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Colofon DG Groningen  

 

Predikanten 

• Ds. G.J. Brüsewitz (met ziekteverlof), 

tel.: 06-54296082  

e-mail: gjbrusewitz@gmail.com 

• Ds. L. (Nick) Everts,  

tel.: 06-13815470,   

e-mail contact@nickeverts.nl 
 

Kerkenraad 

• Voorzitter 

B. Hofman, tel.: 06-52665664 

• Secretaris 

M. Coolman tel.: O595-432295 

e-mail: secr.dgg@outlook.com 

• Boekhouder 

D. Veenstra, postadres: Oude 

Boteringestraat 33, 9712 GD   

Groningen 

tel.: 06-55551507, e-mail: 

durk_v@hotmail.com 

 

Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 

Ledenadministratie 

• C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel.: 050-

5776983 

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie 

• Bank ABN AMRO 

NL03ABNA0570142547 t.n.v. 

Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen.  

 

Kerkgebouw 

Oude Boteringestraat 33, Groningen, 

tel.: 050-3123053 (bereikbaar van 

maandag t/m donderdag 9.00 – 17.00 

uur).  

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

Redactie Groningen: 

Edith de Jonge via e-mail 

redactie.dggroningen@gmail.com 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge 
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Colofon DG Haren 

 

Predikant 

• K. van der Werf, tel. 0511-543270,  

06 -209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 

klaasvdwerf@upcmail.nl 

 

Kerkenraad 

• Voorzitter  

H.J. Blanksma, Kerkstraat 22,   

9751 BD Haren 

Tel. 050-5342964, mobiel  

06-20438723 

e-mail: hj.blanksma@home.nl  

• Secretaris  

M. Haadsma, Potgieterlaan 10,  

9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 

• Administrateur  

R.J. Nienhuis, tel. 050-5340109 

Postgirorekening: 

NL76INGB0000826741 

Bankrekening: 

NL66ABNA0210256184 

beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie 

• P.J. Haadsma, 050-5348734,  

haadsma@hetnet.nl 

 

Kerkgebouw 

Nieuwe Stationsweg 1, Haren 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Redactie Haren: 

J.C. de Vries-Durksz via 

e-mail redactie.dgharen@gmail.com 

 

 

 

 

 
Het volgende gemeenteblad 

verschijnt op 22 september 2022. 
Kopij (alléén als Word-document 

en b.v.k. in Verdana, pt. 11) 
aanleveren vóór 15 september 
2022 via het mailadres van de 

redactie van de betreffende DG.  
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Samenkomen op vele manieren in verschillende oorden 
 
Op Mennorode te Elspeet had de ADS 

in juni jl. een gemeenteberaad geor-
ganiseerd en zo’n bijeenkomst is een 

mooi moment om collega’s en kennis-
sen uit de Nederlandse Doperse wereld 
te ontmoeten en te spreken. Er waren 

ongeveer 100 mensen. Een paar nach-
ten daar logeren en het werd voor ons 

een vakantie-uitje. 
 

 
Wat was er allemaal te doen? Het thema was: “Wereld van verschil”. We begon-
nen met een korte dienst, inleiding op het thema en vervolgens was er een grote 

keuze uit workshops. Thema’s waren bv: de verschillen kleiner maken, rijkdom 
en armoede, cultuurwissel, pelgrims, vluchtelingen, gelukszoekers, heilige huis-

jes, hoe groei je naar een kerk voor jong en oud en tenslotte: Stillen in den lan-
de in deze tijd? 
Cees en ik hadden gekozen voor “heilige huisjes” in het doperse vredes getuige-

nis en voor de kloof tussen rijkdom en armoede. Fulco had al een artikel in 
Trouw over vrede geschreven en of het doperse principe van geweldloosheid in 

onze situatie en tijd nog wel te handhaven is. 
Maar wat zou er dan voor in de plaats moeten komen? Een ding weten wij zeker: 
geweld roept geweld op, een spiraal van erg naar erger. Zoals te verwachten lie-

pen de meningen ver uit elkaar, maar er werd wel goed naar elkaar geluisterd. 
Over de kloof rijkdom en armoede hield Alfred van Wijk een inleiding, ook dat 

leverde veel discussie en verschil van mening op. 
 
Na een lunchbuffet en ontmoetingen was het middagprogramma: 

TBS on tour: voorstelling en nagesprek.   
 

Dat werd een indrukwekkende voorstelling gespeeld door mannen en vrouwen 
uit een tbs kliniek met enige personeelsleden en buurtgenoten, die daardoor met  
tbs’ers in contact konden komen. Het was een soort stemmenspel, korte zinnen 

of een verhaaltje door iemand, waarbij een reeks thema’s aan de orde kwamen, 
in teksten die confronterend en analyserend waren. De spelers stelden vragen 

aan zichzelf en aan de gasten. 
Dat was een goede opmaat tot een levendig nagesprek over hun verblijf, onder-
linge verhoudingen, hun angsten en twijfels. Zij vroegen ons: “hoe kijken jullie 

naar ons, zijn jullie bang voor ons, wil je niets met ons te maken hebben.   
Zijn jullie bang dat we weer in de fout gaan?”  

 
Wij mochten ook vragen stellen en een vraag uit het publiek bleef bij mij han-
gen: “Wat hebben júllie nodig van ons? Wat als je weer de maatschappij in 

mag.” 
Zij antwoordden “dat wij als mensen worden gezien en behandeld die iets heel 

fout hebben gedaan maar na straf en behandeling hopen op het rechte spoor te 
blijven” Wij vragen om vertrouwen en kontakten.” 
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In de tbs kliniek hebben de behandelingen de 

meesten veel zelfinzicht gegeven hoe het zover 
kon komen, hoe sommigen medicijnen nodig 
hebben vanwege psychoses, waarin je soms niet 

weet wat je doet en als een stem in je brein je 
opdrachten had gegeven.  

