
  

 
 
 

 
 

 
  
    

 
      

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
65e jaargang, nummer 11 21 december 2022 

 
 

  

 

 

Kerstfeest voor jong & oud, DG Groningen, 18 december 2022 

 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 



 
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 

  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 

33, Groningen 

 

 

 

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 18 januari 2023. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) aanleveren vóór 

11 januari 2023 via het mailadres 

van de redactie van de betreffende 

DG.  

 

 
 
  

mailto:gjbrusewitz@gmail.com
mailto:contact@nickeverts.nl
secr.dgg@outlook.com
durk_v@hotmail.com
tin.spanjer@planet.nl
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
mailto:redactie.dggroningen@gmail.com
mailto:klaasvdwerf@upcmail.nl
mailto:hj.blanksma@home.nl
mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:haadsma@hetnet.nl
mailto:redactie.dgharen@gmail.com


                  Hoofdartikel                  

 
 

1 

 

Kerst en een weetje over de kerststal 
 
Dinsdagochtend 6 december 2022: themaochtend Doopsgezinde Gemeente Ha-
ren met dit keer, hoe kan het ook anders, als thema ‘kerst’. Het begin van de 

bijeenkomst  was goed:  eigen gemaakt appelgebak bij de koffie, vanwege dat 
één van de deelnemers jarig is op 5 december. Maar tijdens de koffie en het ap-
pelgebak ging het gesprek ineens over kerststallen. En met twee leden in ons 

midden, welke in Limburg hebben gewoond, wisten deze twee mensen zeer bij-
zondere dingen te vertellen over de gebruiken van de kerststal.  

 
De Drie Koningen mogen nog niet in de kersstal. 
Want als je de kerststal opzet in je huis ofwel onder de boom, dan mag je eigen-

lijk nog niet de drie koningen ín de kerststal zetten. De drie koningen moet je op 
afstand van de kerststal neerzetten, zodat het duidelijk is dat ze in aantocht zijn. 

Pas op 6 januari mag je ze ook daadwerkelijk in de kerststal neerzetten, omdat 
ze dan eindelijk gearriveerd zijn.  
Met vele anderen wist ik niets van dit gebruik, maar het is eigenlijk wel heel lo-

gisch. Want je viert eerst met  kerst de geboorte  en daarna pas de komst van 
de drie koningen.  

 
Door Corona twee jaar geen kerstactivi-
teiten. 

Voor onze Doopsgezinde Gemeente Haren 
is het wel weer even wennen dat we kerst 

vieren. Twee jaar achter elkaar is er geen 
kerstavonddienst gehouden en is er ook 
geen adventsbijeenkomst door de zuster-

kring  geweest.  
 

Kerstavondviering maar afschaffen 
Nu kun je zeggen: ‘dat hoeft ook niet. We 
kunnen wel op Google opzoeken wat 

Kerst betekent en vaak krijg je er dan ook 
automatisch prachtige plaatjes bij.  

Je hoeft er de deur niet voor uit, en op je 
computerscherm zijn de kerstvoorstellin-

gen nog mooier dan in het echt.’  
 

Bovendien je kunt te kust en te keur gaan wat betreft je kerstmuziek. Niks geen 

‘Nu Zijt Wellekome’ meer zingen met krakende stemmen, omdat het net wat te 
hoog staat, maar luisteren naar perfect opgenomen kerstliederen via je dure 

luidsprekerboxen van de computer. En ook in de diensten geen orgel, fluit of een 
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piano die nodig gestemd had moeten worden, maar perfecte muziek zonder 

kuchjes van mensen. Achter je computerscherm krijg je zo een fantastische 
kerst. Daar kan geen kerstavonddienst tegen op! We hebben nu twee jaar geen 

kerstavondviering gehad en daarom kunnen we nu de kerstavondviering voor 
altijd wel afschaffen.  
 

Toch de kerstavondviering maar niet afschaffen 
Maar je kunt wel de hele kerstavond achter je computer zitten en luisteren en 

kijken naar alles wat met kerst te maken heeft, maar vier je dan ook kerst? En 
beleef je dan ook kerst?  
Ik denk juist dat het heel belangrijk is, dat je kerst met elkaar viert. Dat je de 

kracht van het kerstverhaal op kerstavond tot je laat komen doordat je met el-
kaar bij dit verhaal schuilt. Met een orgel voor de samenzang , met een koor dat 

de oude Christmas-Carols zingt en een voorganger die het over het geloven in 
God heeft en wat de betekenis is van de geboorte van Jezus. En dat de voorgan-
ger vertelt over de figuren die bij  de kerststal horen en pas op 6 januari vertelt 

over de Drie Koningen. 
 

Kerst vier je samen als gemeente. 
En daarom ben ik blij dat er dit jaar weer een kerstavonddienst gevierd wordt.  
Met koor en na de dienst een glaasje glühwein. Je moet er alleen wel de deur 

voor uit. En wat betreft die Drie Koningen? 
Daarvan wist ik niet dat deze koningen op 25 december nog niet ín de kerststal 

mochten worden opgesteld.  Weer wat geleerd, dacht ik bij mezelf!  En zo zie je 
maar meer waar interculturele contacten met het Rooms katholieke Limburg toe 
leiden. 

 
Goede kerstdagen toegewenst.  

Groeten van Klaas en Marjan van der Werf 
 
 

 
 

 
 
. De leden van de redactie Jantiena 

Durksz en Edith de Jonge, de leden 
van de lay-out Ellen van Drooge en 
Frans Riepma en de leden die het 
gemeenteblad afdrukken en ver-
spreiden Nynke Dijkstra en Anco de 
Vries wensen u allen fijne feestda-
gen en een goed en vooral gezond 
2023 toe. 
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Kerkdiensten en Activiteiten  
 
 

Zaterdag 24 december 

13:00–16:00 uur  Open kerk 

 

Zondag 25 december – 1e Kerstdag 

10:00 uur  Kerstviering met ds. Nick Everts 

10:00 uur  Zondagschool 

 

 
 
Zaterdag 31 december - Oudejaarsdag 

17:00 uur  Oudejaarsviering met ds. Nick Everts, Sieneke Eendhuizen, 
                Donna Huizenga en Emma van der Schoot-Hakkaart. 

