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Hoofdartikel

In goede en slechte tijden: Muziek als geloofstaal

Een van de afgelopen zondagen vroeg een van onze gemeenteleden zich af
waarom we zoveel onbekende liederen zongen, met moeilijke teksten. Dat verbaasde me, want voor mij waren de liederen voor het allergrootste deel bekend
en ook wel dierbaar. Ik realiseerde me eens te meer dat zingen in de kerk geen
sinecure is. Melodieën moeten te doen zijn, en de teksten moeten niet te veel
vragen oproepen, want anders blijf je in bepaalde regels hangen en verlies je het
contact met de zangers om je heen.. Muziek, liederen, teksten.. Ze zijn van belang. Ze begeleiden ons leven. Dat soms niet in woorden te vatten is, soms opgetild wordt door een melodie, en soms blijft hangen en op de gekste momenten
boven komt. Ik geloof dat dat in muziekkringen een oorwurm genoemd wordt.
Soms vind ik het fijn om een lied te hebben en te zingen dat ik net niet begrijp.
Het leven zelf begrijp ik soms ook net niet. Soms is het alleen de melodie die in
mineur me troost.
De afgelopen tijd was ik betrokken met het afscheid van onze oud koster Hans
van der Meer. Hij was een groot Nits fan! Dus er klonk op het afscheid muziek
van de Nits, muziek die ik niet kende. In de voorbereidingen heb ik er eindeloos
naar geluisterd. Een lied waarvan de woorden sporadisch klonken maar eigenlijk
niet belangrijk waren. Een ander lied over een vliegreis als een afscheid. Prachtig. En na enige tijd herkende ik er Hans in, hoorde ik er Hans in. Muziek waarover nagedacht is met diepgang. Muziek die melancholisch klonk, niet onbezonnen vrolijk.. Maar verzorgde muziek, zorgzaam.. En ik, en de aanwezigen werden
getroost door de muziek. Ook had ik op enige afstand te maken met het overlijden van Thijs Terwey. Heel bewust gekozen omdat het leven teveel van waarde had verloren
en dreigde nog te verliezen. Ik
kreeg van Annet-Esther de orde
van dienst van het afscheid bij
Thijs thuis.
Thijs was een groot liefhebber
en kenner van klassieke muziek. Als hij moe was in de
avonduren luisterde hij naar
de concerten van Radio 4. En
dus was er bij zijn afscheid
veel ruimte voor muziek. Zo
was er van Beethoven de 6e symfonie
Opus 68, Gewitter, Sturm. Bliksem, storm. Magistraal en
heftig.. En ik hoorde de boze machteloosheid die buitenstaanders zelden meemaakten, maar die Thijs teisterden als hij merkte dat het gevecht met blijven
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kunnen verloren dreigde te worden. “Ik plof” zei hij dan.. En dat hoorde je in de
muziek, en ik kon me er een beeld bij vormen. Ik herkende die machteloosheid.
Als mijn eigen lijf niet wil, als ik onrecht ervaar en ervoer. Als ik dingen zie gebeuren in de gemeente, mensen tegenover elkaar zie komen te staan, als dat
pijn doet en ik me afvraag waarom, zonder er echt iets tegen te kunnen doen.
Muziek troost als het pijn doet, en het begeleidt wezenlijke momneten in het
leven, goede of slechte tijden. Een van de allermooiste gedeelten was een strijkkwartet van Dvořák. Nr 12 Opus 96 Lento. Zonder woorden, maar vol gevoel.
Beetje mysterieus, klanken van oost Europa, maar hij componeerde het in Amerika. Zoek het maar eens op op Youtube. Ik liet er een stukje van horen in de
dienst waarin we Thijs herdachten.
Ik vraag me wel eens af, wat er zou gebeuren als we geen muziek in onze samenkomsten hadden. Wat zouden we een wezenlijke laag missen. Iedereen is
anders in zijn of haar muziekkeuze en dat is lastig om te middelen in een viering.
Wat de één mooi vindt , vindt de ander verschrikkelijk. Maar zeker in de lijdenstijd als we stilstaan bij pijn en moeite in het leven van Jezus, de machten die
neerdrukken en kapotmaken,
ook in onze tijd, ook in ons
leven, waar we zelfs zelf
soms aan meedoen, kan
muziek ons helpen als verbinding tussen ons allen.
Het kan ons helpen om verdriet en pijn te delen, elkaar te aanvaarden zoals
we zijn. Het kan ons helpen
om het uit te houden. Met
onszelf en met elkaar.
Het is spannend in de wereld, met een oncontroleerbaar virus, met
geruchten van oorlog,
met klimaat veranderingen. In het groot, maar
ook dichtbij, in onze
gemeente, wordt het er
niet altijd makkelijker
op. Dat we dan in die
goede en slechte tijden,
in deze lijdenstijd dankbaar zijn voor muziek.
Ik zou graag van u terug horen wat muziek is
die u troost, die u overeind houdt, vreugde
geeft.
Ik hoor het graag.
Misschien kunnen we
eens een keer die wezenlijke klanken met elkaar delen.
Geert Brüsewitz
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Dag zusters en broeders,

Maandag 30 maart
19.00
uur
repetitie
Noordelijk
Doopsgezind koor in Roden
Woensdag 1 april
20.00 uur DoReCafe; avond over het
avondmaal
Vrijdag 3 april
18.00 uur Bijbel, pizza en bier jongerengespreksgroep

Na wat er in de media is gemeld over
het coronavirus heeft de Kerkenraad
besloten om in deze maand de Kerkdiensten en activiteiten in onze Vermaning niet te laten doorgaan. (voor
actuele
gegevens:
www.dggroningen.doopsgezind.nl) I
n principe is de eerstvolgende Kerkdienst dan op Palmzondag 5 april
16.00 uur, Kliederkerk. (voor actuele gegevens:
(www.dggroningen.doopsgezind.nl)

Zondag 5 april Palmzondag
16.00 uur Kliederkerk
(geen dienst om 10.00 uur)

Het is een lastige keuze, maar we
zien om ons heen dat ook andere
geloofsgenootschappen dit besluit
hebben genomen.
Laten we wel aan elkaar denken en
proberen op andere manier via telefoon of sociale media contact met
elkaar te houden.

Maandag 6 april
19.00
uur
repetitie
Noordelijk
Doopsgezind koor in Haren
Dinsdag 7 april
10.00 uur Koffiemorgen
19.30 uur kerkenraad
Woensdag 8 april
Redactievergadering
19.30 uur Bijbelkring

Als Kerkenraad wensen we u veel
sterkte en vertrouwen op God toe
voor de komende periode.

