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Protestborden maken als gebed! 
 

 
Op het moment dat dit gemeenteblad uitkomt, zitten 

we midden in de Week van Gebed voor de Eenheid 
(15 – 22 januari). De week wordt traditiegetrouw in 

Groningen begonnen met een gezamenlijke kerk-
dienst die dit jaar de vorm van een Festival of Les-
sons and Carols for Epiphany heeft gekregen. Het 

einde valt mooi samen met onze World Fellowship 
Day, zie uitnodiging elders in dit blad. Het jaarthema 

is ‘Doe goed, zoek recht’. Naast enkele terugkerende 
gebedsactiviteiten is er dit jaar ook iets verrassends, 
namelijk aanstaande zaterdag protestborden maken 

als vorm van gebed.  
 

 
Toen ik afgelopen jaar mijn functie als pionier bij Stadsklooster Groningen over-
droeg aan Christiaan Schoonenberg, deelde hij een tekst van Sister Mary Corita 

waarin zij bidden gelijk stelt aan “zingen en dansen, felle kleren en bloemen dragen 
en protestborden maken”. Ik daagde hem uit om bij een goede gelegenheid die 

woorden om te zetten in daden. Die goede gelegenheid blijkt aanstaande zaterdag 
tijdens de Week van Gebed te zijn. Ook mij wist Sister te prikkelen en daarom deel 
ik graag iets over haar én over wat ik als bidden zie. 

 
Sister Mary Corita, geboren als Frances Elizabeth Kent, was een Amerikaanse non 

en kunstenares die leefde tussen 1918 en 1986. Op haar achttiende trad ze in bij 
een progressieve religieuze orde. Ze werd hoofd van de kunstfaculteit en doceerde 
diverse technieken, met als hoofdvak zeefdrukkunst. In haar werken verbond ze 

religieuze teksten en idealen met kritiek op maatschappelijke thema’s. Zo sprak 
zij zich uit tegen oorlog (vb. We can create life without war) en had ze aandacht 

voor humanitaire nood, mensenrechten en de positie van de vrouw. Ze werd po-
pulair in de jaren ’60 en ’70 met haar boodschap van liefde, recht en vrede. Echter, 
vanuit de (katholieke) kerk kwam ook weerstand. Ze werd uitgemaakt voor com-

munist en haar kunst werd afgedaan als blasfemie. Die weerstand liep dermate 
hoog op dat zij gedwongen werd om zelfstandig te werken en de religieuze orde 

te verlaten. Haar werk bleef desalniettemin sterk religieus gedragen.  
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Voordat ik naar de vraag kan of protestborden maken een vorm van gebed kan 

zijn, moet ik de vraag beantwoorden wat gebed is. Deze ogenschijnlijk simpele 
vraag, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Gebed kan voor mensen verschillend 
opgevat worden. Zelf zou ik het omschrijven als een ontmoeting tussen je drijfve-

ren/verlangens/hoop en 
dat waar jij geen grip op 

hebt. In religieuze taal 
hebben we het dan over 
een ontmoeting met God! 

Het is meer dan zelfex-
pressie of een uiting van 

jouw hoop, onmacht en 
verlangen. Maar het is 
geen magie, waarin je de 

wereld of het leven met 
een spiritueel kunstje 

naar jouw hand zou kun-
nen zetten.  
 

Gebed laat je concentreren op én openstellen voor de interactie tussen jouw emo-
ties, hoop en verlangens en het leven dat daar niet volledig mee samenvalt. Ik 
heb het bewust over ontmoeting en interactie, omdat in het uiting geven aan onze 

emoties, hoop en verlangens er werkelijk iets terug kan komen. Iets dat rust, 
kracht, doorzettingsvermogen of inzicht geeft, waardoor je verder kan of tot actie 

komt.  
 

