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Adventstijd 

Wat is advent? 

De tijd voor Kerst wordt de Ad-
ventstijd genoemd. ‘Tempus Ad-

ventus’, noemde de vroege kerk 
het in het Latijn. En dit betekent 
niks anders dan de tijd van de 

komende. Op de kalender van 
de christelijke feestdagen werd 

deze tijd ingevoerd als het begin 
van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar is eigenlijk een jaar waarin de gelovige 

mens, symbolisch gezien, zijn geloofstraditie ieder jaar opnieuw beleeft. Met de 
zondag van de eerste advent begint voor de mens de tijd van het wachten en 
verwachten van de komst van de Christus.  

In navolging van de oude profetieën wachten we op de komst van het nieuwe. 
Zoals eeuwenlang in Oud-Israël de komst van de Christus verwacht werd en ge-

stalte kreeg met de geboorte van Jezus, zo heeft de adventstijd ieder jaar nog 
steeds dezelfde betekenis.  

Christus is er al! 
Alleen is er dit verschil: Wij geloven reeds dat de Christus van God al in de we-

reld is gekomen. Wij hoeven in die zin niet letterlijk meer te wachten. Daarom is 
de Adventstijd bij ons ook een vieren. Dat we ons als mens verplaatsen in de 
situatie van Oud-Israël, dat eeuwen heeft moeten wachten op de Christus. Maar 

dat de hoop van dat wachten tóch is uitgekomen! Is uitgekomen, met de geboor-
te van de Christus, die ook de koning van de vrede wordt genoemd. 

Ieder jaar toch advent vieren, als een nieuw jaar met goede voornemens van 
geloof. 

En ieder jaar opnieuw vieren we de komst van deze vredeskoning. Niet omdat er 
zoveel te bewijzen valt of er echt te Bethlehem zo’n koning geboren is. We vieren 

het vanuit een geloof! Een geloof in een God, die in de mens Jezus heeft laten 
zien, wat de bedoeling is van het geloven. 
Een geloof, waardoor een mens geraakt kan zijn. Een geloof van hoop hebben 

voor de toekomst. En juist in de adventstijd staat die hoop voor de toekomst 
centraal. We wachten op de geboorte van de koning van de Vrede.  

Advent blijft een zaak van geloven 
En dat geloven valt tegenwoordig niet mee, met alles wat er in de wereld ge-

beurt. Je wordt geconfronteerd met dingen, waarvan iets in je binnenste zegt, 
dat het niet goed is. Het geweld; oorlog;  de angst! Soms heb je het idee dat je 

maar beter niet meer kunt geloven in een God. Vooral als je ook persoonlijk ge-
troffen wordt door dingen, die te maken hebben met verdriet. Je hebt dan zoiets 
over je dat je je machteloosheid wel wilt uitschreeuwen van woede, waarbij God 

zo ver weg lijkt. Maar het hebben van dit soort gedachten geeft misschien wel 
meer het échte geloof van mensen aan, dan al die mooie prachtige woorden over 

vrede, die met Kerst worden uitgesproken in de kerken.  

Ds. Klaas van der Werf 
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Kerkdiensten en Activiteiten  
 

Donderdag 24 november 
19:30 uur  Najaarsledenvergadering 

 
Zaterdag 26 november 

13:00–16:00 uur  Open kerk 
 
Zondag 27 november – 1e Advent 

10:00 uur  Dienst met ds. Pieter Post     

 

Vrijdag 2 december 

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

 

Zondag 4 december – 2e Advent 

10:00 uur  Dienst met ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma 

 

Dinsdag 6 december 

10:30 uur  Koffieochtend 

 

Zondag 11 december – 3e Advent 

10:00 uur  Regiokerkdienst met ds. Nick Everts  
                  en het Noordelijk Doopsgezind Koor 

 

Vrijdag 16 december 

19:30 uur Kerstconcert door vrouwenkoor Nova en organist Eeuwe Zijlstra 

 

Zondag 18 december – 4e Advent 

’s morgens geen dienst 

16:00 uur  Kerstviering voor jong en oud met ds. Nick Everts 

Dinsdag 20 december 

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

 

Zaterdag 24 december 

13:00–16:00 uur  Open kerk 

 

Zondag 25 december – 1e Kerstdag 

10:00 uur  Kerstviering met ds. Nick Everts 

 

Zaterdag 31 december - Oudejaarsdag 

17:00 uur  Oudejaarsviering met ds. Nick Everts 

 

Zondag 1 januari 2023 geen dienst 
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Kort verslag KR vergadering van 25 oktober 2022 
 
Na de opening verzorgt Durk een enigszins spontane inleiding naar aanleiding 
van zijn bezoek aan Mennorode in de herfstvakantie. Hij noemt de tekst van 

Einstein die bij de ingang van Mennorode staat: “Als je je wortels loslaat kun je 
niet groeien”. 
 

De voorbereiding van de Najaarsledenvergadering staat deze avond op de 
agenda. Er wordt besloten om als ‘bespreekpunt’ te agenderen: Andere soorten 

bijeenkomsten, alternatieven voor de traditionele kerkdiensten; wat kan een 
kerk bieden in de maatschappij wat interessant is (pionieren)? Tevens wordt het 
tijdstip van de kerkdiensten als punt van overleg geagendeerd. 