Donderdag 9april
Witte donderdag
19.30 uur Avondmaal met de
Remonstranten en Lutheranen
in de Lutherse kerk

Met broederlijke groet,
namens de kerkenraad.
Alex van ’t Zand

Kerkdiensten en
Activiteiten

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag
19.30 uur Dienst met
Remonstranten en de Lutheranen
in de Doopsgezinde kerk

Dinsdag 17 maart
19.30 uur DoReCafe in de
Remonstrantse kerk; Marcel Barnard
over Rituelen en Liturgie
Woensdag 18 maart
19.30 uur Poëziekring met
Tjalling Kindt

Zaterdag 11 april Stille Zaterdag
Dienst met de Remonstranten en
Lutheranen in de Remonstrantse
kerk
Zondag 12 april Pasen 10.00 uur
Ds. G.J.Brüsewitz

Maandag 23 maart
19.00 uur repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor in Roden
Woensdag 25 maart
19.30 uur Bijbelkring
Donderdag 26 maart
20.00 uur Broederkring
Vrijdag 27 maart
20.15 uur Gitaristenpodium;
Marko Topchii, Oekraíne

Dinsdag 14 april
18.00 uur Mennomaaltijd
19.30 uur Natafelen-voortgaand gesprek over ons gemeente zijn
Vrijdag 17 april
20.00 uur Concert Symfonieorkest
Scaramouche
Zondag 19 april
10.00 uur Ds. Tj Kindt
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Maandag 20 april
19.00 uur repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor in Haren
Dinsdag 21 april
17.30 uur Doperse Dis-maaltijd voor
dak - en thuislozen
Woensdag 22 april
19.30 uur Poëziekring
met Tjalling Kindt
Donderdag 23 april
20.00 uur Broederkring

Vrijdag 24 april 20.00 uur
Concert Groninger Studentenkoor
Zondag 26 april
Ds. G Brüsewitz

10.00 uur

Maandag 27 april
Geen repetitie Noordelijk
Doopsgezind koor

In memoriam Thijs Terwey
Op 9 januari is van ons heengegaan Thijs Terwey. Op de leeftijd van 73 jaar.
Niet onverwacht voor zijn naasten, voor anderen misschien wel, ook in onze gemeente. Hij is, zoals hij het zelf zei, naar huis gegaan. Het was goed. Heel rustig,
vol verwachting voor het onbekende, is hij in alle rust, met een glimlach om de
lippen, op reis gegaan. Want ook al heeft Thijs intens genoten van zijn tijdelijke
huis hier, de laatste jaren werden steeds zwaarder. De balans tussen doen wat je
graag wilt en waar je energie van krijgt en dat wat niet meer gaat en wat je dus
stukje bij beetje los moet laten helde steeds meer over naar verdriet en pijn.
Soms ook onmacht en woede, omdat wat je toch zo lang met ijzeren wilskracht
deed echt niet meer ging. Het huis hier werd steeds minder thuis. Een lichaam
dat steeds minder reageerde op de medicatie, emoties die je niet wilde omdat ze
dat wat zo wezenlijk voor je was in de weg zaten. En je voelde je gedwongen om
de keuze te maken los te laten en je voor te bereiden om een reis naar huis, een
plek die, weliswaar onbekend, naar je lonkte met rust, vrijheid, genieten.. Niet
langer gevangen in niet meer kunnen en los moeten laten. Al was het maar zo
simpel als even een gesprek op de gang over de besognes in de flat of een tochtje met de scootmobiel naar de Hortus in Haren.. Of zelfs maar even de vrijheid
van het warme water in het zwembad ervaren. Even verlost, even in evenwicht.
Op de rouwkaart stonden de dichtregels: voorzichtig heb ik de gevangen vogel
uit de strik verlost, ik laat hem vliegen, hij geeft mij vleugels. Een wederkerigheid van willen en kunnen, van geven en ontvangen en ervaren. Dat waren de
elementen van thuis leven. Een jaar lang als kind aan huis gebonden door een
zwaar korset dat gedragen moest worden, en tegelijkertijd de vrijheid van de
reis ervaren die de verhalen uit de kinderbijbel hem gaven. De vrijheid van klassieke muziek die de geest meenam. Op de afscheidskaart kijkt Thijs vanuit een
mooi Zwitsers landschap de camera in. Een reis waarvan hij genoot, ontmoetingen en vergezichten. Zo hebben we hem ook hier leren kennen. Als een mens
met een open geest, ontvankelijk voor de ontmoeting, oecumene en ontmoeting
in het hart dragend. Onderzoekend en soms ook gedecideerd op weg naar nieuwe gedachten, nieuwe kennis, nieuwe muziek. Thijs vertelde soms wel van de
moeite die het kostte om soms maar de gewoonste dingen te doen. Maar het was
voor buitenstaanders soms moeilijk te peilen, want Thijs was altijd zo goed gemutst. Met een twinkeling van humor in die grote bruine ogen, als er een mooi
verhaal van binnen naar buiten moest. Thijs was niet alleen hier graag. Ook bij
de Remonstranten, of bij de Katholieken of bij de PKN. Vele bijeenkomsten, vele
leermomenten, ook buiten de muren van de kerk. Met zijn open en nieuwsgierige houding was hij een lopend bewijs van oecumene. Hij was jaren ook drager
geweest van die oecumene in Lewenborg. Hij wisselde af, want hij wilde niemand
tekort doen en genoot volop van wat er was. Zo in de laatste dagen voor de lijdenstijd kreeg ik vaak wel even een berichtje. Geert ik kom woensdag niet op de
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woensdag met soep, meditatie en schilderen. Want dan haal ik een askruisje in
Lewenborg. Thijs tekende graag. Soms zijn woorden niet zo geschikt of toereikend om gevoelens te uiten. Dan tekent dat beter. Schriften vol waren er. Hij
tekende dan ook altijd zeer intensief mee aan de doeken die we woensdag maakten naar aanleiding van de Bijbelgedeelten van de zondag daarop.
Toen zijn besluit vast stond dat het niet meer wilde, heeft hij daarvoor goede
hulp kunnen vinden, ook al duurde het wat langer dan gehoopt. Hij was verbaasd
hoeveel liefde en mooie woorden hij juist in de laatste tijd mocht ontvangen. Dat
troostte. Net als de steun van dierbaren, om te beginnen natuurlijk van AnnetEsther.
Want hem van jongsaf al steunde was vooral ook muziek, waar hij rustig thuis op
bed van kon genieten. Er was bij zijn afscheid dan ook veel muziek. Klassieke
muziek. Muziek die de natuur naderbij bracht, of de melancholie, of zelf de woede in donder en bliksem. Ik denk dat ik hem het beste kan eren door iets van die
muziek te laten horen. Tijdens die muziek mogen we aan hem denken. Hij ruste
in vrede, en wensen Annet-Ester kracht en sterkte.
We luisteren naar Dvorak strijkkwartet nummer 12 opus 96 Lento
Geert Brüsewitz

Thijs Terwey
Liefde eenmaal uitgesproken als uw Woord van het begin,
Liefde wil ons overkomen als geheim en zegening.. Liedboek 791
Met de afdruk van een glimlach, diep geluk op zijn gezicht
Verliet de ziel van Thijs zijn aardse lichaam..
Dank, Dank voor jullie aanwezigheid, broeders en zusters in zijn bestaan!
De Doopsgezinde Gemeente was voor hem een plek van mede-pelgrims
op
zoek naar het Geheim van de aanwezigheid van God in het bestaan.
Ontmoetingen in de kerk - daar zou hij het liefst willen wonen –
in allerlei verbanden dat was voeding voor zijn Godsverlangen!
Misschien verwoordt psalm 27, hertaling Huub Oosterhuis het treffend:
Dit Ene
Dit Ene heb ik jou gevraagd: dat ik mag zijn met jou.
Als jij mijn licht bent vrees ik niemand –
Als jij mijn rots bent sta ik sterk
Dit Ene heb ik jou gevraagd:
Dat ik mag zijn van jou.
Dankbaar ben ik dat hij bijna 40 jaar mijn reisgenoot mocht zijn
Annet-Esther Froma
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Pak de telefoon!
Beste broeders en zusters. Ik ben uw dominee. En in die hoedanigheid vind ik
het zinvol en goed om van tijd tot tijd met u te spreken! Maar…
Ik ben herstellende en niet erg mobiel. Dus het is voor mij
moeilijker om bij u te komen. Soms, als u mobieler bent,
kunnen we elkaar in de kerk treffen. Maar soms is dat ook
lastig. En misschien is het de komende tijd helemaal wel
handiger om elkaar niet lijfelijk te treffen. Vanwege het
coronavirus. Ik weet niet helemaal welke kant het op
gaat, maar het lijkt er op dat het niet tegen te houden is, en dat het verstandig is dat niet iedereen tegelijkertijd ziek wordt, zodat er voldoende zorg
steeds is voor de mensen die echt door deze griep
geraakt worden en veel zorg nodig hebben. Daarom, misschien is het in de komende tijd wel zo dat we
elkaar minder zien…
Maar er is de telefoon! We kunnen elkaar altijd bellen! Doe dat!
Als u er prijs op stelt om iets luchtigs of iets meer in vertrouwen te
delen, met vragen of mededelingen, bel!
Ik heb een mobiel, en voor sommigen is het daarom misschien duur om mij te
bellen. Maar in alle gevallen, als u mij belt of inspreekt, ik bel terug, want mij
kost dat niets extra.
Ik hoop van u te horen,
Groet, ds. Geert Brüsewitz