Laat ik het concreter maken met een voorbeeld. Tijdens een kerkdienst is het eer-

ste gebed vaak gericht op de nood om ons heen. De voorganger uit dan emoties, 
hoop en verlangens over situaties dichterbij én verder weg die niet per se door 
hem of haar te verbeteren zijn. Het zet je stil bij die spanning en vanuit die be-

wustwording kan er iets terugkomen. Dit kan gaan van het ervaren en versterken 
van een gedeeld ideaal (vrede, liefde, gerechtigheid, etc), tot aanmoediging om in 

actie te komen of open te staan voor het onverwachte (het wonder). De nood in 
de wereld zou je anders namelijk moedeloos of passief kunnen maken, waardoor 
je zelfs elke kans op verbetering niet meer ziet.  
 

Als je bidden zo opvat, dan zegt dat nog niets over de vorm waarin dit gebeurt. Ik 
denk dat protestborden maken zeker gezien kan worden als vorm van bidden, 

maar niet zondermeer. Om te functioneren als gebed moet het meer zijn dan zelf-
expressie. Niet enkel mijn wil is wet: mijn protest móet de wereld naar mijn hand 

zetten, want dan stap je in de verleiding van magisch denken. Het zou moeten 
bewegen naar dat smalle gebied waarin de spanning tussen zelf en omgeving niet 
opgeheven wordt, maar gezocht wordt naar een vruchtbare opening om vanuit de 

interactie tussen zelf en omgeving weer verder te gaan. Dit vraagt naast uiting 
ook ruimte voor opening, of naast spreken ook ruimte voor luisteren.  
 

Tot slot, ooit hoorde ik het verhaal van iemand die al jaren protesteerde tegen 
onrecht door op straat te staan met een bord. Omdat het ogenschijnlijk geen effect 

had, werd deze persoon gevraagd waarom hij/zij nog steeds bleef doorgaan. Als 
antwoord werd gegeven: ik protesteer niet om de wereld te veranderen. Ik pro-
testeer om te zorgen dat ik zelf niet verander, zodat ik mijn geloof in rechtvaar-

digheid niet verlies.  
 

ds. Nick Everts  
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Kerkdiensten  

en Activiteiten 
Woensdag 18 januari 

14:00 uur  Poëziekring met 
ds. Tjalling Kindt 

Donderdag 19 januari 
19:30 uur  Broederkring 

20:00 uur  Verdiepingskring 

Zondag 22 januari 

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

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

en inspiratiemiddag opgeven bij 
info@dggroningen.doopsgezind.nl of 

tel. 050 312 3053 

Vrijdag 27 januari 

18:00 uur  Bijbel, pizza en bier 

Zondag 29 januari 
10:00 uur  Dienst met 

Vicky van der Linden 

Dinsdag 7 februari 
10:30 uur  Koffieochtend 

Zondag 12 februari 

10:00 uur  Dienst met 
ds. Saapke van der Meer 

Zaterdag 18 februari 
13:00 uur  Open Kerk tot 16:00 uur 

Zondag 19 februari 
10:00 uur  Dienst met 

ds. Afke Boezewinkel 

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 waarin we afscheid 

nemen van ds. Geert Brüsewitz 

Vrijdag 3 februari 
09:30 uur  Inloopochtend Doperse 
Diaconie; hulp bij zoeken naar werk 

Zondag 5 februari 
10:00 uur  Dienst met 

ds. Nick Everts 
10:00 uur  Zondagschool 
12:00 uur  Lezing Iris Speckmann en 
Yvonne Hiemstra over Avondmaal 

Ledenboek 
&
Ledenadministratie over 
2022
om privacyredenen staat dit alleen
in de papieren en digitale versies die 
aan de leden zijn verstuurd.
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Kort verslag KR vergadering van 20 dec.  2022 

Na de opening leest Tjerk de Inleiding uit het boek Grensgebied, geschreven door 
Guido Fonteyn. Tjerk is vanuit zijn achtergrond als geograaf erg geïnteresseerd in 

grensgebieden: Grenzen zijn een afscheiding en bron van hindernissen maar nood-
zaken én nodigen ook uit tot communicatie. 
Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van Annette als KR lid. Zij is 

daarvoor even bij de afwas van de Doperse Dis vandaan gekomen. Beno spreekt 
haar toe. Een heel hartelijke dank voor haar inzet in de KR. Annette 

krijgt bloemen en een cadeau overhandigd. 

