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Hoofdartikel

Veertigdagentijd
Vorige maand ben ik overgegaan op een uitgebreid televisiepakket. Dit kost me
per maand wel iets meer dan het gewone abonnement, maar dan heb je ook
wat.
Ik kan nu kijken naar een zender die mij vertelt wat de sterren in Hollywood
allemaal doen, oude beelden van sportwedstrijden van voetbal tot basketbal en
zenders met alleen maar autoraces en motorcross. En dan heb ik het nog niet
eens gehad over RTL lounge, Tommy’s teleshopping en de diverse sexzenders. En
dat allemaal voor nog geen drie euro meer bij mijn kabelexploitant UPC.
Maar ik heb dit abonnement vooral genomen voor drie
zenders, namelijk History Channel, Holland Doc en
Geschiedenis
TV.
Deze
zenders
zenden
vooral
documentaires uit wat er in een bepaalde week actueel
is. Zo zond Holland Doc in november allerlei films en
documentaires uit over de Berlijnse Muur in het kader
van het 30 jarig bestaan van de hereniging van
Duitsland. En nu ik dit schrijf zo eind januari waren er
allerlei documentaires over de bevrijding van Auschwitz
in januari 1945. Het mooie van deze documentaires is,
dat het vaak interviews van betrokkenen zijn, die zijn
gemaakt tussen 1970 en 1980.. Het zijn vaak
programma’s over ooggetuigen die vertellen hoe zij
belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis hebben
ervaren. Vaak ook wordt het een en ander nog
toegelicht met oude polygoonbeelden.
Het zijn programma’s die heel wat hebben gekost destijds vanwege al het
voorbereidende werk voordat er kan worden gefilmd. Maar het is wel dankzij dit
soort programma’s dat unieke gebeurtenissen via het medium van tv zo bewaard
zijn gebleven.
Deze week keek ik naar een uitzending uit 1989 met de titel ‘Dodengang’ van de
VPRO. Programmamaker Cherry Duyns portretteerde drie Belgische soldaten die
in de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven lagen bij Diksmuide aan de rivier de
Yzer. Inmiddels honderd jaar waren deze mannen maar nog altijd was 18
november voor hen de belangrijkste dag van het hele jaar omdat dit de nationale
herdenkingsdag in België is dat de oorlog afgelopen was.
Maar wat mij trof, was dat één van de soldaten over zijn geloof begon te praten.
En dat hij kerst én Pasen had doorgebracht in de modderige loopgraaf. En dat
zijn geloof in het goede van God hem op de been had gehouden. De oud-soldaat
vertelde dat voor hem het Paasfeest van 1915 ervoor had gezorgd dat hij de
moed niet verloor. Deze soldaat identificeerde zich met verhaal van Jezus: hoe
deze werd gekruisigd en gemarteld maar dat tóch het kwaad niet het laatste
woord had.
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Voor deze soldaat betekende de opstanding dat het goede niet uit de wereld te
bannen valt. Recht uit het hart kwamen deze woorden van iemand die constant
in de modder lag en zijn leven niet zeker was. De tijd in de loopgraven was voor
hem een soort van veertigdagentijd waaraan in 1918 een einde kwam.
Soms kun je als mens net zoals die Belgische soldaat ook in een soort van
veertigdagentijd zitten. Dat je voor jezelf iets hebt van: hier kom ik nooit weer
uit. Alles is negatief wat op je levenspad komt. Maar dan tóch komt er een keer
in je leven. Dat je toch weer het goede ervaart en dat je geloof je toch weer
hoop geeft voor het leven.
De veertigdagentijd eindigt met Pasen. Het feest dat God toch zichtbaar is
gebleven in de wereld door het geloof dat de Messias nog steeds in die wereld
aanwezig is. Want dát is opstanding.
Ds. K. van der Werf
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Kerkdiensten en
Activiteiten
Dinsdag 10 maart
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Na-tafelen; voorafgaand
gesprek over ons gemeente-zijn
Woensdag 11 maart
Redactievergadering
19.30 uur Bijbelcursus
Donderdag 12 maart
19.30 uur Extra ledenvergadering

Dinsdag 18 februari
17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor
dak- en thuislozen
Zondag 23 februari
10.00 uur Ds. Tj. Kindt
Maandag 24 februari
19.00 uur repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor in Haren
Woensdag 26 februari
19.00 uur Bijbelcursus
Donderdag 27 februari
20.00 uur Broederkring
Vrijdag 28 februari
18.00 uur Benefietmaaltijd door en
voor de Doperse Dis

Vrijdag 13 maart
18.00 uur Bijbel, pizza en bier;
jongerengespreksgroep
Zondag 15 maart
10.00 uur Ds. Tj. Kindt
12.30 tot 18.00 uur
Gein Cultuur Groningen; een middag
in het teken van de joodse cultuur

Zondag 1 maart
10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz

Maandag 16 maart
19.00 uur repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor on Roden
Dinsdag 17 maart
20.00 DoReCafe inde Remonstrantse
kerk; Marcel Barnard over Rituelen
en Liturgie

Maandag 2 maart
19.00 uur repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor in Roden
Dinsdag 3 maart
10.00 uur Koffiemorgen
18.30 uur Vragenuurtje kerkenraad
in de Mennozaal; graag uw vragen
vooraf per mail sturen naar
secr.dgg@outlook.com of per post
naar de kerk
19.30 uur kerkenraad
Zaterdag 7 maart
20.15 uur Concert Kamerkoor Dualis

Zondag 22 maart
10.00 uur Ds. Sj. van HoornDantuma
Maandag 23 maart
19.00 uur repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor in Roden
Woensdag 25 maart
19.30 uur Bijbelcursus
Donderdag 26 maart
20.00 uur Broederkring
Vrijdag 27 maart
20.15 uur Gitaristenpodium;
Marko Topchii, Oekraíne

Zondag 8 maart
10.00 uur Ds. Ch. Schlette
Maandag 9 maart
19.00 uur repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor in Roden

Zondag 29 maart
10.00 uur Ds. Tj. Kindt
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Uitnodiging Benefietdiner Doperse Dis - 28 februari
De Doperse Dis, onze maandelijkse gratis maaltijd voor daklozen, nodigt u van
harte uit om op vrijdag 28 februari 2020 aan te schuiven bij haar jaarlijks benefietdiner. U bent welkom vanaf 18.00 in onze eigen Doopsgezinde kerk. Op het
menu staan zeven heerlijke gangen. De prijs: €37,50 met de drank daarbij inbegrepen. De kosten voor dit smaakvolle diner proberen we laag te houden, de
gastvrijheid en onze inzet voor en achter de schermen zijn natuurlijk onbetaalbaar.
Wellicht overbodig, maar toch een kleine uitleg. De Doperse Dis verstrekt iedere
derde dinsdag een gratis maaltijd aan dak- en thuislozen. Deze maaltijd bestaat
altijd uit soep, een hoofdgerecht, een toetje en koffie toe. Onze gasten ontvangen we aan kleine tafels. Elke tafel heeft een gastheer of -vrouw die onze gasten
bedient en samen met hen eet, praat en luistert. Per keer ontvangen wij tussen
de zestig en tachtig gasten.

Mocht u aan ons benefietdiner op vrijdag 28 februari willen deelnemen dan kunt u een korte
email sturen naar dopersedis@gmail.com.
Vermeld in deze email met hoeveel mensen u
wilt komen en eventuele dieetwensen. U ontvangt van ons een bevestiging.
Heeft u vrienden, familie of collega’s, die wellicht ook geïnteresseerd zijn, dan zijn zij uiteraard ook welkom!

