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Jetty Tuinstra-Winkler
Toen Jetty in november 1998 in de redactie van het gemeenteblad
zitting nam, kwam ze het team Loek Huizinga, Annemarie van Hoorn
en Peter Haadsma versterken.
Een jaar later kwam Roelie Nap er bij voor Groningen. In de tussentijd is er ook nog versterking van een paar leden/belangstellenden
geweest. In 2001 is Jantiena de Vries-Durksz er bij gekomen. In 2007
kwam Edith de Jonge erbij voor Groningen.
In het begin gingen we om de beurt bij elkaar vergaderen. De laatste jaren vergaderden we bij Jetty. De vergaderingen waren altijd
erg gezellig. Koffie/thee en natuurlijk altijd wat lekkers erbij.
Na de vergadering nog even bijkletsen. Dan waren we weer overal
van op de hoogte. Jetty zorgde dat de adressen op de stickers werden geprint.
De laatste twee jaar zijn we misschien maar één of twee keer bij elkaar geweest, door de corona. Dat was erg jammer. Er werd telefonisch vergaderd.
In april belde Jetty me op om te vertellen dat ze noodgedwongen
door haar gezondheidsproblemen ging stoppen met de redactie.
We hadden afgesproken dat we nog een keer samen met Loek bij
haar zouden komen om het af te sluiten.
Zo verdrietig dat het niet meer zo heeft mogen zijn.
Jetty, we zullen jou heel erg missen.

Hoofdartikel

Pinksteren als hoogfeest van de in-spiratie!
Soms vragen mensen aan mij: waar haal je je inspiratie elke keer vandaan? Nu
Pinksteren voor de deur staat, zie ik een logisch moment om het eens over inspiratie te hebben. Dat zit hem al in het woord inspiratie: een samenvoeging van de
Latijnse woorden ‘in’ en ‘spirare’. De betekenis is zoiets als inademing of inblazen.
Je zou er ook het Latijnse woord ‘spiritus’ in kunnen herkennen. Dit woord verwijst naar de geest of ziel. Mensen die de geest inademen noemen we begeesterd of bezield. Zo iemand krijgt de geest (het leven) ingeblazen. Het is de tegenhanger van iemand die de geest geeft en sterft.
Voordat ik de stap naar Pinksteren zet, moet ik nog verder terug. In het oerbegin
van Genesis wordt de mens geschapen. De geest van God die al voor de schepping over de oervloed zweeft, krijgt een bijzondere rol. God maakt de mens namelijk uit stof of aarde en blaast de mens levensadem in. Alsof dit verhaal wil
uitdrukken dat Gods geest de mens tot leven wekt.
Belangrijk is om te weten dat het woord voor Gods geest (ruach) ook vaak verbonden is met de wind. Een natuurverschijnsel dat in de oudheid mysterieus
overkwam. De wind wakkert vuren aan, duwt schepen over water, doet bomen
bewegen en droogt het land. Soms zacht, soms woest en met veel lawaai. De
wind leek een levend wezen zonder lichaam, werkzaam, rusteloos, tijdloos jong,
soeverein vrij en zonder grenzen door de hele wereld varend, nodig voor de
mensen, maar onvatbaar, machtig en vreeswekkend.
Vanuit deze achtergrond herken je in het Pinksterfeest een aantal elementen.
Nadat Jezus de geest gaf (stierf) bleven zijn volgelingen verdrietig achter. Een
voorbijganger zou zeggen dat er nog weinig leven in zat. Opeens is er die wind
en staan ze letterlijk in vuur en vlam. Bezielt en begeestert. Vanuit die inspiratie
ontstaat een wereldwijde beweging.
Wat heeft dit nou te maken met de vraag waar ik mijn inspiratie vandaan haal?
Ik denk dat inspiratie me vaak komt aanwaaien. Ik probeer me open te stellen,
te oefenen in ontvankelijkheid, en dan ineens krijg ik een bevlieging. Iets of iemand zet me in vuur en vlam. Ik probeer te luisteren naar wat mij (levens)energie geeft en probeer in te schatten of dit ook inspirerend voor een ander kan zijn. Vaak heeft het voor mij te maken met levenswijsheid en de droom
van een betere wereld.
In de Pinksterdienst op 5 juni in Groningen zal ik er nog
verder op ingaan. Voor nu daag ik je uit met de vraag:
wat zet jou in vuur en vlam, wanneer voel jij je begeestert? In de Pinksterdienst verzamel ik de antwoorden.
ds. Nick Everts
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Kerkdiensten en
Activiteiten

Zondag 29 mei
15:00 uur Concert met het Noordelijk Doopsgezind koor in Roden
Geen dienst in Groningen
Donderdag 2 juni
19.30 uur Broederkring
Zondag 5 juni, 1e Pinksterdag
10:00 uur Kerkdienst met aandacht voor doopjubilea
voorganger ds. Nick Everts
Dinsdag 7 juni
10:30 uur Koffiemorgen
Zondag 12 juni
10:00 uur Kerkdienst, voorganger ds. Tjalling Kindt
16:00 uur Midzomermarkt 2022 van het Platform Religie en Levensbeschouwing
Groningen. Thema: “Terug naar normaal – Samen Leven na corona”
Zondag 19 juni
15:00 uur Middagviering, organisatie ds. Marion Bruggen &
ds. Nick Everts
Meer informatie in dit gemeenteblad.
Let op: aanvang 15:00 uur!
Dinsdag 21 juni
17.30 uur Doperse Dis, maaltijd voor dak- en thuislozen
Zondag 26 juni
10:00 u. Kerkdienst, voorganger ds. Renze Yetsenga
Woensdag 29 juni
Redactievergadering
Zondag 3 juli
10:00 u. Kerkdienst, voorganger ds. Saapke van der Meer
De diensten kunt u ook online bekijken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-GemeenteGroningen
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Vakantie predikant

