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Broederschapsdag 2020 
Zondag 6 oktober 2020 

 

Een geweldige  dag 
 
Broederschapsdag in het bos bij Roden 

  

Zondag 6 oktober 2020 werd de jaarlijkse Broederschapsdag in verband met Co-

rona op drie verschillende locaties gehouden. Er was een wandeling in Gronin-

gen, een ‘normale’ kerkdienst in Haren en in het Mensinghe bos in Roden waren 

verschillende activiteiten gepland waar ik zelf aan heb deelgenomen. Na afloop 
waren de reacties van de mensen die in Roden aanwezig waren heel positief. Niet 

alleen vanwege de goede organisatie maar ook door de goede sfeer die er heers-

te. En….zo was het algemene oordeel: ……  “we zien elkaar tenminste weer eens 

even en kunnen met elkaar praten, geweldig dat dit zo kan”.  

 

Corona in Staphorst 
 

Ondanks de corona-tijd is het goed dat we als gemeente toch activiteiten organi-

seren, al is het alleen maar om contact met elkaar te onderhouden.  

Op het moment dat de Broederschapsdag werd gehouden zijn er in Staphorst 

drie diensten gehouden waar 600 man per dienst aanwezig waren. Ik twijfel er 

niet aan dat deze Staphorster gemeenten deze kerkdiensten ook als een  ge-

weldige  dag beleefd hebben, maar tegelijkertijd komen er bij mij ook gedach-
ten op dat deze kerkelijke gemeenten wel wat onverantwoordelijk bezig zijn. 

Vooral ook omdat deze kerkdiensten niet in de openlucht plaatsvonden.  

 

Toch weer activiteiten Doopsgezinde Gemeente Haren. 

 

Toch is het wel belangrijk dat in september met de start van het nieuwe winter-
seizoen veel activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente Haren weer zijn begon-

nen. Het is wel ‘anders dan anders’ omdat we zo ver uit elkaar zitten,  maar het 

belangrijkste van alles is  dat we elkaar weer ontmoeten, ook al vinden de mees-

te gesprekken plaats op de parkeerplaats.  

 

Themaochtend dinsdag 7 okt. 2020. 

Zo ook afgelopen dinsdag 7 oktober 2020 bij de 
Themaochtend. Op deze ochtend zijn we bezig 

met het lezen van het verhaal van de Ark van 

Noach.  

En dit verhaal begint te vertellen wat de reden is 

dat de aarde door een grote vloed vernietigd 

wordt en die reden is, dat de mens geweldig  is 
geworden.  

 

De reus in de bijbel 

 

In de eerste vijf hoofdstukken van de bijbel wordt  

namelijk verteld hoe de mens als ‘beeld van God, als zijn 
gelijkenis’,  verandert in een reus. En ‘de reus’ staat  

symbool voor de mens zonder ziel, de mens die alleen 

maar ‘vlees is’ en die dus helemaal niet meer ‘beeld van 

God, als zijn gelijkenis is’. Het is de mens, die zichzelf de 

maat neemt en geen boodschap meer heeft aan het 
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mens- en wereldbeeld van God. Vandaar ook dat er wordt gezegd  De reuzen 

waren in de dagen op aarde, dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van 
naam. (Gen 6:4) De mens is dus niet meer zoals hij bedoeld is door God en 

daarom wordt de mens vernietigd door God met een grote watervloed. Er wordt 

letterlijk gezegd dat de aarde vol was van geweldenarij (Gen 6:11). 

 

Geweldenarij en geweldig 

 
Bij het woord geweldenarij denken wij vaak aan vechten en slaan zoals in de 

uitdrukking van ‘huiselijk geweld’.  Maar het woord  geweldenarij heeft nog 

een tweede betekenis in zich en dat is het woord geweldig in de zin van 

‘groots’, ‘bijzonder’. De mens,  die zichzelf heeft veranderd van  “beeld van God 

en als Gods gelijkenis”, tot een Reus, die mensen vinden zichzelf geweldig en 

hebben geen boodschap meer aan een God en aan een scheppingsverhaal waar 
als een soort van blauwdruk wordt beschreven,  hoe de wereld er uit moet ko-

men te zien.  

 

 

 
 

 

Broederschapsdag 2020,  tóch een geweldige dag! 

 

Gelukkig zijn er toch nog mensen die dat  laatste toch geweldig vinden omdat 

ze dit willen geloven.  Dat zijn geen reuzen, maar heel gewone huis-, tuin-, en 
keuken mensen, die zondag 6 oktober 2020 samen,  bij een bosven hebben ge-

wandeld, gezongen, geknutseld en: … vooral gepraat met elkaar. Met koffie!!!!:  

dankzij Anne Geertje Hoekema en Tonny van Rede. Is dat niet geweldig??? 

