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Holiday-vakantie 
 

 
 

Heb je er nog nooit zo bij stilgestaan wanneer je het woord ‘holiday’ ziet of hoort? 
Nee…… “Holiday”, betekent letterlijk: heilige dag. En bedoeld is dan, dat je je niet 

bezig hoeft te houden met de gewone dagelijks dingen. Een “holiday”, zijn heilige 
dagen; dagen die apart staan van de overige dagen.  
 

Alle religies kennen ‘heilige dagen’. Het zijn de dagen, die in het teken staan van 
het bijzondere. Vaak ook nog gekoppeld aan iets speciaals of bijzonders van een 

godsdienst. Een Holiday kan een feestdag zijn waarop een heilige wordt geëerd of 
dat je op bedevaart gaat. Of zoals in de tijd van de Germanen en de Kelten:  dat 
je op een heilige dag naar een heilige eik ging.   

 
Vaak gaan deze ‘holidays’ ook gepaard met feesten. Met lekker eten en drinken. 

Het gaat immers bij een  ‘holiday’ om het welzijn van de mens. In onze tijd geldt 
dat nog steeds. Vakantie is even bijtanken. Op krachten komen. Even de dagen 
op een manier beleven, die anders dan anders zijn. Even afstand nemen van alles.  

En het is ook nog zo bijbels als het maar kan. Want de sabbat is in feite ook een 
aparte dag van de rest van de zeven dagen. De sabbat is een heilige dag; een 

holiday.  Even een dag om tot jezelf te komen omdat er geen andere dingen ge-
daan hoeven te worden.  
 

Nu we als Doopsgezinde Gemeenten in Groningen en Drenthe bezig zijn om ons 
op de toekomst te oriënteren is het goed dat er ook even een periode is, om alles 

even tot rust te laten komen en om even ‘holiday’ te hebben.  
Want????Niet voor niets noemen we vakantie: holiday-heilige dag.  
Een goede vakantie toegewenst.  

 
Ds. Klaas van der Werf 
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Kerkdiensten  

en Activiteiten 
 

Zondag 10 juli 
10:00 uur  Zomerdienst Kleine Oecu-

mene in de Doopsgezinde kerk 
                voorganger ds. Nick Everts 

 
Zondag 17 juli geen dienst 
 

Dinsdag 19 juli 
10:00 uur Oecumenische zomerbij-

eenkomst in de Oud-katholieke kerk  
               (zie blokje hierna) 
17:30 uur Doperse Dis, maaltijd voor 

dak- en thuislozen 
 

Zondag 24 juli geen dienst 
 

Dinsdag 26 juli 
10:00 uur Oecumenische  
zomerbijeenkomst in de Nieuwe kerk  

(zie blokje hierna) 
 

Zondag 31 juli geen dienst 
 
Zondag 7 augustus 

10:30 uur Zomerdienst Kleine Oecu-
mene in de Remonstrantse kerk 

           voorganger ds. Berend Borger 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dinsdag 9 augustus 
10:00 uur Oecumenische zomer- 

bijeenkomst in de Doopsgezinde kerk  
               (zie blokje hierna) 

 
Zondag 14 augustus 
10:30 uur Zomerdienst Kleine  

Oecumene in de Remonstrantse kerk 
           voorganger ds. Berend Borger 

 
Dinsdag 16 augustus 
17:30 uur Doperse Dis,  

    maaltijd voor dak- en thuislozen 
 

Woensdag 17 augustus 
Redactievergadering 
      

Zondag 21 augustus 
10:00 uur  Zomerdienst Kleine  

Oecumene in de Lutherse kerk  
                  voorganger drs. Dick Vos 
 

Dinsdag 23 augustus 
10:00 uur Oecumenische zomer- 

bijeenkomst in de Martinikerk  
(zie blokje hierna) 
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Organisatie van het pastoraat binnen de gemeente 

In overleg met onze predikant br. Nick Everts en de emeriti zr. Saakjen van Hoorn 

en br. Renze Yetsenga is het volgende afgesproken met betrekking tot het pasto-
raat. Als er behoefte is aan bezoek door een predikant kan dat gemeld worden bij 
zr. Tiny Spanjer, tel. 050-5776983 of 06-23759093. Zij zal dan een afspraak voor 

zo’n bezoek regelen. Ook is het goed om in alle gevallen contact op te nemen met 
het wijkhoofd. 

Namens de kerkenraad: 

zr. Heleen van Til (pastorale commissie) 
br. Beno Hofman  

mailto:grfennema@hetnet.nl
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Kort verslag KR vergadering van  24 mei 2022 

Beno opent de vergadering en Vicky leest als inleiding een verhaal van Toon Tel-
legen:  “Zo snel als ze konden” . De olifant speelt hierin de hoofdrol. 

Hij gaat vliegen, “verdwijnen achter die wolk”.  Een verhaal met veel 
wijsheden. 

De mogelijkheid voor digitale deelname aan het Wereldcongres is door Vicky uit-
gezocht. Het Wereldcongres is van 5 t/m 9 juli.  De Kerkzaal of Mennozaal zou 

hiervoor gebruikt kunnen worden. Mogelijk is er een gezamenlijke GDS activiteit 
van te maken? De vraag is hoeveel accounts aan te schaffen. Kosten: 150 dollar/ 

account. Er zal geïnventariseerd worden via het Gemeenteblad (of een extra Ge-
meentebrief, via de mail) wie belangstelling heeft. 

Samen met het DB van Haren is gesproken over de toekomst van het Gemeente-
blad.  Er is een idee voor één gezamenlijk GDS Gemeentenblad.  

Alle betrokkenen bij de verschillende kerkbladen en nieuwsbrieven in het GDS ge-
bied worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Het streven is om 

tot 1 geheel te komen en dit eind 2022 rond te krijgen. 

Er volgt nog een korte terugblik op een aantal activiteiten van de afgelopen peri-

ode: de Doperse Dis op 17 mei (47 gasten, inmiddels 3 koks), de voorstelling 
Orakel op 8 april ( “prachtig” en veel belangstelling van buiten de DGG en Remon-

strantse Kerk), het verhaal over  het Stadskanaalster Achterhuis op 29 april  
(bijzonder en zeer indrukwekkend) en de VLV (prettige sfeer en een behoorlijk 
aantal aanwezigen). 

En dan nog kort: 

-Er hangen inmiddels beveiligingscamera`s; voor en achter de kerkgebouwen.
-Op 2 juli houdt de KR haar jaarlijkse bezinningsdag met als thema

‘een Wereld van verschil’ 

-Voor het evt. hervatten van de Mennomaaltijd schrijven Vicky en Annette
een voorstel i.o.m. Nick. 

Sjoukje Benedictus, notulist 

Zomerdiensten- Kleine Oecumene 

(Doopsgezinde Gemeente, Evangelische Broedergemeente, 

Lutherse Kerk, Remonstrantse Broederschap) 

Zoals gebruikelijk houden we ook dit jaar de zomerdiensten in afstemming met de 
kleine oecumene. Het zomerseizoen openen we met een vrolijke dienst op 10 juli 
bij ons en eindigen we met een gezamenlijke dienst bij de Lutheranen. Tussendoor 

zijn er nog enkele diensten bij de remonstranten. Ook zijn we meer dan welkom 
bij bijv. de Nieuwe Kerk of bij de vespers van Stadsklooster Groningen elke maan-

dag in de Lutherse Kerk. 

Overzicht van de diensten: 

10 juli: gezamenlijke dienst om 10.00 bij de Doopsgezinden. 
Thema: ‘Een zomerse roep uit de diepte’ 

7 augustus:  gezamenlijke dienst om 10.30 bij de Remonstranten 
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14 augustus: gezamenlijke dienst bij om 10.30 bij de Remonstranten 
21 augustus: gezamenlijke dienst om 10.00 bij de Lutheranen 

Overige diensten: 

Elke maandag: wekelijkse vespers van Stadsklooster Groningen om 17.00 (inloop 
vanaf 16.45) in de Lutherse Kerk. 

