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Hoofdartikel

Enemy of apathy - Vijand van laksheid
She sits like a bird, brooding on the
waters,
Hovering on the chaos of the world’s
first day;
She sighs and she sings, mothering
creation,
Waiting to give birth to all the Word
will say.

1. Zij zit als een vogel, broedend op
het water,
onder haar de chaos van de eerste
dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de
schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

She wings over earth, resting where
she wishes,
Lighting close at hand or soaring
through the skies;
She nests in the womb, welcoming
each wonder,
Nourishing potential hidden to our
eyes.

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de
hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op
het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen
voor ons oog.

She dances in fire, startling her spectators,
Waking tongues of ecstasy where
dumbness reigned;
She weans and inspires all whose
hearts are open,
Nor can she be captured, silenced or
restrained.

3. Zij danst in het vuur, schouwspel
zonder weerga,
maakt de tongen los,
taal en getuigenis,
bekeert,
inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig
als zij is.
4. Want zij is de Geest, een met God
in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse
bruid;
de sleutel is zij,
toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

For she is the Spirit, one with God in
essence,
Gifted by the Saviour in eternal love;
She is the key opening the scriptures,
Enemy of apathy and heavenly dove.

Liedboek - Lied 701 Vertaling: Joke Ribbers
Melodie Graham Maule, tekst samen met John
Bell
Op 29 december, op de rand van het oude jaar overleed Graham
Maule. Na een ziekteproces van twee maanden, overleed hij op
61 jarige leeftijd. Hij was met John Bell samen verantwoordelijk
voor veel van de liederen die de Iona Community voortgebracht
heeft. Nij was geen musicus, het ging hem om het opnieuw zingbaar en begrijpelijk maken van oude Bijbelse teksten, zodat de wijsheid, die in
teksten en geloof geborgen is, niet verloren gaat. Een van de mooiste liederen
waarvan hij de melodie componeerde is het prachtige pinksterlied: Een vogel ze
broedt.
In de melodie hoor je het fladderen en dwarrelen van een vogel die na de zondvloed een plekje zoekt om te landen. Het heeft iets vrolijks, iets luchtigs. Onbevangen en creatief, met hoop en optimisme voor wat allemaal mogelijk is.
Zulke liederen, zulke muziek is mij dierbaar. Ik realiseer me ook hoe vaak het
muziek is die me er weer bovenop helpt, hoe vaak muziek me troost en weer in
beweging brengt. En volgens mij vergaat het niet alleen mij zo, maar veel meer
mensen. Ik hoef mijn kleizoontje Raheem maar te zien bewegen zodra er muziek
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klinkt. Liedjes gezongen, muziek op spotify, klassiek of pop, het schenkt hem
vreugde. Er verschijnt een lach op zijn gezichtje en hij beweegt.
Dit Pinksterlied bezingt iets van de ongereptheid van de wereld als weer aan het
begin van de schepping, maar ook iets van de chaos waar nieuwe hoop, nieuwe
aandacht nodig is voor een begin. En een dergelijk begin vraagt om beweging.
De vogel beweegt, de hemel in om terug op de aarde te vallen. Fladderen, doelgericht vliegen, pure energie. En in deze tijd van het jaar denk ik daarbij aan alle
vogels op trek. Ook al zijn het niet altijd graag geziene gasten op het land, maar
hoe prachtig en krachtig zijn niet die v- formaties ganzen op weg naar verre landen. Een geweldige inspanning, beweging en samenwerking, letterlijk dag en
nacht. Immers ook ’s nachts hoor je de kletspraatjes die ze verkopen als ze onzichtbaar hoog in de lucht over komen vliegen.
Een Pinksterlied aan het begin van het nieuwe jaar, bij de dood van een begenadigde componist en schrijver. Geen beroeps, maar iemand die warm werd van
geloof. Het experiment dat we geloof noemen.
En zo aan het begin van weer een nieuw jaar is het belangrijk om die kracht van
geloof te eren en te koesteren. Misschien zijn we geneigd onder de druk van de
grimmige beelden van de tijd waarin we leven te denken dat geloven geen kans
maakt. Misschien zijn we geneigd moedeloos te worden als we, wat voor ons geloof is en was, zien afbrokkelen. Steeds een beetje minder mensen, steeds afscheid nemen van een plek, een gebouw en zelfs een gemeente, onze gemeente.
Dat is natuurlijk ook terecht en reëel! Dat doet ons immers verdriet en we missen werkelijk belangrijke aanknopingspunten van geloof. Plekken waar we heen
gingen, vaste tijden en bijeenkomsten, momenten van ontmoeting met mensen
die zo lang met ons op weg waren en zijn.. Maar in het lied is dat niet wat de
vogel als brandstof heeft. Haar brandstof is niet de chaos daarbeneden, haar
zucht om wat niet is, of misschien zelfs niet meer is. Haar brandstof is de onweerstaanbare drang om te zoeken, te bewegen,
om
met haar vleugelslag tevoorschijn te toveren.. De
beweging is de brandstof: de harten die open
gaan, de woorden die ineens gaan klinken,
licht dat gaat schijnen, de belofte van wat worden
kan.. Het is gek.. tegendraads aan ons leven.
Moeten we niet eerst verzamelen, eerst hebben en veilig stellen? Moeten we niet
werken aan vaste waarden en zekerheden? En dan pas, bepakt en bezakt, voorbereid op eventualiteiten op reis gaan, het luchtruim kiezen?
Nee! Er is één grondregel in bijna alle Bijbelse verkondiging: ga op reis, ga op
pad, durf het aan. Met je schoonmoeder mee naar een onbekend land, door de
zee, door de woestijn, naar een nieuw land, op een boot naar het centrum van
de wereld.. En heb vertrouwen dat de Eeuwige met je gaat. Hij zal er zijn, Hij
gaat je vooruit, Hij is naast je als je hem roept.. We kijken vaak liever eerst of
Hij er is, voordat we zelf in beweging komen. Maar misschien missen we Hem
daarom wel.. Dan is Hij ons vooruit..
Het gaat in het lied om dat energieke, verwachtingsvolle van die vogel! Die durft,
die kansen ziet, in beweging is en blijft.. Pure inspiratie en kracht die ons mag
helpen ook in het jaar dat voor ons ligt. Alles kan, alles mag! Alleen één ding is
verboden… Niets doen! Want helemaal tot slot wordt de essentie van deze vogel,
deze kracht helder: Heavenly dove, hemelse duif die een ‘enemy of apathie ‘ is..
Geen talenten verstoppen en begraven, niet denken dat het allemaal geen zin
heeft.. Geen realist zijn, maar hoop koesteren. Want die vogel is Inspiratiebron
van God uit, die van onze probeersels prachtige dingen maakt. Als we maar niet
bij de pakken neer gaan zitten. Ze is immers een enemy of apathie: een vijand
van de laksheid..
Een mooi nieuw jaar! Gods kracht en zegen voor 2020.
Geert Brüsewitz
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Kerkdiensten en
Activiteiten
Dinsdag 14 januari
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Na-tafelen; voortgaand
gesprek over ons gemeente zijn

