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Hoofdartikel

De paaswake
“Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze
van verdriet in slaap waren gevallen, en hij zei tegen hen: “Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Lucas 22:45,46
Het lukt me tegenwoordig erg goed om op tijd naar bed te gaan, en dus om 8
uur ’s morgens gewekt te worden. Van verdriet en bezorgdheid ben ik van een
avond- en nachtmens een ochtendmens geworden. Geen late journaals meer, of
nieuws in de herhaling, tafelgesprekken met beschouwingen. Ik houd het niet
meer vol deze paaswake in de 21e eeuw.
Ik herinner me nog de paassymboliek van het leven dat uitbot, de dode takken
waar weer levend groen aan ontspruit, de lieflijke paaseitjes, decoratief in
bloemstukken, ‘paasfeest’ inmiddels omgedoopt tot ‘lentefeest’.

En waarom ook niet. Hoeveel mensen zouden bovenstaande tekst nog kunnen
thuisbrengen, als komend uit het lijdensverhaal van Jezus. Hoeft ook niet: Aan
Pasen hoef je je geen buil meer te vallen. Pasen is een lentefeest.
In kerkelijke kring wordt de geschiedenis Pasen levend gehouden. Met de bedoeling waakzaam te zijn met het gedenken van de Rechtvaardige in wiens leven en
sterven we het lijden van de rechtvaardigen herkennen onder het geweld in de
geschiedenis.
Daarom ‘de Stille Week’ waarin ‘het lijden van de Heer wordt herdacht, en van
dag tot dag ritueel wordt nagespeeld, van Palmpasen tot ‘de drie dagen’: Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, met als slot vaak de Paasnacht waarin ‘gewaakt wordt’ tot het licht aanbreekt. Paasmorgen.
Liturgisch niet al te hoog begaafd, en ook al ongevoelig voor hoogtijdagen, lukt
het nooit zo om liturgisch ‘mee te waken’ in de lijdensweek. Alleen de teksten,
van het lijden en de opstanding, zijn voor mij nooit cliché geworden, die komen
altijd rauw naar binnen, en enigszins met geknepen keel naar buiten als ik ze
voor moet lezen in de Gemeente die zich de oude teksten wil blijven herinneren,
omdat ze de zin en de betekenis zijn van Gemeentezijn. De ontroering wordt me
gauw te machtig. Óók rond Pasen.
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En nu moet er heel onliturgisch weer gewaakt: Elders klinkt het gebed van ‘de
Mens’ opnieuw: “God geef dat dit uur voorbij gaat”.
Nog weer verderop staat een man met een vertrokken kop van haat te brullen
over ‘broeders die elkaar schouder aan schouder vinden in de ‘vredesmissie’ die
hij heeft bevolen. Luid citeert hij Jezus’ gebod van de liefde: “Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden”.( Johannes 15: 13)
Ik merk dat ìk het in ieder geval, net als de leerlingen, niet meer opbreng om te
waken, van verdriet zoek ik mijn bed op, maar, net als de leerlingen word ik bij
herhaling wakker gehouden: “Waak, en bidt dat jullie de beproeving doorstaan”.
Tjalling Kindt
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Kerkdiensten en
Activiteiten

Zondag 10 april, Palmpasen
10.00 uur ds. Nick Everts

Zondag 3 april
17.00 u. Vesper volgens Taizé traditie (’s morgens geen dienst)

Witte Donderdag 14 april,
Avondmaal
19.30 uur ds. Renze P. Yetsenga
Kleine Oecumene te gast in de
Doopsgezinde kerk

Dinsdag 5 april
10.30 uur Koffiemorgen
Woensdag 6 april
14.00 uur Schilderen achter glas met
ds. Tjalling Kindt
19.30 uur Gemeenteavond
Eerste indrukken ds. Nick Everts

Goede Vrijdag 15 april
19.30 uur ds. W. Tinga
te gast in Remonstrantse kerk
i.h.k.v. Kleine Oecumene
Coehoornsingel 14 9711 BS

Vrijdag 8 april
16.00 uur DoRe-Café in de Doopsgezinde kerk: voorstelling ‘Het Orakel’
van muziektheatergroep LEKSCompagnie. Entree € 10,- incl. consumptie. Pinnen mogelijk.