24 juli: vrije dienst om 10.30 bij de Remonstranten. Een dienst waarin muziek 
(Robert Koolstra klavecimbel) en gedichten afgewisseld worden rondom het thema 

‘Vele talen, in alles de liefde 

28 augustus: Bommen Berend (350 Gronings Ontzet). Concert en lezing sluiten op 
elkaar aan, maar zijn ook afzonderlijk te bezoeken.  

Lezing ‘Doopsgezinden tijdens het Gronings Ontzet – 1672’ om 14.00-15.00 door 
Beno Hofman in onze kerk. 

Concert tussen 15.00-17.00 in de Nieuwe Kerk. Tijdens het jaarlijkse Bommen 
Berend-concert is Eeuwe Zijlstra te horen op het orgel van de Nieuwe Kerk. Jan 

Vermaning speelt trompet. 

Toelichting op de lezing: 

In het weekend van 28 augustus 

wordt het Gronings Ontzet (350 
jaar) gevierd. Voor velen is wel 
bekend hoe de Groningers des-

tijds weerstand hebben gebo-
den aan Bommen Berend. Maar 

wat deden de doopsgezinden in 
die tijd? Grepen zij ook naar de 
wapens of hielpen ze op een an-

dere manier? 

Op deze vragen zal Beno Hof-
man tijdens de lezing ingaan 

onder de titel ‘De Doopsgezin-
den en 1672’. 

Zomerbijeenkomsten: 

Jaarlijks worden er in de zo-
mer ook enkele bijeenkomsten 

georganiseerd vanuit de Raad 
van Kerken. Voorgaande jaren 
kwam dat echter vanwege co-

rona niet zo van de grond. Dit 
jaar zijn er vier bijeenkomsten 

onder het thema ‘oorlog en 
vrede’. Voor het overzicht zie 

hiernaast. 
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Koffieochtend 9 augustus 

In de maand augustus zal de maandelijkse koffieochtend een 
week verschuiven (van 2 naar 9 augustus), zodat deze sa-

menvalt met de zomerbijeenkomst in onze kerk. Nick Everts 
zal ingaan op het Bijbelse genre van apocalyptische litera-

tuur. In tijden van crisis en oorlogsspanning grijpen veel 
mensen terug naar apocalyptische teksten: teksten die het 
einde der tijden beschrijven. Onder andere het Bijbelboek Openbaringen komt dan 

ineens weer in de belangstelling. Sommigen vragen zich zelfs (angstig) af of dit 
dan de eindtijd zal zijn. 

Tijdens deze ochtend zal Nick ingaan op het genre van apocalyptische literatuur. 
Zijn visie is dat dit soort ‘moeilijke’ teksten te lezen zijn als troostliteratuur en 

NIET als angstig toekomstbeeld. Te midden van complexe en vaak ook geweldige 
contexten zijn apocalyptische teksten geschreven als troost en bemoediging. Als 

we door die bril opnieuw naar bijv. Openbaringen kijken, dan zien we ineens de 
woorden heel anders. 

Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. En er is uiteraard ook gewoon koffie 
+ gezelligheid.

Middenleeftijders – ontmoetingsdag in oktober 

Alvast een vooraankondiging voor 

een dag voor middenleeftijders op 8 
oktober 2022. Heb je zin om leef-
tijdsgenoten binnen de Doopsge-

zinde Gemeente te ontmoeten? Je 
bent (ook met je kinderen/vrien-

den/kennissen) hartelijk welkom op 
deze dag waarop we met o.a. spel en 
gezelligheid elkaar leren kennen! 

Alle middenleeftijders in Friesland, Groningen en Drenthe zijn uitgenodigd. 

Programma: 

10.00  uur inloop met koffie en lekkers 11.00 uur kennismaking 

13.00 – 15.00 uur Lunch/Picknick 
15.00 – 16.30 uur Inhoudelijk programma: 1) groene theologie  

  of 2) levensvragenspel 
16.30 - 17.30 uur Sport/spel/ relax met drankje 
18.00 uur  Diner,  

20.00 uur  Borrel/kampvuur/gezelligheid 

Locatie: Paviljoen Eszicht - Natuurvriendenhuis De Hondsrug 
Duinweg 6, 9479 TM, Noordlaren  

Aanmelding: Middenleeftijdersdgdrachten@gmail.com  
Kosten: €17,50 per volwassene, kinderen 5,- betaling via tikkie ter plaatsen. 

mailto:Middenleeftijdersdgdrachten@gmail.com
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Lidmaatschap/doop verkennen 

Nog geen lid, niet gedoopt of als kind gedoopt, maar 

nog niet beleden wat jij zelf gelooft? Daag jezelf dan 
uit door aan te sluiten bij de groep die lidmaat-

schap/doop gaat verkennen. Data en inhoudelijk pro-
gramma worden door onze predikant afgestemd op de 
samenstelling van de groep. Ook, of misschien wel 

juist, voor twijfelaars is plek.  
Meld je aan via contact@nickeverts.nl 

Bedankt 

Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen 
en kaarten die wij mochten ontvangen  

ter gelegenheid van ons 55-jarig  
huwelijksjubileum. 

Dat wordt een ‘SMARAGDEN’ huwelijk  
genoemd: symbool van blijvende liefde. 

Nogmaals heel hartelijk dank 

we zullen ervan genieten. 

Met de hartelijke groeten Aaf en IJsbrand Suk. 

Een bijzonder Pinksterfeest 

Een week vakantie in het Zwarte Woud met op Eerste Pinksterdag de vraag: Waar 

gaan we naar de kerk? In het kleine dorp Unterkirnach geen Protestantse kerk, 
wel in het verderop gelegen Villingen-Schwenningen, maar enige onduidelijkheid 

over welke kerkgebouw. Maar Lamkje en ik realiseerden ons ook dat we van ‘onze 
eigen kerk’ een inlogcode hadden gekregen. Zo kregen we in ons appartement op 
Pinksteren verbinding met de Doopsgezinde Gemeente Groningen en konden sa-

men de dienst volgen. Ik vond het een wonder en vertelde dat naderhand aan 
menigeen. Sommigen keken mij aan met zo ’n blik van ‘maar man dat is toch 

helemaal niet zo bijzonder, dat is iets van deze tijd’. 
Maar ik blijf het een klein wonder vinden en het gaf mij een heel apart gevoel. 

Genoten van de dienst, de kleurrijke be-
nadering van dat toch niet zo eenvoudig 
uit te leggen Pinkstergebeuren. De bood-

schap van ‘wat zijn de goede vruchten 
van de goede geest’ bereikte mij die dag 

en daar ben ik dankbaar voor. 

Renze Yetsenga 

mailto:contact@nickeverts.nl
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Bijeenkomst wijk 6 

Op zaterdag 4 juni kwamen er een aantal leden van wij 6 bijeen. 
Het was prachtig weer en men kwam uit Peize, Gieten en Haren naar Gieten. 

Als extra gast mochten wij onze ‘nieuwe dominee’ Nick verwelkomen. 
Eerst dronken we heerlijk in het zonnetje op het terras koffie en daarna was het 

tijd om samen in de Jachthut rond de tafel te gaan voor het bespreken van ons 
thema ‘Tradities’. 

Na een korte inleiding van Dick volgde een geanimeerd gesprek over wat tradities 
en gewoontes voor ons betekenen. Is het prettig om alles te laten zoals het is of 

is het leuk om eens iets op een andere manier te proberen? 

Er werden tradities  binnen de DGG onder de loep genomen en het was verrassend 

om te horen dat de een heel andere ideeën over de toepassing ervan had dan de 
andere! Het was een fijn en leerzaam gesprek waarin Nick ons ook de oorsprong 

van een aantal tradities uitlegde. 