 
Wij waren geïnteresseerd omdat we al jaren als 

vrijwilliger komen bij de kerkdiensten in de van 
Mesdag. 
Op zondagmiddag ontmoeten we dan een groep-

je mannen van 10 tot 15 personen, die de dienst 
bezoeken en met wie wij vóór en na de dienst 

een gesprekje hebben bij een kop koffie of thee. 
Zij zijn vrij om met ons te praten, evt. te klagen, 
hun verdriet te uiten dat het zo lang duurt of 

waar ze tegen aan lopen. De diensten zijn kort 
maar duidelijk met voorbeelden uit het leven 

gegrepen die naast het bijbelgedeelte wordt ge-
plaatst. 

 

Tijdens de dienst kan er gereageerd worden op de lezing en op de preek, waar-
door er vaak een mooi gesprek ontstaat. Hoe gaat het verder in zo’n dienst? Aan 

het begin mag een ieder bij een icoon een lichtje neerzetten waarbij de mannen 
dat doen als aandacht of gebed voor hun gezin familieleden of zichzelf. 
In iedere dienst wordt gezamenlijk het avondmaal gevierd en dat is een ontroe-

rend moment voor alle kerkgangers, die allemaal weet hebben van hun kwets-
baarheid, van hun onmacht en verleden, van de dunne scheidslijn tussen goed 

en kwaad. 
Het punt is wel dat veel van deze mannen een slechte jeugd hebben gehad, 
soms met geweld, verslaving aan drank van een van de ouders, ze mochten niet 

zijn zoals ze zijn. Soms werden ze als kind misbruikt door familieleden en dach-
ten dat het zo hoorde……. en vervolgens deden zij hetzelfde. 

Na een tijdje krijgen we met sommigen een vertrouwensband door ze regelmatig 
te spreken. 
 

Het is dan ook goed te horen dat na verloop van tijd de bewoners gelegenheid 
krijgen tot verlof en later voorzichtig weer naar de maatschappij terug mogen 

gaan. Ook dan blijft de begeleiding nog heel lang doorgaan. 
 
De geestelijke verzorging heeft een belangrijke taak in de gesprekken met de 

mannen. Ze kunnen hun zorgen, verdriet, boosheid of vreugde kwijt en weten 
dat zij dat alles in vertrouwen en geheimhouding kunnen vertellen.   

 
Saakjen van Hoorn-Dantuma 
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Kerkdiensten en Activiteiten  
 

De diensten kunt u ook online bekijken via: 
 

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

Groningen  

Zondag 28 augustus 

14:00 uur  Lezing door Beno Hofman ‘Doopsgezinden tijdens het 

                Gronings Ontzet – 1672’ (‘s morgens geen dienst)    

15:00 uur  Bommen Berend-concert in de Nieuwe Kerk 

                Eeuwe Zijlstra – organist, Jan Vermaning - trompettist 

 

Vrijdag 2 september 

09:30 uur  Inloopochtend Doperse Diaconie; hulp bij zoeken naar werk 

 

Zondag 4 september 

10:00 uur  Dienst met voorganger Jantine Huisman 

 

Dinsdag 6 september 

10:30 uur  Koffieochtend 

 

Zaterdag 10 september 

10:00 uur  Open Monumentendag 

 

Zondag 11 september 

10:00 uur  Dienst met voorganger ds. Hester Wouda 

 

Woensdag 14 september 

Redactievergadering 

 

Zondag 18 september 

10:00 uur  Startdienst met voorganger ds. Nick Everts 

 

Dinsdag 20 september 

17:30 uur  Doperse Dis, maaltijd voor dak- en thuislozen 

 

Woensdag 21 september 

14:30 uur  Poëziegroep 20e 21e eeuw. Tjalling Kindt.  

Dit keer de joodse dichter, auteur, journalist, politicus rechtsgeleerde mensenrechten activist en 

pionier in nog altijd actueel 20e eeuws gedachtengoed Jacob Israël de Haan 1881-1922.  

 

Donderdag 22 september 

19:30 uur  Broederkring 

 

Vrijdag 23 – zondag 25 september 

Bezoek van de Doopsgezinde Gemeente Hamburg.  

Voor meer informatie zie elders in dit blad. 

 

Zondag 25 september 

10:00 uur  Dienst met voorganger ds. Nick Everts 
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Kort verslag KR vergadering van  28 juni 2022 

Beno heet ieder van harte welkom bij de laatste KR voor de zomer. 
Marjolijn opent met een nummer van Ede Staal: ‘Het het nog nooit, nog nooit zo 
donker west of het werd altied wel weer licht’; over ouder worden en 
over moeilijke tijden die voorbij gaan. 