Mocht u niet kunnen deelnemen, maar wilt u ons wel steunen dan kunt u ook een
gift overmaken naar NL 89 TRIO 0197 7405 02, ten name van Diaconaal Fonds
D.G.G., o.v.v. Doperse Dis.
U kunt ons volgen op www.facebook.com/DoperseDis.
De Doperse Dis een klein initiatief, maar we merken dat deze maaltijd en de gezelligheid eromheen voor veel van onze gasten zeer belangrijk is. Wij hopen op
uw steun om de Doperse Dis ook in de toekomst te kunnen laten voortbestaan!
Met vriendelijke groeten,
Pijke Vossestein,
kok en initiatiefnemer van de Doperse Dis
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Kort nieuws uit de kerkenraad 4 februari 2020
Alex opent de vergadering met een speciaal welkom voor Geert, die vanavond
weer aanwezig is bij (een deel van) de vergadering.
Als inleiding leest Alex voor uit het dagelijks abonnement op de Bijbel van het
Nederlands Bijbelgenootschap; een stuk over Johannes 1, vers 1; “het woord
heeft handen en voeten gekregen in Jezus.”
Voorafgaand aan deze KR vergadering was het derde vragenuur in het kader van
`Aan de slag met onze toekomst; een levende en sterke gemeente`. Er was
vanavond een groep van 10 a 15 mensen. De belangrijkste vraag vanavond was:
wie is waarvoor verantwoordelijk? De ledenvergadering neemt uiteindelijk de besluiten. Er zal een peiling worden gehouden tijdens de extra ledenvergadering op
12 maart as. De peiling wordt door een groepje van 4 voorbereid; 2 uit Kerkenraad Beleid en 2 uit Kerkenraad Beheer.
Er zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen Geert Brüsewitz en Tjalling Kindt, rondom: de diensten, studieactiviteiten, onderlinge contacten, wijken,
pastoraat, diaconie en bestuurstaken. De afspraken zijn in eerste instantie tot de
zomervakantie. De huisbezoeken worden door Tiny gecoördineerd. Renze Yetsenga doet ook een aantal bezoeken en sluit dit, via Tiny, kort met Geert en Tjalling.
Over de Geloofswerkgroep en de vervolgplannen geeft Geert een korte toelichting: Een (kleine) groep is bezig iets op papier te zetten over geloven in Doopsgezind Groningen. Om daar meer mensen bij te betrekken wordt er vanaf 9 febr.
na de dienst aan iedereen gevraagd:
1. Wat deed u goed in de viering ? (en dat kan van alles zijn!)
2. Wat had u zelf nog toegevoegd willen zien in deze viering?
Er wordt benoemd dat een deel van de leden zich meer theoretisch verdiept en
een deel zich meer thuis voelt bij praktische zaken.
De taakverdeling binnen KR Beleid ziet er voorlopig als volgt uit:
Alex van ’t Zandt - voorzitter
Marjolijn Coolman - secretariaat
Paulina Roozemeijer - diaconie
Pijke Vossestein - kleine oecumene
Wie de contactpersoon voor de GDS wordt is nog niet duidelijk. Bij de voorjaarsledenvergadering stoppen Alex en Jantien.
Het DB bestaat uit de voorzitter en secretaris van KR Beleid samen met de voorzitter en penningmeester van KR Beheer. Ze komen 1 x per 2 maanden bij elkaar.
KR Beleid en KR Beheer zullen in zijn geheel met elkaar vergaderen telkens voor
de ledenvergaderingen, en evt. nog extra als er zaken zijn die dit vereisen.
Sjoukje Benedictus,
notulist
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‘Leren’ in de gemeente
Eén van de belangrijke dingen in het gemeenteleven is, naast samen vieren en
samen dienen, samen leren. Ook in de afgelopen tijd is naar voren gekomen dat
het goed zou zijn als er een plan voor dit leren zou zijn dat voorziet in de behoeften van onze gemeente op dit punt. Je kunt denken aan samen spreken over het
persoonlijk geloven, bijbels leren, studeren op wat het is om gemeente te zijn,
mediteren... Er is al het één en ander, maar misschien kan of moet dat anders,
misschien ontbreekt er nog.
In de komende tijd zal de kerkenraad mensen die al betrokken zijn bij het leren
in de gemeente en mensen die daar ideeën over hebben uitnodigen om samen
na te denken over zo’n leerplan. Mocht u mee willen denken of heeft u zelf bepaalde ‘leer’wensen, geef dat dan door aan de kerkenraad!
Tot die tijd zal onder begeleiding van mij, ds. Geert Brüsewitz en ‘inval’ ds. Tjalling Kindt ‘Bijbel, Pizza en Bier’ weer opgepakt worden en er wordt een korte
bijbelcursus gestart.
Wilt u, wil je meedoen met Bijbel, Pizza en Bier?
Laat het weten via gjbrusewitz@gmail.com!
De geplande data zijn 21 februari, 3 april en 15 mei steeds om 18.00 uur. Een
aparte uitnodiging volgt nog.

Korte bijbelcursus ‘Hoort het Woord’

Een ontmoeting tussen het Woord dat tot ons komt en ons diepste woord
Op 4 avonden van half 8 tot een uur of 9 willen we 4 kernstukken uit de Bijbel
meditatief lezen. Lerend en vragend proberen we te begrijpen om vervolgens
samen, door te delen tot inzichten te komen.
Immers, als Doopsgezinden zijn we ervan overtuigd dat exegese (het vaststellen
van de bedoeling van de Bijbelse boodschap) niet voorbehouden is aan gezag of
gezagsdragers in de gemeente, maar ten diepste een gezamenlijk gebeuren is.
We hebben elkaar nodig, samen weten we meer.
De bijeenkomsten zijn op woensdag 26 februari, 11 en 25 maart,
en tot slot 3 weken later 15 april
Opgave bij tjalling.kindt@kpnmail.nl of gjbrusewitz@gmail.com
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Zingen uit het liedboek
Na jaren met een papieren liturgie gewerkt te hebben, wordt er binnen de kerkenraad al langer gedacht over een manier van vieren die minder papier en
prints kost. Onlangs hebben we in Groningen de liedboeken van de voormalige
Doopsgezinde Gemeente Eenrum mogen ontvangen. We zijn daar heel blij mee
want nu hebben we 35 bundels. Dit aantal lijkt ons bijna voldoende, alleen nog
niet als er veel mensen zijn of bij bijzondere gelegenheden.
Vanaf nu willen we de vieringen van een enkele A4 voorzien, met daarop teksten, de orde van dienst en de agenda. Zingen doen we dan voortaan uit de
bundels die bij binnenkomst uitgereikt worden.
Het betreft Liedboek. Zingen en bidden in huis en
kerk. ISBN 978 94 91575 00 6.
De bundel is verschenen in 2013 in 6 edities (hardcover geel/rood, hardcover blauw groen, softcover rood,
softcover blauw, kind veelkleurig, kind blauw met tekening).
Omdat we nog wel wat liedboeken nodig hebben zou
het mooi zijn als u thuis een liedboek heeft, om dat
mee te nemen.
Helemaal zou het mooi zijn als u dit liedboek, voorzien van naam, ter beschikking zou willen stellen aan
de kerk. U zou ook de gemeente kunnen sponsoren
door een liedboek te kopen en voorzien van uw naam
ter beschikking te stellen.
Met vriendelijke groet,
ds. Geert Brüsewitz

