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Herfst 

 

Geen mooiere tijd dan de herfst als je van sentimenten houdt. Als het een beetje 

wil verschiet het bladerdak, voor het afscheid neemt, formidabel van kleur, en 

druipend van regen schiet de zon nog een keer door het dunner wordend gebla-

derte. 

Rilke ziet in dat afscheid een aansporing, een aansporing aan 'de Heer' en begint 
dus als een gebed, er volgt dan met een aansporing  een aansporing aan ons, de 

lezers.  

 

Herfstdag 

Heer, het is tijd. De zomer was zo rijk. 

Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers 

En laat de winden op de velden vrij. 

 

Beveel de laatste vruchten rijp te zijn; 

Verleen ze nog twee zuidelijker dagen, 

Bereid ze tot volkomenheid en jaag 

Een laatste zoetheid in de zware wijn. 

 

Wie nu geen huis heeft, bouwt er geen meer. 

Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, 

Zal waken, lezen, lange brieven schrijven 

En rusteloos door lange lanen dwalen 

Als de bladeren op de herfstwind drijven. 

 

 

Als je jonger bent is dit een prachtig gedicht om alvast wat te oefenen in vergan-

kelijkheid. Als je ouder bent biedt het een mooie gelegenheid om je voor te stel-
len wat voltooiend leven zou kunnen zijn: een open einde en je nog een laatste 

zoetheid laat jagen in de beker die voor je staat. Vond je een thuis, geniet ervan, 

heb je je nooit erg thuis gevoeld in het leven dat je gegeven was, laat het ver-

der. Alleen zijn was blijkbaar je thuis.  Waken, lezen, schrijven was je onderko-

men. In de geest van de andere dichter die met het oog op dezelfde levensfase 

sprak "alleen in mijn gedichten kan ik wonen".  Rust is voor dergelijke rustelozen 

nooit een doel, laat je je drijven. 'On the move' als een blad dat rust op de 
herfstwind. 

Een gebed, in de voltooiing, vol passie en liefde, om het Leven, vol aansporing 

naar 'God' om ook in deze levensfase vitaal te zijn, waarna de dichter jou aan-

spoort de diepe zin van de Herfstdag te genieten. 

Tjalling Kindt 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

  

  

AGENDA ONDER VOORBEHOUD I.V.M. 

MOGELIJKE AANSCHERPING VAN DE 

CORONAMAATREGELEN 

 

Donderdag 19 november 

19.30 uur Najaarsleden- 

vergadering online 

deel 1 

Vrijdag 20 november 

14.30 uur Werkplaats ‘Schilderen 

achter glas’ met  

ds. Tjalling Kindt 

18.00 uur Bijbel, pizza en bier 

  

Zondag 22 november 

10.00 uur Dienst* met  

ds. Geert Brüsewitz 

Dinsdag 24 november 

19.30 uur Avondbijeenkomst met 

koffie of thee 

Donderdag 26 november 

19.30 uur Najaarsleden- 

vergadering online 

deel 2 

Vrijdag 27 november 

14.30 uur Werkplaats ‘Schilderen 

achter glas’ met  

ds. Tjalling Kindt 

  

Zondag 29 november 1e Advent 

10.00 uur Avondmaalviering* 

met ds. Tjalling Kindt 

Dinsdag 1 december 

10.00 uur Koffiemorgen 

14.30 uur Broederkring 

 

AGENDA ONDER VOORBEHOUD I.V.M. 