 

Ds. Kl. van der Werf 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

 
Zondag 18 oktober   10.00 uur  

Ds. G. Hoekema 

Opgeven bij de secretaris: 

secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

 
Zondag 25 oktober 10.00 uur  

Da. Jolanda Molenaar 

Info elders in dit blad 

Opgeven bij de secretaris: 

secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

Dinsdag 27 oktober 
19.30 uur Bijbelkring  

Donderdag 29 oktober 

14.30 uur Theegesprek  

‘Jezus als ervaring met Ds. Tj. Kindt.  

Voor meer info zie elder in dit blad 

 
Zondag 1 november 10.00 uur 

Gedachtenisdienst 

Ds. G.J. Brüsewitz 

Opgeven bij de secretaris: 

secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 
Dinsdag 3 november 

10.00 uur Koffiemorgen 

Woensdag 4 november 

14.30 uur Poëziekring 

Opgave bij Ds. Tj. Kindt 

 

Donderdag 5 november  19.30 
uur  

Najaarsledenvergadering 

Opgeven bij de secretaris: 

secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

 
Zondag 8 november 10.00 uur  

Ds. G.J. Brüsewitz 

Opgeven bij de secretaris: 

 secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

 
Dinsdag 10 november 

18.00 uur Mennomaaltijd; max.25 

personen opgeven bij Kasper Gerrit-

sen mennomaaltijd@gmail.com 

 
Woensdag  11 november 

Redactievergadering 

Vrijdag 13 november 

14.30 uur Werkplaats ‘Achter glas 

schilderen’ met Ds. Tj. Kindt 

Opgeven bij de secretaris: 
secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

 

Zondag 15 november 10.00 uur   

Tj. Kindt  

Opgeven bij de secretaris: 
secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

Vrijdag 20 november 

14.30 uur Werkplaats ‘Achter glas 

schilderen’ met Ds. Tj. Kindt 

Voor meer info zie elders in dit blad 

 
Zondag 22 november 10.00 uur  

Ds. G.J Brüsewitz 

Opgeven bij de secretaris: 

secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

Dinsdag 24 november 
19.30 uur Bijbelkring 

Woensdag 25 november 

14.30 uur Theegesprek ‘Jezus als  

ervaring met Ds. Tj. Kindt.  

Voor meer info zie elder in dit blad 

Donderdag 26 november 
20.00 uur Broederkring 

Vrijdag 27 november 

14.30 uur Werkplaats ‘Achter glas 

schilderen’ met Ds. Tj. Kindt 

Voor meer info zie elders in dit blad 

 

Zondag 29 november 
1e Advent   Avondmaalviering                         

        10.00 uur Ds Tj  Kindt 

Opgeven bij de secretaris: 

secr.dgg@outlook.com 

Of tel. 0595-432295 

 

 

mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:mennomaaltijd@gmail.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
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Stilstaan bij hen die wij verloren.. op 1 november a.s. 
 

In onze gemeente is het altijd de gewoonte om op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar de leden en belangstellenden die ons het afgelopen jaar 

zijn ontvallen te herdenken. Tevens is er dan ook voor anderen de gele-

genheid een kaars te ontsteken voor een ieder die korter of langer gemist 

wordt, al dan niet met het noemen van een naam daarbij. 

Wij hebben besloten om dit voortaan te doen op de 1e zondag in novem-

ber, zoals ook in andere geloofsgemeenschappen gebruikelijk is.  

Dit jaar vindt de herdenking daarom plaats op zondag 1 november 

2020, om 10.00 uur in de Vermaning. 

 

Echter dit jaar is door de coronacrisis 

alles anders en zien wij ons genood-

zaakt deze herdenking op een iets  
andere manier vorm te geven.  

Zeker nu de maatregelen rond sa-

menkomen door de toenemende  

besmettingen nog zijn verscherpt. 

 

Naast muziek en gedichten die ons  

helpen bij momenten van afscheid en 

verlies zullen we licht ontsteken,  

kaarsen, voor hen die we nu of al  

langer moeten missen en we noemen 

hun namen om op deze manier alle 

goede herinneringen aan hen te  

symboliseren. Wij zouden het zeer op prijs stellen als er een aantal onder 
ons kaarsen zouden willen ontsteken voor hen die ze op deze wijze in her-

innering in willen brengen, maar het zal niet voor iedereen mogelijk of 

wenselijk zijn om aanwezig te zijn. Mocht dit zo zijn dan kunt u een ver-

zoek  sturen naar Tiny Spanjer, met een naam als u dat zou wensen. 

