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De veertigdagentijd 
 
Ik vind de 40-dagentijd altijd een moeilijk iets om te begrijpen. 

Rationeel snap ik het allemaal wel: het zijn de 40 dagen vóór Pasen, de zonda-
gen niet meegerekend, gebaseerd op de 40 dagen dat Jezus in de woestijn niet 

at en dronk toen hij op de proef gesteld werd door de duivel of hij wel écht de 
mens van Godswege was.  
 

Volgens mij gaat het in deze veertig dagen er niet om dat de veertigdagentijd 
een soort van dieetkuur is. Toen het volk van de Israëlieten 40 jaar in de woes-

tijn verbleef hoefden ze zich niet druk te maken om wat ze zouden gaan eten. 
God gaf hun iedere dag het manna. De reden hiervan is dat de Israëlieten zich 

niet druk hoefden te maken met de dagelijkse dingen zoals eten en drinken maar 
dat ze alle tijd en aandacht konden richten op hun geloof.  
 

En daarom is de 40-dagentijd meer een tijd van bezinning van je geloof dan een 
veredelde dieetkuur. Zeker nu de 40-dagentijd is begonnen en al is gericht op 

Pasen.  

 
  
Ds. Klaas van der Werf 

 
 

 
 

. 
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Kerkdiensten en Activiteiten  
 
 

Dinsdag 21 februari 

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

 

Donderdag 23 februari 

19:30 uur  Broederkring 

 

Zondag 26 februari 

10:00 uur  Dienst met ds. Nick Everts 

 

Vrijdag 3 maart 

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

 

Zondag 5 maart 

15:00 uur  Dienst met ds. Geert Brüsewitz en ds. Nick Everts  
                  ter markering van het afscheid van   

                  ds. Geert Brüsewitz als predikant van onze gemeente. 
                  Zondagsschool / kinderopvang aanwezig 

 

Dinsdag 7 maart 

10.30 uur  Koffieochtend 

 

Vrijdag 10 maart 

18.00 uur  Bijbel, pizza en bier 

 

Zondag 12 maart 

10.00 uur  Dienst met ds. Saapke van der Meer 

 

Zaterdag 18 maart 

13.00 uur  Open Kerk tot 16.00 uur 

 

Zondag 19 maart 

10.00 uur  Dienst met ds. Ariaan Baan 

 

Dinsdag 21 maart 

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

 

Woensdag 22 maart 

14.00 uur  Poëziekring o.l.v. ds. Tjalling Kindt 

 

Donderdag 23 maart 

19.30 uur  Broederkring 

 

Zondag 26 maart 

15.00 uur  Lezing over Oekraïne & Rusland door Daniël Noord 
                 ’s morgens geen dienst 
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Ledenboek Gemeenteblad 

Nieuwe belangstellenden 
De afgelopen weken hebben zich 6 nieuwe 
belangstellenden gemeld: 
van harte welkom! 

Tiny Spanjer, 
Ledenadministratie 

mailto:hkoster13@gmail.com
mailto:heleenpol@gmail.com
mailto:atzekoopmans@gmail.com
mailto:jasper.van.miert@gmail.com
mailto:hj.blanksma@home.nl
mailto:van8hoven@gmail.com
mailto:gpeterbartel@gmail.com
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Kort verslag KR vergadering van 26 januari 2023 

De eerste KR vergadering van 2023 vindt plaats bij Nick en Jasper: we zijn 

uitgenodigd in hun nieuwe woning en krijgen in de pauze een rondleiding. 
Na de opening leest Beno uit Menno`s volk uit Groningen deel II, geschreven in 

1978 door ds. Knipscheer; uit het verleden met relevantie voor de toekomst: 
“…Vele leden vertrokken naar de omgeving, ouderen en jongeren ontvluchten 
de stad. Kringen in Roden en Haren die uitgroeiden tot zelfstandige 

gemeenten…”    

Als vervolg op de gedachtewisseling over alternatieven voor/naast de reguliere 
kerkdiensten tijdens de Najaarsledenvergadering, is er een overzicht gemaakt 
van alle ideeën, inclusief de suggesties die ook later nog uit de gemeente zijn 

binnengekomen. Een voorstel van Nick en DB om een aantal hiervan te plannen 
wordt aangenomen. Voor de zomer wordt het als volgt: 

*gesprek over een levensthema: 23 april, middagdienst.
*Do-Re-café 21-5: fietstocht 11.00 uur, met dienst om 13.00 uur

*muziek-/gospeldienst resp. Taizé viering met veel zingen: 

*25 juni, middagdienst.
*op 16 juli wordt weer een Mennomaaltijd georganiseerd.

Ook over een ander tijdstip van de dienst/samenkomst wordt overlegd: 
Doordeweeks bijv. vrijdag om 17.00 uur? Misschien een moment voor stilte en 

gebed met evt. muziek? Maar willen we dan niet te veel? De zaterdagmiddag 
openstelling is ook net weer gestart. Daar misschien nog wat meer uithalen 

resp. bij aanbieden. Conclusie: het blijft eerst bij de zaterdagopenstelling. 

Ontwikkelingen GDS: 

2023 is voor GDS een heel belangrijk jaar. Er is een aantal gemeenten die niet 
meer zo lang zullen bestaan. Dit kunnen/zullen kringen worden bij bestaande 

gemeenten. Stip op de horizon is dat we 1 gemeente worden in GDS gebied. De 
weg ernaartoe is nog niet duidelijk. Plan is om op korte termijn de eerste 

stappen te zetten naar het aanstellen van een volgende GDS predikant, naast 
Nick Everts en Saapke van der Meer. 
Er is een concept van een nieuw GDS Gemeenteblad gemaakt en naar de KR-

leden gestuurd: Een mooie eerste stap. Op 9 februari is hierover weer een 
vervolgbijeenkomst, in GDS verband.  

Er zal wat meer contact gelegd worden met de gemeenten in Ost-Friesland, die 
ook tot het GDS gebied behoren. Zij hebben nog steeds geen nieuwe predikant. 
Ze worden uitgenodigd om op 4 juni naar Groningen te komen. 