Tussen 9 juni en 18 juni ben ik op vakantie, waardoor ik
niet zal reageren op werkmailtjes en telefoontjes.
Samen met Jasper hoop ik een stedentrip naar Parijs,
Rome, Florence en Innsbruck. Een uitgelezen kans om het
Europese trein- en busnetwerk te verkennen.
Nick Everts

Kort verslag KR vergadering van 26 april 2022
Beno opent en leest vervolgens de inleiding van ‘Inventaris van de oud
doopsgezinde Gemeente Groningen uit 1940’, o.a. “… dat Menno Simons tot
Oudste te Groningen werd gewijd (-in 2022 is dat 485 jaar geleden-)….. hij nam
de functie van leider van de doopsgezinde gemeente …. met 1100 leden ….
doopte Querijn Pieters, de eerste martelaar….” .
Een belangrijk agendapunt vandaag is de terugblik van Nick op zijn inwerkperiode en de intenties voor de komende tijd.
De maanden maart en april stonden in het teken van kennismaking; dit is
ontzettend leuk geweest. Nick is in de kern heel enthousiast over wat hij tijdens
zijn kennismaking in de gemeente gezien en gehoord heeft. Hij heeft gemerkt
dat veel mensen de afgelopen periode wel zwaar hebben gevonden.
20 Mensen hebben gereageerd op zijn brief/mail met vragen. 6 April was een
bijeenkomst over én voortbordurend op de binnengekomen antwoorden; dit was
een zeer boeiende en interessante bijeenkomst.
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De speerpunten voor de komende tijd zijn:
1. Zondagschool en Kliederkerk
2. Tieners; samen met Vicky. Er is een lijst met
namen; ook plannen om de ouders te benaderen.
3. Studenten, jongeren; bijv. een reis naar Taizé
organiseren?
4. Ook gedachten over een groep voor volwassenen.
5. Vernieuwen van de zondagsdienst.
6. Kleine oecumene; bijna alle predikanten in de kleine oecumene zijn nieuw.
Deze zomer worden de gezamenlijke zomervieringen gehouden. Er zal ook
met elkaar gekeken worden welke meerwaarde de samenwerking heeft.
7. Wijkcoördinatoren bezoeken.
8. Ondersteunen op het gebied van pr en communicatie.
Als andere belangrijke agendapunt staat de jaarrekening van 2021 op de
agenda. Deze wordt op de voorjaarsledenvergadering besproken.
Durk heeft een uitgebreide en duidelijke toelichting geschreven en licht hier en
daar nog wat nader toe. Er is een positief saldo (62.484 euro); dat is heel mooi.
Nog kort:
➢ Binnenkort staat een aantal onderhoudsklussen op de planning bij de kerk
o.a. schilderwerk en het onderhoud van de goten. In de zomer zal de
Groene Kamer opgeknapt worden.
➢ Er wordt nagedacht over de manier van informatievoorziening en
publiciteit in de toekomst, samen met de DG Haren en de andere GDS
gemeenten.
➢ Op 2 juli houdt de KR hun jaarlijkse bezinningsdag.
Sjoukje Benedictus,
notulist