Donderdag 6 februari
20.00 uur DoReCafe
in de Remonstrantse kerk;
lezing door Birgit Verstappen
over ecologische of ‘groene theologie

Donderdag 16 januari
20.00 uur Ouaknin/Buber
gespreksgroep

Zondag 9 februari
10.00 uur Ds. G.J.
Avondmaalviering

Zondag 19 januari
10.00 uur Oecumenische dienst
in de Nieuwe Kerk.
Geen dienst bij de DGG

Brüsewitz

Dinsdag 11 februari
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Na-tafelen; voortgaand
gesprek over ons gemeente zijn

Dinsdag 21 januari
17.30 uur Doperse Dis;
maaltijd voor dak- en thuislozen

Woensdag 12 februari
Redactievergadering

Woensdag 22 januari
14.30 uur Bijeenkomst wijk 4 in
de Diaconie
19.30 uur Kerkentocht in het kader
van de Week voor Gebed;
start in de Doopsgezinde Kerk

Zondag 16 februari
10.00 uur Ds. Tj Kindt
Dinsdag 18 februari
17.30 Doperse Dismaaltijd voor dak en thuislozen

Donderdag 23 januari
20.00 uur Broederkring

Zondag 23 februari
10.00 uur Ds. Tj. Kindt

Zondag 26 januari
10.15 uur Wereldbroederschapsdag in Sappemeer m.m.v. het
Noordelijk Doopsgezind Koor.
Geen dienst bij de DGG.

Donderdag 27 februari
20.00 uur Broederkring
Vrijdag 28 februari
18.00 uur Benefietmaaltijd door en
voor de Doperse Dis

Zondag 2 februari
10.00 uur Ds. G. Hoekema
Dinsdag 4 februari
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; Oude Boteringestraat 33
9712 GD Groningen
19.30 uur Kerkenraad
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Namens de kerkenraad is gezocht naar tijdelijke
vervanging van ds Geert Brusewitz.
We zijn blij dat we u kunnen melden dat ds Tjalling Kindt bereid is gevonden ds
Geert Brusewitz, zolang hij nog niet volledig is hersteld, te vervangen in diverse
taken. In principe gaat het om pastoraat, leiding geven aan gespreksgroepen
indien nodig en voorgaan in de diensten voor zover dit past in al eerder gemaakte
afspraken.
Tiny Spanjer zal de planning van benodigde huisbezoeken regelen. Ds Tjalling
Kindt kent immers onze leden en belangstellenden nog niet en weet ook niet
waar de urgentie in het bezoekwerk zit.
Ds Brusewitz en ds Kindt hebben regelmatig contact over de taken waarin ds
Kindt ds Brusewitz vervangt. In onderling overleg en na afstemming met de kerkenraad krijgt dit verder vorm.
We zijn heel blij dat met deze vervanging een eind komt aan een periode waarin
de Doopsgezinde Gemeente Groningen het met een minimale predikantsbezetting moest doen.
Als kerkenraad heten we ds Tjalling Kindt hartelijk welkom in onze gemeente als
predikant.
Met hartelijke groet,
Alex van ’t Zand

“Thuis op de aarde”

Birgit Verstappen over
ecologische of 'groene' theologie.
6 februari DoRe-Café
in de Remonstrantse kerk
Het derde deel van een drieluik over
vernieuwende theologie van de 20e en
21ste eeuw confronteert ons met de
ecologische problematiek van vandaag.
Volgens de spreker van donderdag 6
februari, Birgit Verstappen, vraagt deze problematiek van ons een fundamentele herbezinning.
Welke denkbeelden over God, mens en
natuur hebben er een bijdrage aan geleverd dat wij nu bedreigd worden met
opwarming van de aarde, afname van biodiversiteit, vervuiling van water, bodem
en lucht?
Maar ook: welke alternatieven denkwijzen zijn er beschikbaar die ons kunnen
inspireren tot een nieuw handelen dat voor ons ook nieuwe vruchtbare perspectieven kan openen? Waardoor wij ‘thuis op de aarde’ zouden kunnen zijn.
Verstappen deed, behalve MO-Engels en een studie leidinggeven en cursussen
in: projectmanagement, verhalen in veranderingsprocessen in bedrijven, dramatische expressie en clownerie óók nog studies filosofie en theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar ze tevens haar dissertatie schreef:
'Ekklesia van leven : Een aanzet tot een discussie tussen
theologische kosmologie en bevrijdingstheologie'.
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Birgit Verstappen heeft een website over ‘spiritualiteit in bedrijf’,
waar ze coachingscurssussen geeft in spiritueel leidinggeven.
datum:
plaats:
aanvang:
inloop:
entrée:

donderdagavond 6 februari 2020
remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14
20:00 uur
vanaf 19.30, met koffie en thee
gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Doopsgezind Jaarboekje 2020
Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2020 van de ADS. Hierin staan
gegevens over Gemeenten en kringen, commissies, instellingen en
organisaties in de Broederschap. Ook zijn er achterin het boekje in de
adreslijsten gegevens opgenomen van tal van functionarissen.
Verwachte verschijningsdatum is februari 2020
De prijs van het boekje is € 10;
als u hiervoor belangstelling heeft kunt u een exemplaar bestellen via
ondergetekende. U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekening nr.
NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen
o.v.v. DG jaarboekje 2019.
Marjolijn Coolman
tel 0595432295

secr.dgg@outlook.com
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Woensdag 5 februari
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Doopsgezinde Gemeente
Haren