Tweeluik van DoRe-Café
over (1) liturgie en rituelen & (2) avondmaal
17 maart : Remonstrantse kerk &
1 april
: Doopsgezinde kerk
Dinsdagavond 17 maart, om 19:30 uur ! (= anders dan normaal)
Als deel van een tweeluik organiseert het DoRe-café, in samenwerking met
de Lutherse gemeente, een lezing over het thema: ‘Voorjaarsfeest en Pasen :
Liturgie en Rituelen’, door de hoogleraar liturgiewetenschap, Marcel Barnard.
We leven in een feestcultuur en er zijn veel rituelen. Voor de
kerk niets nieuws: zij leeft er al duizenden jaren van. Maar
het kerkbezoek neemt af. Hoe zit dat? Hoe verhouden de
liturgie en de feestcultuur zich tot elkaar?
Ook protestantse kerken besteden sinds de vorige eeuw veel
aandacht aan liturgie en rituelen. Al kent de ene kerk van
oudsher een rijkere liturgie en meer rituelen dan de andere.
Waar doopsgezinden en remonstranten kiezen voor eenvoud, hebben de lutheranen voorkeur voor een meer uitgewerkte liturgie. Alle aandacht voor ritualiteit en
liturgie ten spijt, het heeft de leegloop niet kunnen keren.
Bovendien, de hoogtijdagen van de liturgische beweging zijn voorbij. Toch is de
behoefte aan markering van speciale momenten in geloofsvieringen en bij bijzondere levensmomenten toegenomen. In maar zeker ook buiten kerken. Nieuwe
rituelen worden verzonnen en oude weer tevoorschijn gehaald en afgestoft. The
Passion op Witte Donderdag op een stadsplein met bekende Nederlandse liederen en artiesten trekt massale aandacht van bezoekers, kijkers, en participanten op internet. Allerzielen festivals op begraafplaatsen rond 1 november zijn
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ongekend populair. De kerkbanken worden weliswaar leger, maar de religie blijkt
helemaal niet te verdwijnen.
Wat is hier aan de hand? En zijn er, ook in de laatste decennia, ontwikkelingen
en verschuivingen waar te nemen? En wat is de rol van rituelen daarin? Waar
hechten we aan? Wat willen we kennelijk niet missen? En waarom?
Marcel Barnard zal in de eerste bijeenkomst op dinsdag 17 maart over deze en
andere vragen zijn licht laten schijnen.
Marcel Barnard is hoogleraar praktische theologie en liturgiewetenschap aan de
Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en aan de Universiteit van
Stellenbosch, Zuid Afrika. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen over onder
andere liturgie, rituelen en religie en moderne kunst. Voor verdere informatie zie
http://marcelbarnard.nl/cv.php .
datum:
locatie:
adres:
tijd:
entree:

dinsdag 17 maart
Remonstrantse kerk, kerkzaal
Coehoornsingel 14
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
vrijwillige bijdrage
Woensdagavond 1 april, om 20:00 uur
in de Doopsgezinde kerk is de tweede
bijeenkomst van het tweeluik. Dit wordt
een avond waarop we meer specifiek naar
onze eigen (kleine) kerken kijken.
Twee voorgangers van de Do en Re gemeenten en als novum één van de
Lutherse gemeente (!), zullen 3 korte
inleidingen houden. Bedoeling is deze inleidingen toe te spitsen op de verschillende vormen en de betekenis van het ritueel
van de avondmaalsliturgie in de drie kleine kerken. Dit wordt des te relevanter
waar we de week erna ook daadwerkelijk
avondmaal vieren, op witte donderdag,
opnieuw in het gezamenlijke verband van
de 3 kleine kerken.

Dan zullen voorgangers van de
doopsgezinde, lutherse en remonstrantse kerken vertellen over het
belang van liturgie en rituelen in
hun gemeente, met name toegespitst op het ritueel van de
avondmaalsliturgie, die we een
week later, op witte donderdag
ook daadwerkelijk met de drie
kerken van de kleine oecumene
weer gezamenlijk zullen vieren.
Bedoeling is dat er een een gesprek ontstaat met de aanwezigen.
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KORT NIEUWS UIT DE Kerkenraad Beleid

3 maart 2020

Alex heet ieder van harte welkom. Deze vergadering zijn de wijken uitgenodigd
en de meeste wijkcontactpersonen (wcp) zijn aanwezig. Tevens een woord van
welkom aan Tjalling Kindt. We doen een korte voorstellingsronde.
Marjolijn leest als inleiding uit de 40 dagen kalender van vandaag, 3 maart 2020:
“We kijken maar zien niets …… omdat we niet met ons hart aanwezig zijn, bij wat
onze ogen ontmoeten.” Ingezonden door Mieke Dooper.
Ieder vindt het prettig om de bijeenkomst van de wijkcontactpersonen met de
hele KR Beleid te doen, i.p.v. zoals voorheen, met een afgevaardigde van de KR.
De wcp zullen 2 x per jaar bij de KR Beleid uitgenodigd worden en de volgende
keer zal waarschijnlijk in september of oktober zijn.
De wijkcontactpersonen vertellen kort over hun wijk en de activiteiten die georganiseerd worden. Het is belangrijk om te letten op wat mensen energie geeft en
waarop ze gericht zijn. Zo zijn sommige leden meer gericht op de wijk en wijkactiviteiten, anderen zijn meer centraal gericht, meer op de activiteiten van/voor
de hele gemeente.
Moeilijk voor de wijkcontactpersonen is het vooral als mensen totaal geen reactie
geven op uitnodigingen. Het belang van contact, een kaartje wordt genoemd.
Tjalling geeft aan graag kennis te willen maken met de wijken en dat hij bijv.
inbreng kan hebben op de wijkbijeenkomsten. Het initiatief hiervoor ligt bij de
wijken.
Wijk 6 heeft momenteel geen wijkcontactpersonen. Er worden een aantal namen
genoemd die daarvoor gevraagd zouden kunnen worden. Tiny Spanjer zal hen
benaderen. En inmiddels hebben Emma van de Schoot-Hakkaart en Dick Verbrugge aangegeven de nieuwe contactpersonen van wijk 6 te willen zijn.
Financiën: Er is voor alle wijken tezamen een budget van 1500 euro. Dit is ongeveer 250 euro per wijk maar is niet strikt verdeeld. Bijv. in wijk 5 en 6 (die ook
leden buiten de stad hebben) zijn de reiskosten hoger. Er wordt in de meeste
wijken soms ook een eigen bijdrage gevraagd voor de activiteiten.
Tot slot wordt nog afgesproken dat er geen kerststukjes meer worden rondgebracht. Dit is eenmalig gedaan maar krijgt dus geen vervolg. De kerstkaart die
elk jaar naar alle leden verstuurd wordt, wordt zeer op prijs gesteld.
Sjoukje Benedictus, notulist
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Orgeldag Noord Nederland zaterdag 9 mei a.s.
Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminnaars. Al
vele jaren is deze dag als Orgeldag Noord-Nederland bekend, een dag waarop in
Noord Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel kerken de
deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld.
De dag wordt georganiseerd door de Stichting Hinsz-orgel Leens.
Ook dit jaar doet onze Gemeente daar weer aan mee en wordt ons Marcussen
orgel die dag door diverse (amateur) organisten bespeeld; uiteraard is onze eigen organist Eeuwe Zijlstra hierbij ook betrokken.
Op zaterdag 9 mei is onze Vermaning geopend van 10.00 – 16.00 uur
We kunnen die dag natuurlijk niet zonder gastvrouwen en gastheren. Het zou fijn
zijn als u die dag 1 of 2 uurtjes aanwezig wilt/kunt zijn.
Ik zie uw reactie
graag tegemoet!
Hartelijke groet,
Tiny Spanjer
t: 050 5776983
e:
tin.spanjer@planet.nl
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Maandag 23 maart
19.00 Doopsgezind koor in RodenDonderdag 26 maart
20.00 Avondgespreksgroep Assen,
bij de fam. Blanksma