Zondag 5 juni – aandacht voor doopjubilea
Het is inmiddels een goede traditie in onze Gemeente een doopjubileum te vieren. Wij zijn hier in 2005 mee begonnen en een aantal van u heeft dit jubileum
dus al eerder gevierd. De afgelopen jaren is het niet doorgegaan. Wij vinden het
echter een belangrijk moment en een mooie gelegenheid om stil te staan bij het
feit dat er steeds weer mensen zijn die ervoor kiezen bij een gemeente te horen.
Eeuwen al staat de kerk met Pinksteren stil bij de uitstorting van de Heilige
Geest, als een kleine groep Galileese volgelingen van Jezus na Zijn dood inspiratie krijgt om samen verder te gaan: de geboorte van de Gemeente.
Wij nodigen u graag uit bij deze feestelijke dienst aanwezig te zijn. Samen met u
willen we zo gedenken en vieren wat God met ons begonnen is.
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IN MEMORIAM JITTY MARGARETHA TUINSTRA-WINKLER, Jetty
Geboren: 6 december 1943, Sneek
Overleden: 22 april 2022, Groningen
Op vrijdag 29 april werd in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Groningen
de dankdienst voor het leven van Jetty Tuinstra gehouden. Een dankdienst voor
haar leven op deze aarde, want er is veel om oprecht dankbaar voor te zijn. Voor
wie zij was, hoe ze in het leven stond en wat ze heeft kunnen betekenen voor
mensen. Daarbij is er ook groot verdriet vanwege haar heengaan. Het is ook niet
te bevatten welke strijd zij jaar in jaar uit heeft geleverd om in leven te blijven;
na tegenslag toch weer hoop. Haar levenslust en wilskracht!
Jetty en Dirk kwamen vanuit Appingedam vanuit de Doopsgezinde gemeente
Zeerijp-Zijldijk met attestatie over naar Groningen. Dirk werd boekhouder van de
Doopsgezinde Gemeente; Jetty lid van het Doopsgezind Koor, lid van de muziekcommissie, het archiveren en noem maar op.
Muziek en zang waren een niet weg te denken aspect in haar leven. Het gaf haar
kracht en steun in moeilijke tijden. Geloofskracht, hoop, troost, bemoediging, ze
beleefde het in de kerkdiensten, in de optredens van het kerkkoor. Zij werd op
haar belijdenis gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente Sneek en kreeg als tekst
mee ‘Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het
geloof’ (De Brief aan de Hebreeën 12 : 2). Haar geschreven geloofsbelijdenis is
bewaard gebleven en getuigt van de grote steun van God in haar leven.
Tijdens deze dankdienst klonken de muziekstukken die zij zelf had gekozen, zoals het Zum Eingang, het Zum Evangelium und Credo uit de Deutsche Messe van
Schubert, maar ook het Tibie Paiom waarvan ze voor de leden van het kerkkoor
zorgde voor een correcte uitspraak. We lazen de Tweede Psalm en de Gelijkenis
van de Barmhartige Samaritaan. In de overdenking werd gerefereerd aan haar
inzet voor de mensen in Polen in de periode vóór de muur viel. Hoe zij ook 24
jaar lang het redactiewerk voor het Doopsgezind Gemeenteblad heeft kunnen
verzorgen.
Witte Donderdag 14 april heeft ze in het Martini Ziekenhuis de Avondmaalsviering vanuit de Doopsgezinde kerk nog kunnen volgen. Paasmaandag ging het
snel bergafwaarts en in het nabij-zijn van haar kinderen heb ik voor haar de zegenbede uitgesproken. Zo hebben we onder grote belangstelling afscheid genomen van deze moedige, zorgzame en met mensen begane vrouw die zich volledig herkende in het lied van Willem Barnard:
‘Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht.
O Naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek’. (Lied 512)
In crematorium Hoentocht Groningen hebben wij in besloten kring deze dankdienst voor haar leven afgesloten.
Ds. Renze Pieter Yetsenga
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Een feestelijke dag dinsdag 26 april
Op dinsdag 26 april mocht ik tot mijn grote verrassing een Koninklijke onderscheiding ontvangen, (lid in de orde van OranjeNassau) vanwege het werk dat ik voor onze gemeente doe.
Met een hele goede smoes werd ik naar een locatie in Haren gebracht. Er moest dringend een afspraak worden gehouden vanwege een aantal zaken betreffende het Gasthuis op een neutrale locatie met een
externe relatie. Egbert Huizinga stelde voor om samen te rijden.
Aangekomen bij de Buiten Sociëteit zag ik bij binnenkomst
een feestelijk aangeklede zaal en een tafel met bekende
gezichten, Renze, Pieter, leden van het Gasthuisbestuur,
Beno namens de KR en mijn partner Chris, tja toen werd
het mij snel duidelijk!
Een leuke toespraak door burgemeester Koen Schuiling en
het opspelden van de onderscheiding, bloemen en daarna
een receptie in het Familie Hotel waar veel leden van onze
gemeente klaar stonden om mij te feliciteren, het was geweldig! Heel veel dank aan de mensen die dit in gang hebben gezet en mogelijk hebben gemaakt.
Ik doe dit werk nog altijd met veel plezier dus ga gewoon
door
Tiny Spanjer

Janny Knol–de Vries 12,5 jaar in dienst bij de DGG
Op 18 mei 2022 hebben we stil gestaan bij het heugelijke feit dat onze organist
Janny Knol – de Vries 12,5 jaar in dienst is bij onze gemeente. De KR wilde dat
niet onopgemerkt voorbij laten gaan en heeft Janny in het zonnetje gezet. Met
een bos bloemen en een waardebon heeft de KR zijn waardering willen uitspreken voor het werk dat Janny voor de gemeente doet. Janny verzorgt voor ons
altijd een fantastisch orgelspel.
Janny gaf aan erg blij te zijn met de attenties en benadrukte dat ze met veel plezier
werkzaam is in onze gemeente. Wij danken
Janny voor haar inzet de afgelopen 12,5
jaar en wij hopen dat de gemeente nog
lang mag genieten van haar prachtige orgelspel.
Namens de KR, Gerbrant Fennema
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1 mei 1872 - 150 jaar - 1 mei 2022
Stichting Het Doopsgezind Gasthuis

In 1855 werd de basis gelegd tot stichting van het
Gasthuis door een schenking van de heer broeder Jacob Dijk, lid van de Doopsgezinde Gemeente.
Maar pas in 1872 werd het Gasthuis feitelijk opgericht.
Dus dit jaar 2022 vierde het Gasthuis het 150-jarig jubileum precies op de datum
van oprichting namelijk zondag 1 mei jl.
De viering begon met een kerkdienst waarin Renze Pieter Yetsenga voorging en
Eeuwe Zijlstra het orgel bespeelde. Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van het bestuur hierbij aanwezig te zijn zoals (oud) leden van het Gasthuis bestuur, bewoners, leden en belangstelleden van de gemeente en externe
relaties.
Aan het eind van de dienst hield Dick Verbrugge namens
het bestuur een korte toespraak.
Daarna volgde een gezellig samenzijn in de Mennozaal
waar iedereen bij binnenkomst werd verwelkomd met
een glas prosecco gevolgd door een heerlijk lunchbuffet.
Voorafgaand aan de lezing door Beno Hofman over het
ontstaan van hofjes en meer specifiek over ons Gasthuis
gaf Eeuwe een kort orgelconcert.
De lezing van Beno is terug te zien https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events/recording/165140640002067
Na de lezing was er nog een kort samenzijn en werd er met een kopje koffie/thee nagepraat. Het was een geslaagde dag waar wij als bestuur met grote
tevredenheid op terugkijken.

