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Hoofdartikel

Pasen? Is dat nog wat?
Als je het gelovig bekijkt, is Pasen een gedenkmoment, dat je kijk op geschiedenis
bestendigt. Het joodse paasmoment, is de avond van vertrek, het eenzijdig opgelegde werkcontract met de Farao wordt opgezegd, en na een tocht waarin wetten
worden uitgevaardigd waarin die vrijheid ook in een onderling contract worden
bestendigd is er een joods volk gesmeed, dat voortduurt zolang men zich die bijzondere joodse vrijheid herinnert.
Het christelijke paasmoment, zet, in een reeks gedenkmomenten van maaltijd,
kruisdood en opstanding, met 40 dagen verder de gave van de Geest, ook bevrijding neer. Het contract met de dood als straf op de zonde die je voorgeslacht je
heeft aangedaan wordt opgezegd. De dood bestaat niet meer. En om dat te beleven, gedenk je, in de paasmomenten van maaltijd, kruisdood en opstanding, in
het gedenken sterf je mee met Jezus, en sta je mee op. En net als de joden vernieuw je dat verbond met Pasen, als is de inhoud natuurlijk wat anders.
Kun je denken: is dat nou wel nodig dat gedenken om vrij te zijn. Kun je niet vrij
zijn, zonder je steeds met een geschiedenis te vereenzelvigen, zonder je meteen
bij een collectief aan te sluiten, hetzij joods, hetzij christelijk, in de diverse varianten, maar ook de andere godsdiensten en daarvan afgeleid wereldbeschouwingen hebben hun gedenkmomenten, hun ritueel, als is het maar in de vorm van
pelgrimages, toogdagen naar heilige gedenkplekken, en congressen als applausmachines. Gelegitimeerd door een beleden gedicteerde vorm van vrijheid.
De goede Spinoza, indertijd gesponsord mede door Doopsgezinden hield het er op
dat vrijheid slechts gewaarborgd werd door één wet: vertegenwoordigd door één
enkele mens die ernaar streeft God lief te hebben, niet uit vrees voor een of andere
straf of boete, of uit liefde voor zoiets als eigenbelang. Die ene mens zou jij kunnen
zijn.
Die wet is universeel en aan alle mensen gemeen. Geloof in geschiedverhalen, van
je volk of je geloofsgemeenschap geeft je geen kennis van God, en ook geen liefde
tot God. Toch is bestudering van de lectuur van deze verhalen heel nuttig. Die
verhalen kunnen dienen om je aan te spiegelen, kunnen je ook leren dat zaken
voorbij zijn en dat je nu in een andere tijd leeft. Ze leert je over de gewoonten en
levensomstandigheden, en uit die ervaringen kun je je eigen gedrag aanpassen,
zover als het redelijk inzicht waar je op dat moment over beschikt dat toelaat.
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Geloof gebaseerd op geschiedverhalen, is niet nodig, vergt slechts beschouwing
van je eigen leven. Je hebt er geen collectief van gelovigen voor nodig. Want of je
nu onder mensen leeft, of alleen, het principe van de goddelijke wet begint al bij
jou. Dit is volgens Spinoza geloof.
Dat geloof vereist geen rituelen, die voor jouw heil noodzakelijk zijn, of die dat heil
aanschouwelijk maakt. Met deze beschouwing van Spinoza voor ogen (Theologisch
politiek tractaat, hdstuk 4 : 6) zien we wat deze man teweeg heeft gebracht, in de
afbraak van institutioneel geloven. Het verlegen zwijgen van veel doopsgezinden
rond de rituelen van doop en avondmaal, de traditionele kerkelijke belijdenis van
Pasen. Kerken lopen leeg, maar ook in niet christelijke religies doet de religiekritiek
waarvan Spinoza de pionier is, zijn werk. Het is jammer, dat de beschouwingen
van Spinoza, die inmiddels door een breed publiek gedeeld worden, geen thema
zijn als we nadenken over onze geloofsgemeenschappen. Hoe ziet die bevrijding
van Pasen er nu voor ons, en praat voor jezelf: voor mij uit?
Spinoza snijdt ook de weg af ( als je hem volgt in zijn betoog) naar pseudo- rituelen
en alternatieve spiritualiteit, met de verhalen die daarbij horen. Over blijft de universele liefde tot God; niet uit vrees noch uit beloning. Liefde, kennis van God die
er is om zichzelf, en die jou bevrijdt

Ik moet hier aan denken, nu de paasliturgieën, weer losbarsten, ‘de’ Matheus, ‘de’
Passion, ‘onze’ oecumenische paasweek( Coronaproof voor de tweede keer). Wat
ik mis is de kring van gespreksgenoten, met geen ander ritueel dan de kring, je
verhaal mogen doen, en die gedeelde ervaring van liefde, niet beleden in dogma’s
en leer, maar open voor degene die er weet van heeft van haar/zijn levensgeschiedenis met die wonderlijke levenswet die je identiteit is, de liefdeswet waar je naar
leeft omdat die kennis jouw verlicht, naar de wijsheid van dat moment. Die levende verbondenheid doet me wat, of ik nou alleen ben of met de gedeelde tekens
van leven met u, die gaat alle ritualiteit te boven.
Tjalling Kindt
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Kerkdiensten en
Activiteiten

