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Hoofdartikel

Een tienjarige op zoek naar een onderduikadres
Op 15 november 1944 weigerde het gemeentepersoneel van Haren een opdracht
van de bezetter uit te voeren. Die weigering had verregaande gevolgen. De gemeentesecretaris betaalde met zijn leven, de andere ambtenaren wisten onder te
duiken. Ook voor hun gezinnen brak een moeilijke tijd aan: ze liepen gevaar.
Waar moesten ze heen?

Het gemeentehuis van Haren, waar de vader van Marten de Jong werkte,
1935. Foto: (1986-7709) collectie Groninger Archieven
Marten de Jong werd geboren in Haren in 1934, als derde zoon in het gezin. 'Ik
was zes jaar bij het uitbreken van de oorlog. We woonden aan de Westerse Drift.
Mijn vader was gemeenteambtenaar in Haren. Hij werkte samen met onder andere Eemke van der Veen, die in Haren de chef van de ondergrondse was. [Van
der Veen werd op 2 mei 1944 opgepakt en op 22 augustus gefusilleerd in Kamp
Vught]. In november is het voltallige gemeentepersoneel ondergedoken. Dat
kwam nadat ze van de NSB-burgemeester de opdracht kregen om een lijst op te
stellen met namen van mannen die tewerkgesteld konden worden in Duitsland.
Dat weigerden ze allemaal. De gemeentesecretaris [Pieter Wierenga] waarschuwde: 'Als we dit weigeren, lopen we allemaal gevaar.' Alle ambtenaren
moesten met hun gezinnen onderduiken.
De secretaris vluchtte zelf op de fiets, maar werd aangehouden door Landwachters. Hij had de pech dat hij in zijn bagage een kistje met sigaren had. De Landwachter vroeg zijn naam en toen hij die gaf, belde deze naar het Scholtenhuis.
De SD'er Lehnhoff is hoogstpersoonlijk naar Vries gereden en heeft Wierenga ter
plekke vermoord. [Een andere bron noemt SD'er Ernst Knorr als dader]
Ook mijn vader werd door de Landwacht aangehouden, hij was onderweg naar
Friesland. Hij had een broer van mij bij zich en vader hing een verhaal op dat hij
zijn zoon ging wegbrengen omdat hij niet genoeg eten voor hem had. Dat was
onzin, maar de Landwachter geloofde het.'
Waarheen?
'Ons gezin moest ook weg. Het huis werd in beslag genomen. Mijn moeder en
oudste broer werden gearresteerd en hebben veertien dagen in het Huis van Bewaring gezeten aan de Hereweg, als gijzelaars. Daarna zijn ze vrijgelaten; ze
wisten echt niet waar vader was.
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Ons onderduikmoment was compleet onvoorbereid, we moesten maar zien hoe
we ons redden. Vader weg, moeder en broer gearresteerd...
Ik ben met mijn zusje, dat in 1943 was geboren, naar Groningen gestuurd, naar
grootmoeder die daar met haar ongetrouwde dochter woonde. Zij hadden allebei
TBC. Ik kwam daar onverwacht, grootmoe lag in de bedstede in het kleine huisje
aan de Westerbadstraat. Ze waren allebei helemaal van de kook. 'Wat moeten
wij met dat jongetje en zijn zusje? Wat moeten we daarmee aan?' Eigenlijk was
er voor mij geen plaats. Mijn zusje kon in haar kinderwagen slapen, maar hoe en
waar ik de nacht ben doorgekomen, weet ik eigenlijk niet meer.
Het was een heel vervelende situatie en ik kon daar niet blijven. Ik ben lopend
teruggegaan naar Haren. Waar moest ik heen? Ik probeerde het bij een vriendje
maar dat kon niet; ze hadden daar zelf veel kinderen en de vader was gehandicapt. Nog een adres, maar daar kon ik ook niet terecht. Toen ben ik maar weer
teruggegaan naar Groningen.'
Onderduik
'Hoe is het uiteindelijk gegaan? Ik weet het niet, het is doodgezwegen na de oorlog. Misschien via kennissen van de doopsgezinde kerk. Ik ben ondergebracht in
Onnen, bij verre familieleden die ook bevriend waren met mijn ouders. Hun eigen kinderen waren ouder en waren de deur al uit. Hun zoon heette ook Marten
en toen werd ik Max.
Mijn moeder zat met mijn andere zusje bij kennissen in Haren, mijn broer bij een
oom in het Friese Bergum. Mijn oudste broer heeft een hele tijd rondgezworven.
Van familie in Friesland langs veel kennissen tot uiteindelijk een adres in Engelbert. Hij kwam in een zwaar gereformeerd gezin terecht en omdat wij thuis
doopsgezind waren, werd hij daar min of meer als heiden beschouwd. Dat vond
mijn broer helemaal niet leuk en hij is daar niet lang gebleven. Tussen november
'44 en de bevrijding heb ik geen contact gehad met mijn vader. Ook met mijn
andere broers was het contact minimaal. Pas na de bevrijding zag ik hen weer.'
'Zelf heb ik het in Onnen heel goed gehad. Het enige vervelende was dat ik naar
Haren moest lopen om naar school te gaan, in die strenge winter. De school zelf
was gevorderd. Nu eens kregen we les bij de tandarts, dan weer bij de dokter in
de wachtkamer. Ik zat in de vijfde klas, er was nauwelijks onderwijs, maar een
echt bezwaar vond ik dat niet!
We hielden als kinderen wel van een verzetje. De geallieerden voerden aanvallen
uit op het rangeerterrein van Onnen en die volgden we van dichtbij. De vliegtuigen vlogen laag over. Na afloop gingen we dan kogels en hulzen zoeken.'
Bevrijding
'De Canadezen kwamen vanuit het zuiden. Ze reden met hun carriers Onnen binnen, maar ze reden gewoon door. Toen we terug wilden naar ons huis in Haren
kon dat niet, het was bezet door de Canadezen. Die hadden het overgenomen
van NSB'ers, die erin waren gaan wonen nadat wij in onderduik waren gegaan.
Mijn vader heeft uitgelegd hoe het zat en dat het huis zijn particuliere bezit was.
De officieren vonden het logisch en zochten een ander huis.
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Vlak na de bevrijding zijn we met het gezin verhuisd naar Nieuweschans, dat is
bevrijd door de Polen. Elk jaar vierden we daar de bevrijding in aanwezigheid
van een Poolse officier, die daar met een Nederlands meisje was getrouwd. De
kinderen zongen dan het Poolse volkslied, ik ken het nog steeds: 'Marsz, marsz,
Dąbrowski...', al hadden we geen idee wat het betekende.'

