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Weg 1,5 meter; geen vrijbrief!! 
 
Nu het kabinet heeft besloten dat de 1,5 meter niet meer hoeft en dat de ‘mond-

kapjes-plicht’ alleen meer geldt in het openbaar vervoer en de taxi, denk je,  dat 
alles wat corona betreft,  achter de rug is. Als je het afschaffen van de ‘1,5 me-

ter-maatregel’,  leest zou je denken, dat alles weer ‘normaal’ wordt en dat ook 
de Doopsgezinde Gemeenten weer met hun activiteiten kunnen beginnen. Want 
ja……..als  een autorace op Zandvoort  mag doorgaan, wat moet je dan nog voor 

bepalingen en beperkingen op leggen voor kerken en verenigingen?  
 

Het antwoord op deze vraag voor onze Doopsgezinde 
Gemeente is niet gemakkelijk! Weliswaar hoef je je niet 

meer  te houden aan  de ‘1,5 meter - maatregel’, maar 
dat neemt niet weg dat er wel een groot stuk verant-
woordelijk bij de kerkenraad komt te liggen. Vooral de 

vraag die zich aandient is:  ‘hoe organiseren we onze 
activiteiten op een zo veilig mogelijke manier?’ 

 
Want we mogen en kunnen weer een startdag organise-
ren, met een maaltijd zoals we dat altijd gewend zijn 

aan het begin van het winterseizoen.  Maar het blijft 
letterlijk uitkijken geblazen, want je kunt nog steeds coronadeeltjes uitblazen. 

Ook het Noordelijk Doopsgezind Koor is maandag 6 september weer begonnen 
met repeteren. Nu de ‘1,5 meter maatregel’ niet meer hoeft, blijft toch het pro-
bleem dat je door je ademhaling anderen kunt besmetten.  

 
Het opheffen van de ‘1,5 meter-maatregel’ is dus geen vrijbrief om niet meer 

voorzichtig te zijn met onze activiteiten als themaochtend, koor, zondagse dienst 
en startmaaltijd.  
 

Ondanks  het winterwerkprogramma, toch voorzichtig zijn.  
Maar toch???...het is toch wel heel mooi dat we het winterseizoen weer kunnen 

beginnen met de activiteiten waar we zoveel waarde aan hechten. En dat er weer 
continuïteit in de activiteiten zit. Er is al een winterwerkprogramma gemaakt 
voor 2021-2022. 

 
En ik spreek ook de hoop uit dat we met kerst, weer bij elkaar kunnen komen 

om kerst te vieren. Waarbij ik hoop dat ook het koor weer medewerking zal ver-
lenen aan de kerstdienst. Want je kunt wel voor de televisie een kerstviering be-
kijken of via de computer een kerstdienst bekijken, die wordt opgenomen in  je 

eigen kerk, maar gemeente-zijn is ook elkaar in levende lijve ontmoeten en een 
praatje met elkaar maken. Want dat is onze kracht als Doopsgezinde Gemeente! 

Dat je elkaar na een dienst of een andere activiteit even opzoekt om te vragen 
hoe of het gaat of wat je hebt meegemaakt.  
 

En daarom…….. ‘het afschaffen van de ‘1,5 meter-maatregel’, is geen vrijbrief om 
niet voorzichtig te zijn. Maar het komt wel heel mooi uit zo aan het begin van het 

winterwerkseizoen voor de activiteiten die op stapel staan.  
 

Ds. Klaas van der Werf 
 
  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 

 

2 

 

Kerkdiensten en  

Activiteiten  
 

 

 

 
 

De diensten kunt u ook online bekij-
ken via: 

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

 

Donderdag 23 september 

15.00 uur Poëziekring  
20.00 uur Broederkring 
 

Zondag 26 september 
10.00 uur Ds. Anneke van der 

Zijpp 
 
Woensdag 29 september 

19.30 uur Dopers Bijbellezen 
 

Donderdag 30 september 
20.00 uur Ouaknin-kring 

 
Zondag 3 oktober 
10.15 uur GDS-

Broederschapsdag 
 

Dinsdag 5 oktober 
10.30 uur Koffiemorgen 
 

Zondag 10 oktober 
10.00 uur Ds. Tjitske Hiemstra 

11.30 uur Ledenvertoeving 
 
Zondag 17 oktober 

Stedelijke cantatedienst in  
de Martinikerk  

(Schnitgerfestival) 
Geen dienst in de Doopsgezinde kerk 
 

 
 
 

 
 

Dinsdag 19 oktober 
17.30 uur Doperse Dis, 
maaltijd voor dak- en thuislozen 

 
Woensdag 20 oktober 

Redactievergadering 
 
Donderdag 21 oktober 

15.00 uur Poëziekring 
 

Zaterdag 23 oktober 
Landelijke Broederkringendag 
 

Zondag 24 oktober 
10.00 uur Ds. Tjalling Kindt 

 
Zondag 31 oktober 

10.00 uur Ds. Jaap Brüsewitz 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-
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Kort verslag KR vergadering 24 augustus 2021 
 
Na de opening leest Beno voor over het Gasthuis, dat volgend jaar 150 jaar be-

staat. 
 

