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Eindelijk weer een gemeenteblad 
 

Lockdown, ingeburgerd woord 
Het is nu bijna een jaar geleden, dat Nederland in ‘lockdown’ ging. Vorig  jaar in 

maart was alles ineens anders. Van het woord ‘lockdown’  had nog nooit iemand 
gehoord en nu is het de gewoonste zaal van de wereld dat we dit woord in de 
mond nemen. Blijkbaar is er geen equivalent Nederlands woord voor het woord 

‘lockdown’, want er is niemand die zegt van ‘we zitten op slot’. 
 

Waar zijn de Lockers en wat zijn Lockers? 
Zo moest ik eerst ook even goed nadenken toen Nederlandssprekende jongeman 

mij vroeg op station van Groningen, waar de ‘lockers’ waren om zijn tas in op te 
bergen. Gelukkig zij deze jongeman nog als toevoeging op zijn vraag dat het 
ging om zijn tas in op te bergen en legde ik al de link dat hij een kluisje bedoel-

de, maar als hij zijn toevoeging, om zijn tas op te bergen, achterwege had gela-
ten, had ik toch even goed moeten nadenken wat een ‘locker’ is. Het is dus let-

terlijk een ‘kastje met een slot’ en je komt het woord regelmatig  tegen bij mu-
sea en sporthallen en zwembaden. Net zoals het woord ‘lockdown’ heeft het 
woord ‘locker’, letterlijk het woord ‘kluis’ verdreven uit ons spraakgebruik.  

 
Nederland al een jaar op slot 

Natuurlijk weet iedereen wel dat er met het woord ‘lockdown’, ‘op slot’, wordt 
bedoeld, want dat heeft premier Rutte vorig jaar in maart goed toegelicht: ‘Ne-
derland gaat op slot!’. Maar er zijn genoeg mensen, zoals mijn oom, die het 

woord ‘lock’ niet kennen en daarom was het beter geweest om te zeggen dat 
‘Nederland op slot’ gaat.  

 
1914-1918. Een hek met electrische hoogspanning op de 
grens bij de Achelse Kluis 

In het jaar 2018 hebben wij enkele dagen doorgebracht 
onder Eindhoven op de Leenderheide. Ik kende de naam 

“Leenderheide” alleen van de filemeldingen, maar wist 
niet dat de echte Leenderheide een groot natuurgebied is 
wat zich uitstrekt over de grens van Nederland in België. 

Bij de Leenderheide ligt ook het plaatsje Achel/Hamont en 
daar staat een klooster met de naam ‘Achelse kluis’.  

Wij hadden expres enkele dagen gekozen om in dit gebied 
te fietsen en zo ook de speciale tentoonstelling in het 
klooster te bezoeken over de Eerste Wereldoorlog. 

 
Dodendraad 

Omdat het 100 jaar geleden was dat de oorlog eindigde was hier op de grens de 
zogenaamde ‘dodendraad’ weer geplaatst. Nu uiteraard zonder dat er hoogspan-
ning op de stroomdraden stond. Maar een aantal honderden meters langs de 

grens aan de Belgische kant stond de Dodendraad er weer zoals die er tussen 
1914 en 1918 ook stond. En deze draad liep dwars over het terrein van het 

klooster ‘De Achelse Kluis’. Want het bijzondere van dit klooster is, dat de ge-
bouwen van het klooster in België liggen en dat de kloosterkerk, en gedeelte van 

de  begraafplaats en de tuin in Nederland liggen. Het klooster stond er al voor 
1839 toen België zich afscheidde van Nederland en de grens werd bepaald op 
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grond van oude verkaveling, waardoor het klooster gedeeltelijk in Nederland en 

gedeeltelijk in België kwam te staan.  
 

Grote foto op een paneel te zien van 

Dodendraad door de tuin van de 
Achelse Kluis.  

Op een foto was te zien hoe het 
prikkeldraad met de stroomdraden 

door de tuin van het klooster liep 
om zo de grens te volgen. Maar een 
man die naar ons toeliep en zag dat 

ik nieuwsgierig naar de grafstenen 
stond te kijken, zei ineens tegen 

mij: ‘Ja, …deze pater ligt met de 
voeten in Nederland en met zijn 
hoofd in België’, waarop ik verbaasd 

opkeek en in  het lachende gezicht van deze man keek. ‘Ge moet natuurlijk wel 
weten dat de kluis ooit volledig op Nederlands gebied lag’.  

 
En er volgden talrijke anecdotes van mensen die tussen 1914 en 1918 via de 
kluis, zoals hij het klooster steevast noemde, contact zochten met mensen aan 

de Nederlandse kant. En hij noemde ook enkele namen van mensen die geëlek-
trocuteerd waren. 