Doopsgezinde Gemeente
Haren

Kerkdiensten Haren

Maandag 30 maart
19.00 Doopsgezind koor in Roden

i.v.m. het Corona virus zijn alle
activiteiten minimaal tot April
geannuleerd
Zondag 22 maart
10.00 Ds. Tj. Kindt

Woensdag 1 april
14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde
bij fam. Rietema met ds. V.d. Werf
19.30 Quiltgroep in de Voorhof
20.00 30+ bij Tonny

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

Maandag 6 april
14.00 Zusterkring
19.00 Doopsgezind koor in Haren

Zondag 5 april Palmpasen
10.00 Ds. R.P. Yetsenga
16.00 Kliederkerk in Groningen

Dinsdag 7 april
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf
19.45 Kerkenraad

Goede Vrijdag 10 april
19.30 Avondmaal, ds. Van der Werf

Woensdag 8 april
Redactie Gemeenteblad
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Zondag 12 april Pasen
09.00 Paasontbijt
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool?

Vrijdag 10 april
19.30 Avondmaal

Zondag 19 april
10.00 Br. F. Dukers

Dinsdag 14 april
14.30 Zusterkring Assen, V.d. Valk

Zondag 26 april
10.00 Ds. K. van der Werf
10.00 Zondagsschool (? vakantie)

Woensdag 15 april
19.30 Quiltgroep in de Voorhof

Andere activiteiten

Maandag 20 april
19.00 Doopsgezind koor in Haren

Maandag 16 maart
19.00 Doopsgezind koor in Roden

Maandag 27 april
Koningsdag: geen koor

Woensdag 18 maart
19.30 Quiltgroep in de Voorhof
19.30 GDS bijeenkomst over regiopredikant

Nieuw lid
Met attestatie is per 4 maart als lid
overgekomen vanuit de voormalige
DG Assen naar de DG Haren:
Zr. E. Meijering-van den Berg.
Hartelijk welkom!