Het andere punt op de NLV is natuurlijk de begroting voor het nieuwe jaar, 2023.  
Durk heeft deze gemaakt en voorzien van een duidelijke toelichting.  

De personeelskosten zijn daarop een behoorlijke kostenpost: Volgens landelijke 
cao-afspraken zijn er loonsverhogingen meegerekend, de uitbreiding van de 
aanstelling van Nick naar 0,7% en de afgesproken reservering van geld voor het 

regio-predikantschap spelen hierbij een rol. De KR is van mening dat het 
belangrijk is om het nu aanwezige geld in te zetten op predikant-uren, zowel in 

DGG als in GDS verband. 
 
Nick vertelt over zijn werkzaamheden en ervaringen van afgelopen periode o.a. 

de bijeenkomst van de ‘middenleeftijders’ van Noord-Nederland (waarvan een 
verslag stond in het vorige Gemeenteblad), de start van de Bijbel Pizza en Bier, 

de koffie-ochtend; en dat hij wekelijks een aantal leden probeert te spreken 
resp. te bezoeken.  
In oktober is er weer een Mennomaaltijd georganiseerd; deze was geslaagd, er 

waren 15 deelnemers. Na afloop is geëvalueerd. Men was positief maar er bleek 
te weinig draagkracht om het verder te regelen/organiseren, o.a. wat betreft het 

koken en de financiële organisatie. Op deze manier gaat het niet lukken.   
Eén van de deelnemers zoekt nog informatie of er via externe mogelijkheden 

maaltijden geregeld kunnen worden. Het af en toe samenkomen in de gemeente 
rondom een maaltijd is wel een gedachte om in het achterhoofd te houden en 
nog eens uit te werken. 

 
En dan nog ‘kort’:  

• De oude preekstoel wordt op marktplaats aangeboden, als 
spreekgestoelte. 

• Er was een aanbod om een vleugel in bruikleen te kunnen gebruiken. Een 

mooi aanbod maar omdat de vleugel niet voldoet aan de eisen die aan een 
concertvleugel gesteld worden heeft het geen meerwaarde. 

• Op 9 november is er een bijeenkomst van de wijkcontactpersonen en de 
pastorale commissie.  

• Er wordt nagedacht over een nieuwe kopieermachine en welke constructie 

(kopen, huren, leasen etc.) hiervoor het meest efficiënt is.  
• De koffiemorgen bezoekers zullen gevraagd worden om (kerst-)kaarten te 

schrijven voor de bezoekers van de Doperse Dis.   
 
Sjoukje Benedictus,  

notulist 
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Frisse wind door de liturgie!? 
ds. Nick Everts 

De winter nadert, oorlogen gaan maar door en 
inflatie viert hoogtij. De vraag dringt zich op 

welke invloed deze winter op het kerkelijk vieren 
zal hebben. Komt er met de naderende frisse 
wind ook ruimte voor een verfrissende geest? In 

dit artikel verwoord ik enkele ontwikkelingskan-
sen voor de liturgie die ons gegeven zijn. 

Liturgie 

De meest smalle benadering van liturgie is de ‘orde van dienst’, waarbij verwe-
zen wordt naar een opsomming van liederen, teksten en gebeden. In het kerke-

lijke leven noemen we dat inderdaad de liturgie, maar in dit artikel geef ik de 
voorkeur aan een bredere benadering. Ik vat dat samen als ‘elkaar en God van 
dienst zijn’, waarbij ik speel met de klassiek-Griekse en vroegchristelijke beteke-

nis van liturgie. 

Volksdienst 
In het oude Griekenland verwees het woord ‘leitourgia’ naar een publieke uitgave 
voor rekening van een rijke burger. Publieke uitgaven vielen normaal gesproken 

onder verantwoordelijkheid van de (stads)staat, maar voor rijke burgers was het 
een burgerplicht om bepaalde publieke voorziening te betalen. Denk hierbij aan 

de kosten voor de oprichting / onderhoud koor, scholing, openbare maaltijden bij 
godsdienstige feesten en het mogelijk maken van (religieuze) reizen. Voor het 
toewijzen van een leitourgia waren strikte regels, waarbij de rijkste burgers als 

eerste iets toegewezen kregen. Men kon een toegewezen leitourgia weigeren als 
men dacht niet aan de beurt te zijn. Dan kon men gedwongen worden tot ver-

mogensruil met de eerstvolgende. Degene die de vermogensruil (antidosis) wei-
gerde, diende de leitourgia op zich te nemen.  

Bijbel 
In de Griekse vertaling van het eerste testament verwijst het woord ‘leitourgia’ 

naar de cultische diensten van de priesters en levieten, en de verering van ande-
re goden. In het nieuwe testament verwijst het woord met name naar de tem-

peldienst of het priesterschap van Christus. In deze beschrijvingen valt op dat 
het om veel meer gaat dan alleen de gekozen liederen, lezingen en gebeden. 
Ook de inrichting van het gebouw, de kleding en natuurlijke momenten in het 

jaar raken aan leitourgia. 