Na een heerlijke lunch dronken we nog een kop koffie en daarmee kwam er een 
eind aan deze bijeenkomst. Dank aan Dick en Maris voor de gastvrijheid, aan 
Gertjan voor zijn hulp en bediening. 

Tot de volgende keer! 

Hartelijke groet mede namens Dick Verbrugge, Emma van der Schoot-Hakkaart 
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Geanimeerde voorjaarsbijeenkomst wijk 5 
(Groningen – Noord) 

Nadat het in de afgelopen twee jaren, waarin Corona vooral de agenda's bepaalde, 

maar één maal was gelukt om een wijkbijeenkomst te organiseren, was dat on-
langs gelukkig wel weer mogelijk. Op woensdag 1 juni troffen dertien mensen el-
kaar in Wierumerschouw. Onder hen de nieuwe predikant Nick Everts. 

Omdat een aantal mensen elkaar niet kende was er eerst alle ruimte voor een 

voorstelrondje, waarin iedereen de gelegenheid kreeg niet alleen wat over zich zelf 
te vertellen, maar ook wat ze bezighield en hoe ze de afgelopen coronajaren had-

den ervaren. Over de manier waarop de Doopsgezinde Gemeente Groningen de 
mogelijkheden had aangegrepen om zaken, al dan niet digitaal, door te laten gaan 
was er alle lof, vooral over de kerkdiensten, die online konden worden gevolgd. 

Toch was het een vervreemdende tijd en dat gold helemaal voor de leden en be-
langstellenden, die waren overgekomen vanuit de opgeheven Doopsgezinde Ge-

meente Mensingeweer te Eenrum. Zij hadden nauwelijks de gelegenheid gehad 
om de Gemeente in Groningen goed te leren kennen. Tijdens de gespreksronde 
kwam, hoe kon het ook anders, de oorlog in Oekraïne aan de orde. Een van de 

aanwezigen had informatie uit de eerste hand. Hij vertelde hoe het zijn neef Kees 
Huizinga, die een immens boerenbedrijf in dat land runt vergaat, hoe hij het rooit 

en ook hoe hij hulp krijgt uit Nederland. Maar hij vertelde ook over zijn eigen zoon, 
die in Kaliningrad, een Russische enclave tussen Litouwen en Polen, boert. 

Daarna werd er onder leiding van Nick Everts gesproken over het verwachtings-
patroon dat men had over de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Het was duide-

lijk dat de achterliggende periode in een aantal opzichten moeizaam was. Gelukkig 
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is het tij gekeerd. De stemming tijdens de laatste algemene ledenvergadering werd 
dan ook als zeer positief ervaren. Aan de orde kwam o.a. dat, na de coronaperiode, 

de belangstelling voor de kerkdiensten wel te wensen over laat. Over de invulling 
van die diensten werd kort gebrainstormd. Dat de zondagsschool weer van de 
grond is gekomen, was reden voor vreugde. Lof voor degenen, die zich daar voor 

in zetten. Een mooi teken van gemeente zijn. 

Daarnaast was er aandacht voor een aantal aspecten, die ook van belang zijn en 
waarvan niet iedereen op de hoogte bleek. Zo functioneert er een bloeiende Broe-
derkring, waarvan de leden eens per maand bijeenkomen in de Diaconie. Steeds 

staan er boeiende onderwerpen op de agenda. Er werd geopperd dat die onder-
werpen niet alleen voor broeders interessant zouden zijn, maar ook voor vrouwen. 

Ook de koffieochtenden, die zeer de moeite waard zijn en waar ontmoeting hoog 
op de agenda staat, kregen aandacht, evenals de poëziekring. 

De Doperse Dis is verder voor de gemeente van groot belang. 

Het was duidelijk dat er in de gemeente voor iedereen mogelijkheden zijn voor 

ontmoetingen en bezinning. Tijdens de middag werden er drie kaarten geschreven 
naar leden uit de wijk, die wel wat extra aandacht konden gebruiken. Het is de 

bedoeling dat er in wijk 5 na de grote vakantie een avondwijkbijeenkomst wordt 
georganiseerd, speciaal voor degenen, die overdag werken. Het is natuurlijk dui-
delijk dat anderen daar ook welkom zijn. 

Nienke Kubbenga – Hoornstra 

Janny de Weijs – Krol 
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Open Monumentendag 
Zaterdag 10 september 2022 

Zoals gebruikelijk is het op de 2e zaterdag in 
september Open Monumentendag dit jaar op 

zaterdag 10 september a.s.  
Ook onze Vermaning zet de deuren van 10.00 
– 16.00 uur weer open.

Het landelijk thema is dit jaar ‘duurzaamheid’.

Hoe wij dit thema in onze Gemeente concreet 
gaan invullen leest u in het volgende gemeen-
teblad. 

Wilt u alvast de datum van 10 september no-
teren? Zodra er meer informatie beschikbaar is doe ik graag weer een beroep op 

u om gedurende de dag een paar uur gastvrouw/gastheer te zijn.

Hartelijke groet 

Tiny Spanjer 

Bezoek Hamburg aan 
DG Groningen  
- 23 t/m 25 september

Eerst nog even genieten van de zomer voor-

dat de DG Hamburg in het weekend van 23 
september op bezoek komt. Wij kijken er al 
naar uit en hopen dat velen de kans aangrij-

pen om kennis te maken met de Doopsgezin-
den uit Hamburg. 

Noteer het alvast in je agenda! 

Het programma is nu rond: 

Vrijdagavond rond 17.00 uur arriveren onze 
gasten bij de kerk. Na een broodje en soep 

maken we kennis a.d.h.v. enkele vragen. Het 
programma duurt tot ongeveer half negen. 

Daarna kunnen we, voor wie daar zin in heeft, met onze gasten nog de stad in. 

Zaterdag: Om 13.30 ontmoeten we elkaar weer in de kerk. Vervolgens is er keuze 

uit drie activiteiten: 1) historische tour door de Stad met Beno, 2) bezoek aan een 
museum of 3) een rondvaartboot.  Voor ieder wat wils. Het gaat erom dat we de 
gasten het beste van Groningen laten zien. Om 18.00 eten we in de kerk. Daarna 

zal Eeuwe een klein orgelconcert ten gehore brengen. 

Zondag: Om 10 uur is er een gezamenlijke dienst o.l.v. Markus Hentschel van de 
DG Hamburg en Nick Everts. De dienst is zowel in het Duits als in het Nederlands 
goed te volgen. Aansluitend is er koffie en sluiten we het weekend af met een 

lunch. 
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We vragen nog mensen voor de catering. Zo zoeken we mensen die: 

soep en broodjes willen maken voor de vrijdag, 

de tafels willen dekken en/of willen helpen met de afwas op zaterdag en zondag 

(voor die dagen wordt het eten verzorgd door een cateraar) 

iets lekkers bakken voor bij de koffie na de dienst op zondag. Geef even door welke 
taart of koek jij zou kunnen maken, zodat we voor verschillende taarten kunnen 
zorgen. 

Wil je meehelpen? Mail dan naar secr.dgg@outlook.com. Graag voor half augustus 

opgeven! 

De kosten van dit weekend zijn voor de Groningers €15,-. Dat is voor het eten van 
vrijdag, zaterdag en zondag. U kunt het geld overmaken voor 19 september as. 
Overige uitgaven zijn voor eigen rekening. 

NL 14 TRIO 0198431910 t.n.v. DG Groningen   
onder vermelding van:  eten Hamburg.  

Oproep 

Schaakgezelschap Staunton is op zoek naar informa-
tie over, en liefst ook een foto van: Ebele Wieling. 