 

Zondag 1 januari geen dienst 

 

Vrijdag 6 januari 

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

 

Zondag 8 januari 

10:00 uur  Nieuwjaarsdienst met ds. Nick Everts; we toasten op het nieuwe jaar 

 

Dinsdag 10 januari 

10:30 uur  Koffieochtend 

  

Zaterdag 14 januari 

13:00–16:00 uur  Open kerk 

 

Zondag 15 januari 

’s morgens geen dienst 

16:00 uur  Muzikale lezing ‘Vergeten Groninger Orgels’ door  

                Beno Hofman (verteller) en Eeuwe Zijlstra (organist) 
17:00 uur  Oecumenische dienst ‘Lessons and Carols’; opening Week van 
                gebed voor eenheid, locatie nog niet bekend. 

 

Dinsdag 17 januari 

17:30 uur  Doperse Dis, maaltijd voor dak- en thuislozen 
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Woensdag 18 januari 

14:00 uur  Poëziekring met ds. Tjalling Kindt 

 

Donderdag 19 januari 

19:30 uur  Broederkring 

20:00 uur  Verdiepingskring 

 

 

Zondag 22 januari 
10:15 uur  Wereldbroederschapsdag in Middelstum met ds. Nick Everts. 

                 Aansluitend inspiratiemiddag tot 15:00 uur in Plaats Melkema te 
                 Huizinge (inclusief lunch).  

                Graag alleen voor lunch en inspiratiemiddag  
                 opgeven bij info@dggroningen.doopsgezind.nl of tel. 050 312 3053 
 

Vrijdag 27 januari 

18:00 uur  Bijbel, pizza en bier 

 

Zondag 29 januari 

10:00 uur  Dienst met Vicky van der Linden 

 
 

 
  
 

mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl
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Kort verslag KR vergadering van 29 november 2022 

Marjolijn leest na het openen van de vergadering een gedicht voor van Toon 
Hermans. Omdat Sjoukje afwezig is, zal Vicky deze vergadering notuleren. 
Voor Tjerk is dit zijn eerste kerkenraadsvergadering als lid van de KR. De 
actielijst die voorgaande vergadering is opgesteld wordt doorgenomen en we 
stellen de be-spreekpunten vast. 

Deze vergadering is gesproken over het afscheid van Geert. De 
afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 5 maart in de middag, Nick en Geert 
zullen dit samen voorbereiden.  
In januari wordt een proefnummer verwacht van het gemeenteblad voor de 
GDS. Deze zal alleen verspreid worden onder de kerkenraden en redacties. 
Er wordt verslag gedaan van de wijkcontactpersonenbijeenkomst. In het 
nieuwe jaar zal Nick met de wijkhoofden van het centrum overleggen hoe deze 
wijk het best onderhouden kan worden. 
We bespreken ook de aankomende diensten en activiteiten, zoals de 
Doperse Dis, de kerkdiensten omtrent kerst en het orgelconcert. Met 
betrekking tot het onderhoud van het orgel is een subsidie aangevraagd bij 
Stichting H.J. Klugkist. Op zondag 5 februari zal na de dienst een lezing 
plaatsvinden over het doopsge-zinde avondmaal door Iris Speckmann. Hierbij 
zal ook Yvonne Hiemstra aanwezig zijn die tevens is gepromoveerd op het 
avondmaal, maar dan in vrijzinnige hoek. Voor deze middag worden ook de 
Remonstranten expliciet uitgenodigd. 

De werkzaamheden van Nick in de afgelopen weken zijn doorgenomen. 
Nick heeft een afspraak gehad over zijn proponentschap en nascholing 
gevolgd. De laatste bijeenkomst van Pizza, Bijbel en Bier is met elf aanwezigen 
Nick goed be-vallen, ook nieuwe mensen hebben de groep bezocht. Hij geeft 
ook een update over de nieuwe ledenkring die nu uit vier leden bestaat. De 
middenleeftijders-groep zal weer samenkomen op zaterdag 15 april. De 
kerkdiensten in de Paascy-clus en de zomervieringen met de Remonstranten en 
Lutheranen zijn ook afge-sproken. We bespreken de mogelijkheid om de 
drempel om iemand te registre-ren als 'belangstellend' te verlagen, zodat 
geïnteresseerden in de gemeente be-houden kunnen worden. 

We nemen tot slot de input door die tot nu toe is gegeven tijdens de gedachte-
wisseling over de diensten tijdens de NLV. Deze zal in het gemeenteblad ver-
schijnen om meer leden de gelegenheid te geven om hierop te reageren. De vol-
gende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 december om 19.30 uur. 

Vicky van der Linden, notulist 
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Gedachtenwisseling over alternatieve diensten 

Tijdens de Najaarsledenvergadering van 24 november werd er in twee 
groepen van gedachten gewisseld over ‘alternatieven voor of naast de reguliere 
kerkdien-sten’. Er kwamen vele ideeën naar voren en er werd voorgesteld deze 
ook voor te leggen aan zij die niet bij de vergadering waren. Ik verzoek 
eenieder die dat wil te reageren naar mijn mailadres voor 1 januari 
aanstaande. In de eerstvol-gende kerkenraadsvergadering zal alles dan 
besproken worden waarna de uit-komst in het Gemeenteblad bekend wordt 
gemaakt. 

In de groepen werd gesproken over ideeën voor de zondagmiddagdiensten, 
ex-perimentele diensten door de week en over eventuele wijziging van het 
aan-vangstijdstip van de zondagmorgendiensten. Over dat laatste kan ik 
kort zijn omdat daar in de groepen geen voorkeur voor bleek. Wel werd 16 of 
16.30 uur genoemd als aanvangstijdstip voor de zondagmiddag en voor een 
doordeweekse dag 17 uur. Voor het laatste werden als invulling genoemd 
bijv. een DGG-meditatiemoment met een pan soep of inloop voor stilte of 
gebed. Specifiek voor invulling van de zondagmiddag werd genoemd: een keer 
voor een dienst de re-gio in te gaan, een hagenpreek of een Do-Re-café. 