Zo 18/4
10.00 uur Dienst* met
ds. Afke Boezewinkel

Agenda onder voorbehoud van evt.
Coronamaatregelen

Woe 21/4
19.30 uur DoRe Café via Zoom:
‘viewing’ en bespreking van een
video interview
met Marc-Alain Ouaknin

Zo 28/3
10.00 uur Palmpasen
Dienst* met ds. Tjalling Kindt

Do 22/4
20.00 uur

Do 1/4
19.30 uur Witte Donderdag, samen
met Remonstranten en Lutheranen,
vanuit de Remonstrantse kerk,
alleen online te volgen

Zo 25/4
10.00 uur Dienst* met
ds. Renze P. Yetsenga

Vrij 2/4
19.30 uur Goede Vrijdag, samen
met Remonstranten en Lutheranen,
vanuit de Lutherse kerk,
alleen online te volgen

Zo 2/5
10.00 uur Dienst* met
Jolanda Molenaar
Agenda
* Deze diensten kunt u bekijken op de
website Kerkdienstgemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-GemeenteGroningen
Het is op dit moment nog niet bekend
of en zo ja, wanneer er weer kerkgangers bij de diensten aanwezig kunnen
zijn. Indien dat wel weer mogelijk is
geldt voor alle kerkdiensten: opgeven bij de secretaris:
secr.dgg@outlook.com
of tel. 0595-432295

Za 3/4
19.30 uur Stille Zaterdag, samen
met Remonstranten en Lutheranen,
vanuit de Doopsgezinde kerk, alleen
online te volgen*
Zo 4/4
10.00 uur 1e Paasdag
Dienst* met
ds. Tjalling Kindt
Di 6/4
10.00 uur

Koffiemorgen

Wij doen ons best u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden van de
actuele stand van zaken. Om teleurstelling te voorkomen kunt u naar de
kerk mailen of bellen om te vragen of
een dienst of andere activiteit wel of
niet doorgaat.

Zo 11/4
10.00 uur Dienst* met
ds. Hester Wouda
Woe 14/4
14.30 uur

Broederkring

Poëziekring

info@dggroningen.doopsgezind.nl

tel. 050 312 3053
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Ledenboek Gemeenteblad maart 2021
{alleen in papieren en digitale versie die aan leden is opgestuurd}
Tiny Spanjer
Ledenadministratie
maart 2021

Kort nieuws uit de KR vergadering van 23 februari 2021
Beno heet ieder welkom en Marjolijn leest als inleiding: “Van voor af aan” van
Stef Bos uit de 40 dagen kalender.
Tijdens de vorige KR vergadering zijn voorstellen gedaan om het
gemeenteleven weer te activeren. Een aantal zijn nu wat verder uitgewerkt:
Het is de bedoeling om de Doperse Dis weer op te starten. Er is een eerste
overleg geweest met een aantal eerder betrokkenen om te overleggen over de
mogelijk-heden. Een volgend overleg wordt gepland met Romkje Veenstra,
GertJan Hak-kaart, Dink Pfister, Marjolijn Coolman, Annette Laver en Hilde
Westerdijk.
Over het voorstel uit de vorige KR vergaderingen, om meer ontmoetingsmoge-lijkheden te creëren in de gemeente, zullen Diederik en Heleen in het
Gemeente-blad schrijven wat de bedoeling is en zij zullen vragen aan leden en
andere geïn-teresseerden om ideeën en mogelijke onderwerpen aan te dragen.
De procedure van reglementswijziging wordt vervolgd: de opmerkingen uit de
KR, na de eerste leesronde, zijn door de reglementscommissie verwerkt. De
huidige versie wordt door 4 KR leden gelezen en vervolgens zal de concept versie
voorge-legd worden aan de ledenvergadering.
Het plan is om een pastorale commissie te vormen; daarvoor zal overlegd
worden met de wijkcontactpersonen.
Boekhouder Durk Veenstra en kerkmeester Gerbrant Fennema hebben
gekeken welke mogelijkheden er zijn voor predikants- formatie, met oog ook
op de toe-komst. Zij achten 0,5 FTE formatie financieel haalbaar en
verantwoord voor de DGG.
Ook met het oog op de toekomst is al gedurende een langere periode
overleg gaande in het GDS gebied over een regiopredikant en/of een regiopredikanten-team. Vanuit de KR is Beno hierbij betrokken.
Nog kort:
Eeuwe Zijlstra is op 1 maart 12,5 jaar in dienst bij de DGG. Gerbrant en
Durk gaan bij Eeuwe langs met attentie.
De datum van de voorjaarsledenvergadering is donderdag 20 mei 2021.
Er zal naar de ringleiding worden gekeken.
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Tot en met maart zullen de kerkdiensten in ieder geval nog online zijn; vanaf januari is er een toename van het aantal luisteraars.
Sjoukje Benedictus, notulist

Eeuwe Zijlstra 12,5 jaar in dienst bij de DGG
Op 1 maart jl. was onze organist Eeuwe Zijlstra 12,5 jaar in dienst bij onze gemeente. De KR wilde dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft Eeuwe in
het zonnetje gezet. Met een bos bloemen en een waardebon heeft de KR zijn waardering willen uitspreken voor het werk dat Eeuwe voor de gemeente doet. Eeuwe
verzorgt niet alleen een fantastisch orgelspel, hij denkt ook mee in de verhuur van
de ruimtes van onze gemeente. Zijn netwerk is bij dat laatste van groot belang.