MOGELIJKE AANSCHERPING VAN DE 

CORONAMAATREGELEN 

 

Zondag 6 december 2e Advent 

10.00 uur Dienst* met  

ds. Afke Boezewinkel 

Dinsdag 8 december 

18.00 uur Mennomaaltijd 

Woensdag 9 december 

14.30 uur Poëziekring met  

ds. Tjalling Kindt 

  

Zondag  13 december 3e Advent 

10.00 uur Dienst* met  

ds. Renze P. Yetsenga 

16.00 uur Lichtceremonie van het 

Platform Religie en Le-

vensbeschouwing 

Woensdag 16 december 

19.30 uur Adventsbijeenkomst met 

koffie of thee 

  

Zondag  20 december 4e Advent 

16.00 uur Kerstkliederkerk* 

‘s Morgens geen dienst 

  

Vrijdag  25 december 

Eerste Kerstdag 

10.00 uur Kerstviering* met  

ds. Geert Brüsewitz 

Zondag 27 december 

 Geen dienst 

  

Donderdag  31 december 

Oudjaarsdag 

17.00 uur Dienst* met  

ds. Geert Brüsewitz 

 

*Voor alle kerkdiensten geldt: 

  opgeven bij de secretaris: 

  secr.dgg@outlook.com  

  of tel. 0595-432295 

mailto:secr.dgg@outlook.com
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Collecterooster 
 
Voor de komende weken ziet het rooster er als 

volgt uit: 

 8 november:  ADS gemeenteopbouw 

 15, 22 november: Hospice  

 29 november: Adoptiekinderen 

 6, 13 december: Voedselbank 
 25 december: ADS Wereldwerk 

 31 december: Adoptiekinderen 

 

 

 

De bijdrage kan overgemaakt worden naar het rekeningnummer van de Diaco-

nie: NL03ABNA0570142547, Diak. Fonds Doops. Gez. Gem.  
Onder vermelding van de datum van de betreffende collecte + doel.  

 
 

 

 

Kort nieuws uit de KR vergadering van 8 oktober 2020 

 

Deze vergadering zijn alle leden van zowel KR Beheer als KR Beleid aanwezig. 

Alex opent de vergadering met het lezen van “Gelijk hebben is niet belangrijk, 

samen gelukkig zijn wel” . Uit: De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor 

neemt - rust vinden in een drukke wereld, geschreven door Haemin Sunim 
Onderwerpen vanavond zijn o.a. de najaarsledenvergadering, de diensten en an-

dere activiteiten in de kerk met de corona-maatregelen vanuit de overheid, en de 

GDS plannen voor de toekomst.  

 

De organisatie van de najaarsledenvergadering vraagt voorbereiding; hoe ieder-

een te bereiken om mee te kunnen luisteren en/of spreken én om te stemmen.   
Op de ledenvergadering zullen een aantal KR leden aftreden en nieuwe kandida-

ten voorgesteld worden. Tevens natuurlijk de ‘gewone’ zaken als jaarrekening 

2019 en tegelijk de begroting voor 2020. Daarnaast komt de KR met een voor-

stel hoe nu verder te gaan na /met de uitslag van de gehouden enquête.  

 

Een voorbereidingscommissie bestaande uit Alex, Marinus, Marjolijn, Diederik en 

Durk zal dit verder uitwerken. Zij zullen ook een definitieve datum vaststellen.  
 

Voorlopig zullen de diensten wel in de kerk gehouden worden met dezelfde regels 

(afstand, opgave, max. 30 personen, niet zingen).  Iedereen zal gevraagd wor-

den om een mondkapje te dragen bij het lopen door het gebouw.  De diensten 

zijn ook digitaal te volgen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om degenen die 

hiervoor al het werk verrichten (Diederik en Nynke) te ondersteunen zodat zij 
iets minder belast worden. 

 

In de GDS hebben de  predikanten een voorstel om toe te werken naar een re-

gioteam (i.p.v. het aanstellen van een regio-predikant). Dat vraagt moed om de 

autonomie van de verschillende gemeenten wat los te laten. Een groepje van een 
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aantal GDS bestuursleden aangevuld met een aantal gemeenteleden zal dit ver-
der uitwerken. 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Einde van de Doperse Dis 
 
Na acht jaar is de Doperse Dis  
opgehouden te bestaan.  

 

Op de prachtige benefietavond eind februari had-

den we er nooit bij stilgestaan dat dis van half 

maart afgezegd zou kunnen worden vanwege oplo-

pende besmettingen met het Coronavirus. Na de 
versoepelingen van de lockdown maatregelen in 

juli, dachten we even dat we weer zouden kunnen 

opstarten. Het bleek echter heel ingewikkeld om zowel in de keuken als in de 

zaal de maaltijd goed te organiseren, afgezien nog van de randvoorwaarden, zo-

als aankomst en vertrek van de gasten buiten.  