De meeste ideeën die geopperd werden, blijken zowel te gebruiken voor de zon-
dagmiddagen als voor diensten door de week. Genoemd werden: Stiltedienst 
of IONA-viering, Toneelstuk, Gesprek over een levensthema, Muziek-/
gospeldienst, Orgeluur evt. met lezing, Invulling met poëzie, Taizé viering 
met veel zingen, Workshops als bijv. geweldloze communicatie, Thema 
avondmaal (Iris Speck-man), Spelletjes doen, Handwerken voor een goed doel 
(bijv. MCC) of een crea-tief café, Brieven schrijven voor Amnesty International, 
Film (bijv. Kornee Roos-ma). Tot slot in algemene zin: iets wat de 
jongerengeneratie aanspreekt. 

Als overige suggesties kwamen naar voren: Kerkplein gebruiken voor een dienst 
of voor bijv. kerstmarkt, Tijdens kerkdiensten andere muziek gebruiken dan 
al-leen orgel, Het terrein van het Gasthuis gebruiken voor activiteiten. 

Kortom: heb je ideeën over de zondagmiddagdiensten of experimentele 
diensten door de week, laat het me weten voor 1 januari via: 
beno@benohofman.nl 

Beno Hofman 

mailto:beno@benohofman.nl
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Zaterdagopenstelling 

Wie er zo net voor de kerstdagen nog zin 

heeft in een warme kop koffie / thee / 
chocolademelk is van harte welkom  
tijdens de zaterdagopenstelling op  

24 december. Tussen 13.00-16.00 is de 
deur open voor passanten, nieuwsgieren, 

warmtezoekers én ook gemeenteleden.  

Op deze zaterdag krijgen bezoekers de mogelijkheid om een kerstwens in de 

boom te hangen. Deze kerstwensen komen ook terug tijdens de kerstdienst op 1e 
kerstdag. 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf
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Herinnering Struinen door Psalmen Anders 
DoRe-café, 13 januari 2023  

Psalmen anders  

is een nieuwe liedbundel.  
De uitgave is een aanvulling 

bij de Psalmen zoals ze in het 
Liedboek te vinden zijn 
(2013).  

De avond Struinen door Psalmen anders, georganiseerd door het DoRe-Café, 

geeft je een goed beeld van de bundel, de mogelijkheden en de afstemming op 
de eigen context. Dat gebeurt natuurlijk zingend, o.l.v. Catrien Posthumus 
Meyjes en begeleid door Willeke Smits. De avond is bedoeld voor gemeentele-

den, muzikanten, organisten, voorgangers, cantores, zangleiders, dirigenten en 
alle overige geïnteresseerden.  

Wanneer:   13 januari 2023 
Waar:  Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur (vanaf 19.00 uur inloop) 

Entree:  € 5,00 (er kan gepind worden) 

Meer informatie kunt u krijgen bij de Remonstrantse predikant, Berend Borger 
via b2.borger@planet.nl. U kunt zich ook op dat mailadres aanmelden. Dat is niet 
verplicht maar is voor de organisatie wel handig.  

Vervroegd emeritaat Geert Brüsewitz  

Slotviering op 5 maart 2023 om 14.30 uur 

De afgelopen dagen was ik er eventjes tussenuit. In het klooster van Egmond. 
Terug, want ik was er eerder. Vanaf eind november ben ik officieel dominee af, 

alhoewel sommigen zeggen dat je daar nooit meer afkomt.  En dat zal zeker zo 
zijn, want wat je doet is vaak zeer verbonden met wie je bent.. maar mijn doel in 

Egmond was nadenken over wat het dan is waar ik nooit meer van afkom blijk-
baar, en hoe ik dat nu verder vorm wil geven. Want het zal zeker anders worden, 
en dat is goed. Fijn zelfs.. Het is vreemd voor mij om bewust na te denken wat ik 

wil, want eigenlijk leefde ik tot nu toe vooral van en voor wat op me afkwam! 
Ontvangen.. en daarop reageren.. In positieve zin, en ook in dat wat me zwaar 

viel.. En het is altijd zo bijzonder hoe de Eeuwige daarmee omgaat.. ik was in het 
klooster met gespitste oren. De vieringen: Ontvangen... Ik hoorde een stevige 
tekst over hoe je ergste vijanden ook degenen zijn van wie je het meeste leert... 

Nou bedankt, dat ontving ik hier.. Liever niet dacht ik. Ik stond en sta altijd zo 
open, dat wat er soms gebeurde me pijn deed en doet. Eigen pijn, maar ook 

mailto:b2.borger@planet.nl
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vaak de pijn van anderen, dichtbij en verder, die op mijn weg kwamen.. En ik 
hoorde tijdens de maaltijd voorgelezen worden van jonggedetineerden. Herken-

baar. Mensen aan de rand, kwetsbaar aan de rand en vaak verkeerd bewapend. 
En het bracht me al die mensen aan de rand die ik zelf ontmoet heb, bijvoor-

beeld bij onze Dis.. en het bracht me bij mijn thuis: Mijn vader gevangenis pre-
dikant, zeer bewust van zijn eigen donkere kant, en mijn moeder die altijd als 
een leeuwin vocht tegen de machten, voor recht en tegen onrecht en zich zeker 

bewust van en openstaand voor de mens in de marge.. En dan was ik ook nog 
geabonneerd op het tijdschrift ‘Klooster’. Het laatste nummer had ik maar mee 

genomen om te lezen... Een nummer over genade.. artikel na artikel over gena-
de. Over ontvangen, en zelf  genade worden als een antwoord op een ongenadi-

ge wereld. Kortom.. overdonderd.. als je luistert en je open stelt, hoor je veel. 
Soms te veel. En dan verder met de vragen.. geen antwoord nog.. Maar in ieder 
geval wil ik de komende tijd verder luisteren.. en in de advent ontvangen...  