Dit verhaal werd op 10 april 2019 verteld door Marten de Jong (1934-2021) tijdens het verhalencafé in woonzorgcentrum De Holm in Haren.
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Kerkdiensten en
Activiteiten
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 25/4
10.00 uur

Dienst* met
ds. Renze P. Yetsenga

Zo 2/5
10.00 uur

Dienst* met
Jolanda Molenaar

Di 4/5
10.00 uur

Koffiemorgen

Za 8/5
10.00 –
16.00 uur

Orgeldag
Noord-Nederland

Zo 9/5
10.00 uur

Dienst* met
ds. Tjalling Kindt

Zo 16/5
10.00 uur

Dienst* met
Saapke van der Meer

Do 20/5
19.30 uur

Voorjaarsledenvergadering

Zo 23/5
10.00 uur

Pinksteren
Dienst* met
ds. Tjalling Kindt

Do 27/5
20.00 uur
Zo 30/5
10.00 uur

Broederkring

* De 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

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.
info@dggroningen.doopsgezind.nl
tel. 050 312 3053

Dienst* met
Iris Speckman
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Kort nieuws uit de KR vergadering van 30 maart 2021
Beno heet ieder welkom en Gerbrant leest als inleiding een gedicht van Angela.
Op 13 april is een bijeenkomst gepland om te overleggen over de mogelijkheden
om de Doperse dis weer op te starten; daar zullen plannen en ideeën besproken
worden. O.a. inventariseren welke werkzaamheden gedaan moeten worden en
welke talenten (personen) daarvoor nodig zijn.
Nieuwe eigen predikant/regiopredikant:
Alle GDS gemeenten hebben positief geantwoord op het GDS plan om te komen
tot een regiopredikant. Bedoeling van een regiopredikant is dat alle doopsgezinden in de regio “aan hun trekken komen”: Onderlinge solidariteit mét en verantwoordelijkheid vóór andere doopsgezinden in de regio.
DGG heeft aangegeven dat er ruimte is voor max. 0,5 fte predikant voor eigen
gemeente .
In het GDS Plan van Aanpak zijn nu 3 mogelijke opties geformuleerd:
1.
Vacature voor 1fte waarbij de DGG voor 0,5 fte een predikant krijgt
in eigen dienst en 0.5 fte voor de regio te besteden is.
2.
Vacature voor 1.5 fte waarbij de DGG voor 0.5 fte een predikant in
eigen dienst krijgt en 1 fte GDS.
3.
Vacature voor 2 fte waarbij de DGG voor 0.5 fte een predikant in eigen dienst krijgt, 0.7 fte ingevuld wordt door de huidige jeugdwerkleider
en predikant NON (Noord Oost Nederland) (waarbij NON haar predikant
grotendeels vrijstelt voor regioactiviteiten) en 0.7 fte vacature is voor een
regiopredikant.
Tjalling geeft aan dat de gemeente nu de mogelijkheid heeft om na te denken
over wat we nu willen? Doelend op type van predikant die “zo met ons omgaat
en onze gemeente”. Wat willen wij als gemeente van de predikant. Hoe willen we
gemeente zijn. Essentieel is natuurlijk ook de financiële kant.
Er zijn vanuit de DGG al signalen afgegeven aan mogelijk gewenste kandidaten:
zij die uitgenodigd zijn om in de DGG een dienst te vervullen is, in de uitnodigingsbrief, de huidige situatie in de DGG genoemd en dat er in de nabije toekomst gezocht zal worden naar een nieuwe predikant.
Bij de volgende KR vergadering komen Tjalling en Diederik met een voorstel voor
vernieuwende diensten. Het zal niet een compleet plan zijn maar eerst een aantal diensten, concreet uitgewerkt (“deze diensten hebben we voor ogen”) om
daar mee te starten zodra corona dit toelaat, nog voor de zomer.
De wijkcontactpersonen zullen worden uitgenodigd om te overleggen over het
opstarten van een pastorale commissie. Daarbij zullen ook Tjalling en Tiny Spanjer aanwezig zijn en vanuit de KR Heleen en Beno.
Sjoukje Benedictus, notulist
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Voorjaarsledenvergadering 20 mei
De kerkenraad heeft de Voorjaarsledenvergadering vastgesteld op woensdagavond 20 mei aanstaande. Vanwege alle corona-maatregelen later dan gebruikelijk en we hopen de vergadering dan fysiek, eventueel met digitale ondersteuning, te kunnen houden.
Zoals gebruikelijk staan in elk geval het Jaarverslag en het Financiële overzicht
van het afgelopen jaar op de agenda. Verder zal het beroepen van een nieuwe
predikant op de agenda staan. U krijgt de agenda en de stukken voor de vergadering begin mei toegestuurd via de mail of post.
Beno Hofman, voorzitter KR