Eeuwe gaf aan erg blij te zijn met de attenties en benadrukte dat hij voor een
“unieke gemeente” en op “een unieke locatie” werkzaam is. Wij danken Eeuwe
voor zijn inzet de afgelopen 12,5 jaar en wij hopen dat de gemeente nog lang mag
genieten van zijn prachtige orgelspel.
Namens de KR,
Durk Veenstra
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Ik bezocht Geert onlangs weer in Beatrixoord en bood hem daarbij een grote bos
bloemen aan namens de gemeente. Verder gaf ik hem een oud boekje: ‘Het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw’ uit 1915, geschreven door een verre voorganger van hem: Jacob van Gilse.
Geert is inmiddels enkele keren met buurthulp in het weekend naar huis geweest.
Beno Hofman

Onderweg naar Pasen vanuit Beatrixoord
De vorige keer vertelde ik iets over mijn revalidatie in beatrixoord. Een heel proces
met ups en downs. Het is een weg om te gaan, met allerlei oefeningen en leermomenten. Ik vertelde al dat ik vaak zwem,maar ik doe nu ook een soort cardiotraining. Dat houdt in dat ik heel hard op een ergometer fiets. Zeg maar een handfiets.
Ik doe dat gemiddeld zo'n half uur, afwisselend met verschillende wattages. Afgewisseld 80 wat met 35 wordt en in iets langere training met afgewisseld 60 watt
en 45 watt.als ik dat doe ben ik zo aan het zuchten en steunen dat de hele zaal
mijn richting uit kijkt wat er in godsnaam met mij aan de hand is! Dat is soms een
beetje ongemakkelijk, maar het is zo zwaar dat ik er echt heel diep bij ademhaal.
Verder heb ik een koptelefoon op met Rammstein om het juiste tempo te houden.
Ik ga steeds verder vooruit. Met af en toe ook een tegenslag. Sofie ik maandag
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van mijn badstoel in de douche. Ik had een andere en die was blijkbaar niet stabiel.
Ik viel zo voorover op de grond en niets dat mij tegenhield. Overal consternatie,
want dan wordt op een alarmknop gedrukten dan staan er binnen de kortste keren
10 verpleegkundigen in de badkamer. Maar gelukkig heb ik er behalve een verdraaide knie niet veel aan overgehouden. Gelukkig maar, want dat zou het revalideren behoorlijk in de weg weer gaan zitten. Inmiddels leer ik ook nieuwe dingen.
Ik kan heel voorzichtig een transfer maken van mijn stoel op een bank. Dat is met
een plankje, waarop je van het een naar het andere glijdt. Met je armen til je jezelf
op en verplaats je jezelf. Dat kost veel kracht en daarom oefen ik veel met mijn
armen. Ergens eind april is het de bedoeling dat ik naar huis ga om daar met de
nodige aanpassingen verder te revalideren. Ik ben er nog lang niet klaar, maar ik
hoop een eerste begin te maken met op bed en van bed komen, met mezelf steeds
beter redden. Ik noemde dit verhaal op weg naar Pasen, omdat het op de één of
andere manier ook met een soort opstanding te maken heeft. Anders in het leven
staan, positief blijven, perspectief blijven zien en nieuwe wegen. Om zo op die weg
te blijven staan, is het fijn dat ik van heel veel mensen opbeurende berichten,
telefoontjes en kaarten krijg. Ik krijg liever geen bezoek enerzijds in verband met
de Corona, anderzijds in verband met een druk programma hier. Ik ben meestal
bezig! Fijn op de laatste tijd is, dat ik in het weekend van vrijdag tot en met zondag
naar huis mag. Een vreemde gewaarwording, je begint een beetje als gast in je
eigen huis. Alles is anders, ik kan niet naar boven en de kamer is een beetje aangepast opdat daar voor mij een bed kan zijn. Er zijn lieve mensen van de thuiszorg
die goed voor me zorgen, maar het is ook best lastig om afhankelijk te zijn van de
agenda van anderen. Je kan niet zelf bepalen wanneer je erin en er ook weer uit
wil. Maar dat neem ik voor lief, want ik ben lekker thuis. En dat is uiteindelijk het
doel: met een zekere zelfredzaamheid weer thuis dingen kunnen doen die ik graag
wil. Inmiddels heb ik hier ook een eerste vaccinatie gehad. Maar Corona is nog
lang niet weg! Het zal dus ook voor u en jullie nog een andere Pasen worden dan
andere jaren.
Maar ik hoop op een goede Pasen voor jullie allemaal!
Groet vanuit Beatrixoord,
Geert Brüsewitz

Bedankt
Voor de vele kaartjes voor onze verjaardagen
en erg bedankt voor de bos bloemen van de kerkenraad
en de gemeente voor mijn 75ste verjaardag.
Werd ook verrast met nog een bos bloemen van één lid van onze gemeente.
Heel hartelijk bedankt
Annie en Anton van Til
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Doopsgezinde Gemeente
Haren

Andere activiteiten
Dinsdag 6 april*
9.45 Thema-ochtend in kerkzaal

Kerkdiensten Haren
Vanaf 28 maart worden de diensten
in de kerk onder voorbehoud van
de corona-maatregelen weer hervat.
Voor elke dienst dient u vooraf te reserveren*

Woensdag 7 april
9.30 Kerkenraadsvergadering
Maandag 12 april
14.00 Zusterkring?