Ik geloof wel dat er al een antwoord groeit.. in mij, om mij heen..  

Het was goed om in Egmond, in de abdij te zijn.. Langzaam hoorde ik wat het 
gaat worden.. En gek genoeg is dat niet het maken van hele persoonlijke keuzes 
in een soort isolement.. Maar ontvangen, luisteren, genade..  

Ik wil graag nog wat doen, voor en met anderen.. Maar niet meer zo in de rol 
van dominee. Ik wil geen dominee blijven tot op hoge leeftijd! Maar ik zal zeker 

wel wat doen in onze gemeente, een keertje preken, als daar behoefte aan is. Of 
iets bijdragen of mee vorm geven als dat op mijn weg komt, als anderen en ik-
zelf het idee hebben dat ik daar iets mee heb, of kan. 

Aan dominee, herder en leraar zijn, is een eind gekomen. Eerder al feitelijk om-

dat ik gevallen ben en wegviel. Maar nu na twee jaar ook formeel. En dat is ook 
goed zo. Alleen, in overleg met velen lijkt het wel goed dat feit te markeren. Te 
benoemen, te vieren, vorm te geven.. ( wat is het eigenlijk?) 

En samen met Nick en hopelijk ook met u, met mensen van binnen en buiten de 
gemeente, wil ik dat doen. Hoe? Daar denk ik nog over. Het zal niet een soort 

laatste woord zijn van: zo! Nu zal ik nog eens even vertellen hoe het echt zit! En 
het zal ook niet een opsomming moeten zijn van alles wat geweest is. Liever 
hoopvol naar de toekomst toe leven.. 

Hoe dan ook, het tijdstip staat wel min of meer vast: 5 maart 2023 om 

half 3 in de middag. 

Ik zeg nadrukkelijk hier: min of meer.. Want ook in het nieuwe jaar zullen er 

medische zaken zijn die ik niet geheel kan overzien. Op 20 januari ga ik weer 
onder het mes, en hoe het daarna verder gaat, met nog meer operaties, dat is 

nog niet bekend. Dus een slag om de arm is nodig. 
Maar ik hoop dat het gaat lukken, en dat het een mooie viering wordt!  
Tot 5 maart. 

Geert Brüsewitz 
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Kerstfeest voor jong & oud,  
DG Groningen, 18 december 2022 
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Anna Vertelt’ over haar leven met Bach 

Johann Sebastian Bach stond bekend als een hork. Maar was dat ook echt zo? 

Als iemand het weet, is het Anna Magdalena Bach, zijn tweede vrouw. In ‘Anna 
Vertelt’ verhaalt ze over haar leven met de beroemde componist. Haar verhaal 
wordt afgewisseld met live muziekfragmenten. Deze bijzondere cross-over van 

vertelkunst, toneel en klassieke muziek is te zien op 27 en 28 januari om 20.00 
uur in de Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33 in Groningen. 

Het verhaal van Anna Magdalena is geromantiseerd en gedramatiseerd, maar wel 

op basis van research en feiten. Anna vertelt over liefde en muziek, over ver-
driet, onmacht en geluk. Het is een verhaal voor iedereen. En ook voor mensen 

die dol zijn op Bach, die nog nooit van Bach gehoord hebben, die gek zijn op 
verhalen of gewoon zin hebben in een leuk avondje uit! 

Vanuit haar liefde voor muziek en verhalen kwam Ina Klompmakers op het idee 

voor deze voorstelling. Ze schreef het verhaal en speelt ook de verteller in de 
voorstelling. Elsbeth Mulder vertolkt de zingende Anna (Anna kon prachtig zin-
gen). Verder met Jur Lommerts (de omroeper), Eeuwe Zijlstra (orgel), Rens Rie-

chelman (trompet) en Cora van der Linde (dwarsfluit). 

Meer informatie over de voorstelling leest u op www.annavertelt.nl. Daar kunt u 
ook online kaarten kopen. 

‘Anna Vertelt’ is een productie van Ginyson in opdracht van Stichting Muziek en 
Scholing (www.muziekenscholing.nl) en is mede mogelijk gemaakt door Kunst-

raad Groningen. 

http://www.annavertelt.nl/
http://www.muziekenscholing.nl/
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Kerkdiensten Haren 
Zaterdag 24 december 

21.30 Ds. K. van der Werf 
Kerstavonddienst met koor 
Collecte: DoopsgezindWereldwerk 

Warme Winter Actie voor Oekraïne 

Zondag 25 december 1e Kerstdag 
Geen dienst 

Zondag 1 januari 2023 
Geen dienst 

Zondag 8 januari  
10.00 Ds. K. van der Werf 

Nieuwjaarsdienst 
Collecte: DoopsgezindWereldwerk 

Warme Winter Actie voor Oekraïne 

Zondag 15 januari 

10.00 R.P. Yetsenga 

Zondag 22 januari 
10.15 World Fellowship Day 
DG kerk Middelstum  

Zondag 29 januari 

Geen dienst in  DG Haren 
Wel toneelstuk (in GDS verband) 
14.00 inloop met thee/koffie 

14.30 ‘Ontmoeting met gevolgen’ 
Doopsgezinde kerk Sappemeer 

Zondag 5 februari 
10.00 Br. J. Regnerus 

Andere activiteiten 

Maandag 19 december 

19.00 Koor in Haren 

Maandag 2 januari 

19.00 Koor in Roden 

Dinsdag 3 januari 
09.45 Themamorgen met K. v.d. 