 
Kluis ander woord voor Klooster. Of toch maar Locker? 
Maar het bijzondere van alles vond ik dat deze man niet sprak over ‘het klooster’ 

maar over ‘De Kluis’. En hij had het al helemaal niet over ‘De Achelse Locker’. Op 
zijn Vlaams was het ‘De Kluis’. En de bewoners van deze kluis, de paters, werden 

door hem ook ‘de kluizenaars’ genoemd. . Afgeleid van het Latijnse woord Claus-
trum. (Claustrum---Cloostre--Cluistre--Klooster--kluizenaar--bankkluis). 
 

Maar wat op mij diepe indruk heeft gemaakt was een foto, waarbij de Doden-
draad, dwars door de tuin van het klooster liep, met aan beide kanten vasn de 

draad  enkele soldaten en burgers. En uit hun ogen sprak angst. Het waren geen 
lachende gezichten, maar het waren gezichten van mensen die wisten dat ze op 
de foto kwamen, maar desondanks niet blij en gelukkig uit hun ogen keken. De 

spanning was te voelen op de foto. Zeker ook omdat ik stond op dezelfde plek 
waar deze foto was gemaakt.  

 
Israëlieten in Egypte waren ook ‘op slot’.  
Een plek die letterlijk ‘de plek van God’ was. Een plek waar het zou moeten gaan 

om vrijheid en goedheid. Maar het was een plek geworden die door de stroom-
draden letterlijk op slot zat. Tussen 1914 en 1918 was het een echte kluis ge-

worden. De Belgen zaten er letterlijk opgesloten. Het was een échte lockdown 
voor de Belgen en De Achelse Kluis was ook letterlijk De Achelse Locker gewor-

den. “Ge kunt het vergelijken met hoe de Israëlieten in Egypte leven’, zei de 
man tegen mij, maar dan moet ge natuurlijk wel dit bijbelverhaal kennen”. ‘In 
1918 konden de mensen gelukkig weer opnieuw beginnen en….de mens is door 

God geschapen om goed te doen en in vrijheid te leven’ zei hij nog tegen me, 
omdat ik geen antwoord had gegeven of ik wel of niet het bijbelverhaal kende 

van de Israëlieten in Egypte.  
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En zonder op deze vraag antwoord te hebben gegeven,  hebben we afscheid van 

deze man genomen en zijn op onze fietsen terug gefietst naar onze blokhut op 
een boerderij  bij Leende.  
 

Hoop houden voor de toekomst.  
Ook wij zitten nu op slot, maar net als in 1918 zal er toch wel weer eens een 

keer in alles komen zoals die er ook was voor de Israëlieten in Egypte. Dit eerste 
gemeenteblad van 2021 is  in ieder geval een begin.  

 
Ds. Kl. van der Werf 
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Kerkdiensten en 

Activiteiten  

AGENDA ONDER VOORBEHOUD VAN 

EVT. CORONAMAATREGELEN 

Zo 28/2 

10.00 uur 

Dienst* met 

ds. Tjalling Kindt 

Woe 3/3 

14.30 uur 

Poëziekring met  

ds. Tjalling Kindt 

(afhankelijk van de dan 

geldende maatregelen via 

Zoom of in de Mennozaal) 

Zo 7/3 

10.00 uur 

Dienst* met 

ds. Gabe Hoekema 

Zo 14/3 

10.00 uur 

Dienst* met 

ds. Jaap Brüsewitz 

Zo 21/3 

10.00 uur 

Dienst* met 

ds. Tjalling Kindt 

Do 25/3 

20.00 uur 

Broederkring 

(onder voorbehoud) 

Zo 28/3 

10.00 uur 

Palmpasen  

Dienst* met 

ds. Tjalling Kindt 

* Deze diensten kunt u bekijken op
de website  Kerkdienstgemist:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/
2067-Doopsgezinde-Gemeente-

Groningen

Het is op dit moment nog niet be-
kend of er weer kerkgangers bij de 
diensten aanwezig kunnen zijn. In-

dien 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 activi-
teit wel of niet doorgaat.   
info@dggroningen.doopsgezind.nl 

tel. 050 312 3053 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen
mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl
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•

Ledenadministratie over 2020 

Onze gemeente telde 
op 31 december 2019 

127 leden 
en 

45 belangstellenden

en onze gemeente telde 

op 31 december 2020 

126 leden 

en 

45 belangstellenden  

mailto:marbruijn@hotmail.com
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Doopsgezind Jaarboekje 2021 

Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2021 van de ADS. Hierin staan 
gegevens over Gemeenten en kringen, commissies, instellingen en 

organisaties in de Broederschap. Ook zijn er achterin het boekje in de 
adreslijsten gegevens opgenomen van tal van functionarissen. 

Verwachte verschijningsdatum is februari 2021 

De prijs van het boekje is € 10; als u hiervoor belangstelling heeft 

kunt u een exemplaar bestellen via ondergetekende. 
U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekening nr. 

NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Gro-
ningen o.v.v. DG jaarboekje 2021. 

Marjolijn Coolman 
0595 432295/secr.dgg@outlook.com 
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Kort nieuws uit de KR vergadering 
van 26 januari 2021 

Beno heet ieder welkom en Paulina leest als opening vier 
kwatrijnen van Jacob Israël de Haan nl. Sterren, Kwatrij-
nen, God alleen,  Het Lied.  