Donderdag 19 maart
Ochtendgespreksgroep Assen
bij zr. Oostra
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Jaarverslag 2019 Doopsgezinde Gemeente Haren (deel 2)
CONTACTEN BINNEN DE GEMEENTE EN NAAR BUITEN
Kanselbloemen
Elke zondag als er dienst is in de kerk, staat er een mooi boeket bloemen op de
‘kanseltafel’. Na afloop van de dienst worden de bloemen gebracht naar een lid
of belangstellende als teken van verbondenheid met de gemeente en met elkaar.
De leden zorgen via een intekenlijst voor de bloemen of voor geld waarvoor de
coördinatoren zr. Tilstra en zr. Hoekema bloemen kopen.
Het Gemeenteblad jaargang 62 (verslag L. Huizinga)
In 2019 verschenen 11 Gemeentebladen. Zes hoofdartikelen werden door de eigen predikanten aangeleverd en twee door emeriti. Eén artikel werd geschreven
door een predikant/opbouwwerker. Het hoofdartikel in het kerstnummer werd
door de redactie verzorgd.
Het afgelopen jaar zijn 2 predikanten door verhuizing vertrokken , terwijl een
derde met ziekteverlof is. Het voorzien in hoofdartikelen voor 2020 baart de redactie wel enige zorg.
Zoals altijd zagen de bladen er weer zeer verzorgd uit. Dank gaat uit naar Frans
en Ellen van de lay-out en naar Anco die zorg draagt voor de verzending. Een
woord van dank is ook verschuldigd aan de koster van Groningen die zorg draagt
voor de kopieermachine.
Noordelijk Doopsgezind Koor (verslag M. Dijksterhuis)
De planning van het Noordelijk Doopsgezind Koor is, om in
ieder geval 1 x per jaar in Groningen, Haren, Roden of nog
een andere gemeente in het Noorden medewerking te verlenen aan een dienst, of een optreden te verzorgen. In de
praktijk is dit best wel een uitdaging om dit voor elkaar te
krijgen. In 2019 is dit niet helemaal gelukt. Met name in Groningen konden we
het afgelopen jaar geen geschikte en beschikbare datum vinden.
Voor 2020 gaan we daar ons best voor doen.
Waar we wel hebben gezongen in 2019 was: op 27 januari op World Fellowship
Day in Haren en op 2 juni in een ochtenddienst in Roden. Na dit optreden was er
een lunch bij Cnossen en begon de zomervakantie tot 2 september. Op 13 oktober hebben we een concert met aansluitend een High Tea in Roden gegeven en
op 20 oktober hebben we medewerking verleend aan de dienst in Assen bij 110
jaar kerkgebouw. Op 21 oktober was er de jaarlijkse ledenvergadering.
Op 15 december wilden we in Groningen zingen op een middag, maar er was al
een ander koor gepland, dus zongen wij de adventsliederen in de dienst in Roden. Op 24 december zong het koor in de kerstavonddienst in Haren.
Het koor telt momenteel 33 leden en staat onder leiding van Jellie Alkema. De
ene maand repeteren we in de kerk van Haren en de volgende maand repeteren
we in de kerk van Roden. De repetities van 19.00 uur tot 21.00 uur met een
pauze, worden als prettig en zeer inspirerend ervaren door de koorleden.
Adoptieprogramma van WereldWerk
Het beleid is om jaarlijks aan het eind van het jaar het opgehaalde geld voor de
adoptiekinderen gewoon helemaal af te dragen. We zijn dus afgestapt van een
vaste afdracht op jaarbasis zoals dit in het verleden gebeurde. De financiële administratie valt onder die van de doopsgezinde gemeente. De opbrengst van de
thermometer bedroeg in 2019 € 531 en met een bijdrage van enkele leden is
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totaal € 1262,81 afgedragen. Daarnaast heeft de zusterkring nog € 100 bijgedragen grotendeels afkomstig van de collecte op de adventsavond.
Aktie Pinkstergroet (verslag zr. en br. Huizinga)
In het kader van deze actie hebben we drie leden c.q. belangstellenden bezocht
en hen een attentie overhandigd. Zoals altijd waren de betrokkenen heel blij,
vooral met het bezoek. Ook wij hebben na afloop altijd een voldaan gevoel.
Groninger Doopsgezinde Sociëteit: GDS (Verslag A.A. de Vries)
Het GDS-bestuur heeft zich ingespannen om door bezoeken aan alle gemeenten
in het GDS-gebied en met behulp van een enquête boven water te krijgen waar
gemeenten behoefte aan hebben en welke problemen er zijn. De GDS probeert
te helpen, maar kan niet alles oplossen. Wat wel duidelijk is, is dat er ook de bereidheid moet zijn je open te stellen voor oplossingen die niet direct voor de
hand liggen. Verder zijn we in regionaal verband begonnen met het organiseren
van de buitendag. FDS, ring Zwolle en GDS organiseren deze ontmoeting die
heel speciaal wordt.
Jeugdwerk GDS (verslag Y. Krol)
In 2019 zaten er zeven kinderen op de zondagsschool. Zij kwamen eens in de
twee à drie weken bij elkaar in Haren. De leiding was in handen van AnneGeertje Hoekema. In verband met mijn ziekte en het vertrek van collega Jacob
Kikkert naar Curaçao was er in 2019 geen Kliederkerk. Het tienerwerk vond landelijk plaats in de vorm van Regioweekenden. De weekenden werden gehouden
in Giethoorn, Schoorl en Leeuwarden. Voor kinderen in de hoogste groepen van
de basisschool organiseerde WereldWerk in maart een Kinderconferentie op Dopersduin over 'de rechten van het kind'. Op dezelfde plek hielden de jongeren
van Menno's Global Village in mei een internationale jongerenconferentie. De
AKC verzorgde in de zomervakantie weer een groot aantal kampen voor jongeren
van 9 tot 21 jaar. Voor al deze landelijke activiteiten geldt dat ze ook door kinderen, tieners en jongeren uit het GDS-gebied bezocht worden. Tot slot kan nog
vermeld worden dat de ADS in 2019 drie extra jongerenwerkers aangenomen
heeft. Het team van de ADS bestaat nu uit zes werkers. Als regionale jongerenwerker heb ik nauw contact met deze collega's en schuif ik regelmatig aan bij
een overleg.
Broederschaps-/Gemeentevergaderingen ADS (verslag A.A. de Vries)
Heel 2019 stond in het teken van het nieuwe reglement. In de voorjaarsvergadering kon er gestemd worden. Maar helaas, er was geen quorum dus kon het reglement niet worden vastgesteld. In de volgende vergadering is er dan alleen
een meerderheid nodig. Er werd afgesproken dat een ieder die nu voor was in de
volgende vergadering ook weer voor zou stemmen. Maar in de zomer begonnen
een aantal van de tegenstemmers een actie om toch nog weer veranderingen in
het concept aan te brengen. Dus moest er in het najaar weer een stemming
plaatsvinden en weer was hierbij een quorum vereist. Weer te weinig deelnemers, dus weer geen vaststelling van het reglement. Een mogelijkheid is dan een
schriftelijke stemming, maar dan moeten er geen veranderingen meer worden
gedaan. Anders moet er weer een quorum zijn voor de vaststelling van het reglement. Die veranderingen kwamen er wel en dus werd de volgende vergadering gepland in het voorjaar van 2020. En hoewel die vergadering in een volgend
jaarverslag thuishoort, ga ik toch nog even door met dit verslag.
Nadat er een aantal amendementen waren behandeld en niet aangenomen, konden we eindelijk stemmen. Het reglement werd met algemene stemmen aangenomen. De ledenraad werd officieel benoemd.
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Een traject van drie jaar werd zo succesvol afgesloten.
FINANCIËN
Financiën, financiële commissie en onderhoud (verslag R.J. Nienhuis)
De jaarrekening 2019 laat een negatief exploitatieresultaat zien van € 5.208,-.
Dit is aanmerkelijk beter dan het negatieve exploitatieresultaat volgens de begroting van € 14.100,-. Het hoofdgeld blijft door de jaren heen behoorlijk op niveau ondanks een gestage daling van het ledental. Hier past dus zeker een compliment aan de leden en belangstellenden.
De inkomsten uit beleggingen zijn dit jaar flink gestegen. Het vermogen bestaat
inmiddels voor het grootste deel uit aandelen, dit in verband met de extreem
lage rentestand. We moeten dus in de toekomst rekening houden met koersmutaties die de waarde van het vermogen wezenlijk kunnen beïnvloeden. Deze
waarde-mutaties naar boven en naar beneden nemen we op de koop toe in de
wetenschap dat voor voldoende gespreide portefeuilles voor de (zeer) lange termijn er altijd een tendens naar boven is geweest.
Na het sombere jaar 2018 brak in 2019 de zon door op de financiële markten en
bleef die bijna gedurende het hele jaar flink schijnen. We konden dan ook per 31
december 2019 een groot bedrag bijschrijven bij de Reserve koersmutaties effecten. De financiële commissie blijft bij het beleid om niet al te veel mee te
gaan met de sterk wisselende sentimenten. De gemeente is vooral gediend met
een regelmatige stroom van inkomsten.
De financiële commissie heeft begin 2019 de conceptjaarrekening 2018 beoordeeld en voorzien van een positief advies.
Voorts heeft de financiële commissie een positief advies
gegeven bij de begroting 2020. Steeds als de financiële commissie bijeen komt, wordt ook de actuele stand van de effecten besproken. Zo nodig worden aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen betreffen evenwel slechts een beperkt deel van de portefeuille.
In 2019 is veel uitgegeven aan onderhoud. Ten eerste is de onderkant van de
kap van de Vreehof met Pur behandeld. Verder werd de beuk gekapt en vervangen door een perkje met een koekjesboom. Tenslotte werd het dakje boven de
voordeur van de Vreehof vernieuwd en werd dubbel glas aangebracht in het hele
kerkgebouw. Door het isolatieproject bedraagt de Reserve Onderhoud eind 2019
een negatief bedrag van € 30.033. De jaarlijkse reguliere toevoeging van €
5.000 zal worden verhoogd met het bedrag van de behaalde gasbesparing. In
2019 bedroeg deze besparing circa € 1.500. In verband met de plaatsing van
dubbel glas in december 2019 wordt voor 2020 een verdere besparing verwacht.
Vanwege rioolwerkzaamheden en de herinrichting van de Nieuwe Stationsweg
was de kerk op juli en 28 juli niet bereikbaar en mochten we gebruik maken van
’t Witte kerkje.
Menno Simons Stichting (verslag F. Riepma)|
De Menno Simons Stichting is nadrukkelijk en van oudsher een subsidiegever in
het noorden van het land. Daarnaast roepen wij doopsgezinde gemeenten uit het
hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting
stelt subsidies beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te werken
en is meer gericht op middelen dan op loonkosten.
In 2019 is er niet zoveel veranderd in de MSS. Ik denk dat de Doopsgezinde wereld om ons heen meer verandert. Er is ruim 20.000 euro uitgekeerd in bijdragen
aan zo’n 10 projecten, voornamelijk in Noord Nederland, aan diverse doelen van
groepen tot individuen. De grootste uitgave is die voor het GDS voor o.a. een
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bijdrage aan het jeugd en jongerenwerk. Gezien de ontwikkelingen hierbij zal de
toekomst uitwijzen hoe we hieraan kunnen blijven bijdragen.
HUISHOUDING EN ARCHIEF
Huishoudelijke dienst
Een ploegje zusters onder leiding van zr. Haadsma zorgde voor koffie
na de dienst en bij ledenvergaderingen. Zr. Haadsma zorgt voor de
inkoop van huishoudelijke zaken en coördineert de schoonmaak die
gedaan wordt door Jasminka Kovaević.
Archief (verslag br. S. Koorn)
In de eerste maanden heb ik de inventaris van 1940–1958/1958-2000 in concept
klaar gemaakt. En ter aanvulling van de archiefbescheiden nog een oproep in het
Gemeenteblad geplaatst. Hierop heb ik aanvullende archiefbescheiden ontvangen
van de voorzitter en secretaris. Deze aanvullende archiefbescheiden moeten nog
worden beschreven en ingevoegd.
Eind augustus en begin september 2019 hebben Anco en ik samen de Achterhof
opgeruimd. De helft van de voormalige zwarte kerkstoelen zijn afgevoerd. De
twee archiefkasten, die achterin in de Achterhof tegen de muur van de kerkenraadskamer stonden, werden vaak door allerlei ander opgeslagen materiaal geblokkeerd en zijn verplaatst dichtbij het toilet. Deze archiefkasten zijn beter bereikbaar. Aan de muur is nog een plank geplaatst om tijdelijk enige materiaal te
kunnen neerleggen. De ladder is opgehangen.
De inventarisatie wordt in 2020 voortgezet.
Mads Haadsma