Werf 

Maandag 9 januari 

14.00 Zusterkring 
19.00 Koor in Roden 

Dinsdag 10 januari 
19.45 Kerkenraadsvergadering 

Woensdag 11 januari 
19.30 u Quiltgroep 

Maandag 16 januari 
19.00 Koor in Roden 

Donderdag 19 januari 

15.30 Interkerkelijke gespreksgroep 
recreatiezaal Maarwoldflat 
20.00 30+ 

Woensdag 25 januari 

19.30 u Quiltgroep 

Maandag 23 januari 

19.00 Koor in Roden 

Maandag 30 januari 
19.00 Koor in Roden 

Maandag 6 februari 
19.00 Koor in Haren 

Dinsdag 7 februari 
09.45 Themamorgen met K. v.d. 

Werf 
19.45 Kerkenraad 

Woensdag 8 februari 

19.30 u Quiltgroep

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 
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Verslag najaarsledenvergadering 23 november 2022 

De voorzitter Br. Blanksma heet de 15 aanwezigen hartelijk welkom.  
We zingen lied 104 uit de blauwe bundel: Leid vriendelijk licht mij als een trouwe 

wacht. 
Alle leden en belangstellenden hebben de stukken voor deze vergadering toegestuurd 

gekregen. De notulen van de voorjaarsledenvergadering op 12 mei 2022 worden on-
gewijzigd goedgekeurd. 

Br. Nienhuis licht de begroting 2023 toe. De bijdrage aan de GDS voor de regiopre-
dikant is ook bedoeld voor het GDS-jeugdwerk. Er is geen aparte jeugdwerkpredi-
kant meer. Het jeugdwerk zal GDS-breed vorm worden gegeven. Het exploitatiete-

kort kan bij voorzichtig financieel beleid nog gedragen worden uit de inkomsten uit 
beleggingen. De vergadering geeft de kerkenraad toestemming verder te gaan met 

mailto:emmavanderschoot@hotmail.com
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plannen voor het isoleren van het dak. In de voorjaarsledenvergadering (of in een 
vergadering na de dienst) zal een voorstel worden ingebracht. 

De vergadering stemt in met het voorstel zr. E.C. Entzinger (ter vervanging van zr. 
R. de Vries-Holman) te benoemen als lid van de controlecommissie en br. S. Koorn

als plaatsvervangend lid. Zr. T. van Rede-van der Mei wordt benoemd als coördina-
tor van het Jeugdfonds. Tot de beoogde kandidaat voor de functie van secretaris
beschikbaar is, zal zr. M. Haadsma tot de voorjaarsledenvergadering) als secretaris

aanblijven.

Zr. G.J. Zijlstra stopt per 1 januari na 4 jaar als hoofd van de wijkorganisatie. De 

voorzitter bedankt haar namens de vergadering voor haar werk. Een mooie kerst-
roos gaat als teken van waardering haar kant op. 

Voordat een opvolger wordt gezocht is het goed eerst na te gaan of er een andere 
invulling aan de wijkorganisatie kan/moet worden gegeven. Wat wil en verwacht de 

gemeente en wat kan de wijkorganisatie doen. Voorgesteld wordt dat de kerken-
raad begin 2023 een bijeenkomst met de wijkcoördinatoren belegd, waar de wijk-

organisatie aan de hand van een ‘praatstuk’ tot een gezamenlijke opzet kan ko-
men.  
Br. L. Huizinga en zr. B. Huizinga-Lutgendorp krijgen veel dank (en een kerstroos) 

voor hun decennialange werk voor de Aktie Pinkstergroet. Zr. L.C. Salomons-Amelo 
zal dit werk voortzetten; mogelijk met nog iemand anders. 

Voordat in januari 2023 wordt begonnen met de invulling van het preekbeurt-
rooster voor 2024 wordt gepeild of het gewenst en mogelijk is nog iedere zon-
dagmorgen dienst in onze kerk te houden. Hierbij moet rekening gehouden wor-

den met het afnemend kerkbezoek, de ontwikkelingen in de GDS en het emeri-
taat van ds. Van der Werf over enkele jaren. Na de gedachtewisseling hierover 

kan de vergadering kan zich vinden in het voorstel dat 2x per maand onze eigen 
predikant voor gaat; er 1x per maand een gastpredikant wordt uitgenodigd en er 
1x per maand geen dienst is in onze kerk, maar we elders in de GDS aan een 

activiteit (hoeft niet een gebruikelijke dienst te zijn) kunnen deelnemen. 

De voorzitter praat ons bij over de ontwikkelingen in de GDS. Er zijn nu 2 part-

time regiopredikanten. Ze worden vanuit de GDS aangestuurd door een begelei-
dingscommissie. Ds. N. Everts heeft het westen en zuiden van de GDS  als taak-
gebied, ds. S. van der Meer noord en oost. In de GDS zijn nu nog 460 doopsge-

zinden. Er wordt toegewerkt naar uiteindelijk één gemeente in het GDS gebied. 
Hoeveel doopsgezinde kerken er dan nog in gebruik zijn moet nog blijken. Vanuit 

de vergadering werd gewaarschuwd voor dominantie van de Doopsgezinde ge-
meente Groningen. 
In januari verschijnt een proefexemplaar van het nieuwe GDS-brede gemeente-

blad. De redactie wordt gevormd door E. de Jonge, M. Doze, J. de Vries-Durksz 
en de opmaak wordt verzorgd door E. van Drooge. Belangrijk wordt de agenda 

met overzicht van diensten en bijeenkomsten in het GDS-gebied. Het blad zal 5 
tot 6 keer per jaar verschijnen. Voor recente en aanvullende informatie wordt 
verwezen naar de GDS website en de websites van de DG-gemeenten. Br. F. 

Riepma is momenteel bezig met het inrichten van de nieuwe GDS website en die 
van DG Haren.  
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We hebben het Gemeenteberaad (voorheen Broederschapsvergadering van de 
ADS) dat toegankelijk is voor alle doopsgezinden, waar geloofs-inhoudelijke za-

ken aan de orde komen; een plek voor ontmoeting, vieren en inspiratie. Br. A.A. 
de Vries en H.J. Blanksma hebben namens de GDS zitting in de Ledenraad van 

de ADS. Deze Ledenraad houdt toezicht op het bestuur (van de ADS) en toezicht 
op de verantwoording die dit bestuur aflegt. De Ledenraad behandelt veel admi-
nistratieve zaken zoals begroting, benoemingen, jaarrekening.  