Stille Zaterdag 16 april
21.00 uur ds. A. Boonstra
te gast in Lutherse kerk
i.h.k.v. Kleine Oecumene
Haddingestraat 23 9711 KC

Zaterdag 9 april
10.30 uur Voorjaarsstudiedag Doopsgezinde Historische Kring.
Thema: ‘Middeleeuws christelijke tradities als basis voor het geloofsleven
van Menno Simons’
€ 25,- incl. koffie, thee en lunch, aanmelden noodzakelijk, bij de secretaris secretaris@dhkonline.nl
eventueel 06-10684375

Zondag 17 april, Eerste Paasdag
10.00 uur ds. Tjalling Kindt
Dinsdag 19 april
17.30 uur Doperse Dis,
maaltijd voor dak- en thuislozen
Woensdag 20 april
Redactievergadering
Donderdag 21 april
19.30 uur Broederkring
Vrijdag 22 april
20.00 uur Orgelconcert Eeuwe Zijlstra
Zondag 24 april
10.00 uur Menno Hofman

De diensten in de doopsgezinde kerk kunt u ook live én na afloop volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen
De Stille Zaterdag-viering in de Lutherse kerk kunt u online volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2253-Evangelisch-Lutherse-Gemeente-Groningen
De Goede Vrijdag-viering in de Remonstrantse kerk kunt u volgen via:
https://www.youtube.com/channel/UCEA2IMixmRTaaY3cRDXxKBw
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Kort verslag KR vergadering van 22 februari 2022
Na de opening leest Anette een vrije interpretatie van het gebed van
Franciscus: ‘Make me a channel of your disturbance’: Een oproep om opstandig
te zijn én te luisteren.
Deze tekst is ook besproken in het wekelijkse digitaal café dat elke
dinsdagavond plaatsvindt, oorspronkelijk ontstaan vanuit Dopersduin, waar
mensen uit heel Nederland en ook daarbuiten aan deelnemen.
Eerst een korte terugblik op de ledenvergadering van 20 februari waarin
Nick Everts beroepen is tot predikant van de DGG, voor 0,5 FTE voor 5 jaar.
Nick was blij en verheugd met de uitslag van de stemming.
Vanuit de GDS zijn alle berichten ook positief; per 1 mei begint Nick in de GDS.
Op zeer korte termijn zullen het DB en Nick overleggen en een voorstel
maken voor de invulling van het aantal uren dat Nick heeft, ook in overleg met
de GDS. Op 13 maart om 14.00 uur is de intrededienst van Nick, voor
zowel DGG als GDS. Er zullen veel genodigden zijn en de verwachting is
een volle kerk. Gelukkig kan dat weer nu de coronamaatregelen steeds verder
versoepelen. De voorbereiding voor deze dienst zal volgens het al bestaande
draaiboek ter hand genomen worden.
De kennismaking met de gemeenteleden zal via de wijkbijeenkomsten
worden georganiseerd.
Op 6 maart zal er tijdens de dienst, waarin Tjalling Kindt voorgaat,
aandacht besteed worden aan het afronden van zijn periode van adinterim en consulentschap. Tjalling heeft aangegeven dat hij als vrijwilliger een
aantal zaken wil voortzetten: de poëziegroep, de schildergroep en de
koffiemorgen.
In overleg met Tjalling Kindt, Renze Yetsenga en Saakjen van Hoorn
is afgesproken dat zij met z`n 3-en het ouderenpastoraat op zich nemen. Ieder
zal dan een min of meer vast clubje onder zijn/haar hoede hebben, en
alles in overleg met Nick. De KR is hier heel erg blij mee.
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Het laatste bespreekpunt op de agenda is de Open ruimte; de inhoud er van en
de plaats tijdens de dienst. De Open ruimte is oorspronkelijk ontstaan om te
kunnen reageren op datgene wat in de dienst naar voren is gekomen. Er wordt
ook vaak op andere manier invulling aan gegeven; wat er leeft bij mensen.
Vanwege de digitale opname is de Open ruimte nu `uit de dienst getrokken`.
Er wordt besloten de Open ruimte weer tijdens de dienst te doen; als voorheen,
dus na de overdenking en orgelspel. Het voorstel is de opname dan even te
stoppen en bijv. een tekst te tonen over de Open ruimte.
Nog kort:
De zondagschool is weer gestart; eerst 1 keer per
maand. Er wordt nog gezocht naar extra mensen die de
zondagschool willen leiden.
Op 15 februari was weer de eerste ‘live’ Doperse Dis:
Alles is heel goed verlopen. Er zijn een aantal nieuwe
vrijwilligers, maar extra ‘handen’ zijn nog zeer welkom.
Op 15 maart is de volgende Doperse Dis.
Sjoukje Benedictus, notulist

