthuis haar best 
blijft doen een substantieel bedrag te geven aan de DGG. Het Gasthuis is een 

zelfstandige stichting die eigen besluiten neemt; wel met de verplichting om dit 
te melden aan de ledenvergadering. 

*Gerbrant Fennema: is blij gekozen te zijn, dank daarvoor, heeft er zin in. Hij 
vindt het geen probleem dat het aantal stemmen bekend wordt gemaakt.  
*Beno Hofman: sluit zich aan bij Gerbrant.  Dank voor het vertrouwen. Volledige 

openheid is belangrijk. Dank aan Pijke, Jantien en Alex. 
  

18.Sluiting. 
Alex sluit de vergadering, dankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng; en  

wenst de KR veel succes en vooral ook plezier. 
Hij leest tot slot het gedicht van Judith Herzberg  `Liedje`. 
 

Actiepunten:  
-Voor het bespreken van paascyclus en avondmaalsviering een aparte leden-

vertoeving organiseren, als de situatie zo is dat deze weer live in het Mennohuis 
gehouden kan worden.  
- Het proces van het opstellen van het nieuwe reglement vervolgen; het is zover 

dat een aantal (gevraagde) gemeenteleden de tekst zullen lezen en becommen-
tariëren.  

- Proces/project ’ Werken aan de  toekomst van de DGG!’ weer oppakken zodra 
de (corona)situatie dit toestaat.  

 
Liedje 
 

Lieg alsjeblieft niet tegen me 
niet over iets groots niet over iets 

anders. Liever hoor ik het 
vernietigendste dan dat je liegt 
want dat is nog vernietigender. 

 
Lieg niet over liefde 

iets dat je voelt of iets dat je 
zou willen voelen. Liever word ik  
bedroefd dan dat je liegt 

want dat is nog bedroevender. 
 

Lieg niet tegen me over gevaar  
want ik voel toch je angsten  
wat ik gewaar word is waar  

of ik ken je niet en dat 
(is)? nog gevaarlijker. 

 

 
Lieg niet tegen me over ziekte 
liever kijk ik die diepte in 

dan dat ik mij verlies in één 
van jouw lieve verzinsels 

want daarmee verlies ik me dieper. 
 
Lieg niet tegen me over sterven 

want zo lang we er nog zijn 
vind ik dat toegangsloze 

niet mededelen wat je denkt 
erger en zo veel doder. 
 

 
Judith Herzberg 
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Broederkring 
 
Wij als broederkring komen 1 x per maand bijeen en heb-

ben dan div. onderwerpen die ook door diverse leden 
worden gepresenteerd. Afgelopen week kwamen we ook 

weer bij elkaar, op afstand natuurlijk en br. Jan Smook 
vertelde over de - Violetsteeg -toentertijd in Groningen 
met dia’s. Die steeg bevond zich achter het Noorderplant-

soen. Bij de Noorderbinnensingel die toen in 1930 nog 
niet was gebouwd. Het was er armoedig. Kleine woningen 

en veel kinderen. Jan had er een hele studie van ge-
maakt. Heel bijzonder was ook wel dat er toen mensen 
zijn opgepakt voor het stelen van kippen op de boerderij van de fam. Leutscher 

in Vinkhuizen. (nu het Vinkhuis). Deze avond werd ook Sieds bedankt voor zijn 
penningmeesterschap van de broederkring dit in verband met zijn verhuizing, 

maar we zullen hem missen, hij was altijd trouw aanwezig. Onze eerstvolgende 
bijeenkomst is op 21 januari 's avonds om 8 uur. 
 

J. Noord 

 
Noordelijk Doopsgezind koor 

 
Al enkele maanden oefent het koor al niet meer. Dat is heel jammer. Want veel 

leden hopen weer gauw met elkaar te kunnen zingen. Maar geduld is een schone 
zaak! Ook het geplande optreden in Gronin-
gen op 13 dec. ging niet door. Als ook het 

zingen in Haren op 24 december. Maar onze 
dirigente stuurt ons iedere week nieuwe mu-

ziek zodat we wel wat kunnen oefenen. Met 
pianobegeleiding om alvast de stem te oefe-
nen. Verder is br. Cees van Hoorn toegetre-

den in het koor bestuur en heb ik afscheid 
genomen van het bestuur na vele jaren, ik 

vond het goed geweest 
 

J. Noord 

 

 