Zondag 28 maart*
Palmzondag
10.00 Ds. K. van der Werf,

Woensdag 14 april
Redactievergadering
redactie.dgharen@gmail.com

Vrijdag 2 april*
Avondmaalsviering
19.30 Ds. K. van der Werf

Donderdag 22 april
20.00 30+ groep

Zondag 4 april*
Pasen
(maar geen paasontbijt)
10.00 Ds. T. Weidema-Bos

* Net als in de periode voor de 2e lockdown geldt het corona-protocol.
U dient vooraf te reserveren bij:
Mads Haadsma: haadsma@hetnet.nl
of tel. 050-5348734. U verklaart geen
klachten of koorts te hebben en niet
snotterig te zijn. Bij binnenkomst en
uitgaan van de kerk moet u een
mondkapje dragen. Er mag niet worden gezongen! U blijft op uw plaats
zitten tot u de kerk via de Voorhof
verlaat.

Zondag 11 april*
10.00 Ds. K. van der Werf
Zondag 18 april*
10.00 Br. F. Dukers
Zondag 25 april*
10.00 Ds. K. van der Werf
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Kerkenraadsvergadering van 3 maart 2021
Op de persconferentie van 23 februari is bekendgemaakt dat de meeste coronamaatregelen verlengd worden, omdat de coronacijfers stijgen. Na afweging van
voors en tegens besluiten we de kerkdiensten en andere bijeenkomsten tot 25
maart te cancelen. Voor zondag 14 en 21 februari zullen opnames gemaakt worden. De teksten worden verspreid onder niet-computerbezitters. Onder voorbehoud van de hoogte van de derde golf hopen we op Palmzondag 28 maart weer
met de diensten te beginnen. De 80-plussers zijn dan al even gevaccineerd. Kwetsbare niet gevaccineerde mensen moeten zelf beslissen of ze het verantwoord vinden naar een dienst te gaan. We hanteren wel ons corona-protocol, dus reserveren
blijft nodig.
Op zondag 28 maart, Palmpasen, gaat onze eigen predikant voor. Er wordt ook
een audio-opname gemaakt, de link krijgt u zo snel mogelijk na de dienst gemaild.
Op Goede Vrijdag 2 april houden we Avondmaal. Er zal wel brood en wijn zijn,
maar vanwege het risico op besmetting worden die niet rondgedeeld. We nemen
de 1,5 meter in acht, daarom staan de stoelen niet in een kring, maar verspreid
door de kerkzaal. Het paasontbijt kan ook dit jaar vanwege corona niet doorgaan.
Wel gaat op de eerste paasdag ds. Weidema voor. Zij was altijd sterk betrokken
bij de voormalige Doopsgezinde Gemeente Assen.
Het is de bedoeling op 6 april weer met de themaochtenden te beginnen.
Br. Blanksma doet verslag van de vorderingen m.b.t. het aanstellen van een regiopredikant. De doopsgezinde gemeente Groningen doet nu actief mee aan het
overleg. Door het uitvallen van ds. Brüsewitz, is in Groningen een nieuwe situatie
ontstaan. Vanwege financiële verplichtingen, is daar de eerste tijd slechts ruimte
voor een predikants-aanstelling voor 0,5 fte. Nagegaan wordt welke mogelijkheden er zijn deze vacature in te passen in het GDS gebeuren m.b.t. de regio-predikant. Het overleg tussen de dagelijkse besturen van DG Groningen en DG Haren
zal weer worden opgepakt.
Br. Nienhuis heeft het collecterooster 2021 opgesteld. Hierin zijn ook de landelijke
ADS-collectes opgenomen. Tot er weer diensten zijn, mag u zelf uw bijdrage aan
de goede doelen overmaken.
De hovenier is langs geweest voor het grotere werk.
De kerkenraad gaat akkoord met het project dat dat de Nicolaaskerk heeft ingebracht voor de bestemming van de opbrengst van het oud papier (€ 4.000).
In Haren worden sinds kort per wijk huis aan huis oudpapier containers geleegd
met behulp van een kraakwagen (vuilnisauto waarmee grof afval wordt opgehaald
en direct samengeperst). De Stichting Oud Papier kan ook een wijk krijgen, maar
het probleem is de bemensing. Het lopen met en zonder containers achter de vuilniswagen, vereist de nodige conditie en is niet ongevaarlijk vanwege het verkeer.
Ondanks de bouwwerkzaamheden staat er nog steeds op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen een container op het Beatrixplein. De hoeveelheid papier die ingebracht wordt, neemt af en de bemensing wordt moeilijker. De Stichting beraadt
zich.
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter nog voor twaalven de
vergadering. De volgende vergadering is op woensdagmorgen 7 april. Sinds januari vergaderen we woensdagmorgen, vanwege corona-persconferenties op dinsdagavond en de avondklok.
Mads Haadsma
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Jaarverslag 2020 Doopsgezinde Gemeente Haren (deel 1)
We begonnen het jaar 2020 welgemoed, onwetend van de pandemie die de wereld
zou treffen. Omdat per 1 januari 2020 de Doopsgezinde Gemeente Assen werd
opgeheven, sloten 15 mensen uit deze gemeente zich bij ons aan. Ze namen hun
orgel mee, alsmede hoofdgeld voor 2020 en 2021. Na de welkomstdienst op 1
maart werd het echter stil. Vanwege het coronavirus moesten alle bijeenkomsten
worden stilgelegd. Het duurde tot 7 juni voor de diensten onder strikte coronamaatregelen weer opgestart konden worden. Met het opkomen van de tweede
coronagolf moesten half december de bijeenkomsten in de kerk voor de tweede
keer worden stilgelegd. In dit jaarverslag kunt u lezen over de creatieve oplossingen die werden gevonden. Toch was het voor iedereen afzien. Hoopvol was het
bericht dat eind december een coronavaccin was goedgekeurd; de uitweg uit deze
pandemie.
Kerkenraad