En dan nog ‘kort’: 

* Tjerk geeft aan dat hij vanwege gezondheidsredenen niet zo actief 
betrokken kan zijn en kan bijdragen aan de KR als hij zou willen. Wat zeer 
wordt betreurd door allen.

* De bedoeling is om de band met Inlia te versterken. Er is contact met John 
van Tilborg. Omdat er nu geen mogelijkheid is om vluchtelingen op te vangen 
in de kerk(gebouwen) is de gedachte om te overleggen welke andere 
mogelijkheden er zijn om Inlia /vluchtelingen te ondersteunen.



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

5 

* Nick heeft een opzet voor een nieuwe folder gemaakt.

* En hij heeft een toelatingsgesprek gehad voor zijn proponentschap.

Sjoukje Benedictus, 

notulist 

Even voorstellen 

Mijn naam is Ariaan Baan. Op zondag 19 maart mag  

ik voor het eerst voorgaan in jullie gemeente. Ik heb gewerkt 
als predikant voor de Protestantse Kerk in Zoutkamp en in 
Scheemda. Vanwege ziekte ben ik vervroegd met emeritaat 

gegaan.  
Ik ga bij jullie voor omdat Nick Everts mij gestrikt heeft.  

Nick kwam mij tegen op internet en dacht: 'hé, die Ariaan Baan heeft misschien 
wel wat met de Doopsgezinde Kerk'. En hij had gelijk. Hoewel ik protestants ben, 

ben ik geboeid door de doopsgezinde traditie en door doopsgezinde theologie. 
Die interesse is ontstaan in de tijd dat ik als onderzoeker in de theologie werkte. 

Ik schreef een proefschrift over de Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas. In 
de theologie van Hauerwas, die zelf opgegroeid is in de methodistische kerk, 
staat vrede centraal. Christenen zijn volgens hem geroepen om vredestichters te 

zijn. Hij wijst erop dat er eigenlijk maar één kerkgenootschap is, die die roeping 
door de eeuwen heen echt serieus genomen heeft en dat zijn de 'mennonites' of 

de doopsgezinden.  

Ik zal in de dienst preken over een bijbeltekst die een belangrijke rol speelt in de 

theologie van Hauerwas en in de doopsgezinde traditie: Mattheüs 5:39 'Als ie-
mand je op je rechterwang slaat keer hem je linkerwang toe.' Ik zie ernaar uit 

om bij jullie voor te mogen gaan.  

Vrede en alle goeds,  
dominee Ariaan Baan 

In memoriam Hendrik Jan Woltersom 

Op 30 december 2022, op de valreep van het oude jaar, hebben we onder grote 

belangstelling afscheid genomen van Hendrik Jan Woltersom in het kleine kerkje 
van Zuurdijk. En niet alleen namen we met elkaar afscheid van hem, hij ook van 

ons, want de uitvaart ging zoals hij het bedacht had van te voren. Het afscheid 
was een uitdrukking van wie hij was.  
Begraven in de grond van Zuurdijk, de plaats waar hij het zo fijn had samen met 

Adrienne en de kinderen. Een korte wandeling vanaf de boerderij ‘Dijkstede’ naar 
het kerkje, en naar het café tegenover de kerk waar de mensen de uitvaart kon-

den volgen die niet meer in het kerkje pasten. De kerk en het café, twee belang-
rijke plekken het leven van Hendrik Jan. Na afloop was er ook een borrel.  
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Een afscheid is natuurlijk het grote verdriet van het van nu af 

aan gescheiden zijn, maar er is ook het vieren van het leven. 
Het leven van Hendrik Jan, veel te kort.. Maar in zijn eigen 
woorden aan ons gericht, ook een leven dat mooi was, waar-

van hij genoten heeft, met allen die hem dierbaar waren.  

Met woorden uit Psalm 1 hebben we hem herdacht. Een psalm 
die spreekt van het leven van een mens als een boom aan het 
water. Een mens, standvastig en gevoed door het water. Een 

mens die bij de waarheid blijft en zich niet laat meenemen door 
allerlei leugenachtigheid en bedrog. Die standvastigheid kon-

den we zien in de manier waarop hij deze laatste drie jaar ge-
knokt heeft met de ziekte die hem trof. Tussen hoop en berus-
ting, maar ook met het verzet ertegen tot het laatste moment. 

Heel vaak zei hij ook als er bericht kwam over hoe het hem ging: maar ik ben er 
nog! Ik ben nog niet van plan om er mee op te houden!. Maar toen het in het 

laatst van november echt niet meer ging, lag het ook in zijn aard om alles goed 
en mooi af te sluiten. Waardig, met aandacht voor wat wezenlijk voor hem was 
geweest. Ook in onze doopsgezinde kring hebben we hem zo leren kennen. Be-

trokken bij de Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum, was hij mee 
verantwoordelijk voor het opheffen van de gemeente. Niet zo als vaak gebeurt 

eindeloos maar doorgaan tot een gemeente langzaam verdwijnt, maar met een 
duidelijk einde. Een einde dat je kunt markeren. Met een boek, met het delen 
van verhalen. Een slot dat je kunt vieren, met een overgang naar iets nieuws. 

Natuurlijk stonden leden en belangstellenden van de gemeente hier verschillend 
in, maar de kracht zat er in, juist elkaar vast te houden en te checken hoe de 

ander het proces naar het slot toe ervoer.  