Spannend momentum 
Liturgie opgevat als elkaar en God van dienst zijn vraagt in iedere tijd om nieuw 
commitment. Het volstaat niet om simpelweg de orde en regels van de traditie te 

volgen. Net zo goed dwingt de focus op de ander en God ons voorbij het bezig 
zijn met wat we zelf leuk en mooi vinden. Het is belangrijk om dit mee te nemen 

bij het onder ogen komen van de uitdagingen van onze tijd. De meeste stress en 
spanning komt misschien wel op door een te nauwe visie op kerkzijn en liturgie. 
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Uitdagingen actuele liturgie 

Wat is nou de uitdaging die ons voorligt deze winter? Is het de energierekening 
en daarmee een financiële vraag? Is het ons onvermogen om een wereld te leven 
zonder oorlog en ongelijkheid, en dus een praktisch-ethische vraag? Is het onze 

verslaving aan comfort en goedkope energie, en daarmee dus gehechtheid aan 
verkeerde dingen? Als ik door de bril van liturgie kijk, denk ik dat de echte 

uitdaging daarin ligt dat we te midden van alle vragen durven blijven gaan voor 
elkaar en God een dienst bewijzen. Niets meer en niets minder! 

Ontwikkelkansen voor liturgie 
Uitdagingen klinken moeilijk, maar ontwikkelkansen wil je eigenlijk niet ontlopen. 

Daarom verwoord ik enkele ontwikkelkansen die ons met de naderende frisse 
wind gegeven zijn: 

1) Als we elkaar en God volop van dienst willen zijn, kunnen kosten,
ecologisch verantwoordelijkheidsgevoel of inefficiënt gebruik van ruimtes

een laatste aanmoediging zijn om letterlijk bij elkaar over de drempel te
komen. Oecumenische samenwerking tussen kerken én vooral met
andere mensen/organisaties die onze naaste zijn.

2) Bewijzen we elkaar en God de grootste dienst door wat we nu doen? Ik zie

veel geloofsgemeenschappen bijna buitensporig gefocust op de
zondagmorgendienst. En dat terwijl de Jezus-verhalen vooral buiten en
onderweg afspelen. Ik kijk uit naar een vruchtbare herbezinning op onze

kernopdracht.

3) Verantwoordelijkheid nemen voor een publieke taak/nood en
andere rijke burgers of groepen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Misschien heeft de verzorgingsstaat ons letterlijk mogelijkheden tot
levendige liturgie uit handen genomen en moeten we het kunstmatige
onderscheid tussen liturgie/diaconie opheffen.

4) Liturgie breed opgevat raakt ook aan de relatie tussen religieuze feesten

en de natuurlijke wendingen in het jaar. Op de één of andere manier
liggen bijna alle christelijke feesten in de koude helft van het jaar. Zouden
we na twee jaar corona en met de naderende winter niet onze focus

moeten verleggen naar de warme helft van het jaar? Kortom: laten we
vooral vieren wanneer het kan.

5) Herwaardering van eenvoud en bescheidenheid. Niet alleen in woord,
maar ook in daad. Hoe kunnen we minder grondstoffen uitputten en meer

voedingsbodem bieden?

Tot slot, de laatste tijd denk ik weleens dat samen een voedselbos onderhouden 
en de vruchten delen met minderbedeelden een groter loflied is dan welk hallelu-
ja dan ook.  

Artikel geschreven voor Kerk-in-Stad door ds. Nick Everts 

Met toestemming overgenomen.  
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Kerstgroeten aan Ost-Friesland en Hamburg 

Onlangs is de DG Hamburg op bezoek geweest. Hoewel er maar weinig mensen 
waren uit Hamburg was het toch een geslaagd weekend. Onze gemeente heeft 
kennis kunnen maken met een aantal mensen uit Hamburg. 
En om die verbinding met die Gemeenten  te blijven behouden willen we graag 
een kerstgroet overbrengen van onze Gemeente naar Ostfriesland en 
Hamburg. Het leek ons een goed idee dat iedereen die dat wil een 
kerstboodschap op een kaart of brief in te zamelen en die te sturen naar 
Hamburg en Ostfriesland. Mag gewoon in het Nederlands! 

U kunt uw kerstgroet mailen naar secr.dgg@outlook.com. Deze zullen 
worden uitgeprint en verstuurd worden. Of u kunt een kaart of brief afgeven in 
de kerk aan Nynke. Dit graag voor 12 december as. 

Op dit moment is het nog onduidelijk wie de nieuwe predikant is van 
Ostfriesland maar wij zijn voornemens een ontmoeting met deze gemeenten te 
regelen in 2023. Wat betreft DG Hamburg hopen wij in 2024 een bezoek te 
brengen als Gemeente. 

Marjolijn, Nick en Paulina 

mailto:secr.dgg@outlook.com
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Zaterdagopenstelling 

Tijdens de wintermaanden openen we de deuren van 

de Groninger Vermaning. Tenminste eenmaal per 
maand is de kerkzaal op zaterdag geopend voor pas-

santen, warmtezoekers, mensen die behoefte hebben 
aan een luisterend oor en iedereen die om welke re-
den dan ook nieuwsgierig is.  

De eerstvolgende zaterdagopenstellingen (van 13.00-

16.00) zijn op: 
26 november, 24 december en 14 januari. 