De kerkenraad vergaderde één keer per maand, vaak in aansluiting op de persconferentie waarin de corona-maatregelen werden bekendgemaakt. Daarnaast
was er veelvuldig digitaal contact. De kerkenraad bestond in 2020 uit:
Br. H.J. Blanksma, voorzitter
Zr. M. Haadsma-van der Molen, secretaris
Zr. J.C. de Vries-Durksz, lid
Zr. T.E. van Rede-van der Mei, lid
Adviserende leden:
Ds. K. van der Werf, predikant
Br. R.J. Nienhuis, administrateur en financieel adviseur van de kerkenraad
Leden en belangstellenden
{alleen in de papieren én digitale versie die aan leden is toegestuurd}
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Kerkdiensten
Doorgaans is er elke zondag dienst, maar door het coronavirus vervielen noodgedwongen de diensten in maart, april en mei en later vanaf half december. Circa de
helft van de diensten werd geleid door ds. Van der Werf. Daarnaast gingen gastpredikanten voor.
Vaste organisten zijn mevrouw Niemeijer-Nieuwenhuijse en de heer Kiemel.
Bijzondere diensten: Op 26 januari was de World Fellowship Day o.l.v. ds. S. van
der Meer in Sappemeer. Helaas kon de avondmaals- en paasviering niet doorgaan.
In plaats van diensten werden beeld- en geluidsopnamen gemaakt met een overdenking door de predikant en verzorgden de organisten de muziek, die via de
computer konden worden beluisterd. Naast de 40 dagen-kalender en in aansluiting
hierop de 50 dagen-kalender, verscheen er wekelijks een Nieuwsbrief. De Buitendag op 21 juni ging via Zoom. De kerkdiensten werden volgens protocol op 7 juni
weer opgestart. Vanwege de 1,5 meter-regel, konden max. 30 personen de dienst
bijwonen, mocht er niet gezongen worden en moest men voor elke dienst reserveren. Gelukkig konden in de zomermaanden de gezamenlijke diensten met de
Vrijzinnige Protestanten (´t Witte Kerkje) wel doorgaan.
De startmiddag op 13 september werd gehouden in ‘De Herberg van Hilbrantsz’ in
Eelde. Hier was voldoende ruimte (1,5 m) voor iedereen en kon een hapje en een
drankje geserveerd worden. Voor de Regionale Broederschapsdag op 4 oktober
kon men kiezen uit een dienst in onze kerk met ds. Sj. van Hoorn, een stadswandeling in Groningen langs sporen van het slavernij-verleden of in het Mensingebos
in Roden ‘zingen uit volle borst’ of in het bos op ontdekkingstocht gaan. De jaarlijkse oecumenische viering (over Sint Maarten en barmhartigheid) was vanuit de
Nicolaaskerk op 3 november via www. kerkdienstgemist te volgen. Op 15 november herdachten wij de overledenen. Half december kwam de tweede lockdown. De
Adventsmiddag, georganiseerd door de zusterkring, en de kerstavonddienst (met
blazers van de Martini Brassband) kon niet door gaan. Zr. Van Rede maakte een
YouTube-opname van de inleiding van de Adventsmiddag door zr. Rietema en het
kerstverhaal door zr. De Vries-Holman. Br. Anco de Vries zorgde voor een geluidsopname ter vervanging van de kerstavonddienst. Leden zonder computer kregen
steeds de teksten van de opnames thuis bezorgd.
Ledenvergaderingen
De geplande voorjaarsledenledenvergadering in april werd gecanceld. Het jaarverslag van de Gemeente en dat van de predikant werden gepubliceerd in het Gemeenteblad. Ter voorbereiding van de najaarsledenvergadering waar een voorstel
tot aanstelling van een regiopredikant een belangrijk agendapunt vormde, werd
een uitgebreide schriftelijke enquête gehouden. De uitkomsten werden toegelicht
op de ledenvertoeving na de dienst op 30 augustus. Er vond een gedachtewisseling
plaats over de taken van de regiopredikant. De resultaten werden gepubliceerd in
het Gemeenteblad. Op 27 september, ook op een ledenvertoeving na de dienst,
ging het gesprek hierover verder.
Op 22 oktober werd met in achtneming van de regels, een gecombineerde vooren najaarsledenvergadering gehouden. De jaarrekening van 2019 werd toegelicht
en goedgekeurd. Het voorstel van DG Haren naar de GDS over de aanstelling van
een regiopredikant werd met algemene stemmen aangenomen. DG Haren verplicht zich gedurende 5 jaar € 10.000 de bij te dragen uit de algemene middelen,
alsmede € 10.000 uit de Predikantsplaatsreserve. Hierna werd ook de begroting
goedgekeurd.
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BIJEENKOMSTEN EN KRINGEN
Jaarverslag zondagsschool 2020 (verslag A.G. Hoekema)
De zondagsschool begon in 2020 met de overgebleven 7 kinderen uit de gemeenten Haren en Groningen. De eerste paar keer van het jaar hebben fysiek plaatsgevonden in de kerk in Haren. Vanaf half maart kon dat vanwege de Coronamaatregelen niet meer. Toen is de zondagsschool digitaal gegaan. Op de afgesproken data hebben we via een digitale verbinding elkaar ontmoet. Het ritueel van de
zondagsschool is daarbij zoveel mogelijk vastgehouden: eerst even bijpraten, dan
in het doosje kijken en het verhaal vertellen aan de hand van een PowerPoint.
Vaak werd er een knutselopdracht met de post verstuurd die ze dan pas open
mochten maken. Een van de knutselopdrachten was om een tekening te maken.
Deze is gekopieerd en alle leden van de gemeente Haren kregen een tekening van
één van de zondagschoolkinderen. Vele leden hebben een kaartje
teruggestuurd, dit was een manier van
verbinding.
Met Palmpasen was er een digitale
kliederkerk waarbij uiteindelijk aan zo’n 40
kinderen in de GDS een ‘doe het jezelf Palmpasenstok pakketje’ is verstuurd.