Namens het bestuur,
Tiny Spanjer
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Doperse Diaconie
In het vorige nummer las u al dat we iedere eerste vrijdag van de maand een
inloopochtend willen houden in de diaconie om mensen te ondersteunen bij het
zoeken naar een baan. Op dit moment zoeken we afstemming met partnerorganisaties in de stad. De eerste inloopochtend zal gehouden worden op 2 september van 09:30 tot 11:30 (en dus niet op 3 juni zoals eerder gemeld). De koffie
en thee staat dan klaar.
Het doel is om mensen te bereiken die zelf niet de middelen of mogelijkheden
hebben om te solliciteren of een brief te schrijven. Die mensen kunnen wij helpen met solliciteren, zodat zij mogelijk een baan vinden. Een baan draagt bij aan
iemands zelfredzaamheid, zelfontplooiing en welzijn. In voorkomende gevallen
kan een betaalde baan ook leiden tot het terugdringen van armoede. Daar zet de
Doperse Diaconie zich graag voor in.
Mocht u het leuk vinden om mee te helpen met dit project, stuur dan een bericht
naar dopersediaconie.groningen@gmail.com

Side by Side Percussion
duo speelt een nieuw en meeslepend eigentijds modern programma vol opwindende composities uit de laatste twintig jaar. De muziek van dit slag werk duo
komt voort uit een breed palet van stijlen zoals pop, elektronische en etnische
muziek. Daarnaast brengt het duo twee nummers van de Britse componist James
Larter in première, waarin slagwerk divers en vol glans tevoorschijn komt. De
muziek van Side by Side Percussion bestaat uit prachtig samengestelde stukken
uit verschillende stijlen. Hun missie is om klassieke muziek dichter bij de mensen
te brengen, in het bijzonder het percussierepertoire. Dankzij het combineren van
klassieke en moderne muziek, alsmede hernieuwde arrangementen van gevierde
werken, is hun repertoire aangenaam en geschikt voor een gevarieerd publiek.
Julia Ramos en Marco Diaz ontmoetten elkaar op het Prins Claus Conservatorium
in Groningen en verleggen nu samen de grenzen van de muziek. Met een breed
scala aan bezettingen en instrumenten zoals marimba en vibrafoon creëren zij
een aangrijpende doch kalmerende atmosfeer.
Volgende voorstelling:
4 Juni bij de Doopsgezinde kerk (Groningen)
Tijd: 19:00-20:30
Kaarten: €16.80 (volwassenen) / €10.50 (studenten en kinderen onder 16 jaar)
•
•

Kaarten beschikbaar in de zaal op 4 juni
Koop uw kaartje online: https://www.sidebysidepercussion.com/ events/concert-doopgezindekerk/

8

Doopsgezinde Gemeente Groningen

Videos:
•
•
•

Dance of the Drums: https://www.youtube.com/watch?v=f1xI8EZKOgg
Song of the Metals: https://www.youtube.com/watch? v=VxJoQid3jYE&t=320s
Sevilla: https://www.youtube.com/watch?v=p0UFfCYjMGI

Meer info (website): https://www.sidebysidepercussion.com

12 juni: ‘Terug naar normaal – samen leven na corona’
De “Midzomermarkt” van het Platform Religie en Levensbeschouwing
Lang dachten of hoopten we dat alles weer normaal zou worden als het coronavirus zou verdwijnen. Maar toen kwam de oorlog in Oekraïne. Wordt de samenleving dan nooit meer normaal? Hierover gaat het op 12 juni,vanaf 16:00 uur, tijdens de Midzomermarkt 2022 van Platform Religie en Levensbeschouwing in onze kerk.
De bezoekers kunnen luisteren naar muziek en verhalen en kijken naar muziek,
dans en tekeningen die getuigen van verschillende visies op 'samen leven'.
Vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen houden korte
lezingen over het thema. Ook presenteren zij zich om voorafgaand aan en na
afloop van het inhoudelijke programma in marktkraampjes op het pleintje voor
de Doopsgezinde kerk. Het publiek kan bij hen terecht voor schriftelijke informatie of mondelinge toelichting.
De muziek en dans zijn beide van spirituele, multiculturele aard.
Ook is er een markt waarop deelnemers aan het Platform zich presenteren: met
documentatie en met mondelinge toelichting

links: een informatiemarkt bij een eerdere bijeenkomst;
rechts: Logo & Motto van het Platform https://www.platform-groningen.nl
Er is een korte nazit met (gratis) koffie, thee en fris (geen alcohol) en enkele
eenvoudige versnaperingen. Binnenkort krijg en de leden van de DGG nog een
flyer toegestuurd.
Het Platform is in 2002 opgericht om in Groningen onderlinge samenwerking,
respect en solidariteit te bevorderen tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen en tussen de burgers in het algemeen.
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Het wordt gevormd door vele religieuze en levensbeschouwelijke stromingen:
Boeddhisten; Humanisten; Vrijmetselaars; Internationale Soefi beweging; Internationale School voor Filosofie; Moslims; Joden; Rooms-Katholieken; Protestanten (PKN); Remonstranten; Baha'í; Hindoes en Doopsgezinden.
Eén en ander wordt ook live uitgezonden via ons kerkdienstgemist-kanaal.
https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-GemeenteGroningen
En na 1 juli staat de opname ook op het youtube-kanaal van het Platform.
Daar staat ook de video van de bijeenkomst op 13 december 2019 in onze kerk:
https://youtu.be/_VqikJpj5hE
Als vertegenwoordiger namens de Doopsgezinde Gemeente in het Platform wil ik
graag zeggen dat ik het mooi vind dat wij ons hiermee in de stad present stellen
als een gemeenschap waar, naast oecumenische, ook interreligieuze bijeenkomsten/activiteiten plaats kunnen vinden, c.q. worden bevorderd.
Diederik Krijtenburg