Het was best uniek. Ik had er bewondering voor. En de kracht van deze gang van 
zaken vond ik terug in het afscheid in Zuurdijk. We zongen met elkaar, geholpen 
door een klein koortje bij het orgel. Ik voel de winden Gods vandaag, over die 

reis naar een onbekende plek, maar met de steun en in aanwezigheid van de 
Eeuwige. De afbeelding op de kaart en de liturgie paste daar prachtig bij. We 

zongen ‘De steppe zal bloeien’ over hoop en de troost dat zelfs daar waar woes-
tijn het leven onmogelijk lijkt te maken water zal vloeien en de woestijn zal laten 
bloeien. Een prachtig lied met een moeilijk ritme over onopgeefbare hoop. Leven, 

ook voorbij aan de dood.. En zoals op het Hoge Land in dit jaargetijde ganzen 
overvliegen en voor even rusten en foerageren, vaak ook wel tegen de zin van 

de mens die het land bewerkt, spraken we een Keltische zegen uit van Iona, 
waarin de Heilige Geest aangeduid wordt met een gans in plaats van een duif. 
Ganzen die als ze samen vliegen, elkaar steunen en daardoor sneller vliegen. 

Mensen, die vervuld van die Geest, elkaar kunnen troosten en nabij zijn om het 
uit te houden in gemis en verdriet.  

Dat Adrienne, David, Hanna en Sjoerd hierdoor gedragen, ook door dierbaren 
om hen heen, door ons, de kracht krijgen om met dit verlies te leven en ook 

verder te gaan, zoals Hendrik Jan dat wilde. En dat Hendrik Jan geborgen moge 
zijn in de hoede van de Eeuwige nu wij hem hebben moeten loslaten. 

Geert Brüsewitz 
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Bedankt 

Ik wil de doopsgezinde gemeente  Groningen bedan-

ken voor het bloemstuk dat ik ontving naar aanleiding 
van mijn verjaardag. Tachtig is prachtig. 

Gr Willem Schillhorn van Veen 

Over br. Arnold Bakker 

Na maanden van ziekte en complicaties en heen en weer van huis naar het zie-
kenhuis, naar een zorgcentrum en weer naar het ziekenhuis en terug is 
onze oudste Broeder nu definitief woonachtig in een mooi appartement. Omdat 
hij niet meer kan lopen en verder ook intensieve zorg nodig heeft kan hij tot 
zijn grote verdriet niet meer thuis wonen.  

Gelukkig is hij -dapper als altijd- al wat ingeburgerd, doet hij mee aan activitei-
ten en heeft hij daar zelfs een oude bekende ontmoet waarmee hij samen de 
warme maaltijden gebruikt. Het is fantastisch dat zijn (klein-)kinderen hem 
trouw bezoeken maar hij waardeert het ook enorm als hij bezoek, post of een 
telefoontje krijgt van leden van de DGG.  

Dus als u eens zin en tijd heeft… Als u hem gaat bezoeken belt u hem dan eerst 

even? Dan kan hij zich verheugen op uw komst! 

Hartelijke groeten, 
Emma van der Schoot-Hakkaart, Contactpersoon wijk 6 
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Vredeswake Groningen: één jaar na de Russische inval 

Op vrijdag 24 februari is het een jaar na de Russische inval in Oekraïne. Sinds-

dien zijn we getuige van een groots oorlogsdrama met steeds verdergaande es-
calatie. Dat geweld moet stoppen! Om die reden houden we precies een jaar na 

de inval opnieuw een vredeswake. Gelovig of niet; iedereen die hoopt of verlangt 
naar vrede is welkom. 

Rusland viel vorig jaar Oekraïne binnen. Daarmee gebeurde wat velen niet zagen 
aankomen: oorlog op het Europese continent. In diverse steden gingen mensen 

uit protest de straat op. Ook op de Grote Markt in Groningen vond op 27 februari 
2022 een vredesmanifestatie plaatst. Diezelfde middag openden wij onze deuren 

voor een gedeeld verlangen naar vrede. Enkele tientallen mensen kwamen langs 
om een kaars aan te steken, emoties te delen en te bidden. Niet wetend wat 
voor ellende er nog zou volgen. 

Lang domineerde de oorlog het dagelijkse nieuws. Ook kwamen er oorlogsvluch-
telingen en werd Europa geconfronteerd met de gevolgen voor gas en graan. In 

aanloop naar 24 februari neemt de aandacht voor het conflict opnieuw toe. Daar-
bij gaat het vooral over wapenleveranties, een eventueel voorjaarsoffensief en 

escalatie. Maar gaat het ook nog over vrede?  
Om het verlangen naar vrede te delen en te versterken openen we opnieuw de 
deuren. Tussen 19.00 en 19.30 (inloop 18.45) is er een vredeswake waarbij ie-

dereen welkom is. Volgens onze regiopredikant, Nick Everts, is “de vredeswake 
een uiting van blijvend verlangen naar vrede zelfs als dat buiten je eigen macht 

lijkt te liggen. Precies op de confrontatie van dat wat je ten diepste verlangt en 
wat je niet zomaar kunt realiseren, functioneert gebed als een krachtig middel 
om te blijven vertrouwen op vrede en rechtsvaardigheid. Zelfs al is de weg er-

naar toe lang en onoverzichtelijk.”  

Praktische gegevens: 
Doopsgezinde Gemeente Groningen 
www.dggroningen.doopsgezind.nl  

Oude Boteringestraat 33, Groningen 
24 februari 2023 
19.00-19.30 (Inloop 18.45) 

http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
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Kom erbij in onze kring 

In september vorig jaar zijn we gestart met de zon-

dagsschool voor kinderen van 0-7 jaar.  

De kinderen mogen eerst het begin van de dienst 
meemaken en daarna gaan we met zijn allen naar de 
zondagschool. We beginnen altijd met het liedje: kom 

erbij in onze kring, zing maar mee met wat ik zing, 
luister naar een mooi verhaal, vier de zondag met ons 

allemaal! (Ik kan de bladmuziek hiervan nergens vinden, dus mocht iemand de 
noten weten dan hoor ik het graag.)  

Na het zingen kijken we samen wat er deze week weer in onze grote roze zon-
dagschoolkist zit. Een hart, een konijn, een ster, … We praten erover en dan le-

zen we samen het prentenboek dat aansluit bij het thema van de zondag. Als het 
verhaal afgelopen is dan is er een creatieve verwer-
king. We zijn dit seizoen begonnen met het versieren 

van de kist en we hebben samen een poster gemaakt 
waar alle kinderen van de zondagschool een plekje 

op hebben. Aan het einde zitten we samen in de 
kring voor een kort gebed. Als de dienst afgelopen is, 
is ook de zondagschool afgelopen en gaan de kin-

deren naar de Mennozaal voor limonade en wat lek-
kers. Vraag ze gerust eens bij de koffie wat er in de 

grote roze kist zat!  