- Voor een voorproefje van de nieuwe website, ga naar: haren.doopsgezinden.nl
- De kerkenraad wil graag weten of leden de geluidsopnames van de diensten

beluisteren. Een paar keer heeft zr. Van Rede als proef een opname gemaakt
met beeld en geluid. Waar gaat de voorkeur naar uit? Nagegaan zal worden wat

de mogelijkheden zijn de dienst te streamen (d.w.z. de dienst om 10 uur uitzen-
den). Op de vraag of de diensten worden beluisterd komt geen echt antwoord.
- Het Reglement van de Doopsgezinde Gemeente zou in 2022 moeten zijn her-

zien.
Gezien de ontwikkelingen in de GDS is het aan te raden dit uit stellen. Het plan is 

de reglementen van de verschillende DG-gemeenten op elkaar af te stemmen. 
Het voordeel is dat niet elke gemeente opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en 
kan in de toekomst behulpzaam zijn bij het vormen van één GDS-gemeente.  

- Het is fijn als we van oudere alleenstaande leden een contactadres hebben
(b.v. naam van zoon of dochter met telefoonnummer). Als in de praktijk een lid

niet bereikbaar is (b.v. door ziekenhuisopname) dan kan nagevraagd worden wat
er aan de hand is. (Taakje voor de wijkorganisatie).

- Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Wel wordt gehoopt dat DG Ha-
ren bij alle veranderingen toch een eigen smoel houdt.

We zingen tot slot (ook uit de Blauwe bundel) lied 104: Om te leven met zovelen; 
op de melodie van ’Wat de toekomst brenge moge’. Hierna sluit de sluit de voorzit-
ter deze middagvergadering 17.35 u af en wenst iedereen wel thuis.  

M. Haadsma-van der Molen, secretaris
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Kerkenraadsvergadering 6 december 2022 

Aan de hand van de concept-notulen blikken we terug op de najaars-ledenvergadering op 

23 november 2022 (zie verslag elders in dit Gemeenteblad). 

- Het tekort op de exploitatie kan de gemeente dragen. Financiële situatie van de

gemeente wordt uitgebreider besproken op de voorjaarsledenvergadering bij de
jaarrekening.

- Uiteindelijk wordt besloten op 12 februari 2023 na de dienst de toegezegde
vergadering met de wijkcoördinatoren te houden. T.E. van Rede, E.C. Entzinger

en mogelijk G. Zijlstra zullen hiervoor een ‘praatstuk’ opstellen. Dit wordt be-
sproken en mogelijk bijgesteld in de kerkenraadsvergadering in januari 2023.
- Op de najaarsledenvergadering die ’s middags werd gehouden waren evenveel

mensen als eerder ’s avonds. Mensen die werken kunnen niet komen. Besloten
wordt de voorjaarsledenvergadering ’s avonds te houden en de najaarsleden- 

vergadering op de middag (als het eerst nog licht is).

Daarna doet de predikant verslag van zijn werkzaamheden. De administrateur 
heeft een overzicht gemaakt (1-12-2021 tot 1-12-2022) van de opbrengsten 
voor onze adoptiekinderen. De benodigde € 1.200 is praktisch gehaald. De zeer 

hoge energieprijs baart zorgen. Vraag is hoe we het verbruik omlaag kunnen 
brengen. Na enige discussie wordt besloten de hulp van een energiecoach in te 

roepen. Het dagelijks meten van het energieverbruik, geeft inzicht in de kosten 
van het verwarmen van b.v. de kerkzaal voor een dienst en wat het kost de 
kerkgebouwen op 14 graden te houden( en wat het oplevert deze temperatuur te 

verlagen). Wordt vervolgd. 

Nauwgezet wordt nagegaan wat er nog allemaal georganiseerd en gedaan moet 
worden voor de Adventsmiddag en Kerstavond. 
We besluiten de geplande dienst op zondagmorgen 29 januari te laten vervallen 

en met onze gemeente ’s middags het toneelstuk ‘Een ontmoeting met gevolgen’ 
in de kerk in Sappemeer te bezoeken. Hiervoor moet wel het vervoer geregeld 

worden.  

Op 19 april 2023 (1e zondag na Pasen) is DG Haren te gast in de dienst in Gro-

ningen. Ds. K. van der Werf gaat voor. Op 13 augustus 2023 komt DG Groningen 
bij ons en nemen zr. J. Brouwer-Huisman mee als voorganger.  

Br. Blanksma meldt vanuit de Ledenraad dat daar aandacht is voor niet meer in 

gebruik zijnde oude Vermaningen en wijst op de Stichting Oude Groninger Ver-
maningen als alternatief voor de Stichting Oude Groninger Kerken. 

De volgende kerkenraadsvergadering op 10 januari 2023 (i.p.v. 3 januari). 
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.45 de vergade-
ring. 

Mads Haadsma 
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Kerst en een weetje over de kerststal 

Dinsdagochtend 6 december 2022: themaochtend Doopsgezinde Gemeente Ha-

ren met dit keer, hoe kan het ook anders, als thema ‘kerst’. Het begin van de 
bijeenkomst  was goed:  eigen gemaakt appelgebak bij de koffie, omdat één van 
de deelnemers jarig is op 5 december. Maar tijdens de koffie en het appelgebak 

ging het gesprek ineens over kerststallen. En met twee leden in ons midden, die 
in Limburg hebben gewoond, wisten deze twee mensen zeer bijzondere dingen te 

vertellen over de gebruiken van de kerststal. Want als je de kerststal opzet in je 
huis ofwel onder de boom, dan mag je eigenlijk nog niet de drie koningen ín de 

kerststal zetten.  

De drie koningen moet je op afstand van de kerststal neerzetten, zodat het dui-

delijk is dat ze in aantocht zijn. Pas op 6 januari mag je ze ook daadwerkelijk in 
de kerststal neerzetten, omdat ze dan eindelijk gearriveerd zijn.  