Veel punten staan op de agenda om de stand van zaken door te nemen. 
Tjalling is uitgebreid het woord gegund, zowel ten aanzien van zijn zorgen over 
de beperkte omvang van de vacature voor predikant als over zijn werkzaamhe-

den het komende half jaar. Het takenpakket van Tjalling is in overleg zodanig 
afgesproken dat de belasting voor hem niet te groot wordt.  

 
De beroepingscommissie bestaande uit Marjolijn Coolman, Veerle Vroon en Beno 
Hofman is inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest. Er zal nog een Grote 

Kerkenraad gepland worden over het vervolg.  
Op vrijdag 27 augustus is een overleg over de Doperse Dis waar alle gemeente-

leden die mee willen denken (en doen) voor uitgenodigd zijn. 
Ds. Jan Lücken Schmid heeft afscheid genomen; een 8-tal gemeenteleden waren 
aanwezig. Eind augustus neemt ds. Lenze Leijssen afscheid van de Remonstrant-

se gemeente.  
De verbouwing van Oude Boteringestraat 35b is gestart en loopt op schema.   

 
Voor de agenda:  
 Op 12 september is de startdienst; het voorstel is om 

alle activiteiten in de gemeente te noemen resp. te 
presenteren.  

 Op 14 november is er weer een gemeentedienst.  
 Op 25 november de najaarsledenvergadering.  
 

Sjoukje Benedictus, notulist 
 

 
 

Introductie Anneke van der Zijpp 
 

Mijn naam is Anneke van der Zijpp en ik heb de eer om voorganger te zijn in de 
dienst van 26 september in uw Doopsgezinde kerk.  

 
Na 35 jaar als predikant te hebben gewerkt in Limburg, Eindhoven en tenslotte in 
Utrecht, ben ik in 2020 met emeritaat gegaan. Om niet helemaal achter de gera-

niums te verdwijnen behield ik mijn aanstelling als geestelijk verzorger in Zorg-
woon-centrum Oldeslo, Den Haag.  

Daarnaast heb ik nog enkele gesprekskringen over Gnostiek en Mythologie. Ver-
spreid over het jaar neem ik preekbeurten aan, elke keer weer een hele uitda-
ging, maar ook een podium om mijn inzichten te verspreiden. Ik ben onconventi-

oneel, eigenwijs en ik verlang naar diepgang. Het gaat mij er om de relatie mens 
en God in existentieel opzicht te verkennen, te verwoorden, in alle vrijheid. Dat 

heb ik mijn hele leven gedaan en ik zal het altijd blijven doen. 
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Open Monumentendag zaterdag 11 
september 2021 korte impressie: 
 
Na een afwezigheid van 1 jaar vanwege de coronapandemie was onze Vermaning 

op zaterdag 11 september op de jaarlijkse Open Monumentendag weer openge-
steld voor publiek. 
Beno Hofman hield 2x een lezing met het thema ‘Doopsgezinden en welkom’; 

deze lezing werd goed bezocht en ook zeer gewaardeerd. Eeuwe Zijlstra be-
speelde een aantal keren het Marcussen orgel en ook dat trok bezoekers naar 

binnen. 
Al met al een geslaagde dag waar we 235 bezoekers mochten verwelkomen. 
 

Veel dank aan de gastvrouwen en heren Manon ter Haar, Nellejet Zorgdrager, 
Ima van den Hoek, Aly en Jan Noord, Durk Veenstra en Mischa de Wilde en na-

tuurlijk aan onze koster Nynke die ervoor zorgde dat er steeds voldoende koffie 
en thee en iets lekkers klaar stond. 
 

In het Gasthuis aan de Nw. Boteringestraat werden   
94 bezoekers geteld, Ineke Kooistra was namens het be-

stuur de hele dag aanwezig en ook daarvoor veel dank. 
Recent is er een nieuwe folder van het Gasthuis versche-
nen, mocht u daarvoor belangstelling hebben dan kunt u 

via mij of Nynke Dijkstra een exemplaar ontvangen. 
 

 Tiny Spanjer 
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Voorstel collectes september en oktober 2021 
 
 5 september:  Christian Peacemaker Team 

 12 september:  Eigen gemeente (hier is al meer dan een jaar niet meer voor  
gecollecteerd) 

 19 september:  ADS - Vredesweek collecte t.b.v. vredeswerk St. Doopgezind 
Wereldwerk 

 26 september:  Adoptiekinderen 

 
 3 oktober:  Schoolproject van het Mennonitischen Frieden Zentrums 

Berlin in Zimbabwe 
 10 oktober:  ADS - Projecten t.b.v. Doopsgezinde Zending 
 17 oktober:  Vrienden Dopersduin Schoorl 

 24 oktober:  Adoptiekinderen 
 31 oktober:  Hospice  
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Kerkdiensten Haren 