Mocht u geen naam genoemd willen hebben zal er gezegd worden dat de 

kaars namens u ontstoken wordt. Mocht u ook dat liever niet willen, tot 

slot zal er voor alle gemisten namens ons allen een laatste licht ontstoken 

worden. Mocht u daarnaast een stuk willen lezen of een gedicht willen 

voordragen, of indien u muziek suggesties heeft, dan kunt u contact op 

nemen met Ds. Geert Brusewitz. 

Voor een ieder die dat wil is in staat om op afstand live het ontsteken van 

het licht bij te wonen dan wel later terug te kijken wonen via ons kanaal 
op kerkdienstgemist.nl   

Wij hopen op een mooie en warme waardevolle viering van gedenken en 

herinneren. 

 

 
Ds. Geert Brüsewitz en Tiny Spanjer (ledenadministratie) 

 

Tiny Spanjer tin.spanjer@planet.nl of 0505776983 

Geert Brüsewitz gjbrusewitz@gmail.com of 0654296082  

mailto:tin.spanjer@planet.nl
mailto:gjbrusewitz@gmail.com
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Even voorstellen:  
 
Op verzoek van de redactie stel ik me graag aan u voor, want 25 oktober aan-

staande hoop ik voor het eerst bij u te mogen voorgaan in de kerkdienst. Daar 

verheug ik me enorm op, aangezien ik een warme band heb met Groningen, de 

stad die een belangrijke kentering in mijn leven markeert op de drempel van 

grote veranderingen van mijn oude gemankeerde bestaan naar een nieuw leven 

in harmonie met God en mezelf. Ik woonde er van 2001 tot 2005, in de Violenhof 
vlakbij de Nieuwe Kerk, waar ik destijds bij was aangesloten. In de oecumeni-

sche donderdagmiddagpauzevieringen heb ik daar ook de Doopsgezinden leren 

kennen en waarderen. Na een kleine tussenstop in Zuidhorn verhuisde ik in 2007 

naar Steenwijk, waar ik sindsdien samenwoon met mijn vriendin Jeanne. Ik heb 

me aangesloten bij de Doopsgezinden en mocht er in 2010 voor het eerst in de 

dienst voorgaan, onder het wakend oog van ds. Harcourt Klinefelter, mijn vriend 

en coach. Dat smaakte naar meer en zo ben ik uiteindelijk theologie gaan stude-
ren aan de hogeschool Windesheim.  

 

Afgelopen jaren heb ik veel voor de transgender community mogen betekenen. 

Mensen die de media volgen hebben misschien het een en ander voorbij zien 

komen. Ik ben prominent aanwezig en zichtbaar geweest begin vorig jaar toen 

de Nashvilleverklaring gelovig Nederland in rep en roer bracht. Juni vorig jaar 
verscheen een boek over transgender, kerk en geloof waarvan ik co-auteur en -

redacteur ben: “Wondermooi zoals U mij gemaakt hebt. Handreiking voor gelovi-

ge transgender personen en werkers in de kerk”. Verder ben ik coördinator van 

een gespreksgroep voor gelovige transpersonen. Dit jaar hoop ik mijn opleiding 

theologie af te ronden. Momenteel 

werk ik aan een scriptie over de 

geloofsvragen waarmee gelovige 
transpersonen worstelen.  

Na afronding van de studie hoop ik 

al mijn energie te kunnen richten 

op het werk als gemeente- en 

transgenderpastor. 

 
Laten we bidden dat de Coronacrisis 

ons deze keer niet verhindert elkaar 

te ontmoeten.  

Hopelijk tot ziens op 25 oktober! 

 

Met een hartelijke groet 
Jolanda Molenaar 

 

 

Gesprekken bij de thee en werkplaats 
 Het ziet ernaar uit dat de komende wintermaanden weer in het teken staan van 

afstand houden. Toch, met de regels van afstand houden, moet het mogelijk zijn 

gelegenheden van ontmoeting te creëren en zo het gevoel van samen gemeente-

zijn wat te onderhouden. We doen dat in de Mennozaal, die is ruim genoeg om 
ineen wijde kring te zitten, met tafels ertussen om de afstand te garanderen. 

Goed idee om in steeg en gang naar de Mennozaal een mondkapje op te doen, 

en goed op de afstand van 1,5 te letten.  

We hebben natuurlijk al de koffie ochtenden, met Geert, en de poëzieavonden 

waarbij gedichten aanleiding zijn voor gesprek. Maar nu komen er ook ontmoe-

tingen in de middaguren. Van 14.30 uur tot 16 uur, waarbij we de sfeer meene-

men van het donkeren van de wintermaanden, met het ritueel van thee en koek. 
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Hieronder staat de beschrijving van het theegesprek en de werkplaats. Mocht u 
zich aangesproken voelen, neem dan contact op met ds Tjalling Kindt,  

06 22456538 of 050 785 5788. Het aantal deelnemers is door de omstandighe-

den beperkt, dus mogelijk moet er een keuze gemaakt worden.  