Bedankt 
 

In november vierde ik mijn 70ste verjaardag. Een kroonjaar in coronatijd, dus 
geen verjaardagsfeest dit keer. Wel begon de dag met de bezorging van bloemen 

en dat gebeurde die dag nog een aantal keren, waaronder 

een prachtig boeket van onze gemeente. De vele kaarten, 
appjes, mailtjes en telefoontjes maakten dat deze dag 

echt een feestdag werd. 
Dank voor de bloemen en jullie lieve kaarten en bericht-
jes. Ik was helemaal jarig. Ik maak graag van dit moment 

gebruik om Tiny Spanjer en Ellen van Drooge te bedan-
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ken voor de aandacht en zorg die zij al vele jaren besteden aan deze  

bijzondere bloemengroet voor ons allemaal. 
 
Femmy Busscher 

 
Zuidlaren, 8 december 2020 
 
 
 

Beste leden van de DGG, 
 
 
Ik wil jullie laten weten dat ik met ingang van het nieuwe jaar met attestatie 

overgeschreven wil worden naar de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. 
  

Met een goed en warm gevoel denk ik aan alle kerkdiensten en andere bijeen-
komsten waar ik in de afgelopen 20 jaar bij aanwezig ben geweest en aan alle 
contacten die ik heb (gehad). Na mijn verhuizing in 2010 vanuit Leeuwarden 

naar Groningen hebben wij (ik als lid en mijn dochter Jildou als jongere) ons zeer 
betrokken gevoeld bij deze gemeente. 

  
Na het zware ongeval van Jildou dit 
voorjaar heb ik intensiever contact met 

mijn ‘oude’ Doopsgezinde Gemeente in 
Leeuwarden gekregen Dit heeft mij,  

samen met nog een paar persoonlijke 
redenen, doen besluiten om terug te 

keren naar de Doopsgezinde Gemeente 
Leeuwarden. Ik wil wel graag belang-
stellende worden van jullie gemeente. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
Swanhilde de Jong 
 
 

 

Collectes januari en februari 2021 
 

3 januari: Voedselbank  
10 januari: Open hof 

17 januari: ADS collecte, Collecte ten bate van het werk van  
Mennonite World Conference  

24 januari: Open hof  

31 januari: Adoptie kinderen 
7 februari: Kledingbank Maxima 

14 februari: ADS Landelijk jongerenwerk voor het  
Doopsgezind Centrum voor Gemeente opbouw.  

21 februari: Kledingbank Maxima 

28 februari: Adoptie kinderen 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

13 

 
 

Kerkdiensten Haren 
 

 Zondag 20 december 
16.00 Adventsmiddag door de zus-

terkring voor de hele gemeente. 
16.00 Kliederkerk in DG Groningen 
 

Donderdag 24 december 
21.30  Ds. K. van der Werf Kerst-

avonddienst m.m.v.  
leden van de Martini Brassband 
 

Zondag 25 december 
geen dienst 

 
Zondag 3 januari 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Nieuwjaarsdienst 
 

Zondag 10 januari 
10.00 Ds. R.P. Yetsenga 
 

Zondag 17 januari 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 24 januari 
10.00 World Fellowship Day 

zie Gemeenteblad  
 

Het is nog steeds nodig dat u voor 
alle bijeenkomsten reserveert.  

Dat kan bij Mads Haadsma: haads-

ma@hetnet.nl of  
tel. 050-5348734.  
Bij binnenkomst en uitgaan van de 
kerk moet u een mondkapje dragen.  

 

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 5 januari 
09.45 Thema-ochtend in de kerkzaal 

o.l.v.  ds. K. van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 
Donderdag 7 januari 
Redactie Gemeenteblad 

 
Donderdag 14 januari 

30+ groep 
 
Maandag 18 januari 

14.00 Zusterkring in de kerkzaal 
 

  

Verhuisd 

Zr. A. Ph Woudsma-Lutgendorp is 
verhuisd van Rijksstraatweg 144A 
naar Dilgtweg 3 E-26, 9751 ND in 
Haren. Een appartement in gebouw 

Mozart op het terrein van de Dilgt. 
Haar telefoonnummer blijft 050- 

5346793. We hopen dat zij zich daar 
snel thuis voelt. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:haadsma@hetnet.nl
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Kerkenraad 1 december 2020 
 
Na de opening van de vergadering door br. Blanksma wordt vastgesteld dat ie-
dereen gezond is. Naar aanleiding van de notulen meldt hij dat de CO2-meter in 

de kerkzaal aangeeft dat de ventilatie ruim voldoende is.  