Zondag 26 september 

12.00 Startdag met lunch* 
 
Zondag 3 oktober 

10.15 Broederschapsdag in  
Groningen 

 
Zondag 10 oktober  
10.00 Ds. K. van der Werf 

 
 Zondag 17 oktober  

10.00 Zr. V. van der Linden 
 
Zondag 24 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf  
 

Zondag 31 oktober 
10.00 Br. G.G. Hoekema 
 

 

* Startdag 26 september 
De opzet is als voorgaande jaren, 
maar nu met lunch. We beginnen om 

12.00 uur met soep en stokbrood. 
Ds. Van der Werf houdt daarna een 

korte inleiding. Vervolgens kunt u bij 
het buffet een keuze maken, waar-
voor ieder wat meeneemt. Vanwege 

corona blijft het belangrijk dat u toch 
afstand van elkaar houdt en er geen 

opstoppingen ontstaan. Bij het lopen 
in de kerkzaal dient u een mondkap-

je te dragen, op de stoel mag die af. 
U volgt de aanwijzingen van de ‘ver-
keers-geleider’ op, ook bij het verla-

ten van de kerkzaal.  
Opgave voor deelname aan deze 

startdag uiterlijk vrijdag 24 septem-
ber bij Mads Haadsma: 
haadsma@hetnet.nl of 050-5348734 

 
 

Andere activiteiten 

Maandag 27 september 
19.00 Koor in Haren 
 

Maandag 3 oktober 
19.00 Koor  

 
Dinsdag 5 oktober 
09.45 Themamorgen, ds. K. v.d. 

Werf 
19.45 Kerkenraadsvergadering 

 
Maandag 11 oktober 
14.00 Zusterkring (in kerkzaal) 

19.00 Koor 
 

Maandag 18 oktober 
19.00 Koor  
 

Woensdag 20 oktober 
Redactievergadering 

redactie.dgharen@gmail.com 
 
Maandag 1 november 

19.00 Koor  

Dinsdag 2 november 

09.45 Themamorgen, ds. K. v.d. 
Werf 
19.45 Kerkenraadsvergadering 

 
Donderdag 4 november  

20.00 30+ 
 

Van de leden 
Zr. A. de Jong-Weima is verhuisd van 

Smetanalaan in Assen naar ‘De Slin-
geborgh,  1-14’, Slinge 1, 9406 EA in 

Assen, tel. 0592 340515. 
We wensen haar daar alle goeds. 
 

Zr. T.A. Zeemering-Gorter, die al-
weer een jaar in Den Haag woont, 

heeft haar lidmaatschap opgezegd.  
 
 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:redactie.dgharen@gmail.com
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Kerkenraadsvergadering woensdag 1 september 2021 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwijst naar het hoofdartikel van ds. Van 

Hoorn in het Gemeenteblad: Loslaten om te groeien, wat houdt je vast?   
Naar aanleiding van de notulen m.b.t. de kwaliteit van de audio-opnames wordt 
besloten firma Hof te consulteren, het geluid uit de kerkzaal is te zacht. 

 
De gespreksgroep in Assen met ds. Van der Werf kan van start. In het voor- en 

najaar komt er ’s middags een wijkbijeenkomst, zoals eerder in Paterswolde. 
Met de komst van de leden uit Assen neemt het werk van ds. Van der Werf met 
gemiddeld een halve dag per week toe. Dit verdient aandacht. 

Vanwege de coronamaatregelen moesten de ontmoetingsbijeenkomst op 30 juli 
die de wijkorganisatie zou verzorgen en het lunchbuffet van de zusterkring op 10 

augustus worden gecanceld.  
 
De bijeenkomsten voor de komende maan-

den worden langsgelopen.  Helaas weten we 
nog niet of en zo ja welke versoepelingen 

m.b.t. corona gaan gelden. Het is lastig een 
plan B op te stellen voor de startdag met 

lunch op 26 september. We bespreken een aantal regels die in acht genomen 

moeten worden (ook als de 1,5 meter vervalt) om het risico op besmetting te 
beperken, want het virus is niet weg. Deze regels zijn: U komt niet naar de kerk 

als u koorts heeft of snotterig bent. We houden enige afstand van elkaar. Bij het 
lopen in de kerkzaal dient u op de startdag een mondkapje te dragen; dat herin-

nert ons er ook aan niet te gaan ‘klitten’. Om opstoppingen bij het buffet te 
voorkomen zal de voorzitter optreden als verkeersgeleider. Omdat we tegenover 
elkaar aan tafels zitten, mag er deze keer niet gezongen worden. Aan het eind 

van de bijeenkomst mag u niet helpen opruimen of afwassen (daar zijn mensen 
voor aangewezen). U wacht op het teken van br. Blanksma dat u de zaal kunt 

verlaten. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten. 
 
Gelukkig start het koor maandag 6 september met de repetities in onze kerk.  

Besloten wordt de opbrengst van het oud papier (€ 4.000) te bestemmen voor 
de (gestegen) transportkosten van een container met comforters en andere (ge-

vraagde) hulpgoederen naar het Midden Oosten. Dit transport wordt georgani-
seerd door WereldWerk. In dit Gemeenteblad leest u hier meer over.  
 