Kerkdiensten Haren

Maandag 10 februari
14.00 Zusterkring
19.00 Doopsgezind koor in Haren

Zondag 19 januari
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool

Woensdag 12 februari
Redactie Gemeenteblad
Maandag 17 februari
19.00 Doopsgezind koor in Haren

Zondag 26 januari
10.15 World Fellowship Day
in Sappemeer m.m.v. het
Noordelijk Doopsgezind Koor

Woensdag 19 februari
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Zondag 2 februari
10.00 Ds. K. van der Werf

Maandag 24 februari
19.00 Doopsgezind koor in Haren

Zondag 9 februari
10.00 Zr. J. Valk
met de zondagsschool

Woensdag 26 februari
30+ bij Hendrik

Zondag 16 februari
10.00 Ds. K. v.d. Werf

Maandag 2 maart
19.00 Doopsgezind koor in Roden

Zondag 23 februari
10.00 Ds. N.H. Meihuizen

Dinsdag 3 maart
09.45 Themaochtend, K. v.d. Werf
19.45 Kerkenraad

Zondag 1 maart
10.00 Ds. K. van der Werf

Woensdag 4 maart
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Andere activiteiten
Maandag 20 januari
19.00 Doopsgezind koor in Roden
Woensdag 22 januari
19.30 Quiltgroep in de Voorhof
Zaterdag 25 januari
14.00 Doopsgezind koor in Sappemeer
Maandag 27 januari
19.00 Doopsgezind koor in Roden
Maandag 3 februari
19.00 Doopsgezind koor in Haren
Dinsdag 4 februari
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf
19.45 Kerkenraad
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Verslag kerkenraadsvergadering 7 januari 2020
Het is de eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe jaar. Ds. Van der Werf is
helaas afwezig. Hij heeft ’s morgens nog wel de themaochtend geleid, maar is in
de loop van de middag ziek naar huis gegaan. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Er zijn geen mededelingen en aandachtspunten van
de predikant.
Het concept-collecterooster dat door de administrateur is opgesteld, wordt nog
eens goed bekeken. Het rooster spoort met dat van de ADS. Nieuw is een collecte voor Dopersduin. Er is een bedankje voor de bijdrage van onze gemeente voor
de adoptiekinderen.
Het onderhoud van de gebouwen vraagt veel aandacht. Het dubbelglas is inmiddels geplaatst en het perkje bij de voordeur is beplant met een koekjesboom,
rododendrons en maagdenpalm. Na herhaalde storingen van de cv-ketel is deze
weer nagekeken. De broeders Nienhuis en De Vries gaan woensdag naar Assen
om als ‘sterke mannen’ te helpen bij de verhuizing van het orgel uit Assen naar
Haren. Het orgel staat in de kerk in Assen op een balkon en moet over de balustrade getild worden. Beide broeders hebben aangegeven samen het werk van br.
Christians (kerkmeester) over te nemen. Binnenkort zal hovenier Hooft het jaarlijkse snoeiwerk uitvoeren. In de zondagsschoolkamer komt een nieuwe radiator;
door roestvorming dreigt lekkage. Aan een onafhankelijke bouwkundige zal gevraagd worden de toestand van de elektrische leidingen in het kerkgebouw te
bekijken. Het is de verwachting dat één en ander gerenoveerd moet worden.
We blikken met een goed gevoel terug op de bijeenkomsten in december. Met
dank aan de zusterkring voor de mooie en verzorgde Adventsavond met muziek
door eigen mensen en als vanouds een mooi kerstverhaal ‘opgevoerd’ door Roely
de Vries. Ook dank aan de zondagsschoolleiding en de ouders van de zondagsschoolkinderen voor de gezinskerstviering. Deze bijeenkomst trok dit jaar zeer
veel bezoekers. Goed zichtbaar en verstaanbaar was het schimmenspel met het
kerstverhaal. Na de pauze kon iedereen meedoen aan de ‘kerstbingo’. De kerstavonddienst is altijd feestelijk door medewerking van het koor. Thema van de
preek was: De kribbe (en ook het biezenmandje) als symbool van bescherming.
Op 5 januari waren we met velen om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te
wensen.
Negen leden en twee belangstellenden uit Assen hebben inmiddels aangegeven
per 1 januari over te willen gaan naar de Doopsgezinde Gemeente Haren. Omdat
de zondagen 16 en 23 februari in de voorjaarsvakantie vallen, zullen we in de
dienst op 1 maart 2020 onze nieuwe leden uit Assen officieel welkom heten. Ze
krijgen hiervoor een uitnodiging. Het is belangrijk dat de leden uit Assen makkelijk kunnen instromen en zich snel thuis voelen.
Op 15 januari is er overleg met ADS en GDS over de taakomschrijving van de
regiopredikant. Gemeenten moeten aangeven waar zij behoefte aan hebben.
Voor het werk dat een gemeente ‘afneemt’ moet betaald worden. Om de financiele gevolgen te kunnen overzien, zal de regiopredikant voor een bepaalde periode moeten worden aangesteld. Het streven is dat de regiopredikant per 1 januari
2021 aangesteld wordt. Voordat het zover is zal nog veel overlegd en afgestemd
moeten worden.
Het loopt al tegen tienen als na het verdelen van de kostersdiensten en de rondvraag de voorzitter de vergadering sluit.
Mads Haadsma
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Zusterkring
Dinsdagavond 17 december vierden we in een volle, mooi versierde kerk in Haren, onze Advent avond. Advent, tijd van verwachting op kerst, de geboorte van
Jezus, de terugkomst van het licht.
Na het welkom en het aansteken van de drie Adventskaarsen zongen we “Al wie
dolend in het donker’. Als inleiding op het thema dit jaar: Van waar komt mijn
hulp”, (Jaarthema doopsgezinden 2019-2020) werd gelezen psalm 121 in een
bewerking van Huub Oosterhuis en zongen we “Laat komen Heer uw rijk”.
Het gedicht: ”Voor Alles bang geweest”, van Joost Zwagerman werd
voorgedragen. Zijn gedichten zijn na zijn dood door Wende Snijders op muziek
gezet en we hoorden haar via een cd dit gedicht zingen, heel bijzonder.
Daarna was er een mooie overdenking door Gerbrig Rietema.
We zongen: “In de harten van de mensen leeft een eeuwen oud gerucht”.
En werd het gedicht “hoop” gelezen.
Voor en ook na de pauze was er een muzikaal intermezzo verzorgd door
ds Klaas van der Werf op harp, piano en op een (heel aparte) fluit. Aafke v. Wijk
op viool en Matty Niemeijer ter begeleiding op orgel. Een prachtig samenspel.
Na de koffie en lekkers was het woord aan Roely de Vries die weer een
prachtig verhaal had uitgezocht. We luisterden allen heel aandachtig naar: “Jacob’s kerstplant”. De arme man die het verpieterde en afgedankte plantje van
zijn rijke buurman laat opbloeien en er zelfs een prijs mee weet te winnen.
Nog een kort intermezzo met kerstliedjes op de harp. Heel mooi.
Met een dankwoord voor allen die een bijdrage hadden gegeven voor het slagen
van deze mooie avond en een wel thuis besloot Gerbrig Rietema deze avond. We
zongen als slotlied “Nu daagt het in het oosten”.
De gebruikelijke collecte, die deze keer € 65,50 opbracht en bestemd is
voor de adoptiekinderen welke de gemeente Haren ondersteunt.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Na onze “eigen inbreng” middag 13 januari, is onze volgende bijeenkomst op
10 februari om 14.00u. Dan zal mw. Nellejet Zorgdrager ons vertellen en meenemen op één van haar reizen naar de Scandinavische landen.
Graag tot dan.
Ria Dijkman