Het wel en wee van de leden wordt besproken. Zr. 
Woudsma is op korte termijn verhuisd naar een ap-

partement in gebouw Mozart bij de Dilgt. Zr. Hoek-
stra verhuist in het voorjaar naar Limburg, waar 

haar zoon vanwege zijn werk gaat wonen.  

Br. Blanksma doet verslag van de Zoomsessie met 
M. Stam (van de ADS) en de commissie van de 

GDS over de regiopredikant. Er wordt nog in de-
cember een concept-plan van aanpak opgesteld, 

met de functie en taakomschrijving  van de regio-
predikant en het tijdpad. Na terugkoppeling in de GDS kunnen hopelijk concrete 
stappen gezet worden.  

We blikken teug op de bijeenkomsten in november. De DG Haren was (na jaren) 
weer betrokken bij de oecumenische dienst (vanwege corona online) op 8 no-

vember. De herdenking van de overledenen op 15 november was als altijd een 
goede dienst, die ook door de familie van de herdachte overledenen zeer is ge-
waardeerd. 

Bij de diensten in december en januari zullen we nog steeds rekening moeten 
houden met het coronavirus. Vanwege het beperkte aantal plaatsen, is het zaak 

dat u tijdig reserveert. Als de gemeente op zondagmiddag 20 december Advent 
viert met de zusterkring, is er in de Doopsgezinde kerk in Groningen ‘kliederkerk’ 
voor jong (zondagsschool) en wie zich jong voelt. 

Onze gemeente mag voor het najaar van 2021 weer een project kiezen voor de 
opbrengst van het oudpapier. 

Begin januari wordt het preekrooster voor 2022 opgesteld. Het is erg ver in het 
voren. We weten dat er van alles tussen kan komen en er dient ook ruimte te 

zijn voor wat nieuws. Maar vanwege de afstemming van de preekbeurten van ds. 
Van der Werf met de DG Roden en de zomerdiensten met ’t Witte kerkje, is 
planning wel nodig.   

Na het verdelen van de kostersdiensten en het bepalen van de bestemming voor 
de kanselbloemen sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering. 

 
Mads Haadsma 
 

Advent bijeenkomst verzorgd door de Zusterkring 

Door onduidelijke oorzaak is in het Gemeenteblad van november onze kopie on-

volledig opgenomen, daarom nu de uitgebreide aankondiging voor de Advent 
bijeenkomst. 

We hebben de datum voor deze bijeenkomst kunnen verschuiven naar zondag-
middag 20 december aanvang 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom op deze 
middag (dus ook niet-leden), waarbij we ons strikt aan de corona-regels houden. 

Dus mondkapjes op, tot je op je stoel zit. De stoelen staan anderhalve meter van 
elkaar. Opgeven bij Mads Haadsma tel: 050-5348734 of e-mail:  

haadsma@hetnet.nl. We bieden een gevarieerd programma en de kerstboom zal 
branden.  

mailto:haadsma@hetnet.nl
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Helaas kon onze bijeenkomst van de Zusterkring op 9 november niet 

plaatsvinden, wegens de verscherpte regels rondom de corona om 
slechts 2 mensen per dag te ontvangen en zo weinig mogelijk te rei-
zen. Hoewel we in de kerkzaal in Haren gemakkelijk op corona-

afstand, dus anderhalve meter, kunnen zitten en voldoende kunnen 
luchten, hebben we toch besloten de bijeenkomst af te gelasten. 

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op maandagmiddag 
18 januari 2021 om 14.00 uur. We zullen elkaar onze eigen verhalen 
vertellen op deze middag. Zo lang de corona-maatregelen van kracht 

zijn, houden we de bijeenkomst in de kerkzaal. Maar eerst graag tot 
ziens op 20 december om 16.00 uur! 

Gerbrig Rietema 

 

Frisse lucht in de DG Haren 
Lieve zusters en broeders, 

Wat een jaar! Het begon zo hoopvol zal ik maar zeggen: een nieuwe kerkenraad, 
een mooi preekrooster, een zondagsschool, veel gezonde zusters en broeders, 

een kerkgebouw dat net met duurzaam dubbel glas is uitgerust, en 
dan……..CORONA! 