De kostersdiensten worden verdeeld. Besloten wordt dat de kerkenraads-
vergaderingen weer gewoon op dinsdagavond gehouden zullen worden (er is 

geen avondklok meer). Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Mads Haadsma  
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Project 149 Stichting Oud Papier Haren  
 
De Doopsgezinde Haren mocht voor het najaar 2021 een doel aandragen voor de 
opbrengst van het oud papier (project 149). Door corona gingen een aantal be-

oogde projecten (zoals Water voor Nepal) niet door. Op de valreep heeft de ker-
kenraad besloten het hele bedrag (€ 4.000) te bestemmen voor WereldWerk 

voor de (gestegen) transportkosten van een container met comforters aangevuld 
met andere gevraagde hulpgoederen naar het Midden-Oosten. De toelichting bij 
het voorstel naar de Stichting Oud Papier en vervolgens naar de lid-kerken staat 

hieronder. Aan de lid-kerken is gevraagd of ze hiermee kunnen instemmen.  
 

Project 149 
In Nederland zijn verschillende groepen bezig met het maken van comforters, 
gekleurde lappendekens die verstuurd worden naar landen waar mensen op de 

vlucht zijn voor oorlog en/of natuurrampen. 
De comforters bieden zowel troost als warmte. Het geeft vluchtelingen het ge-

voel dat er aan hen gedacht wordt, dat ze niet vergeten worden. 
Dit werk gebeurt in samenwerking met MCC (Mennonite Central Committee), de 
hulporganisatie van de Doopsgezinden in Amerika en Canada. Diverse transpor-

ten met hulpgoederen zijn al verstuurd vanuit Europa. Ook in Frankrijk, Zwitser-
land en Duitsland worden comforters gemaakt en in een gezamenlijk transport 

verstuurd naar Jordanië, waar MCC met lokale partners de goederen verdeeld 
onder vluchtelingen en andere kwetsbare groepen. 
 

Het transport van 2020 vanuit Frankrijk is door Covid19 vertraagd, maar gaat nu 
toch van start. De volgende zending hulpgoederen, met behalve comforters ook 

veel andere zaken die nodig zijn in landen waar al jaren oorlog woedt, zal zijn in 
het najaar van 2022. De comforters worden gemaakt van reststoffen, zoals oude 
dekbedhoezen en overhemden en kosten de makers voornamelijk tijd. 

Het transport van de hulpgoederen in een container op een schip moet echter 
wel gefinancierd worden. 

 
Giften hiervoor zijn van harte welkom op IBAN NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. 

Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Transport comforters.  
Meer informatie:  https://www.dgwereldwerk.nl/text.php?paginaid=3764#160 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Comforter gemaakt door de quiltgroep in Haren. 

 

https://www.dgwereldwerk.nl/text.php?paginaid=3764#160
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Verslag Zusterkring 13 september 

We kwamen met twaalf zusters bijeen in de kerkzaal. Na de opening door Ger-

brig over tradities en de spreuk van Arjan Broers “Omdat alles steeds maar 
nieuw moet zijn, valt het op als iets hetzelfde blijft”, waarmee we de bijna 55 

jarige Zusterkring bedoelen, waren we blij weer bij elkaar te zijn en hopen nog 
een tijdje door te gaan. 
 

Na een kopje thee kreeg onze gast Frieda van der Molen het woord. Frieda was 
een van de vrijwilligers bij het project Kraanvogels, dat in de kerken van Vries, 

Eelde en Zuidlaren gehangen heeft. 5500 gevouwen kraanvogels van origamipa-
pier hingen in grote slingers in de kerken. Deze vogels staan voor de vluchtelin-
gen. 500 ervan waren van wit papier gevouwen. Met deze witte kraanvogels 

worden speciaal de gevluchte kinderen uit de oorlogsgebieden aangeduid, wit 
een symbool van vrijheid. De vogels zijn gevouwen door vele vrijwilligers, die 

hiermee met elkaar in contact komen en zo verhalen delen. Vouwen is als een 
reis met kleine stapjes. Het is rustgevend. 

Allereerst vertelde Frieda ons over de kraanvogel zelf. In ons land komt hij voor 
in het Fochteloërveen. Het is geen algemene broedvogel, maar wel opvallend, 
vanwege zijn afmetingen Staande is hij ruim een meter hoog en hij heeft een 

spanwijdte van twee meter. 
 

De kraanvogel heeft in de wereldgeschiedenis een 
belangrijke rol gespeeld. Zo kwam ze al voor in 
een gedicht uit de 6e eeuw vóór Chr., kende men 

in Korea de kraanvogeldansen, stond in Egypte de 
kraanvogel voor de letter B, was de vogel in Japan 

het symbool voor een lang leven. En dan is er het 
verhaal van Sadako Sasaki, een Japans meisje, 
dat geboren werd in Hiroshima in 1943 en 1954 

leukemie kreeg door de straling van de atoom-
bom, zij hoorde op haar ziekbed, dat als je 1000 

papieren kraanvogels vouwt je een wens mag 
doen. Samen met haar vriendjes en vriendinnetjes 
begon ze te vouwen. Helaas overleed ze op 12-

jarige leeftijd, maar in 1958 is er in het Vredes-
park in Hiroshima een beeldje van haar onthuld, 

waarbij ze een gouden kraanvogel vast houdt. 
 