Het plan van het Gasthuisbestuur om het pand van fietsenzaak Luytink, 
met hulp van de DGG aan te kopen, wordt uitgebreid besproken. De financiële 
commissie is hierbij uitgenodigd voor advies en Marinus Suiding is aanwezig. In 
2012 is de fietsenzaak en werkplaats verkocht om andere zaken binnen het Gast-
huis te kunnen financieren. De fietsenzaak gaat er in de toekomst uit. De huidige 
eigenaar had plannen om er woningen te realiseren maar heeft kortgeleden aan-
gegeven daarvan af te zien en het te willen verkopen. Bij het Gasthuis is de grote 
wens om het terug te kopen; de achterkant van de zaak staat in het hofje. Er 
zouden in de toekomst door het Gasthuis woonmogelijkheden gecreëerd kunnen 
worden. Er moet voorkomen worden dat het in handen van een vastgoedorgani-
satie komt. Het Gasthuis heeft eerst uitgezocht of ze dit zelf helemaal bancair 
zouden kunnen financieren maar dat lukt niet. Het Gasthuis doet nu een beroep 
op de DGG om te helpen bij de financiering. De financiële commissie heeft het plan 
besproken en staat positief tegenover de aankoop van de zaak. Over het 
ontwik-keltraject daarna heeft de commissie nog vragen.
De KR stemt in met de aankoop, met de daarbij gevraagde financiële ondersteu-
ning voor het Gasthuis, met als voorwaarde dat er nader overleg plaatsvindt tus-
sen Gasthuis, KR en financiële commissie. Waarbij ook de accountants van DGG 
en Gasthuis uitgenodigd kunnen worden. 
Bij de evaluatie van de videodiensten brengt ieder zijn/haar bevindingen in.  
Er wordt geconcludeerd dat we zo doorgaan zoals het nu gaat nl. de opname 
vanuit 1 vast punt. En dat er bij bijzondere diensten een ‘uitgebreidere’ opname 
gemaakt kan worden. Ook het gebruik van de beamer ter vervanging van de 
gedrukte liturgie wordt besproken (men is overwegend positief) en zal op een 
later moment uitgebreider geëvalueerd worden.  

En dan nog ‘kort’: 
* De apostelbeelden worden in mei uitgeleend aan de expositie “Koos 
Verbruggen weer in Pieterburen”. Cees van Hoorn is contactpersoon.
* In maart zal de eerste radio-uitzending bij OOG zijn met Nick (Kerk op 
zondag). Er is afgesproken dat Nick gedurende het komende jaar 2 of 3 keer zal 
‘voorgaan’. Daarna wordt geëvalueerd of Nick dit zal voortzetten.
* Voor de Doperse Dis zal Ellen Toxopeus-van Agthoven de coördinerende taak 
van Romkje Veenstra overnemen en ook het aansturen van de vrijwilligers op de 
Dis- avond.

Sjoukje Benedictus, notulist 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

5 

Doopsgezind Jaarboekje 2023 

Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2023 van de ADS.  
Hierin staan gegevens over Gemeenten en kringen,  

commissies, instellingen en organisaties in de Broederschap.  
Ook zijn er achterin het boekje in de adreslijsten gegevens opgenomen van 

tal van functionarissen. 
Verwachte verschijningsdatum is februari 2023 

De prijs van het boekje is € 10; als u hiervoor belangstelling heeft kunt u  
een exemplaar bestellen via ondergetekende.   

U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekening nr.  
NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen 
o.v.v. DG jaarboekje 2021.

Marjolijn Coolman 

06 48648064/secr.dgg@outlook.com 

Wie wil veertigdagenkalenders bezorgen?