Tot 1 juni geen vieringen en koffiedrinken meer in onze Vermaning. Geen ritje op 
de zondagochtend, geen geschuif van een enkele broeder of zuster op zijn/haar 
plek tijdens de preek, geen naspel door de organist als zegening op de mooie 

overdenking van onze dominee en de andere ons zo bekende voorgangers. Kort-
om het hele zondagse ritueel naar de …… 

Maar niet bij de pakken neergezeten; er komt een nieuwsbrief, overdenkingen 
gaan digitaal en viraal, woorden worden gestreamd en alles wordt in beeld opge-
nomen zodat er toch een viering beleefd kan worden.  

En volgens mij is dan op 7 juni onze eerste dienst weer live in de Vermaning, en 
lopen beeld en geluid gelukkig weer synchroon! Met de nodige aanpassingen wel-

iswaar, maar per viering gedurende de zomer en het najaar zijn we met maxi-
maal 30 zusters en broeders bijeen. Eerst nog wat onwennig, nog steeds niet 

samen zingend maar neuriënd en hummend! Ook al wordt het mondkapje ver-
plicht, wij laten het er niet bij zitten. Voor de koffie moet iedereen na de dienst 
wel op de stoel blijven zitten zodat bediening op de plek kan geschieden.  

Kortom het normale ritueel op zondag is terug, althans haast want …… velen van 
u hebben opgemerkt (door de tocht!) dat de achterdeur, thans de entree tot de 

kerkzaal, tijdens onze vieringen altijd open staat!  
En dat is niet zonder reden: de inlaat van frisse lucht en verversing reduceert de 

kans op verspreiding van dat vervelende virus. Daarvoor hebben 

wij sinds enkele weken een echte CO2 meter geïnstalleerd. Die 
geeft aan wat de productie van CO2 in de ruimte is en als die een 

bepaalde waarde overstijgt, dan waarschuwt het apparaat en be-
veelt het frisse inlaat van lucht.  
Ik kan u melden dat de CO2-waarden die in onze kerkzaal zijn ge-

meten tijdens onze vieringen en tijdens het koffiedrinken, vrijwel 
altijd optimaal waren. Een uitschieter zal er best wel zijn geweest, 

maar dat was dan vast op een moment waarop de doopsgezinde 
Geest ons echt te pakken had, inspireerde zal ik maar zeggen!  
Allen fijne en frisse feestdagen, blijf gezond, en samen op naar het 

nieuwe jaar! 

Groet, Hendrik Blanksma 
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Kerstcollecte 2020 in Coronatijd 
 
In het augustusnummer van ons DG.-gemeenteblad heeft U kunnen lezen, dat in 

het vorige winterseizoen geëxperimenteerd is met de digitale zondagsschool en 
met redelijk succes (artikel geschreven door br. H. Blanksma). 

Ds. Yvette Krol heeft “46 kind-pakketjes” in en om Groningen aan huis bezorgd, 
een stevige klus! (netto deelname 20 kinderen). 
Deze aanpak heeft Anne-Geertje Hoekema, onze zondagsschoolleidster, onder-

steund voor Haren. Dit model is levensvatbaar gebleken, men wil op de ingesla-
gen weg voortgaan. 

Anne-Geertje en Yvette, als GDS-jeugdwerkleidster, zullen het lopende winter-
seizoen de digitale zondagsschool verder vorm geven en dat is fijn nieuws. 
Uiteraard brengt e.e.a. kosten met zich mee, daarom vragen wij U om een bij-

drage voor deze vorm van jeugdwerk (er komt géén collecte aan huis meer!) 
Rekeningen: NL76INGB0000826741                                               

Namens het Jeugdfonds 
Of     NL66ABNA0210256184                                         Dg-Haren, 
Beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren                               T. Koorn-Gulmans 

(kerstcollecte)                                                             P.J. Reidinga, secr. 
 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen vanaf 1 januari van dit jaar: 
 

05-01-2020  Mennonite World Conference Indonesië €  94,50 
12-01-2020  Mennonite World Conference Indonesië €  86,20 

19-01-2020  Doperse Dis Groningen    € 105,16 
02-02-2020  Dopersduin      €  93,02 
09-02-2020  Dopersduin      €  59,50 

16-02-2020  Jeugdwerk ADS     €  75,36 
23-02-2020  Jeugdwerk ADS     €  62,00 

01-03-2020  Jeugdfonds DG Haren    € 118,00 
08-03-2020  Bijdrage ivm CO2 uitstoot Wereldcongres €  56,92 
15-03-2020  adoptiekinderen     €  48,20 