In het tweede deel van de middag gingen we zelf aan de slag met het vouwen 

van een kraanvogel. Niet eenvoudig, maar met een beetje geduld en de hulp van 
Frieda had ieder uiteindelijk een kraanvogel en konden we tevreden naar huis. 

Het was een hele inspirerende middag geweest.  
We hopen elkaar weer te zien op11 oktober. Dan komt Jolanda Valk en is het 
onderwerp: Hildegard von Bingen. Zij was een religieuze vrouw, die 1000 jaar 

geleden leefde. 
 

Met een gedicht van Berthe Zwama sloot Gerbrig de bijeenkomst 
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Uitnodiging 
 

Buitendag voor kerkenraadsleden op 9 oktober a.s. op Buitengoed Fredes-

hiem. Onder het motto: Ander normaal, nieuwe kansen. 
 

Deze dag is bedoeld als herstart van gemeentezijn na corona. 
We streven naar een dag van ontmoeting, inspiratie en bemoediging. 

 
Programma  

 10.00 uur: inloop met koffie/thee 

 10.30 uur: opening 

 10.40 uur: interactieve lezing met als thema “Een wenkend perspectief 

voor de toekomst!” door Prof.Dr. Gabriel G. Anthonio 

 12.45 uur: lunch 

 13.30 uur: tijd voor een korte wandeling 

 14.00 uur: vesper 

 14.30 uur:afsluiting met koffie/thee 

Per gemeente kunnen twee kerkenraadsleden worden opgegeven. 
De Ring Zwolle, de FDS en de GDS bieden deze dag aan en vragen een bijdrage 
van de gemeenten van € 10,00 per persoon. 

 
Opgeven is mogelijk tot 15 september a.s.   

 via de mail van de GDS aghoekema@riepma.com  
 per telefoon bij A. van der Meer-Kooiker 06-43152956 

 

De bijdrage van de gemeente dient voor 1 oktober a.s. te worden overgemaakt 
op rekening NL80TRIO0254481396 van de GDS. 

 
Met hartelijke groet,  
namens Ring Zwolle, FDS, GDS 

Atsje van der Meer-Kooiker voorzitter GDS 
 

 
 

mailto:aghoekema@riepma.com
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Activiteitencommissie DG Heerenveen-Tjalleberd 
 
Het Compagnons Consort onder leiding van Henk Louwrink (die ook de piano en 
het klavecimbel bespeelt) geeft zondag 10 oktober een concert in de Doopsge-

zinde kerk aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen. Dit in combinatie met kunstwer-
ken van Eppie Haisma. Het Opsterlandse strijkkwartet brengt ook ditmaal een 

programma met klinkende namen uit de barok en romantiek.   
 
Bijzonder is het dat tijdens het concert het aan de doopsgezinde gemeente ge-

schonken klavecimbel voor het eerst zal worden bespeeld. Dit instrument is een 
kopie van een door de Antwerpse familie Ruckers gebouwd klavecimbel in de ze-

ventiende eeuw. Aanvang van het concert en expositie: 15.30 uur.  
 
Toegang: vrij, aan de uitgang is een collecte. Opgave bij Johan G. Koers, tele-

foonnummer 0513-636333; email jgkoers@telfort.nl. 
 

 
 
Schrijfster Janny van der Molen geeft donderdag 28 oktober in de Menniste 

Wurkpleats van de Doopsgezinde kerk in Heerenveen een lezing over haar boek 
‘Buiten is het oorlog’. Dit boek voor kinderen en jongeren over het leven van An-

ne Frank verscheen in 2013. Sinds het verschijnen van het boek werd Janny van 
der Molen uitgenodigd in Brazilië, Columbia en Venezuela om over Anne Frank te 
vertellen. Ze heeft ervaren hoe verschillend het dagboek van Anne Frank en haar 

boek worden ervaren. Janny van der Molen komt onder andere over die verschil-
len vertellen. Aanvang: 20.00 uur.  

 
Toegang: 5 euro (inclusief 1 consumptie). Opgave bij Pieter Post, telefoonnum-
mer 0513-785542; email pbpost1958@gmail.com. 

 

 
 

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Seminary on tour – zaterdag 30 oktober 2021 
 
Het Doopsgezind Seminarium reist naar het noorden van ons land en nodigt de broeders en 
zusters in Groningen, Friesland en de Ring Zwolle uit om mee te doen. Met een bus toeren 
we op zaterdag 30 oktober langs de vermaningen van Roden, Zijldijk en Sappemeer. Voor 
koffie, lunch en thee wordt gezorgd. 
 