Met vele anderen wist ik niet van dit gebruik, maar het is eigenlijk wel heel lo-
gisch. Want je viert eerst met  kerst de geboorte  en daarna pas de komst van 
de drie koningen. Weer wat geleerd, dacht ik bij mezelf!  En zo zie je maar meer 

waar interculturele contacten met het Rooms katholieke Limburg toe leiden. 

Goede kerstdagen toegewenst, 
Groeten van Klaas en Marjan van der Werf 

Zusterkring 

Op maandagmiddag 14 november hielden we onze bijeenkomst weer in de Voor-
hof. Er waren 11 leden aanwezig en 2 gasten. We begonnen met het zingen van 

lied 280: De vreugde voert ons naar dit huis. Bij het delen van lief en leed, waar 
Lidy ons vertelde over haar zuster, die onlangs in Nieuw-Zeeland overleed, een 
voormalig lid van de Zusterkring was. Ze emigreerde al in 1954. Na het drinken 

van een kopje thee, pakten we ons onderwerp op: De Amish. 

Om een goed beeld te krijgen had Gerbrig een overzicht gemaakt van de ge-

schiedenis. De Amish zijn oorspronkelijk de volgelingen van Jakob Amman, 
(1644-1720?), een Zwitserse Wederdoper die een geloofsgemeenschap stichtte. 
De Amish vluchten vanwege vervolging naar Duitsland en Nederland. Ze werden 

door William Penn uitgenodigd om naar Pennsylvania te komen.  
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Vandaar hebben ze zich verspreid over Amerika. In Europa zijn de Amish opge-
gaan in mennonitische of doperse gemeenschappen.  

Kenmerkend voor de Amish zijn hun strenge discipline en compromisloos volgen 

van de opvattingen van hun voorouders van de Bijbel. Akke de Jonge is in 1959 
een jaar in Amerika geweest via het MCC Trainee-programma. Hier heeft ze ken-
nis gemaakt met de Amish. In 1998 is in de doopsgezinde kerk in de Noordoost-

polder 1998 een tentoonstelling gehouden over de Amish. Akke heeft vele foto’s 
verzameld en poppen gemaakt met de “non” gezichten, want de Amish mogen 

geen afbeeldingen van mensengezichten maken. We konden ook een aantal 
quilts bekijken. Jantiena de Vries heeft een wandkleed met Amish afbeeldingen 

gemaakt, die enkele weken in de kerkzaal heeft gehangen. Anne Geertje leende 
ons enkele quilts in de originele Amish kleuren, door haar moeder waren ge-
maakt. 

We hebben genoten van de voorwerpen en van de verhalen van Akke. Het is 
voor ons moeilijk voor te stellen dat deze mensen nog steeds kunnen leven als 

100 jaar geleden. Hartelijk bedankt voor deze zeer aangename middag. 

De voorbereidingen voor de Adventsmiddag op zondag 18 december 16.00 uur 
zijn in volle gang. We hopen veel gemeenteleden te kunnen ontvangen; ook niet 

leden, partners en vrienden zijn welkom. 

Gerbrig Rietema 

Uit de Zusterkring 

Op 9 januari 2023 komt de Zusterkring om 14.00 uur bijeen in de Voorhof. We 
hebben dan de feestdagen achter de rug en het is midden in de winter.  

We hebben elkaar vast weer veel te vertellen. Ik hoop dat ieder van ons een her-
innering uit 2022 met ons wil delen. Een gedicht, kranten artikel, voorval in de 

familie, er zijn vast vele verhalen.  

Heel gezellige feestdagen gewenst 

 en een voorspoedig nieuw jaar. 

Gerbrig Rietema 
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Adventsmiddag, DG Haren, 18 december 2022 
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AdOpbrengst adoptieprogramma 2022 

Zoals bekend is er bij iedere dienst de gelegenheid om een bedrag te storten in 

de adoptiethermometer in de gang. Ook wordt er gecollecteerd in de dienst voor 
onze adoptiekinderen. Jaarlijks in december wordt de opbrengst overgemaakt 
naar Doopsgezind WereldWerk. WereldWerk besteedt dit geld ten behoeve van 

kinderen in Brazilië, Paraguay en Tanzania.   

De opbrengsten waren als volgt: € 

December 2021   4,00 
Januari 2022   8,50 
Februari 2022 95,20 

Maart 2022  12,10 
April 2022  131,55 

Mei 2022 18,15 
Juni 2022 62,62 
Juli 2022 14,15 

Augustus 2022   7,00 
September 2022 32,85 

Oktober 2022 85,40 
November 2022  193,00 

Totaal   664,52 

Deze maand zal de opbrengst ad € 664,52, samen met de bijdragen ad € 515 
van diverse leden en belangstellenden en € 20,48 van het Jeugdfonds, in totaal 
derhalve € 1.200 worden overgemaakt naar WereldWerk. 
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Gezamenlijke dienst Groningen, 
Haren en Roden met m.m.v. het 
Koor, 11 december 

Een prachtige gezamenlijke warme kerkdienst.  
Waarin Nick Everts ons een verrassende kijk gaf 

op de maagdelijkheid van Maria.  Het Koor zong 
weer als vanouds, prachtig! Ook werd er in deze 
dienst de quilt overhandigd die hopelijk ergens 

een mooi plekje in de kerk krijgt. 
Onderstaand stukje verteld het hoe en wat over 

de quilt. 