 
Daarbij konden we minder op de dragende vrijwilligers rekenen, omdat verschei-

dene van hen in de risicogroep vallen. Verder zou de situatie ten aanzien van een 

eventuele opleving van het Coronavirus erg onzeker blijven. Al met al hebben 

deze overwegingen geleid tot het stoppen met maaltijd, al was het met veel pijn 

in ons hart. We hadden juist in deze tijd onze gasten graag het extraatje gebo-

den, dat de maaltijd voor altijd hen was.  

 
Het was een voorrecht om deze bijzondere gasten in onze kerk te mogen ont-

vangen, van een voedzame maaltijd te voorzien en sfeer en gezelligheid voor 

hen te scheppen. Ook wat het heel bijzonder om te mogen samenwerken met 

vrijwilligers van verschillende achtergronden. Voor velen daarvan raakte de Do-
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pers Dis de kern geloven. Net als onze gasten zullen wij als vrijwilligers de Do-
perse Dis daardoor zeker gaan missen.  

 

Wij willen iedereen bedanken die in de afgelopen acht jaar de Doperse Dis heeft 

mogelijk gemaakt en met de gasten en vrijwilligers heeft meegeleefd. Wij zijn er 

dankbaar voor dat we dit prachtige diaconale project in onze gemeente gestalte 

hebben mogen geven.  
Omdat we er niet van waren uitgegaan dat we op zo korte termijn zouden stop-

pen met de Doperse Dis en we nog pas een benefietavond hadden georgani-

seerd, staat er nog een aardig bedrag op de rekening. Dit bedrag was ons toe-

vertrouwd om maaltijden voor daklozen van te bekostigen. Daaraan willen we 

het blijven besteden. Er zijn plannen om in de Open Hof gratis maaltijden aan 

gasten te verstrekken. Dat zou een mooie voortzetting van de doperse dis zijn.  
Naast de teleurstelling over het stoppen van de Doperse Dis, kijken wij met 

dankbaarheid terug op acht mooie jaren met heerlijke maaltijden en heel bijzon-

dere ontmoetingen! 

 

Mede namens de vrijwilligers van de Doperse Dis, 

Pijke Vossestein en Romkje Veenstra 
 

 

 

Adoptiekinderen 

 
Op dit moment sponsoren we vier kinderen in Brazilië, daar is de situatie moei-

lijk, alle scholen en dagcentra in en om Curitiba zijn dicht. Maar men houdt con-

tact met de families en helpt waar mogelijk met eten en geestelijke bijstand. 

Daarnaast twee kinderen in Tanzania, daar zijn de scholen wel open, maar de 

armoede neemt toe, doordat er steeds meer werkloosheid is en daardoor voed-
seltekorten.  

Vorig jaar hadden we besloten om het aantal adoptiekinderen terug te brengen 

naar vijf. Bij nader inzien vinden we het in deze tijd niet gepast om dit nu te 

doen en hebben besloten voorlopig zes kinderen te blijven sponsoren. We gaan 

terug naar vijf kinderen op het moment dat één van de kinderen die we nu spon-

soren uit het sponsortraject gaat omdat het van school gaat. In november en 
december zullen we ook nog een keer voor de adoptiekinderen collecteren.  

 

 

Hieronder een berichtje uit Brazilië. 

 

Curitiba, 1 oktober 2020.  
 