Kom je/komt uw (klein-)kind ook een keer meevieren?  

Dit seizoen hebben we nog de volgende bijeenkomsten: 

5 maart: zondagsschool 
2 april (Palmpasen): Regioviering Jong en Oud  

9 april (Pasen) zondagsschool 
7 mei: zondagsschool 
4 juni: zondagsschool - afsluiting seizoen 

2 juli: buitenbijeenkomst voor kinderen/jongeren 

Wees welkom! 

Wil je meer weten? stuur me een e-mail: witteveen_hester@hotmail.com 

Hester Witteveen  

40-dagen kalender

De veertigdagen kalender is weer gedrukt en ligt in de kerk. 
Probeer deze zoveel als mogelijk op te (laten) halen, zodat we 
geen portokosten hebben.  

mailto:witteveen_hester@hotmail.com
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Kerkdiensten 

Zondag 19 februari  
10.00 Ds. S. van der Meer 

Zondag 26 februari  
10.00 Ds. K. van der Werf 

Zondag 5 maart 2023 
10.00 Ds. Joh. Van der Meer 

Zondag 12 maart 2023 

10.00 Ds. K. van der Werf 

Zondag 19 maart 

10.00 Zr. V. van der Linden 

Zondag 26 maart 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Zondag 2 april, Palmzondag 
10.00 Ds. T. Weidema-Bos 

Andere activiteiten 

Maandag 20 februari 
19.00 Koor in Roden 

Woensdag 22 februari 
19.30 u Quiltgroep 

Maandag 27 februari 

19.00 Koor in Haren  

Donderdag 2 maart 

20.00 30+ bij Hoekema/Riepma 

Maandag 6 maart 
19.00 Koor in Roden 

Dinsdag 7 maart 
09.45 Themamorgen met 

K. v.d. Werf
19.45 Kerkenraad

Woensdag 8 maart 
19.30 u Quiltgroep 

Maandag 13 maart 

14.00 Zusterkring 
19.00 Koor in Roden 

Maandag 20 maart 
19.00 Koor in Roden 

Woensdag 22 maart 
Redactievergadering Doopsgezind 

Gemeenteblad  
redactie.dgharen@gmail.com 

Woensdag 22 maart 

19.30 Quiltgroep 

Maandag 27 maart 

19.00 Koor in Roden 

Vrijdag 31 maart 
15.30 Zoete inval 

Maandag 3 april 

14.00 Zusterkring 
10.00 Koor 

Dinsdag 4 april 
09.45 Themamorgen met K. v.d. 

Werf 
19.45 Kerkenraad 

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:redactie.dgharen@gmail.com
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In Memoriam Geertje Regina Everdina Ouweneel, Dini 

*Rotterdam, 21 maart 1933      ⴕ Haren, 6 januari 2023 

In de boeken die Dini las legde ze vaak briefjes met aantekeningen. Dus ook in 

de bijbels, koran en liedboek in haar boekenkast. Op één van de briefjes staat 
het lied dat we zo gaan zingen: 

“Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.” 

In het scheppingsverhaal in het bijbelboek Genesis lezen we dat de mens beeld 
van God is én geroepen is beeld van God te zijn. Dát verhaal weerklinkt in het 

lied. We mogen er zijn zoals we zijn. Het is goed zoals we zijn, met onze gebre-
ken en talenten, met onze bijzonderheden. Voor Dini was dit van belang omdat 

ze op vele manieren en in vele situaties vaak uitzonderlijk en bijzonder was. 
Neem haar studie psychologie, als jonge vrouw in die tijd!  
Haar werk: wetenschappelijk onderzoeker met als vakgebied de taalontwikkeling 

van kinderen hier in Groningen aan de universiteit. Ongetrouwd. Heel bewust en 
principieel leven, over zaken nadenken én doen vooral!  

Creatief zijn: prachtige werken heeft ze geschilderd. Zoals te zien is op de voor-
kant van haar rouwkaart. Geen tv en moderne poespas als computers en mobiel-
tjes. 

Gelovig, spiritueel: wat ging ze graag naar de kerk van de Doopsgezinden en hier 
naar het Witte Kerkje. Beide gemeenschappen waren haar dierbaar. 

“Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn.” De mens is beeld van 
God. Én tegelijkertijd zijn we er daarmee niet.  
Zo stond Dinie in haar geloof. Ze voelde zich aanvaard zoals ze was, met haar 

hele hebben en houwen. Maar mét een oproep. Als individu te werken aan een 
betere wereld én een betere zelf. Én als kerkelijke gemeenschap. 

We zijn ‘een werk in uitvoering’, ‘in opbouw’. Zo stond Dini in het leven. Altijd 
werk aan de winkel aan jezelf. Genoeg stof tot nadenken, daarbij het nieuws gre-
tig volgend. Maar voor Dini bleef het principieel niet bij denken alleen. 

Wat een milieuactivist was ze eigenlijk. Dini is de Greta Thunberg onder de tach-
tigplussers. Wat een pionier. Dus geen vlees, liefst alleen seizoen groenten en -

fruit. Dit was volstrekt vanzelfsprekend en logisch voor haar. Tot op haar sterf-
bed. Ja, ze wilde wel fruit maar toch het liefst van het seizoen. Dat er in die situ-
atie toch wel een uitzondering gemaakt zou mogen worden, kwam niet in haar 

op! 
Wat ook een sterke vrouw in geestelijke zin. Na een val op voor Kerst bij de 

Doopsgezinden enkele jaren geleden en dominee Klaas van der Werf haar naar 
het ziekenhuis bracht, krabbelde ze weer op. Altijd maar weer kracht om op te 
staan en uitdagingen aan te gaan. Zoals op vakantie gaan met rollator en zorg 

op maat mee. Wat genoot ze van die vakanties. De laatste jaren vooral in Neder-
land, maar eerder ook in Duitsland. Tot kort voor haar dood had ze het nog over 

het plan om op vakantie te gaan naar het Zwarte Woud. 