Velen kwamen met hun stok in de digitale
kliederkerk.
In de
zomer
gingen
Twan, Kenna en Sofia van de zondagsschool af
omdat ze naar de middelbare school gingen. Er
kon pas in september fysiek afscheid van ze genomen worden, toen de maatregelen dat toestonden.
Na de zomer is besloten om de zondagschool digitaal voort te zetten om zo ook andere kinderen
in het GDS-gebied er bij te kunnen betrekken die
soms maar alleen waren in hun gemeente. Eens
per maand is er digitale zondagsschool. Hier kunnen zo’n 7 à 8 kinderen bij aanwezig zijn. De kliederkerk is dan de plaats waar we
elkaar fysiek kunnen ontmoeten.
Op de Broederschapsdag van de GDS in oktober kwamen alle kinderen naar het
Roderbos en hebben we daar samen hutten gebouwd. Het was fijn elkaar weer
even in het echt te ontmoeten.
De kerstviering zou een kliederkerk bijeenkomst zijn, maar kon niet fysiek
doorgaan. Daarom ging deze ook digitaal en hij was erg leuk en gezellig.
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Zusterkring (verslag R. Dijkman-Leutscher)
Onze kring telt nog 15 leden. Helaas moesten we van twee zusters voorgoed afscheid nemen. Twee leden zijn verhuisd.
In het jaar 2020 waren er in januari, februari en maart nog onze reguliere bijeenkomsten. Toen kwam de lockdown door corona. Dus geen afsluiting en geen uitstapje aan het begin van het nieuwe seizoen. Alles werd afgeblazen. Door middel
van een telefooncirkel in april-mei hielden we nog contact met elkaar. In september en oktober konden we met in achtneming van corona-regels even weer bijeen
komen. Anderhalve meter uit elkaar in de kerkzaal vanwege de benodigde ruimte.
Maar in november werd er weer gestopt. Ook de Adventsmiddag moest worden
afgeblazen. Gelukkig konden we de inleiding van Gerbrig en het verhaal van Roely
door een opname van Tonny van Rede thuis zien en horen. We hopen op betere
tijden.
Quiltgroep (verslag J. de Vries-Durksz)
Door corona zijn we dit afgelopen jaar alleen in januari en februari bij elkaar geweest. Daarna nog een keer in de kerk om spullen uit te zoeken. We hebben wel
twee comforters af gekregen. Hopelijk kunnen we dit jaar weer aan de slag. We
missen elkaar en de stimulatie om bezig te zijn.
Themaochtenden
In 2020 kwamen we - met uitzondering van april, mei en juni - de eerste dinsdag
van de maand bijeen onder leiding van ds. Van der Werf. Voor de lockdown als
gewoonlijk in de Voorhof en erna in de kerk. Het zijn inspirerende bijeenkomsten,
waarvan u geregeld wat terug kunt horen in de preek.
30+ Groep (verslag E. van Agthoven)
In 2020 kwam de 30+ (inmiddels zijn we allemaal 40+ en we hebben nog steeds
geen geschiktere naam) zes keer bij elkaar. De groep bestond in 2020 uit AnneGeertje Hoekema, Frans Riepma, Hendrik Blanksma, Yvette Krol, Hendrik-Jan
Klein Nagelvoort, Marianne Jansen, Ineke Hetebrij, Tonny van Rede, Tineke en
Gerlof Koudenburg en ondergetekende.
Na de zomervakantie van 2019 waren we gestart met de bundel samengesteld
door de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschap werk “Vanwaar komt mijn
hulp”. Voor elke bijeenkomst werd door iemand een hoofdstuk voorbereid. In januari 2020 gingen we hier verder mee, we bespraken hoofdstuk 5 “Daniel, op wie
kan ik rekenen/wie neemt het voor mij op?” Onze volgende bijeenkomst was in
februari. Anne-Geertje vertelde naar aanleiding van haar reis over de Mennonites
in Paraquay.
Onze bijeenkomst in april was vanwege corona via ZOOM. We wisselden vooral
onze ervaringen uit over deze pandemie maar keken ook met elkaar naar een
fragment van Bastiaan Ragas en Jacobine Geel namelijk “Tijd voor aandacht” .
Ook in mei konden we vanwege corona elkaar niet fysiek ontmoeten en spraken
we elkaar via Jitsi Meet. We probeerden met elkaar positieve kanten aan corona
te ontdekken en te formuleren wat je mee neemt / vast houdt als de pandemie
voorbij is. In juli hadden we de afsluiting voor de zomervakantie. Buiten in de tuin
van Tonny op 1,5 meter afstand van elkaar aten we samen poke bowls.
Eind september kwamen we nog één keer bij elkaar. Deze keer in de kerkzaal, om
de ruimte te hebben om 1,5 meter afstand te houden. Na het gebruikelijke bijpraten over de vakanties, legden we de link met het jaarthema “Thuis op aarde” en
bespraken we wat je mee neemt op vakantie om je thuis te voelen. De komende
bijeenkomsten zullen we steeds een onderwerp linkend aan het jaarthema bespreken.
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Wijkbijeenkomsten in Paterswolde (verslag G. Rietema)
Door de corona-uitbraak en de regelingen die daar uit voortkwamen, konden we
in het voorjaar niet meer bijeenkomen. Helaas overleed op 11 mei Tjits Bakker.
Br. Kees Nanninga verhuisde naar Huize Maarwold in Haren en br. Frans Renssen
van Huize Noordwijk naar Westerholm. Het gevolg is dat de Kring Paterswolde nu
zo klein geworden is, dat deze in de loop van het jaar is opgeheven en de families
Reidinga en Rietema ondergebracht zijn bij kringen in Haren. Wij willen dominee
Van der Werf bedanken voor de jarenlange begeleiding van de kring. Er zijn vele
aangename en gezellige gesprekken gevoerd.
Het 2e deel van het jaarverslag verschijnt in het Gemeenteblad van april.
M. Haadsma