Beste Amas-sponsors, 

 

2020 is een ongebruikelijk jaar. De pandemie van het coronavirus heeft de 

hele wereld getroffen. In Brazilië is het niet anders. Scholen en dagcentra 

zijn sinds maart gesloten. Het is een moeilijke tijd voor ons omdat we we-

ten dat veel gezinnen het zwaar hebben en door moeilijke tijden gaan en 
we proberen nog steeds gezinnen daarin te helpen We geven ze voedsel, 

fruit en groenten en psychologen, pastors en sociaal adviseurs zijn er altijd 
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om met gezinnen te praten. Helaas mogen we in deze tijd geen direct con-
tact hebben met onze kinderen en tieners. Maar wij zijn altijd in contact 

via whatsapp, video's en gesprekken. Dit jaar is alles anders met de kin-

derbrieven. Een groot deel van de brieven zijn geschreven door opvoeders 

of familieleden van de kinderen, aangezien de kinderen er niet zijn. Helaas 

zijn er ook brieven zonder foto, omdat contact op dit moment ook is niet 

zo gemakkelijk of welkom is voor ouders. We vragen uw begrip en we ho-
pen op God dat alles volgend jaar weer werkt Normaliteit komt zodat we 

weer bij onze kinderen en tieners kunnen zijn.  

 

Moge God u rijkelijk zegenen.  

AMAS-team 

 
Brief van Sjoukje Wethmar, coördinator van het adoptieproject ‘Geef een kind 

een kans’.  

 

Delft, 4 nov. 2020. 

 

Lieve donoren van ‘Geef een kind een kans’, 

 
Corona veroorzaakt niet alleen bij ons problemen, maar maakt het leven 

van de mensen in de armere landen nog extra zwaar. In Brazilië en Para-

guay mogen de kinderen al vanaf maart vrijwel niet naar school of dag-

verblijf. Behalve het feit dat ze daarom overdag geen opvang hebben wat 

hen veiligheid geeft, missen ze onderwijs. Die verantwoordelijkheid komt 

nu bij de verzorgers en begeleiders. Zij proberen de kinderen, die natuur-
lijk geen toegang hebben tot internet, thuis via telefoons de digitale lessen 

van school te laten volgen. U begrijpt dat dat niet eenvoudig is. Omdat de 

kinderen niet naar school gaan, krijgen ze ook de schoolmaaltijden niet. 

Ook dat komt op de schouders van de verzorgers en begeleiders. Zij ma-

ken voedselpakketten om te verdelen over de families, want de economi-

sche omstandigheden zijn er natuurlijk niet op vooruit gegaan.  
 

In Tanzania mogen de kinderen wel weer naar school. Digitaal onderwijs is 

totaal onmogelijk omdat nagenoeg niemand een computer heeft of toe-

gang tot internet. De economische omstandigheden zijn gewoonweg be-

roerd. Maar gelukkig krijgen deze kinderen dus behalve onderwijs ook 

weer een maaltijd per dag nu ze weer naar school mogen.  

 
Vorig jaar hebben we u al verteld dat we in de meeste gevallen niet meer 

per individueel kind berichten aan u doorgeven. We vertellen u de verha-

len zoals wij die van de scholen en de dagcentra ontvangen. En dit jaar is 

het erg moeilijk om genoeg informatie binnen te krijgen van alle projecten. 

 

U begrijpt hoe ongelooflijk belangrijk uw bijdrage is. Dank zij u hebben wij 
ook dit jaar weer kinderen kunnen helpen. 

 

Heel veel dank en hartelijke groet, 

Sjouke Wethmar  
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Lichtceremonie 2020 
 

Zondagmiddag 13 december, 16:00 uur,  

in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

Iedereen is welkom om online deel te nemen! 

 

thema: VRIJHEID 

  
In de huidige coronacrisis wordt veel gesproken over het thema ‘vrijheid’ 

en worden we geconfronteerd met beperkingen.  

Begroetingen en ontmoetingen gaan niet meer zoals we willen; 

we hebben noodgedwongen vaak mondkapjes op  

en deelname aan openbare en zelfs aan privé activiteiten wordt ingeperkt. 

  

Hoe wordt vanuit de verschillende religies en  

levensbeschouwingen gekeken naar vrijheid?  
Waarin en hoe vind je vrijheid?  