Het voorstel (eerste aanzet) van Nick voor invulling van het 
jaarprogramma 2022-2023 wordt besproken: het Doopsgezinde jaarthema 
‘Een wereld van verschil’ is de leidraad.  
De kerkdiensten zullen ingevuld worden in vier (soms 
overlappende) categorieën:  

1. Religieuze feestdagen
2. Reguliere zondagen

3. Gezinsdiensten, d.w.z. diensten mét zondagsschool of kliederkerk
4. Middagbijeenkomsten

Daarnaast een divers aanbod van verschillende activiteiten; zoals bijv. de 
startzondag (met het thema: ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’), Lidmaatschap/
Doop verkennen, regionale bijeenkomsten voor de zgn. ‘midden-leeftijders’, de 
koffieochtenden, Pizza, bier en Bijbel, een Taizé reis, etc.   
Het jaarprogramma en de nieuwe Gemeentegids zullen klaar zijn op de 
startzondag, 18 september.  
Het volgende bespreekpunt gaat over de opnames en de liturgie.  
De KR besluit hierbij de opname van de kerkdienst te vereenvoudigen naar 
opname vanuit één punt, zonder invoegingen; dit is veel rustiger om naar te 
kijken. De bediening wordt versimpeld naar één druk op de knop aan het begin 
van de dienst én aan het eind van de dienst. De organisten komen niet meer in 
beeld. 
Er wordt ook besloten dat de liturgie niet meer wordt geprint; er wordt een 
beamer aangeschaft waarmee teksten geprojecteerd kunnen worden en er zal 
gezongen worden uit de liedboeken. Nick maakt een PowerPoint voor de dienst 
die door Tiny naar de leden wordt verstuurd en Nick maakt een PowerPoint-
format dat naar een gastpredikant kan worden verstuurd.  

En dan nog kort:

• De Groene Kamer wordt opgeknapt.
• DG Ost-Friesland wordt ook uitgenodigd voor het Hamburg-weekend 
 in september.
• Nick zijn streven is eind augustus/begin september een eerste verslag
 over het regio-predikantschap klaar te hebben.
• De Doperse Dis gaat ook in juli en augustus door
• Er is een nieuwe predikant in de Remonstrantse Gemeente:
 Berend Borger. Vicky is naar de intrededienst geweest.

Sjoukje Benedictus, 
notulist 
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Verslag bijeenkomst wijk 4 

Op 24 juni kwamen we bijeen in de Diaconie; 
we waren met 10 mensen, helaas kon Nick niet 
ko-men omdat hij corona had. Na de koffie en 
lekke-re koeken noemden we de namen van de 
leden die overleden waren sinds de vorige 
keer: Jan Hoogenberg, Annewyp Vellinga en 
Johan de Boer. 

Ook de oudere leden in onze wijk werden genoemd; aan hen sturen we een 

kaart. We bespraken hoe deze en andere leden aandacht krijgen, of dat via het 
pastoraat gaat of dat wij dat kunnen doen. 
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Na nog een kopje koffie/thee deden we een rondje. Het gesprek kwam op de on-
langs vertoonde film in de kerk over Heintje Davids, Nellejet was onder de indruk 
van de onlangs vertoonde film in de kerk van Claudia de Breij: haar moed om 
zich steeds maar te willen bewijzen. 
We kregen er een leuk gesprek over: is dat nodig? Hoe komt dat? Zouden wij het 
ook zo doen.  

Saakjen had een liedtekst van Sytze de Vries: 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist 

We bespraken o.a.  de zin: “Ik ben de hand die op je vriendschap wacht”: dit 
vraagt om keuzes van ons. We zongen het lied op de melodie “Be still my soul”, 

een lied wat ook het koor zingt. 

Trijnie bracht het boek van Fokke Obbema ter sprake: “De zin van het leven”, 
een boek met interviews van allerlei bekende en minder bekende mensen: een 
filosoof, theoloog, schrijver, vogelexpert enz. Kim Putters geeft als antwoord op 

deze vraag: “Ik weet dat eigenlijk niet”, we moeten zelf betekenis aan het leven 
geven, en dat is niet altijd gemakkelijk! 

We kregen het nog o.a. over: het volk Samen in Noorwegen, waar Nellejet over 
vertelde. De Doperse soberheid kwam nog ‘langs’; over keuzes in het leven, het 
gebroken geweertje, bezoek van gevangenen al met al een boeiende ochtend! 

We lieten ons het broodje daarna lekker smaken….. en spraken af dat we in het 

najaar weer een bijeenkomst houden, hopelijk dan met Nick! 

Trijnie Wesseling 
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Nynke Dijkstra 12,5 jaar in dienst bij de DGG 

Op 1 juli 2022 hebben we stil gestaan bij het heugelijke feit dat onze koster - 

beheerder en financieel administrateur Nynke Dijkstra 12,5 jaar in dienst is bij 
onze gemeente. De KR wilde dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft 

Nynke in het zonnetje gezet. Met een bos bloemen en een waardebon heeft de 
KR zijn waardering willen uitspreken voor het werk dat Nynke voor de gemeente 
doet. Nynke staat altijd voor ons klaar, voor, tijdens en na onze diensten of op 

andere momenten in de week.  

Nynke gaf aan erg blij te zijn met de attenties en benadrukte dat ze met veel 
plezier werkzaam is in onze gemeente. Wij danken Nynke voor haar inzet de af-
gelopen 12,5 jaar en wij hopen dat Nynke nog lang in onze gemeente werkzaam 

blijft.  

Namens de KR, Gerbrant Fennema 
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Lezing ‘Doopsgezinden en 1672’ (28 augustus) 

In het weekend van 28 augustus 

wordt het Gronings Ontzet (350 
jaar) gevierd. Voor velen is wel 

bekend hoe de Groningers destijds 
weerstand hebben geboden aan 
Bommen Berend. Maar wat deden 

de doopsgezinden in die tijd? Gre-
pen zij ook naar de wapens of hiel-

pen ze op een andere manier? 

Op deze vragen zal Beno Hofman 

tijdens een lezing ingaan onder de titel ‘De Doopsgezinden en 1672’. Aansluitend 
is er, voor wie wil, het Bommen Berendconcert om 15.00 in de Nieuwe kerk. 
Eeuwe Zijlstra speelt dan op het orgel en Jan Vermaning op de trompet.  