Collectes mei & juni 2021
2 mei:
9 mei:
16 mei:
23 mei:
30 mei:
6 juni:
13 juni:
20 juni:
27 juni:

Eirene
ADS, ondersteuning van de Indonesische broederschappen.
Eirene
Diaconale hulp eigen gemeente
Adoptiekinderen
Voedselbank
Voedselbank
Adoptiekinderen
ADS, inloophuis Almere

Dienst 16 mei 2021
Op zondag 16 mei gaat mevr. Saapke van der Meer voor in de dienst. Hieronder
een korte introductie.
Mijn naam is Saapke van der Meer. Ik woon in Leeuwarden en heb de predikantsopleiding via het Doopsgezind Seminarium gevolgd. Ik hoop de opleiding binnenkort af te ronden.
Op dit moment ben ik predikant van de Doopsgezinde Gemeente ZeerijpZijldijk.
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Haren

Kerkdiensten Haren

Andere activiteiten

Vanaf 25 april worden de diensten in
de kerk weer hervat. Het aantal
kerkgangers (10, 20 of 30) is afhankelijk van de corona besmettingsgraad. Voor elke dienst of bijeenkomst dient u vooraf te reserveren*

Donderdag 22 april
20.00 30+
Dinsdag 4 mei*
9.45 Thema-ochtend in kerkzaal
Woensdag 7 april
13.00 Kerkenraadsvergadering

Zondag 25 april*
10.00 Ds. K. van der Werf

Maandag 10 mei
14.00 Zusterkring?

Zondag 2 mei*
10.00 Zr. J.M. Valk

Woensdag 12 april
Redactievergadering
redactie.dgharen@gmail.com

Zondag 9 mei*
10.00 Ds. K. van der Werf

* Nog altijd geldt het coronaprotocol.
U dient vooraf te reserveren bij:
Mads Haadsma: haadsma@hetnet.nl
of tel. 050-5348734.
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 voordeur verlaat. Deze
coronaregels gelden ook als u gevaccineerd bent.

Zondag 16 mei*
10.00 Zr. V. van der Linden
Zondag 23 mei*
10.00 Ds. K. van der Werf
Zondag 30 mei*
10.00 Ds. T. Weidema-Bos
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Kerkenraadsvergadering van 7 april 2021
Ds. K. v.d. Werf kreeg in de trein naar Haren het bericht dat hij in contact was
geweest met een mogelijke corona-patiënt en keerde huiswaarts. Wij vergaderden zonder hem. Later bleek zijn coronatest negatief.
In aansluiting op de notulen bespreken we het ‘Plan van aanpak Regiopredikant
in de GDS, 2021-2026’. Veel en goed werk van de commissie hiervoor uit de
GDS. Nog niet duidelijk is waar de regiopredikant(en) in dienst komt/komen
(GDS, ADS, of DGG). Binnen de aanstellingsperiode van de regiopredikant(en)
gaat ds. Van der Werf met emeritaat. Hoe gaat DGH dan verder? Essentieel is
een overkoepelende (kerken)raad voor de begeleiding van de regiopredikant(en).
Ook de betaalbaarheid dient goed in het oog te worden gehouden. Op 29 april
wordt dit stuk besproken in de GDS-vergadering met de afgevaardigden van de
GDS-gemeenten.
We blikken terug op de activiteiten van de afgelopen maand. Opgemerkt wordt
dat de geluidskwaliteit van de opnames goed is (geen storing door werkzaamheden buiten of verkeer). De ontmoetingsbijeenkomsten (vanwege corona) in kleine groep op Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren sober, sfeervol en de
moeite waard. Mogelijk kunnen we volgend jaar op donderdag, vrijdag en zaterdag voor Pasen weer kleine bijeenkomsten houden.
Voor zondag 11 april komt er een audio-opname met ds. K. van der Werf en voor
18 april met br. F. Dukers. Besloten wordt op 25 april de diensten met publiek
weer te hervatten. Het aantal kerkgangers (max. 30) zal als de coronacijfers
hiertoe aanleiding geven beperkt worden (10, 15 of 20). Reserveren blijft nodig.
75% van de leden is dan gevaccineerd. De link met de audio-opname van de
diensten op zondag ontvangt u dan op zondagmiddag. De voorjaarsledenvergadering blijft volgens planning op 20 mei staan.
Br. Koorn heeft de boeken die in de kast in de kerkenraadskamer staan, geïnventariseerd en gerubriceerd. Een heel karwei. De predikant en enkele kerkenraadsleden hebben van de kerkenraad de opdracht gekregen om aan de archivaris te
laten weten welke boeken gebruikt worden, welke moeten blijven en welke afgeschreven kunnen worden.
Van de voorzitter van de Stichting Oud Papier hebben we informatie gekregen
over de inzameling van oud papier in Haren. De communicatie van de Gemeente
Groningen hierover verdient geen schoonheidsprijs. Anderzijds wordt de Stichting wat ingehaald door de tijd. Het is voor (het ook beperkte aantal) medewerkers niet verantwoord achter de vuilniswagen te lopen om in de wijk oud papier
op te halen. Daarnaast neemt de hoeveelheid oud papier af (minder kranten,
veel karton). Ook is het maar de vraag of de container op het Beatrixplein kan
blijven staan. We wachten af hoe het verder gaat. Voorlopig kunt u uw papier op
vrijdagmiddag en zaterdagmorgen nog kwijt in de container op het hoekje van
het Beatrixplein. De doopsgezinde gemeente mag in het najaar een project aandragen voor de opbrengst (€ 4000) van dat oud papier. Zet u uw eigen papiercontainer 1x per maand op zaterdag aan de weg, dan is de opbrengt niet voor de
Stichting Oud Papier.
Het wel en wee van de leden komt langs alsmede de wijkorganisatie. En na het
verdelen van de kostersdiensten, sluit de voorzitter de vergadering.
Mads Haadsma
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Jaarverslag predikant 2020
Het jaar 2020 is voor mij een heel vreemd jaar geweest. Tot maart 2020 was
alles nog normaal: diensten, themaochtend en huisbezoek. Er waren al voorbereidingen voor Pasen gemaakt. Maar na maart 2020 veranderde er veel. Geen
diensten meer en ook bezoek werd zoveel mogelijk beperkt.
Na de zomer in september heb ik toch weer een start gemaakt met de normale
werkzaamheden. Gelukkig waren er weer diensten en sprak je weer mensen.
Bezoek was eerst nog niet mogelijk. Ook de themaochtend werd weer opgestart.
Helaas was dit voor korte duur en moest alles vanwege nieuwe coronamaatregelen in november weer stoppen. Dat betekende geen advent en kerst. Gelukkig is
de telefoon en de mail een uitkomst om contact met elkaar te hebben. Ook zijn
er verschillende diensten in onze kerk opgenomen, welke konden worden beluisterd en bekeken. Op het moment van dit schrijven zijn vele mensen inmiddels
gevaccineerd en word ik zelf woensdag 21 april 2021 ingeënt. Dat geeft in ieder
geval hoop om weer contact met mensen te hebben en op bezoek te mogen.
Geen diensten in 2020, geen Pasen en geen Kerst…? Dat voelt toch wel heel
vreemd aan! In ieder geval hoop ik op een beter jaar!
Ds. Klaas van der Werf