 

Daarover gaat de Lichtceremonie 2020 van het  

Platform Religie en Levensbeschouwing.  

dit jaar dus in onze kerkzaal 

Deelname is dit jaar uitsluitend mogelijk via  

een rechtstreekse videoverbinding. 

 

  

Iedereen kan op 13 december om 16.00 uur klikken  
(geen inlogcode nodig) op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-

Doopsgezinde-Gemeente-Groningen 

 
Platform voor Religie en Levensbeschouwing is in 2002 opge-

richt om in Groningen onderlinge samenwerking, respect en so-

lidariteit te bevorderen tussen verschillende religieuze en le-

vensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen de burgers 

algemeen. 

www.platform-groningen.nl 
 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen
http://www.platform-groningen.nl/
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 22 november 

10.00 Ds. M.L. Bruggen 
 

Zondag 29 november 

Eerste Advent 

10.00 Ds. K van der Werf 

 

Zondag 6 december 
10.00 Ds. N.C. Meihuizen 

 

Zondag 13 december 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

dienst in DG Groningen 

 

Zondag 20 december 
16.00  Adventsmiddag voor de hele 

gemeente 

16.00 Kliederkerk in DG Groningen 

 

Donderdag 24 december 

21.30  Ds. K. van der Werf Kerst-
avonddienst 

 

Vrijdag 25 december 

geen dienst 

 

Zondag 3 januari 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Nieuwjaarsdienst 

 

Het is nog steeds nodig dat u voor 

alle bijeenkomsten reserveert. Voor 

Haren uiterlijk zaterdag bij Mads 

Haadsma: haadsma@hetnet.nl 
of tel. 050-5348734.  

Bij binnenkomst en uitgaan van de 

kerk moet u een mondkapje dragen.  

 

Andere activiteiten 
 

Donderdag 19 november 

20.00 30+ in kerkzaal 

 

Dinsdag 1 december 

09.45 Thema-ochtend  
o.l.v.  Ds. K. van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 9 december 

Redactie Gemeenteblad 

19.30 Quiltgroep 
 

Bij de diensten 

Op 13 december was een advents-

dienst met koor gepland voor Groningen, 

Roden en Haren in Groningen. Van-

wege corona mag het koor niet zin-

gen. Of de dienst in de DG kerk bij te 

wonen is vindt u t.z.t. op: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl  

Deze dienst (zonder koor) is online te 

volgen via: www.kerkdienstgemist.nl 

- kies Groningen en vervolgens 

Doopsgezinde kerk.  

 
De Adventsavond die gepland stond 

op dinsdagavond is verzet naar zon-

dagmiddag 16.00 uur. Deze bijeen-

komst is bestemd voor de hele ge-

meente en wordt verzorgd door de 

zusterkring. In plaats van de op deze 

tijd geplande gezinskerstviering is er 
Kliederkerk in Groningen.  

 

Ook in de kerstavonddienst mag het 

koor niet zingen. Muzikale omlijsting 

wordt verzorgd door enkele leden 

van de Martini Brassband Groningen.  
 

 

 

 

 

 

  

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:haadsma@hetnet.nl
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Verslag ledenvergadering 22 oktober 2020  
  

De voorzitter, br. Blanksma, heet de 16 aanwezigen welkom en leest als inleiding 

‘Thuis op aarde’ uit het Gemeenteblad van september.  

 
De agendapunten voor de pauze worden vlot afgehandeld. De notulen van de 

najaarsledenvergadering op 21 november 2019 worden goedgekeurd, evenals de 

jaarverslagen 2019 van Gemeente en predikant.  

Vervolgens geeft br. R.J. Nienhuis toelichting op de jaarrekening 2019. Het nega-

tieve exploitatie-resultaat kan nog worden opgevangen door waardestijging van 

de effecten. In 2020 zal deze waardestijging wel lager zijn. Door isolatie en an-

dere onderhoudswerkzaamheden blijft de onderhoudsreserve sterk negatief. De 
controlecommissie (zr. Van Wijk en br. Dijkhuizen) heeft de boeken nauwgezet 

gecontroleerd en laat in een schriftelijke verklaring weten dat alles in orde is en 

stelt voor de boekhouder decharge te verlenen, waarmee de hele vergadering 

instemt. Zr. De Vries-Holman wordt benoemd als reserve-lid van de controle-

commissie.  