Koffieochtenden 

Op 6 september is de koffieochtend op de gebruikelijke tijd (elke eerste dinsdag 

om 10.30) en plaats.  

Omdat onze predikant graag meer leden wil ontmoeten / leren kennen, zal ds. 
Nick Everts het stokje van ds. Tjalling Kindt overnemen. Hij hoop dat iedereen 
weer van de partij is en dat er wellicht ook nieuwe gezichten te verwelkomen 

zijn. Mocht je/u iemand kennen voor wie de koffieochtend iets is, neem diegene 
dan eens mee. 

Bedankt 

Kerkenraad en leden van de DG Groningen, heel hartelijk 

bedankt voor de prachtige bloemen die ik ter gelegenheid 
voor mijn 80e verjaardag mocht ontvangen.  
Ik heb er dagen van kunnen genieten. 

Met vriendelijke groet, 

Jetty Vos 
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Open Monumentendag  
zaterdag 10 september 2022 

In het gemeenteblad van juli heeft u kunnen lezen dat 

onze Vermaning op de Open Monumentendag zaterdag 
10 september de deuren van 10.00 – 16.00 uur openzet 
om naar wij hopen vele bezoekers te verwelkomen. 

Het landelijk thema is dit jaar ‘duurzaamheid’. 

Vanuit onze Doopsgezinde Gemeente worden als voorbeelden aan duurzaamheid 
quilts en tasjes (gemaakt van hergebruikt materiaal als MCC-project) getoond. 

Beno Hofman is aanwezig om gedurende de dag iets te vertellen over de Doops-
gezinden en ook onze organist Eeuwe Zijlstra geeft acte de présence en zal en-
kele keren het Marcussen orgel bespelen. 

Graag doe ik weer een beroep op u om op deze dag 1 of 2 uurtjes gast-
vrouw/gastheer te willen zijn. Ik zie uw reactie graag tegemoet! 
Email: tin.spanjer@planet.nl, tel. 050 5776983/06 2375 9093 

Ook het Doopsgezind Gasthuis doet weer mee met de 
Open Monumentendag, u bent van harte uitgenodigd om er tussen 

10.00 – 16.00 uur een kijkje te komen nemen. 

Hartelijke groet 
Tiny Spanjer 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
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Startzondag 18 september  
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ 

Op 18 september is onze startzondag: de 

aftrap van een nieuw seizoen. Onder de 
titel ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ zal ds. 
Nick Everts speels ingaan op het gegeven 

dat we niet altijd hetzelfde zien als een 
ander. Soms lijkt het zelfs alsof ieder zijn 

of haar eigen gelijk heeft. Dit kan soms 
een uitdaging zijn. Zowel in het dagelijks 
leven als voor een geloofsgemeenschap. 

Met deze dienst vangt een nieuw seizoen 

aan, waardoor het een feestelijk karakter 
krijgt. Vanuit de ADS kregen we als jaar-
thema ‘Een wereld van verschil’ mee.  

Dit thema kan je uitleggen als een wereld vol met verschillen en als de wens om 

het verschil te maken. Voor beide geldt dat het goed kan zijn om eens met de 
blik van een ander te kijken. 

Een nieuw seizoen betekent ook de (her)start van diverse activiteiten en groe-
pen. Van de wijkbijeenkomsten tot de Bijbel, Bier en Pizza-avonden of de groep 

die Lidmaatschap/Doop gaat verkennen. En wat te denken van de zondags-
school, de koffieochtenden, de kringen en andere groepen. Meer informatie hier-
over staat in de gemeentegids. Met elkaar hopen we het verschil te maken! Het 

zou dan ook fijn zijn als u/jij er bent bij de startzondag. Een goed is begin is na-
melijk het halve werk.  

Broederkring Groningen 

De bijeenkomsten van de Broederkring zullen plaatsvinden op de volgende data: 

• Donderdag 22 september 2022
• Landelijke Broederkringendag, waarschijnlijk zaterdag 22 oktober 2022

• Donderdag 17 november 2022
• Donderdag 19 januari 2023
• Donderdag 23 februari 2023

• Donderdag 23 maart 2023
• Donderdag 20 april 2023

• Donderdag 18 mei 2023

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur in de Diaconie. 

Van harte welkom! 

Tammo van Hoorn 
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Bezoek Hamburg - 23 tot en met 25 september 

Kort het programma: 

Vrijdagavond aankomst tegen 17.00 uur en eten en kennismaking 
Zaterdagmiddag 14.00 uur: opties om samen op stap te gaan: rondleiding van 

Beno door de stad, samen naar het Gronings museum of een rondvaart. Om 
18.00 uur met zijn allen eten in de kerk/Mennozaal. 
Zondag: 10.00 uur een gezamenlijke dienst met koffie na de dienst en een lunch 

ter afscheid. 

➢ We vragen nog mensen voor de catering die soep en broodjes willen
maken voor de vrijdag!

➢ Voor het eten van de zaterdag en zondag (verzorgd door een

cateraar) zoeken we nog tafeldekkers en afwassers!
➢ Ook mensen die wat lekkers willen bakken voor de koffie na de

dienst.
➢ Wil je meehelpen? Mail dan naar secr.dgg@outlook.com.

Kom ook gezellig dit weekend en maak kennis met de DG Hamburg; Ost- Fries-
land is ook uitgenodigd voor dit weekend. De kosten voor het eten zijn laag ge-

houden zodat iedereen de kans heeft om te komen en mee te eten.  

Je kunt je ook voor een onderdeel van het weekend aanmelden.  