In memoriam Cornelis Lambertus – Kees - de Koster
*2 augustus 1934, Amsterdam

+23 februari 2022, Haren

Op donderdag 3 maart was de afscheidsplechtigheid op de natuurbegraafplaats
Hillig Meer, Eext, waar Kees de Koster werd begraven. Met zijn kinderen overdachten we zijn 87-jarige leven.
Kees leerde ons lid zr. Hinke Smidt kennen en in 2011 trouwden zij. Hinke was
de weduwe van Ben Stuitje. De ouderen in onze Gemeente hebben hem zeker
wel gekend. Kees ging met Hinke mee naar de diensten in de Doopsgezinde Gemeente Groningen waar hij zich wonderwel thuis voelde. Dat was vanwege zijn
Rooms Katholieke achtergrond heel bijzonder. Het persoonlijke, het niet afstandelijke; de overdenkingen waarin een lezing uit de Bijbel verbonden werd met
het leven van alle dag, dat raakte hem en sprak hem aan. Daarom liet hij zich
inschrijven als vriend- en belangstellende. Als inmiddels gepensioneerd predikant
leerde ik Kees kennen in Gieten. Hij vertelde van zijn leven, zijn jeugd in Amsterdam Oud-west. De zaak van zijn vader, de vijf jaren van de Tweede Wereldoorlog, de honger, de ruilhandel van sigaren en sigaretten met het vlees van de
bevriende slager. Maar ook zijn langdurig dienstverband bij de K.L.M. Door vele
reizen naar onze familieleden in Californië, Nieuw Zeeland, Australië en Hong
Kong hadden we meer dan voldoende gespreksstof.
Hinke en Kees verhuisden naar het Raadhuisplein in Haren. Na een tijd werd
Hinke opgenomen in De Dilgt en later kreeg ook Kees daar een appartement.
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Het leven werd steeds moeilijker en tenslotte verlangde Kees naar het einde.
‘Het is goed zo’, zei hij, ‘wij hebben samen een hele gelukkige tijd mogen beleven!’ Samen hadden ze ook het graf op de natuurbegraafplaats uitgezocht.
Zo blikken we terug op een goed, welbesteed leven, met hoogte- en dieptepunten, geluk en verdriet. Bij de graflegging lazen we het lied ‘Een mens te zijn op
aarde’ (807).
Een mens te zijn op aarde is eens voorgoed geboren zijn
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde is leven van de wind.
De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels maar mensen gaan voorbij.
Een mens te zijn op aarde is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde als alles is volbracht.
Zo hebben wij uit handen gegeven, Kees de Koster, opgenomen in de vrede van
de Eeuwige.
Ds. Renze Pieter Yetsenga

Taize-viering zondag 3 april, 17.00 uur
Vanuit de kerkenraad worden op enkele zondagmiddagen vieringen op een “andere wijze” georganiseerd. Op zondag 3 april zal er een viering worden gehouden
in de traditie van Taizé, de oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. De
viering begint om 17.00 uur.
Onze organist Eeuwe Zijlstra zal de Taizé-liederen spelen, Diederik en Vicky verzorgen de gebeden en lezingen. Ook is er ruimte voor stilte.
Iedereen is welkom!

8 april: Muziektheater in het DoRe-Café
'Het Orakel : een hedendaags mysteriespel’

Het tweetallig gezelschap LEKS Compagnie uit Amsterdam brengt sinds 2012
verhalen op het snijvlak van klassieke muziek en theater: muziektheater voor
een breed publiek; ontroerend, confronterend actueel en altijd verrassend dichtbij, in een intieme setting en met een spirituele inslag.
Op vrijdagmiddag 8 april, vanaf 16.00 uur geven Chris Koolmees (vormgever en
regisseur) en Ekaterina Levental (zangeres, actrice en musicus) 70 minuten lang
een muziektheatrale soloperformance.
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Het muziekstuk is “Via Crucis” van Franz Liszt (gebaseerd op koralen van
Bach): hymnen, gezongen in unisono zang, “waarbij de grenzen van de tonaliteit
worden opgezocht”, met harpmuziek - door de zangeres zelf tevoren gespeeld.
Dit combineert LEKS compagnie met de 22 gedichten van de schrijfsters Eva
Gerlach en Sasja Jansen, uit hun ‘groet god: een dialoog tussen mens en
god’.
Motto van het gezelschap is: “met verhalen bedwingen we onze angst voor het
onbegrijpelijke, het onverklaarbare en het zinloze, want verhalen vormen de basis voor begrip en inzicht”.
Misschien geeft het onderhavig muziektheaterstuk (een week vóór goede vrijdag), al iets te denken over het verhaal van de lijdensstadia van Christus (via
crucis), dat hier ‘verteld’, verklankt, gezongen en in dialoogvorm besproken
wordt.
LEKS Compagnie zegt daarover: “Gevangen tussen houvast en doel wil de mens
ontsnappen aan het ongrijpbare mysterie, en verbeeldt zich een god naar eigen
evenbeeld: het stuk toont een onvermijdelijke dialoog op de kruisweg tussen
eeuwigheid en vergankelijkheid. En als dan niets nog zeker is, rest ons enkel de
zekerheid van het niets.”
locatie
datum:
tijdstip:
entree:
consumptie:
spel, zang&harp:
tekst 'groet god':
muziek:
concept, regie & vormgeving:

doopsgezinde kerk; kerkzaal
vrijdagmiddag 8 april 2022
16.00 uur (duur: 70 minuten)
€ 10,- (aan de zaal, contant of pinpas)
gratis
Ekaterina Levental
Eva Gerlach & Sasja Janssen
Franz Liszt’s Via Crucis, (bewerking)
Chris Koolmees
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Doopsgezinde Historische Kring 9 april in Groningen
De DHK houdt haar voorjaarsstudiedag 2022 voor het eerst sinds jaren weer
eens in onze kerk. De dag heeft als thema: ‘Middeleeuws christelijke tradities als
basis voor het geloofsleven van Menno Simons’.
Dit op basis van het boek dat in 2021 uitkwam: 'Geleefd geloof' uit, dat als ondertitel had: ‘het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen 1200–1580’: een
prachtig rijk geïllustreerd boek voor breed
publiek. Uit deze eeuwen zijn nauwelijks
geschreven bronnen over het onderwerp
bewaard gebleven. Hóe kunnen we dan iets
weten over het geloofsleven in de talloze
kerken en kerkjes?
Er zijn heiligenbeeldjes, reliekdoosjes, pelgrimsinsignes en gebedenboekjes. En die
vertellen veel over de middeleeuwse geloofscultuur. Er waren ook religieuze broederschappen én kleine huisgemeenschappen.
De redacteuren van de bundel, Anneke Mulder en Rolf Bremmer hebben met een
groep auteurs een rijk beeld geschetst hoe religiositeit doorwerkt in het dagelijks
leven.
Er worden drie lezingen gehouden en er is (voor de niet-stadjers) een excursie
langs kerk en hofje van Pelstergasthuis dan wel Pepergasthuis (ter keuze: ook
voor stadjers als die deze hofjes nog niet kennen).
De lezingen zijn van:
Rolf Bremmer: ‘Een christelijk venster op de Friese landen vóór de Reformatie’.
Hij is gespecialiseerd in middeleeuwse taal en cultuur rond de Noordzee. Tot
2015 was hij hoogleraar Engelse filologie en bijzonder hoogleraar Fries in Leiden.
Susanne de Jong: ‘Geloven met een boek op schoot, leescultuur en geloofspraktijk in huiselijke kring in de laatmiddeleeuwse Friese landen’
Zij is historica en werkt bij de Bijzondere Collecties van de Radboud Universiteit
in Nijmegen.
Bert Looper: ‘Religieuze verenigingen, zorg voor de naaste’
Hij is voormalig directeur van ‘Tresoar’ Leeuwarden en mede-auteur van het
boek.
De dag begint om 10.30 met koffie, met van 12.30 tot 13.20 uur een lunch en
eindigt om 15.30 uur.
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Kosten deelname € 25,- (inclusief koffie thee en lunch) Te voldoen aan de ingang.
Ook niet-leden van de DHK zijn hartelijk welkom.
Maar aanmelden van tevoren is noodzakelijk !
via:secretaris@dhkonlne.nl of eventueel via: 06-10684375

Orgeldag Noord Nederland zaterdag 14 mei a.s.
Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in
mei feest voor vele orgelminnaars. Al vele
jaren is deze dag als Orgeldag NoordNederland bekend, een dag waarop in Noord
Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel kerken de deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld.
De dag wordt georganiseerd door de Stichting Hinsz-orgel Leens.
Ook dit jaar doet onze Gemeente daar weer
aan mee en wordt ons Marcussen orgel die
dag door diverse (amateur) organisten bespeeld; uiteraard is onze eigen organist
Eeuwe Zijlstra hierbij ook betrokken.
Op zaterdag 14 mei is onze Vermaning geopend van 10.00 – 16.00 uur
We kunnen die dag natuurlijk niet zonder gastvrouwen en gastheren. Het zou fijn
zijn als u die dag 1 of 2 uurtjes aanwezig wilt/kunt zijn.
Ik zie uw reactie graag tegemoet!
Tiny Spanjer, t: 050 5776983/06 237 59093
e: tin.spanjer@planet.nl
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Bezoek DG Hamburg, 23 t/m 25 september 2022
Het bezoek van de DG Hamburg 2 t/m 4 september a.s. wordt verschoven naar
23 t/m 25 september!!
Dit i.v.m. het vertrek van Marius van Hoogstraaten uit Hamburg. Hierdoor zal de
DG Hamburg begeleidt worden door pastor Markus. Die heeft begin september
vakantie en daarom kan het niet doorgaan in het eerste weekend van september.
Het programma is in grote lijnen bekend, meer informatie volgt in het gemeenteblad van augustus.
We zoeken:
•
slaapplaatsen voor bezoek uit Hamburg
•
mensen die willen helpen met de catering:
o vrijdagavond soep koken en broodjes maken
o cake en taart voor bij de koffie na de zondagmorgendienst
•
er wordt catering geregeld voor de warme maaltijd op zaterdagavond en
de lunch op zondag. We zoeken hulp bij het klaarzetten van de tafels, opruimen, enz.
Voor vragen, informatie of opgave kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marjolijn Coolman, of even bellen op 0595-432295 of mailen naar secretariaat
secr.dgg@outlook.com