Zin op Zondag: ‘Hier ben ik’
19 juni, 15.00 – 17.00, Doopsgezinde Gemeente Groningen
Claudia de Breij maakte onder de naam ‘Hier ben ik’ een biografische voorstelling
over Henriëtte/Heintje Davids. Een boeiend verhaal over een joodse vrouw die
volgens haar vader te dik en lelijk was en geen mooie stem had. En daarom
mocht Henriette/Heintje Davids niet meespelen in Het Davids Familietheater,
waar haar broers Hakkie en Louis en haar zus Rika wel mochten schitteren. Uiteindelijk werd Heintje zeer succesvol en een begrip in de Nederlandse taal.
Afscheid nemen en dan toch weer terugkomen, en afscheid nemen en weer terug, oftewel het Heintje Davids effect. Hoe moeizaam haar carrière ook begon,
uiteindelijk kwam ze als zangeres/comédienne/filmster keer op keer terug.
Maar meer nog dan een begrip in
de Nederlandse taal, blijkt het leven van Heintje Davids inspirerend
te zijn. Juist ook in deze tijd. Daarom kijken we gezamenlijk naar deze voorstelling en gaan we aansluitend met elkaar in gesprek over de
vraag: ‘Waar raakt dit verhaal
mij?’.
Georganiseerd door Marion Bruggen en Nick Everts
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Andere activiteiten

Doopsgezinde Gemeente
Haren

Maandag 24 mei
19.00 Koor in Roden

Kerkdiensten Haren

Woensdag 25 mei
19.30 Quiltgroep

Zondag 29 mei
10.00 Ds. K. van der Werf in Haren

Zaterdag 28 mei
15.00 extra koorrepetitie in Roden

Zondag 5 juni, Pinksteren
10.00 Ds. T. Weidema-Bos

Zondag 29 mei
15.00 Noordelijk Doopsgezind koor
concertje en aansluitend high tea in
Roden (kaarten via koorleden)

Zondag 12 juni
10.00 Ds. K. van der Werf
Zondag 19 juni
10.00 Dienst in ’t Witte kerkje

Maandag 30 mei
19.00 Koor in Roden

Zondag 26 juni
10.00 Ds. K. van der Werf

Dinsdag 31 mei
10.30 GDS Voorjaarsledenverg.

Zondag 3 juli
Vanaf 11.30 Koffielunch in ’t Witte
kerkje. Hiervoor moet u zich wel opgeven*

Maandag 6 juni - Geen koor
Dinsdag 7 juni
09.45 Themamorgen met K. v.d.
Werf
19.45 u kerkenraad

Zondag 10 juli
10.00 Ds. K. van der Werf

Woensdag 8 juni
19.30 Quiltgroep

Bij de diensten
Vanaf 19 juni houden we gezamenlijke
diensten met de Vrijzinnig Protestanten
in Haren. D.w.z. we kerken om en om in
’t Witte kerkje en onze vermaning.
*Op 3 juli zijn we vanaf 11.30 uur welkom op de koffielunch in ’t Witte Kerkje.
Na de koffie met lekkernijen wordt er
een lunch geserveerd. Tussen de bedrijven door zijn er enkele kunstzinnige activiteiten. Opgeven t/m 19 juni bij Harma Bier (06 43539850) of Masja Dalmolen (06 54788566). Er wordt € 10 gevraagd als bijdrage in de kosten.

Maandag 13 juni
19.00 Koor in Haren
Maandag 20 juni
19.00 Koor in Haren
Woensdag 22 juni
19.30 Quiltgroep
Maandag 27 juni
19.00 Koor in Haren

Van de leden

Woensdag 29 juni
Redactievergadering
redactie.dgharen@gmail.com

Op zaterdag 14 mei is overleden zr.
Roely de Vries-Holman op de leeftijd
van 85 jaar. We zullen haar herdenken in de dienst met ds. Van der
Werf op zondag 29 mei.

Dinsdag 5 juli
09.45 Themamorgen met K. v.d.
Werf
19.45 Kerkenraad
11

Doopsgezinde Gemeente Haren

Kerkenraadsvergadering 3 mei 2022
Alle leden zijn aanwezig. De eerste agendapunten worden snel afgehandeld.
N.a.v. de notulen wordt gemeld dat 4 mei Hof Audio langskomt m.b.t. de
storingen in de geluidsopnames.
De predikant doet verslag van zijn werkzaamheden. Er zijn nogal wat zieken.
Veel aandacht gaat uit naar zr. R. de Vries-Holman. Er wordt stilgestaan bij het
overlijden van de vader van Philip Kiemel en Jetty Tuinstra (redactie
gemeenteblad).
Op 15 mei is er om 15 uur een oecumenische dienst waarmee 800 jaar Dorskerk
in Haren wordt afgesloten. Ook ds. Van der Werf gaat voor in deze dienst live te
volgen via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0HNNXBwHLm4 (deze
staat helaas nu uit). Omdat de predikant zondag 7 augustus vakantie heeft,
moet voor deze zondag een andere voorganger worden gezocht.
De administrateur meldt dat de jaarrekening definitief is en voorzien is van een
positief advies van de financiële commissie.
Hij neemt nogmaals contact op met de schilder voor het buitenschilderwerk.
We blikken terug op de paascycus. Het waren goede bijeenkomsten. Ook de bijenkomsten verzorgd door gemeenteleden waren waardevol. Er was prachtig orgelspel van Philip Kiemel in de Avondmaalsdienst en de Martini Brassband op
paasmorgen nodigde uit tot enthousiast meezingen. Daarna worden de activiteiten in mei bij langs gelopen. Op 10 mei is er overleg van de dagelijkse besturen
van DG Groningen en DG Haren. O.a. over het Gemeenteblad en het op een eenvoudige manier opnemen van diensten.
De stukken voor de voorjaarsledenvergadering op 12 mei zijn klaar en worden u
toegestuurd per mail of op papier. De agenda van deze vergadering wordt nagelopen. Daarna praat de voorzitter ons bij over de GDS en de regiopredikant (zie
ook Gemeenteblad).
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter tegen tienen de vergadering.
Mads Haadsma