Eén keer mee-eten kost 5 euro. Stuur een mail naar secr.dgg@outlook.com 

De kosten van dit gehele weekend zijn voor de Groningers 15 euro! Dat is voor 
het eten van vrijdag, zaterdag en zondag.  
U kunt het geld overmaken voor 19 september overige uitgaven zijn voor eigen 

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

Heeft u nog vragen mail secretariaat  

of bel gerust naar Marjolijn Coolman, 06-48648064 

mailto:secr.dgg@outlook.com
mailto:secr.dgg@outlook.com
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Kerkdiensten Haren

Zondag 28 augustus 
11.30 Dienst ’ t Witte Kerkje 
Mw. S. van der Laan  

Zondag 4 september 
10.00 Zr. V. van der Linden 

Zondag 11 september 
17.00 Seizoenstart met maaltijd* 
Ds. K. van der Werf 

Zondag 18 september 
10.00 Br. F. Dukers  

Zondag 25 september 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Zondag 2 oktober 
10.00 Broederschapsdag 
Ds. N. Everts (GDS) 
Doopsgezinde kerk Groningen 

Zondag 9 oktober 
10.00 Ds. T. Weidema-Bos 

Zondag 16 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 

Bij de diensten 
Voor de startdag opgeven bij M. 
Haadsma (haadsma@hetnet.nl of 
050 5348734). Voor soep met brood 
wordt gezorgd. U dient zelf wat mee 
te brengen voor het buffet. 

Andere activiteiten 

Dinsdag 30 augustus 
19.45 Kerkenraadsvergadering 

Maandag 5 september 

19.00 Koor in Roden 

Dinsdag 6 september  

09.45 Themamorgen met K. v.d. 
Werf 

Maandag 12 september 
14.00 Zusterkring  

19.00 Koor in Roden 

Woensdag 14 september 
Redactievergadering 
redactie.dgharen@gmail.com 

Donderdag 15 september 
20.00 u 30+ groep bij t. van Rede 

Maandag 19 september 
19.00 Koor in Roden 

Vrijdag 23 september 
14.30 Wijkbijeenkomst kring Assen 

(nadere gegevens volgen) 

Maandag 26 september 
19.00 Koor in Roden 

Maandag 3 oktober 
19.00 Koor in Haren 

Dinsdag 4 oktober 

09.45 Themamorgen met K. v.d. 
Werf 
19.45 Kerkenraadsvergadering 

Maandag 10 oktober 

14.00 Zusterkring 
19.00 Koor in Haren 

Nog niet alle data van bijeenkomsten 
zijn bekend. 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:redactie.dgharen@gmail.com
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Kerkenraadsvergadering 5 juli 2022 

Het is de laatste vergadering voor de vakantie. Omdat de juli-vergadering 
vervalt, wordt de kerkenraadsvergadering van september vervroegd naar 30 

augustus. 

Nadat de notulen van 7 juni  zijn goedgekeurd, doet ds. Van der Werf verslag 
van zijn werkzaamheden. Hij is met vakantie van 29 juli t/m 14 augustus 2022. 
De ‘oude’ avondgespreksgroep in Assen wil graag als groep in Assen doorgaan. 

Frequentie om de 6 tot 7 weken bij een lid thuis en met hulp van ds. Van der 
Werf.  

De voorzitter doet verslag van de extra GDS vergadering op 31 mei. Daarna 
worden de bijeenkomsten van de afgelopen maand worden bij langs gelopen. 
N.a.v. van de preek op 26 juli over hemel en hel, spreken we nog even over de

afschaffing van de hel. De kliederkerk op 3 juli was prima, de kinderen waren wel
wat jong voor de korte viering aan het eind.

Vanwege de vakantie zijn er in juli en augustus naast de diensten weinig activi-
teiten. Vorig jaar kon ‘De zoete inval’ vanwege corona niet doorgaan. Op 15 juli 

2022 proberen we het opnieuw. Doel is elkaar te ontmoeten onder genot van een 
hapje en drankje. Op 9 augustus is er voor wie wil, thee drinken in de Mikkel-

horst. De Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk viert in een feestelijke dienst 
op 4 september 14.30 u het 250 jarig bestaan van hun Vermaning. Het nieuwe 
seizoen gaat van start met een maaltijd op zondag 11 september om 17 uur. 

Voor soep en brood wordt gezorgd. Verder neemt ieder wat mee voor het buffet. 
Opgave bij Mads Haadsma. 

Het is de bedoeling het Doopsgezind Gemeenteblad voor Groningen en Haren om 
te vormen tot een blad voor de GDS. Het is wel zaak dat hiervoor stappen wor-
den ondernomen. 

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om half tien de verga-

dering. 

Mads Haadsma 

Uit de Zusterkring 

In de zomermaanden functioneert de zusterkring op een laag pitje. Sommige 
zusters zien elkaar in de kerkdienst, maar dat geldt niet voor allen. We proberen 

het contact te onderhouden, door af te spreken samen thee te drinken. Dit vond 
plaats op dinsdagmiddag 9 augustus op de Zorgboerderij de Mikkelhorst.  
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Niet alleen de zusters waren welkom, ook andere vrienden en vriendinnen. We 
waren dan ook met 15 mensen aanwezig. Het personeel had een heerlijke cake 

gebakken en met een grote pot thee onder de parasols viel dat er lekker in. Ge-
noeglijk werden de verschillende verhalen uitgewisseld. Een enkeling trotseerde 
de warmte en keek nog in de tuin rond. Om 4 uur vertrokken we weer. 

Onze eerste bijeenkomst is op 12 september om 2 uur in  de Doopsgezinde kerk 

in Haren. We zullen deze middag het programma voor het komende seizoen be-
spreken en ieder lid wordt gevraagd iets te vertellen wat haar bezig gehouden 
heeft in de afgelopen maanden. 