De dienst van 4 september zal nu geleid worden door mevr Jantien Huisman
De dienst van 25 sept is een samenwerking van Nick Evers en pastor Markus
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gen, zondag 17 april, om 10 uur. Een
blaaskwintet van de Martini Brassband werkt mee aan de paasdienst.
Er is dit jaar geen paasontbijt.

Doopsgezinde Gemeente
Haren

Kerkdiensten Haren
Van de leden

Zondag 3 april
10.00 Ds. K. van der Werf

Op 22 maart is overleden br. Cees
Nanninga op de leeftijd van 95 jaar.
Hij zal herdacht worden in de dienst
op 3 april.

Zondag 10 april, Palmzondag
10.00 Ds. M.C. Meihuizen
16.00 Kliederkerk

Andere activiteiten

Donderdag 14 april
19.30 Paascyclus, Witte Donderdag
verzorgd door gemeenteleden

Maandag 28 maart
19.00 Koor in Roden

Vrijdag 15 april
19.30 Ds. K. van der Werf
Goede Vrijdag, Avondmaalsviering

Maandag 4 april
19.00 Koor in Haren
Donderdag 7 april
19.30 GDS bestuursvergadering

Zaterdag 16 april
19.30 Paascyclus , Stille Zaterdag
verzorgd door gemeenteleden

Dinsdag 5 april
09.45 Themamorgen, ds. K. van der
Werf

Zondag 17 april
10.00 Ds. K. van der Werf, Pasen
met medewerking van een blaaskwintet van de Martine Brassband

Woensdag 6 april
9.30 Kerkenraad

Zondag 24 april
10.00 Ds. Y. Krol

Maandag 11 april
14.00 Zusterkring met ds. K. van der
Werf
19.00 Koor in Haren

Zondag 1 mei
10.00 Ds. K. van der Werf

Woensdag 20 april
Redactievergadering
redactie.dgharen@gmail.com

Bij de diensten

Dit jaar willen we in de stille week
ook in onze gemeente een paascyclus houden. Deze begint op 10 april
met de dienst op Palmzondag waarin
ds. Meihuizen voorgaat. De korte
bijeenkomsten op Witte Donderdag
en Stille Zaterdag om 19.30 uur
worden verzorgd door eigen gemeenteleden.
Ds. Van der Werf gaat voor bij de
Avondmaalsviering op Goede Vrijdag
ook om 19.30 uur en op Paasmor-