En vanzelfsprekend en logisch was ook haar liefde voor haar broertje én voor zijn 

dochters Laureen en Jasmijn! 
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Geen wonder dat ze helemaal van d’r stuk was na het overlij-
den van haar broertje. Wat een kracht vond ze om naar het 

afscheid te komen en er te spreken! Nu één jaar geleden! 
Maar wat had ze het zwaar met zijn overlijden. En dat bleef. 
Misschien speelde ook haar algehele fysieke gesteldheid mee, 

ze kreeg meer en meer lichamelijke klachten in combinatie 
met de sociale eenzaamheid als gevolg van corona, zoals geen 

kerkdiensten kunnen bezoeken, én de stap naar verhuizing 
naar Westerholm.  

Gelukkig was er de geweldige zorg en aandacht van haar 

vriendinnen, ook toen.  
Maar Laureen en Jasmijn, ik weet niet goed welke woorden ik 

moet kiezen om jullie te laten voelen, in te zien hoe ontzettend 
betekenisvol jullie voor tante Dini zijn geweest. Wat heeft ze jullie lief! Dat was 
aan alles te zien en te merken bij Dini! Haar ogen lichten op, haar gelaat straal-

de, haar levenskracht was voelbaar wanneer jullie er waren of wanneer ze het 
over jullie had. Het klinkt misschien raar, maar wat heeft ze op haar ziekbed dat 

ongemerkt overging in haar sterfbed van jullie intense aanwezigheid genoten!  

Iedereen heeft tijdens de laatste weken van Dini haar leven wel met haar gesp-
roken over ‘loslaten’. Het leven te moeten loslaten viel haar misschien niet 

zwaar. Dat moet toch een keer gebeuren’ zei ze. Maar ze wilde er zo graag voor 
jullie zijn. Dat voelde ze als haar taak. En daarnaast vond ze het heerlijk om jul-

lie te zien, jullie verhalen te horen. Ze heeft jullie liefde, hartelijkheid en gene-
genheid zo diep gevoeld en gewaardeerd. Jullie, twee geweldige, krachtige mooie 
jonge vrouwen, dochters van haar broertje. Wat is ze hartstikke trots op jullie!  

Oudejaarsdag toen ik afscheid van Dini nam vertelde ze dat ze besefte dat dit 
haar sterfbed was. Maar ze wist dat Laureen en Jasmijn er hier op aarde voor 

haar zouden zijn, zo lang als nodig. En dat na haar overlijden haar broertje haar 
zou opwachten en er voor haar zou zijn. 

In dat geloof en in die liefde voelend is ze gestorven met jullie aan haar zij. 
Wat ontzettend mooi. Dat dat jullie en ons tot troost mag zijn én kracht mag ge-
ven. Amen. Lieve Dini, rust zacht! 

G. Huis (voorganger ’t Witte kerkje)

Dini Ouweneel was lid van ’t Witte kerkje en belangstellende van DG Haren

Kerkenraadsvergadering 7 februari 2023 

Door griep geveld moest br. Nienhuis op deze vergadering verstek laten gaan, 
waardoor niet alle financiële zaken konden worden behandeld. 

De energiecoach heeft inmiddels zijn rapport m.b.t. energiemaatregelen van ons 
kerkgebouw ingediend. Het bevat een overzicht aan maatregelen die getroffen 

kunnen worden om het energiegebruik te beperken. Prioriteiten zijn niet 
aangegeven en er is geen rekening gehouden met bouwkundige beperkingen.  
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Allereerst dient het gasverbruik beperkt te worden door isolatie van vloer en dak 
Een energie(k)groepje bestaande uit de broeders Nienhuis, De Vries en Koorn 

zullen zich verdiepen in dit rapport en met voorstellen komen. 
Hierna volgt het agendapunt ‘Van de leden’. Verheugend was het feit dat br. en 
zr. 65 jaar getrouwd waren. Veel gemeenteleden waren op de receptie in het 

Scandinavisch dorp. In de dienst op 12 februari zal zr. E. Dusseljee-Slinkman 
welkom worden geheten als lid van onze gemeente.  

Ds. Van der Werf was zeer positief over de bijeenkomst van GDS predikanten 
tussen de middag in Groningen. De Doopsgezinde Gemeente Noordoost 

Nederland heft zich met Pinksteren op. De kerkenraad/gemeente is al langere 
tijd in gesprek met de regiopredikant ds. S. van der Meer over het vervolg als 

kring.  De doopsgezinde gemeente Westerkwartier gaat ook stoppen, maar is 
nog niet zo ver om al in overleg te gaan met de regiopredikant (N. Everts) over 
hoe verder.  

De predikant is van 21 juli t/m 4 augustus met vakantie. Voor de dienst op 30 
juli zal een gastpredikant gezocht worden. 

Zr. Van Rede heeft een ‘praatstuk ’over de wijkorganisatie opgesteld.  Hierin 
wordt de huidige situatie beschreven, afgevraagd wat precies het doel is en 

kanttekeningen geplaatst. Dit stuk is aanleiding tot een brainstorm. Het doel van 
de wijkorganisatie is verbondenheid creëren. Er is wel behoefte aan contact, 

maar het is niet meer mogelijk dat de wijkcontactpersonen ouderen en zieken 
regelmatig bezoeken. Een probleem is het gebrek aan informatie over de leden. 
Dit kan/moet beter. Andere DG-gemeenten werken met een bezoekgroep (geen 

wijkcontactpersoon), dit bevalt goed, maar daar moeten dan wel mensen voor 
gevonden worden. Een (regionale?) pastoraalwerker zou welkom zijn. 3x per jaar 

een Zoete Inval zorgt voor contactmomentjes voor een grotere groep. Zr. Van 
Rede nodigt de wijkcontactpersonen uit op 19 februari na de dienst bijeen te 

komen. Ze zal hiervoor het ‘praatstuk’ bijwerken. 