Bij de vorige KR, in dec. 2020,  is besloten dat de cie. Beheer en cie. Beleid 
steeds samen vergaderen als KR. Allen zijn vanavond aanwezig, Diederik via 

zoom. Het DB wordt gevormd door Beno Hofman, Gerbrant Fennema,  Marjolijn 
Coolman en Durk Veenstra.  

De preekbeurten die ds. Geert Brüsewitz de komende tijd zou doen worden inge-
vuld door ds. Tjalling Kindt en door gastpredikanten.  Ieder in de gemeente  die 

nog een suggestie heeft voor een predikant om een preekbeurt te vervullen; laat 
het weten aan iemand van de Kerkenraad. 
De volgende KR vergadering, eind februari, staat de vraag geagendeerd hoe we 

de toekomst van/voor de predikantsfunctie zien.  

Er ligt een voorstel ter vergadering  om de gemeente weer te activeren, met 
ideeën op 3 gebieden nl. Kerkdiensten, Gemeente-avonden,  Ontmoetingen.  

➢ Kerkdiensten:

bijv. diensten volgens model van Schoorl. Of diensten op een ander
tijdstip.

➢ Gemeente-avonden:
over bijv. lid-vriend-belangstellende, de viering van het avondmaal (is
ook onderwerp van do-re-café),  de diaconie, over de (indeling in) wij-

ken.
➢ Ontmoetingen:

Mensen hebben behoefte elkaar tegen te komen. Ontmoetingen organi-
seren op interesses. Tjalling noemt de poëzie-groep en de activiteit van
afgelopen adventsperiode : Schilderen-achter-glas.

De KR is enthousiast over het voorstel en het DB zal voorstellen doen voor de 
verdere uitwerking.  

Nog een aantal praktische zaken: 

• Er wordt afgesproken in het voorjaar een beleidsdag voor de KR te plannen.
Ook een datum voor de Voorjaarsledenvergadering zal gepland worden.

• Er wordt contact gelegd met de reglementencommissie om het proces van het

nieuwe reglement voort te zetten.
• Zodra er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden voor meer dan 30

aanwezigen zal er een 4e BHV-er (naast Annette Laver, Marjolijn Coolman en
Nynke Dijkstra) gezocht worden.

• Via zr. Jager is een boek over de staat van bezittingen van het Oude Wees-

huis 1925-1959  binnen gekomen.  De archiefcommissie  wordt hierbij be-
trokken.

• De volgende KR vergadering is op dinsdag 23 februari.

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Bericht vanuit Beatrixoord van  
Geert Brüsewitz   
 
Beter worden, met vallen en opstaan. 

Het is mijn 5e week revalidatie in Bea-
trixoord. Ik word hier heel intensief en met 
aandacht begeleid. Zwemmen doe ik drie 

keer in de week om 8 uur in de morgen. 
Daarnaast zijn er conditietrainingen, er is 

cardio en fitness. Daarnaast wordt er ge-
probeerd de benen iets aan de praat te krij-
gen. Maar het gaat heel langzaam. Er zijn 

kleine overwinningen, soms is er verdriet en 
teleurstelling.  

 
Het is moeilijk om zo intensief bezig te zijn en tegelijkertijd mijn hersens te ge-
bruiken voor geestelijke zaken. Op mijn nachtkastje ligt ‘Homo Deus’, een prach-

tig boek over de mogelijke toekomst van onze wereld. Achter mij hangen veel 
bemoedigingen, kaarten en brieven, ook van veel van jullie, dat doet goed. Maar 

het is moeilijk om rust te houden tussen alle inspanningen in, ik wil door, oefe-
nen tot ik erbij neerval!  
 

Maar hier wordt me ook geleerd dat rust ook genezend werkt. Positief is dat ik 
hier 2 kg per week afval en totaal al 15 kg kwijt ben. Wat een beetje helpt is dat 

het eten me niet echt smaakt. Mijn lijf is veranderd en daarmee ook mijn eetlust. 
Maar ik moet nog heel lang door en blijvend mijn levensstijl veranderen om uit-
eindelijk me zelf wat te kunnen redden. Zodat ik min of meer zelfstandig kan le-

ven met Dink.  
Dat zal een heel leerproces zijn, zodat je in staat bent om zaken anders aan te 

pakken. De meest basale dingen kan ik nog niet. Voor alles moet ik een beroep 
doen op hulp. Fijn is hier dat je zoveel hulpmiddelen hebt, dat van alles kan. 

Douchen bijvoorbeeld. Na een maand in het ziekenhuis, 
heerlijk! Staan gaat nog niet. We doen ons best. Maar alle 
spieren die het niet (meer) doen en twee artrose-knieën 

die ongehoord veel pijn doen houden me tegen.  
 