Hij was gedurende lange tijd (voor 1900 - ong. 
1917) weesvader aan de Oude Boteringestraat 35. 

In 1896 was hij clubkampioen van Staunton. 

Na het vertrek van Wieling, rond 1917, is men ge-

stopt met het weeshuis, en huurde L.H. (Lubbertus) 
Deelman er een kamer/etage, samen met zijn zus 

Janke. Beiden waren ook doopsgezind. Deelman was 
ook een schaker: hij is ook clubkampioen geweest, en was erelid van Staunton. 

Ebele Wieling was verder ook actief bij de Odd Fellows (loge De Drie Schakels), en 
later ook bij de Vrijmetselarij. Over deze combinatie van Doopsgezinden en Odd 

Fellows en/of Vrijmetselarij zouden we ook graag meer te weten komen, mocht 
dat ergens een belletje doen rinkelen. 

Gegevens: 
Ebele Wieling 

geb. 28 februari 1855 te Wonseradeel 
overl. Wijk aan Zee en Duin, 24 december 1923 
getr. Margaretha Christina de Jong 

Als u informatie heeft wilt u dan a.u.b. contact opnemen met Piet Mulder, erelid 

van schaakclub Staunton, tel: 06-22959580 of mail: pietwmulder@gmail.com 

mailto:secr.dgg@outlook.com
https://www.openarch.nl/search.php?name=Ebele+Wieling
https://www.openarch.nl/search.php?name=Margaretha+Christina+de+Jong
mailto:pietwmulder@gmail.com
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Kerkdiensten Haren 
Zondag 3 juli 

11.30 koffie-lunch in ‘’Witte Kerkje’ 
15.00 kliederkerk, DG Haren 

Zondag 10 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf in Haren 

Zondag 17 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte kerkje 
Mw. G. Huis 

Zondag 24 juli   
10.00 Ds. K. van der Werf 

Zondag 31 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte kerkje 
Dhr. A. Trox 

Zondag 7 augustus 
10.00 Ds. N. Everts (GDS) 

Zondag 14 augustus 
10.00 Dienst ’t Witte kerkje. 

Ds. J. Hommes 

Zondag 21 augustus 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Zondag 28 augustus 
10.00 Dienst in ’t Witte kerkje 

Mw. S. van der Laan  

Zondag 4 september   

10.00 Mw. V. van der Linden 

Andere activiteiten 

Dinsdag 5 juli  
09.45 Themamorgen met K. v.d. Werf 
19.45 u kerkenraad 

Vrijdag 15 juli  
15.30 – 17.30 u in onze kerk 
‘De zoete inval’ zie de uitnodiging  in 
dit Gemeenteblad 

Dinsdag 2 augustus  
Themamorgen vervalt 
i.v.m. vakantie ds. K. v.d. Werf

Dinsdag 9 augustus  

14.30 Theedrinken op de Mikkelhorst 

Woensdag 17 augustus 
Redactievergadering 
redactie.dgharen@gmail.com 

Maandag 5 september 

19.00 Koor in Roden 

Dinsdag 6 september  
09.45 Themamorgen met K. v.d. Werf 
19.45 Kerkenraad 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:redactie.dgharen@gmail.com
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In memoriam Roelfien de Vries-Holman  (Roely) 
*Roden 11 mei 1937            ⴕ Haren 14 mei 2022 

In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed Roely de Vries op 14 mei 2022, 
rustig,  in haar woning aan de Hugo de Vriesweg. De woensdag ervoor, 11 mei 
2022, was Roely 85 jaar geworden. Weliswaar lieten haar levenskrachten het niet 

toe om de verjaardag te vieren zoals ze dat altijd gewend was; toch is er op be-
scheiden wijze aandacht aan haar verjaardag geschonken door haar echtgenoot 

Henk en dochter Heleen. 

Roely werd geboren  onder Nietap aan de Meerweg in 1937 als enig kind van de 
familie Holman. Na haar middelbare schoolopleiding ging ze ‘het onderwijs in’, 

zoals dat destijds genoemd werd en kreeg een betrekking aan school in Haren. Ze 
had inmiddels haar echtgenoot Henk de Vries leren kennen uit Roden en ze ver-

huisden naar Haren. Vele jaren woonden ze tot groot genoegen aan de Nieuw-
landsweg in de woning met de naam ‘zon rondom’ erop. Haar echtgenoot was 
werkzaam in de architectuur en bekend met  bouwtechnieken en daardoor heeft 

de woning ook die speciale inrichting gekregen.  

In Haren was Roely betrokken bij de toneelvereniging. De jaarlijkse uitvoeringen 
waren voor haar altijd de kroon op het werk van een jaar intensief je rol moeten 

leren. Roely werd ook vrijwilliger bij De Dilgt waar ze in 2001 een lintje kreeg als 
waardering voor haar inzet. Fietsen was een van haar grote hobby’s . Toen de 

Drentsche Fietsvierdaagse nog maar pas in het leven was geroepen, fietsten Henk 
en Roely al hun nodige kilometers. Vaak ook met het vaantje van de Fietsvier-
daagse achterop de fiets, die het hele jaar door op de fiets bleef zitten, dit niet 

altijd tot groot genoegen van tienerdochter Heleen in die tijd. Maar de liefde voor 
het fietsen is tot het laatst toe gebleven. Ook toen ze er met de caravan op uit 

trokken, gingen de fietsen mee en werden er tochten gefietst op hele bijzondere 
locaties. Vaak niet eens zover van huis, maar wel op locaties die toch wel heel 
bijzonder waren door hun rustieke ligging.  

Roely is vele jaren een drijvende kracht geweest voor de zusterkring van de Doops-
gezinde Gemeente Haren. De Doopsgezinde traditie sprak haar aan.  
Het was door een toeval dat Roely in aanraking kwam met de Doopsgezinde Ge-

meente in Roden. Ze vond niet zoveel aan de zondagsschool van de Hervormde 
Kerk en vroeg of ze wel naar de zondagsschool van de Doopsgezinde Kerk in Roden 

mocht. Haar vader vond het goed, maar had als restrictie bedongen dat ze er wel 
een heel jaar naar toe moest gaan en niet er halfweg mee stoppen. En zo is het 
gekomen dat Roely betrokken raakte bij de Doopsgezinde Gemeente, die toen nog 

niet eens een eigen kerkgebouw had in Roden. Bij haar verhuizing naar Haren, 
sloot ze zich aan bij de zusterkring en sindsdien is dat altijd zo gebleven.  

Bij de jaarlijkse adventsviering die de zusterkring organiseerde, las Roely altijd 
een kerstverhaal voor. Ieder jaar was het altijd weer een verrassing wat voor 
kerstverhaal Roely had uitgezocht. Maar altijd was het een bijzonder kerstverhaal; 

geen oubollig moralistisch verhaal, maar altijd een verhaal met humor, passend 
bij de tijd. Enkele jaren geleden, hebben Roely de Vries en Klaas van der Werf in 

de kerstnachtdienst, de tekstgedeelten gelezen van het  kerstoratorium ‘Appel-
bloesem in de winter’, waarbij de gesproken teksten werden afgewisseld door mu-
ziek en zang van het  Doopsgezind Kerkkoor.  

De laatste keer dat Roely op de zusterkring is was, was op maandag 11 april 2022,  
in de week voor Goede Vrijdag en Pasen. Ze wilde hier heel graag naar toe omdat 
ds. Van der Werf zou vertellen over de Mattheüs Passion en de Johannes Passion 

van Bach. Na afloop vertelde ze dat ze een prachtige middag had gehad en dat ze  
blij was dat ze de leden van de zusterkring weer zag. Een week later echter, na 
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Pasen, vloeiden haar levenskrachten langzaam weg. Op zaterdag 14 mei 2022, 
rond 2.00 uur ’s nachts, stopte haar leven definitief. Op vrijdag 20 mei 2022 is er 

op verzoek van Roely zelf, een kleine korte dienst gehouden in het kerkgebouw 
van de Doopsgezinde Gemeente Haren waar dominee Klaas van der Werf en doch-
ter Heleen hun herinneringen aan Roely met elkaar hebben gedeeld.  