Een quilt voor de kerk 
Anderhalf jaar geleden is Annewyp Vellinga overleden, lid van de Doopsge-

zinde Gemeente Groningen. Als quilster kende ik haar al, later ook als 
wijkcontactpersoon en o.a. hulp bij haar verhuizing. Na haar overlijden 

heb ik contact gezocht met haar zus, Jet en Pier Nijholt-Vellinga. Zij zijn 
vanmorgen ook hier. Uitgelegd dat de quiltgroep Haren, opgericht door 
Bettty Hoekema-Biezeveld, materiaal zou kunnen gebruiken voor het ma-

ken van comforters; dekens in drie lagen voor o.a. vluchtelingen (M.C.C. - 
Mennonite Central Commitee). Zoals bij veel quilters kende ook Annewyp 

UFO’s – Un Finished Objects ! Wij mochten die afmaken en verwerken. De-
ze quilt vonden wij zo mooi, een herinnering aan haar in ons kerkgebouw. 

Als quiltgroep hebben we hieraan gezamenlijk gewerkt, waaraan Marga 
Oosterbaan-Hoekstra het leeuwenaandeel bijdroeg. De quilt als herinne-
ring, hier met naam en toenaam – zie achterkant – en het vele andere 

materiaal nu ergens anoniem in de wereld.  
Met dank aan Jantiena de Vries-Durksz die dit tijdens het aanbieden van 

de quilt, aan het begin van de gezamenlijke dienst in Groningen voorlas, 
omdat ik zelf niet aanwezig kon zijn. 

Lamkje Postma 
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40-dagenkalender

Woensdag 22 februari 2023 is het as-woensdag. Dit is de eerste dag van wat wij 

aanduiden met de 40-dagen tijd. Deze 40-dagentijd eindigt op paaszondag. 
De 40-dagentijd is voor de Katholieken een tijd van vasten, voor de Protestant-
ste kerken meer een tijd van bezinning. 

Als GDS hebben wij al enige jaren de traditie om deze bezinning mede vorm te 
geven door samen een 40 dagen kalender te maken. Elke dag een tekst die ons 

tot reflectie en bezinning uitdaagt. 

Net als andere jaren vragen wij uw input voor deze kalender. De kalender zal 
weer naar alle leden in het GDS gestuurd worden maar ook digitaal beschikbaar 
zijn voor andere Doopsgezinde gemeenten in Nederland op verzoek. 

Indien u een bijdrage wilt leveren maar niet uw naam onder de tekst wilt hebben 
kunt u dit aangeven. 

De input voor de kalender kan tot 15 januari 2023 naar het secretariaat van de 
GDS gestuurd worden: 

Anne-Geertje Hoekema per mail: 
aghoekema@riepma.com 

Namens de GDS,  
een zusterlijke groet, 

Anne-Geertje Hoekema 
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Logeerhuis De Opstap zoekt vrijwilligers: 
“Anders moet ons huis misschien dicht” 

Logeerhuis De Opstap aan de Molukkenstraat in Stad maakt zich zorgen over het voortbestaan. Het 

logeerhuis komt vrijwilligers te kort die voor de stichting aan het werk willen. 

De Opstap is een logeerhuis voor mensen die een ziekenhuisopname achter de 

rug hebben, nog een beetje moeten herstellen maar dat thuis niet goed alleen 
kunnen. Ook kunnen er mensen terecht die normaalgesproken gebruik maken 
van een mantelzorger. Als die mantelzorger er om wat voor reden tijdelijk even 

niet kan zijn, kunnen die mensen bij het logeerhuis terecht, voor maximaal 3 
weken en 10 euro per nacht. 

“We hebben al een fantastische groep van 45 vrijwilligers,” vertelt bestuurslid 

Kees van der Helm. “Dat zijn mensen die heel veel plezier hebben in hun werk, 
en het ook met elkaar heel erg leuk vinden. Maar buiten die 45 hebben we er 
echt nog wel 10 nodig. Mocht het zo zijn dat we niet genoeg vrijwillgers kunnen 

enthousiasmeren dan zullen we de deuren misschien wel moeten sluiten,” aldus 
Van der Helm 
“Je krijgt er zo veel voor terug” 

Rennie Smit is vrijwilliger bij De Opstap. Toen ze werkloos werd zocht ze een 

plek om haar tijd nuttig te besteden. Dat werd het logeerhuis. “Ik zorg graag. Ik 
wou graag wat afwisseling en wat contact met mensen, en zo ben ik hier terecht 

gekomen.” De vrijwilligers van De Opstap hebben volgens Rennie allemaal wat 
gemeen: “We zijn allemaal heel erg zorgzaam, dat moet wel een beetje in je zit-
ten. Dat je het mensen graag naar de zin maakt en dat je mensen een beetje in 

de watten wil leggen.” 

Er zijn dus extra vrijwilligers nodig om het voortbestaan van het logeerhuis te 
borgen. Rennie doet dan ook een dringende oproep: “Ik zou zeggen: kom erbij, 
het is zo leuk om te doen, om er te zijn voor mensen en om te zorgen voor men-

sen, je krijg er zo veel voor terug. Versterkt ons team!” 
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Bewoners Sprank schitteren in kerstfilm 

ZWOLLE –Stichting Sprank brengt in december een kerstfilm uit waarin bewo-

ners, begeleiders en vrijwilligers van Sprank het kerstverhaal vertellen. In de 
sfeervolle stal van dagbestedingslocatie ‘Boerderij Fraam’ in Middelstum, kwa-
men deelnemers en begeleiders bijeen om te zingen en acteren. Tussen zang en 

spel door, vertelt geestelijk verzorger Marije Vermaas het kerstverhaal. 

Bij Sprank werken christenen met hart en zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Dat doet Sprank op circa dertig woonvormen en een aantal dag-

bestedingen in Nederland. Sprank gelooft dat elk mens van betekenis kan zijn en 
mag sprankelen. Vanuit die gedachte kwam het idee voor de kerstfilm tot stand. 

Het enthousiasme van de verteller, het koor en de acteurs maakt dat de film een 
feestje is om naar te kijken! Vanaf 16 december is de kerstfilm voor iedereen te 

zien op het YouTube-kanaal van 
Sprank: https://www.youtube.com/@Stichtingsprank1. 

Meer informatie over Stichting Sprank: www.stichtingsprank.nl 

https://www.youtube.com/@Stichtingsprank1
http://www.stichtingsprank.nl/