Drie aanleidingen voor dit initiatief: 

- In een stad als Groningen lopen de zingevingsvragen soms letterlijk aan
ons voorbij. Voor velen is bellen of e-mailen net een brug te ver. Door
letterlijk de deur te openen en uitnodigend aanwezig te zijn in één van de

oudste straten van de Groninger binnenstad willen we de drempel
verlagen voor iedereen die nieuwsgierig is, een luisterend oor zoekt of

gewoon zin heeft in een bakje koffie.
- Met de naderende winter zien we dat diverse ‘open’ locaties dreigen weg te

vallen vanwege de gestegen energiekosten. En dat terwijl een groeiende

groep deze winter in de kou komt te zitten. Diaconie begint dan misschien
wel met zoiets eenvoudigs als een open plek waar je je kunt warmen aan

de ruimte, koffie en ontmoeting. Zeker nu ons relatief gunstige
energiecontract voorlopig nog niet afloopt.

- Tijdens de openstelling tijdens de monumentendag (10 september) kregen

we meer dan 300 bezoekers en proefden we een nieuwsgierigheid naar het
gebouw en de gemeente. Voor onze gemeente is het belangrijk om in te

spelen op die nieuwsgierigheid. Tegelijk kwamen we erachter dat er geen
actuele flyers of informatiefolders meer zijn.

Gift 

Ten behoeve van de zaterdagopenstelling heeft de Doopsgezinde gemeente een 
verzoek ingediend bij het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg. 

Het doel van dit Fonds is het verlenen van ondersteuning aan de Doopsgezinde 
Broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten waaronder 
de voormalige Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg. 

Dit fonds ondersteunt de openstelling  van de kerk met een gift van €675,00. Dit 

geld wordt besteed aan eenmalige uitgaven ten behoeve van ontwikkeling van 
nieuw promotiemateriaal (poster, straatbord, flyers) en per openstelling kof-
fie/thee met iets lekkers. We zijn het fonds dan ook zeer erkentelijk. 
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Zangavond 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). 
 

 
Wat is er zo anders aan deze bundel? 
 

Dat verschilt van zanger tot zanger. Psalmen worden op allerlei manieren tot 
klinken gebracht en wat voor de een vertrouwd is, is voor de ander onbekend. 

Maar bij Psalmen anders gaat het verder dan dat: de hele aanpak is anders. Uit-
gangspunt zijn de psalmen in hun originele onberijmde vorm, gecombineerd met 
de vraag wat in deze psalm vraagt om een vertolking in een actuele vorm. Dich-

ters en musici uit allerlei hoeken en achtergronden van de Nederlandse samenle-
ving zijn gevraagd om zo mee aan de slag te gaan. Het resultaat is een verzame-

ling psalmen in een verscheidenheid aan vormen: antwoordpsalm, Geneefs be-
rijmd, refreinpsalm, canon, short song, spoken word, psalmlied, doorgecompo-
neerde psalm, luisterlied, psalm surfing – je kunt het allemaal tegenkomen. 

 
Wie kennismaakt met een andere dan de vertrouwde praktijk ontdekt al snel hoe 

verrijkend dat is – het bekende is opeens verrassend nieuw. Psalmen anders. 
Aanvulling bij het Liedboek maakt dit soort ontdekkingen mogelijk. ‘Goed dat 
kunstenaars zich altijd opnieuw geïnspireerd voelen’ reageert iemand die al zin-

gend kennismaakt met de bundel. En een ander: ‘Ik hield altijd al van psalmen, 
maar nu nog meer’. 

 
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.  
 
 

mailto:b2.borger@planet.nl
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De Doperse Dis  
 

GEZOCHT  

 

dekens, slaapzakken, nette  

gebruikte kleding en schoeisel, 
(zelf gebreide) handschoenen, 

mutsen en shawls nu de 
koude periode zich weer  

aandient. 
 
 

 
….voor onze gasten van de Doperse Dis, een maandelijkse gratis maaltijd voor 

dak- en thuislozen, elke derde dinsdag van de maand in het Mennohuis, gerund 
door vrijwilligers van allerlei gezindten, een schoolvoorbeeld van oecumenisch 
samen ’werken’. 

 
Af te geven tijdens de kerkdienst aan de koster en wanneer het te veel is om 

mee te nemen kan het opgehaald worden, bellen met Gertjan 06 53448790.  
 
De Doperse Dis, het geloof praktisch vormgeven, of deelgenoot mogen zijn van 

een gebeuren door één van onze gasten eens omschreven: “Waar is God? Hier is 
God!” (als variant op: “Waar is het feestje? Hier is het feestje!”). 

 
Op 15 november hebben we “het gebeuren” van de Doperse Dis weer kunnen 

meemaken. Elke Doperse Dis verloopt goed en is bijzonder. Deze keer was de 
sfeer wel heel harmonieus. De gasten (58) hadden rust om te eten, waren “in” 
voor een praatje, een gesprek, en soms geïnteresseerd in wat ons als geloofs-

gemeenschap onderscheidde van andere groeperingen. Vele gasten treffen we 
elke maand opnieuw en dat schept een band. De gasten benoemen vaak dat ze 

de maaltijd en de goede sfeer waarderen.  
 
We zijn blij dat we het met de vele vrijwilligers samen elke maand voor elkaar 

krijgen een maaltijd op tafel te zetten. Het samenwerken is inspirerend. We 
kampen echter ook regelmatig met een zekere mate van krapte in de bezetting. 

Ziekte, beperking, afwezigheid, of wat ook, kan zomaar maken dat er een tekort 
is.  