Start Poëziegroep
In de twintigste eeuw ontstonden er, met als dramatische keermomenten de beide wereldoorlogen, bewegingen rond dichters die zochten naar een nieuwe verwoording van wat ze waarnamen.
De oude dichtkunst, de lyriek, werd ontdaan van ge-ijkte beeldtaal en rijmschema’s en vond nieuwe zeggingskracht. In onze poëziegroep vormen deze gedichten uitgangspunt voor duiding en gesprek. Volgens de bedoeling van de dichters
laten we ons uitdagen om zelf ‘anders’ te kijken en mogelijk ook onze eigen ervaring al puzzelend te verwoorden. Bij deze werkvorm is een bestaande liefhebberij of bekendheid met poëzie niet nodig, maar uiteraard ook niet verboden.
Groningse nuchterheid is een pré. De gesprekken zijn tafelgesprekken, en worden niet thuis voorbereid: de vaak wat raadselachtige tekst ligt voor je neus, om
improviserend, verrassenderwijs opgehelderd te worden in het gezamenlijk zoe-
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ken en duiden. De geachte gespreksleider houdt geen inleidingen over het gedicht, de betreffende dichter, of poëzie in het algemeen of bijzonder.
Deelnemers zijn uiteraard welkom hun eventuele eruditie en passie ter zake in te
brengen, zolang het ruimte laat aan de onbevangenheid van de andere deelnemers. De gespreksleider heeft geen vooringenomen duiding van het gedicht, hij
faciliteert het gesprek slechts, in de eerste plaats door de tijd in de gaten te
houden, uitweidingen terug te leiden naar het gedicht en de diverse bijdrage van
deelnemers. Het aardige van deze avonden is dat elk ‘nut’ ontbreekt, en de voldoening als toevallig is: eyeopeners, verdieping, de genoeglijkheid van gesprek,
herkenning van overeenkomst en verschil in visie, voldoening als ‘de oplossing’
gevonden is, je verhouden tot het discours van de 20e/21e eeuw.
Gespreksleider:
Data:
Plaats:
Tijd:
Aanmelden graag

Tjalling Kindt
woensdagavonden: 18 maart, 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni
rond de tafel in de diaconie.
19.30-21.00 uur.
bij ds. Tjalling Kindt: tjalling.kindt@kpnmail.nl

Diverse werkgroepen
Sinds enige tijd is er naast de werkgroepen die zich met meer praktische zaken
bezig houden, ook een werkgroep geloven van start gegaan.
Zij nodigt u uit om te reageren op tekst die probeert de contouren van geloven in
onze gemeente te schetsen. Daarnaast wordt u uitgenodigd om de komende
zondagen korte reacties te geven op de viering zodat er een beeld kan ontstaan
van wat ieder als wezenlijk ziet in geloven. In de bijlage wordt een en ander nader uitgelegd.
Op dit moment bestaat de werkgroep uit Cees van Hoorn, Sieneke Eendhuizen,
Johannes de Boer, Gerrit Koopmans, Diederik Krijtenburg, Vicky van der Linden
en Geert Brüsewitz. Mocht u belangstelling hebben om mee te denken, laat het
weten!
Namens de werkgroep geloven,
Ds. G.J. Brüsewitz

 Samen geloven in de gemeente
Als onderdeel van het nadenken over wie en hoe we willen zijn in de komende
tijd als gemeente is er naast de meer op praktische zaken gerichte werkgroepen
ook een geloofswerkgroep gestart in het najaar. Deze groep ziet het als haar
taak het gesprek over ‘samen geloven’ te stimuleren en niet zelf dat geheel te
formuleren. Er is nu gekozen voor een tweeledige aanpak. Er is een soort basaal
geloofsdocument opgesteld aan de hand van Bijbelse noties en noties uit heden
en verleden van de Doopsgezinde traditie. Dit stuk Doopsgezinden in Gronin-
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gen volgt hieronder zodat iedereen er kennis van kan nemen en op kan reageren. We komen er dan op een later moment op terug.
Ten tweede willen we ook heel graag van u iets horen. Van alle zusters en broeders in de gemeente. Wat is voor u nu belangrijk in geloof en gemeenteleven?
Waar laadt u zich aan op, wat doet u goed, wat steunt u in het dagelijks leven en
waar houdt u zich mee bezig op het terrein van geloof en gemeente. We willen
deze vragen een beetje behapbaar stellen en ruimte bieden om daar antwoorden
in te vinden.
Het plan is om vanaf 9 februari na de dienst A5-jes te hebben liggen waar twee
vragen op staan om te beantwoorden. Liefst in één zin! Dat hoeft niet en mag
anoniem of met naam. En de briefjes zullen er de komende vieringen blijven liggen zodat u of een keer of meerdere keren kunt antwoorden. We verzamelen de
antwoorden en kijken wat het beeld is wat naar voren komt en hoe we daar dan
weer vervolg aan geven
vraag 1: Wat deed u goed in de viering ? (en dat kan van alles zijn!)
vraag 2: Wat had u zelf nog toegevoegd willen zien in deze viering?

 Doopsgezinden in Groningen
Samen gelovig leven
Een doopsgezinde geloofsgemeenschap is een gemeenschap van mensen die een
bewuste keuze hebben gemaakt om gehoor te geven aan de Goede Boodschap
die onze Heer Jezus Christus voor deze wereld heeft en in zijn leven liet zien.
Vanuit de gemeente wordt in gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid geprobeerd deze boodschap voor de wereld te begrijpen en te ondersteunen en er naar te leven.
Oefenplaats
Daarmee is een gemeente nooit een doel op zich zelf, maar hoogstens een oefenplaats ten leven, wat met een mooi oud concept ‘navolging’ wordt genoemd.
Dit antwoord op de goede boodschap ziet de gemeente als haar opdracht. Een
opdracht waarnaar we met alle vallen en opstaan en in een zekere voorlopigheid
proberen te leven, opdat het ‘Heilige’ ruimte krijgt in het gewone, het dagelijkse.
Deze vorm van proberen noemen we ‘levensheiliging’ en impliceert een grote
mate van openheid naar de ander, naar de wereld waarin we leven en naar de
schepping waarvan wij een klein onderdeel zijn.
Verbond
Luisteren en openheid opdat helder wordt wat we al ontvangen hebben en steeds
weer ontvangen in die voor een goede wereld bedoelde boodschap. Hierdoor
immers ontstaat ons verlangen om naar die boodschap te leven en er aan bij te
dragen. Een bewuste geloofsantwoord en ja aan de Eeuwige die ons als bondgenoot in Christus zoekt en wil.
Dat antwoord en dat ja maakt ons tot een gemeenschap waarin iedereen er toe
doet, waarin iedereen een deel van de boodschap draagt, net zo goed als een
deel van de opdracht en een deel van het verlangen.