Wegwijs in DG Haren
Voor onze leden uit Assen hebben we wat punten op een rij gezet zodat zij zich
sneller in onze gemeente thuis kunnen voelen.
- De aanvangstijd van de dienst is 10.00 uur, maar als er mensen met de trein
uit Assen komen wordt dat 10.05 uur.
- Tijdens de dienst is de voordeur op slot. De kerkzaal is dan bereikbaar via de
deur die uitkomt op de parkeerplaats achter de kerk.
- Als u de kerk binnenkomt via de voordeur, ziet u aan u rechterhand een ruimte
met tafels en stoelen: De Voorhof. Vervolgens komt u in de gang met kapstokken, keukenunit en helemaal rechts een toilet en bij de kerkdeuren de kerkenraadskamer. In de kerkzaal is rechts achterin nog een deur, die uitkomt in de
Achterhof, waar nog een toilet is, de verwarmingsketel en het archief. Er is een
achterdeur (nooduitgang) naar de parkeerplaats.
- Vrijwel elke zondag is er dienst. De ene week met ds. Van der Werf en de andere week is er een gastpredikant. Zie hiervoor het Gemeenteblad of de website
(www.dgharen.doopsgezind.nl).
- In de zomermaanden is er afwisselend dienst in onze kerk en ’t Witte kerkje
(van de Vrijzinnig Protestanten). De Stationsstraat uitlopen (5 minuten).
- Elke zondag is er koffiedrinken na de dienst. Daarom houden we de collecte
niet bij de deur, maar in het voorspel van het slotlied.
- Voor de collecte (er is er één) wordt het collecterooster van de ADS gevolgd,
aangevuld met goede doelen in de buurt of doopsgezinde activiteiten verder
weg.
Daarnaast hangt er een buis (’thermometer’) voor onze adoptiekinderen.
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- De kanselbloemen gaan als groet van de gemeente na de dienst naar een ziek
lid of een ander die aandacht verdient. De gemeenteleden zorgen zelf voor de
kanselbloemen. Hiervoor kunt u intekenen op de lijst op het tafeltje voor in de
kerk. U kunt ze zelf meenemen naar de dienst of hiervoor geld doneren.
- Circa om de 2 weken is er zondagsschool. De kinderen maken het begin van de
dienst mee en gaan dan naar hun eigen ruimte en komen bij de koffie weer terug
in de kerkzaal.
- De kerk is een aanbouw van de Vreehof (het huis dat op de hoek staat). De
benedenverdieping wordt verhuurd aan het Paramedisch Centrum; op de bovenverdieping zijn 2 ruimtes voor de zondagsschool en is het muziekarchief van het
Noordelijk Doopsgezind Koor ondergebracht.
- De gemeente is verdeeld in wijken met elk een wijkcontactpersoon. Er is aandacht voor lief en leed. Graag doorgeven als u weet dat iemand is opgenomen in
het ziekenhuis of langdurig ziek is. Leden en belangstellenden uit Assen en omgeving zijn ingedeeld bij Wijk 8; br. Gabe Hoekema is voorlopig coördinator van
deze wijk.
- In het Gemeenteblad en op de website staat de agenda met kerkdiensten en
activiteiten voor de komende maand. Van september tot mei is er om 19 uur
koorrepetitie op maandagavond, om de maand in Roden en Haren. De eerste
dinsdag van de maand is er ‘themaochtend’ (gesprekskring met ds. Van der
Werf) om 9.45 uur in de Voorhof, ook in de vakanties. De zusterkring wordt gehouden op de tweede maandag van de maand om 14.00 uur in de Voorhof.
- Vraag gerust aan de leden uit Haren als iets niet duidelijk is.
Mads Haadsma, secretaris
Jaarverslag predikant 2019 DG Haren
Diensten, themaochtend en Kring Paterswolde.
Het jaar 2019 was een jaar met enkele bijzondere diensten.
De startdag met maaltijd, de bijzondere Goede Vrijdagviering en de Kerstviering met koor. Op deze diensten kijk ik
met een goed gevoel terug. Vooral ook op de Kerstdienst
met koor in december, waar tevens mensen uit Assen en
Roden waren. Iedere eerste dinsdag van de maand is er de themaochtend. Dit
jaar zijn we begonnen met het lezen van het Lucas evangelie.
De Kring Paterswolde is dit jaar twee keer bij elkaar gekomen. Op de bijeenkomst van november 2019 heb ik de middag verzorgd met een dia-presentatie
over de Herrnhutters in het plaatsje Neu Gnadenfeld.
Pinksteren
Het is jammer dat ik met Pinksteren niet de dienst kon leiden. Dit vanwege het
verkeerde inplannen van mijn vakantie door het reisbureau. Het was de bedoeling dat ik de vrijdag vóór Pinksteren terug zou zijn van vakantie maar door een
fout was dat pas de dinsdag ná Pinksteren.
Geen diensten in Haren.
In de zomer zijn de kerkdiensten over en weer in de eigen kerk en in het Witte
Kerkje. Door de verbouwing aan de straat, zijn er enkele diensten in het Witte
Kerkje geweest.
DG Assen
Voor mij is het ook plezierig wanneer de DG Haren, de dienst annuleert zoals bijvoorbeeld op 20 okt 2019 vanwege het jubileum van de DG Assen. Omdat de
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dienst in Haren niet doorgaat, geeft het mij ook de gelegenheid om ook naar
Assen te gaan om daar het 110-jarig jubileum mee te vieren. Het was een jubileum wat tevens in het teken stond van het opheffen van de gemeente Assen,
waarbij er inmiddels leden van Assen naar Haren zijn gekomen.
Herdenkingsdienst.
Traditioneel is deze dienst in november. Een bijzondere dienst die altijd ‘anders
dan anders’ is door het herdenken en gedenken van mensen.
Pastoraat
`Je komt altijd te weinig en altijd te laat´, is een gezegde onder pastorale werkers. Toch hoop ik niet te worden herkend in dit beeld omdat ik zelf de persoonlijke contacten het belangrijkste element vind van het gemeente-zijn.

Regiopredikant 2021?
Vanaf november 2019 is er intensief overleg met de voorgangers van het GDSgebied om te komen tot een ‘regiopredikant’. Op woensdag 15 november 2019
is hiervoor een eerste bijeenkomst geweest in DG Haren, uitgaande van het
GDS-bestuur samen met de predikanten. De bedoeling is om in het GDS gebied
een vaste predikant te hebben die werkzaam zal zijn in verschillende kleine gemeenten. Dit plan is inmiddels in ontwikkeling.
Predikantenconvent en afscheid Ds. J. Kikkert.
3 tot 4 keer per jaar komen de predikanten van het GDS-gebied bij elkaar.
Vaak in de Vermaning van Groningen om te praten over de ontwikkelingen in
Doopsgezind Nederland. De laatste keer zijn we bijeengeweest om te praten over
het plan van een regiopredikant. Ook hebben wij als groep van predikanten op
dinsdag 25 juni 2019 afscheid genomen van Ds. J. Kikkert.
Ik kijk met een goed gevoel terug op 2019.
Ds. Kl. v.d. Werf.