Donderdag 21 april
20.00 30+ met gespreksgroep Assen
Maandag 25 april
19.00 Koor in Haren
Maandag 2 mei
19.00 Koor in Roden
Nb. Donderdag 12 mei
19.45 Voorjaarsledenvergadering
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Kerkenraadsvergadering 1 maart 2022
Aan het begin van de vergadering spreken we over de oorlog in de Oekraïne. De
dienst van komende zondag (6 maart) gaat over de situatie in Oekraïne. Ook de
collecte is voor hulp aan Oekraïne. Doopsgezind WereldWerk overlegt met MCC
en de Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties welke maatregelen het
meest effectief zijn en die ook snel kunnen worden uitgevoerd.
zr. J.C. de Vries-Durksz wacht thuis af of ze besmet is met corona. Verder is iedereen aanwezig.
De notulen van de vorige vergadering worden nagelopen. De voorzitter en administrateur hebben van gedachten gewisseld met br. Reidinga over de mogelijkheid tot instellen van ‘Fonds jeugd in de Wereld’. Br. Reidinga staat hier positief
tegenover. Br. Nienhuis zal een opzet maken m.b.t. de fonds. Na behandeling in
de kerkenraad zal het voorstel worden verspreid en in stemming gebracht worden op de ledenvergadering.
Per 25 februari zijn de coronamaatregelen afgeschaald. Omdat corona niet weg
is, blijft enige afstand houden van elkaar nodig. Om samenscholing bij de koffietafel te voorkomen, zal de koffie op te tafeltjes die tussen de stoelen worden gezet, geserveerd worden. Verder gaat de dienst als vanouds en zal ook weer in de
dienst gecollecteerd worden.
De predikant doet verslag van zijn werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de
predikanten meer gaan samenwerken (regioteam). In het kader hiervan neemt
ds. Van der Werf een lezing over van ds. Van Hoorn die thuis zit thuis zit vanwege corona. Daarna spreken we over de taakbelasting van de predikant. Tijdschrijven is lastig. Wel hanteert de ADS een lijstje waarin aangegeven is hoeveel
tijd er voor verschillende taken staat. Naast de vaste taken als kerkdiensten,
kringenwerk en vergaderingen is er tijd voor huisbezoek. De beschikbare tijd
hiervoor is beperkt. Jaarlijks bij elk lid langs gaan is daarom niet mogelijk. Voor
nodige pastorale zorg graag aanmelden. Bij en na diensten en andere bijeenkomsten is er ook contact tussen leden en predikant. Bij werken in een regioteam moet er voldoende aandacht zijn voor de taakbelasting van de predikanten.
In de najaarsledenvergadering hebben we drie liederen geoefend. Het is de bedoeling dat in diensten van de eigen predikant we het ‘Onze Vader’ zingen. (Inlegvel in het Liedboek).
We besluiten in Haren ook een paascyclus te houden. Ds. Van der Werf gaat op
Goede Vrijdag voor in Haren en dit jaar ook met Pasen. Op Witte Donderdag en
Stille zaterdag zal er een bijeenkomst zijn voorbereid door een aantal leden. Besloten wordt geen paasontbijt te houden. Wel komt Ph. Kiemel met een kwintet
uit de Martini Brassband de Paasdienst opluisteren.
Dan volgen de agendapunten voor de voorjaarsledenvergadering op donderdagavond 12 mei. De secretaris treedt reglementair af. Gekeken zal worden welke
taken van het secretariaat door anderen gedaan kunnen worden. De secretaris
overweegt nog tot januari aan te blijven.
De jaarrekening van 2021 wordt voorgelegd en de controlecommissie zal de boeken controleren. Het jaarverslag zal bij de stukken van de vergadering gevoegd
worden (en niet in het Gemeenteblad afgedrukt worden).
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Het voorstel voor een nieuwe invulling van het Jeugdfonds zal worden toegelicht
en in stemming gebracht worden. Aandacht voor de regiopredikant is er bij plannen en vooruitzichten.
Overige punten:
Bij de storm zijn 7 dakpannen van de Vreehof gewaaid. Gelukkig
waren er nog reserve pannen die br. Nienhuis geplaatst heeft.
Op 29 januari 2023 heeft de GDS Korneel Roosma geboekt in de
kerk in Sappemeer met de voorstelling: Ontmoeting met gevolgen.
De intreedienst van ds. Nick Evers is op 13 maart om 14 uur in de
kerk in Groningen. Per 1 maart is hij voor 0,5 fte in de Doopsgezinde Gemeente Groningen en per 1 mei voor 0,3 fte als regiopredikant
in de GDS.
De secretaris treedt na 8 jaar reglementair af op de voorjaarsledenvergadering.
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.
Mads Haadsma