Er komen in de drie vermaningen zes interactieve workshops, geleid door docenten van het 
Seminarium. Samen met de deelnemers zoeken zij naar (doopsgezinde) antwoorden op vra-
gen van deze tijd. Welk verhaal moet nu verteld? Hoe wil je leven na corona met z´n rijkdom 
aan ervaringen en kansen? Een dagje theologische proeverij. Ter afsluiting een kleine viering 
met poëzie en meditatie.  
 
 

 
 
 

 
De dag start om 9.30 uur vanaf P en R van Hoogkerk en duurt tot 17.30 uur.  
 
De onderwerpen van de workshops zijn:  
- Terug naar de toekomst door Christiane Karrer  
- Mennonite innocense, how to deal with a difficult past door Andres Pacheco en 
     Fernando Enns (in het Engels)  
- Vieren met de eekhoorn en de olifant, over nieuwe taal en andere bronnen door Fulco van  
    Hulst 
- Inventieve theologie door Chris Doude van Troostwijk  
- Wat zeggen deze stenen ons? door Nina Schroeder  
- Theologie in tijden van niet weten door Marion Bruggen   
 
 

Reis een dag mee met het Seminarium. Theologie doet ertoe! 
 
Aanmelden bij Vera Kok - vera.kok@ads.nl of 020-6230914 

mailto:vera.kok@ads.nl
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Programma 
 
  9.30 uur   De bus vertrekt van P en R  Hoogkerk 
10.00 uur  Aankomst gemeente Roden – koffie 
10.30 - 11.30 uur  Programma Roden (keuze uit twee workshops) 
11.45 uur  Vertrek 
12.30 uur  Aankomst gemeente Zijldijk – lunch 
13.00 - 14.00 uur  Programma Zijldijk (keuze uit twee workshops) 
14.15 uur  Vertrek  
14.45 uur  Aankomst gemeente Sappemeer – thee 
15.15 - 16.15 uur  Programma Sappemeer (keuze uit twee workshops) 
16.15 - 16.45 uur  Afsluitende viering met poëzie en meditatie  
                                                                                      door Alex Noord en Yvette Krol 
17.00 uur   Terug naar opstapplaats Hoogkerk 
17.30 uur  Aankomst P en R Hoogkerk  
 

 
Workshops 
 
1 - Terug naar de toekomst  
door Christiane Karrer 
 
Hebt u / heb je ooit de test gedaan hoeveel 'aardes' er nodig zouden zijn als allen zo leefden 
als u / jij? 2,3, 4 aardes? We gaan op zoek naar een goed leven op de éne aarde. Het oude, 
bijbelse idee van gerechtigheid gaat dwars in tegen ons modern wereldbeeld. Kan het - juist 
daarom - inspiratie bieden voor een nieuw perspectief?  Boeiende bijbelse poëzie - informa-
tie over bijbelse 'gerechtigheid' - samen op weg naar een eigentijdse kijk op goed leven. 
 
2 - Mennonite innocense, how to deal with a difficult past  
door Andres Pacheco en Fernando Enns (in het Engels)  
 
When we Mennonites look into our own history, we tend to see ourselves as an oppressed 
minority which has resisted nonviolently. Recent research shows, however, how Mennonites 
have also been on the offending side. For instance, it has become clear that Mennonites did 
not only oppose the German Nazi regime, but actively followed that ideology; Mennonite 
refugees from Europe became settlers in North America (USA and Canada) and appropriated 
land that originally belonged to Indigenous communities. – Besides the historical questions, 
these examples provoke two theological-ethical questions to be addressed in the workshop: 
   
1 How do Mennonites address their difficult past?    
2 How to deal with the guilt of former generations – in order to heal and reconcile? 
 
 
 



Algemeen 

 

 

 

15 

 

3 - Vieren met de eekhoorn en de olifant, over nieuwe taal en andere bronnen  
door Fulco van Hulst 
 
Oude woorden worden sleets, wanneer we niet meer weten waarom we ze gebruiken en 
wat we er eigenlijk mee uit (willen) drukken. Kun je dan ook andere taal gebruiken, nieuwe 
woorden, om de liturgie nieuw leven in te blazen, of moeten we, zoals Nico ter Linden be-
pleit juist vasthouden aan het verhevene van het ‘Onze hulp is in de naam van de heer die 
hemel en aarde gemaakt heeft’? En is een kerkdienst wel een kerkdienst als niet de woorden 
van Jezus of van de profeten van het Oude Israël klinken, maar wij aan het denken worden 
gezet over de wederwaardigheden van eekhoorn en olifant? 
Met elkaar onderzoeken we de functie en betekenis van oude woorden en de zin en onzin 
van nieuwe woorden en nieuwe verhalen in onze vieringen en ontmoetingen. 
 
4 - Inventieve theologie  
door Chris Doude van Troostwijk  
 
Over de vraag: Wat is geloven. Overtuigen of overtuigd raken om bereid te zijn te weten, te 
willen en te ervaren. In deze workshop worden de verschillende workshops van de dag met 
elkaar op een creatieve wijze verbonden. Ieder maakt daarbij a.d.h.v. 5 stappen een eigen 
tekst, verhaal of preek. 
 