Gespreksgroep in Assen
Na het opheffen van de Doopsgezinde Gemeente Assen
was er wel de wens om de gespreksgroep op Donderdagmorgen te laten doorgaan, maar dan bij een van de leden
thuis. Ook de andere gespreksgroep komt gelukkig weer
bij elkaar.
En zelf vond ik het ook fijn om met de groep door ta gaan.
Helaas overleed Geert de Jong aan het einde van het jaar en in hem missen we
een meelevend lid met een eigen inbreng.
We gaan verder met alleen zusters,
De eerste keer in Januari hebben we gesproken over de doop. Ik probeer de lezingen van de omliggende zondag te lezen. Juist ook omdat een aantal van de
kleine groep vaak niet in staat is in Haren de dienst bij te wonen.
De doop. Naar aanleiding van de doop van Jezus door Johannes. We spraken
over onze eigen doop, voor een enkele een wederdoop na als kind gedoopt te
zijn geweest, voor een ander alleen de kinderdoop uit respect voor de ouders.
Voor de meesten al heel lang geleden.
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We gingen na wat er nu precies over die doop van Jezus gezegd werd. Het bleek
dat de heilige geest een grote rol speelde, misschien wel meer dan het water. We
hoorden ook hoe Paulus er mee omging en dat de belijdenis, het geloof, belangrijker was dan het water als bevestiging van dat geloof.
De tweede keer spraken we over : Gij zult niet doden. Uit Exodus en uit Mattheus 5. Hoe Jezus de kern van dat gebod, van dat woord aanduidt en dan gaat het
over een bepaalde manier van omgaan met elkaar. Doodslag en moord is in die
omgang het extreme. En zo kwam ook de doodstraf aan de orde, die in het Oude
Testament nog zeker wel bestaat. Naar dan steeds als het leven van een ander
in gevaar wordt gebracht, of als God verketterd wordt.
Donderdag 19 maart komen we weer bij elkaar. Dan zullen we weer naar de lezing van een van de omliggende zondagen kijken.
Voor mij is het een heerlijke ochtend. De groep is klein van omvang (7) maar
intens in het gesprek.
Gabe Hoekema

Kringen in Assen
Veertien leden en belangstellenden uit de voormalige DG Assen, maken nu deel
uit van de DG Haren. Dat wil niet zeggen dat er niets doopsgezinds meer gebeurt
in Assen.
De Avondgespreksgroep komt donderdagavond 26 maart om 20.00 uur weer bij
elkaar. Deze keer bij de fam. G. Blanksma die ook het thema van de avond
voorbereidt. De groep bestaat momenteel uit acht deelnemers. Soms vullen we
de avond zelf in met een onderwerp en soms vragen we een predikant om de
avond te begeleiden. We hebben ons de afgelopen keren bezig gehouden met
het jaarthema ‘Vanwaar komt mijn hulp’. Ook hebben we een keer onder leiding
van ds. S. Van Hoorn-Dantuma gesproken over wat het afscheid van de DG Assen met ons doet, hoe we elkaar vasthouden en hoe we de weg naar de toekomst zien. Contactpersoon is zr. J. Wester tel. 0592-248053. Op 26 maart bepalen we ook de vervolgdatum.
In Assen is ook een Zusterkring. Hiervoor zijn de volgende data vastgelegd:
14 april en 12 mei om 14.30 uur in Hotel Van der Valk. Contactpersoon is zr. R.
de Poel.
De Ochtendgespreksgroep (onder leiding van ds. Hoekema) regelt per keer de
volgende ochtend en ook bij wie deze plaats vindt. De komende bijeenkomst is
op 19 maart bij zr. Oostra.

Zusterkring Haren/Groningen
10 februari 2020
Gerbrig opende met een hartelijk welkom, in het bijzonder aan onze gast Nellejet Zorgdrager, en las een
stukje uit het boekje “Overdrijvende Wolkenvelden”
van Toon Hermans: “Bospad”. We zongen lied 419:”
Wonen overal “
Na de thee was het woord aan Nellejet. Al meer dan
vijftig jaar reist ze geregeld naar het noorden van
Scandinavië, daar ligt: in Noorwegen, Zweden, Finland en stukje Rusland, Lapland. Daar wonen De
Samen, een van oorsprong nomadisch volk, ook wel
Lappen genoemd, wat ze zelf als een scheldwoord
beschouwen. Je kunt de inwoners van Lapland dus
beter maar De Samen of Saami noemen.
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Nellejet is in haar studententijd met Lapland in aanraking gekomen en raakte
steeds meer betrokken en geïnteresseerd. Ze heeft daar vaste vriendschappen
gesmeed en spreekt hun taal. (Welke vele variaties kent). Vaak verblijft ze in de
plaats Kautokeino in het Noorse deel van Lapland. De Samen hebben sinds 1989
in elk Scandinavisch deel van Lapland een eigen parlement, en hebben een eigen
vlag. De traditionele kleurrijke klederdracht wordt meer en meer tot folklore gerekend, evenals de muziek van de Samen, de zogenaamde joik. Maar op zondag
en natuurlijk tijdens een bruiloft is de klederdracht nog volop aanwezig.
Zeker er is op internet veel informatie te vinden over Lapland maar om het te
horen van iemand die er zo van dichtbij en betrokken over spreekt is prachtig.
Ook de foto’s via de beamer gaven een mooie indruk. Ze reisde mee op een slede en sliep in de tenten die dan ter plekke werden opgezet.
Natuurlijk is er in al die jaren heel veel veranderd. De Samen leven al lang niet
meer in hun koepelvormige tenten of houten hutten. Moderne stenen huizen zijn
er gekomen. Ook de jaarlijkse voedseltrek in het voorjaar met hun kudden rendieren naar de kust, is niet meer zo sterk. Het vervoermiddel bij uitstek in dit
gebied de slede, getrokken door rendieren, werd vervangen door de sneeuwscooter. Nellejet vertelde boeiend over allerlei zaken, de tijd vloog om. Ze werd
hartelijk bedankt voor deze mooie en interessante middag.
9 maart 2020
Deze middag was onze gast ds Klaas van er Werf
met zijn gekozen onderwerp: Geloven op de grens.
Van Friesland en Groningen wel te verstaan!
Eerst opende Gerbrig met het spreken over de internationale Vrouwendag, gisteren, in het teken van
vrijheid. Deze dag is ontstaan in de 20ste eeuw doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, o.a. voor
arbeid en kiesrecht. Veel is er veranderd maar nog
steeds is er aandacht nodig. Ook ging de 85 ste Boekenweek weer van start met als thema: Rebellen en
Dwarsdenkers.
Na nog een lied en de thee was het woord aan Klaas
van der Werf. Hij nam ons mee op zoektocht naar die vele kleine kerken, in het
grensgebied van Friesland en Groningen. Vertelde veel over het ontstaan van
veel van deze kerkjes. In Kollum, Bergum, Visvliet, Veenwouden, Damwoude
met ook zijn Cichorei fabriek in oorlogstijd en “vermaningspad”, Zwaagwesteinde, Westereen, Buitenpost,
Gerkesklooser, Houtingehage, Rottevalle, Grijpskerk en nog vele andere dorpen
en gehuchten. In een ver verleden was dit een groot heide gebied met een arme
bevolking. De Doopsgezinden (Mennonieten) waren en zijn nog steeds een grote
groep in Friesland en bouwden er vele kerken door de jaren heen. Een paar zusters hebben ook roots in Friesland! Het is ontzettend leuk zoveel te horen en foto’s te zien over hoe het gebied zich ontwikkeld heeft. Een stukje geschiedenis.
Ds Klaas werd hartelijk bedankt voor deze opnieuw heel interessante middag.
Onze volgende en alweer laatste reguliere middag is 6 april, dan komt de heer
Wytse Brandsma onze aandacht vragen voor de bevestigingsleer van wijlen
dr.Anna Terruwe (1911-2004). Als arts specialiseerde zij zich in de psychiatrie.
Graag allen tot dan.
(Onze laatste bijeenkomst van het seizoen is waarschijnlijk woensdag 13 mei).
Ria Dijkman
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Zaterdag 18 April 2020

'MCC-100-years-Future'
Viering 100 jaar Mennonite Central Committee
(MCC) in Haarlem.