Nog een prettige zomer gewenst, liefst zonder hittegolf en tot september. 

Gerbrig Rietema 

Bedankt, 

jullie hebben me aardig opgevrolijkt op mijn verjaardag, 
ik bereikte een leeftijd met een onheilspellend getal. 

Desalniettemin hebben de bloemen en het bezoek  
hun heilzame werking volbracht; “Dank jullie wel”. 

Alvast bedankt, 
Met hartelijke groeten, 

Liesbeth Oosterbeek. 

De Zoete inval op 15 juli jl. in onze Vermaning! 

Zusters en broeders, het leek op 15 juli jl. wel even feest!  In onze Vermaning 
hadden Ger en Tonny alles in gereedheid gebracht voor een Zoete Inval; een 

ontmoeting van "even tussendoor", zonder tekst vanaf de kansel, maar juist over 
van alles en nog wat. 

En wat een opkomst. Menig zuster en broeder meldde me dat er wellicht meer 
aanwezigen waren dan tijdens onze reguliere viering op zondag. Was dat belang-
rijk? Nee, natuurlijk niet maar allen waren verrast met zoveel aanwezigen waar-

door het een zeer levendige samenkomst werd. 
Eerst nog in de kring, maar na een verloop van tijd zat iedereen losjes bij elkaar 

en praatte iedereen met iedereen, jong (jazeker) met oud en vice versa. Onder 
het genot van een heerlijk drankje, kopje koffie en daarbij ook iets lekkers, met 
op de achtergrond Taizé liederen, ten gehore gebracht door diverse koren. 

Zelf had ik die dag echte Friese Dumkes van Mevrouw De Molenaar uit Witmar-
sum op de kop weten te tikken. Bereid uit/met het originele graan "Red Turkey 

Wheat" dat Mennonieten destijds door heel Europa hebben meegevoerd en uit-
eindelijk, via Oekraïne, in Noord-Amerika terecht is gekomen. 
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En gelukkig nu weer terug is, ingezaaid op Friese bodem in Witmarsum, en Me-
vrouw de Molenaar er deze heerlijke koekjes maar ook taarten en brood van 

bakt. Kortom de smaak en geest van onze Menno Simons waren duidelijk voel-
baar aanwezig! 
Niet alleen de senioren zusters en broeders waren er, ook enkele "jongeren" 

schoven gezellig aan. Als ik namen noem heeft dat als risico dat ik iemand ver-
geet, en alle aanwezigen weten wel wie er waren en hoe gezellig het was. 

Zou het daarom ook gedurende ons seizoen vaker, bijvoorbeeld per seizoen een 
keer, herhaalt kunnen worden? Althans dat zeg ik maar even als voorzitter, en 
dat heb ik ook op deze middag uitgesproken. De reactie was instemmend. 

In de kerkeraad zullen we daarom dit in de planning van activiteiten opnemen 
zodat het wat langer van te voren bij iedereen bekend is. En het is dan misschien 

ook mogelijk dat je familie, vrienden, kinderen of kleinkinderen gezellig kunt 
meenemen. Ook over de invulling is van alles mogelijk, iemand die een lied ten 
gehore wil brengen, een mooi patchkleed wil laten zien, of gewoon een gedicht 

voorlezen? Het kan allemaal, al staat het ongedwongene wel voorop. 

Kortom, een eerste stap op weg naar ook anders en tussendoor 
ontmoeten. Wie weet wat er nog zal volgen? En last but not least: 
dank Ger en Tonny voor het idee, de voorbereidingen en het tot 

stand brengen van deze heerlijke zoete inval. 
Ik hoop dat iedereen aansluitend op onze zoete inval een fijne en 

ontspannen zomer heeft gehad, en we op 11 september, de start-
dag van het nieuwe winterseizoen, met z'n allen met frisse ener-
gie kunnen beginnen! 

Groet, 

Hendrik Blanksma 
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Data GDS 2022- 2023 

Datum Zondagsschool 

Groningen 

+/- 0 t/m 7 jaar 

Digitale zondags-

school  

+/- 8 t/m 12 jaar 

Regioviering 

jong & oud 

(Kliederkerk) 

11 september digitaal 

18 september DG Groningen 

startzondag 

02 oktober 2022 Broederschapsdag, DG Gro-

ningen 

30 oktober 2022 digitaal 

06 november 2022 DG Groningen, 

ochtend 

18 december 2022 DG Groningen Kerstviering, 

middag 

24 december 2022 DG Groningen 

Kerstviering 

22 januari 2023 WFD, DG Middelstum 

05 februari 2023 DG Groningen 

19 februari 2023 digitaal 

05 maart 2023 DG Groningen 

02 april 2023 Palmpasen, DG Groningen 

09 april 2023 DG Groningen 

Pasen 

07 mei 2023 DG Groningen 

14 mei 2023 digitaal 

4 juni 2023 DG Groningen 

Afsluiting seizoen 

11 juni 2023 digitaal 

02 juli 2023 Buiten, locatie nader te be-

palen 
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Alles in principe in de ochtend (10.00 uur) tenzij anders wordt vermeld 
Aanmelden voor de digitale zondagsschool bij Anne-Geertje Hoekema 

(aghoekema@riepma.com) om de link toegestuurd te krijgen. 

Lidmaatschap/doop verkennen 

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

onder woorden gebracht wat jij zelf gelooft?  

Daag jezelf dan uit door aan te sluiten bij de groep die  
lidmaatschap/doop gaat verkennen.  

Er zijn op dit moment al drie ge-interesseerden.  
Data en inhoudelijk programma worden op korte termijn  

door onze predikant afgestemd op de samenstelling  
van de groep.  