 
07-06-2020  Doopsgezinde Zending    €  51,35 

14-06-2020  Doopsgezinde Zending    €  73,70 
05-07-2020  Stichting Tuingeluk    €  92,50 
19-07-2020  NBG       €  39,85 

02-08-2020  Liudgerstichen     €  51,50 
16-08-2020  Stichting Tuingeluk    €  52,35 

30-08-2020  Hulpwerk MCC Zuidelijk halfrond  €  68,60 
20-09-2020  Vredeswerk DG WereldWerk   €  33,90 
27-09-2020  Vredeswerk DG WereldWerk   €  49,00 

0 4-10-2020  DG WereldWerk Converters   € 105,10 
11-10-2020  Doopsgezinde Zending    €  63,00 

18-10-2020  Doopsgezinde Zending    € 119,00 
25-10-2020  Covid steun MCC     €  79,00 
01-11-2020  Gemeente opbouw ADS    €  51,00 

15-11-2020  Gemeente opbouw ADS    €  38,55 
22-11-2020  Jeugdfonds DGH     €  59,30 

29-11-2020  Voedselbank      €  73,60 
06-12-2020  Voedselbank      €  32,60 
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De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-

treffende doelen worden overgemaakt.   
  

Opbrengst adoptieprogramma 2020  
 

Zoals bekend is er bij elke dienst de gelegenheid om een bedrag te storten in de 
adoptiethermometer in de gang. Ook wordt er gecollecteerd in de dienst voor 
onze adoptiekinderen. Jaarlijks in december wordt de opbrengst overgemaakt 

naar Doopsgezind WereldWerk. WereldWerk besteedt dit geld ten behoeve van 
kinderen in Brazilië, Paraguay en Tanzania.   

 
De opbrengsten waren als volgt: 
December 2019    € 122,65 

Januari 2020    €  29,10 
Februari 2020    €  49,65 

Maart 2020     €  60,85 
 
Juni 2020     €   4,10 

Juli 2020     €  28,10 
Augustus 2020    €  29,00 

September 2020    €   4,22 
Oktober 2020    €  19,50 
November 2020    €  28,50 

 
Totaal      € 375,67 

 
Deze maand zal de opbrengst ad € 375,67, samen met de bijdragen ad € 500 

van enkele gemeenteleden worden overgemaakt naar WereldWerk. 
 
 

Bedankt voor de bloemen 
 
Afgelopen zondag kreeg ik de kansel bloemen mee als dank voor de vele dingen 
die ik doe voor de gemeente. De opnames van de diensten, maar ook allemaal 

zaken die niet zo in het oog springen. Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik 
bepaalde zaken doe. Elke keer als zich iets voordoet en ik actie onderneem leer 

ik bij. Het is niet zo dat ik serieus technisch ben onderlegt, maar ben wel bereid 
om dingen uit te zoeken en te proberen. Op dit moment ben ik, op verzoek van 
de kerkenraad, bezig met de draadloze microfoons. Het stoort zo nu en dan en 

het knijpertje, waarmee de microfoon bevestigd wordt, is kapot. Op het moment 
dat ik contact heb met de geluidsman kom ik erachter dat onze microfoons op 

een verboden frequentie werken. Eerst in google opgezocht hoe dat zit en ja 
hoor per 1 januari 2020 is weer het een en ander 
veranderd, maar is wel een verklaring voor de 

kleine storingen die zo nu en dan in de opname 
van de diensten zitten. Dus de specialist  

uitgenodigd in de kerk en advies gevraagd.  
Binnenkort komt de begroting en gaan we die 
beoordelen en als het goed lijkt dan hebben we 

bij de eerst volgende dienst (20 december) in 
onze kerk het geluid weer op orde. 

 
Anco de Vries  
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Kliederkerk 
 
Op 20 december vieren we Kliederkerst, in de doopsgezinde kerk in Groningen 

(Oude Boteringestraat 33). Het is voor alle leeftijden.  
We beginnen om 16.00 uur samen in de kerk en gaan dan op vossenjacht. In 

kleine groepjes in de stad op zoek naar een koning, een ezel, een engel, een 
herder en Maria. We sluiten de middag weer binnen af met een korte kerstvie-
ring.   

Doe je ook mee? Opgeven kan tot en met maandag 14 december. Bij Yvette Krol 

(yvettekrol@hotmail.com of 06-14111847). 
 

Groetjes van Anne-Geertje, Manon, Vicky en Yvette 
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