Medio februari verschijnt de 40-dagenkalender. Het zou fijn zijn als er zo veel 
mogelijk kalenders vóór 22 februari (Aswoensdag) worden rondgebracht zodat 

we een aanzienlijk bedrag aan portokosten kunnen besparen (op één kalender 
moeten 4 postzegels = € 4,04). 

Wie in staat en bereid is om een steentje bij te dragen graag contact opnemen 
met: 

Nynke Dijkstra, koster/beheerder 

Tel. 050 312 3053 of mail info@dggroningen.doopsgezind.nl 
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Ina Klompmakers brengt Anna Magdalena Bach tot leven 
 

Bedum/Groningen  – Tijdens de voorstelling  
‘Anna Vertelt’ op 27 en 28 januari in de Doopsgezinde  

kerk in Groningen brengt Ina Klompmakers de 
persoon Anna Magdalena Bach tot leven. Dat doet ze 
overigens niet alleen. Zij heeft tijdens de uitvoering de  

rol als verteller,  Elsbeth Mulder neemt de rol van Anna 
als zangeres op zich, want Anna Magdalena was ook 

zangeres. 
Ina Klompmakers schreef het verhaal, dat weliswaar 
geromantiseerd en gedramatiseerd is, maar wel op basis 

van research en feiten. De voorstelling  is een cross-over 
van vertelkunst, toneel en klassieke muziek. Het is een 

voorstelling voor iedereen, een verhaal over liefde, ge-
luk, onmacht en verdriet. Het is voor liefhebbers van 
Bach en voor mensen die niets weten van Bach. 

 
De schrijfster was gebiologeerd door Anna Mag-

dalena Bach (1701-1760), de tweede vrouw van 
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Dat had  
vooral te maken met haar liefde voor de muziek 

van deze grote musicus. Ze verdiepte zich in  
hun leven en besloot om er over te gaan schrij-

ven. Het was aanvankelijk niet de bedoeling, 
maar het werd uiteindelijk zelfs een complete 
muzikale voorstelling, die nu wordt uitgevoerd 

en dat samen met de  musici Eeuwe Zijlstra (or-
gel), Rens Riechelman (trompet) en Cora van der 

Linde (dwarsfluit). Daarnaast treedt Jur Lommerts op  
als omroeper. De voorstelling kon worden gerealiseerd 

door een bijdrage van de Kunstraad en het is een productie van  
de Stichting Muziek & Scholing uit Bedum i.s.m. Ginyson. 
 

Ina Klompmakers, die  in Bedum woont, kreeg de liefde voor de muziek als kind 
met de paplepel in gegoten. Haar vader was organist en Bach-liefhebber en bij het 

gezin stond thuis zelfs een imposant orgel met daarop de buste van Johann Se-
bastian. Ina is de jongste van vijf. Thuis werd veel gemusiceerd en vader nam Ina 
ook wel eens mee naar een orgelconcert. Toen ze 15 was, begon ze te zingen. Dat 

gebeurde eerst in een gospelkoor, daarna in een kamerkoor. In die periode zong 
ze mee met een uitvoering van de Jonge Mattheus Passie, een bewerking van 

Bachs Mattheus Passion door Tom Parker. Deze versie was haar opstapje naar 
klassieke muziek. Toen ze voor de eerste maal een uitvoering van de ‘echte’ Mat-
theus Passion meezong, kreeg ze het gevoel 'wow, dit is het helemaal'. Jaren later  

schreef ze eens voor een koor in het programmaboekje een stuk over Bach. Ze 
wilde een stuk dat afweek van het standaard verhaal.  Ze ging in op Bach als mens, 

die als vader zoveel kinderen had moeten missen. Ze vroeg zich af hoe hij daarmee 
had kunnen om gaan. Uit de kerkregisters was  het een en ander bekend over de 
grote musicus, maar daarin werd vooral geschreven over de conflicten die er wa-

ren. Over dingen, die wel goed gingen, werd niet gerept. Daardoor hebben we 
waarschijnlijk een vertekend beeld van Bach.    