Zusterkring 12 april
Onze laatste bijeenkomst is in oktober 2020 geweest. Nu een half jaar later is de
pandemie Corona nog niet uitgewoed, maar de meesten van ons zijn ingeënt. Dat
is nu eens een voordeel voor de 80-jarigen.
We willen proberen om op 12 april de draad weer op te nemen. Ik wil jullie graag
uitnodigen voor een bijeenkomst, weer in de kerkzaal in de kerk in Haren.
Ons programma zal “eigen inbreng” zijn. Ieder van ons zal wel iets kunnen vertellen welke belevenissen je mee gemaakt hebt, of welk bijzonder boek je gelezen
hebt, wat je getroffen heeft op de TV. Misschien heb je een mooi raadsel voor ons.
Er is vast genoeg om elkaar aangenaam bezig te houden.
Graag wil ik van tevoren weten wie wel en wie niet komt, wil je me bellen 0503093242 voor maandag 12 april?
We hopen jullie allemaal weer te zien.
Gerbrig Rietema-Siebenga
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Pasen
Om als brood te worden gedeeld,
om als wijn te worden gedronken,
om als licht te worden ontstoken
in harten vol van duisternis.
Om de liefde en vrede te brengen;
om ons hart te verwarmen;
om ons uit te nodigen
om hem te volgen.
Om ons op te roepen als
brood te zijn dat oneindig
kan worden gedeeld;
om als wijn te zijn
dat alle dorst lenigt;
om licht te brengen
in onze wereld.
Daartoe kwam hij op aarde.
Als een eeuwig brandend
licht voor onze voeten.
Als een vorst van vrede.
Als een baken in ons leven.
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PAASTIP: brood- ei muffins
•
•
•
•
•
•
•