Gezinskerstfeest
Een hele volle kerk, een
mooie kerstboom en een heel
mooi programma. Het was
een goed geslaagde kerstviering, met een andersoortig
kerstspel en een andersoortig
kerstverhaal.
Het kerstspel was een schimmenspel, achter een wit doek
speelden de kinderen wat de
verteller voorlas. De kinderen hoefden geen teksten te leren, maar leefden zich
helemaal uit achter het witte doek.
Er werden kerst liederen gezongen en er was een versnapering.
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Het verhaal was een bingo kerstverhaal. In het verhaal kwamen veel getallen
voor, bijvoorbeeld er waren 6 herders en 72 schapen in het veld. Degene die het
eerst bingo had, kreeg een prijs. Maar uiteindelijk kreeg een ieder een presentje.
En zeer geslaagde viering.

Spannend!
Woensdagmorgen j.l .gingen Roelof
Nienhuis en ik met de trein naar Assen
om te helpen met de verhuizing van
het orgel van de dg Assen. Dg Haren
had dit orgel gekregen maar moest wel
helpen met de verhuizing.
Om negen uur stond er een auto voor
de deur van muziekwinkel Kuipers. In
de auto twee specialisten en een
bouwlift. Het orgel in Assen stond nl.
boven op de z.g. krêke. Paste niet via
de trap, maar moest over de balustrade getild.
Lift naar binnen gebracht en gebruiksklaar gemaakt en eerst maar wat lichtere zaken naar beneden getild. Dat
ging allemaal vrij soepel, maar toen
was het orgel aan de beurt! Dat orgel
weegt ongeveer honderd kilo, dus met
vier man wel te tillen. Nu is de basis
van zo’n orgel vrij smal, dus toen de
lift begon te bewegen werd het een erg wiebelig geheel.
Maar na enig denkwerk en zoeken naar het juiste gereedschap durfden wij het
aan. Van boven werd de zaak stabiel gehouden door middel van een sjorband en
van beneden met een lange sok met een haak eraan (hiermee werden vroeger
de hoge ramen in de kerk geopend).
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Doopsgezinde Gemeente Haren
Heel langzaam zakte
het orgel richting begane grond en daar
aangekomen op een
hond geplaatst en zo
de kerk uit en de verhuisauto in gereden.
In Haren bleven we
beneden en reden het
orgel zo de kerkzaal
in. De specialisten
hebben het een en
ander aangesloten en
de
opstelling
gemaakt.
Het orgel is klaar voor
gebruik en wij hopen
dat wij daar lang plezier van hebben!
Anco de Vries