Jaarverslag 2020 Doopsgezinde Gemeente Haren (deel 2)
CONTACTEN BINNEN DE GEMEENTE EN NAAR BUITEN
Wijkorganisatie (verslag G. Zijlstra)
2020 kunnen we wel kenschetsen als een bijzonder jaar voor de wijkorganisatie
door verlies, verdriet en eenzaamheid maar ook door perspectief en nieuwe
initiatieven in de Doopsgezinde Gemeente Haren.
Het jaar begon met het feit dat de Doopsgezinde Gemeente Haren met ingang
van 1 januari werd uitgebreid met uiteindelijk 15 nieuwe leden en belangstellenden doordat helaas de deuren van de Doopsgezinde kerk in Assen
moesten sluiten. Hierdoor ontstond hier een nieuwe wijk, waarvoor we niet
onmiddellijk een eigen wijkcontactpersoon beschikbaar hadden. We waren blij
dat Gabe Hoekema zich interim hier wel mee bezig wilde houden in afwachting
van een definitieve regeling.
In verband met de Corona-pandemie werd ook de werkwijze van de
wijkorganisatie aangepast. We konden als contactpersonen niet fysiek
samenkomen maar moesten alles digitaal afstemmen. Het betekende verder dat
er slechts heel beperkt tot geen bezoekjes meer aan wijkgenoten gebracht
konden worden, maar dat vaker een kaartje verstuurd of telefoontje gepleegd
werd om iedereen een hart onder de riem te steken. Doordat ook de zondagse
kerkdiensten van half maart tot juni vervielen, werden wekelijks de diensten
rondgebracht naar degenen die niet digitaal de preekteksten konden ontvangen.
Ook werden de wijkcontactpersonen weer ingeschakeld om de 40-dagen-, 50dagen en adventskalenders te verspreiden.
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Tot haar verdriet moest de Gemeente en daarmee ook de
wijkorganisatie afgelopen zomer afscheid nemen van haar
trouwe en heel betrokken gemeentelid Fenna Tilstra-de Haan.
Het overlijden van Fenna is een groot verlies voor onze
gemeente; in de wijkorganisatie missen we haar als een heel
toegewijd contactpersoon voor wijk 4. Moge zij rusten in
Vrede.
Kanselbloemen
Als er zondags dienst is in de kerk (in 2020 waren veel
diensten digitaal) staat er een boeket op de ‘kanseltafel’. Na
afloop van de dienst worden de bloemen gebracht naar een lid
of belangstellende als teken van verbondenheid met de
gemeente en met elkaar. De leden zorgen via een intekenlijst
voor de bloemen of voor geld waarvoor de coördinatoren zr.
Tilstra en zr. Hoekema bloemen kopen. Na het overlijden van
zr. Tilstra heeft zr. R. de Vries-Holman deze taak van haar overgenomen.
Het Gemeenteblad jaargang 63 (verslag L. Huizinga; J. de Vries- Durksz)
Het jaar 2020 is ook voor de redactie van het Gemeenteblad een heel bijzonder
jaar geworden, niet vermoedend wat ons allemaal te wachten stond. Het jaar
begon als altijd in januari met het overleg over de hoofdartikelen voor 2020,
samen met de predikanten. Normaal zijn we daar wel even mee bezig, maar
deze keer waren we er snel uit. Ook de redactievergaderingen verliepen eerst
normaal, zoals steeds de laatste jaren bij zr. J. Tuinstra. Toen kwam de grote
boosdoener, Covid. Alles werd anders geregeld, niet meer bij elkaar komen.
Ondanks alles zijn er afgelopen jaar zeven Gemeentebladen uitgekomen,
waarvan de hoofdartikelen werden verzorgd door predikanten. In de periode
zonder Gemeenteblad verzorgde zr. Van Rede 13 ‘Nieuwsbrieven’. We bleven
daardoor toch zo goed mogelijk op de hoogte van het wel en wee van de
gemeente. Zr. Van Rede heeft daar heel veel tijd en moeite in gestoken,
waarvoor heel veel dank.
Na mijn ziekte, waarover ik uitvoerig heb bericht, heb ik tot mijn spijt mijn
werkzaamheden voor de redactie moeten beëindigen. Zr. Haadsma heeft als
dank voor alles en als bemoediging een prachtig boeket gebracht. Ook
wijkmeesteres zr. Van Agthoven is enkele malen langs geweest. Heel fijn
allemaal. Maar het fijnste bezoek was toch wel op 14 december. Zr. De VriesDurksz en br. Blanksma kwamen op bezoek om dank te brengen namens
kerkenraad en gemeente. Het werd een nostalgische avond. Wij zijn al vele jaren
lid van de gemeente en wisten heel wat anekdotes uit die jaren. We hebben veel
gelachen. Ik heb een boekenbon gekregen die ik vanwege bekende redenen nog
niet heb kunnen gebruiken, maar wellicht gaan ook over niet al te lange tijd de
boekwinkels weer open. Ik wil dit jaarverslag beëindigen met een woord van
dank aan allen die gedurende mijn tijd in de redactie hebben meegewerkt aan
het Gemeenteblad. Het is een heel fijne tijd geweest. L. Huizinga
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In december hebben we een mooi gekleurd kerstnummer uitgebracht. zr. E. de
Jonge en J. Tuinstra en ik hadden telefonisch redactievergadering. Dat ging best
goed. Als we weer samen mogen vergaderen zullen we br. Huizinga wel erg
missen. Ik wens hem nog een heel fijne tijd samen met zijn vrouw.
Loek heel erg bedankt voor de fijne samenwerking. J. de Vries- Durksz
Noordelijk Doopsgezind Koor (verslag M. Dijksterhuis)
De planning van het Noordelijk Doopsgezind koor is, om in ieder geval één keer
per jaar in Groningen, Haren, Roden of nog een andere gemeente in het Noorden
medewerking te verlenen aan een dienst of een optreden te verzorgen. In de
praktijk is dit best wel een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen.
In 2020 is dit niet helemaal gelukt. Met name in Groningen is ons geplande
advents-optreden van 13-12-2020 door de corona-crisis niet doorgegaan en ook
in Haren kon de kerstavonddienst geen doorgang vinden. Wanneer dit wel weer
mogelijk zal zijn, hangt af van wanneer wij weer als koor kunnen repeteren en
optreden.
Waar we wel hebben gezongen in 2020 was op de WFD in Sappemeer.
Het koor moest i.v.m. de corona maatregelen in maart 2020 stoppen en dat duurt
tot nu toe voort. In de maand september 2020 hebben we met een half koor
fysieke repetities gehouden in Haren. Maar in oktober ging alles weer op slot.
Jellie Alkema stuurt de koorleden al enige maanden elke week een online
repetitie per mail, zodat de koorleden thuis toch wat kunnen instuderen. Dit is
een fantastisch alternatief voor fysieke repetities met elkaar.
Op 2 november 2020 hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Dit
jaar online, ook weer i.v.m. de corona-maatregelen. Er is een bestuurswisseling
geweest: Jan Noord was bestuurslid en is afgetreden en Cees van Hoorn heeft
deze functie overgenomen en is dus toegetreden tot het bestuur van het
Noordelijk Doopsgezind Koor. Het bestuur bestaat nu uit: H. van der Wal,
voorzitter; M. Dijksterhuis, secretaris; R.J. Nienhuis, penningmeester; C. van
Hoorn, lid. Het koor telde op 2 november 2020 30 leden. We hopen dat we
binnenkort terug kunnen naar een ‘normale’ samenleving zodat we weer kunnen
zingen met elkaar.
Adoptieprogramma van WereldWerk (verslag R.J. Nienhuis)
Zoals bekend is er bij elke dienst de gelegenheid om een bedrag te
storten in de adoptiethermometer in de gang. Ook wordt er
gecollecteerd in de dienst voor onze adoptiekinderen. Jaarlijks in
wordt de opbrengst overgemaakt naar Doopsgezind WereldWerk.
WereldWerk besteedt dit geld ten behoeve van kinderen in Brazilië,
Paraguay en Tanzania. De opbrengst ad € 375,67, samen met de
bijdragen ad € 500 van enkele gemeenteleden worden overgemaakt
naar WereldWerk.
Het beleid is om jaarlijks aan het eind van het jaar het opgehaalde
geld voor de adoptiekinderen gewoon helemaal af te dragen. We zijn
dus afgestapt van een vaste afdracht op jaarbasis zoals dit in het
verleden gebeurde. De financiële administratie valt onder die van de
doopsgezinde gemeente.
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Aktie Pinkstergroet (verslag zr. en br. Huizinga)