De World Fellowship Day in Middelstum en inspiratiemiddag waren geslaagd 

evenals het toneelstuk van Korneel Roosma in Sappemeer. 
Het proefnummer van het GDS gemeenteblad is niet meer besproken.  

Het begeleidingsteam voor de regiopredikanten (gevormd door voorzitters van 
de GDS Gemeenten) heeft zich opgeheven. Voortaan zijn er 4 
ledenvergaderingen per jaar van de GDS (i.p.v.2) die gevormd wordt door 

dezelfde voorzitters.  A. van de Meer, F, Dukers en H.J. Blanksma zijn de 
aanpreekpunten voor de regiopredikanten. Op 22 februari is er weer een GDS 

vergadering, met als agendapunt het beroepen van een derde regiopredikant.  

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.50 de 

vergadering. 

Mads Haadsma 
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Nieuwe datum ZOETE INVAL 

We presenteren u opnieuw “ De Zoete Inval”, een dopers   
momentje waar  “De ontmoeting met elkaar” centraal staat. 

Iedereen is uitgenodigd, alle broeders en zusters van jong tot oud, buiten de wij-

ken en verschillende kringen om. Laten we elkaar treffen en daarvoor de tijd 
nemen.  

De opzet is heel simpel: 
Er is een vrije inloop op vrijdagmiddag 31 maart van 15.30-17.30 uur in 

de kerk in Haren. 

U bent van harte welkom vanaf 15.30 
uur. Mocht het u pas om 16.00 uur 
schikken, of als het werk het niet 

eerder dan 17.00 uur toelaat, ook 
dan is er nog steeds gelegenheid om 

aan te schuiven en een borrel te ko-
men drinken. 
Dus gewoon een gezellige middag 

aan het einde van de week. Uiteraard 
zorgen we voor wat lekkers te eten 

en te drinken. 

U hoeft zich niet op te geven, het is en blijft een zoete inval. 
We ontmoeten u graag op 31 maart a.s. 

Ger Zijlstra en Tonny van Rede 

Verslag van de bijeenkomst van de Zusterkring 
maandagmiddag 13 februari 2023 

Deze middag was de voltallige zusterkring aanwezig. Onze gast was Tony van 

Rede. Na de inleiding van Gerbrig, die inging op de gebeurtenissen in de wereld, 
de oorlog in Ukraine en de aardbeving in Turkije en Syrië, wat dat voor de men-
sen betekent. Claudia de Breij heeft in haar boekje Vasistas hierover een mooi 

gedicht geschreven. 

We zongen een paar coupletten van het lied: Wat de toekomst brengen moge. 
Na een kopje thee met een heerlijke traktatie kreeg Tony het woord en vertelde 
ons met heel veel enthousiasme over de reis, die ze gemaakt heeft naar Gambia. 

Een reis voor een goed doel,  een röntgenapparaat voor een ziekenhuis en zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor het arme land. Dit hebben ze ook gedaan door 

de auto’s daar achter te laten. Ze reden in een 4-wheel auto, waarbij de tent ’s 
nachts op de auto stond. 
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De reis van 7000 km ging door 8 verschillende landen, waarbij in Afrika  de tocht 
soms over onverharde wegen, door de woestijn ging en zelfs langs de zee langs 

de vloedlijn en door dorpjes, uiteindelijk naar het beoogde ziekenhuis. We kon-
den ons een goede voorstelling maken door het videofilmpje en de verschillende 
beelden, die ze ons liet zien. 

Landen als Mauritanië, Senegal en Gambia, het kleinste land van Afrika hebben 
voor ons nu een gezicht gekregen.  

Met deze nieuwe indrukken sloten we de bijeenkomst en hopen elkaar op 13 
maart weer te zien. Dan is onze gast ds. S. van Hoorn. 

Gerbrig Rietema 

Bedankjes 

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen en ca-

deaus die we kregen met onze 65-jarige trouwdag! Het 
was een hele fijne waardevolle dag. 

Aafke en Piet van Wijk 

Een prachtig boeket bloemen ontving ik van zr. Mads Haadsma namens de ker-

kenraad, voor het organiseren van de Adventsviering op 16 december, voor de 
Doopsgezinde wijk te Assen.    

Mijn hartelijke dank voor deze leuke verrassing, 
Adri Hummelen 



Algemeen 

17 

Passiemuziek op Stille Zaterdag 

Op stille zaterdag 8 april 2023 zal het Noordelijk doopsgezind koor Passiemu-
ziek uitvoeren. De liederen die ten gehore worden gebracht, worden door gesp-

roken woord met elkaar verbonden. De verbindende teksten uit het Marcus 
evangelie, die het lijdensverhaal van Jezus vertolken, maken de gezongen lie-
deren en gesproken tekst, tot een indrukwekkend geheel. 

De algehele leiding is in handen van onze dirigent Jellie Alkema. 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd, om als luisteraar hierbij aanwezig te zijn. 
Het samenzijn begint om 19.00 uur in de DG-kerk, Padkamp 2b, Roden. 

Wij hopen u zaterdag 8 april te mogen begroeten. 

Een hartelijke groet van het Noordelijk Doopsgezind koor, 
Marijke Dijksterhuis, secretaris 

Met Peter van ’t Riet door Leviticus in Assen 
Thema lezing: Leviticus als theologie van daden. 

Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. 
Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen 
zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met 
bloedige offers is in veler ogen een achterhaalde vorm van godsdienst. Maar doen 
we met een dergelijke beschouwing wel recht aan dit Bijbelboek dat het hart van de 
Tora vormt? 

Veel opvattingen over het boek Leviticus zijn helaas gebaseerd op misverstanden en 
onjuiste interpretaties van de tekst. Deze lezing laat zien dat de offerdienst theologie 
is, echter geen theologie van woorden, maar een theologie van daden. 
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TVG Assen nodigt u uit voor deze morgen: Omdat het zo  b o e i e n d  is. TVG is 
een driejarige cursus theologie van opzet, landelijk georganiseerd. Oecumenisch van 
aard, open naar andersdenkenden.  