En wie zou het meest weten over Bach? Dat was natuurlijk zijn vrouw Anna Mag-
dalena.  
Deze Anna Magdalena was de dochter van een hoftrompettist . Ze werd, net als 

haar zus opgeleid als professioneel zangeres. Ze werkte aan het Hof van Köthen, 
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waar ze in contact kwam met Johann Sebastian Bach, een weduwnaar met vier 
kinderen.  
Toen ze trouwden was Anna Magdalena was 20 en haar echtgenoot 16 jaar ouder.  

Samen kregen ze dertien kinderen, waarvan er slechts zes de jonge kinderjaren 
overleefden. De dood speelde een voortdurende en vaste rol in hun leven. Ina 

vond het prachtig om allerlei bijzonderheden over het gezin Bach te ontdekken 
(waarvan lang niet alles de voorstelling heeft gehaald). Zo was  
Anna Magdalena de kopiist voor haar man, waar het om zijn muziekwerken ging. 

Dat waren er enorm veel. Bach schreef  voor elke zondag een nieuwe cantate. Het 
blijkt dat zelfs hun handschriften op elkaar lijken. In gedachten zag Ina de jonge 

Anna voor zich, hoe ze bij kaarslicht aan een tafel zat en op het papier in de 
notenbalken de muziek vast legde.  
In die tijd werd Bach door zijn omgeving vooral beschouwd als organist. Er moest 

vooral niet te veel gekkigheid komen, want men zag hem niet als componist. 
 

Dat er uiteindelijk een verhaal voor een voorstelling kwam, was een langzaam en 
geleidelijk proces. Ina, die cursussen had gevolgd aan de Vertel Academie in 
Utrecht verdiepte zich steeds meer in het echtpaar Bach. Haar liefde voor verhalen 

(vertellen) was de bron van alles. Ze schreef haar bevindingen op en langzamer-
hand werd het een verhaal, een verhaal dat het verdiende dat er meer mee werd 

gedaan. Dat werd uiteindelijk de voorstelling, die nu wordt uit gevoerd. Daarbij 
was Jan Roel Jager van Ginyson een stimulerende kracht. Hij nam zelfs de produc-
tie (uitvoerend) op zich. Daar kwam heel wat bij kijken. Zo moesten er musici 

worden gezocht en ook een geschikte locatie. Het tweetal kwam al snel in contact 
met de bekende organist Eeuwe Zijlstra, die zijn sporen op het gebied van orgel-

muziek ruimschoots verdiende. Hij was direct reuze enthousiast. In overleg werd 
toen besloten om voor de uitvoering te kiezen voor de Doopsgezinde kerk in Gro-

ningen, die beschikt over een prachtig Markussenorgel, dat in de voorstelling deel 
uitmaakt van het podium. Er is daar een goede akoestiek en er zijn ook uitstekende 
technische voorzieningen. De beheerder van deze kerk, Nynke Dijkstra werd  en-

thousiast en verzorgt de techniek rond de uitvoering. Ook werd een coach gevon-
den: Baukje Koolhaas en Luuk Tuinder nam de rol van repetitor op zich. 

 
 
De voorstellingen op beide dagen beginnen om 20.00 uur. 

Voor kaarten en meer informatie: www.annavertelt.nl 
 

 
 
 

Bedankje 
 
Op de eerste dag dat er wat winterse neerslag was gevallen 
ontving ik van de doopsgezinde gemeente Groningen een 

feestelijk winterboeket voor mijn 75e verjaardag. Ik heb er 
wekenlang van mogen genieten! 

 
Hartelijk dank, 
Erica Buning 

  

http://www.annavertelt.nl/
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Vier Open Colleges over Lev Tolstoj,  

de profeet die monddood werd gemaakt 
 
Start op 6 maart 2023 
 
In deze tijd van oorlog in de Oekraïne komt  

de schrijver, theoloog, filosoof Lev Tolstoj 
weer in de belangstelling. Een man die in 
Rusland geweldloosheid heeft gepredikt en 

de weg naar het Koninkrijk Gods op aarde 
heeft gewezen. Na een decadent leven en 

deelname aan de Krimoorlog werd hij de wereldberoemde auteur van Oorlog en 
Vrede en Anna Karenina. Rond zijn vijftigste levensjaar raakte hij in een diepe 
depressie. Daar kwam hij pas uit toen de betekenis van de Bergrede tot hem door-

drong en zijn missie hem duidelijk werd.  
 