6 sneetjes volkoren brood (of ander brood)
4 eieren geklopt
50 gram gerookte kipfilet in kleine blokjes
30 gram (belegen) kaas (een grote plak) in kleine reepjes of stukjes
zout en peper
verse bieslook fijngehakt
olijfolie of bakingspray

Instructies
1. Verwarm de oven voor op 180-200 graden (dit hangt af van je oven. De mijne lijkt altijd
iets warmer). vet een muffinvorm in met bakingspray of olijfolie. Snijd de korstjes van het
brood en doe in ieder vakje van de muffinvorm, een sneetje brood. Ik heb zelf een bakvorm
voor 6 muffins, dus dat is perfect.
2. Duw de sneetjes brood goed aan, zodat ze een bakje vormen en het brood ook goed plat
is.
3. Verdeel de gerookte kipfilet en de kaas over de 6 muffinvormpjes. Klop het ei met de fijngehakte bieslook en het zout en peper. Verdeel het mengsel over de 6 vormpjes.
4. Bak de toast ei muffins in ca. 15-20 minuten gaar en goudbruin in de oven. Serveer ze
warm!!
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Een aanwinst voor de maatschappij
“Kun je niet ‘ns een verhaal schrijven over gasten van ons die een aanwinst zijn
voor de maatschappij?”, vraagt INLIA-medewerker Jinke. De mensen die altijd
klaar staan om te helpen mogen wel eens belicht, vindt ze. Mensen zoals Bryan.
“Daar mag je blij mee zijn als land.”
Hij wordt ’s ochtends altijd vroeg wakker. Uurtje of zes, dan is het wel gedaan met
de slaap. Dan kan een mens gaan liggen piekeren óf uit de veren en zichzelf nuttig
maken. Bryan kiest voor het laatste. Schoonmaken, bijvoorbeeld, bij de receptie
of in de keukens. Iets omhanden hebben helpt tegen de stress. “Ik wil niet gek
worden.”
Bovendien: hij vindt het
fijn om te helpen. Tolken voor andere gasten.
Gras maaien om de opvang heen, om wat terug te doen voor INLIA.
Soms kan hij ook een
zakcentje bijverdienen.
Gasten in de opvang
hebben
corveetaken,
maar mogen die aan
een ander uitbesteden
tegen een kleine vergoeding. Zo sprokkelt
Bryan geld bijeen voor
zijn dochter. Hij spaart
het soms letterlijk uit eigen mond. “Ik wil voor
mijn dochter kunnen
zorgen.”
Zes jaar oud is ze nu,
zijn mooie meisje. “Ze
heeft me gered”, zegt
Bryan, “Zonder haar
was ik doorgedraaid. Nu
denk ik, als ik slechte
gedachten krijg: ik moet volhouden voor haar. Sterk zijn, doorgaan.” Want slechte
gedachten heeft hij wel eens. Bryan heeft PTSS (posttraumatische stress stoornis).
In 2004 wordt hij in de burgeroorlog in Burundi ontvoerd en mishandeld door de
rebellen, vervolgens gevangen gezet en gemarteld door de andere partij. Uiteindelijk weet zijn familie een militair om te kopen om hem vrij te krijgen. Daarna
moet hij het land uit natuurlijk; naar Italië is het plan.
Maar bij een tussenlanding op Schiphol pakt de politie hem op. Gevalletje persoonsverwisseling, maar Bryan is doodsbenauwd. “Ik dacht ‘hij gaat mij vastbinden en slaan’. Die agent zag mijn angst en vroeg wat er was. Ik dacht ‘wauw, wat
is de politie hier goed’.” Bryan wordt met een strippenkaart in de hand naar Ter
Apel gestuurd om asiel aan te vragen.
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In die tijd krijgt iedereen uit Burundi een tijdelijke vergunning. Zijn persoonlijke
verhaal wordt echter niet gecheckt. Als Nederland in 2008 het beschermingsbeleid
opheft en mensen uit Burundi terug gaat sturen, vreest Bryan het ergste. Een
spannende tijd volgt, waarin hij zich elke week bij de politie moet melden. “Ik ben
elke afspraak geweest.” Toch - of misschien juist daarom - is hij nooit opgepakt
en uitgezet.
In 2011 doet hij een nieuwe
asielaanvraag, opnieuw in Ter
Apel. En hoewel die aanvraag
uiteindelijk wordt afgewezen, is
dat toch zijn grote geluk. Want
in Ter Apel ontmoet hij zijn
vriendin. Een Congolese weduwe, die in 2012 asiel krijgt en
in 2013 haar 4 kinderen over
mag laten komen. En die inmiddels dus een vijfde kind heeft; de
dochter die ze met Bryan heeft
gekregen.
Die andere kinderen, die zijn eigenlijk ook gewoon zíjn kinderen
nu. “Ze waren nog klein toen ze
in 2013 aankwamen.” Inmiddels
zijn de oudste 2 al volwassen.
Trots: “Ik ben opa geworden, de
oudste dochter heeft een baby
gekregen.”
Opgetogen toont hij de foto.
“Hij is zo’n zorgzame vader”,
zegt zijn begeleider Anne,
“Hij brengt zijn dochter naar
school, overal naartoe eigenlijk.
Maar ook de andere kinderen
helpt hij met alles.” Bryan zelf
haalt zijn schouders op: “Ik ben blij als ik iets kan doen voor mijn dochter. Of voor
de andere kinderen. Ik houd van helpen. Als iemand iets nodig heeft, is het toch
fijn als je kunt helpen? Ik kan geen nee zeggen.”
Geen nee kunnen zeggen is niet een probleem waar de Nederlandse overheid mee
kampt. In 2016 wordt Bryans derde aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen. Maar er gloort hoop: inmiddels kan Bryan een beroep doen op een verblijf
op basis van gezinsleven, zoals dat heet. De juristen denken dat dit een goede
kans van slagen moet hebben, want het mag duidelijk zijn dat Bryan een gezinsleven heeft.
Wat hij dan gaat doen? Terug naar school om de opleiding die hij eerder startte af
te maken: monteur van deuren, kozijnen, rolluiken etc. Zodat hij echt voor zijn
gezin kan zorgen. En INLIA mag hem dan heus nog wel eens bellen om bij te
springen.
Wat je zegt, Jinke: een aanwinst voor de maatschappij.
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Hallo allemaal,
Op zondag 28 maart is er weer online Kliederkerk. Deze keer gaat het over Palmpasen. Dit jaar gaan we onder andere een paastak versieren en dingen knutselen
om daarin te hangen. Van tevoren ontvangen jullie een pakketje thuis met wat
spulletjes die je bij het knutselen kan gebruiken.
De Kliederkerk start op Palmzondag om 16.00 uur via Zoom
Groetjes en tot dan, Anne-Geertje, Manon, Vicky en Yvette
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