5 - Wat zeggen deze stenen ons?  
door Nina Schroeder  
 
Wat betekenen de kerkgebouwen voor mensen van nu? Hoe beleef je dat erfgoed? Wat is er 
in de loop der tijd veranderd - of juist niet? In deze workshop denken we eerst samen na 
over het verleden. Over de schuilkerk in de doopsgezinde geschiedenis en over de  materiele 
cultuur en het kerkgebouw als religieus erfgoed. We kijken ook naar de tijd van nu en de 
toekomst. Wat is er  belangrijk en minder belangrijk is in doopsgezinde perspectief aan het 
kerkgebouw als plek om elkaar te ontmoeten nu en in de toekomst. Deze workshop betrekt 
daarbij, onder andere, het ADS jaarthema ‘Nieuw Doopsgezind Peil’ en ook het huidige in-
ventarisatieproject doopsgezind erfgoed van de ADS, uitgevoerd met medewerking van het 
Museum Catharijneconvent en geregistreerd in de  database ‘kerkcollectie digitaal’.   
 
6 - Theologie in tijden van niet weten  
door Marion Bruggen  
We leven in een spannende overgangstijd. Dat heeft zijn weerslag op onze geloofsgemeen-
schappen. Gaan we nu corona op zijn retour is naar een oud of nieuw normaal? Vallen we 
terug op hoe het was of blijven we openstaan voor de creativiteit die door de lockdown ge-
prikkeld is. Jezelf opnieuw uitvinden is niet gemakkelijk. Het vraagt om het loslaten van oude 
gewoonten, het verdragen van onvoorspelbaarheid en de moed om te experimenteren. In 
de bijbel  zien we dat God aan het werk is waar mensen het bekende durven te verlaten. 
Daar worden mensen omgevormd en bevrijd en de relatie met de Eeuwige verdiept. Een 
leerschool die soms jaren kan duren, verandering van houding, waarden en  spiritualiteit. 
Hoe gaan wij verder in deze tijd van onzekerheid en niet-weten. Laten we ons leiden door 
angst of durven we die angst om te buigen naar creativiteit en wendbaarheid? 
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Sara en haar twee kinderen jarenlang onderweg naar veiligheid 

- deel 2 
 
Van een engel die berooide vreemden welkom heet 
 
Te voet over bergketens, slapen in een hol in het bos; Sara en haar twee jonge kin-
deren zijn jaren onderweg naar veiligheid en vrijheid. Soms werkt Sara een poos om de 
volgende etappe te bekostigen. Een verhaal over de vlucht voor geweld, uitbuiting & 
uithuwelijking én over onderweg goede mensen tegenkomen.  
 

Ze vlucht in het holst van de nacht weg van de Afghaanse schoonfamilie. Terug 

naar haar ouders in Iran, wil ze. Haar man is doodgeschoten, zij en haar kinderen 

worden mishandeld. Ze wil dat zoontje Yanis en dochtertje Ilana fijn opgroeien, 

naar school mogen. Welke moeder wil dat niet? 

 

Een jonge vrouw alleen met twee kleine kinderen; het mag een wonder heten 

dat ze erin slaagt de grens te bereiken en over te steken, nog een groter wonder 

dat ze ongeschonden blijft. Veel is te danken aan haar vindingrijkheid: ze ver-

momt zich als oud, vies vrouwtje om eventuele belagers af te wenden. En vertelt 

haar kinderen dat het een spel is. 

 
Bloedwraak 

Zo weet ze uiteindelijk aan te komen in Iran. Maar haar ouders zien haar liever 

gaan dan komen: haar vlucht maakt de familie te schande. Bloedwraak kan het 

gevolg zijn. Vader onderhandelt met de schoonfamilie en Sara wordt uitgehuwe-

lijkt aan haar zwager. Hij heeft al een vrouw en zes kinderen. Sara slaat voor de 

tweede keer op de vlucht. 

 

Dit keer vlucht ze binnen Iran. Ze werkt in een illegaal naaiatelier. Daar slaapt ze 

ook, met haar kinderen. Hoe zou je anders aan onderdak komen? Na een tijdje 

weet ze aan de bak te komen als huishoudelijke hulp, in een flatgebouw. Een 

hele verbetering: ze hebben dan een eigen kamertje met z’n drieën. De kin-

deren gaan illegaal naar school. Het duurt een paar jaar. Al die tijd is ze bang 

dat ze opgepakt zullen worden en naar Afghanistan uitgezet.  

 
Drugs runnen 

Ze spaart geld op als het maar even kan. Maakt manden die ze verkoopt - want 

wie weet zullen ze weer moeten vluchten. Dan hebben ze geld nodig. Dat mo-

ment komt inderdaad: iemand komt erachter dat ze illegaal zijn en wil hen chan-

teren. Yanis moet drugs runnen, eist de man. Sara, Yanis en Ilana moeten op-

nieuw vluchten. 

 

Sara beseft dat ze verder weg moeten dit keer. Om veilig te zijn, om vrij te zijn, 

zullen zij en de kinderen Iran moeten verlaten. Naar Europa, denkt ze, via Turkije. 