Opnieuw moet je soms vanuit je hersens de juiste impuls 
vinden om een spier in werking te krijgen. En soms kijk ik 
naar beneden en dan valt me op dat mijn voet ongeveer 

50 cm verder ligt dan ik het voel...Dat is soms een moei-
lijk te aanvaarden iets. Het zal een hele, hele lange tijd 

duren voordat ik weer enigszins mezelf kan redden. Ik 
moet dan maar niet te ver vooruitkijken, dat maakt moe-
deloos. Elke kleine overwinning per dag moet me motive-

ren en dat is ook zo. En als ik moe in de avond moedeloos word, ga ik maar naar 
bed. Maar wees ervan overtuigd, jullie zijn me nog lang niet kwijt. En waar het 

schip strandt… We zien wel.  
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Ik hou me deze dagen bewust wat minder met geloofszaken bezig. Mijn soms te 

grote betrokkenheid bij geloof waar mijn hart immers zo ligt en bij de broeders 
en zusters die me dierbaar zijn, het worstelen in de kerk en met medegelovigen 
over toekomst tussen hoop en ook wel vrees heeft in geest en lichaam ook 

brandwonden opgeleverd. In het ziekenhuis lag ik op een avond en ik kon niets.. 
Ik was machteloos, tot stilstand gebracht. En ik dacht: ik kan niets… Maar ik hoef 

ook niks! Alsof de Eeuwige dat tegen me zei. Je hoeft even niks. Sta stil, Zoek 
naar een andere en nieuwe weg.  
 

En dat doe ik. Een lange weg, maar ook een weg met pleisterplaatsen en thuis-
komen.  Immers de weg die we gaan heeft altijd de bedoeling om ook thuis te 

komen. Op de plek die er voor jou is. En ik probeer te luisteren naar het woord 
dat me onderweg bemoedigt zonder dat ik met anderen bezig ben, met dat wat 
te ver weg is. Ik denk aan het lied dat we zongen bij ons huwelijk in de verma-

ning aan het Meerpad, nu 36 jaar geleden.  ‘Door de wereld gaat een woord’. 
Woord dat ons op laat breken om thuis te komen…. Opbreken is van levensbe-

lang, zeker om thuis te komen…  
 
Tot ziens vanuit Beatrixoord. 

Groet, Geert Brüsewitz 
 

 
 
 

Planning collectes maart & april 2021 
 
7 maart:  Inlia 
14 maart:  ADS, Mennonite World Conference, Corona Taskforce 

21 maart:  Inlia 
28 maart:  Adoptiekinderen 

4 april:  Vrijplaatsenfonds AKC 
11 april:  Vrijplaatsenfonds AKC 

18 april:  Adoptiekinderen 
25 april:  ADS, St. Menno Simons 
 

 

 

 

 

 
 
Voorloper van vrede (Matty Metzlar) 
 
Binnenkort ontmoeten we elkaar weer online als GSp leesgroep. Dit keer gaan 

we gedichten lezen en bespreken. ‘Voorloper van Vrede’ is een tekst die in ieder 
geval aan bod zal komen.  Rapper en zanger Typhoon schreef dit Kerstgedicht 
2020 in opdracht van Trouw. Het is een inspirerende tekst die ik graag mee 

neem het nieuwe jaar in! De bestorming van het Capitool staat nog op ons net-
vlies, mensen die woedend en overtuigd van eigen gelijk de ramen inslaan.  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
 

 

10 

 

Zijn gedicht verbeeldt een contrast, het wil ons juist in een sfeer van verbinding, 

contact en saamhorigheid brengen. Wanneer het voordeel van de twijfel ont-
breekt, wanneer er absolute waarheden gaan gelden, dan wordt het gevaarlijk.  
Automaten twijfelen niet, mensen wel. Twijfel als de kunst om vragen te durven 

stellen bij wat je zeker denkt te weten… zou het ook anders kunnen, is er een 
andere kijk mogelijk? Dat doet een kunstenaar, in dit geval een dichter. De 

woorden van Typhoon raken mij omdat ze ruimte en tijd scheppen in alle onrust 
en verwarring die je kan overvallen. Hij brengt ons in zijn verbeelding naar een 
open veld, daar waait alleen de wind die ons zijn geheim vertelt: ‘Het voordeel 

van de twijfel is de voorloper van vrede.’  
 

Voorloper van Vrede 
 

Hey, 

Hoe gaat het met je? 
Kom even op adem. 

We hoeven niets om thuis te zijn. 
Geen plus of min, geen stellingname. 
 

Weet je nog? Tijd. 
Momenten van open handen in elkaar gegrepen 

die zich alleen ballen tot een vuist  om sleutels door 
te geven. 
 

Hier, 
van mij, 

voor jou. 
 

Wees voorzichtig , maar kom binnen. 
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan, 
rusten. 

Kom kijken zonder te willen. 
 

Hier zijn we dan. 
Alleen nog een restje deurklink in de hand. 
In een open veld. 