 

DAAROM: WIE WIL/KAN MEEHELPEN MET HET 
VOORBEREIDEN VAN DE MAALTIJD: SCHILLEN, 

HAKKEN, SNIJDEN, ETC, OF WIL HELPEN AFWAS-
SEN, OF ANDERE VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN 
WIL DOEN IS VAN HARTE UITGENODIGD ZICH TE 

MELDEN. 
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In het DECEMBERNUMMER van de RIEPE, de STRAATKRANT, die door dak- en 

thuislozen wordt verkocht, verschijnt EEN ARTIKEL OVER DE DOPERSE DIS. 
Vooral in de koude tijd kunnen de daklozen wel een centje extra gebruiken. Het 
zou fantastisch zijn wanneer we allemaal een decembernummer kopen. De krant 

ziet er mooi uit. Er staan vaak goede stukken in. Bij u in de buurt is vast een 
verkoper te vinden.  

 
Bij de kerstmaaltijd krijgen de gasten praktische cadeautjes uitgereikt, zoals 
sokken. Met een kerstkaart erbij kunnen we laten merken dat we als gemeente 

als geheel met hen meeleven.  
 

Daarom is er vanuit de Doperse Dis de vraag. Wilt u EEN OF ENKELE KERST-
KAARTEN/WENSEN  schrijven en die in de kerk afgeven? De vrijwilligers delen 
deze, samen met de cadeautjes uit. We danken u bij voorbaat voor de moeite! 

 
Gertjan Hakkaart en Romkje Veenstra 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 
 

 

12 

 

 
 

 
Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 27 november 
10.00 Ds. M.L. Bruggen  

Collecte: projecten Gemeenteopbouw 
 
Zondag 4 december  

10.00 Ds. K. van der Werf 
Collecte: projecten Gemeenteopbouw 

 
Zondag 11 december 
10.00 Adventsdienst met koor 

DG Roden, DG Groningen en DG Ha-
ren in Groningen 

 
Zondag 18 december 
16.00 Adventsmiddag voor de hele 

gemeente verzorgd door de zuster-
kring 

 
Zaterdag 24 december 
21.30 Ds. K. van der Werf 

Kerstavonddienst met koor 
Collecte: DoopsgezindWereldwerk 

 
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 
 

Zondag 15 januari 
10.00 R.P. Yetsenga 
 

 
Andere activiteiten 

 
Maandag 28 november 
19.00 Koor in Roden 

 
Maandag 5 december 

19.00 Koor in Haren 
 

 
 

Dinsdag 6 december 
09.45 Themamorgen met K. v.d. 
Werf 

19.45 Kerkenraadsvergadering 
 

Woensdag 7 december 
19.30 u Quiltgroep 
 

Maandag 12 december 
19.00 Koor in Haren 

 
Woensdag 14 december 
Redactievergadering Doopsgezind 

Gemeenteblad.  
redactie.dgharen@gmail.com 

 
Vrijdag 16 december 
14.00 u Wijkbijeenkomst Assen 

In de Slingeborgh 
 

Maandag 19 december 
19.00 Koor in Haren 
 

Maandag 3 januari 
19.00 Koor in Roden 

 
Dinsdag 3 januari 

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

 
Maandag 9 januari 

14.00 Zusterkring 
19.00 Koor in Roden 
 

 
Van de leden 

 
Met attestatie binnengekomen van 
de doopsgezinde gemeente Breda: 

Zr. G.J. Veenemans-de Wilde. Nes-
ciolaan 1 9752 HJ Haren. Tel. 050 

8518138. E-mail  
geertjevenemans@hotmail.com 
We wensen haar toe dat ze zich snel 

thuis voelt in onze gemeente.  
 

 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:redactie.dgharen@gmail.com
mailto:geertjevenemans@hotmail.com
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Kerkenraadsvergadering 1 november 2022 
 

We zijn maar met een kleine groep omdat zr. van Rede is op reis in Gambia en 
ds. Van der Werf thuis zit, na een positieve coronatest. Naar aanleiding van de 
notulen wordt nog even ingegaan op de ‘taakjes’ die in deze notulen zijn 

vermeld.  
 

Wat de leden betreft: zr. G. Veenemans- de Wilde is met attestatie overgekomen  
uit de DG Breda. Ze is hier welkom. 
 

De administrateur geeft een toelichting op de begroting 2023. Dit zal hij ook 
doen op de komende ledenvergadering. Verder meldt hij dat er (op kosten van 

de gemeente Groningen) een nieuwe taxus-heg is aangeplant op de hoek 
Middelhorsterweg/Nieuwe Stationsstraat.  
Verder wordt er verslag gedaan van de overleggen die er geweest zijn zoals de 

vergadering van de dagelijkse besturen van DG Groningen en DG Haren over het 
nieuwe gemeenteblad en het leasen of kopen van een nieuw kopieerapparaat. 

Alle betrokkenen bij het Gemeenteblad zijn bijeen geweest om plannen te maken 
over een GDS-breed doopsgezind gemeenteblad. Informatie over ontwikkelingen 

in de GDS krijgt u op de Najaarsledenvergadering op 23 november bij  het 
agendapunt: Plannen en vooruitzichten).  
 