Opnieuw weet ze een smokkelaar te charteren. Hij zal hen over de negen ber-

gen leiden die Iran en Turkije scheiden. En opnieuw maakt ze er voor de kinderen 

een spelletje van. Maar Yanis trapt er niet meer in.  
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“Nee mama, ze zijn dood” 

Ze lopen al anderhalve dag, het eten is op, het water is op (“maar er was 

sneeuw en ijs”), ze heeft keelpijn en is moe als ze twee omgekomen vluchtelin-

gen aantreffen. Een van de dode mannen is bevroren met zijn handen omhoog, 

alsof hij de hemel aanroept. Ze probeert haar kinderen er ver van te houden en 

zegt dat de mannen het koud hebben. “Nee, mama, ze zijn dood”, zegt Yanis.  

 

Verderop komen ze een Somalische man tegen die nauwelijks meer kan lopen. 

Yanis geeft hem zijn schoenen en doet zelf gympies aan. Ze duwen de man 

voort, zo’n 36 uur lang. Dan zijn ze eindelijk in Turkije, ze dalen af naar de vallei. Bij 

de eerste hut zijn Turken die mensen tegen betaling verder brengen te paard. De 

Somaliër wordt op een paard gezet, hij kust Sara op haar hoofd en dankt God. 

Sara en haar kinderen gaan te voet verder. 

 
Van de hel in de hemel 

Na acht uur lopen komen ze bij een gehucht. Ze kloppen aan bij het eerste huis-

je. Wildvreemden, berooid en koud - maar ze worden welkom geheten. De 

vrouw des huizes laat haar gezin direct plaatsmaken, zodat het ‘bezoek’ aan 

tafel kan zitten. Warme thee krijgen ze, schone kleren, eten.  

 

Yanis zijn tenen zijn bevroren, de vrouw giet er lauw water overheen en masseert 

ze voorzichtig. “Het was zo emotioneel om zo hartelijk ontvangen te worden”, 

zegt Sara, “Die vrouw gaf alles wat ze had. We kwamen van de hel in de hemel. 

Ik zal haar gezicht nooit vergeten. Een engel.” 

 

De volgende dag gaat de reis door naar Van, de stad in Turkije waar de meeste 

vluchtelingen aankomen. Vanaf daar kost het een paar maanden om bij de kust 

te komen. Maar Sara moet eerst het geld voor de overtocht naar Europa bij el-

kaar verdienen. Via het naaiatelier in Iran heeft ze het nummer van een Turks 

naaiatelier. Zo verdient ze de overtocht bijeen, terwijl ze ondertussen uitzoekt hoe 

ze verder komt. 

 
Een hol in het bos 

“Je moet eerst weten waar je aan de kust moet zijn. Dan van welk strand ze ver-

trekken. En hoeveel het kost. Een 9 meter lange boot is het goedkoopste,” vertelt 

Sara. Maar eenmaal ter plekke, kunnen ze niemand vinden. Ze slapen in het bos 

en hopen op meer succes de volgende dag. Er zijn ook anderen in het bos, blijkt. 

Er is zelfs een heel hol, waarin een groep mensen schuilt. Ze sluiten zich bij hen 

aan. 

 

Een week lang zitten ze daar, terwijl de oversteek dag na dag mislukt. Vanwege 

politie, kustwacht of het weer. Keer op keer loopt Sara tot haar kin door het wa-

ter, Ilana op haar rug, naar een boot die niet vertrekt of die na korte dan wel 

lange tijd rechtsomkeert maakt. Eén keer varen ze vijf uur lang in de regen, het 

rubberbootje klapt ruw heen en weer op de golven. “We dachten dat we dood 

zouden gaan. Mensen gingen bidden.”  
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Spelende kinderen 

Ze komen wonder boven wonder terug op het strand. Wéér schuilen ze in het hol 

in het bos. Overdags is het strand bevolkt met badgasten. De opgetogen stem-

men van spelende kinderen dringen door tot in het bos. Yanis houdt het op ge-

geven moment niet meer, hij wil meedoen met die kinderen op het strand. Hij 

rent erheen. Gevaarlijk: zo kan de hele groep ontdekt worden.  

 

Maar de moeder van het meisje waarmee hij speelt komt hen als het donker is 

dekens brengen, en soep met brood. Vijf dagen lang voorziet de vrouw de hele 

groep van eten en drinken. “Geweldig”, zegt Sara, “Er zijn goede mensen in de 

wereld. Ik heb zoveel geluk gehad; ik ben zulke goede mensen tegengekomen.” 

Op de zesde dag slaagt de overtocht: Sara en haar kinderen landen veilig op de 

Griekse kust.  

 

Eindelijk in Europa.  

 

 

Dit was deel 2 van het verhaal van Sara en haar kinderen. Het duurt dan nog 

geruime tijd, maar uiteindelijk komen ze via de TussenVoorziening van INLIA in 

Eelde ‘thuis’, in Groningen. 

 

 

 

 

  



 

 

 