We hebben in 2020 weer een aantal leden kunnen verblijden met een Pinksterpakket. Het wordt altijd in grote dank aanvaard. Men is er ook vaak heel verrast
door. Het is in 2020 helaas wat anders gegaan. In verband met Corona mocht je
de verpleeghuizen en dergelijke niet in. We hebben de pakketten dus als brievenbuspost verstuurd. Heel onpersoonlijk en ook tegen onze gewoonte in, maar
het kon niet anders. Hetzelfde zal waarschijnlijk ook dit jaar met Pinksteren het
geval zijn maar dat moeten we nog maar even afwachten.
Groninger Doopsgezinde Sociëteit: GDS (Verslag A.A. de Vries)
Een raar jaar 2020, heel anders dan alle jaren hiervoor. De World Fellowship Day
is nog fysiek gevierd in Sappemeer en we zijn als bestuur nog een keer samen
gekomen in de kerk in Haren. Maar verder werd er vooral digitaal vergaderd. Activiteiten, zoals de gezamenlijke buitendag, werden doorgeschoven naar volgend
jaar, de voorjaarsledenvergadering heeft niet plaatsgevonden.
In het najaar heeft de najaarsledenvergadering fysiek plaats gevonden en de
broederschapsdag is coronaproof gevierd.
Voor de jeugd is het hele jaar online zondagschool en kliederkerk georganiseerd.
Verder hebben we vooral digitaal vergaderen geoefend.
Er is geen verandering in de bestuurssamenstelling geweest.
Ledenraad (verslag A.A. de Vries)
In 2019 heeft de Gemeentevergadering (voorheen Broederschapsvergadering)
definitief ingestemd met een nieuwe bestuurlijke organisatie van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit. In 2020 is een ledenraad gevormd met vertegenwoordigers van gemeenten uit de verschillende regio’s. Deze raad neemt de
bestuurlijke taken van de Gemeentevergadering op zich.
Begin van het jaar is de ledenraad voor het eerst bijeen geweest op Mennorode.
Keurig op 1,5 meter. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld als kennismaking. De
jaarrekening was al digitaal goedgekeurd. Een gezellige bijeenkomst waarin aan
een ieder gevraagd werd: waar haal je de inspiratie vandaan om aan dit avontuur mee te doen. Dan blijkt maar weer dat het zinnetje ‘vrij in het christelijk
geloven’ wel erg leeft in onze doopsgezinde gemeenschap. Maar zo leer je je
medeleden wel iets beter kennen. Vervolgens hebben wij de rest van de vergaderingen digitaal gedaan en dan blijkt dat men in zo’n digitale setting minder
breedvoerig is. Geen reiskosten, geen lange vergaderingen.
Er zitten ook goede kanten aan het abnormaal. Ik denk dat we wat sommige
dingen betreft niet helemaal terug gaan naar normaal. Hopelijk kunnen we in
2021 echt aan de slag, er zijn door corona toch wel een aantal zaken niet doorgegaan. Zoals bijvoorbeeld het Gemeenteberaad.
FINANCIËN
Financiën, financiële commissie en onderhoud (verslag R.J. Nienhuis)
De jaarrekening 2020 laat een negatief exploitatieresultaat zien van € 352. Dit is
veel beter dan het negatieve exploitatieresultaat volgens de begroting van
€ 12.800. Achtergrond is de stijging van het ontvangen hoofdgeld met bijna
€ 15.000, met name het gevolg van de attestatie van vijftien leden en belangstellenden uit Assen in verband met de opheffing van de doopsgezinde gemeente
aldaar. Maar ook zonder de komst van deze leden was het hoofgeld behoorlijk op
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peil gebleven. De leden en belangstellenden hebben dus zeker hun verantwoordelijkheid genomen om de gemeente financieel gezond te houden.
De inkomsten uit beleggingen zijn dit jaar gedaald met circa 10%. In verband
met de corona-crisis hebben diverse bedrijven hun dividend geschrapt, verminderd of uitgesteld. Er bestaat goede hoop dat in 2021 en later het dividend weer
zal gaan stijgen zoals in eerdere jaren.
Het vermogen bestaat inmiddels voor 85% uit aandelen, dit in verband met de
extreem lage rentestand. In februari en maart van 2020 kelderden de koersen
met ongeveer 30% door paniek op de financiële markten. Wonderlijk genoeg
herstelden de koersen de rest van het jaar in hoog tempo waardoor aan het eind
van het jaar toch nog een positief bedrag van € 7.174 aan de voorziening
koersmutaties effecten kon worden bijgeschreven.
Zoals dit jaar weer eens bleek, moeten we ook in de toekomst rekening houden
met koersmutaties die de waarde van het vermogen wezenlijk kunnen beïnvloeden. Deze mutaties naar boven en naar beneden nemen we op de koop toe in de
wetenschap dat voor voldoende gespreide portefeuilles voor de (zeer) lange termijn er altijd een tendens naar boven is geweest. Voor de korte en middellange
termijn houden we voldoende liquiditeiten aan zodat nooit hoeft te worden verkocht tegen lage koersen.
De financiële commissie blijft bij het beleid om niet mee te gaan met de sterk
wisselende sentimenten. De gemeente is vooral gediend met een regelmatige en
liefst stijgende stroom van inkomsten.
De financiële commissie heeft de concept-jaarrekening 2019 beoordeeld en voorzien van een positief advies. Voorts heeft de financiële commissie een positief
advies gegeven bij de begroting 2021. In deze begroting is ook opgenomen een
extra bedrag van € 20.000 ten behoeve van de aanstelling van een regiopredikant in het GDS gebied. Tot een bedrag van € 10.000 wordt hiervoor geput uit
de predikantsplaatsreserve.
Steeds als de financiële commissie bijeen komt wordt ook de actuele stand van
de effecten besproken. Zo nodig worden aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen betreffen evenwel slechts een beperkt deel van de portefeuille.
In 2020 is een bedrag van € 6.986 besteed aan het onderhoudstraject. De grootste uitgaven waren de vervanging van de geluidsapparatuur in de kerk en de
vervanging van de stoppenkast.
Menno Simons Stichting (verslag F. Riepma)
De Menno Simons Stichting is nadrukkelijk en van oudsher een subsidiegever in
het noorden van het land. Daarnaast roepen wij doopsgezinde gemeenten uit het
hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting stelt subsidies beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te
werken en is meer gericht op middelen dan op loonkosten.
In 2020 is er niet zoveel veranderd in de MSS ondanks dat we door Corona niet
fysiek konden vergaderen. Dit kon wel via de digitale weg. Ik denk dat de
Doopsgezinde wereld om ons heen meer is veranderd en we de nabijheid van
elkaar en samenkomsten met elkaar missen. Echter er valt wat naar uit te zien
als het wel weer mogelijk is. Afgelopen jaar is er ruim 20.000 euro uitgekeerd in
bijdragen aan zo’n 10 projecten, voornamelijk in Noord Nederland, aan diverse
doelen van groepen tot individuen. De grootste uitgave is die voor het GDS voor
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o.a. een bijdrage aan het jeugd- en jongerenwerk. Gezien de ontwikkelingen
hierbij zal de toekomst uitwijzen hoe we hieraan kunnen blijven bijdragen ook
met het opstarten van het regio-predikantschap.
HUISHOUDING EN ARCHIEF
Huishoudelijke dienst
Zr. Haadsma zorgt voor de inkoop van huishoudelijke zaken en coördineert de
schoonmaak die gedaan wordt door Jasminka Kovac̆ević.
Archief (verslag br. S. Koorn)
Er is geringe voortgang gemaakt met de archivering van de archiefbescheiden.
In oktober en november 2020 is een overzicht gemaakt van de boeken in de
bibliotheekkast in Kerkenraadskamer.
Onze gemeente bestaat uit mensen die aangeraakt zijn door de Eeuwige en
betrokken zijn op elkaar en op de wereld waarin zij leven.
Uit dit jaarverslag blijkt dat die betrokkenheid groot is. Ook tijdens de pandemie
is veel gedaan om contact op afstand mogelijk te maken en te houden. De
kerkenraad dankt alle zusters en broeders (ook zij die in het verslag niet bij
name genoemd worden) voor hun inzet.
M. Haadsma, secretaris