Geen muren, scharnieren of barrières, 

alleen de wind die ons zijn geheim vertelt: 

 
“Langer kijken doet ontmoeten, 

ontvankelijkheid boven rede. 
Het voordeel van de twijfel 
is de voorloper van vrede.”      (Typhoon) 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 21 februari vanaf 10 u 

Internetdienst van de ADS,  
door ds. K. van der Werf  

via ADS YouTube kanaal  

https://www.youtube.com/channel/U
C6bStpPKCvCj1nKPdtGSIrg/channels  
Kies DG Haren 
 

Zondag 28 februari 
Ds. K. van der Werf 

Audio opname i.v.m. corona 
De link wordt aan u gemaild 
 

Vanaf 7 maart zijn de diensten on-
der voorbehoud van de corona-

maatregelen. Voor elke dienst dient 
u vooraf te reserveren* 
 

Zondag 7 maart  
10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 14 maart 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 21 maart 

10.00 Zr. Brouwer-Huisman 
 
Zondag 28 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

 

 
 

 
 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 2 maart 
Thema-ochtend vervalt 
 

Woensdag 3 maart 
10.00 kerkenraadsvergadering 

 
Maandag 8 maart 
Zusterkring vervalt 

 
Donderdag 11 maart 

20.00 30+ groep 
 
Woensdag 17 maart 

Redactievergadering 
redactie.dgharen@gmail.com 

 
* Op de kerkenraadsvergadering van 
3 maart  wordt bepaald of het ver-

antwoord is de kerkdiensten te her-
vatten. Net als in de periode voor de 

2e lockdown geldt het corona-
protocol. U verklaart geen klachten 
of koorts te hebben en niet snotterig 

te zijn. U dient vooraf te reserveren 
voor de kerkdiensten in Haren bij: 

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

Bij binnenkomst en uitgaan van de 
kerk moet u een mondkapje dragen.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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https://www.youtube.com/channel/UC6bStpPKCvCj1nKPdtGSIrg/channels
https://www.youtube.com/channel/UC6bStpPKCvCj1nKPdtGSIrg/channels
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Kerkenraad van 12 januari 2021 
 

De kerkenraadsvergadering van 5 januari was verzet naar 13 januari vanwege de 

persconferentie op 12 januari. Op de persconferentie op 12 januari is bekendge-
maakt dat de corona-maatregelen met 3 weken worden verlengd (tot 9 februari 
2021). In aansluiting hierop wordt besloten de kerkdiensten en andere bijeen-

komsten tot 9 februari te cancelen. Als alternatief voor de kerkdiensten worden 
audio-opnames gemaakt. De overdenkingen worden op papier verspreid naar 

niet computerbezitters. De online dienst op de World Fellowship Day op 24 janu-
ari, waarin ds. V.d. Werf voorgaat, is te volgen op www. kerkdienst gemist. Het 

Gemeenteblad zal in januari niet verschijnen, er is nauwelijks kopij en met coro-
na is het moeilijk plannen. Aan de wijkcontactpersonen zal gevraagd worden te-
lefonisch contact op te nemen met hun leden om te informeren naar hun wel en 

wee.  
 

Zr. Van Rede stelt voor door de wijkorganisatie een attentie 
rond te laten te brengen ter bemoediging in deze lastige tijd. 
Het wordt een verantwoorde reep (Tony’s Chocolonely) die 

door de brievenbus kan.  
De predikant heeft veel telefonisch contact en gaat alleen op 

huisbezoek als dit uitdrukkelijk wordt gevraagd.  
 
 

Br. Blanksma en zr. A.G. Hoekema-Riepma hebben een plan 
van aanpak opgesteld m.b.t. het aanstellen van een regiopredikant. Dit is op 6 

januari besproken met het werkgroepje uit de GDS en M. Stam (van de ADS). 
Zr. Hoekema zal met br. B. Hofman overleggen over de rol van de DG Groningen 
m.b.t. de regiopredikant. Na bijstelling van het concrete voorstel en terugkoppe-

ling eind januari, wil de GDS een aanvraag indienen voor een regiopredikant voor 
1 FTE (€ 80.000 p. jaar).  

 

Br. Nienhuis licht kort de jaarcijfers over 2020 toe. Ondanks de corona zijn deze 
licht positief. 

  

 

Kerkenraad van 10 februari 2021 

Op de persconferentie op 2 februari is bekendgemaakt dat de corona-

maatregelen verlengd worden tot 2 maart 2021, omdat de Britse variant van het 
virus in opmars is. In aansluiting hierop wordt besloten alle kerkdiensten tot 2 

maart te cancelen. Het is de bedoeling zondag 7 maart weer een dienst te hou-
den. Of dit verantwoord is, bepalen we op de vergadering van 3 maart. 

 
Vanuit de ADS is gevraagd een opname te maken van een dienst vanuit  onze 
kerk waarin ds. Van der Werf voorgaat. Deze korte dienst is vanaf 21 februari 10 

uur te zien via het YouTubekanaal van de ADS.  
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Er komt geen wekelijkse nieuwsbrief zoals tijdens de eerste coronagolf. Van de 
diensten worden audio-opnames gemaakt, de link en noodzakelijke informatie 

krijgt u per mail en leden zonder computer krijgen de informatie op papier. Het 
Gemeenteblad zal in februari weer verschijnen.  
 