Bij de ingekomen post meldt zr. Zijlstra dat zij per 1 januari stopt als hoofd van 
de wijkorganisatie. Zr. en br. Huizinga schrijven dat zij na tientallen jaren 

stoppen met de bezoekjes (met een presentie) in het kader van de Aktie 
Pinkstergroet. Het gaat jaarlijks om circa 4 leden die de bijeenkomsten in de 
kerk niet meer kunnen bezoeken. Wilt u meedenken over opvolgers? 

Alle agendapunten van de ledenvergadering worden bij langs gelopen. De 
stukken voor deze vergadering krijgt u per mail of als u geen computer of printer  

hebt,  op papier op uw huisadres.  
 
Gekeken wordt naar bijzonderheden over komende bijeenkomsten. Op 29 januari 

2023 is er bij ons ’s morgens een dienst gepland met ds. Van der Werf. ’s 
Middags is in Sappemeer (in GDS-verband) de voorstelling ‘Ontmoeting met 

gevolgen’ (over de vrouw van Menno Simons) met Korneel Roosma. Besloten 
wordt de ochtenddienst van 29 januari te laten vervallen en voor ’s middags het 
vervoer naar Sappemeer regelen.  

 
Hoewel de coronagolf over het hoogtepunt heen is, zijn we nog niet van corona 

af en blijven voorzichtig. Daarom vragen we u: bij binnenkomst uw handen te 
desinfecteren; geen handen schudden; enige afstand van elkaar te houden; de 
stoelen (en tafels) niet dichter tegen elkaar te schuiven. De koffie blijven we 

serveren op de kleine tafels. Als uzelf deze maatregelen niet nodig vindt, vragen 
wij u deze wel in acht te nemen vanwege de andere (meest kwetsbare) 

kerkgangers. Na het regelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.45 
uur de vergadering.  

 

Mads Haadsma 
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Comforters en Tasjes 
 
Alle comforters, toilet- en schooltasjes zijn afgeleverd in Zevenhuizen bij Mission 
en Reliëf. 

 
Vanuit Nederland 2500 tassen, gevuld en wel, en rond de 500 comforters. Wat is 

er hard gewerkt door iedereen.  Comforter- en tassenmakers, vullers, rijders en 
regelaars, Fantastisch.  Ook uit Duitsland en Zwitserland zijn goederen aangele-
verd. In totaal hebben we in Europa 1000 comforters en 3500 tassen gemaakt 

en gevuld.  
 

Vanuit Rotterdam zal de container met goederen per schip naar Jordanië gaan. 
We hopen dat de mensen daar voor de kerst hun spullen kunnen ophalen.  
 

Saakjen van Hoorn 
 

 
 
 

 
 
Start groep verkennen van doop/lidmaatschap 
 

Op woensdag 16 november is er een groep gestart die met elkaar doop / lid-
maatschap verkent. Deze groep van vier personen probeert met elkaar de ko-
mende periode te ontdekken waar ze voor staan en waar ze in geloven. Dit bete-

kent een gezamenlijke zoektocht naar inspiratie vanuit de Doperse traditie. De 
aftrap vond plaats met een etentje bij ds. Nick Everts.   

 
Tijdens die eerste avond leerden we elkaar beter kennen aan de hand van de 
vragen: waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vaak beïnvloed ons verleden 

en onze toekomst waar je voor staat, waarop je (nog) vertrouwt en waarop je 
hoopt. 
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Update over acties voor   

Oekraïne – november 2022  
 
 Warme Winter Actie voor Oekraïne 

Stroomgeneratoren en houtkachels 

De aanslagen in Oekraïne van de afgelopen tijd hebben grote schade toegebracht 
aan de infrastructuur. Warmte en licht zijn op veel plekken niet meer vanzelf-
sprekend. Daarom is op een recente bijeenkomst van EMRO (European Mennoni-

te Relief Organisations) in Dopersduin besloten om gezamenlijk € 100.000 vrij te 
maken voor ‘Warmte en licht’ voor Oekraïne. Dit bedrag is bedoeld voor de con-

structie van simpele houtkachels, maar ook voor de aanschaf van stroomgenera-
toren, raamfolie en brandstof. 
  

 
De hulpgoederen zullen, waar mogelijk, direct in Oe-

kraïne worden gekocht of via bekende en betrouwbare 
partners worden aangeschaft en getransporteerd. Het 
is de bedoeling dat de houtkachels en de stroomgene-

ratoren in eerste instantie worden geplaatst in ge-
meenschappelijke ruimtes. Zo wordt voor de mensen 

een plek gecreëerd waar het warm en licht is. Het is 
tegelijkertijd een plek waar mensen de mogelijkheid 

hebben om hun mobieltjes op te laden, zodat ze con-
tact kunnen houden met familie, vrienden en buren.  

 

Op dit moment zijn de eerste twintig generatoren al op 
weg naar Mukachevo in Oekraïne om vervolgens verder 

te worden getransporteerd naar o.a. Zaporizhia. Verder 
zijn de eerste 15 houtkachels inmiddels uitgedeeld. Alles 
is een actie waarin Doopsgezind Wereldwerk samenwerkt 

met Mennonitisches Hilfswerk en Multiply uit Duitsland, 
Schweizer Mennonitische Mission uit Zwitserland, Caisse 

de Secours uit Frankrijk en Mennonite Central Commit-
tee. 
 