 
In de pauze die volgt, toont br. De Vries prach-

tige foto’s van de GDS-Broederschapsdag op 4 

oktober.  

Br. Blanksma memoreert dat de voorliggende 

taakomschrijving en het profiel van de regiopre-

dikant voort is gekomen uit de resultaten van 
de enquête en de bespreking op de twee daar-

opvolgende ledenvertoevingen. Voor de bespre-

king van dit punt wordt ruim de tijd genomen. Momenteel hebben de predikanten 

in de GDS samen circa 2 fte; daarnaast worden door emeriti werkzaamheden 

verricht. Er zijn al handen tekort en er is behoefte aan meer dan nu wordt ge-

daan. Het aantal leden per GDS-gemeente is te vinden in het jaarboekje.  

 
Br. Hoekema vindt het jammer dat de DG Haren een deel van de regiopredikant 

claimt. De regiopredikant is er in de eerste plaats voor de GDS. De voorzitter 

geeft aan dat beter eerst de GDS genoemd had kunnen worden en daarna de 

eigen gemeente. De andere DG-gemeenten hebben evenveel inbreng als de DG 

Haren. De taak van de regiopredikant is te verbinden en om een doopsgezind 

geluid naar buiten te laten horen. Dat dient richtinggevend te zijn. De regiopre-
dikant komt in dienst van de ADS (eventueel GDS). De ADS (en fondsen) dragen 

alleen bij als de predikant een proponent is. 

Br. Nienhuis licht de financiering vanuit de DG Haren toe. € 10.000 voor de extra 

taken in DG Haren moet komen uit de algemene middelen. De € 10.000 uit de 

predikantsplaatsreserve acht hij verantwoord, het past bij de doelstelling. Hij ziet 

dit als een diaconaal project, een investering op lange termijn.  

Daarna wordt het voorstel in stemming gebracht. Alle 16 aanwezigen stemmen 
voor. Daarbij komen nog 2 voorstemmen van de leden die een machtiging heb-

ben verleend. 

 

Br. De Vries doet verslag als afgevaardigde van onze gemeente naar het Ge-

meenteberaad (vroeger BV). Alle doopsgezinde gemeenten zijn vertegen-

woordigd in het Gemeenteberaad van de ADS. In dit Gemeenteberaad komen 
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met name geloofszaken aan de orde. Vanwege corona was de laatste vergade-

ring via Zoom waar 60 mensen aan meededen, veel meer dan op een vergade-

ring met fysieke aanwezigheid. De Ledenraad waarin br. De Vries en br. J.C. 

Noord namens de GDS zitting hebben, houdt zich bezig met administratieve en 

financiële zaken. Op 29 augustus kwam de Ledenraad bijeen. Daarvoor was al 
schriftelijk de jaarrekening van de ADS over 2019 goedgekeurd. In november is 

er weer een Ledenraad. 

Naast het plan voor het aanstellen van een regiopredikant, zijn er geen nieuwe 

plannen. 

 

In de rondvraag meldt br. De Vries dat de op 5/6 juni 2021 geplande grote bui-

tendag (FDS, GDS en ring Zwolle) verplaatst wordt naar 2022. De GDS zoekt 
naar een alternatief in 2021. Zr. Rietema geeft aan dat het vanwege corona be-

perkte aantal zusters moeilijk wordt om de adventsavond te organiseren. Hier zal 

hulp bij geboden worden. Opgemerkt wordt dat de letters op het verzendetiket 

van het Gemeenteblad wel erg klein zijn. Een grotere letter geeft mogelijk min-

der problemen bij de bezorging. 

 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst ons allen wel thuis.  