Voor de volgende vergadering zal een concept-collecterooster worden opgesteld. 
Weet u een goed doel (liefst in de buurt) dan horen we dat graag.  

 
H.J. Blanksma en A.G. Hoekema hebben het plan van aanpak m.b.t. de aanstel-
ling van een regiopredikant na bespreking bijgewerkt. Deze versie wordt 18 fe-

bruari in de GDS besproken. De taak van de regiopredikant is: verbinden en ver-
nieuwen. Onze voorzitter heeft contact gehad met de nieuwe voorzitter van de 

DG Groningen, B. Hofman. Hij staat positief t.a.v. een regiopredikant, maar hier-
over is nog geen overleg geweest met de leden. Het overleg tussen de dagelijkse 
besturen van DGG en DGH zal weer opgestart worden. 

 
Snel wordt teruggeblikt op de activiteiten van de afgelopen periode. De ‘chocola-

de actie’ is goed ontvangen. Binnenkort wordt de 40-dagenkalender verspreid.  
De voorjaarsledenvergadering zal worden gehouden op donderdagavond 20 mei. 
Voor het jaarverslag van de gemeente, zal gevraagd worden naar verslagen van 

kringen en commissies. 
 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.  

Mads Haadsma 

 

Koorgesprek met ds. Rudolf Oosterdijk 
 

De beoogde drie Koorgesprekken hebben helaas niet door kunnen gaan. We ho-
pen onze uitgenodigde gasten in de toekomst te kunnen ontvangen. 

Niettemin hebben we toch een digitaal Koorgesprek gepland met ds. Rudolf Oos-
terdijk in verband met zijn vertrek naar de gemeenten van Kantens-Stitswerd-

Rottum en die van Appingedam.  
 

Ds. Oosterdijk is 23 jaar verbonden geweest aan de Dorps- of Nicolaïkerk in Ha-
ren en tevens lid van de voorbereidingscommissie Koorgesprekken. 
 

Henk Boomker gaat met hem in gesprek en kijkt met hem terug op zijn ambts-
periode in Haren met als thema “De onzichtbare kant van de pastor”. 

Via de homepagina van: www.dorpskerkharen.nl zal het gesprek vanaf zaterdag 
13 maart 13.00 uur te beluisteren zijn. 
 

Het koorgesprek is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel 
uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren. 
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Kerstcollecte 2020 
 
De opbrengst van de kerstcollecte is tot dusver, begin januari 2021, € 798,05. 
Dit bedrag is de optelsom van twee kerkcollecten, € 160,05. Een bijzondere gift 

van € 133 en ledenbijdragen ter waarde van € 505. 
 

Allen die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat,  
in coronatijd, van harte bedankt. 
 

Namens het Jeugdfonds, 
T. Koorn-Gulmans 

P.J. Reidinga (secr.) 
 

 
 
Zusterkring in het corona-jaar 
 
Seizoen 2020-2021 

 
De eerste 2,5 maand van 2020 hadden we nog niet goed in de gaten wat ons te 
wachten stond. Op 13 januari, 10 februari en 9 maart waren nog onze reguliere 

bijeenkomsten. Daarna gingen we in een lock-down. Dus geen gezellige afslui-
ting en geen uitstapje aan het begin van het nieuwe seizoen. 

 
Op 14 september en 12 oktober konden we met corona voorschriften 1,5 mtr!!  
en mondkapjes weer een bijeenkomst houden. Maar de corona pandemie laaide 

weer heviger op. Ook de geplande Adventsavond, later nog verzet naar de zon-
dagmiddag, kon niet doorgaan. Wel kwam er een Adventskalender uit en de 40-

dagen kalender werd een 50-dagen! En zo zitten we nu in februari 2021.  
Gelukkig dat het corona-vaccin zo snel ontwikkeld kon worden. Dat is nu vooral 
ons uitzicht en zijn de eerste prikken reeds gezet. Nog even volhouden dus. 

 
Volgens ons schema was 8 maart a.s. onze volgende bijeenkomst. Wat is het 

toch allemaal anders nu. Van twee zusters moesten we voorgoed afscheid nemen 
en ook een paar zijn verhuisd. Hoe  pakken we de draad weer op? 
Met onze telefooncirkel in april/mei 2020 en jan/feb 2021 probeerden we contact 

te houden en ook elkaar wat moed in te spreken. Veel zitten we thuis en  ook 
familie en vrienden mogen niet langskomen. Leuke uitjes zijn er niet bij. Dat is 

toch moeilijk en ook wel vaak eenzaam… Het is moeilijk de  spirit te houden. 
 

Maar na een week flinke vorst en sneeuwval gaan we op naar het voorjaar …… 
8 maart geen bijeenkomst, maar we blijven hopen op andere tijden. Die zeker 
weer komen. Tot die tijd wens ik jullie lieve zusters alle goeds en sterkte. 