Verslag voorjaarsledenvergadering
12 mei 2022
De voorzitter heet de 12 aanwezigen van harte welkom. We zingen tot ieders
genoegen uit de oude blauwe bundel lied 100: De vreugde voert ons naar dit
huis. Er zijn geen ingekomen stukken, wel ligt er een kaart die getekend kan
worden voor Roely de Vries die ernstig ziek is. De kaart waarop een vaas met
bloemen staat is een afbeelding van het schilderij dat door Akke de JongeTwerda is geschilderd.
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en de notulen van de najaarsledenvergadering ongewijzigd vastgesteld.
Omdat er nog geen nieuwe secretaris is gevonden, wordt de zittingstijd van de
huidige secretaris zr. M. Haadsma- v.d. Molen, verlengd tot 1-1-2023.
Het jaarverslag 2021 van de kerkenraad, dat eigenlijk het jaarverslag van de
gemeente is en waar velen van u ook hebben bijgedragen, stond dit jaar niet in
het Gemeenteblad, maar was toegevoegd aan de stukken van deze vergadering.
Dit verslag en het jaarverslag van de predikant worden ook ongewijzigd goedgekeurd.
Br. Nienhuis licht kort de jaarrekening 2021 toe. De inkomsten komen uit hoofdgeld en beleggingen. Er blijft dan nog wel een exploitatietekort dat bij voorzichtig
beleid nog wordt gecompenseerd door waardestijging van de effecten. Br. Hakkaart meldt dat hij met br. G.J. Blanksma de boekhouding heeft gecontroleerd en
ook schriftelijk hebben verklaard dat deze meer dan in orde was. De voorzitter
dankt de commissie voor hun werk. Alle aanwezigen stemmen ermee in de
boekhouder decharge te verlenen. De minimale hoogte van hoofdgeld en bijdrage is € 75 zoals in de najaarsledenvergadering is vastgesteld.
Dan is het pauze en daarna volgt het agendapunt: plannen en vooruitzichten.
Br. Reidinga beheert al 38 jaar (samen met zr. Koorn) het Jeugdfonds. Over dit
fonds is niets op papier vastgelegd m.b.t. doelstelling en bestuur; wel zijn er
kasboekjes. Er wordt van gedachten gewisseld over het bredere doel van het
jeugdfonds en het beheer/bestuur. De toekomst van de doopsgezinden (de
jeugd) ligt niet in Noord-Nederland, maar verder weg in Afrika, Azië enz. Zij verdienen onze steun, die de afgelopen jaren o.a. door corona sterk is afgenomen.
Het betreft met name de Adoptiekinderen van Wereldwerk en de lage opbrengst
van collecten die jeugdwerk in binnen- en buitenland betreffen. In het Gemeenteblad zal tegen kerst weer een oproep worden gedaan bij te dragen aan het
jeugdfonds (vroeger gingen de wijkcontact-personen met een lijst langs de
deur). Er hoeft geen apart bestuur te komen. De kerkenraad heeft zicht op de
doelen en heeft oor voor de wensen uit de gemeente. Eén kerkenraadslid kan dit
als aandachtspunt krijgen en communiceren (o.a. via het Gemeenteblad) naar de
gemeente. In de najaarsledenvergadering zal het voorstel in stemming gebracht
worden.
In het Gemeenteblad van april is vrij uitgebreid verslag overgedaan over de
stand van zaken m.b.t. de regiopredikant. Ds. Nick Everts is sinds 1 mei 2022
aan het werk in de GDS. Hij heeft als taak kwartier te maken en te zorgen voor
verbinding en vernieuwing. Er is een begeleidingscommissie bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten in het GDS gebied. De afgevaardigden moeten
plannen terugkoppelen naar hun gemeente en hiervoor draagvlak te verkrijgen.
Een deel van deze commissie heeft contact met de regiopredikant. De GDS telt
circa 460 leden.
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Nb. Het is niet de taak van de regiopredikant de ‘gaten’ in de regio op te vullen.
Anco de Vries maakt namens de GDS sinds 3 jaar deel uit van de Ledenraad. Deze
Ledenraad heeft taken van de vroegere Broederschapsvergadering (BV) overgenomen. Het betreft de ‘taaie en saaie’ reglementaire punten als verslagen, begrotingen, jaarrekeningen enz. De wensen vanuit het Gemeente Beraad (de
vroegere BV) worden uitgewerkt. Hierdoor is in het Gemeenteberaad alle tijd
voor gesprek/workshops over inhoudelijke zaken m.b.t. het geloof. Het Gemeente-beraad staat open voor iedereen (ook via Zoom) en komt 1x per jaar bijeen.
De Ledenraad vergadert 3x per jaar. Omdat de Ledenraad door corona nog niet
goed van de grond is gekomen, is br. De Vries bereid hier nog 3 jaar zitting in te
nemen. Waarvoor dank.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag, wel een paar opmerkingen.
• Ons wordt op het hart gedrukt de nieuwe regiopredikant niet te overvragen.
• Audio Hof is langs geweest en heeft vastgesteld dat er in het geluidkastje
een knopje verkeerd stond, waardoor bij het zingen het geluid uit de zaal
niet werd opgenomen.
• In Assen hield men de ledenvergadering in aansluiting op een dienst met
als voordeel dat er meer mensen waren en men langer bleef.
Hierna sluit de sluit de voorzitter de vergadering en zingen we lied 105 uit de Blauwe bundel: Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden.