Namens Wereldwerk
Of eigenlijk namens de kinderen die door u gesteund worden, wil ik u bedanken
voor uw bijdrage. Dank zij u krijgen kinderen een kans om uit de ergste armoede
te komen door onderwijs te volgen.
Het Adoptieproject voor Doopsgezind Wereldwerk “Geef kinderen een kans”
steunt zo’n 160 kinderen in Brazilië, Paraguay, Bangladesh, Bolivia en Tanzania
met 200 euro per jaar per kind.
Van veel scholen en / of kinderdagverblijven komt nieuws over de kinderen, over
het onderwijs dat ze volgen en wat hun mogelijkheden zijn wanneer ze de school
afmaken. U ontvangt dit bericht gelijk met deze brief. Helaas heeft Wereldwerk
nog niet van alle organisaties de brief over de kinderen binnen. Maar voor degenen die dit treft: u houdt hem tegoed.
Wilt u zo vriendelijk zijn om in uw administratie na te kijken of u uw bijdrage
voor dit jaar heeft overgemaakt? Want als dat aan uw aandacht is ontsnapt kan
het nog net voor het einde van het jaar. Ik wens u namens Wereldwerk en namens alle kinderen: Veel goeds op uw pad in 2020.
Sjoukje Wethmar
Coordinator “Geef een kind een kans” adoptie@wereldwerk.nl
NL39INGB0002606775 t.n.v. Adopt.Programma DWW Deventer
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Opbrengst adoptiethermometer
Zoals bekend wordt er iedere zondag geattendeerd
op de thermometer in de gang ten behoeve van het
adoptieprogramma van WereldWerk. Hierna zijn
per maand de bedragen opgenomen die in 2019 via
de thermometer zijn ontvangen.
€
Januari 2019
119,15
Februari 2019
34,80
Maart 2019
52,20
April 2019
41,75
Mei 2019
27,65
Juni 2019
27,90
Juli 2019
36,50
Augustus 2019
21,10
September 2019
38,60
Oktober 2019
27,65
November 2019
41,50
December 2019
22,65
Totaal
491,45
Tezamen met de bedragen die zijn ontvangen van enkele leden wordt de thermometer- opbrengst jaarlijks afgedragen aan WereldWerk. In 2019 bedroeg de
afdracht in totaal € 935,80.

Kerstcollecte
Kerstcollecte 2019 jeugdfonds 3e bericht. Zoals bekend is de organisatie van dit
deel van het jeugdwerk nogal veranderd, geen huiscollecte o.a.
Het is dan ook weer de vraag of de opbrengst sterk schommelt.
Op 5 januari was de stand € 437,50 vertelt br. Nienhuis, onze administrateur die
vanaf midden 2019 de boekhouding van het Jeugdfonds heeft overgenomen. Dat
is dus de helft van de opbrengst in de laatste jaren. Dus …..........
ING bankrekening:

NL76INGB0000826741

ABN-Amro

NL66ABNA0210256184

:

Of

beide t.n.v. Doopsgezinde gemeente Haren gift Jeugdfonds.
T.Koorn-Gulmans
P.J.Reidinga secr.
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Afscheid
Op eerste kerstdag namen we als Doopsgezinde gemeente Assen
afscheid van ons kerkgebouw en als gemeente van elkaar.
Met ingang van 1 januari 2020 is het doek gevallen.
We kunnen met zijn allen terugkijken op een prachtige laatste
kerstdienst met medewerking van het gospelkoor El Elohim en
ook voor ons voor de laatste keer op het orgel spelend;
Tiny van Nimwegen. Het orgel verhuist begin januari
naar de DG Haren, waar de leden die naar Haren zijn
overgeschreven toch weer van de mooie klanken kunnen genieten.
Da. Tineke Weidema-Bos ging voor in deze allerlaatste dienst. Met prachtige
woorden en een afscheidsritueel hebben we in ons kerkgebouw voor de laatste
keer uit volle borst het “Ere zij God” gezongen.
En u gaan we op weg naar een nieuwe toekomst. Sommigen naar een andere
doopsgezinde gemeentes, anderen (misschien voorlopig) in de “ verstrooiing”
van de ADS. Wat de toekomst brenge moge………
Na afloop van de dienst kregen alle leden en belangstellenden het afscheidsboekje met hierin herinneringen aan oud-leden, persoonlijke verhalen van de leden
en belangstellenden van nu en herinneringen aan ons gebouw.
Daarnaast had de echtgenoot van da. Weidema-Bos, Johan, voor iedereen de
Hebreeuwse letter Beet had gemaakt uit hout. Een prachtig gebaar en een mooi
aandenken.
Samen spraken we als afsluiting de volgende woorden uit ;
Wees de stem in onze stilte
En het oor dat ons verstaat
Wees de warmte als de kilte
Onze liefde sterven laat;
En geef betekenis
Aan de vraag wat leven is.
Wees de grond onder onze voeten
Wees het dak boven ons hoofd
Wijs ons richting op onze route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron van heel ons leven
Liefde, vrede en geluk.

Het verhaal van de letter Beet
Voor de wereld was geschapen verdrongen de letters van het alfabet zich om de
Schepper om voor zichzelf de eerste plaats op te eisen van de Tora. Ieder had
een eigen, veelzeggend argument. De eerste letter, de Alef bleef stil: immers zijn
getalswaarde was slechts één en dus voelde hij zich zwak. Maar de Eeuwige in
zijn wijsheid besliste dat deze letter de eerste letter zou worden van de belangrijkste regels voor een goed en wijs leven: de Tien Geboden ( immers, er staat
de Here is één!) en de tweede letter, de Beet zou het begin van het Begin vormen "In den beginne". In de bijzondere vormgegeven letter vormt de Eeuwige
voor de mens: een dak boven zijn hoofd, een steun in de rug en grond onder zijn
voeten. Echter de ene kant is open want de mens mag en moet onder de hoede
van de Eeuwige de toekomst in onder eigen verantwoordelijkheid.
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Tenslotte hebben we met zijn allen soep en broodjes gegeten in de kerkzaal. Een
gezellig intiem samenzijn met toch ook wel iets van weemoed. We laten dit gebouw, waar lief en leed is gedeeld, waar zoveel voetsporen liggen en herinneringen, nu achter aan de kopers.
Wetend dat dit goed is, dat er geen andere weg was, is er hier en daar natuurlijk
wel een traan gelaten.
We houden elkaar vast in de groepen, de zusterkring, de gespreksgroepen en
gewoon individuele bezoekjes, een telefoontje en een kaartje.