Ook, of misschien wel juist, voor twijfelaars is plek. 

Meld je dus aan via contact@nickeverts.nl 

Zaterdag met de middenleeftijders (8 oktober) 

Zin om regionale leeftijdsgenoten te ontmoeten? Je bent (ook met je kin-
deren/vrienden/kennissen) van harte welkom op deze dag waarop we met o.a. 
spel en gezelligheid elkaar leren kennen! De dag is georganiseerd door enkele 

middenleeftijders uit de GDS en FDS n.a.v. een brainstorm op de buitendag.  
Ds. Nick Everts en Jasper van Miert gaan in ieder geval en hopen dat er meer 

mensen uit Groningen mee gaan (en eventueel samen kunnen reizen). 

10.00 Inloop met koffie en lekkers 

11.00 Kennismaking 
13.00-15.00  Lunch/Picknick 

15.00-16.30 Inhoudelijk programma: 1) groene theologie of 2) gespreks-
vragenspel 

mailto:aghoekema@riepma.com
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16.30-17.30  Sport/spel/relax met een drankje 
18.00  Diner  

20.00  Borrel/kampvuur/gezelligheid 

En voor eventuele kinderen natuurlijk een eigen programma. 

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

Aanmelden: contact@nickeverts.nl 
Kosten: €17,50 p.p., kinderen €5,- via tikkie ter plaatse 

Bijzondere concertserie doopsgezinde orgels 

Onze organist Eeuwe Zijlstra  en historicus Beno Hofman hebben een programma 

samengesteld met vijf ‘muzikale lezingen’ rond doopsgezinde orgels. Daarbij 
worden vier doopsgezinde kerken in de provincie aangedaan en de vijfde locatie 
is de Menkemaborg in Uithuizen, waar zich een oud kabinetorgel van de gemeen-

te Zijldijk bevindt. Het eerste concert vindt zondag 11 september plaats om 16 
uur in de doopsgezinde kerk van Middelstum, waar Eeuwe ook een kabinetorgel 

zal bespelen. Beno vertelt bij de concerten over het muziekgebruik bij de doops-
gezinden, over de geschiedenis van het gebouw en zijn voorlopers en over het 
betreffende orgel. De toegangsprijs per concert bedraagt 10 euro en kan contant 

aan deur worden betaald. Een andere mogelijkheid is voorintekening via email: 
secretaris@cultuurhistorischdocument.nl. Voor meer informatie zie de website 

www.cultuurhistorischdocument.nl 

Het totale programma van de concertenserie luidt: 
Zondag 11 september, 16 uur: doopsgezinde kerk Trekweg 28 Middelstum 

Zondag 30 oktober, 16 uur: doopsgezinde kerk Langestraat 62 Noordhorn 
Vrijdag 4 november, 20 uur: doopsgezinde kerk Noorderstraat 53 Sappemeer 
Vrijdag 18 november, 20 uur: Menkemaborg Uithuizen 

Zondag 15 januari, 16 uur: doopsgezinde kerk Oude Boteringestraat 33 Gronin-
gen 

File: natuur; lezing door Pieter D. Torensma 

In de Menniste Wurkpleats aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen geeft kunstenaar 

Pieter D. Torensma woensdagavond 14 september een lezing met als thema 
‘Eeuwige Natuur’. De Friese kunstenaar neemt de bezoeker verhalend mee op 

avontuur. Een boeiende ontdekkingstocht waarin hij een algemeen overzicht 
geeft van zijn oeuvre  

mailto:contact@nickeverts.nl
mailto:secretaris@cultuurhistorischdocument.nl
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Hij belicht zijn levensgevoel, inspiratie en thematiek. Torensma werkt al zo’n 20 
jaar aan zijn ‘Magnum Opus’: een serie schilderijen getiteld ‘de Iconen voor 

Geometer’. Met deze serie bewijst hij de eer aan de geometrische wetmatighe-
den van de natuur. Er wordt 14 september een aantal van zijn werken tentoon-
gesteld in de Menniste Wurkpleats.  

De avond begint om 19.30 uur. Entree: 5 euro (inclusief 1 consumptie). 

Informatie bij Pieter Post, 0513-785542; pbpost1958@gmail.com. 

Onopgeefbaar verbonden 

We openen ons nieuwe seizoen TVG op dinsdagmorgen 20 september 2022 met 

een lezing en gesprek rond Kerk en Israёl o.l.v. Ds. Reinier Gosker, voorzitter 
Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland, uit De Wijk.  

Allereerst vertelt hij iets over de term ‘joods-christelijk’ n.a.v. het maatschappe-
lijk debat in Nederland over het gebruik/misbruik van deze term en zal er ook 

gelegen-heid zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

Daarna zou hij willen beginnen met iets te vertellen over de geschiedenis van de 
ICCJ (International Council of Christians and Jews), welke organisatie/beweging 
direct na WO-II ontstond (dit jaar precies 75 jaar geleden!) tijdens de Conferen-

tie van Seelisberg (Zwitserland 1947) en hoe deze dialoog zich sindsdien ontwik-
keld heeft in Europa en Amerika ... t/m de jongste reacties van (orthodox-

)Joodse zijde op het 50-jarig jubileum van Nostra Aetate-IV (1965) en waarom 
die reacties/verklaringen van Joodse zijde toen pas het licht zagen. 