Als overdenking had dominee Van der Werf, de tekst van een kerstverhaal gekozen 
van de schrijver Kader Abdollah met de titel ‘Een Perzisch kerstverhaal’. Een ver-
haal, dat Roely ooit had uitgezocht om op de adventsavond voor te lezen. Met 

klarinetmuziek van Mozart en muziek uit de Mattheus Passion hebben we afscheid 
van haar genomen. Na de afscheidsdienst was er een condoleance in De Twee 

Provinciën aan het Paterswoldsche Meer. We zullen haar enthousiasme missen.  
Dat Roely de Vries moge ruste onder de hoede van de Eeuwige. Ze mocht 85 jaar 
worden. 

Ds. Klaas van der Werf 

Uit de zusterkring 

Onze laatste bijeenkomst 
was op 12 mei. We verza-

melden bij de Bistro Heerlijk 
in het centrum van Haren. 

Hier kregen we een uitge-
breide lunch, met een 

soepje, broodjes en salades.  
Het was heel gezellig; we 
waren met z’n negenen. He-

laas hadden een aantal zus-
ters andere bezigheden, 

maar er is heel wat afge-
kletst in de twee uren, die 
we daar gezeten hebben. 

Het was de afsluiting van het eerste deel van het jaar. 

Op 14 mei kregen we het bericht, dat ons lid Roely de Vries overleden is. In sep-

tember zullen we op onze bijeenkomst hier uitgebreid bij stil staan. Roely heeft 
heel veel voor de zusterkring betekend. 

Zoals we verschillende jaren gewend waren willen we op dinsdagmiddag 9 au-

gustus tussen 14.30 en 16.00 uur met elkaar een kopje theedrinken bij de Zorg-
boerderij, de Mikkelhorst aan de Klaverlaan 37 in Haren. We nodigen alle 

Doopsgezinden hierbij uit en als je een vriend of vriendin mee wilt brengen, van 
harte welkom. Natuurlijk is het ook mogelijk in de 
tuin een kijkje te nemen, of een vers product te 

kopen. Graag even opgeven voor 8 augustus, 
dan heeft de Mikkelhorst ook vast iets lekkers ge-

maakt bij de thee.  
Indien vervoer een probleem oplevert, hoor ik dat 
graag bij de opgave, dan kunnen we dit regelen.  

Telefoon 050-3093242 
Al vast een fijne zomer gewenst. 

Gerbrig Rietema-Siebenga  
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Kerkenraadsvergadering 7 juni 2022 

Alle leden zijn aanwezig. De concept-notulen van de Voorjaarsledenvergadering 
worden doorgenomen. Een verslag hiervan stond al in het Gemeenteblad. Er is 

positief gereageerd op de nieuwe opzet van het Jeugdfonds. In de najaarsleden-
vergadering komt een voorstel waarover gestemd gaat worden. Zr. Van Rede 

wordt het aanspreekpunt voor de fonds en zal zich hierin vast gaan verdiepen.  

Op 10 mei is er een overleg geweest tussen de dagelijkse besturen van DG Gro-

ningen en DG Haren. Het Gemeenteblad van DGG en DGH wordt een Gemeente-
blad voor de GDS. Het overleg hierover zal in GDS-verband plaatsvinden. Ds. N. 

Everts zal gevraagd worden het Gemeenteblad mee te nemen in zijn plannen voor 
de GDS. Omdat DGG binnenkort een nieuw contract afsluit voor de kopieermachine 

afsluit, kan dit niet op de lange baan geschoven worden. Het maakt verschil of het 
blad wel of niet in DGG wordt afgedrukt. 

DG Groningen nodigt DG Haren uit voor de dienst op 25 september. In dit weekend 
komt DG Hamburg op bezoek. Wie wil kan daar heen, maar we besluiten die zon-

dag de dienst in Haren dit jaar niet laten vervallen. Ook de andere programmaon-
derdelen (die gepubliceerd worden in het Gemeenteblad) zijn voor iedereen uit de 
GDS toegankelijk. De uitwisseling met Hamburg kan een GDS aangelegenheid 

worden. Ook de uitruil van voorgangers voor diensten kan het beste in GDS ver-
band gedaan.  Nb. Het Preekrooster voor 2024 wordt begin januari 2023 vastge-

steld! 

De ADS heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld, ook voor de website. Het is de be-

doeling dat DG Groningen en ook DG Haren dit format gaan gebruiken. Het zou 
mooi zijn als alle GDS gemeenten eenzelfde indeling en opmaak van hun website 

nastreven. Helaas is de introductie van de technische kant van de vernieuwde 
website op 4 juni in Heerenveen uitgesteld. 

De predikant doet verslag van zijn werkzaamheden. Hij is met vakantie van 29 juli 
t/m 14 augustus 2022. In plaats van ds. Van der Werf gaat op zondag 7 augustus 

de regiopredikant N. Everts voor. De dienst zal wat anders van opzet zijn dan 
gebruikelijk. Voor pastorale zorg bij overlijden graag contact opnemen met één 
van de kerkenraadsleden. 

In september/oktober is er een bijeenkomst voor leden in en rond Assen (ook zij 

die geen lid zijn in Haren) waar ook ds. N. Everts bij zal zijn. 
De administrateur heeft de aangevraagde dividend-
belasting ontvangen en teruggave van de energie-

belasting aangevraagd. Essent heeft nieuwe tarie-
ven. Het voorschot gaat van € 430 naar € 850 per 

maand! Wat te doen? 

Meest voor de hand liggend is dakisolatie aan de bui-

tenkant met nieuwe pannen. De kosten zijn op het 
moment zijn erg hoog. Wellicht is het beter een jaar 

te wachten. Eén en ander zal worden nagegaan 
evenals de mogelijk subsidie. Besloten wordt de ver-

warming in de kerkzaal als deze niet gebruikt wordt van 15 naar 14 graden te 
verlagen en tijdens bijeenkomsten maximaal 20 graden aan te houden.  Ook zullen 
de tijden strakker geprogrammeerd worden. 
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De bijeenkomsten van de afgelopen maand worden bij langs gelopen. De Buiten-
dag was zeer geslaagd evenals de dienst met zr. J. Valk met a capella koor. De 

Pinksterdienst met ds. T. Weidema was een mooi geheel en sterk van inhoud. 
Opmerkelijk is dat bij bijeenkomsten zonder eigen predikant veel gemeenteleden 
verstek laten gaan. Dit probleem zal besproken worden op de najaars-ledenver-

gadering in november. Onze ledenvergaderingen hebben te veel bespreekpunten 
om na een kerkdienst af te handelen. Besloten wordt de ledenvergadering op 

woensdagmiddag te houden. Start met thee en koffie om 15.30 uur en aanvang 
vergadering 16.00 u en einde vergadering 17.30 u. 

Per 19 juni gaat de vakantieregeling in, d.w.z. we kerken om en om in ’t Witte 
Kerkje en onze vermaning.  

Br. H.J. Blanksma is op de GDS voorjaarsledenvergadering voor de GDS benoemd 
in de Ledenraad, als opvolger van J.C. Noord wiens termijn erop zit. 

Er wordt nog even pas op de plaats gemaakt m.b.t. digitalisering in GDS-verband. 
Als Hof binnenkort komt voor de nieuwe ringleiding zal ook aandacht zijn voor de 
storingen in de audio-opnames (te oude computer?). De YouTube opname van de 

diensten zijn goed. Geluid was nog zacht. Aangeraden wordt een statief voor de 
telefoon aan te schaffen. Een nieuwe opname komt vanuit een andere hoek.  