Een warme groet aan iedereen die we in het verleden in ons gebouw hebben
ontmoet, die ook vanuit andere doopsgezinde gemeentes aanwezig waren in onze laatste dienst en die ons hebben gesteund in dit traject van afscheid nemen.
Het ga jullie goed.
Jelly Wester ( secretariaat van de “voormalig” DG Assen )

Afscheid br. Geert de Jong
“Mijn genade is u genoeg”2 Kor.12:9
Op 6 januari op de leeftijd van bijna 90 jaar is Geert de Jong overleden, onze
oudste broeder, zoals hij met kerst nog trots had verkondigd.
Op vrijdag 10 januari hebben we afscheid van hem genomen in crematorium De
Boskamp in Assen. Onder de klanken van de “Moldau” van Smetana werd de kist
de zaal ingedragen door de kleinkinderen. Symbolisch voor de Smetanalaan waar
Geert en Anna de laatste jaren met zoveel plezier woonden. Zijn dochter en zonen hebben verhalen verteld over zijn leven en “huisvriend” Fokke Fennema
heeft gesproken. Bijna de hele “voormalig” Doopsgezinde Gemeente Assen was
bij de plechtigheid aanwezig. Geert heeft veel voor onze gemeente betekend en
de Doopsgezinde gemeente ook voor hem.
We hebben afscheid genomen met het slotlied “Ga met God en Hij zal met je
zijn”. Dat het zo moge zijn. Hij ruste in vrede.
Jelly Wester
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Nieuwjaarsgroet
er moet een ster zijn,
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.
Bij wijze van nieuwjaarsgroet een bericht hoe het ons de afgelopen maanden is
vergaan. We hadden nooit kunnen denken dat we nog eens kerst zouden vieren
onder de hete Caribische zon, en dat we tot laat in de avond buiten op ons terras, terwijl de hitte van overdag nauwelijks wegebt, kunnen mijmeren over de
ster van Bethlehem. Dat dat nu wel het geval was, en dat het geen vakantie betrof, betekent dat er veel voor ons is veranderd in het afgelopen jaar. Een toevallig gesprek in februari mondde uit in een uitnodiging van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao (VPG) om de predikantsvacature die er was ontstaan, te gaan vervullen. Van toen af aan ging alles heel snel. Zo is het gekomen
dat ik, en dus wij, aan vooravond stonden van een nieuw en bijzonder hoofdstuk
in mijn predikant-zijn. Het betekent dat Hotsche en ik opnieuw een tijdlang in
het buitenland zullen verblijven. Ver weg van kinderen, kleinkinderen en familie.
Vanaf juni telden we de dagen af en werd de verhuizing geregeld. Na twaalf jaar
als predikant werkzaam te zijn geweest in de doopsgezinde gemeente Groningen
was er een mooi afscheid. Zoals alle afscheid, niet zonder pijn van beide zijden
om wat je loslaat en achterlaat, en hóe je het achterlaat en afhecht. Maar wat
blijft zijn de vele mooie en goede herinnering aan alle lieve mensen, de ontmoetingen en gesprekken, ook in de doopsgezinde gemeenten in Assen en het Westerkwartier en doopsgezind Wereldwerk. Afscheid nemen gold ook voor Hotsche.
Ze kreeg warme woorden en de nodige tastbare tekenen van waardering mee
van de vele collega’s in de gemeente Dantumadiel waar ze ruim elf jaar heeft
gewerkt. Ze is met vervroegd pensioen gegaan, maar liefst drie hele weken. In
juli stond de verhuiswagen voor de deur, en draaiden we voor de laatste maal de
sleutel om van onze woning in Roden. Gedurende zes weken vonden we onderdak bij familie, en 12 september was het zo ver. Onze kinderen en kleinkinderen
zwaaiden ons uit op Schiphol, en negen uur later werden we letterlijk warm onthaald door gemeenteleden van de VPG. Curaçao, met de beroemde hoofdstad
Willemstad en zijn historische districten Punda en Otrobanda met hun adembenemende uitzichten en ‘pontjesbrug', is de komende jaren voor ons ‘thuis' geworden, 'ku Dios ke’. De zondag na onze aankomst zagen we vanaf de handelskade bij Punda het schip de haven van Willemstad binnenvaren met de container
met onze bescheiden inboedel en auto aan boord. Een wat onwerkelijke beleving.
Het duurde nog zes weken eer de inboedel door de douane werd vrijgegeven. Die
tussentijd betekende voor ons de kennismaking met alle officiële instanties op
Curaçao. We snappen plotseling een beetje wat vluchtelingen meemaken: het
totaal onwetend zijn van hoe dingen gaan, wees erop gespitst om in de goede rij
te gaan staan. Hoe weet je dat? Dat weet je dus niet. Volg je intuïtie. Mocht het
niet de goede rij zijn, dan is er misschien een goede ziel die je daar attent op
maakt. En wees niet verbaasd dat je voor één stempel of officieel document bij
zes verschillende loketten langs moet. Zo maakten we kennis met overheidsinstanties en kantoren: ruimtes met overal mensen, sommigen staan te wachten,
God weet waarop. Anderen voegen zich in één van de rijen. En voor het overige,
mensen achter loketten: en anderen die heen en weer lopen, komen een deur
uit, lopen 20 meter door de wachtruimte, gaan een deur weer in. En iedereen is
bezig. En iedereen, behalve jij, voor je gevoel, weet op de een of andere manier
hoe het hier werkt. Voor hen gebeurt alles met evidentie en met vanzelfsprekendheid. Jij voelt je als een handelingsonbekwaam kind. Maar het komt goed,
het komt altijd goed op Curaçao. Na zes loketten te hebben gehad, te hebben
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betaald, talloze formulieren uit handen te hebben gegeven, en weer terug ontvangen, gestempeld, vooral veel stempels, is het goed gekomen. Snap niet hoe.
Maar het werkt wel. Altijd zijn we vriendelijk, behulpzaam en hoffelijk te woord
gestaan. En uiteindelijk, de kentekenplaten. De auto ingeklaard, geregistreerd,
gekeurd, verzekerd, belasting betaald, en rijden we weer in onze eigen auto. Nog
maar een week geleden hebben we onze laatste officiële stempels gekregen; onze identiteitskaart, Sedula geheten, en de inschrijving bij de ziektekostenverzekering. Eindelijk. Maar tijdens onze ‘pelgrimage' door de bureaucratisch Curaçaose werkelijkheid, iets dat zich nu eenmaal eenmaal als een onvermijdelijke exercitie voordoet op het moment dat je emigreert, werden we steeds opnieuw getroffen door de warme en hartelijke wijze waarop we door iedereen tegemoet
werden getreden. Al heel snel vonden we een voor ons geschikte woning, redelijk
centraal in Willemstad, in Saliña. De naam van de wijk verwijst nog naar het verleden, toen er in de 17e en 18e eeuw zout werd gewonnen dat door Nederlandse
kolonisten van toen werd beschouwd als het ‘witte goud’. Nu is het een gezellige
woonwijk waar mensen met verschillende culturele achtergond wonen. Het
cross- culturele aspect van de samenleving blijkt alleen al uit de vele talen die
hier worden gesproken; Nederlands, papiaments, spaans, engels, creools. Curaçao is een smeltkroes van culturen, de Cariben, Afrika, Zuid en midden Amerika,
Europa, het is er allemaal terug te vinden in het eten (verrukkelijke pastechi’s),
de muziek, de liedjes, de taal (het is wonderlijk om te horen dat mensen net zo
gemakkelijk vier talen door elkaar heen praten), de mensen. Ook het koloniale
verleden tekent nog steeds de wijze waarop met cultuurverschillen tussen Curaçaoënaars en Europese Nederlanders wordt omgegaan. Het maakt ons bescheiden. Kura Hollanda is dan ook een must see wanneer je op Curaçao bent. Dit
museum geeft een confronterend beeld over de slavernij en het beloop door de
eeuwen heen. Tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863, was de Fortkerk
de plaats waar voornamelijk de koloniale macht en de slavenhouders op het eiland te kerke gingen. Gelukkig is daar al lang een eind aan gekomen en tegenwoordig heeft de Fortkerk (nos kerki in de volksmond) als een van de drie wijkkerken van de (VPG), leden uit alle gelederen van de Curaçaose samenleving. De