Verslag Zusterkring 14 maart 2022
Op maandagmiddag waren 10 zusters bijeen in de Voorhof. In de inleiding sprak
Gerbrig over migratie, een actueel thema in deze tijd, maar migratie is van alle
tijden. In de Bijbel is het Abraham, die met zijn familie, huisdieren en bezittingen
naar Kanaän trekt.
In de mythologie vlucht Aeneas met zijn zoontje en zijn vader op zijn rug uit het brandende Troje. Zijn vader houdt
het huisaltaar met de goden in de hand.
Ja wat moet je meenemen als je moet vluchten? Foto’s,
identiteitspapieren, geld, sieraden, dagboeken? Zullen de
vluchtelingen ooit terug kunnen keren naar hun vroegere
woonplek, of is die straks zo veranderd en vernield, dat alles onherkenbaar is geworden? Migratie is onthechting, onmacht, opgejaagd worden. De joden kennen de grootste
diaspora, verspreiding of verstrooiing over vele eeuwen de
hele geschiedenis door.
Wat zal er nu gebeuren met de vluchtelingen uit het oorlogsgebied? Het is dramatisch. We kunnen alleen maar hopen op betere tijden voor deze mensen.
Na een kopje thee bogen we ons over de vraag: Wat zijn je eerste herinneringen
aan je grootouders en hoe keek je als kind tegen hen aan?
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Er kwamen hier hele uitgebreide verhalen naar voren. Onze grootouders zijn geboren tussen ongeveer 1860 en 1900. Een hele andere tijd en in onze herinneringen zijn het vooral oude mensen. De kleding was donker, of zwart, de vrouwen droegen vaak bloemetjes schorten, waarbij de banden op de rug gestrikt
waren. Wel verleidelijk om hier aan te trekken als klein meisje. Eén oma droeg
nog klederdracht, een muts met plooitjes, die ingestreken werden met een strijkijzer, dat op de kachel verwarmd werd.
Ook eten is een belangrijke herinnering. Op de marktdag maakte opoe een hele
grote pan met boerenkool. De familieleden gingen naar de markt en kwamen
eten. Of het drinken van chocolademelk, de boterham met pindakaas en dan de
thee, die de hele dag op het petroleumstel stond en zo zwart was, dat het bijna
niet te drinken was. De familiebijeenkomsten op zondagmorgen, koffie drinken
bij opa en oma. Het beroep van de grootvader was ook interessant, vooral de
tramconducteur en als je dan als klein meisje mee mag rijden naar de remise (de
stalling). En de opa, die lantarenopsteker was, dat moet in de tijd van de gaslantarens geweest zijn. Ook geluiden kunnen herinneringen zijn. Voor twee van de
aanwezigen was het lawaai van de melkbussen op de melkfabriek heel speciaal.
Een van ons had een paar tekeningen van haarzelf meegebracht, gemaakt door
haar opa, die ziekelijk was. Ja er werden verschillende ziekten genoemd. Tyfus,
tbc, Spaanse griep, en kanker, maar daar werd niet over gesproken, hooguit
werd er fluisterend K gezegd.
Het zijn maar een aantal voorbeelden van onze herinneringen. De tijd was bijna
te kort.
We sloten de middag af met de afspraak elkaar weer te ontmoeten op 11 april, in
de lijdensweek en dan hopen we dat Ds. Van der Werf in ons midden is en zijn
onderwerp heeft natuurlijk met Pasen te maken.
Gerbrig Rietema
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Update over de activiteiten in Oekraïne
Stel je eens voor
‘Sirenes van het luchtalarm blèren hun waarschuwing in het rond. In paniek zoek je snel
een schuilplaats. Opeens herinneren ijskoude
vingers je eraan dat je in de haast bent vergeten een warme jas aan te doen’.
Dit is op dit moment de werkelijkheid voor
veel mensen in Oekraïne.
Lokale partners
Temidden van al deze ontberingen, werken onze lokale
partners en voorzien ter plekke en waar mogelijk in essentiële behoeften. Ze ontvangen geld en hulpgoederen vanuit
het buitenland, maar kopen, waar mogelijk, ter plekke o.a.
voedsel, medicijnen, dekens, matrassen. Allemaal zaken,
die iedereen momenteel nodig heeft, maar steeds moeilijker
verkrijgbaar zijn. Matrassen gaan naar mensen die in kelders of in trappenhuizen slapen. Verder dienen schoollokalen vaak als onderkomen voor mensen die ‘onderweg zijn’.
Men koopt benzine, zodat mensen per auto verder kunnen
trekken naar een veilig deel van het land.
In de gebieden die nog niet zijn bezet, doen lokale partnerorganisaties hun uiterste best om kwetsbare mensen te
voorzien van eerste levensbehoeften. Denk hierbij aan ouderen, gehandicapten en zieken. Kerken zijn belangrijke punten
geworden voor de distributie van hulpgoederen en verder
functioneren ze ook als een plek van troost in een tijd vol
trauma en stress.
Neem bijvoorbeeld New Hope Center, een geloofsgemeenschap en lokale partner
in Zaporizja. De gevechten in de buurt worden steeds heviger en eisen steeds
meer levens. Het aanwezige team wordt steeds kleiner, maar is gelukkig nog
steeds operationeel. Momenteel tovert men kantoren om tot slaapruimtes, zodat
mensen er kort kunnen verblijven. Het gaat om mensen die dorpen en steden in
het zuiden ontvluchten, zoals Marioepol.
Kijk op de Facebook-pagina: New Hope Center Zaporizja.
De Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties zorgen voor geld en hulpgoederen, maar het bovenstaande maakt duidelijk dat de lokale partners geweldig
werk doen onder zeer moeilijke omstandigheden. Langzamerhand zie je echter
dat men moe wordt. Steeds meer werk moet door minder handen worden gedaan.
Daarom blijft gebed en aandacht heel belangrijk: de mensen in de Oekraïne voelen zich hierdoor zeer gesteund en bemoedigd. Zo beseffen ze dat ze er niet alleen voor staan!
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Opvang vluchtelingen
Na iedere rit met hulpgoederen naar de
grens, worden op de terugweg mensen
naar Duitsland gebracht. Het aantal mensen dat in Bielefeld en omgeving wordt
opgevangen bij particulieren groeit met
de dag en loopt nu tegen de 100 personen. Verder hebben ongeveer 40 mensen
onderdak gevonden in het vakantiehuis
van de Sonnenberg Gemeinde, een
doopsgezinde gemeente in het Zwitserse
Les Mottes, in de buurt van Tramelan.