Sieuwert Haverhoek, vertaler van alle in Rusland verboden werken van Tolstoj 
neemt ons op vier avonden mee naar de wereld van Lev Tolstoj, de Russische ziel 
en de theologie van deze indrukwekkende figuur. De boeken die Tolstoj schreef na 

zijn ‘bekering’ werden door de Russische overheid en kerk verboden en als ‘staats-
gevaarlijk en geloof ondermijnend’ beschouwd. Zo werd Tolstoj in eigen land 

monddood gemaakt en bleef zijn visie onbekend bij Poetin en het Russische volk. 
U krijgt op de eerste avond Haverhoeks boek  ‘Verboden werken van Lev Tolstoj’,  
op de tweede avond ‘Wat ik geloof’.  Er is volop gelegenheid voor vragen en  

levendige discussie over de opvattingen van Tolstoj.   
 

De volgende thema’s komen aan de orde: 
 
6 maart 2023:   Levensloop voor en na de bekering. Lees Wikipedia over Tolstoj. 

 
13 maart 2023: Kritiek op Kerk en Staat en uitleg van de Bergrede (Wat ik geloof) 

 
20 maart 2023: Gedachten over God en religie en deugdenleer.  
 

27 maart 2023: Invloed van Tolstoj in Nederland en christelijke anarchie. 
 

 
Alle gegevens over dit Open College op een rijtje: 
 

Data:  maandag 6, 13, 20 en 27 maart 2023 
Plaats:  Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen 

Tijd:  19.30 – 21.45 uur 
Kosten: € 40,-  

Docent:  Sieuwert Haverhoek 
 
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier op de website 

van Theologische Verdieping Groningen:  
 

www.tvg-groningen.nl of via ons e-mailadres:  
 
administratie@tvg-groningen.nl 

 

 
  

http://www.tvg-groningen.nl/
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 15 januari 2023 

10.00 R.P. Yetsenga 
 
Zondag 22 januari 

10.15 World Fellowship Day 
DG kerk Middelstum  

 
Zondag 29 januari 
Geen dienst in  DG Haren 

Wel toneelstuk (in GDS verband) 
14.00 inloop met thee/koffie 

14.30 ‘Ontmoeting met gevolgen’  
Doopsgezinde kerk Sappemeer 
 

Zondag 5 februari 
10.00 Br. J. Regnerus  

 
Zondag 12 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 19 februari  

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 26 februari  
10.00 Ds. S. van der Meer 
 

 

Andere activiteiten 
 
Zondag 15 januari  

16.00 Vergeten Groninger orgels. 
Beno Hofman en Eeuwe Zijlstra 

 
Maandag 16 januari 
19.00 Koor in Roden 

 
Donderdag 19 januari 

20.00 30+ bij Hendrik Jan en Yvette 
 
Maandag 23 januari 

19.00 Koor in Roden 
 

Woensdag 25 januari 
19.30 u Quiltgroep 
 

Donderdag 26 januari 
19.30 u Gespreksgroep Assen 

 

Maandag 30 januari 
19.00 Koor in Roden 
 

Maandag 6 februari 
19.00 Koor in Haren 

 
Dinsdag 7 februari 

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

 
Woensdag 8 februari 

19.30 u Quiltgroep 
 
Maandag 13 februari 

14.00 Zusterkring 
19.00 Koor in Haren 

 
Woensdag 15 februari 
Redactievergadering Doopsgezind 

Gemeenteblad  
redactie.dgharen@gmail.com 

 
Donderdag 19 februari 
15.30 Interkerkelijke gespreksgroep 

recreatiezaal Maarwoldflat 
 

Maandag 20 februari 
19.00 Koor in Haren 
 

Woensdag 22 februari 
19.30 Quilt 

 
Maandag 27 februari 
19.00 Koor in Haren 

 

Van de leden 

 
Op 4 januari 2023 is overleden  
zr. Berny Huizinga-Lutgendorp op de 
leeftijd van 86 jaar. Haar In Memo-

riam staat even verderop in  
dit Gemeenteblad.  