Helaas moeten we er rekening mee houden dat we niet van corona af zijn. Daarom 
geven we geen handen en houden toch redelijk afstand. Ook de predikant krijgt 

geen hand bij het begin van de dienst. Om opstoppingen voor te zijn, blijven de 
tafeltjes in de kerk om koffie aan te drinken. Na enig overleg besluiten we dat de 

kerkenraad bij begin van de dienst geen optocht meer vormt, maar gewoon in de 
kerkzaal zit. De predikant en de koster komen binnen. Soms zit de predikant al in 
de zaal. Het 1e lied en het slotlied zingen we (zo mogelijk) staande. De stoelen 

staan met opzet wat uit elkaar. Het is niet de bedoeling ze gezellig tegen elkaar 
aan te schuiven.  

In de rondvraag laat br. Nienhuis nog weten zeer tevreden te zijn over de  
YouTubeopname van de Pinksterdienst. Met dank aan zr. Van Rede.   

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om kwart voor tien de 
vergadering. 

Mads Haadsma 

Jubileum  
Ds. K. v.d. Werf  
25 jaar predikant  
Cadeau: Zutphen  
12 en 13 mei 2022 

Op zondag 26 november 

2021 was ik zeer verrast, dat 
ik 25 jaar predikant was. 
Zelf had ik daar die ochtend 

nog niet bij stilgestaan toen ik 
naar Haren ging om in de 

dienst voor te gaan.   
Het was in mijn ogen een 

‘normale’ dienst, waarbij ook de Doopsgezinde Gemeente Roden op bezoek  zou 

komen bij DG Haren.  
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Wel keek ik voor de 
dienst een beetje 

vreemd op, dat enkele 
leden van DG Roden bij 
binnenkomst een grote 

taartdoos bij zich had-
den. Uiteraard was dat 

voor bij de koffie na de 
dienst, niet wetend dat 

dit speciaal voor mijn ju-
bileum bestemd was. 
Toen ik ineens mijn echt-

genote Marjan en onze 
beide jongens Martijn en 

René met aanhang zag 
binnenkomen was ik 

zeer verrast maar had ik nog steeds niet in de gaten dat het om mijn 25-jarig 

jubileum ging. We hadden het er onder elkaar nog over gehad dat er door de 
corona  bijna  helemaal geen diensten waren geweest en dat vooral de kerstdienst 

werd gemist.  Dus dacht ik: die hebben onder elkaar afgesproken om een keer 
naar de kerk te gaan bij hun vader en toevallig kon iedereen deze zondag. Maar 
de reden van hun bezoek werd pas duidelijk toen de voorzitter, naar voren kwam 

en vertelde dat het 25 jaar geleden was dat ik in het ambt van predikant ben 
bevestigd. Twee maanden daarvoor had ik een gesprekje een beetje losgelaten, 

dat ik nog nooit in Zutphen was geweest en dat me dit heel mooi leek om daar 
nog eens naar toe te gaan. En wat schetst mijn verbazing? Als cadeau voor mijn 
25-jarig ambtsjubileum werd mij in de dienst een ‘bed& breakfast voor één nacht’

aangeboden, voor twee personen in Zutphen en een boekje met de 100 highlighst
van Zutphen.

Op donderdag 12 mei 2022 was het dan zover: op naar Zutphen! Onderweg was 
het de bedoeling om bij de Canadese erebegraafplaats in Holten langs te gaan 

omdat daar Fred Butterworth begraven ligt. In de herdenkingspreek over 4- en 5 
mei had ik het over deze Canadese soldaat gehad, die op 12  april 1945 is gesneu-

veld als eerste slachtoffer  van de Slag om Groningen, aan de Paterswoldsche Weg. 
Nadat we bij zijn graf hebben gestaan hebben we 
onze weg vervolgd naar Zutphen en hebben het 

prachtige logement opgezocht in hartje Zutphen 
bij de oude poort. Uiteraard zijn we in de Walbur-

giskerk geweest waarin ook de Librije is geves-
tigd. Hier hebben we de boeken mogen bekijken 
en zelf ook nog in twee facsimileboeken mogen 

bladeren. Een wens is daarmee in vervulling is 
gegaan. De prachtige locatie midden in de stad 

zorgde ervoor dat  ik me even in de middeleeu-
wen waande, ondanks het nuttigen van een heer-

lijke espresso. (Want die kenden ze nog niet in 
die tijd. Ook niet in Zutphen)  Na een rondvaart 
op de Berkel in de stadgrachten hebben we Zut-

phen weer verlaten, terugkijkend op twee prach-
tige dagen.  

Bedankt voor dit geweldige cadeau. 

Klaas en Marjan van der Werf 
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Beste Gemeenteleden 

We presenteren u “ De Zoete Inval”, 

een dopers momentje om elkaar te 
ontmoeten! 

Vanuit de wijk-organisatie en de ker-
kenraad is het idee ontstaan om een ac-

tiviteit/ een moment te organiseren 
waarin “de ontmoeting met elkaar” cen-

traal staat.  
Iedereen is uitgenodigd, alle broeders 

en zusters van jong tot oud, buiten de 
wijken en verschillende kringen om. La-
ten we elkaar treffen en daarvoor de tijd 

nemen. 

De opzet is heel simpel: 
Er is een vrije inloop op vrijdagmiddag 15 juli van 15.30-17.30 uur in de 
kerk in Haren. 

U bent van harte welkom vanaf 15.30uur. Mocht het u pas om 16.00u schikken, 

of als het werk het niet eerder dan 17.00u toelaat, ook dan is er nog steeds gele-
genheid om aan te schuiven en een borrel te komen drinken. 
Dus gewoon een gezellige middag aan het einde van de week. Uiteraard zorgen 

we voor wat lekkers te eten en te drinken. 

U hoeft zich niet op te geven, het is en blijft een zoete inval. 
We ontmoeten u graag op 15 juli a.s. 

Ger Zijlstra en Tonny van Rede 
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Hemelsvaartdag , Vermaningspad 2022 

Deze keer werd het vermaningspad verzorgd door Ring Zwolle, De ring Zwolle 
bestaat ui de DG gemeente; Blokzijl, Meppel-Zwartsluis, Noordoostpolder, Steen-

wijk, Giethoorn en Zwolle.    
  De fiets-autoroute begon in Blokzijl.   Daar konden we ons inschrijven. Een klein 

stukje lopen naar de kerk waar we werden ontvangen met koffie/thee en een lek-
kernij erbij. Volgens mij Blokzijlder brok. Was erg lekker. We zijn mijn broer en 
schoonzus Anne en Marijke Durksz en Anco en ondergetekende. 

Onderweg even in de plaatsen die we passeerden rondgelopen en bezienswaardig 
heden bekeken. We passeerden Marknesse, Vollenhove, Sint-Jansklooster en kwa-

men in Giethoorn aan. Daar werden we verwelkomd met heerlijke soep. Brood 
hadden we zelf meegenomen. De mooi opgeknapte kerk van Giethoorn bekeken. 

Buiten nog even de toerist uitgehangen met mijn fototoestel. Werd onze naam 
geroepen van af een fluisterboot. Voeren daar onze organist Philip met zijn vrouw 
Wieke. Gelukkig kon ik snel een foto van hen maken.  Daarna gingen we op weg 

richting Steenwijk met als einddoel Blokzijl.  In Steenwijk een ijsje gegeten .  Bij 
Paaslo, Wetering en Baarlo  langs kwamen we aan in Blokzijl.  

Daar werd de Vesper 
gehouden. Een mooie 
Vesper met orgel en 

dwarsfluit. Het was 
een heel fijne en 

waardevolle dag met 
veel fijne ontmoetin-
gen.  Met gesprekken 

met onbekende broe-
ders en zusters, als 

ook met  oude beken-
den die je al een poos 
niet gezien had.  