Tenslotte is het de bedoeling dat in januari 2023 ongeveer 50 comforters naar 
Oekraïne worden gebracht. Deze comforters zijn dikker dan gebruikelijk en daar-

door warmer. Geen overbodige luxe in de komende winterkou. Over deze com-
forters meer op de volgende pagina. 
 

Kortom: uw financiële steun is meer dan nodig om voor de mensen in Oekraïne 
deze en toekomstige acties mogelijk te maken.  
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Warme Winter Actie voor Oekraïne 
uw inzet en uw financiële steun is welkom op: NL27 TRIO 0786 8803 33  

t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Warme Winter Actie 

 
 
 
 
 
 
Warme Winter Actie voor Oekraïne   
 

Het transport met comforters en tassen is onderweg naar Jordanië. We willen 
jullie nu graag informeren over nieuwe plannen. 
 

Zoals bekend is de situatie in Oekraïne niet goed. Er is behoefte aan van alles, 
vooral nu de winter voor de deur staat. Door de aanhoudende beschietingen en 

raketaanvallen zijn de mogelijkheden voor energie en gas voor verwarming op 
veel plaatsen weggevallen. 

  
EMRO, de samenwerking tussen de Doopsgezinde hulporganisaties van Duits-
land, Zwitserland, Frankrijk en Nederland wil graag hulp bieden. Er wordt ge-

werkt aan het leveren van generatoren voor shelters, plekken waar mensen sa-
menkomen. Er worden kleine (hout)kachels aangeschaft. En het wordt mogelijk 

om comforters te sturen. We willen jullie hierbij vragen om de comforters de 
komende maanden te bestemmen voor warmte voor Oekraïners. Het is de be-
doeling dat tussen 15 en 20 januari de comforters die dan gereed zijn worden 

verzameld. Vervolgens zullen deze via Duitsland naar Oekraïne worden gebracht. 
 

Even een paar aandachtspunten m.b.t. het maken 
van deze comforters: 

• Deze comforters mogen gemaakt worden met 
dikker Fiberfill, 200 gram.   

Fiberfill van deze zwaarte is per rol van 25 
meter is per internet te bestellen bij ‘Joan's 

schuimrubber’. Natuurlijk kan eerst de oude 
fiberfill worden opgemaakt. 

• Let ook op de dikte van het katoenen ga-

ren om de platte knopen te maken. Graag 
dik haakgaren gebruiken. Het dunne haak-

garen is te kwetsbaar. 
• Knip de touwtjes niet te kort af (ze gaan dan gauw los) en laat de touwtjes 

niet te lang (in verband met vuil). Een lengte tussen 2-2,5 cm is goed. 
• Gebruik goede katoenen lappen, geen stretch, badstof, voering of andere 

glimmende stof.  

Het klinkt weer streng. Toch willen we hier de nadruk op leggen. Het is jammer 

als naden of knopen losgaan, zodat de comforters onbruikbaar worden. We vol-
gen hierbij de regels van MCC Amerika/Canada.  

 
 

https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/?gclid=Cj0KCQiAgribBhDkARIsAASA5bsKCZJi_vNE1RTJqR0N34SEEa-qC-DXMUpabdome8lGIZDnWugSxtMaArm6EALw_wcB
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/?gclid=Cj0KCQiAgribBhDkARIsAASA5bsKCZJi_vNE1RTJqR0N34SEEa-qC-DXMUpabdome8lGIZDnWugSxtMaArm6EALw_wcB
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We wensen jullie goede ochtenden/middagen toe bij het ontwerpen en naaien 
van de comforters en hopen op een mooi resultaat in januari. Ook al heeft elke 

groep er één of twee klaar, helpt dat de mensen in Oekraïne al.  

Alvast bedankt voor jullie inzet.  
 
Hartelijke groet, Jeannette en Marjan  

te bereiken via comforters@doopsgezind.nl 
 

 

 
 
 
 
Kerkgebouw in Molochansk geconfisqueerd.  
 
Pastor Oleksii Makaiov  schreef enkele weken geleden:  

 
‘De doopsgezinde gemeente in Molochansk (het vroegere Halbstadt) heeft twee 

kerkgebouwen. In één van deze gebouwen was tot voor kort een kinderdagver-
blijf gevestigd en het gebouw werd verder gebruikt voor de zorg aan ouderen. 
Het andere gebouw was in gebruik als ruimte voor kerkdiensten en andere bij-

eenkomsten en evenementen. Nu is de kerk beroofd van beide gebouwen, haar 
rechtmatige eigendom. Ze zijn in beslag genomen door de Russische bezetters. 

 
In augustus werd de gemeente al door de Russische bezetters benaderd met het 

‘verzoek’ de twee kerkgebouwen te ontruimen. Beide kerkgebouwen behoren ons 
wettelijk toe, maar toch.  We werden door ‘dit verzoek’ overvallen. Deze acties 
hebben bij ons veel verontwaardiging en pijn veroorzaakt. 

 
Ondanks deze trieste realiteit blijven onze 

harten gevuld met hoop gevuld. Hoop, dat 
God onze gebeden verhoort en dat wij op een 
dag zullen terugkeren naar het vrije Mo-

lochansk. Hoop dat wij God en de mensen zul-
len blijven dienen in onze kerkgebouwen.  