 

Jezus als ervaring 

 
In Doopsgezinde/ Vrijzinnige kring zijn we  

gewend Jezus als geschreven overlevering 

tot ons te nemen: zijn leer, en hoe die na 

te volgen. De nadruk ligt dan op het erva-

ren van Jezus als leraar uit het verleden.  

De Bijbel levert echter ook andere moge-
lijkheden op om ‘de Jezusgestalte’ te erva-

ren. In het Oude testament bijvoorbeeld 

als ,Messiaanse Toekomstverwachting’ die 

het volk onderweg gestalte geeft. In het 

Nieuwe Testament bijvoorbeeld  als ‘de 

ervaring van twee of drie’ in de herkenning 

van ‘de Ander die is als jij’, ‘de androgyne  
man-vrouwgestalte’, het appél van de Schepping, maar ook in de ‘persoonlijke 

ontmoeting van de mens die doorbreekt in je bestaan’. 

De ervaringsmatige benadering van Jezus? Christus? Messias laten we als ‘vrij-

zinnig georiënteerden’ in alle respect  over aan evangelicale en bevindelijk or-

thodoxe stromingen. Die vanuit hun ervaringen vaak tot wat behoudende le-

vensmodellen komen op het gebied van de samenleving en man-vrouw verhou-
dingen. In onze theegesprekken verkennen wij hoe je op vrijzinnig vrijmoedige 

wijze kunt plaatsen in de ervaringsmodellen die er van Jezus zijn. Daarbij kijken 

we natuurlijk niet alleen naar bijbelteksten, ofschoon w eons wel in die traditie 

plaatsen, maar kijken we ook wat er later gezegd en geschreven is, steeds als 

vertrekpunt voor je eigen reflectie. 

Data: donderdag 29 oktober, woensdag 25 november, donderdag 17 december  
( en eventueel volgende data in 2020). Opgave zie boven. 

 

‘Achter glas schilderen’ 

 

Dit is een atelier voor mensen die 

met hun handen bezig willen zijn. 

In de donkere dagen voor Kerst 
beoefenen wij de oude volkskunst 

van ‘het achter glas schilderen’. 

Deze kunst werd beoefend door 

boeren in Oost Europese streken. 

Je werkt in omgekeerde volgorde 

op de achterkant van een glas-
plaatje. Je begint met de details op 

de voorgrond waarna je de grotere 

vlakken invult ( kijk op Google bij 

‘achter glas schilderen’en klik de 

rubriek  

‘afbeeldingen’ aan. Daar ontdekte ik tot mijn verrassing  een voorbeeld van mijn 

hand, uitgevoerd door een leerling die, als Meester in de kunst, haar eigen prak-
tijk is begonnen met dit ambacht in de Wieringerwaard) De kunst van het schil-

deren van achter glas ikonen, is een verrassende manier van werken. Perfectie 

of schilderkunstige aanleg is niet vereist. We nemen een stukje plexiglas met 
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gouden lijst van IKEA, daarbinnen komt uw ‘ikoon’ gelieerd aan Kerst. Lichtje 
ervoor en u heeft met Kerst een intiem moment in de boekenkast of aan de 

muur, mogelijk heeft u er zelfs een hobby bij, of een kunst om samen met de 

kleinkinderen te beoefenen, de komende winter. Voor lijst en verf is het fijn als u 

materiaalkosten betaalt van totaal 10,00 euro. De werkplaats vindt plaats op 

drie achtereenvolgende vrijdagen, zodat je ‘achter glas ikoon’ klaar is om en in 

de decembermaand aan de sfeer bij te dragen. Data: de vrijdagen 13 november, 
20 november, 27 november 14 u 30 tot 16 uur, in de Mennozaal. Opgave zie bo-

ven 

 

De poëziekring 
 

Op dinsdagavond vond onze 
eerste bijeenkomst plaats, 

met het gedicht van Judith 

Herzberg 'Bij een foto' een 

weergave van een gesprek. 

We zaten on een wijde 

kring  terwijl de gespreks-

leider op gepaste afstand 
met de microfoon rondging.  