 

Mads Haadsma 

 

 

 
 

Kerkenraad 3 november 2020 
 
Na de opening van de vergadering door br. Blanksma en de vaststelling van de 

agenda, worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. Ook de con-

cept-notulen van de ledenvergadering worden langsgelopen. We praten nog na 

over de regiopredikant; over het belang van een taakomschrijving en de begelei-

ding als de predikant aan het werk is.  

 

Ds. Van der Werf heeft veel huisbezoeken afgelegd, wat lastig is in coronatijd. 
Hij belt ook veel. Het is belangrijk dat leden zelf aangeven als ze pastorale zorg 

behoeven.  

De parkeerplaats staat vol met auto’s van o.a. bezoekers van het nieuwe Ge-

zondheidsplein. Besloten wordt dat naast het (gepande) bord van het Parame-

disch centrum, een bord in dezelfde stijl wordt geplaatst bij de 2e oprit waarop 

staat: Privéterrein. 
 

Zr. Van Rede heeft contact met zr. Zijlstra m.b.t. de wijkorganisatie. Helder 

moet worden wat van de wijkcontactpersonen wordt verwacht. Het gaat erom 

basiscontact te onderhouden. Het is in de praktijk éénrichtingsverkeer, terwijl 

van de leden verwacht wordt dat zij de wijkorganisatie informeren bij ziek-

te/ziekenhuisopname. De wijkorganisatie kan niet iedereen frequent bezoeken. 

De predikant is er voor pastoraat (meer diepgang, levensvragen). Er zijn nieuwe 
wijkcontactpersonen nodig.  
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Er wordt vanuit onze gemeente zelden waardering uitgesproken over het vrijwil-

ligerswerk dat gedaan wordt (wijkorganisatie, zondagsschool, redactie). Het is 

niet vanzelfsprekend dat leden deze werkzaamheden steeds blijven doen. 

Voordat we verder gaan met de bijeenkomsten in november en december stellen 

we vast wat ons coronabeleid is. We volgen de adviezen van de overheid. Als 
geadviseerd wordt de kerken te sluiten doen we dat. Het is wel zaak ons eigen 

opgestelde coronaprotocol nauwgezet te volgen. Het maximale aantal van 30 

bezoekers blijft en ook reserveren blijft nodig. Aan de kerkgangers wordt ge-

vraagd een mondkapje te dragen als men loopt, dus bij binnenkomst en uitgaan 

van de dienst. Als men op z’n stoel zit kan het mondkapje af. De koffie blijft, 

maar voorlopig even zonder koek. Er is een CO2-meter waarop we kunnen zien of 

er voldoende geventileerd wordt.  
 

De adventsavond die op het rooster stond 

voor dinsdagavond 15 december, wordt 

verschoven naar zondagmiddag 20 de-

cember 16 uur. De gezinskerstviering die 

op die tijd gepland stond, wordt vervan-
gen door ‘Kliederkerk’ in Groningen. Er 

komen geen extra diensten met kerst. Er 

zal wel een geluidsopname worden ge-

maakt, die op kerstochtend is te beluiste-

ren. Het is fijn dat br. A. de Vries dit ver-

zorgt. Het is  jammer dat de bekende 
kerstliederen niet gezongen mogen worden en ook het koor verstek moet laten 

gaan. 

 

In de kerkenraadskamer ligt een blauwe multomap waarin de draaiboekjes voor 

bijzondere diensten (o.a. herdenking overledenen, advent en kerst met koor). 

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

de kanselbloemen sluit de voorzitter om 21.40 uur de vergadering. 
 

Mads Haadsma 

 

 

Verslag van de Zusterkring 

Op maandag 12 oktober kwam de zusterkring bijeen in de kerkzaal van de kerk 

in Haren. Er waren deze middag 11 zusters aanwezig, die rondom de tafel zaten, 

op corona afstand. Onze gastspreker was ds. Rinie Meihuizen. 

Gerbrig opende de bijeenkomst met de verwijzing naar de Nobelprijs voor de li-

teratuur, die de vorige week uitgereikt is aan een vrouw, de Amerikaanse dichte-

res, Louise Glück, geboren in New York in 1943, van Joods-Hongaarse afkomst. 