9

Doopsgezinde Gemeente Groningen

Priesterschap
Hierin is geen hiërarchie mogelijk, waardoor sommige stemmen niet zouden
kunnen klinken of andere teveel gewicht zouden krijgen. Dit noemen we het
priesterschap aller gelovigen waarbij er weliswaar verschillen mogelijk zijn in taken en in gaven en in toerusting, maar geen hiërarchische verdeling waarin dit
bijdraagt aan het leven van de gemeente. In gezamenlijkheid wordt door het leven van de gemeente en met het leven van de gemeente een weg gezocht in de
navolging van Christus, tot heil en heelwording van de wereld. Niet als de taak
van één priester, maar van ons allen.
Christelijke ethiek
In geloven is er een grote samenhang in de kracht van de Goede Boodschap, de
inhoud ervan, en de manier waarop de boodschap klinkt. Dit maakt Christus ons
duidelijk als hij zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg is de
kracht van de boodschap, de waarheid is de inhoud ervan, en het leven is de
manier waarop de boodschap klinkt.
Als dus de boodschap als vrede verstaan wordt, wordt onze weg een vreedzame
en ons leven vreedzaam. Daarom is er in ins geloofsleven grote aandacht voor
de ethiek: wat doet wat we horen met ons doen?
Beantwoorden
Hiervoor is een begrip als dienen wezenlijk. Niet als een mondeloos dienstbaar
zijn, maar als luisteren en openstaan voor noden in de wereld en vooral luisteren
en openstaan voor hen die lijden. Dat kunnen wij (als gemeente of alleen) ook
zelf zijn.
De gemeente ontstaat uit de boodschap als mensen uit verlangen elkaar vinden
en willen vasthouden en helpen om een antwoord op deze boodschap te willen
geven. Dat betekent aandacht voor het ontvangen, aandacht voor het elkaar
vinden en vasthouden en aandacht voor het antwoord.
Vaak worden hier woorden voor gebruikt als Leren, Vieren en Dienen.
- Leren kan zich richten op het ontvangen, maar op het vasthouden en het formuleren van een antwoord.
- Vieren. We kunnen dat wat we ontvangen en ontvangen hebben vieren, maar
ook het elkaar vasthouden en de dankbaarheid voor de gemeenschap. We kunnen vieren dat dienen mogelijk is en verandering brengen kan, we kunnen hoop
vieren en liefde.
- We kunnen de dankbaarheid dienen door ruimte ervoor in ons samenzijn in ons
luisteren.
- We kunnen elkaar dienen in de zorg in en voor elkaar in de gemeente.
- We kunnen dienen als antwoord in de manier waarop we de nood in de wereld
serieus nemen en vrede een plek willen geven.
Namens de Geloofswerkgroep,
ds. Geert Brüsewitz
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Een andere keus
Ik ben kortgeleden naar Haren verhuisd. Daarbij kwam ook de vraag: bij welke
gemeente wil ik mij aansluiten. Ik heb ervoor gekozen samen met Tineke naar
de PKN gemeente in Haren te gaan. De laatste jaren gingen we elk een eigen
weg op de zondag.
We kiezen er nu voor op zondag weer samen op te gaan. Dat betekend afscheid
van de gemeente in Groningen. Dat is ook pijnlijk. Ik heb mij bij u thuis gevoeld.
De vrijheid van geloven is me dierbaar geworden. U hebt daar, een ieder op
zijn/haar manier aan bij gedragen. Daar ben ik dankbaar voor. Ik wil u bedanken
dat ik samen met u mocht opgaan en deel uitmaken van uw geloofsgemeenschap. Ik wens u het goede toe onder de Zegen van de Eeuwige.
Groet,
Henk P. Wolters
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19.45 Kerkenraad

Doopsgezinde Gemeente
Haren

Woensdag 4 maart
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Kerkdiensten Haren
Zondag 23 februari
10.05 Ds. N.H. Meihuizen

Maandag 9 maart
14.00 Zusterkring
19.00 Doopsgezind koor in Roden

Zondag 1 maart
10.05 Ds. K. van der Werf
Welkom nieuwe leden

Woensdag 11 maart
Redactie Gemeenteblad
Maandag 16 maart
19.00 Doopsgezind koor in Roden

Zondag 8 maart
10.05 Ds. A. Noord
10.05 Zondagsschool

Woensdag 18 maart
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Zondag 15 maart
10.05 Ds. K. van der Werf

Maandag 23 maart
19.00 Doopsgezind koor in Roden

Zondag 22 maart
10.05 Ds. Tj. Kindt

Maandag 30 maart
19.00 Doopsgezind koor in Roden

Zondag 29 maart
10.05 Ds. K. van der Werf
10.05 Zondagsschool

Woensdag 1 april
19.30 Quiltgroep in de Voorhof
20.00 30+ bij Tonny

Zondag 5 april
10.05 Ds. R.P. Yetsenga
10.05 Zondagsschool

Welkom nieuwe leden
Per 1 januari zijn met attestatie
overgekomen uit de (voormalige)
Doopsgezinde Gemeente Assen:
Zr. M. Bakker; br. G.J. Blanksma; br.
P. Bouterse; zr. R.A. EmmensBerghuis; zr. J. van Holst; zr. A.
Hummelen-Evenhuis; zr. R. de PoelHijlkema; br. G.J.H.A. Teensma; zr.
J.D.M. Teensma-de Goed; zr. W.F.
Zwaagstra. Ook per 1 januari zijn
met attestatie overgeschreven: uit
DG Noordoostpolder zr. A. de JongeTwerda en van ’t Witte kerkje zr. E.
Groendijk. Beiden waren hier al belangstellende. Vanuit Assen zijn
als belangstellenden ingeschreven:
A. Blanksma- Hartman; W. Emmens
en S. Wieringa.
In de dienst op 1 maart willen we
hen van harte welkom heten.

Andere activiteiten
Maandag 17 februari
19.00 Doopsgezind koor in Haren
Woensdag 19 februari
19.30 Quiltgroep in de Voorhof
Maandag 24 februari
19.00 Doopsgezind koor in Haren
Woensdag 26 februari
30+ bij Hendrik
Maandag 2 maart
19.00 Doopsgezind koor in Roden
Dinsdag 3 maart
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf
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Verslag kerkenraadsvergadering 4 februari 2020
Na de opening van de vergadering door de voorzitter wordt de agenda vastgesteld en worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd.
Br. Nienhuis licht de concept-jaarrekening 2019 toe. Deze zal nog besproken
worden in de financiële commissie. De begroting voor 2021 vraagt tijdig (op de
voorjaars-ledenvergadering) aandacht. De GDS-subsidie voor het jeugdwerk
(€ 12.000) loopt af. Ds. Krol neemt momenteel taken van ds. Kikkert in de GDS
waar. Er komt een vergadering van het GDS-bestuur met de gemeenten over het
aanstellen van een regiopredikant. Waar hebben we behoefte aan en wat kunnen
we bieden? De bedoeling is dat uit eindelijk alle predikanten uit de GDS in dienst
komen van de ADS, waardoor uitwisseling binnen het team mogelijk is. Aan de
financiële commissie zal gevraagd worden wat een verantwoorde bijdrage van
onze gemeente kan zijn m.b.t. de regiopredikant.
Zoals u kunt zien is de hovenier langs geweest voor het nodige snoeiwerk. De
lekkende radiator in de zondagsschoolkamer is inmiddels vervangen. Op 12 februari zal de elektrische bedrading in het kerkgebouw worden gecontroleerd en
zal worden aangegeven wat zo nodig gedaan moet worden. Het Paramedisch
Centrum (in de Vreehof) heeft toestemming gekregen voor het plaatsen van een
nieuw bord op de parkeerplaats.
Iedereen is zeer content met het nieuwe orgel. De leden uit Assen zijn blij dat het
bij ons terecht is gekomen. De niet zo fraaie boxen van het nieuwe orgel staan nu
deels verscholen achter de piano. Er zou een ombouw gemaakt kunnen worden,
waarvan de voorzijde bespannen wordt met materiaal dat het geluid door laat. Dit
punt laten we even rusten tot zich een goede oplossing aandient. Het oude orgel is
niet meer waard dan een oud harmonium, er is een gegadigde voor.
We blikken terug op de diensten van de afgelopen maand.
Op 12 januari ging br. Hoekema voor met als thema: de doop (Jesaja 42: 1-9 en
Matt. 3: 13-17) en het Onze Vader. Niet iedereen vindt het makkelijk om spontaan te reageren op gestelde vragen.
Ds. Van der Werf preekte 19 januari over de interpretatie van de doop van Jezus
door de kerk door de eeuwen heen. Het gaat om de duif (de Heilige Geest) die
zich op Jezus zette, waarbij in feite de doop een soort kroning is voor Jezus koningschap in aanwezigheid van het volk.
Op 26 januari vierden we in GDS-verband de World Fellowship Day in Sappemeer, waarin ds. S. van der Meer voorging en het koor zong. Als vervolg op de
WFD besteedde ds. Van der Werf op 2 februari aandacht aan 495 jaar doperdom.
Waar staan we over vijf Jaar?
Vanuit Assen zijn er per 1 januari 10 leden met attestatie overgekomen naar onze gemeente, evenals 3 belangstellenden. Ook van 2 van onze belangstellenden
is de attestatie ontvangen en ze zijn nu lid. Reden om op 1 maart (na de voorjaarsvakantie) een welkomstdienst te organiseren. We hopen dat de nieuwe leden zich snel thuis zullen voelen. Hiervoor wordt ook de inzet van de huidige leden gevraagd. Op 12 februari is er nog een overleg van de kerkenraad van de
DG Assen met die van de DG Haren.
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Na het verdelen van de kostersdiensten en de rondvraag sluit de voorzitter tegen
tienen de vergadering.
Mads Haadsma