Mads Haadsma

Bedankt!
Hierbij willen wij de DG Haren bedanken
voor de prachtige bloemen die we ontvingen
op de 85e verjaardag van Piet.
We hebben er van genoten!
Hartelijke groet van
Iet en Piet Reidinga Paterswolde
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Schooltasjes
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, punteslijper, liniaal) en 1000 tasjes
met spullen voor persoonlijke hygiëne (handdoek, kam, zeep, tandenborstel, nagelklipper). Doopsgezind WereldWerk coördineert de internationale contacten. In
Jordanië wordt de container door MCC (Doopsgezinde Hulpwerkorganisatie vanuit NoordAmerika) 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. En intussen hebben we een collecte begonnen om de tasjes te vullen. De inhoud van
ieder tasje kost 5 euro. U kan het bedrag overmaken naar Bank ABN AMRO
NL03ABNA0570142547 t.n.v. Diaconaal Fonds
v.d. Doopsgezinde Gemeente Groningen. met
als kenmerk Tasjes 2022.
In Groningen en Haren zijn teams 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 - froggyned@gmail.com.
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Quiltuitje
Op zondagmiddag 1 mei, hadden we ons quiltuitje. We zijn naar een expositie in
het landhuis Lemferdinge Paterswolde geweest.
Een prachtige locatie waar ook veel getrouwd wordt. In de twee kamers beneden
hingen ongeveer 6 quilts. Wij waren wel wat teleurgesteld. Maar gelukkig zagen
Lamkje en ik een trap naar boven. Lamkje durfde wel even te kijken en liep de
trap op. Halverwege riep ze; “Kom gauw kijken”. De zolder hing vol met prachtige
quilts. Toch raar dat er niet even een briefje hing waarop stond dat je naar boven
mocht maar dat kon de pret niet drukken. Een gastvrouw verwelkomde ons.
Het thema van de expositie was; Reizen, fysiek en virtueel. De kunstenaressen
waren Ginie Arends-Luinge en Mies Boerema.
Quits over Japan en Zweden. Wilde dieren van Afrika enz. We hebben onze ogen
uitgekeken. Nadat we alles goed bekeken, bestudeerd en gefotografeerd hadden,
besloten we dat het tijd werd voor een kopje thee. Er stond een tafel met stoelen
uitnodigend klaar. De gastvrouw verzorgde ons met thee en paaseitjes. Het was
dan wel geen Pasen meer maar ze smaakten ons goed.
Er kwam een mevrouw met de traplift naar
boven en wat bleek, dat was één van de
kunstenaressen, Ginie Arends. Eén van ons
stelde een vraag. Daar wilde ze graag antwoord op geven.
Er werd een stoel bijgeschoven en Ginie
Arends kwam er gezellig bij zitten. Heeft een
heleboel verteld over het ontstaan van haar
quilts. Het was een kers op de taart.
Na afscheid genomen te hebben zijn we
naar Lamkje haar huis gegaan waar we gezellig na konden praten. Renze en Lamkje
hadden heerlijke quiche
gebakken. Met
zalm en vegetarisch. Na de koffie/ thee namen we afscheid van elkaar. We hadden een
zeer geslaagde dag.
Jantiena de Vries-Durksz
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Regionale Buitendag 2022
Nu het weer mocht waren we in grote getale naar Fredeshiem gekomen.
Het thema van deze dag was Thuis op aarde, maar iedereen voelde zich in ieder
geval thuis op Fredeshiem. Het was een dag van vieren en ontmoeting. Na de koffie was er een viering , waarna ieder op pad ging naar de gekozen workshop. Het
weer was schitterend, dus het terras kon goed gebruikt worden.
Er was een mooi programma samengesteld, voor ieder wat wils. Iets voor kinderen, een programma voor Middenleeftijders, Spiritueel wandelen, Spiritueel dansen, Creatief met hout, Zingen, Landbouw op de aarde en voedsel van de aarde.
Na de lunch, prima verzorgd, was er de afsluiting. Waar opeens een bezoeker op
doorreis kwam vertellen hoe ze het goede Oekraïense graan gered had.
Prima georganiseerd. Prima verzorgt door het team van Fredeshiem, veel deelnemers, veel leuke ontmoetingen. Deed mij wat denken aan de Pico in een ver verleden.
Anco de Vries
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Tentoonstelling
Comforters, geschenk van warmte en troost
Na de Tweede Wereldoorlog stuurde het Mennonite Central Committee (MCC) vanuit de Verenigde Staten hulpgoederen naar Europa, waaronder comforters. Comforters zijn met de hand gemaakte, gevoerde lappendekens, als geschenk van
warmte en troost. Deze traditie zet zich voort tot op heden met hulp aan rampgebieden en vluchtelingenkampen. In 2021 werden 53.000 comforters verscheept
naar o.a. Jordanië, Bosnia-Herzegovina, Oekraïne, Noord Korea, Irak, Syrië en
Burkina Faso.
Een aantal comforters uit de jaren ’40 hebben de tijden overleefd en een paar
daarvan worden tentoongesteld in de doopsgezinde kerk in Leeuwarden. Tegelijkertijd zijn ook nieuwe comforters te zien, die nog steeds gemaakt worden door
een groep comfortermakers van de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden.