Jantiena  

de Vries-Durksz 
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Zomertentoonstelling doopsgezinde vermaning 

Thuis op aarde 

met schilderwerk van Doet Boersma 

De aarde is niet alleen onze verblijfplaats, maar ook de plek waarvoor wij met el-
kaar verantwoordelijkheid dragen. Aan deze bewustwording willen en moeten we 
als doopsgezinde gemeente meewerken. ‘Natuur’ is als het ware de opdracht om 

die rijke leefwereld met al haar vormen te begrijpen als een organisme, niet als 
een maakbare entiteit. Voorbij aan ‘maakbaarheid’ is het belangrijk om positieve 

kwaliteiten van natuur en biodiversiteit te waarderen. De mens staat hierbij niet 
in het centrum van het universum, maar verdient een bescheiden rol in de cirkel 

en cyclus van leven.  
Deze bewustwording en de waardering van de natuur toont zich prachtig in de 
schilderijen van Doet Boersma. Zij laat in haar werk, dat zij speciaal voor deze 

tentoonstelling maakte, de zorg voor de natuur en het behoud van de aarde zien. 

Een waardevolle aanzet tot rust, inspiratie en gezondheid. 

Wat: Zomertentoonstelling: Thuis op aarde 

Waar:  Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden 

Wanneer: 
2 juli t/m 10 
september 

2022 (tijdens 
Tsjerkepaad) 

iedere vrijdag 
van 14.00 tot 
16.00 uur 

iedere  
zaterdag van 

13.30 tot 
17.00 uur 

Voor wie: 

iedereen is 
welkom 

Entree: 
gratis, 

vrijwillige 
bijdrage is 
welkom 

Voor meer informatie: www.doopsgezindenleeuwarden.nl, koster-dgl@kpnmail.nl 
of (058) 212 40 73 
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Opvang kwetsbare asielzoekers in de vermaning in 
Stadskanaal 

Als Doopsgezinde Gemeente Noordoost Nederland zijn wij aangesloten bij Inlia, 
een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en 

vluchtelingen in nood helpen. Onlangs zijn wij door Helmer Roelofs, de directeur 
van Inlia gevraagd of wij in ons gebouw kortdurende opvang kunnen bieden aan 
mensen voor wie geen bed beschikbaar is in Ter Apel en die te kwetsbaar zijn om 

de nacht op een plastic stoel door te brengen (ouderen, zieken, gezinnen met 
kleine kinderen). Als gemeente willen we als het enigszins mogelijk is hier graag 

aan voldoen.  In de kerkenraadskamer in ons kerkgebouw in Stadskanaal worden 
daarom binnenkort drie bedden geplaatst. 

In principe 
gaat het om 

opvang voor 
één nacht. De 

volgende dag 
gaan mensen 
dan weer naar 

Ter Apel, om-
dat alleen 

daar de asiel-
procedure op-
gestart kan 

worden. Het 
contact met 

het COA ver-
loopt via Inlia. 
In onze ge-

meente is Ma-
rianne Doze aanspreekpunt en coördinator. Dat betekent dat in voorkomende ge-

vallen het COA contact opneemt met Inlia en Inlia met Marianne. Zij kijkt dan 
wie er op dat moment beschikbaar is om gastheer/gastvrouw te zijn. Inlia onder-
houdt het contact met de burgerlijke gemeente, die ook op de hoogte moet zijn, 

wanneer er mensen in ons gebouw overnachten. 

Voor ontvangst en begeleiding zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Verschil-
lende mensen uit onze gemeente en ook daarbuiten hebben al aangegeven mee 
te willen helpen, maar alle hulp is meer dan welkom, want we zijn er nog niet. 

Voor meer informatie en om je aan te melden,  
kan je contact opnemen met Marianne Doze (md9674@ziggo.nl, 06-50501712) 

of bij Yvette Krol (yvettekrol@hotmail.com, 06-14111847). 

Voor meer informatie informatie over Inlia kan je terecht op www.inlia.nl. Ge-

meentes kunnen zich aansluiten bij Inlia door het Charter van Groningen te on-
dertekenen. Naast Noordoost Nederland zijn ook Groningen, Roden en de voor-

malige Hutgemeenschap ‘Chartergemeente’. Ook verschillende doopsgezinde ge-
meentes en instellingen elders in het land zijn bij Inlia aangesloten. De tekst van 
het Charter van Groningen vind je hier:  

https://www.inlia.nl/nl/informatiepagina-s/charter-van-groningen-tekstst 
(inlia.nl) 

mailto:md9674@ziggo.nl
mailto:yvettekrol@hotmail.com
http://www.inlia.nl/
https://www.inlia.nl/nl/informatiepagina-s/charter-van-groningen-tekstst%20(inlia.nl)
https://www.inlia.nl/nl/informatiepagina-s/charter-van-groningen-tekstst%20(inlia.nl)
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De voorbereidingen TVG zijn in volle gang 

Al jarenlang wordt in Assen de driejarige cursus Theologische Vorming Gemeente-
leden en Geïnteresseerden (kortom TVG) gegeven op dinsdagmorgen van 09.00-
12.15 u. Vrijwel alle cursisten die deze  cursus volgen en hebben gevolgd, zijn 

daar erg enthousiast over.  De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de en-
thousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theolo-

gie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven 
ervaren. 

Een cursus van 3 jaar waarin alle theologische vakken aan bod komen die een 

voltijdsopleiding ook biedt. Dat varieert van Bijbelse vakken tot vakken als ethiek 
en filosofie en praktische vakken als pastoraat en gemeenteopbouw. Ook is er 
aandacht voor het beleven van het geloof en voor andere godsdiensten. 

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theo-

logie. Iedereen van elke leeftijd en elke achtergrond is welkom. Er zijn geen toe-
latingsvoorwaarden op het gebied van kerklidmaatschap of vooropleiding. Elk cur-

susjaar loopt van september t/m mei uitgezonderd de schoolvakanties. De weke-
lijkse bijeenkomst omvat twee lessen; elke les duurt  90  minuten met een pauze 
van 15 minuten. 

Gezamenlijke start: Dinsdagmorgen 20 september 2022. Onderwerp lezing: On-

opgeefbaar verbonden met het volk Israël. Tijdstip: 10.00-12.15 u. (zaal open 
vanaf 09.30 u.) 

Informatieavond: Donderdagavond 6 oktober 2022. Cursusinformatie met een 

voorbeeldles TVG uit het Johannesevangelie. Tijdstip: 19.30-21.30 u. 
Start cursus nieuwe cursisten: Dinsdagmorgen 25 oktober 2022: Kennismaking en 

introductie van de cursus. Tijdstip: 09.00 u. Het 2e uur vanaf 10.45-12.15 u. les 
volgens het rooster. 

Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. 
Secretariaat voor meer informatie en aanmelden: Bert van Maanen, tel. (0599) 65 

32 02. Mailadres: vanmaanen.albert@gmail.com  
Zie ook op onze vernieuwde website onder: www.tvgassen.nl  

 Update over acties voor Oekraïne 

– juni 2022  Opvang van vluchtelingen. In Oekraïne werkt Doopsgezind Wereld-
werk samen met de andere doopsgezinde hulpwerkorganisaties in Europa. Het

werk wordt namens hen uitgevoerd door Multiply van de Mennonite Brethren. Zij
beschikken over een goed lokaal netwerk. Dat netwerk zijn de doopsgezinde ge-
meenten  van de AMBCU. AMBCU staat voor Association of Mennonite Brethren

Churches in Ukraine. De afgelopen maand is op 2 plekken door deze lokale partner
keihard gewerkt om opvangplekken te  creëren voor mensen die door de oorlogs-

handelingen huis en haard hebben moeten verlaten. Eén  van die plekken is Muka-
chevo, een stad in het relatief veilige westen van Oekraïne.  De andere plek is
Zaporizhzhya, een stad dicht bij de frontlinie. Zie ook de onderstaande kaart voor

de ligging van deze  steden. Deze opvangplekken zijn nu volledig operationeel
dankzij de praktische inzet van velen en  met de financiële steun van doopsgezin-

den in Europa en Noord‐Amerika.  Verder spelen de gemeenten van de Mennonite

Brethren (MB) in Oostenrijk een belangrijke bijdrage  in de hulpwerktransporten

naar Oekraïne.  De meeste transporten vinden plaats vanuit Duitsland.  Met deze
transporten worden hulpgoederen en aanzienlijke geldbedragen naar de lokale
partners in  Oekraïne gebracht.

mailto:vanmaanen.albert@gmail.com
http://www.tvgassen.nl/
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De opvang in Mukachevo.   Oleksii Makaiov werkte tot voor kort als voorganger in 

de MB‐gemeente van Molochansk. Deze stad  ligt nu bezet gebied. Oleksii is nu in 

Mukachevo en meldt dat daar het kerkcentrum (New Hope  Center) is verbouwd 
om als opvangcentrum dienst te doen. Mukachevo is een stad in de buurt van  de 

grens met Hongarije (zie kaart).  De verbouwing kwam natuurlijk niet vanzelf tot 
stand. De afge‐ lopen maand is met man en macht gewerkt om het centrum ge-

schikt te maken voor de opvang van  vluchtelingen.  Deze opvang is bedoeld als 

tijdelijke verblijfplaats voor mensen van wie de huizen in  bezet gebied of aan de 
frontlinie liggen.  Er zijn douches en toiletten  aangelegd, er is een keuken ge-

bouwd en volledig ingericht. Bewoners  kunnen gebruik maken van een eetkamer 
en er is een wasruimte plus een  magazijn. Tenslotte zijn er slaapkamers gemaakt 
en voorzien van stapelbedden, matrassen en beddengoed.  

In het hele gebouw is de elektriciteit bedrading opnieuw aan-

gelegd. Veel mensen in en rond de  gemeente hebben geholpen 
om deze aanzienlijke klus te klaren, die verder  grotendeels is 

bekostigd met financiële steun van de Europese doopsge‐ zinde 

hulpwerkorganisaties, zo ook Doopsgezind WereldWerk. Tot 
dusver  heeft men meer dan 300 IDP's (vluchtelingen) tijdelijk 

gehuisvest.  Tenslotte is in deze stad een opslag in gebruik ge-
nomen, die wordt gebruikt voor de distributie van  de hulpgoe-

deren naar de andere delen van Oekraïne. De opvang in Za-

porizhzhia  Alexei Yuditsenko is voorganger van de MB‐ge-

meente in Berdyansk. Deze stad ligt inmiddels ook in bezet gebied en daarom is 
hij nu in Zaporizhzhia. Hij meldt dat er in en rond deze stad een schrijnend  tekort 
is aan medicijnen, babyvoeding, hygiëneproducten en nog veel meer andere eerste 

levens‐ behoeften. De zendingen vanuit het westen van Oekraïne zijn dus nog hard 

nodig en zeer welkom. Alexei kwam onlangs in artillerievuur terecht, toen hij in 

een dorp bezig was met de evacuatie van bejaarden uit het  lokale dorpshuis. Zijn 
auto is zwaar beschadigd geraakt,  maar Alexey is godzijdank in orde.  Maxym 

Oliferovski is voorganger van de MB‐gemeente in  Zaporizhzhia.  Hij geeft aan dat 

in vergelijking met het begin  van de oorlog andere ‘categorieën mensen’ op de 
vlucht  zijn.  De mensen zijn nu veelal ouder en zijn meestal  afkomstig uit de 

dorpen in de omgeving. Verder hebben ze  geen connecties met mensen in de 
relatief veilige gebieden  in Oekraïne. Maxym Oliferovski doet verder verslag over 
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de wijze waarop hoe het kerkcentrum van zijn ge-
meente  (New Hope Center in Zaporizhzhia) blijft 

functioneren als opvangcentrum voor vluchtelin-
gen:  ‘Meer dan 100 mensen hebben de afgelopen 
maand tijdelijk onderdak gevonden in het cen-

trum. We verleenden  gastvrijheid, gaven (finan-
ciële) steun voor hun verdere reis naar een veilig 

gebied en bovenal gaven we hun  hoop. Een vrouw 
werd in staat gesteld om naar Polen door te reizen. 

Ze keerde echter na een maand terug,  nadat ze 
had gehoord dat haar zoon, een soldaat, was om-

gekomen. Verder zat haar  dochter vast in een conflictgebied, waardoor ze letterlijk 

ziek was van bezorgdheid.  Ze heeft toen onderdak gevonden in het New Hope 
Center. Gelukkig is het haar  dochter gelukt om te vluchten. Moeder en dochter 

zijn nu met elkaar herenigd. Ook  hier in Zaporizhzhia is men echter nog lang niet 
veilig. Bij een recente  raketbeschieting is bijvoorbeeld een winkelcentrum vernie-
tigd.  Woorden schieten  tekort bij de meedogenloosheid van het Russische leger. 

Vooral als je kijkt naar de  meer dan 65 huizen die vandaag door raketten zijn 
beschadigd of verwoest.’ Tot zo ver het relaas Maxym Oliferovski.   

Nederland 
In diverse doopsgezinde gemeenten is men als individu of 

als  gemeente betrokken bij acties voor Oekraïne. Lees bij-

voorbeeld de  WereldWerk‐pagina in het laatste nummer 

van Doopsgezind.nl.  Sommige gemeenten vangen zelf 
vluchtelingen op, terwijl in andere  gemeenten men mee-

werkt aan lokale/oecumenische initiatieven. In Bussum is 
men bijvoorbeeld betrokken geraakt bij taalles aan  kin-
deren en in Goes bij het vervoer van kinderen naar de  In-

ternationale school.   In het kerkgebouw van de doopsge-
zinde gemeente Apeldoorn stond  tijdens de afgelopen Ko-

ningsdag het toilet als het ware centraal.  Koningsdagbe-
zoekers konden tegen een ‘ver-
goeding voor Oekraine’ gebruik 

maken van het toilet. Er was zelfs een toiletjuffrouw aan-
wezig. Door deze actie kon uiteindelijk € 500 worden 

overgemaakt aan  Doopsgezind Wereldwerk. Kortom: ie-
dereen doet wat binnen zijn of  haar mogelijkheden of 
talenten ligt.  Tenslotte  Roman Rakhuba, broeder-

schapspredikant van de MB’s in Oekraïne laat ons mee-
delen in de pijn en  hoop zoals die wordt ervaren door de 

mensen in Oekraïne:   ‘Een deel van ons land is als een 
kerkhof waar dromen, relaties, bezittingen, plannen en 
hoop begraven liggen,  samen met duizenden vrienden, 

familieleden, kennissen... Toch, omdat Christus is opge-
staan, geloof ik dat het  leven niet vervaagt. Dit kerkhof van gebroken hoop, re-

laties, plannen en verloren geliefden zal een plaats van  vreugde worden, waar al 
het gebrokene hersteld zal worden.’  Uw (financiële) steun is nog steeds nodig. 
Voor een grote groep mensen in Oekraïne is het leven nog steeds moeilijk.  Daarom 

is uw hulp nog  steeds nog steeds hard nodig.  Vanuit de Nederlandse doopsge-
zinde broederschap is inmiddels meer  dan € 50.000 (!) bijeengebracht, waarvoor 

onze hartelijke dank.    
Uw bijdrage is welkom op:      Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op 
met Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind WereldWerk:   

secretariaat@dgwereldwerk.nl  