Ondanks dat, en misschien 

ook wel dankzij de pauzes 

die zo ontstonden ontvouw-

de zich de verrassing van 

verschillende gezichtspun-
ten rond een gedicht.  De aanwezigen voelden zeer zeker voor een voortzetting, 

maar besloten dat ze liever op de middag wilden. Dus de avonden die we voor 

deze bijeenkomsten hadden bepaald zijn gewijzigd, de poëziekring komt nu bij 

elkaar in de Mennozaal op woensdag 4 november en op woensdag 9 december 

van 14u30 tot 16 u. Opgave graag bij ds Tjalling Kindt. Op 9 december wagen 

we ons aan een gedicht van Lucebert. 
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Doopsgezinde Gemeente 

Haren 

 
 
 
 
Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 18 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 25 oktober 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Zondag 1 november 

10.00  Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 8 november 

10.00 Oecumenische dienst in de 

Nicolaaskerk, ook online te volgen  

 

Zondag 15 november 

Herdenking van de overledenen 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 22 november 

10.00 Ds. M.L. Bruggen 

 

Zondag 29 november 
Eerste Advent 

10.00 Ds. K van der Werf 

 

Het is nog steeds nodig dat u reser-

veert voor de dienst op zondag. 

Voor Haren uiterlijk zaterdag bij 
Mads Haadsma: haadsma@hetnet.nl 

of tel. 050-5348734  

 

Bij de diensten 
 

Over de oecumenische dienst op 8 

november in de Nicolaaskerk volgt 

nog nadere informatie per mail/post 

over reserveren en de link naar de 
deze dienst online. 

De herdenking van de overledenen 

op 22 november is een week eerder 

dan u gewend bent. Ds. K. v.d. Werf 

preekt op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar in Roden. 

Andere activiteiten 
 
Woensdag 14 oktober 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 22 oktober 

19.45 Ledenvergadering  

 
Woensdag 28 oktober 

19.30 Quiltgroep 

 

Dinsdag 3 november 

09.45 Thema-ochtend  

o.l.v.  Ds. K. van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Maandag 9 november 

14.00 Zusterkring 

 

Woensdag 11 november 

Redactie Gemeenteblad 
19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 19 november 

20.00 30+ in de kerkzaal 

 

Woensdag 25 november 

19.30 Quiltgroep 
 

De Quiltgroep is weer gestart. 

Het koor heeft de repetities in de 

kerk vanwege corona stop moeten 

zetten en oefent nu online. 

 

Van de leden 
 

Zr. T.A. Zeemering-Gorter is ver-

huisd van Nesciolaan 38 in Haren 

naar Duinhage K 701, De Savornin 

Lohmanlaan 202, 2566 AW Den 

Haag. Telefoon: 070-3248402 

We hopen dat ze zich snel in haar 
nieuwe appartement thuis zal voelen. 

 

  

mailto:haadsma@hetnet.nl
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Kerkenraad 22 september 2020 
 

Deze extra kerkenraadsvergadering is voornamelijk bedoeld ter voorbereiding 

van de ledenvertoeving op 30 september na de dienst over de regiopredikant. 

Eerst nemen we snel wat vaste agendapunten door. Gemeld kan 

worden dat zr. R. de Vries-Holman de bloemendienst van zr. 

Tilstra overneemt. Er is een ‘klasje’ gevormd dat onder lei-

ding van br. A.A. de Vries zich wil bekwamen in de bediening 
van de apparatuur  

(geluidsopnames van de diensten en beamer). Ds. K. v.d. 

Werf meldt zich hier ook voor aan. Zr. Zeemering-Gorter is na 

2  

opnames in de Dilgt verhuisd naar Den Haag, dichter bij haar kinderen.  

Het programma voor de ledenvertoeving wordt vastgesteld. Begonnen wordt met 

een korte terugblik op de GDS-bijeenkomst van 2 september. Er zal ook aan-
dacht zijn voor de bezwaren die bij een deel van de gemeenteleden leven bij het 

aanstellen van een regio-predikant. Br. Nienhuis licht de financiële verplichtingen 

kort toe. De visie van de kerkenraad inclusief taakomschrijving die bij de GDS zal 

worden ingediend, zal worden toegelicht. Hierover wordt niet gestemd; andere 

gemeenten komen ook nog met hun voorstellen. Op de ledenvergadering op 22 

oktober wordt gestemd over het definitieve voorstel van DG Haren aan de GDS. 
De taken voor de regiopredikant vloeien voort uit de door de gemeenten aange-

geven behoeften. Voorop staat: pastoraalwerk, theologische vorming en ver-

nieuwing. Gedacht kan worden aan een ‘nieuw gezicht’; een predikant, liefst een 

proponent, om de theologische kwaliteit te waarborgen. De duur van de aanstel-

ling dient niet te kort te zijn: 5 jaar (rekening houdend met het emeritaat van 

ds. Brüsewitz over 2 jaar en van ds. Van der Werf over 4 jaar). Er dient een 

taakomschrijving te worden gemaakt. Om te voorkomen dat de regiopredikant 
een groot deel van zijn/haar tijd kwijt is aan organisatie, zijn 1 of 2 contactper-

sonen per gemeente nodig. Na de ledenvertoeving zal de visie van de DG Haren 

worden doorgegeven aan het GDS-bestuur.  