prachtige Fortkerk zèlf stamt uit 1769 en is in een vrolijke kleur geel geschilderd,
evenals de andere gebouwen binnen het fort Amsterdam. De Fortkerk ligt namelijk binnen de muren van het Fort Amsterdam waar ook het parlement van Curaçao gevestigd is. Het heeft dan ook iets weg van het Binnenhof in Den Haag,
maar dan kleiner en vooral vrolijker. Om het fort binnen te komen moet onder
een poort doorgelopen worden waar gedurende de dag vriendelijke bewakers
voor staan die ons inmiddels herkennen. De diensten zijn voor het overgrote deel
in het Nederlands. Tijdens de dienst staan alle ramen en luiken in de kerk open.
De altijd waaiende passaatwind is niet alleen verkoelend, maar waait ook de liederen het Fortplein over richting zee. In de andere wijkgemeente, de Ebenezerkerk wordt voornamelijk engels gesproken, en in de Emmakerk, waar voorheen Shell werknemers kerkten, waaronder veel mensen afkomstig uit Suriname,
is Nederlands ook de voertaal, maar wordt ook veel papiaments gesproken.
Sinds een maand hebben wij privé les papiaments. Het is deel van onze inburgering, ook al spreken veel mensen hier Nederlands. Dat is ook het bevreemdende.
In de supermarkt liggen AH artikelen in de schappen. Er worden hier kroketten,
fricandellen en porties bitterballen verkocht. De daghap bij eethuis ‘Bijna thuis’ is
op maandag (je verzint het niet) stamppot. Stamppot, in een deel van de wereld
waar het gemiddeld 30 graden is. M.a.w. veel lijkt op Nederland, maar is het
vooral niet! Een spanningsveld waar we dagelijks mee geconfronteerd worden.
De intrededienst waarin ik werd bevestigd als predikant van de VPG, is alweer
ruim drie maanden geleden. Het was een feestelijke dienst, en we werden zeer
hartelijk onthaald. We voelen ons meer dan welkom en, ver van familie, inmiddels omringd door hele lieve mensen en nieuwe vrienden die als familie voor ons
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zijn geworden. We ervaren de VPG als een warme hartelijke gemeente. Hotsche
is betrokken bij het diaconale werk van de VPG, onder andere bij het samenstellen en maandelijks distribueren van zo’n zeventig voedselpakketten. Het tekent
dat er grote verschillen zijn in welvaart. Jacob heeft inmiddels kennisgemaakt
met verschillende gesprekskringen en diverse gemeenteleden, doet huisbezoek,
gaat voor in diensten en geniet van de nieuwe context en cultuur en mensen. Er
is meer persoonlijk geloof en godsvertrouwen dan we in Nederland zagen. Tegelijkertijd, zoals in alle nieuwe situaties, ontdekken we de verschillende vormen
van ‘zo zijn onze manieren’, en we leren ons aanpassen, vooral ook in het tempo
van de dingen. We beginnen kennis te maken met de verschillende maatschappelijke geledingen in Curaçao, horen de schrijnende verhalen over vluchtelingen
uit Venezuela die gedwongen worden uitgezet en de vergelijking met het gebeuren in Bethlehem ooit, dringt zich in deze dagen dan ook aan ons op. Er is ook
angst voor werkeloosheid en de onvrede van de vakbonden. We horen over de
ontstellend veel eenouder gezinnen. Over onhandelbaren jongeren die uit wanhoop maar aan jeugdzorg in Nederland worden toevertrouwd, tot ze 18 jaar zijn
en dan aan hun lot worden overgelaten. De recente problemen met de Girobank.
Tienermoeders. Of Moises op de fiets zien rijden met al zijn veren op zijn hoofd
en claimen een profeet te zijn. De grote wereld laat zich ook hier op Curaçao
gelden. Begin december kwam onze dochter Mirjam over voor een weekje, benieuwd als ze was of haar ouders het wel goed maakten. Ze keerde gerustgesteld naar huis. En gelukkig is er skype. Dan is het net alsof er even geen afstand bestaat wanneer Hotsche informeert naar het paardrijden van onze kleindochters, of aan Sepp en David, hoe de vakantie was geweest.
We vierden bijzondere Kerstdagen. Dat het niet hoeft te vriezen en sneeuwen om
een sfeervolle kerst te beleven, bewijst Curaçao ook. Willemstad was prachtig
versierd en verlicht in de feestelijke decembermaand. En het mooie is, je hoeft
niet te koukleumen! Al wisten we nog niet goed wat we met de combinatie kerst
en hitte aanmoesten. De gemiddelde Curaçaoenaar viert kerst op traditionele
wijze; naar de kerk, gezellig eten met familie, huis versieren met zoveel mogelijk
lichtjes en kitch. De iets beter bedeelde Curaçaoënaar heeft zelfs een kerstboom
in zijn woonkamer staan. Kerstbomen zijn hier erg duur, Iliana, die de kerstviering van de jongeren in de Fortkerk coördineerde, kwam aanzetten met een
boom die zo’n 140 Ang (=70 euro) kost.’ s Avonds stonden bij ons alle lichtjes
aan, binnen en buiten. We deden regelmatig wat kaarsen en waxinelichtjes aan
die dan ook prompt weer uitwaaiden door een welkom verkoelend windje. We
luisterden naar de Nederlandstalige radio Dolfijn met alle bekende hele erge
kerstliedjes. Dan leek het zelfs even of we gewoon in Nederland zijn, minus de
warme chocolademelk en het innestelen met een dekentje op de bank. Het wezenlijk grote verschil is namelijk dat de ramen hier tot laat in de avond openstaan en de ventilator op haar allerhoogste stand draait. Het is anders niet uit te
houden. We genieten dan ook meestal van het wat koelere avondbriesje op onze
‘porch’, wat lectuur onder handbereik en doen een ijsklontje in ons glas (een regelrechte zonde onder puristen) om de rosé nog enigszins koel te houden. Verder merken we dat het leven hier op het eiland echt ons leven is geworden en
dat je dus eigenlijk net zoals in Nederland, in een soort routine komt en dat de
dagen gevuld raken. Kerstavond om 11 uur was de kerstnachtviering. Rondom
de schitterend verlichte hele grote kerstboom. Zo’n zeshonderd mensen waren
aanwezig op het Fortplein, voor de kerk, onder de flonkerende sterrenhemel.
Komt allen tezamen zongen we. Bid God dat het niet regent, werd ons nog van
tevoren toegefluisterd.
We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar.
Nos ta deseá tur hende un bon bon aña.
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year.
december 2019, Hotsche en Jacob
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Lezing over lepra
HEERENVEEN – Dr. Wim Brandsma geeft woensdagavond 12 februari in de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen
een lezing over lepra. Aanvang: 20.00 uur. Brandsma zal proberen een antwoord
te geven op vragen met betrekking tot de Bijbel en lepra/melaatsheid. Hij raakte
in 1973 bij de leprazorg betrokken. Met zijn gezin woonde en werkte hij in Oeganda, de Verenigde Staten, India en Nepal. Brandsma (72) is als post- pensionado nog steeds actief in de leprazorg. De laatste jaren is hij tweemaal per jaar
een langere periode in Nepal voor onderwijs, onderzoek en het verbeteren van
de zorg. Nepal behoort tot de top-tien landen waar lepra nog altijd relatief veel
voorkomt. De bezoekers maken 12 februari kennis met het land (een der armste
ter wereld) en met de invloed van lepra en andere ziekten/handicaps op het leven en welzijn van degenen die het treft.
De entree bedraagt 5 euro (inclusief één consumptie). Informatie bij Pieter Post
(telefoonnummer 0513-785542; mailadres pbpost1958@gmail.com).
------------------------------------------------------------------------------------------
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Van 20 tot en met 24 april
wordt door de FDS, GDS en Ring Zwolle
een (vakantie) midweek