Wat:
Waar:
Wanneer:
Voor wie:
Entree:

Tentoonstelling: Comforters, geschenk van warmte en troost
Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
7 mei t/m 11 juni 2022, iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur
iedereen is welkom
gratis; vrijwillige bijdrage is welkom

Voor meer informatie:
https://www.doopsgezindenleeuwarden.nl/
of koster-dgl@kpnmail.nl
of (058) 212 40 73
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Update actie Oekraïne 30 april 2022

Inleiding
De meeste berichten over de hulp in Oekraïne komen via Multiply. Dit is de
zendings‐ en hulpwerkorganisatie van de Mennonite Brethren (MB), een
belangrijke tak van de wereldbroederschap. Multiply werkt namens MB gemeenten
in Noord‐Amerika en Europa.
Het werk van Multiply heeft in de afgelopen decennia geleid tot de start van een
aantal doopsgezinde gemeenten in het zuiden van Oekraïne. Deze gemeenten zijn
verenigd in de AMBCU (Association of Mennonite Brethren Churches in Ukrain).
Een aantal van deze gemeenten bevindt zich nu in of vlakbij bezet gebied. De
uitvoering van het hulpwerk van Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties
waaronder Doopsgezind Wereldwerk wordt verzorgd door Multiply en dit hulpwerk
verloopt via de AMBCU‐gemeenten. Dit netwerk is essentieel bij de distributie van
hulpgoederen. Af en toe komt er een bericht binnen vanuit één van deze
gemeenten, zoals onderstaand bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro.

Bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro
Op 16 april meldde Oleksii:

‘We blijven mensen helpen in deze tijd van oorlog. De
afgelopen 10 dagen hebben we 20 ton voedsel en andere eerste levensbehoeften vervoerd. We laden de hulpgoederen in West‐Oekraïne en leveren dan de goederen
af in de oostelijke regio's van het land.
In één van de kerken van de stad Dnipro is een
centrum voor vluchtelingen ingericht. Iedere dag
worden ongeveer 60 mensen uit de bezette gebieden van Oekraïne naar dit centrum gebracht.
Wij hebben gezorgd voor voldoende matrassen
en voedsel voor dit hulpcentrum. Samen met de
MB‐gemeente van Novomoskovsk hebben we een
bezoek gebracht aan ‘crisisgezinnen’ en bij hen
voedselpakketten bezorgd met enkele woorden
van troost, hoop en bemoediging.’
‘Verder blijven we in Kyiv samenwerken met de gemeentelijke sociale instanties.
We bieden hulp aan mensen die momenteel onder moeilijke omstandigheden
moeten zien rond te komen. We bezorgen voedselpakketten, hygiëneartikelen
plus luiers en babyvoeding. Voor deze groep mensen is het leven vandaag de
dag echt moeilijk.’
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‘We hebben veel mensen van de MB gemeenten van
Molochansk, Berdyansk en Balkovoe geëvacueerd. Deze
dorpen zijn kortgeleden bezet. Daarnaast zijn medische
goederen plus geld voor de aankoop van voedsel naar
o.a. Tokmak gebracht. Ondanks de moeilijke omstandigheden van de bezetting, blijft een groep oudere
vrouwen in de gemeente (‘onze grannies’) vareniki’s
maken voor vluchtelingen. Daarnaast maken ze voedselpakketten voor gehandicapten en andere kwetsbare
groepen.’
‘We zijn veel dank verschuldigd aan ons team uit Molochansk, Tokmak, Dnipro,
Kyiv en Zaporizhzhya, maar ook voor de toewijding van de medewerkers in
West‐Oekraïne. Tenslotte dank aan iedereen die geld doneert om brandstof en
eerste levensbehoeften te kopen:
‘Jullie grote harten zijn een zegen voor veel mensen’.’
‘Herinner deze mensen in uw gebeden, want het einde van het leed is voorlopig
nog niet in zicht. Het Russische leger is namelijk begonnen met een offensief.’
Tot zover het verhaal van Oleksii.
Distributie van hulpgoederen en opvang van vluchtelingen
De distributie van hulpgoederen gaat onverminderd voort en iedere keer brengt
men op de terugweg vluchtelingen naar Duitsland. In Nederland zijn inmiddels
ruim 35.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Een aantal van hen zijn
ondergebracht in een pastorie van de doopsgezinde gemeente in Haarlem.
Acties in Litouwen
Inmiddels worden ook vanuit doopsgezinde
gemeente in Šiauliy in Litouwen
hulpgoederen naar Oekraïne gestuurd. De
gemeente wordt hierbij gesteund door de
lokale gemeenschap. Zo hebben onder meer
plaatselijke politieagenten goederen
ingezameld en verpakt. De goederen zijn
naar Oekraïne overgebracht om aldaar te
worden gedistribueerd.
Verder heeft de gemeente ongeveer 30 vluchtelingen opgevangen, waarvan een
groot deel is ondergebracht bij particulieren. Deze opvang bij particulieren
vraagt veel van mensen, want in Litouwen zijn de financiële tegemoetkomingen
vanuit de overheid t.b.v. vluchtelingen i.t.t. Duitsland en Nederland karig.
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Actie Zwitserse schoolkinderen voor Oekraïne
In een basisschool in het Zwitserse Muttenz werd de
situatie in Oekraïne regelmatig in de lessen aan de orde
door een (doopsgezinde) onderwijzer. Leerlingen waren en
zijn zeer geïnteresseerd in en betrokken bij dit onderwerp.
Als reactie op de gebeurtenissen hebben de leerlingen in
de periode voor Pasen eierdozen beschilderd met
vredesduiven en eieren beschilderd. In totaal zijn bijna
500 eieren beschilderd, verpakt in de beschilderde
eierdozen en vervolgens verkocht in het dorp. De actie
bracht Sfr 1800 (€ 1765) op.

Uw (financiële) steun is nog steeds nodig
De verhalen maken duidelijk dat uw bijdrage (helaas) nog steeds hard
nodig is. Vanuit de Nederlandse doopsgezinde broederschap is inmiddels
ruim € 45.000 (!)
bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Uw voortdurende financiële
steun blijft belangrijk en is welkom op:
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