 
Met een hartelijke groet van Ria Dijkman 
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Hoe een Amsterdams meisje staatloos werd 
 

“Op negen december negentienhonderd drieënzeventig 
om 23 uur, 24 minuten, is in de gemeente Amsterdam 
geboren: Selina”, zo staat het op het geboortecertifi-

caat. Een Amsterdams meisje. Ware het niet dat haar 
ouders er niet vandaan komen en ook niet van plan 

zijn er te blijven. Ze zijn Roma.  
 
Vader Menowin en moeder Raluca komen uit Joegoslavië - dat bestond toen nog. 

Ze zijn geboren in een dorpje in de autonome provincie Vojvodina. Ze doen wat 
Roma doen: ze trekken rond. Voor Menowin en Raluca lonkt de Amerikaanse 

droom. Ze willen verhuizen naar de VS. Koko Petalo, de legendarische voorman 
van Roma en Sinti in Nederland, helpt hen te emigreren. In 1974 vertrekt het 
gezin naar Chicago. De kleine Selina is nog maar drie maanden oud.  

 
Ze groeit op als een Amerikaans meisje. Naar school, naar sport, spelen met 

vriendinnetjes. Na de highschool gaat ze werken in de ouderenzorg: bejaarden 
helpen met het huishouden en met koken. Huis fris & opgeruimd houden, lekkere 
maaltijden maken, mensen een beetje vertroetelen. Haar ogen lichten op als ze 

het erover heeft.  
 

Vader Menowin heeft ondertussen een tapijtwinkel. Het gaat het gezin goed. Tot 
Selina voor de verkeerde man valt; lid van een gang en gewelddadig. Ze komt 
bij zinnen en maakt het uit, maar hij dreigt haar en haar ouders te vermoorden. 

Het gezin vlucht halsoverkop naar Nederland. Weg Amerikaanse droom. Het is 
1998. 

 
“Achteraf denk je: waarom zijn we niet binnen de States verkast? We hadden 

naar een andere staat kunnen gaan. Maar dat is achteraf. Op dat moment wilden 
we zo ver mogelijk van die man vandaan. Een oceaan ertussen voelde een stuk 
veiliger.” Blinde paniek dus. Eenmaal terug in Nederland blijkt het niet eenvoudig 

om een verblijfsvergunning te krijgen.  
 

Na een jarenlange worsteling worden Selina en haar ouders in 2012 ter uitzetting 
vastgezet in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel. 12 weken zouden ze er 
maximaal mogen zitten, wordt Selina verteld. Het worden 3,5 jaar. Uitzetten 

blijkt niet binnen een paar maanden te regelen.  
 

De Nederlandse autoriteiten moeten zaken doen met de Servische; Joegoslavië 
bestaat niet meer en de provincie waar de ouders zijn geboren is ingelijfd door 
Servië. Het ministerie in Belgrado zegt in 2013 dat de ouders toegelaten zullen 

worden; hun geboorteakten kloppen. Voor een laissez-passer kan Nederland zich 
wenden tot de ambassade in Den Haag. In maart 2015 worden de ouders daad-

werkelijk uitgezet.  
 
Selina kan echter niet mee met haar ouders; zij wordt níét toegelaten. De Servi-

ers vinden dat Selina niets met hun land van doen heeft. Terug naar de VS zit er 
ook niet in; ze is nooit Amerikaans staatsburger geworden. Een paar weken na 

de uitzetting van haar ouders wordt Selina op straat gezet.  
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Zo komt ze in mei 2015 bij INLIA terecht. 
Vanaf dat moment proberen de juristen van 

INLIA samen met de advocaat een doorbraak 
te bewerkstelligen.  
Ze gaan met Selina naar de ambassade, cor-

responderen met de Servische autoriteiten, 
sturen geboorteaktes en toelatingspapieren 

van de ouders mee, de geboorteakte van Selina zelf; zo’n twee jaar lang trekken 
ze alles uit de kast, maar niets helpt.  
 

Selina voldoet niet aan de voorwaarden om het Servische staatsburgerschap aan 
te vragen, schrijven de Serviërs: ze is daar niet geboren en haar ouders hadden 

ten tijde van haar geboorte niet de Servische nationaliteit. Dat die nationaliteit 
destijds niet bestond, doet er niet toe. Selina blijft staatloos. “Ik mag niet blijven 
en ik kan niet weg.” Het is de zomer van 2018.  

 
De opvang van INLIA is dan net onderdeel geworden van de Landelijke Vreemde-

lingen Voorziening; een pilot waarin ook de Dienst Terugkeer&Vertrek een van de 
samenwerkingspartners is. De LVV is opgezet om oplossingen te creëren voor 
vreemdelingen in een anders uitzichtloze situatie. Precies voor gevallen als Selina 

dus. 
 

INLIA en de advocaat vragen de DT&V om te bemiddelen met de Serviërs. De 
dienst doet in januari 2019 een poging. Maar ruim een jaar later is het nog 
steeds stil. Als de advocaat de DT&V in het voorjaar van 2020 weer vraagt naar 

de vorderingen, luidt het antwoord: als Selina nu eens een terugnameverzoek 
doet met haar geboorteakte en die van haar ouders?  