Mennonite Central Committee (1920 - 2020)

In 2020 viert Mennonite Central Committee (MCC) haar 100-jarig bestaan. In de
beginjaren hield MCC zich vooral bezig met hulp aan doopsgezinden in de Oekraïne. Tegenwoordig is men in meer dan vijftig landen actief met (nood)hulpacties, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het versterken van
vredesinitiatieven.
Vandaag de dag lopen veel projecten van andere
instanties via MCC, zoals projecten van Doopsgezind Wereldwerk. Verder zijn na de Tweede Wereldoorlog honderden Nederlandse doopsgezinde
jongeren als trainee of projectvrijwilliger verbonden geweest met MCC. Dit eeuwfeest wordt ook
in
Nederland gevierd en wel op:

Zaterdag 18 april 2020 in de
Doopsgezinde Kerk te Haarlem
Iedereen die op enigerlei wijze is betrokken (of is
geweest) bij het werk van MCC, is uitgenodigd
om op 18 april a.s. op deze dag in Haarlem aanwezig te zijn. Te denken valt aan trainees, vrijwilligers, contactpersonen van zending en doopsgezind wereldwerk in doopsgezinde gemeenten,
kerkenraden etc.
Er zullen informatieve lezingen zijn, waarin soms kritisch wordt gekeken naar
fondswerving en projectkeuzes. Verder zullen er diverse workshops zijn, uiteenlopend van kennisoverdracht over projecten tot creatieve activiteiten zoals het
maken van een grote muurschildering, het werken aan een comforter (lappendeken) en deelname aan een ad hoc koor.
Plaats: Doopsgezinde gemeente Haarlem, Frankestraat 24, 201 1 HV Haarlem
Datum: zaterdag 18 april 2020 Tijd: 10.30- 16.30 uur.

100 jaar geleden
Honderd jaar geleden klonk er een roep om hulp van doopsgezinden in de Oekraine. De revolutionaire omwenteling bracht vanaf 1918 ook ziekte en hongersnood met zich mee. Doopsgezinden in Europa, Canada en de Verenigde Staten
sloegen de handen ineen om te helpen. In Nederland werd daartoe de Commissie
voor Buitenlandsche Nooden opgericht. In Amerika en Canada bundelde een
’centraal comité’ de inzamelingsacties. Wereldwijd beloofden doopsgezinden om
mensen die honger leden te helpen, om te beginnen in de Oekraïne. Het comité
kreeg gaandeweg de naam Mennonite Central Committee, oftewel MCC. In die
eerste jaren kregen duizenden mensen via MCC voedsel en verscheepte het tractoren en zaaigoed voor de toekomst.
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Vandaag de dag
Vandaag de dag lopen veel projecten van andere instanties via MCC, zoals projecten van Doopsgezind Wereldwerk. Verder zijn in de decennia na de Tweede
Wereldoorlog honderden doopsgezinde jongeren uit Nederland als trainee of
project-vrijwilliger met MCC verbonden geweest. Daarom wil MCC-International
het eeuwfeest naast andere landen ook in Nederland vieren. En wel op:
Zaterdag 18 april. Iedereen die op enigerlei wijze is betrokken (of is geweest) bij
het werk van MCC, is uitgenodigd om op 18 april a.s. in Haarlem aanwezig te
zijn. Te denken valt aan trainees, vrijwilligers, contactpersonen van Zending en
Doopsgezind Wereldwerk in doopsgezinde gemeenten, kerkenraden etc.
Er zullen informatieve lezingen zijn, waarin soms kritisch wordt gekeken naar
fondswerving en projectkeuzes. Daarnaast zullen er diverse workshops zijn, uiteenlopend van kennisoverdracht over projecten tot creatieve activiteiten zoals
het maken van een grote muurschildering, het werken aan een comforter (lappendeken) en deelname aan een ad hoc koor.
Iedereen die zich wil oriënteren op de vraag hoe hedendaags hulpwerk verantwoord gestalte kan krijgen, is zeer welkom. Het MCC-eeuwfeest is zeker geen
nostalgisch terugblikken op wat was, maar veel meer een uitdagende dag. Vanuit
praktisch geloven en betrokkenheid op de toekomst voor volgende generaties
kunnen we elkaar hernieuwde motivatie geven en handreikingen doen voor persoonlijke inzet.
Hopelijk tot ziens op de 18e april 2020 in ‘De Grote Vermaning’ van Doopsgezind
Haarlem. Namens de Werkgroep MCC-100-years-Future,
Sybout van der Meer. Informatie staat op de website www.dgwereldwerk.nl.
Opgave en informatie.
In verband met de catering is het gewenst dat u zich vooraf en wel uiterlijk 11
april opgeeft bij onderstaand email-adres. U kunt daar ook terecht voor eventuele vragen:
Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind Wereldwerk:
secretariaat@dgwereldwerk.nl

Opgave en informatie
In verband met de catering (inclusief lunch) is
het gewenst dat u zich vooraf en wel uiterlijk 11
april opgeeft bij onderstaand email-adres.
U kunt daar ook terecht voor eventuele vragen:
Gerrit Jan Romeijn,
secretaris Doopsgezind Wereldwerk,
secretariaat@dgwereldwerk.nl
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Expositie en muziek in Doopsgezinde Kerk
HEERENVEEN – De Heerenveense kunstschilder Dimitri Feenstra exposeert zondagmiddag 26 april in de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen. Deze middagexpositie wordt muzikaal omlijst door het Strijkersensemble
onder leiding van Henk Louwrink (piano). Aanvang: 15.30 uur. Dimitri Feenstra
(1977, Hommerts) studeerde af aan de kunstacademie Minerva richting autonoom schilderen en werd daarna toegelaten tot de tweede fase van de opleiding
aan het Frank Mohr Instituut, waar hij zijn ‘master’ haalde in 2003.
Tegenwoordig schildert hij vooral landschappen met olieverf, het liefst naar
waarneming en op paneel. Het gaat hem meer om de sfeer en ervaring van een
landschap weer te geven dan een exacte, natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid. Een geliefde plek voor hem om te schilderen zijn het Waddengebied n
de Waddeneilanden.
De meeste schilderijen die tijdens de expositie in de kerk te zien zijn, vonden
daar hun inspiratie. Naast landschappen schildert Feenstra ook autobiografische
schilderijen waarin zijn gezin en het vaderschap de hoofdrol spelen. Tevens
maakt hij tegelmatig modeltekeningen met een groepje kunstenaars in Groningen.
In de pauze van het optreden van het Strijkersensemble en na afloop is er ruimschoots de gelegenheid de expositie te bekijken. De toegang is vrij,
er is een collecte bij de uitgang.
Informatie bij Johan G. Koers (tel. 0513-636333;
mailadres jgkoers@telfort.nl).
Met vriendelijke groet,
Jan Koers
Activiteitencommissie Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

21