In de begroting is een post opgenomen van € 10.000 bestemd voor de regio-

predikant t.b.v. extra taken die gewenst zijn in DG Haren inclusief wijk Assen. 

Dit bedrag is niet voldoende om alle gewenste activiteiten uit te voeren. Er zullen 
keuzes gemaakt moeten worden. Dit bedrag (€ 10.000) moet opgebracht worden 

uit het hoofdgeld. De € 10.000 voor de regiopredikant uit het predikants-

plaatsenfonds moet gezien worden als een diaconaal project voor de regio. Een 

fulltime predikant kost inclusief werkgeverslasten circa € 100.000 per jaar. De 

€ 12.000 subsidie voor het jeugdwerk van de GDS is t/m 2021 toegezegd. 

Dan volgt de vooruitblik naar de bijenkomsten in oktober. De Broederschapsdag-
viering op 4 oktober is vanwege corona op verschillende locaties. Bij ons is er 

dienst geleid door ds. Sj. van Hoorn-Dantuma. Op 22 oktober is de ledenverga-

dering. 

De kerkenraadsvergadering op 6 oktober heeft als voornaamste agendapunt de 

gecombineerde voor- en najaarsledenvergadering. De jaarrekening 2019 en de 

begroting 2021 zijn al behandeld en akkoord bevonden door de financiële com-

missie. Er zal gestemd worden over het definitieve voorstel van de DG Haren aan 
de GDS over de regiopredikant. U krijgt de (grote hoeveelheid) stukken voor de-

ze vergadering per mail of post toegestuurd. Het is nog net geen 22 uur als de 

voorzitter na het verdelen van de kostersdiensten de vergadering sluit. 

 

Mads Haadsma 
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Zusterkring 

 
Maandag 14 september 2020 was onze eerste bijeenkomst weer gepland. Na een 

half jaar is het wennen, mede door natuurlijk de corona voorschriften. De tafel-

tjes anderhalve meter uit elkaar en de deuren open voor meer ventilatie. Het 

leek eerder een examenzaal dan kerkzaal. Maar wij zaten in een halve cirkel, en 

waren blij elkaar weer te kunnen en mogen begroeten. 

Gerbrig heette iedereen dan ook hartelijk welkom, speciaal ds Klaas van de Werf. 
Helaas moest ze beginnen met de twee droeve berichten. Want op 11 mei j.l. is 

plotseling overleden ons trouwe en altijd erg betrokken lid  -Jitske Bakker – op 

89- jarige leeftijd en op  31 augustus j.l. onze  –Fenna  Tilstra – altijd opgewekt, 

actief en betrokken en van 2003 tot 2008 voorzitster van onze kring. - Fenna 

werd 83 jaar. We gedenken ze in een stil zijn en Gerbrig liet  nog een muziekstuk  

horen van een Russisch mannenkoor.   

Onze kring wordt kleiner. Vorig jaar gaf Tineke Koorn al aan dat het haar niet 
meer lukte de bijeenkomsten bij te wonen. Ontzettend jammer.  En Tineke Zee-

mering is na een val opgenomen in een verzorgingshuis in den Haag waar al haar 

familie woont. Ook  Mieke Hoeksema komt  niet meer in haar eigen woning te-

rug. Zo zijn we nu nog met 15 zusters en deze keer waren er 

13 aanwezig! 

 
Na de thee was het woord aan Klaas v.d. Werf. Hij vertelde 

over zijn voor ons onbekende hobby: Zoeken naar en fotogra-

feren van vooral bijzondere Grenspalen!  Langs de Ned. grens 

staan ruim 1300 palen. Grenspalen en  grensstenen geven 

Lands- en Provinciegrenzen aan en zijn allen genummerd.    Ze 

zijn vaak van historische waarde als uitdrukking van aanhou-

dende grens conflicten. We kennen allen wel in Vaals het drie-
landenpunt. Maar langs de Duitse grens in Twente ligt het oudste drielanden-

punt! (Want pas nadat België onafhankelijk werd in 1830 werden de grenzen be-

paald).Daar staat de “mooiste” steen verborgen vlak achter de vangrail van een 

doorgaande weg. (Moeilijk te fotograferen!)  Maar deze van Bentheimerzand-

steen gemaakte “Drilandstein” stamt uit 1659 en is 108 cm hoog. Het gaf de 

grens aan tussen Koningrijk der Nederlanden, het Bisdom Münster en het Graaf-
schap Bentheim. Voor nu markeert de paal nog steeds de grens tussen Neder-