Jaarverslag 2019 Doopsgezinde Gemeente Haren, deel 1
Onze gemeente bestaat uit mensen die aangeraakt zijn door de Eeuwige en betrokken zijn op elkaar en op de wereld waarin zij leven.
Uit het jaarverslag blijkt dat die betrokkenheid groot is. Er gebeurt veel en er is
veel waardering voor al het werk dat wordt verricht. De kerkenraad dankt alle
zusters en broeders (ook zij die in het verslag niet bij name genoemd worden)
voor hun inzet.
Kerkenraad
De kerkenraad vergaderde één keer per maand in de regel op de eerste dinsdag
van de maand. Daarnaast was er veelvuldig contact via e-mail, telefoon en voor
en na de kerkdiensten. De kerkenraad werd in 2019 gevormd door:
Zr. L. C. G. Salomons-Amelo, voorzitter tot 21 november2019
Br. H.J. Blanksma, voorzitter vanaf 21 november 2019
Zr. M. Haadsma-van der Molen, secretaris
Zr. J.C. de Vries-Durksz, lid
Zr. T.E. van Rede-van der Mei, lid
Adviserende leden:
Ds. K. van der Werf, predikant
Br. R.J. Nienhuis, administrateur en financieel adviseur van de kerkenraad
Op de najaarsledenvergadering werden br. H.J. Blanksma en zr. T.E. van Redevan der Mei benoemd als kerkenraadslid.
Leden en belangstellenden
In 2019 overleed br. C van Ham, lid van ’t Witte kerkje en bij ons belangstellende.
Met attestatie kwamen over br. G.Tj. Kindt en br. G.J. Hakkaart. Zr. L. Oosterbeekvan Berge meldde zich aan als belangstellende en zr. A. de Jonge-Twerda werd in
afwachting van haar attestatie ingeschreven als belangstellende.
Onze gemeente telde op 31 december 2019 55 leden en 23 belangstellenden.
De ledenadministratie werd ook dit jaar verzorgd door br. P.J. Haadsma.
Kerkdiensten
Nog steeds is er (bijna) elke zondag dienst. Meestal komt de gemeente bijeen in
het eigen kerkgebouw. Veel diensten werden geleid door ds. Van der Werf. Daarnaast gingen gastpredikanten voor, waarmee de gemeente vaak al lang een
band heeft. Vaste organisten zijn mevrouw Niemeijer-Nieuwenhuijse en de heer
Kiemel. Ook konden we weer vele malen een beroep doen op de heer Rozenga,
organist van het Witte Kerkje. De deelname aan diensten in Assen, Roden en
Groningen als er bij ons geen dienst is, was gering.
Bijzondere diensten. Op 23 januari was de World Fellowship Day o.l.v. ds. Kikkert en S. van der Meer in onze kerk. De Avondmaalsviering was op 19 april met
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ds. Van der Werf, de Paasdienst op 21 april, voorafgegaan door het traditionele
paasontbijt, werd geleid door br. Hoekema.
Op 23 juni was er een grote buitendag
(van GDS, FDS en Ring Zwolle) in Beetsterzwaag. Ook dit jaar hielden we, zoals
gebruikelijk, in de zomermaanden gezamenlijke diensten met de Vrijzinnige Protestanten. Om en om in ´t Witte kerkje en
onze Vermaning. De startdag met maaltijd
had plaats op 8 september. De Regionale
Broederschapsdag werd op 6 oktober gevierd in Groningen met aansluitend workshops en een maaltijd. De jaarlijkse oecumenische dienst in de Nicolaaskerk was op 3 november. Op 24 november herdachten wij de overledenen; daar kon ieder (ook de kinderen van de zondagsschool) weer persoonlijk een kaars aansteken. De Adventsavond, georganiseerd
door de zusterkring, borduurde verder op het jaarthema: Waar komt mijn hulp
vandaan? Het was een bijeenkomst vol warmte en verbondenheid. Er was veel
belangstelling voor de gezinskerstviering op 22 december waar het kerstverhaal
werd verteld en uitgebeeld d.m.v. een schimmenspel. Ook kon er kerstbingo gespeeld worden. Ook dit jaar was de kerk erg vol op de kerstavond waar het
Noordelijk Doopsgezind koor aan de dienst meewerkte.
Ledenvergaderingen
Op de voorjaarsledenvergadering was op 24 april stonden de jaarverslagen en de
jaarrekening 2018 centraal. De mogelijkheden voor isolatie van de kerkgebouwen werden besproken. De vergadering ging akkoord met de kosten voor het
plaatsen van dubbelglas. Voor eventuele dakisolatie, moet het hele dak vervangen worden. worden.
Op de najaarsledenvergadering op 21 november werd br. H.J. Blanksma benoemd
als voorzitter van de kerkenraad en zr. T.E. van Rede-van der Mei als lid. Zr. Salomons-Amelo trad af, na 8 jaar voorzitter te zijn geweest. De begroting voor 2020
werd goedgekeurd. Br. A.A. de Vries gaf toelichting op de nieuwe organisatie van de
ADS en de hierop aangepaste reglementswijziging. Namens de GDS zijn br. J.C.
Noord (DG Groningen) en br. A.A. de Vries voorgedragen als ledenraadslid. Br. De
Vries blijft afgevaardigde van DG Haren in de Gemeentevergadering van de ADS.
Van de ledenvergaderingen en de kerkenraadsvergaderingen werd verslag gedaan in het Gemeenteblad.
BIJEENKOMSTEN EN KRINGEN
Zondagsschool (verslag A.G. Hoekema)
De zondagschool begon in 2019 met 9 kinderen. In de zomer zijn er twee meisjes afgegaan die naar de middelbare school gingen. Daarna waren er nog 7 kinderen.
Er is gemiddeld om de week zondagsschool, door vakanties is de tussentijd soms
iets langer. Het ritueel is vast: beginnen in de kerk met het aansteken van de
kaars en het kijken in het doosje en na het zingen van het zondagsschoollied
(wat wisselend is) vertrekken de kinderen naar de zondagschool ruimte.
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Qua invulling is er weinig veranderd. Er zijn verschillende thema’s geweest en na
de zomer wordt er elke zondag een thema gedaan uit de klapper ‘Verhalenverteller’. Dit is wisselend een bijbelverhaal of een spiegelverhaal waarna er een verwerking plaats vindt, meestal in de vorm van iets knutselen. Geprobeerd is om
aan te sluiten bij het jaarthema en een rode lijn in de thema’s te hebben.
De leiding was in handen van Anne-Geertje Hoekema met de jeugdwerker van de
GDS op afstand. Er was geen ‘kliederkerk’ in Groningen in 2019. De WFD was in
Haren en ook bij de Broederschapsdag in Groningen waren er een aantal kinderen waarbij zij deels meededen aan het gewone programma en deels een eigen programma hadden. Het kerstfeest voor jong en oud was goed bezocht en
bestond uit een schimmenspel en bingo.
Zusterkring (verslag R. Dijkman-Leutscher)
Onze kring telt momenteel 19 leden, waarvan een aantal uit Groningen. De opkomst is gemiddelde vijftien zusters.
We kwamen ook in 2019 negen maal bijeen in de Voorhof. Daarbij beginnen we
het seizoen met een uitstapje, eind augustus. Onze laatste bijeenkomst van het
seizoen in mei, is meestal ergens buiten. (Op een terras).
In december verzorgen we een Adventsavond voor alle gemeenteleden in de
kerk. De collecte was dit jaar, aangevuld door onze eigen collectes, bestemd
voor de verre adoptiekinderen die gesteund worden door de gemeente.
We proberen een goede invulling te geven aan de middagen, door het uitnodigen
van een gastspreker. Maar ook de middagen met eigen inbreng zijn altijd heel
verrassend en inspirerend. De sociale contacten en gezelligheid zijn belangrijk.
Quiltgroep (verslag J. de Vries-Durksz)
De quiltgroep komt ongeveer één keer in de veertien dagen bij elkaar.
We hebben een comforter gemaakt en zijn met nog één begonnen die we in
2020 afmaken. Ook zijn we met z'n allen op stap geweest naar Dokkum om daar
in een leuk quiltwinkeltje te kijken en ons te laten verleiden om spulletjes te kopen. Verder zijn we met onze eigen werkjes bezig geweest. Voor de kerst hebben
we een klein knijpbeursje gemaakt. Daar kan b.v. een kerstkaart of foto in gezet
worden. U leest het, we zijn erg druk aan het werk!
Themaochtenden
In 2019 kwamen we - ook in de vakanties- de eerste dinsdag van de maand bijeen
op de thema-ochtenden onder leiding van ds. Van der Werf. Het zijn inspirerende
bijeenkomsten, waarvan u geregeld wat terug kunt horen in de preek.
30+ Groep (verslag E. van Agthoven)
In 2019 kwam de 30+ (inmiddels zijn we allemaal 40+ en zoeken we nog steeds
naar een geschiktere naam) zeven keer bij elkaar. We treffen elkaar steeds bij
één van ons thuis. De groep bestond in 2019 uit Anne-Geertje Hoekema, Frans
Riepma, Hendrik Blanksma, Yvette Krol, Hendrik-Jan Klein Nagelvoort, Marianne
Jansen, Ineke Hetebrij, Tonny van Rede, Tineke en Gerlof Koudenburg en ondergetekende. Vanwege terugkeer na ziekte, waarbij Ineke haar energie goed moet
verdelen, was zij niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten dit jaar, maar zij hoopt
in de loop van 2020 weer aan te sluiten. Marianne moest vanwege andere verplichtingen ook verstek laten gaan, maar hoopt ook in 2020 weer aan te haken.
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In 2018 waren we met elkaar begonnen in het boek “De weg van de mens” van
Martin Buber. Van januari 2019 tot aan de zomerperiode hebben we tijdens drie
bijeenkomsten steeds een hoofdstuk uit dit boek bestudeerd. Het was interessante, maar ook moeilijke kost. Voor de zomervakantie hielden we ons afsluitende etentje dit jaar in de vorm van een walking dinner: de mensen die in Haren
wonen, hadden elk één gang van het diner voorbereid en zo wandelden we van
huis naar huis ons complete diner bij elkaar.
Na de zomervakantie praatten we de eerste bijeenkomst bij over de vakanties en
besloten we met elkaar om dit seizoen aan de slag te gaan met de bundel samengesteld door de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapwerk “Vanwaar komt mijn hulp”. Om de beurt zal iemand de avond voorbereiden aan de
hand van een hoofdstuk uit deze bundel. In oktober hadden Tineke en Gerlof het
eerste hoofdstuk voorbereid. Na hun inleiding gingen we creatief aan de slag met
Psalm 121.
De resultaten van onze herschreven teksten waren in het Gemeenteblad te zien.
In november bleef de bundel door omstandigheden even liggen en gingen we
met elkaar in gesprek aan de hand van gesprekskaartjes en foto’s.
In 2019 zullen we tot de zomervakantie verder gaan met elke bijeenkomst één
hoofdstuk uit de bundel te bespreken.
Wijkbijeenkomsten in Paterswolde (verslag G. Rietema)
De kring Paterswolde kwam in 2019 tweemaal bijeen.
Op woensdagmiddag 3 april waren we te gast bij de fam. Reidinga. Ds. Van der
Werf had, zoals altijd de leiding. Het onderwerp was de herkomst van de Hernhutters, die zoals de doopsgezinden uit Zwitserland, uit Tsjechië voor hun geloof
gevlucht zijn. Een aantal van de Hernhutters zijn naar Suriname gegaan, om
daar het geloof te verspreiden.
Op woensdagmiddag 13 november waren we bij de fam. Rietema. Ds. Van der
Werf vertelde ons over het vervolg van de Hernhutters, woonachtig in het dorp
Neugnadefeld, liggende op de plek van een van de voormalige concentratiekampen, Alexisdorf, langs de Nederlandse grens in Duitsland. Deze keer met
beelden van het dorp.
Het tweede deel van dit jaarverslag 2019 verschijnt
in het Gemeenteblad van maart.
Mads Haadsma
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Zusterkring 13 januari
Zoals gebruikelijk de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar: onze eigen
inbrengmiddag. We waren met 14 zusters. Het jaar 2020, met twintig-twintig
kan het ook aangeduid worden. Daarom toch een bijzonder jaartal.
Gerbrig sprak ook over getallen. We zijn er altijd mee bezig. Ze geven iets aan,
zoals diverse datums herinneren ons direct aan speciale gebeurtenissen. Alle
dagen van de week hebben een datum. Getallen zijn er altijd. Wie een trap af of
oploopt telt niet onbewust de treden? In Zweden en Finland viert men vandaag
13 januari (20 dagen kerst ) St. Knut’s day en wij hadden het nog over de 40dagen kalender.
Je bent je meestal niet zo bewust hoeveel je bezig bent met getallen.
We zongen: De vreugde brengt ons naar dit huis.
Na de thee was het tijd voor eigen inbreng. Er kwamen allerlei verhalen,
gedichten en columns ter sprake. Ook persoonlijke ontmoetingen. Zo deelden we
allerlei onderwerpen. Mooi om te horen wat ons bezighoudt en aanspreekt. Altijd
een bijzondere middag.
Gerbrig las nog een gedicht van Wytse Brandsma: “Zelfvertrouwen” en we
eindigen met het zingen van bijna het laatste lied uit de bundel: Geef vrede door
van hand tot hand.
Op onze bijeenkomst 10 februari nam mw. Nellejet Zorgdrager ons mee op reis
naar het volk van de Samen. (Voorheen Lapland). Heel interessant eens kennis
mee te maken. Verslag volgt.
En op 9 maart 14.00 uur is onze volgende middag.
Programma is nog niet bekend, maar komt vast in orde.
Ria Dijkman
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Schaatsmiddag GDS
Op zondagmiddag 12 januari vond de traditionele schaatsmiddag plaats in sportcentrum Kardinge. Ongeveer veertig enthousiaste schaatsers, jong en oud, uit
Groningen en Drenthe kwamen bij elkaar om zo veel mogelijk meters te schaatsen en het nieuwe jaar in te luiden. Na een welkomstwoord door Yvette Krol,
waarbij ook een moment stil werd gestaan bij het overlijden van Anneke van
Kalker, bond men de schaatsen onder en ging men de strijd aan met het ijs.
Moedig begon men met het schaatsen van de eerste ronden. Na vijf ronden gaven de stempelaars aan de zijlijn een opdracht mee. Er moest bijvoorbeeld een
ronde worden geschaatst met iemand die men nog niet kende, of met een jongere of oudere deelnemer, of er werd gesproken over vraag. Het was erg leuk om
elkaar zo te ontmoeten.
Halverwege de middag was het tijd voor een korte pauze. Daarna ging men weer
het ijs op, ook degenen die nog niet de stap op het ijs gewaagd hadden. Ondanks dat de schaatsmiddag korter duurde dan gebruikelijk, hebben toch veel
deelnemers hun angsten overwonnen en records gebroken. Dit werd beloond
met een mooie medaille! Ook werd de organisatie bedankt. De schaatsmiddag
kent een lange traditie, maar het is er zeker een om in de toekomst voort te zetten.
Vicky van der Linden
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Een stukje geschiedenis en heden over
“de familie Gaaikema”
Testamentair is destijds vastgelegd dat onze gemeente de zorgplicht kreeg voor
de familiegraven. De Gemeente heeft die zorgplicht destijds aanvaard en loopt
zo wie zo tot 2037.
De Gaaikema’s waren ooit prominente leden van onder andere onze Doopsgezinde Gemeente.
De familie bij Jurjen Fiepko Gaaikema heeft bepaald dat na hun overlijden hun
nalatenschap cq vastgoed geschonken zou worden aan onze gemeente. Jurjen
Fiepko werd in 1885 op een boerderij in Huizinge geboren als jongste van drie
zonen van het doopsgezinde echtpaar Pieter Gaaikema en Trientje Coolman. Het
tweede jongetje was al overleden toen Jurjen Fiepko werd geboren, z’n oudste
broer overleed in 1933 ongehuwd.
In 1926 trouwde Jurjen Fiepko in Stedum met Rikste Onnes. Het paar bleef
kinderloos en hij overleed op 78-jarige
leeftijd in Stedum, op 14 november
1963.
Rikste Onnes overleed op 18
maart 1977.
Het vastgoed bestond uit boerderijen,
een woonhuis en een groot stuk land.
Mede door dit legaat mogen we ook nu
nog vaststellen dat onze Gemeente mede leeft.
De graven bevinden zich op het kerkhof
in Stedum en op de begraafplaats bij het
fraaie kerkje van Huizinge (rijksmonument).
De zorgplicht betekent dat wij periodiek
opdracht geven aan een professioneel
bedrijf voor het uitvoeren van onderhoud. Het onderhoud betreft het schoonmaken, repareren van scheuren en opnieuw de teksten opfrissen c.q. overschilderen. Zusters Tine de Boer en Janny de
Weijs-Knol bezoeken periodiek de moeder van de huidige pachter, mevr. Bos van
het land Huizinge. In het laatste bezoek is aangegeven dat het misschien weer
tijd wordt voor een periodieke onderhoudsbeurt van de graven.
Mevr. Bos heeft jarenlang de supervisie gehad over deze graven.
Vervolgens hebben wij (Tine, ik en partner) ook op een fraaie herfstdag vorig
jaar de graven bezocht (zie ook de foto’s) en geconstateerd dat we onderhoud
moeten gaan plegen.
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In Huizinge ontmoeten op de begraafplaats Reint Wobbes (historicus). Er volgde nog een boeiend gesprek, ook over het Doopsgezinde leven. De gemeente
kreeg een compliment voor hoe wij onze zorgplicht nakomen. De kerkenraad
beheer heeft inmiddels opdracht gegeven om het periodiek onderhoud uit te voeren. Het zal begin deze zomer plaatsvinden.
We zullen een inspectie uitvoeren als de opdracht is uitgevoerd “Een schenking is
een gift, een gift is een bedrage van iemand, met een kloppend hart”. En dat
hart klopt nog steeds in onze vermaning en in Stedum en Huizinge.
Marinus Suiding,
kerkenraad beheer
Met dank voor inbreng Tine en Beno