Ze kreeg, volgens het juryrapport, deze prijs vanwege ‘haar onmiskenbare poëti-

sche stem, die met sobere schoonheid het individuele bestaan universeel maakt’, 

Vele van haar gedichten zijn ook in het Nederlands vertaald, hiervan las Gerbrig 

er één voor. 
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Na de thee kreeg Rinie Meihuizen het woord en vertelde ons over het leven van 

Dietrich Bonhoeffer, geboren in 1906 in Breslau als 6e kind in een gezin, waarvan 

de vader psychiater en de moeder onderwijzeres was. Op 14 jarige leeftijd wist 

hij al dat hij predikant wilde worden, ondanks dat het gezin niet religieus was, 

maar zijn grootvader van moeders kant wel predikant was. Hij studeerde in Ber-
lijn en New York. Hij speelde een belangrijke rol in de internationale oecumene. 

Ook was hij mede oprichter van de Bekennende Kirche, een beweging, uit de Lu-

therse gemeenschap, die zich kritisch opstelde tegen de nazi’s.  

De protestantse kerken werden gedwongen zich aan te sluiten bij de Deutsche 

Evangelische Kirche, waardoor niet-ariërs uit het ambt gezet werden. Door zijn 

vrienden en familie raakte hij betrokken bij het verzet en hielp joodse mensen 

ontvluchten naar Zwitserland. Bij een staatsgreep, waar ook zijn broer en zwager 
een aandeel in hadden werd hij opgepakt in 1943 en belandde in de gevangenis, 

waar hij heel slecht behandeld werd. Dat hij een hele bijzondere man was blijkt 

wel uit het feit dat hij bevriend was met veel gevangenis-bewaarders. Hij werd 

overgebracht naar de Gestapogevangenis en later naar Buchenwald, waar hij op 

9 april 1945 opgehangen werd, 20 dagen voor de bevrijding van het kamp. Ge-

lukkig zijn er veel preken, brieven (waaronder bruidsbrieven aan zijn verloofde) 
en geschriften bewaard gebleven.  

Het was voor ons heel interessant het levensverhaal over deze goede Duitse the-

oloog te horen. Dietrich Bonhoeffer – ging opstandig en vastberaden ten onder. 

Na de spreekster te hebben bedankt voor haar schitte-

rende verhaal, sloten we onze bijeenkomst af met nog 

een gedicht van Louise Glück. 

 

 

Het verleden  door Louise Glück  

De touwen verschuiven. De hangmat zwaait in de 

wind, 

stevig vastgebonden tussen twee pijnbomen. 

Ruik de lucht. Dat is de geur van de witte den 

het meest intens als de wind er doorheen waait 

Het is de stem van mijn moeder die je hoort of is het alleen het geluid  

dat de bomen maken als de lucht er doorheen gaat, 

want welk geluid zou het maken als het door niets gaat? 
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Kerstcollecte 2020 in Coronatijd 
 

In het augustusnummer van ons gemeenteblad heeft u kunnen lezen, dat in het 

vorige winterseizoen geëxperimenteerd is met de digitale zondagsschool en met 

redelijk succes (artikel geschreven door br. H. Blanksma). 
 

Ds. Yvette Krol heeft “46 kind-pakketjes” in en om Groningen aan huis bezorgd, 

een stevige klus (netto deelname 20 kinderen). 

Deze aanpak heeft Anne-Geertje Hoekema, onze zondagsschoolleidster, onder-

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

gen weg voortgaan. 
 

Anne-Geertje en Yvette, als GDS-jeugdwerkleidster, zullen het lopende winter-

seizoen de digitale zondagsschool verder vorm geven en dat is fijn nieuws. 

Uiteraard brengt e.e.a. kosten met zich mee, daarom vragen wij U om een bij-

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

Rekeningen NL76INGB0000826741 of     NL66ABNA0210256184  
Beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren (kerstcollecte) 

 

Namens het Jeugdfonds, 

T. Koorn-Gulmans en P.J. Reidinga  

 

 

 
 

 

 



 

 

 