land, Neder Saksen en Nordrijn-Westfahlen. Er werden ook veldkeien gebruik en 

hout, maar meestal steen. En soms met inscriptie. Stond de paal in de weg bij 

aanleg van nieuwe wegen, zoals A7 bij Nieuweschans dan wordt ook wel een me-

talen markering in de weg gemaakt. Ook kan de grenspaal op de hoek van je 

huis komen te staan!  Vlakbij Ter Apel  staat grenspaal 170 en is ook van Bent-
heimer zandsteen gemaakt en rond 1784 geplaatst. Grenspalen waren vroeger 

bijna heilig. Wie een steen verplaatste of stal kreeg een forse boete! In een pro-

ces-verbaal uit 1820 staat te lezen over steen nr 18. De burgemeesters stelden 

toen de grens vast. Nog steeds voeren jaarlijks autoriteiten (Kadaster) grenscon-

troles uit! 

Zo maakten we kennis met deze aparte hobby van onze dominee. Via de beamer 

zagen we veel zelfgemaakte mooie foto’s, allemaal met een verhaal! Heel inte-
ressant om er zoveel over te horen en voor we het wisten was de tijd om. Klaas 

van der Werf werd hartelijk bedankt voor deze bijzondere middag. 

Ria Dijkman. 

 

P.S. Maandag 12 oktober is onze 2e bijeenkomst. Maar 9 november is onze  

volgende kring gepland. Hopende dan weer allen tot ziens! 
Klaas liet ons via de beamer veel foto’s zien en vertelde daarbij   
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Bedankje, 
 
Het was een schattig boeket wat ik van de kerk kreeg. 

Het gaat inmiddels weer goed met mij  

en hoop gauw weer eens in de kerk te verschijnen. 

 
Hartelijke groeten van Iet Reidinga 

 

 

Zondagschool 2.0 
 
De zondagsschool gaat anders dit kerkelijk jaar. Dat heeft verschillende oorza-
ken: er was geen opvolging voor de zondagsschoolleiding, er waren minder kin-

deren en natuurlijk speelt de Corona een grote rol in het anders met elkaar om-

gaan. Maar ook bleken er meer kinderen in het GDS gebied te zijn waarvoor 

geen zondagschool was vlak bij hun huis.  

Dus gaat de zondagsschool digitaal! Dit hebben we het afgelopen half jaar al ge-

daan en dit zetten we voort. Ongeveer 1 keer per maand gaan we elkaar online 

ontmoeten. We kletsen even wat, kijken wat er in het doosje zit en vertellen een 
verhaal aan de hand van plaatjes of een filmpje. Dit kan gewoon vanuit je huis! 

We beginnen om 10 uur en het duurt een klein half uurtje meestal. Dan kan je 

zelf daarna nog knutselen n.a.v het thema. Het idee daarvoor is doorgemaild of 

opgestuurd.  

 

Wil jij, je kinderen of kleinkinderen (t/m 12 jaar) aanhaken: wees welkom! Meld 
je aan bij mij (aghoekema@riepma.com, 06-13075489). 

 

De data zijn: 25 oktober, 29 november, 24 januari, 7 maart, 25 april en 20 juni. 

 

Naast de online bijeenkomsten is er dit seizoen nog vijf keer Kliederkerk. Bij 

Kliederkerk kom je de andere kinderen in het echt tegen en kunnen je vader en 

moeder of opa en oma ook mee! De eerste keer hebben we afgelopen zondag 
gehad in het Mensingebos op Broederschapsdag.  

De data van de kliederkerk zijn: 20 december, 14 februari, 28 maart en 23 mei. 

 

Tot ziens, in het echt of via de computer! 

Anne-Geertje Hoekema 

 

  

mailto:aghoekema@riepma.com
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Vanuit het convent van predikanten in de GDS 
 

Groningen, 21 september 2020 
 

Beste broeders en zusters,  

 

De afgelopen periode zijn wij als predikanten twee keer bij elkaar geweest om na 

te denken over hoe we op de lange termijn het doopsgezind gedachtegoed hier 

in de regio overeind houden. We hebben dat op een zoekende manier gedaan en 
zijn begonnen met een geloofsgesprek. Wat maakte dat we ons ooit hebben la-

ten dopen, welke rol speelt het geloof in ons leven en welke roeping ervaren we. 