Elke dinsdagmorgen van sept. t/m mei, behalve in de schoolvakanties.  
Interessante vakken met enthousiaste docenten: verrassend – verfrissend - verrij-
kend - veelkleurig! 

Gastspreker:  Dr.Peter van ’t Riet uit Zwolle, auteur literatuur jodendom en o.a. do-
cent Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora  Synagoge Zwolle 

Datum:  Dinsdagmorgen 7 maart 2023 
Gebouw:   Wijkcentrum ‘t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Aanvang:    10.00 u., met inloop vanaf 09.30 u. 
Kosten:   Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening 

Meer info:    via onze website onder www.tvgassen.nl  

Vooraankondiging ‘dag voor gezinnen, tieners, 
jongeren en middenleeftijders’ 

Op 8 oktober 2022 was er een geslaagde dag met de middenleeftijders van de 
Noordelijke Doopsgezinden op Paviljoen Eszicht in Noordlaren. Met twintig vol-
wassenen, zes kinderen en een hond was dit een dag die naar meer smaakte. 

Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan een vervolg.  

Op zaterdag 15 april 2023 komen we opnieuw samen op Paviljoen Eszicht in 
Noordlaren. Meer informatie over thema, programma en aanmelden volgt spoe-
dig. Voor nu is het belangrijk om alvast de datum te reserveren. Het programma 

start rond 10.00 en eindigt na het avondeten. 

http://www.tvgassen.nl/
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Tweede druk van ‘Van Oergraan tot Mennobrood’ 

De eerste druk van het boek Van Oergraan tot Men-

nobrood was half november uitverkocht. Binnen 
twee maanden na verschijnen had het boek zijn weg 
gevonden naar zo’n 700 belangstellenden. Intussen 

is de tweede druk van de Nederlandstalige uitgave 
verschenen en zijn ook de Engelse en Duitse verta-

lingen uitgekomen. 

Het interessante verhaal verdiende het vastgelegd te 
worden, en auteur Klaas Smit en vormgever Pieter 

van der Zee hebben er een mooie en toegankelijke 
uitgave van gemaakt. ‘De reacties op het boek zijn 
positief’, vertelt Menno de Vries. ‘Het is lekker lees-

baar en inspireert velen. Het boek vertelt hoe je in 
de praktijk duurzamer kunt leven en dat spreekt 

aan, ook internationaal. En het verhaalt tevens het 
gedachtengoed van ons, Mennonieten.’ 

Het oergraan nu ook naar Oekraïne en Jordanië 

Volgend jaar groeit het graan op meerdere plekken in Nederland en in het bui-
tenland, zo ook in Pingjum bij Doeke Odinga. Heel bijzonder is dat in 2023 het 

oergraan ook weer in Oekraïne zal groeien, waar onlangs 150 kilo naartoe is ge-
stuurd. Jordaniërs testen momenteel of het ook op hun grond wil groeien. Zij 

zien Turkey Red Wheat als een middel om zelfvoorzienend te worden. Niet alleen 
gaat het graan zelf opnieuw de wereld over, ook het verhaal. Vele mennonieten 

uit het buitenland en andere geïnteresseerden komen jaarlijks naar de doopsge-
zinde kerk, het contourenkerkje en het monument in Witmarsum. Ook het 
schuilkerkje in Pingjum bezoeken ze dan. We hebben de SDMF (Stichting Doops-

gezinde Monumenten in Friesland) aangeboden het boek in hun arrangement 
voor de pelgrims op te nemen. 

Het boek Van Oergraan tot Mennobrood kost € 10,-. Voor boeken die verstuurd 

moeten worden, worden tot en met vijf exemplaren verzendkosten in rekening 
gebracht. Om het bestelproces te stoomlijnen is het plan opgevat ook een online 
verkoopsite te maken. Het boek is vooralsnog via e-mail verkrijgbaar bij de 

doopsgezinde gemeente De Lytse Streek dg.delytsestreek@outlook.com , graag 
met vermelding van aantallen en bezorgadres. 

mailto:dg.delytsestreek@outlook.com
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World FellowshipDay in Middelstum 

Op zondag 22 januari hebben we als GDS de 
World Fellowshipsday gevierd, oftwel wereld 

broedershapsdag. Dit gebeurt altijd rond 21 ja-
nuari, de dag waarop in 1525 de eerste Dopere 

doop plaats vond in Zurich, Zwitserland. 
We kwamen bij een in het gerestaureerde kerk-
je van Middelstum. Na de aardbevingsschade en 

de Corona pandemie was het goed om daar ein-
delijk weer met z’n allen fysiek bijeen te zijn. 

Het wereldwijde thema van de WFD was ‘Jezus 
Christ our hope’. Dit werd vertaald naar ‘Onze 

hoop: Jenga VS Jezus’. Wat kunnen wij van Je-
zus leren die juist puzzelstukjes samenvoegde 

en nieuwe toevoegde in plaats van het spel Jen-
ga waarbij je steeds een blokje weg haalt totdat 
alles in elkaar stort. De boodschap aan ons allen 

was om te zorgen dat niet alle stukjes één voor 
één er uitgehaald worden maar dat we zorgen 

dat het nog wel één geheel is en blijft. Hoe daar 
hebben we het smiddags over gehad: wat trekt 
ons aan in onze gemeente en hoe zie je samen-

werking/samengaan met andere gemeenten 
voor je.  