Op naar Pasen
Goede Vrijdag om half acht een korte overdenking door ds.
Klaas v/d Werf. Over de wandeling van de Emmaüsgangers.
Pasen is niet het einde maar het begin.
We waren aanwezig met zeven zusters en broeders. Het zag
er erg gezellig uit. Een paastak in het midden. Narcissen en
paaseitjes op de tafeltjes.
Op de tafels lagen ook bloemen van
papier en pennen. Daar mocht een wens
opgeschreven worden en die kwam dan
in de paastak te hangen. Klaas speelde
een prachtig ingetogen stuk op de basfluit. Het was een heel warm samenzijn.
Dank aan Klaas, Mads voor de aankleding en Tonny voor de papieren bloemen.
Jantiena de Vries
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Kop d’r veur op z’n Burundees
Ze zijn deze maand op de kop af 18 jaar in Nederland, de Burundese Sophie en haar dochter Solange. 18
jaar van onzekerheid en steeds weer verkassen. Toch is Sophie al 9 jaar vrijwilliger in een zorgcentrum en
is Solange bijna klaar met haar studie HR-management. Kop d’r veur heet dat in Groningen, hoe zeg je
dat eigenlijk in Burundi?

“Als je een kind hebt, wil je dat het veilig opgroeit”, zegt Sophie. Daarom is ze destijds met haar dochter gevlucht. Het is oorlog in Burundi in
2003 en de dan 7-jarige Solange heeft dingen gezien “die je als kind
niet hoort te zien”. “Mannen die uit het niets kwamen en dingen deden
met mama.” Ze bijt op haar lippen en schudt haar hoofd, alsof ze de
beelden er wil uit schudden.
Met een groepje mensen ontvluchten ze het kleine dorp. Waarheen
weten ze niet. Weg. Door, door, door. Tot ze uiteindelijk in Nederland belanden. Geen idee waar ze
zijn. Mensen wijzen hen de weg naar de politie en zo komen ze eerst in een aanmeldcentrum en dan
in een tijdelijke opvang terecht. Een tentenkamp.
“Wij dachten: we zijn thuis, we zijn veilig”, Sophie lacht om haar eigen naïviteit van toen. Want thuis
zijn ze nog lang niet in het tentenkamp. In de jaren die volgen is het steeds een half jaar hier, een
paar jaar daar, wat jaren wéér elders en ga zo maar door. Ze zitten in 2007 onder meer 8 maanden in
het Vertrekcentrum in Vught. “Geen plezierige omgeving”, zegt Sophie, “Veel stress.” Solange mag
er niet naar school. Het is een grote straf voor het meisje.
Omdat Burundi medewerking weigert, wordt Sophie langs andere ambassades gestuurd. Die van
Tanzania bijvoorbeeld. Als alle opties zijn uitgeput krijgen ze geen verblijfsvergunning, maar worden
ze op straat gezet. Zonder pardon. Ook zonder generaal pardon, want daarvoor komen ze dan niet
in aanmerking; niet lang genoeg hier.
Ze krijgen hulp van mensen uit azc’s die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Zo trekken ze
rond, hun leven in boodschappentassen. Ergens tijdens al dat verkassen raakt Sophie haar identiteitskaart kwijt. Dat komt moeder en dochter duur te staan als ze door de politie worden gecontroleerd. Ze worden vastgezet.
Solange is 14 jaar oud. Ze huilt, die eerste nacht alleen in de cel. Daarna plaatsen ze haar moeder
maar bij haar. Een week lang zitten ze vast, tot een advocaat hen vrij krijgt. Nou ja vrij; ze moeten
naar het Vertrekcentrum Ter Apel. Wederom zonder resultaat: na 1,5 jaar worden Sophie en Solange opnieuw op straat gezet. Dat is het moment dat ze bij INLIA terecht komen.
Er volgt een nieuwe aanvraag. Weg kunnen ze immers niet, dus wil Sophie dat haar kind hier een
toekomst kan opbouwen. Een beroep op het Kinderpardon wordt afgewezen; Sophie en Solange
zijn ‘buiten Rijkstoezicht’ geweest omdat ze niet meer in een azc of vertrekcentrum zaten. Dat het
Rijk hen zelf op straat heeft gezet, doet er niet toe. Evenmin dat onder meer de burgemeester en de
school verklaren waar ze de hele periode waren.
Ook bij de afsluitingsregeling van het Kinderpardon vallen moeder en dochter buiten de boot. Sophie doet dan al jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg: wandelingetjes, gezellige middagen met
hapjes en drankjes, spelletjes doen, helpen met eten geven.