Andere initiatieven
Ook in doopsgezind Nederland zijn plannen in de maak om mensen uit Oekraïne
onderdak te bieden.
Zodra daarover iets te melden is, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.
Tenslotte zijn een aantal doopsgezinde gemeenten betrokken bij lokale initiatieven.
Kijk ook voor meer informatie over andere doopsgezinde initiatieven op:
www.doopsgezind.nl

Uw financiële steun is en blijft belangrijk
en is welkom op:
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Hulpgoederen naar Jodanië
In het najaar van 2022 gaat er een container met hulpgoederen vanuit Nederland naar Jordanië. De container wordt gevuld met goederen uit Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Wij zullen vanuit Nederland vooral comforters sturen
(een aantal honderd), 1500 gevulde schooltasjes (potloden, puntenslijper, liniaal,
schrijfblok) en 1000 tasjes met spullen voor persoonlijke hygiëne (handdoek,
kam, zeep, tandenborstel, nagelknipper). Doopsgezind WereldWerk coördineert
de internationale contacten. In Jordanië wordt de container door MCC (Doopsgezinde Hulpwerkorganisatie vanuit Noord-Amerika) ontvangen. Zij verdelen de
goederen met lokale hulpwerkorganisaties aan kwetsbare groepen in Jordanië.
Jordanië vangt heel veel vluchtelingen uit de regio op.
Na de zomer verzamelen we de comforters en tasjes. Intussen hebben we een
collecte begonnen om de tasjes te vullen. De inhoud van ieder tasje kost 5 euro.
U kan een bedrag overmaken naar IBAN: nl03 abna 0570 1425 47 met als
doel/beschrijving MCC Tasjes 2022.
In Groningen en Haren zijn teams al ijverig bezig om samen comforters te maken. Wel zoeken we handige mensen met een naaimachine die tasjes voor de
zending in elkaar kunnen draaien. Heeft u geen naaimachine, dan zijn er andere
taken zoals stoffen snijden, koordjes knippen en rijgen, waar we u goed kunnen
gebruiken. We zoeken ook stoffen, zoals oude gordijnen of andere restjes stof
die omgetoverd kunnen worden naar tasjes.
Doet u mee? graag even melden bij Annette Laver via froggyned@gmail.com

-
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Project ‘Groningen Geeft Warmte’: “We laten ze niet in
de kou staan!”
Mensen die kampen met energiearmoede laten we niet in de kou staan. Volgens
onderzoek van TNO kan meer dan de een half miljoen huishoudens in Nederland
niet rondkomen door de uit pan rijzende energiekosten. Door een sterke stijging
van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht
nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel van deze mensen
woont ook nog eens in een slecht geïsoleerd huurhuis. Ze hebben weinig of geen
ruimte om een stijging van de vaste lasten en duurdere dagelijkse boodschappen
op te vangen. Ook met compensatie door de overheid via de energiebelasting,
die alle huishoudens misschien ontvangen, zijn zij niet uit de problemen.
Het project: ‘Groningen Geeft Warmte’ omvat het plan waardoor mensen die de
compensatie van de energiebelasting niet (helemaal) nodig hebben, dat helemaal
of gedeeltelijk kunnen schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds. Dat
fonds is ondergebracht bij de DIRA Haren. Deze Diaconale Raad is het
samenwerkingsverband tussen de diaconieën van de Hervormde Dorpskerk en de
Gereformeerde Gorechtkerk in Haren.
Compensatie eerlijk verdelen
Vanuit dit fonds worden alle schenkingen in samenwerking met Voedselbank
Stad Groningen verdeeld. Dit gebeurt door alle schenkingen om te zetten in
tegoedkaarten. Die kaarten zijn te besteden bij supermarkten aan zelf te kiezen
levensmiddelen. Daarmee kunnen huishoudens die het nodig hebben dus
voorzien in een deel van hun dagelijkse boodschappen. Zij ontvangen dus een
belangrijke bijdrage in de al toegenomen kosten in levensonderhoud en kunnen
vervolgens hopelijk hun energienota betalen.
Hoe realiseren we dit?
Zo’n 500 huishoudens maken gebruik van de Voedselbank Stad Groningen. Als
we al deze mensen met €100,-- tegemoet willen komen, dan is er dus €50.000
nodig. Om dat streefbedrag te behalen hebben wij heel veel hulp nodig. Vandaar
dat we u ook vragen mee te helpen.
Groningen Geeft Warmte roept iedereen in de gemeente Groningen op, om
gezamenlijk van dit project een succes te maken. Zo kunnen wij samen meer
gezinnen helpen en laten wij ze niet in de kou staan.
Doet u met ons mee? U kunt een donatie storten op:
NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen of
op
NL53 RABO 0329 4490 28 t.n.v. De Stadse Voedselbank o.v.v. ‘Warmte’.
Doneren graag voor 30 april 2022. Voor meer informatie:
groningengeeftwarmte@gorechtkerk.nl

18

Algemeen

19

Algemeen

20