 
Selina weet niet wat ze hoort. Anderhalf jaar gewacht op bemiddeling, om te ho-

ren te krijgen dat ze moet doen wat ze allang heeft gedaan. Ze wordt er moede-
loos van. De jurist van INLIA wijst er nog maar eens op dat aantoonbaar gedo-
cumenteerd is gevraagd om terugname en dat de ambassade weigert. Wat kan 

Selina verder nog doen? Is er inmiddels eigenlijk geen sprake van een zogeheten 
‘buiten schuld’-situatie op grond waarvan Selina een verblijfsvergunning zou 

kunnen krijgen? Ze heeft immers alles geprobeerd om te vertrekken en is daar 
buiten haar schuld niet in geslaagd. 
 

De DT&V vindt dat Selina nog niet álles heeft geprobeerd. Ze moet haar moeder 
vragen de Servische nationaliteit aan te vragen en in Servië te gaan wonen. Mis-

schien zou dát helpen. Selina’s ouders zijn echter allang doorgereisd naar Zwe-
den en wonen daar. Haar moeder is erg ziek en krijgt in Zweden behandeling. 
“En dan moet je je bejaarde moeder deze vraag voorleggen”, zegt Selina hoofd-

schuddend, “Pijnlijk.” 
 

Selina’s moeder laat weten geen enkele behoefte te hebben om terug te gaan 
naar Servië of de Servische nationaliteit te verkrijgen. In juni 2020 vraagt de 
jurist de DT&V nogmaals: welke stap kan Selina nu nog zetten? Het is sindsdien 

andermaal stil gebleven. 
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Maar er is een ontwikkeling die hoop biedt: de Nederlandse regering heeft eind 
december, na jaren van voorbereiding, een wetsvoorstel tot vaststelling van 

staatloosheid ingediend. Dat is voor Selina mogelijk een stap naar een verblijfs-
vergunning.   
 

De Raad van State en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseren 
namelijk om het wetsvoorstel aan te passen; bij de vaststelling van staatsloos-

heid zou ook verblijfsrecht moeten horen. Ook het VN-mensenrechtencomité 
heeft daar onlangs over geoordeeld. Als de Tweede Kamer het advies overneemt, 
is Selina na een lange weg eindelijk weer ergens thuis. Kan ze misschien weer in 

de ouderenzorg gaan werken. Ze durft het eigenlijk niet te dromen. 
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Wie kan helpen? 
 

Dit bericht kreeg ik van Marije Koettnitz-Worst, 
Doopsgezind lid in Westerkwartier. Zij verzendt dozen 
met goederen naar Suriname, waar zij en haar man 

een aantal projecten hebben. 
 

Zij verzenden regelmatig: zomerkleren voor volwas-
senen en kinderen, witgoed, medicijnen, speelgoed, 
kleertjes voor baby’s van tienermoeders. 

 
Eén van die projecten is voor ds. Jolan Gaaikema, die de Menno gemeente Suri-

name heeft opgericht. Daarom stuur ik mijn theologische boeken om aan haar 
leden of studenten aan het seminarium uit te delen, of voor haar bibliotheek. 
Zij is predikant geweest in o.a. Zijldijk, Assen en Roden en Drachten. 

Zij heeft bovendien 10 adoptiemeisjes in haar huis die begeleid worden. 
Verder heeft Jolan een Stichting: Kleurrijke Kansen, waar moeders elkaar helpen 

om zelf kleren te naaien enz. Daarvoor verzamelt Marije nu goedwerkende 
naaimachines.  Wie heeft er een over om aan Jolan te sturen? 
 

Voor de verzending heeft Marije van een paar doopsgezinde fondsen geld gekre-
gen. 

 
Wie kennis wil nemen van Jolan haar stichting en Menno-gemeente kan het vin-
den op: 

www.colorfulchances.com  
http://theoloog.wixsite.com/mennogemeente 

 
Goederen en geld voor Jolan haar projecten zijn altijd welkom.  

Graag aanmelden bij mij: tel 050-5256923.  
 
Marije schreef mij onlangs: 

 
Ik ben nu bezig met naaimachines te verzamelen voor Jolan, nog goed-

werkende, maar die niet meer gebruikt worden, dus als je mensen weet, 
dan houd ik mij aanbevolen. 
2020: 10 dozen fam Jona / 17 dozen weeshuis / 14 dozen Visu / 31 dozen 

Jolan / 21 dozen medische zending / 21 dozen Lotjeshuis   
Dit heb ik afgelopen jaar kunnen versturen, en ben alweer druk met nieu-

we dozen bezig voor dit jaar.  
vr gr Marije en Franz 

 

 
Met zusterlijke groet van  

Saakjen van Hoorn-Dantuma 
 
 

 

http://theoloog.wixsite.com/mennogemeente


 

 

 