 
Op 6 januari 2023 overleed zr. Dini 
Ouweneel op de leeftijd van 89 jaar.  

Dini was lid van ’t Witte kerkje en bij 
ons belangstellende. De dienst bij 

haar uitvaart was op vrijdag 13  
januari in ’t Witte kerkje.  
Daarna is zij begraven op de natuur-

begraafplaats Hillig Meer in Eext.  
   

  

Doopsgezinde Gemeente 
Haren 

mailto:redactie.dgharen@gmail.com
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In memoriam Cornelis Arie Kreeft, zeg maar Kees, 77 jaar 

*Aalsmeer 6 februari 1945      ⴕ Zuidlaren 12 december2022 

 
Kees werd geboren in Aalsmeer en daar liggen ook mijn (ds. Lineke Buijs) wortels. 
Al vanaf de lagere school heb ik een beeld van hem, een aparte jongen, een bui-

tenbeentje. Het contact is, met soms met grote tussenposen, gebleven. 

Kees paste niet in wat voor verband ook. Zijn ziel was kwetsbaar, niet in staat om 
een beschermend laagje aan te brengen. Het overlijden van zijn moeder heeft voor 

hem, en voor de andere kinderen van het gezin, diepe sporen achtergelaten. Bij 
ieder op een eigen manier. Bij Kees op de manier van Kees. Altijd was hij op zoek 

naar een moederfiguur, naar zachtheid, naar bescherming.  

Kees had een scherp geheugen; psalmen kon hij letterlijk citeren. Hij had ook 
humor. Een werkkring was voor hem een te harde wereld, hij werd er soms ook 

gepest. Militaire dienst heeft hem ronduit beschadigd. Hij ging naar een bijbel-
school in Heverlee, maar ook daar redde hij het niet. 

Bijbel en geloof waren belangrijk voor hem, altijd was hij op zoek om daar een 
weg in te vinden. Op ‘de gereformeerden’ kon Kees genadeloos afgeven en dat 
bleef hij doen. Dan was er geen enkele nuance te vinden en daar viel ook niet over 

te praten. Want in zijn gekwetstheid vond hij het moeilijk om zich open te stellen 
voor een ander, gooide hij alles op de grote hoop, was er een bepaald isolement 

waar je nooit echt doorheen kon breken. Als hij zich zo hard en ongenuanceerd 
uitliet, maakte dat de omgang met hem vaak moeilijk. 

Toch is het geloof, het vertrouwen op God, voor hem altijd belangrijk geweest en 

gebleven. Toen hij zo’n twintig jaar geleden in aanraking kwam met de Doopsge-
zinde gemeente in Haren heeft dat heel veel voor hem betekend. Daar was ruimte, 

vrijheid van geloven, eenvoud. Ik denk dat ik namens Kees spreek als ik deze 
gemeente daar zeer voor bedank. Dank voor die ruimte, het luisterende oor, het 

geduld, alles wat jullie hem geboden hebben. Dat heeft menigeen misschien wel-
eens doen zuchten, want gemakkelijk zal dat niet altijd geweest zijn. Maar wat is 
deze kring in de laatste moeilijke fase van Kees zijn leven belangrijk voor hem 

geweest.  
Voor Kees was de bijbel en was het geloof belangrijk. De taal die hij gebruikte was 

vaak ouderwets, en voor menigeen, zeker in deze doopsgezinde omgeving, soms 
wel wat erg orthodox. Maar steeds meer werd duidelijk dat het hem niet om the-
ologische rechtzinnigheid te doen was. Het had te maken met een oprechte be-

hoefte van zijn hart, een diep besef dat hij, dat ook zijn leven met God verbonden 
was. ‘Genade’, noemde hij het. 