Dat was een waardevol gesprek en een belangrijk uitgangspunt. Daarna zijn we 

zoekend in gesprek gegaan. Ook nu hebben we nog niet alle antwoorden. Een 

paar gedachtes en opmerkingen willen we echter alvast graag met jullie delen.  

Voor ons allemaal geldt dat geloven een wezenlijk onderdeel is van ons bestaan 
en dat we ons thuis voelen bij de doopsgezinde traditie. Wij hopen dat deze in 

enige vorm zal voortbestaan, maar we hebben daar ook grote zorgen over. De 

oplossing hebben wij ook niet, maar wij denken dat het goed is om met elkaar 

als collega’s, als gemeentes en als geloofsgenoten in deze zoektocht samen op te 

trekken.  

Wij hebben daarbij ook gekeken naar wat onze rol daarin zou kunnen zijn. Een 

beeld dat bij ons opkwam was dat van een lagere school, waarbij iedere leer-
kracht zijn eigen klas heeft, maar het team met elkaar verantwoordelijk is voor 

het geheel. Het betekent voor ons dat je je niet alleen verantwoordelijk voelt 

voor wat zich in jouw eigen klas afspeelt, maar dat je met elkaar de school 

draagt. Dat betekent dat je samen nadenkt over de identiteit van de school, over 

de leerlijnen en over de methodes die je gebruikt. Het betekent ook dat je bij 

elkaar terecht kan voor raad en daad, dat je samen nadenkt over de methodes 
die je gebruikt en dat je in een andere klas kan inspringen als daar even wat ex-

tra’s nodig is. Het betekent misschien ook dat één van de collega’s de gymnas-

tieklessen en een ander de verkeerslessen voor alle klassen op zich neemt. Door 

meer samen te werken hopen wij de regio met elkaar te kunnen dragen en beter 

‘onderwijs’ te kunnen geven.  

Hiernaast merken wij op dat een school meer is dan een verzameling van klas-
sen. Je zit niet alleen in klas 5 bij meester Jansen, maar je zit ook met elkaar op 

de Menno Simonsschool. Wij denken dat dit besef voor het voortbestaan van on-

ze geloofsgemeenschap van wezenlijk belang is. Wij willen daarom met elkaar en 

met de gemeentes werken aan meer verbondenheid in de regio. Dat betekent 

niet de lokale gemeentes opheffen, maar juist door slim samen te werken die 

lokale kernen proberen langer overeind te houden.  

Naast het ondersteunen van de bestaande gemeentes vinden wij het met het oog 
op de toekomst ook van wezenlijk belang om te zoeken naar nieuwe manieren 

vormen van geloven om mee naar buiten te treden en daar ruimte voor te krij-

gen. Omdat middelen en menskracht beperkt zijn, lijkt het ons goed daar ook 

afspraken over te maken.  

 

Een hartelijke groet, 
 

Geert Brüsewitz, Saapke van der Meer, Klaas van der Werf en Yvette Krol  

(convent van pastores GDS-gebied) 



Algemeen 
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Broederschapsdag in corona stijl 
 

De broederschapsdag was deze keer anders dan  

anders. Er waren meerdere activiteiten waar men 

zich voor op moest geven. Binnen en buiten  

activiteiten. Wij kozen voor de activiteit in Roden  

in het Mensingebos.  
Daar kon je kiezen voor een Emmaüs wandeling, 

zingen in het bos of kliederkerk.  

Verzamelen op een SBB parkeerterrein en vandaar naar het ven voor de start. 

Jantiena en ik waren eerst op het verkeerde parkeerterrein, maar wij waren niet 

de enigen. Een informatie bord bracht uitkomst. Toen ik weer op weg was naar 

de auto, werd ik aangesproken door een mevrouw die blijkbaar ook op zoek was, 

met de volgende woorden: bent u doopsgezind ? Die waren ook op de verkeerde 
P plek. 

Op de volgende P plaats was het een drukte van belang. Allemaal bekende ge-

zichten. Wij hadden het verzamelpunt gevonden. Met elkaar naar het ven ge-

wandeld.  

Daar werd onze bijeenkomst geopend door Yvette en met een lied. Verdelen van 

de deelnemers over de verschillende groepen en wat mijzelf betrof was dat wan-
delen. Samen met broeder Schilthuis een uur gewandeld en gezellig gepraat. 

Om half twaalf weer terug bij het ven alwaar we koffie en thee kregen. De zang-

groep van Klaas nog een optreden verzorgde en wij de kunstwerken van de klie-

derkerk hadden bewonderd werd er afgesloten met een lied. 

Het grootste gedeelte van de morgen was het droog, een zeer geslaagde  

bijeenkomst.(zie foto’s) 

 
Anco de Vries



 

 

 
 

 
 

 
 

 