Ook aan de Nederlandse situatie geeft hij dan aandacht, zowel aan de PKN-
Verkla-ring over 'Erkenning en schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toe-

komst', uit-gesproken door haar preses ds. René de Reuver tijdens de Kristal-
lnacht Herden-king van 8 november 2020, als aan de jongste gesprekshandlei-
ding van de Pro-testantse Raad voor Kerk en Israël 'Onopgeefbaar verbonden' 

(2021). In dit kader hoop ik ook iets te zeggen over zin en onzin van de Israël-
zondag én over het contact met OJCM. Natuurlijk is er ook in deze tweede helft 

van de ochtend gelegenheid voor uitwisseling van gedachten. 

Waar?  In het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 

Wanneer? Aanvang: 10.00 u. Zaal open vanaf 09.30 u. Afsluiting: 12.15 u. 
Voor wie? Voor een ieder met belangstelling voor theologische verbreding en 

verdieping vanuit oecumenisch perspectief, kerkelijk of niet-
kerkelijk, van dichtbij of veraf, voor jong en oud 

Kosten? Entree gratis. Koffie/thee voor eigen rekening. 

Informatie?  Zie op de website onder www.tvgassen.nl of via de secretaris Bert 

van Maanen: tel. 06-51846656; M. vanmaanen.albert@gmail.com 

http://www.tvgassen.nl/
mailto:vanmaanen.albert@gmail.com
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Open College ‘Theologie en Kunst’ start 
op 19 september 2022 

Dit najaar organiseert Theologische Verdieping Gronin-
gen (TVG) weer een interessant Open College.  

Dr. Jan L. de Jong, universitair docent Vroeg Moderne 
kunst aan de Rijksuniversiteit neemt ons mee in het 

thema “Christelijke theologie en Kerkelijke kunst in 
West Europa”. Hij is auteur van o.a. Voorbij het woord 

en Beeldende kunst as bron van bijbeluitleg en schrijft 
sinds meer dan 20 jaar bijdragen over religieuze kunst 

in de Groninger Kerkbode. 

Inhoud van de cursus 

In de Tien Geboden staat dat ‘beelden’(in de ruime betekenis van: afbeeldingen) 
niet zijn toegestaan. Toch hebben Christelijke gelovigen vanaf de allereerste 
eeuwen afbeeldingen gemaakt. Daarvoor hadden zij goede argumenten. Eén 

daarvan was het argument, dat ‘beelden’ dienen als Bijbel voor de ongeletter-
den: wie de Bijbel niet kan lezen, kan aan de hand van ‘beelden’ toch kennis 

nemen van wat er in de Bijbel staat. 
Maar ‘beelden’ hadden nog een andere functie dan alleen maar illustratie: zij 
moesten ook overbrengen wat het belang is van de bijbelse boodschap en welke 

uitleg de Kerk aan de tekst van de Bijbel geeft. Dat wil zeggen, dat ‘beelden’ ook 
dienden als middel om de leer van de Kerk uit te dragen. In de eerste eeuwen 

waren de opvattingen van de Kerk echter nog lang niet duidelijk en bestonden er 
uiteenlopende opvattingen over belangrijke vragen, bijvoorbeeld over Christus 
als (zoon van) God, het leven na de dood en het Laatste Oordeel, en de rol van 

heiligen. Toen het Christelijke geloof in de loop van de vierde eeuw officieel werd 
erkend, werd het noodzakelijk om de Kerk te organiseren al een instituut dat zich 

baseert op één tekst (de Bijbel in het Latijn) en één verklaring daarvan (theolo-
gie). 
In deze serie lezingen zullen we kunstwerken bekijken in samenhang met de zich 

ontwikkelende theologie in de eerste eeuwen van het Christendom. Daarbij ko-
men vragen aan de orde die nog steeds zinvol en actueel zijn, zoals: kunnen 

‘beelden’ een verklaring en/of verrijking van de Bijbeltekst bieden en kunnen zij 
helpen de beleving van het geloof te verdiepen? Is het daarvoor noodzakelijk dat 
kerkelijke afbeeldingen ‘kunstwerken’ zijn? Wat is het effect als kerkelijke af-

beeldingen niet meer in een kerk maar in een museum worden tentoongesteld? 

Data:  19 en 26 september, 3 en 10 oktober 2022 
Plaats:  Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 
Kosten: € 40,- 
Docent: dr. Jan L. de Jong 

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl 
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Zin om je theologisch te verdiepen? 
Voor slechts € 25 kun je kennismaken. 

• De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen

vallen, maar hoe zit het dan wel?

• Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de

algemene geschiedenis?

• Hoe staat het met religie in deze tijd? W at kunnen we nog met oude

dogma’s? Zijn er aanzetten tot een nieuwe spiritualiteit? Helpen ethiek en

filosofie bij geloofsvragen?

• Hoe verhoudt geloof zich tot het dagelijks leven?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de driejarige cursus Theologische 
Verdieping Groningen (TVG).  Een cursus voor iedereen die niet bang is om oude 
zekerheden te bevragen en die openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unie-

ke mogelijkheid om kennis op te doen in gesprek met docenten en medecursis-
ten en om je persoonlijk te ontwikkelen. 

TVG Groningen  biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze 
cursus. Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei 

theologisch verwante vakken. Tevens maak je kennis met de meeste docenten. 
De cursus wordt gegeven op de maandagavonden 26 september en 3 en 10 ok-

tober 2022 in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Gro-
ningen  van 19.30 – 22.00 uur. Daarna gaat het eerste jaar van start. De kosten 

voor de Oriëntatiecursus bedragen € 25,00.  
Op 19 september 2022 om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het Wil-
lem Lodewijk Gymnasium, waarin oud-cursisten hun ervaringen delen en er ge-

legenheid is kennis te maken met de cursusleider. 

Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of 
neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-
422112. 

http://www.tvg-groningen.nl/