Familiegraf Gaaikema’s in Stedum en Huizinge
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Op Hemelvaartsdag langs Doopsgezinde Kerken
Op Hemelvaartdag, 21 mei 2020, organiseren de Doopsgezinde gemeenten Steenwijk,
Noordoostpolder, Blokzijl, Giethoorn, Zwolle en Meppel hun ‘Vermaningspad 2020’. De
route van het Vermaningspad gaat dit keer langs de Doopsgezinde kerkgebouwen van
Blokzijl, Giethoorn en Steenwijk. Gefietst wordt langs de waterrijke natuur van het nationale park Weerribben-Wieden. U kunt verder genieten van de dorpsgezichten Giethoorn,
en Blokzijl en natuurlijk het stadsgezicht Steenwijk. Op de fietsroute Blokzijl – Giethoorn
gaat u met de veerpont van Jonen over.
Traditioneel wordt elk jaar door één of een aantal Doopsgezinde gemeenten op Hemelvaartsdag fiets- en autotochten georganiseerd. De
deelnemende gemeenten staan dan voor
jullie klaar. Een ieder, Doopsgezind of niet,
is welkom. De fietsroutes zijn geschikt voor
iedere fietsliefhebber. Bent u minder mobiel dan
kunt u de gemeenten bezoeken per auto.
De lengte van de fietsroute is ca. 45 kilometer.
U kunt starten tussen 9.00 uur en 10 uur vanaf
de parkeerplaats van SV. Blokzijl, Kanaalweg
3.Hier krijgt u bij inschrijving à €10,-- een programmaboekje met routes, en een button. Deze button geeft recht op koffie met Blokzijler
brok in de kerk van Blokzijl, koffie en thee in de
kerk te Giethoorn en soep in de kerk van
Steenwijk. Verder kunt op vertoon van de button gratis met de pont bij Jonen overgezet
worden. Kinderen tot en met 15 jaar doen gratis mee.
De dag wordt om 15.30 uur besloten met een vesperdienst in de Doopsgezinde kerk te
Blokzijl.
Nadere informatie over de gemeenten, de fiets- en autoroute, rustpunten en bezienswaardigheden kunt u vinden op de website www. dg-ringzwolle.nl.
Startpunt:
Doopsgezinde kerk Blokzijl, Breestraat 2, 8356DL Blokzijl
Adressen van de andere te bezoeken kerken:
Doopsgezinde kerk Giethoorn, Binnenpad 50, 8355BS Giethoorn
Doopsgezinde kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 8331HM Steenwijk
Praktische informatie:
Starten vanaf 9.00 u
Op het startpunt kunt u zich inschrijven voor €10.--. U ontvangt hiervoor een
programmaboekje met routebeschrijvingen en een button.
U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen.
De dag wordt om 15.30 uur besloten met een vesperdienst in de Doopsgezinde kerk
te Blokzijl.
Alle informatie is te vinden op de website www.dg-ringzwolle.nl
Voor verdere vragen kunt u mailen naar: info@dg-ringzwolle.nl of telefonisch
contact op nemen met Tineke de Vries 06-253 631 95
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Kees Posthumus in Doopsgezinde kerk te Zwolle
Zondag 15 maart Dwars door de Bijbel!
Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude
en Nieuwe Testament zijn samengebracht in een
wervelend reisverhaal. Alle liefdes uit de Bijbel,
de verloren zoon heen en terug, profeten met hun
ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in
ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met
de Bijbel. Het zal zeker de moeite waard zijn.
Tijd:
10.00 – 11.00 uur
Locatie:
Wolweverstraat 9, Zwolle
Toegang:
gratis
Tot 13.00 uur gratis parkeren aan de Burgemeester van Roijensingel 18,
5–10 minuten lopen van de kerk.