We bidden en geloven dat God ons zal steu-
nen in deze donkere tijden’. 
 

Aldus Oleksii Makaiov 

 
 
 

mailto:comforters@doopsgezind.nl
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Een dankbrief uit Litouwen 
  
Twee maanden gelden is door Doopsgezind Wereldwerk € 5.000 beschikbaar ge-
steld aan de Vrije Christelijke Kerk in Litouwen. Het bedrag was bestemd voor de 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In tegenstelling tot Nederland zijn er 
vanuit de overheid geen of weinig financiële voorzieningen voor vluchtelingen uit 

Oekraïne. Deze geloofsgemeenschap stuurde ons per Whatsapp de volgende 
dankbrief: 
Beste broeders en zusters,  

In deze jaren, waarin we getuige zijn van de ergste verwoestingen van Satan 
tijdens de oorlog, ervaren we ook het buitengewone werk van God.  De broeder-

lijke liefde, hulp, eenheid en steun van de Doopsgezinde kerken versterken de 
Litouwse kerken. Onze kerken proberen, enerzijds met alle middelen die ons ter 
beschikking staan het Oekraïense volk te helpen, een volk dat het eigen heeft 

moeten ontvluchten. Aan de andere kant steunen we ook de gemeenten, die zich 
nog in Oekraïne bevinden.  

Wij willen u bedanken voor uw steun in deze heftige tijden. 
In Christus, Gediminas Dailydė 
Voorzitter van de Raad van Vrije Christelijke Kerke 

  

Een dag in Oekraïne, een impressie 
 
Vrij recent schreef Oleksii Makaiov, voorganger van Molochansk/Dnipro ons het 

volgende: ‘Vandaag bezochten we opnieuw de frontlijnstad Avdeevka, een stad 
vlakbij Donetsk. We hebben hier weer een partij hulpgoederen afgeleverd. De 

oorlog heeft in deze stad pijn en verwoesting gebracht. 
  
Dit is niet zonder gevolgen gebleven: het heeft onvermijdelijk de inwoners ver-

anderd. Je kunt bijna zeggen dat de afwezigheid van ‘iets goeds’ plaats heeft 
gemaakt voor iets duisters’. 

 
De afwezigheid van licht, gas en water betekenen duisternis, kou en dorst. Het 
gebrek aan nutsvoorzieningen, de puin en de modder in de kapotte straten heeft 

de stad in chaos gestort. Gebrek aan werk en inkomen hebben onvermijdelijk tot 
veel ergernis geleid en nu probeert men iemand of iets de schuld te geven van 

deze toestand. Je hoort maar al te vaak: ‘Niemand geeft om ons!’ of: ‘We zijn 
vergeten!’. Het gebrek aan voedsel zet sommigen zelfs aan tot leugens en mani-

pulatie.   
We hebben vandaag zaklampen, kaarsen, batterijen, voedsel en sanitaire artike-
len naar deze mensen gebracht. We hopen dat het hun leven iets lichter maakt.  

Tsja, de oorlog heeft veel contrasten aan het licht gebracht. Toen ik erover na-
dacht, herinnerde ik me de volgende bijbelverzen, waarin dit contrast duidelijk 

zichtbaar is. 
   
1 Joh 1:5 : ‘….God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis’.  

Joh. 12:46 ‘46 Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen 
die in mij gelooft niet meer in de duisternis is’.  

Blijf bidden voor de mensen die leven in of bij de gevechtslinies en die vastbeslo-
ten zijn om de duisternis achter zich te laten’. 
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Meel en tarwe uit Ouddorp naar Oekraïne 
 

Op 21 oktober was in Dopersduin het 

Wereldwerk-festival.  Op  deze dag 
was ook aandacht voor een project 

van de doopsgezinde gemeente Oud-
dorp. In deze gemeente heeft men, in 
navolging van Witmarsum, een specia-

le tarwesoort gezaaid en geoogst. Het 
gaat hier om Turkey Red Wheat, een 

zgn. ‘oergraan’, dat oorspronkelijk af-
komstig is uit Oekraïne en dat door 
doopsgezinden naar Noord-Amerika is 

gebracht. Aldaar heeft deze wintertar-
we ervoor gezorgd dat dit land één 

van de graanschuren van de wereld werd.  Tijdens het festival konden bezoekers 
bij Rini Hameeteman, één van de organisatoren in Ouddorp, meel kopen dat af-
komstig was van deze tarwesoort. Verder serveerde Dopersduin bij de lunch 

zuurdesembrood dat die ochtend in Ouddorp van dit meel was gebakken. 
 

Voorafgaand aan het Wereldwerk-festival vond een vergadering plaats van 
EMRO. Dit is het samenwerkingsverband van verschillende Europese doopsgezin-
de hulpwerkorganisaties. Eén van deze organisaties, Multiply, is momenteel heel 

actief in Oekraïne. Een medewerker van Multiply kreeg twee zakken meel mee 
voor Oekraïne. Voor volgend jaar is het de bedoeling dat een deel van de oogst 

van Ouddorp naar Oekraïne gaat om aldaar te worden ingezaaid. De tarwe komt 
hierdoor als het ware weer thuis en daarmee is de cirkel rond. We houden u op 
de hoogte. 

 
 
 
  
 
 

 

 
 



 

 

 