georganiseerd in Fredeshiem
voor met name de wat ouderen
in onze doopsgezinde gemeenten.

Geachte zuster, broeder,

Van 20-24 april wordt er midweek georganiseerd voor mensen uit doopsgezinde gemeenten in Noord Nederland, oftewel het FDS –en GDS-gebied
en de ring Zwolle. Het thema van de midweek luidt: ´Vrijheid´. Naast alle
ontspanning gaan we gedurende de midweek in op wat vrijheid voor ons
betekent.
De midweek begint maandagmiddag 20 april en op vrijdagochtend 24 april
worden de koffers weer gepakt.
We zijn momenteel druk bezig om een gevarieerd en ontspannen programma samen te stellen. Zodra dit bekend is, sturen we u dit toe, samen
met de bevestiging van opgave.
De leiding van deze midweek is in handen van Annie en Fokke Rekker-Van
der Werff en Gerrit Jan Romeijn.
De kosten voor de midweek zijn: € 445,- voor een éénpersoonskamer
en € 395,- voor een tweepersoonskamer (per persoon).
Het juiste bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken naar:
IBAN NL20 RABO 01 46 45 83 46
t.n.v. Penningmeester FDS; o.v.v. ‘Fredeshiem midweek 2020’.
N.B.
Mocht de kosten van deze midweek voor u een bewaar zijn om deel te
nemen, wilt u dan in verbinding stellen met Annie Rekker-Van der Werff,
tel. 06 22 05 28 06.
U kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn op het gebied het
eventueel ‘meenemen van zorgverlening’ op het vakantieadres.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Annie Rekker-Van der Werff
Pleinpaed 3, 9287 LP Twijzelerheide
tel. 06 22 05 28 06
email: ahrekker@hotmail.com
Belangrijk:
Aanmelden
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