Activiteiten DG Heerenveen-Tjalleberd
De Activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd heeft ook in maart een
aantal evenementen op het programma staan.
Zo kunnen in de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen
mensen op woensdag 11 en woensdag 25 maart deelnemen aan een sobere
maaltijd. Aanvang: 17.30 uur.
De maaltijden vinden plaats in de 40-dagen periode. In deze tijd voelen we ons
speciaal verbonden met mensen in binnen- en buitenland die het moeten doen
met één maaltijd per dag. Mensen die vaak geen schoon water hebben of van de
gezondheidszorg gebruik kunnen maken. Vaak kunnen hun kinderen niet naar
school. De opbrengst van de collecte is dan ook bestemd voor projecten die
mensen helpen te voorzien in de eerste levensbehoefte: eten. Opgave bij Attje
van der Velde (telefoonnummer 0513-625249; mailadres a.velde22@upcmail.nl).
De bekende troubadour Gerrit Breteler geeft vrijdagavond 13 maart een concert
in de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen. Met zijn karakteristieke stemgeluid bezingt Breteler het Friese landschap. In zijn teksten is hij
vaak kritisch en als het gaat om de bedreiging en teloorgang van ons landschap
houdt hij de maatschappij een spiegel voor. In de Heerenveense Vermaning
hoopt Breteler zijn opwachting te maken en zijn publiek te trakteren op een keur
van luisterliedjes die diep geworteld zijn in de Friese cultuur. Aanvang: 20.00
uur. De toegang bedraagt 10 euro (inclusief 1 consumptie). Informatie bij Johan
G. Koers (telefoonnummer 0513-636333; mailadres jgkoers@telfort.nl).
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Kamerkoor Dualis zingt ‘The best of Dualis’
Op zaterdag 7 maart staat het Groningse Kamerkoor Dualis in de Doopsgezinde
kerk in Groningen met – zoals de zangers het zelf zeggen – een droomprogramma; het publiek wordt getrakteerd op eigen favorieten uit de negentien jaar die
het koor bestaat.
Al bijna twee decennia is Dualis een van de vaste waarden in muzikaal Groningen. En sinds het begin staat het koor onder leiding van Geert-Jan van Beijeren
Bergen en Henegouwen, ook bekend van Toonkunstkoor Bekker en eerder van
Cantatrix, het ensemble waarmee hij als artistiek leider internationaal succes
boekte. Met Kamerkoor Dualis voert Van Beijeren niet alleen de bekende grote
koorwerken uit, maar ook kleine thematische programma’s, o.a. rondom de zinnenprikkelende poëzie van het Hooglied (‘Rise up, my love’), de sonnetten van
Shakespeare (‘Songs & Sonnets’), en de aardse elementen (‘Elements’).
Selectie
Uit deze programma’s hebben de zangers nu zelf een selectie gemaakt van
koorwerken die zij graag nog een keer zouden willen uitvoeren. Dat betekent dat
er voor het publiek veel te genieten valt, want in dit ‘Best of’ programma klinken
niet alleen motetten van Bach en Mendelssohn, maar ook mysterieuze Baltische
melodieën van de Estlandse componist Kreek, het stuk ‘Sleep’ van de beroemde
Amerikaanse componist Whitacre en verder werken van Gjeilo, Matsushita, Elgar,
Mealor en Villa-Lobos.
Aanvang van het concert in Groningen (7 maart, Doopsgezinde kerk)
is 20.15 uur.
Een dag later is het concert te beluisteren in Ten Boer (Kloosterkerk),
aanvang 15.30 uur.
Voor beide concerten geldt een entreeprijs van € 15,- aan de kassa en € 12,50
via www.kamerkoordualis.nl. Kinderen tot 12 jaar € 5,00.
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Open College TVGGroningen, start 9 maart
2020
9 Maart start het Open College van 4 avonden over Leven en theologie van
Dietrich Bonhoeffer.
Docent Bert L. van der Woude (Predikant PG Winschoten en cursusleider TVG).
Inhoud van de cursus
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan
het leven van Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945).
Toen in maart 1943 een aanslag
op het leven van Hitler mislukte
werd Bonhoeffer samen met Hans
von Dohnanyi op 5 april gearresteerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand
vóór de capitulatie van Duitsland
werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen.
Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het gedicht ‘door
goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.
In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd
en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge
mate van actualiteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en
lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man op gang te brengen.
Data:
Aanvang:
Kosten:

9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april
19.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen
€ 40, (echt)paren betalen € 60

Opgave via het inschrijfformulier op de website: https://www.tvg-groningen.nl of via
emailadres: administratie@tvg-groningen.nl
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Kleurrijk leven
Noordelijke Oecumenische Regenboogviering 2020 te Bovensmilde.
De vriendschap tussen mensen is een heilige zaak, teken van Gods
aanwezigheid. Als mensen, lesbisch, homo, biseksueel, transgender of hetero,
elkaar vinden in de vriendschap, dan is dat een bron van vreugde, iets om te
vieren dus. Daarom is een ieder die dit ook zo ervaart en mee wil vieren, van
harte welkom in de oecumenische Regenboogviering voor het noorden.
Zondag 22 maart 2020 zet de Protestantse Gemeente te Bovensmilde hiervoor
de kerkdeuren wijd open. Een viering die vanuit uiteenlopende kerkelijke tradities
wordt vormgegeven en als motto meekrijgt: Kleurrijk leven.
Muzikale medewerking tijdens de viering: sopraan Dettie Oenema, begeleid door
Ulbe Tjallinga.
De viering wordt georganiseerd op initiatief van de werkgroep Geloof en Religie
van het COC Groningen en Drenthe. Een ad-hoc werkgroep bereidt de viering
voor.
Datum:
Plaats:
Tijd:

zondag 22 maart 2020
Hoofdweg186, 9421 PD Bovensmilde
v.a. 14 uur inloop met koffie en thee
15 uur Viering
ca 17.30 u maaltijd

Als je mee wilt eten, wil je je dan aanmelden?
Aanmelden en meer informatie:
Gert Wybe van der Werf
driewerff@gmail.com
0645630082
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