Collega’s en de instelling verklaren erover, maar ook dat doet er niet toe. De reden is dit keer dat
haar identiteit niet vaststaat omdat het identiteitsbewijs kwijt is.
Moeder en dochter gaan in beroep. 13 januari van dit jaar moeten ze op het kantoor van de IND verschijnen. Solange bereidt het eindeloos voor. Want wat als ze het antwoord op een vraag niet weet?
Ze moet er niet aan denken. Eenmaal daar blijken de vragen heel makkelijk: “Wat studeer je, wat
zijn je hobby’s? Aan mama vroegen ze welk vrijwilligerswerk ze deed.”
En dan komt de vraag “Hoe voel je je?” aan Solange. “En ik voel heel veel, het meeste is niet zo
goed. Ik werd emotioneel.” Ze moet huilen. Ze ziet dat de man geraakt is. Een moment van onverwacht contact tussen twee mensen. Maar Solange weet beter dan daar hoop aan te verbinden. Een
besluit zal 6 nagelbijtende weken op zich laten wachten, horen ze.
Een week later kijken moeder en dochter naar de inauguratie van Joe Biden, als de advocaat belt.
Kun je even je email openen, vraagt ze. Solange doet het met trillende vingers. Ze leest, ze huilt.
Met grote uithalen. Sophies moed zinkt in haar schoenen. En dan leest ook zij het: ze hebben een
verblijfsvergunning. Solange springt door de kamer, kan niet ophouden. “Mijn hart ontplofte.”
9 februari mogen ze hun pasje ophalen in Zwolle. Het is de eerste echt koude week in tijden, vol sneeuw. Op de terugweg komt de trein vast te staan.
“Het maakte ons niet uit”, lacht Solange, “Onze dag kon toch niet stuk.”
Uren hebben ze gelukzalig naar hun pasjes gekeken.
“Het is heel gek om ineens mogelijkheden te hebben. Om na te kunnen
denken over wat je wil. Voorheen werd je wakker en dacht je ‘wat gaat er
vandaag weer gebeuren?’ Nu kijk ik heel anders tegen het leven aan”, zegt
Solange.
Haar moeder luistert met een grote glimlach. Eindelijk gelukt.