In kleine groepjes hebben we het hier met elkaar over gehad. Hier kwam uit 
naar voren dat we de oude structuren wel los moeten laten en dat men gezien de 

leeftijdsopbouw in de kerken wel inziet dat veel gemeenten niet meer zelfstandig 
kunnen blijven. Toch werd dit niet als negatief ervaren, een dag als de WFD is 

daar een mooi voorbeeld van. Elkaar ontmoeten, in gesprek zijn met elkaar. 
Vooral het ontmoeten van jong en oud wordt erg op prijs gesteld. Er zijn wel 

praktische punten als afstand en wat doe je met de kerkgebouwen. Maar het al-
gemene geluid wat naar voren kwam was dat we moeten zoeken naar een nieu-
we vorm van onze Doperse identiteit omdat we een verhaal te vertellen hebben 

met inhoud en daar ook trots op mogen zijn en dat wel wat meer kunnen uitdra-
gen. In stilte doen we veel goeds, daar zouden we best wel eens wat meer publi-

citeit aan mogen geven.  

Kortom een geslaagde dag waarvan velen zeiden dit soort bijeenkomsten graag 

vaker te hebben.  
Voor de zomer, zondag 2 juli, staat er nog een buitendag op het programma! 

Anne-Geertje Hoekema 
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Doopsgezind WereldWerk ondersteunt hulpacties van MCC in Syrië 

Doopsgezind WereldWerk ondersteunt hulpacties van MCC in Syrië  

In de dagen na de aardbeving is Doopsgezind WereldWerk verschillende keren bena-
derd met de vraag of er ook vanuit doopsgezind Nederland actie zou worden onderno-
men. Na overleg met vertegenwoordigers van Mennonite Central Committee (MCC) in 
het gebied is besloten om de acties van MCC in Syrië te ondersteunen.  

Aanvankelijk was de vraag of voor de slachtoffers in Turkije werd gekozen of juist die in 
Syrië. Feitelijk is dit een onmogelijke vraag, want het leed in beide landen is onmetelijk 
groot. De werkelijkheid laat zien dat de acties voor Turkije eigenlijk goed lopen en 
daarnaast is Turkije heel goed in staat om ook zelf hulp te bieden. 

In het noorden van Syrië is de realiteit totaal anders. Dit is enerzijds een gevolg van de 
sancties en aan de andere kant heeft de burgeroorlog in het gebied al grote schade ver-
oorzaakt.

Kortom: de situatie aldaar was al nijpend en is nu eigenlijk ondraaglijk geworden. Als 
gevolg daarvan komt de hulp in Syrië moeizaam op gang. 

MCC beschikt gelukkig over een lokaal netwerk met betrouwbare lokale partners. Zo 
werkt men samen met partners in Aleppo om noodhulp te bieden, zoals voedselpak-
ketten, kleding, hygiëne- artikelen, winterbenodigdheden en watervoorraden. MCC zal 
voor de lokale partners ook psychologische en traumatrainingen verzorgen. Daarom is 
gekozen om de hulpacties van MCC te steunen. 

Daarom vragen we om uw bijdrage. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening: 
NL19 ABNA 0432 5218 60  t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer. 
Bij voorbaak dank voor uw bijdrage!  
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Eerste comforters naar Oekraïne 

Op 23 januari jl. zijn alle 123 in Nederland gemaakte comforters door Karin Kan-
ze en Aart Hoogcarspel in hun bus geladen en zijn ze aan de reis naar Detmold 
begonnen. De volgende dag zijn de comforters naar het kantoor van Multiply ge-

bracht, dat zich in de buurt van Detmold bevindt. Aldaar hebben Johann Matthies 
en Heinrich Rempel, stafmedewerkers van Multiply, geholpen de comforters over 

te laden in de bus van de Sergey. Laatstgenoemde is afkomstig uit Oekraïne en 
werkt momenteel als vrijwilliger voor Multiply. Zaterdag 28 januari is Sergey met 
deze bus naar Oekraïne vertrokken. Een bus met vol comforters en andere hulp-

goederen, zoals zaklantaarns en thermoskannen. 

Alle acties worden uitgevoerd onder de noemer ‘Embrace Ukraïne’. Dit is een ini-
tiatief van Multiply en wordt gesteund door Europese doopsgezinde hulpwerkor-
ganisaties, waaronder Doopsgezind Wereldwerk. In Oekraine brengt Sergey de 

comforters en hulpgoederen naar Mukacheva in het westen van Oekraïne, waar 
zich een opvangcentrum van Multiply bevindt. Vandaar worden de goederen ver-

deeld over verschillende plaatsen, zoals Zaporizja, Kherson en Avdiivka.  

Uit een verslag van Karin Janze en Aart Hoogcarspel 

Comforters en schoolkits voor Syrische vluchtelingen 
veilig aangekomen 

De containers met comforters en andere hulpgoederen zijn aangekomen op de 

plaats van bestemming! 

Door een lange havenstaking duurde de ontscheping en inklaring van de hulp-

goederen langer dan gepland, maar uiteindelijk kwamen de twee containers met 
hulpgoederen aan bij het magazijn van Caritas. Deze lokale organisatie zal sa-

men met MCC-medewerkers de distributie van de comforters schoolkits etc. ter 
hand nemen. 

James Wheeler, MCC-coördinator voor Europa en het Midden-Oosten, ontving het 
volgende bericht van Alex Azar, MCC-medewerker in Jordanië: 
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Ik wil jullie op de hoogte brengen van het nieuws dat de 2 containers uit Europa 
veilig zijn aangekomen bij Caritas. De 40-voetscontainer met hulpgoederen uit 

Frankrijk, Duitsland en Nederland arriveerde op donderdag 22 december en de 
20-voets container uit Zwitserland kwam de volgende dag. Bij beide gelegenhe-
den mocht ik aanwezig zijn: wat zijn dit toch prachtige kerstgeschenken voor

mensen in nood in Jordanië. Er waren angstige momenten: een staking van de
chauffeurs in de haven van Aqaba zorgde voor een grote vertraging. Gelukkig

bleek dat onze ‘tussenpersoon’ in de haven zeer betrouwbaar en toegewijd: hij
beloofde zijn best te doen om de containers vrij te geven en kwam zijn belofte
na.

Alex 

Op de foto ziet u van links naar rechts: Karin Janze, Aart Hoogcarspel, Johann Matthies, Sergey 

en Heinrich Rempel, 