Noodkreet: help de Karen
Mensen zijn bang, nat en hebben honger
Voorganger Naw Winsome Paul van de Karen Baptist Church en INLIA-directeur John van Tilborg
roepen op de Karen-bevolking te helpen. INLIA heeft een bankrekeningnummer opengesteld waarop u kunt doneren voor noodhulp aan vluchtelingen die in de jungle schuilen voor aanvallen van het
Myanmarese (Birmese) leger.
“Mensen zijn bang, nat en hebben honger. Ze hebben eten nodig, medische verzorging en een plek om te schuilen. Het regenseizoen is net begonnen”, vertelt Naw
Winsome Paul, zelf Karen, vanuit het verre Oosten. Haar emotie is hoorbaar. Ze kent
mensen die nu ergens in het gebied schuilen. Zoals de hoogzwangere zus van een
vriend, die vorige week uitgerekend was en van wie ze al een week niets hebben
gehoord.
Het regime in Myanmar (Birma) is veel in het nieuws vanwege de recente militaire
coup en het opsluiten van Ang Sang Suu Kyi. Minder in het nieuws staat het bombarderen van de Karen, de oorspronkelijke bevolking van de streek langs de Thaise
grens. Tienduizenden Karen zijn op de vlucht. Zo’n tweeduizend staken de rivier over
en dachten Thailand te hebben bereikt. Ze vonden hun weg versperd en werden
teruggezet. Twintigduizend mensen schuilen nu in de jungle. Onder hen bejaarden,
zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en gewonden.
De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De Rangers sporen de
gevluchte Karen op in de jungle en lenigen de ergste nood: ze verlenen eerste (medische) hulp aan mensen, brengen voedsel en zeildoeken voor onderdak. U kunt de
Rangers steunen en zo de Karen helpen: doneer op NL47 INGB 0005 8728 15 ovv ‘Ik help de
Karen’.