Het leven van Kees is door lijden getekend. Het was vaak moeilijk om hem te 
begrijpen. De psychosen waarin hij terecht kwam brachten hem keer op keer in 
een nog groter isolement. En altijd weer, ook als het wat rustiger werd, achter-

volgden hem waanideeën, zei hij dingen waar je totaal geen raad mee wist. Voor 
bijna iedereen was het soms een opgave om met Kees om te gaan. Ook mezelf 

heb ik vaak op een zucht betrapt, als hij weer belde, en geregeld namen we ook 
niet op, wanneer het niet uitkwam.  

Wat moet het zijn als niemand op je zit te wachten, als je gemeden wordt? Als 

jouw aanwezigheid de mensen doet zuchten? Je leven lang? 
Kees was niet in aanzien, niet geacht, niet sterk. En toch. Wat kennen we elkaar 

maar ten dele. Hij had humor en ik denk aan de verjaardagsfeesten die hij orga-
niseerde toen hij 65 en 70 jaar werd. Groots en feestelijk, in Fredeshiem.  
Bij mij kwamen onderstaande bijbelverzen in me op. Onze wijsheid is anders dan 

de wijsheid van God. 
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‘Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; 
en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat wat 
niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen’. 

Zijn vertrouwen op God en op zijn genade heeft Kees gedragen. Dat is wat van-
daag gezegd mag worden, nu zijn leven hier op aarde volbracht is. De weg van 

God, de wijsheid van God is anders dan wij bedacht zouden hebben.  
Zo gedenken we Kees, in liefde. Want de liefde, dat is de enige kracht die leven 

doet. Het leven van Kees getuigt van liefde en roept ons ertoe op.  
Mag zijn nagedachtenis tot zegen zijn. 

Lineke Buijs, em. Doopsgezind predikant 

 
 

In memoriam Bernarda Hendrika Huizinga-Lutgendorp, Berny 

*Haren, 24 april 1936                 ⴕ Haren, 4 januari 2023 
 
Op woensdagmiddag 4 januari 2023 overleed op een leeftijd van 86 Berny Hui-

zinga. Terwijl de familie achter aan tafel achter zat, werd het rond een uur of één 
‘s middags in één keer stil in de voorkamer. Haar levenskrachten waren definitief 

weggevloeid en ineens besef je dat haar levenscirkel gesloten werd. 

En juist op zo’n moment komen er onverwachts allerlei gedachten van herinnerin-
gen bij je boven drijven. Herinneringen aan vroeger, maar ook aan recente ge-

beurtenissen. Als in een flits schieten deze gedachten door je hoofd. Het is alsof 
haar hele leven, zoals jij je haar herinnert, zich voor jouw gevoel, in paar seconden 

aan je voorbijsnelt. En zeker als het hele warme herinneringen zijn, ben je ver-
drietig nu je moeder er niet meer is. De warmte en de gezelligheid die zij wist te 
creëren met haar aanwezigheid is ineens verdwenen.  

Toen Berny geboren werd op 4 april 1936 was zij het derde meisje van de familie 
Lutgendorp. De familie Lutgendorp woonde aan de Kromme Elleboog. Haar oudste 

zus weet zich nog te herinneren dat haar tante hun die dag van school haalde, 
omdat er een klein zusje geboren was. Onderweg naar huis stelden zij zich voor 
hoe dit zusje er uit zou zien. En toen zij van de kleine ronde straatstenen zagen, 

werd er de vergelijking gemaakt dat het kleine babyhoofdje ongeveer van dezelfde 
grootte was als zo’n keisteentje. Als je nu op zo’ n herinnering terugkijkt dan lach 

je daar een beetje om, maar toch vergeet je zo’n moment nooit.  

Er is een stamboom gemaakt van de Lutgendorp-kant, waar de drie zussen na-

tuurlijk ook op vermeld staan. En deze stamboom hangt ook aan de muur bij Loek 
en Berny. En er is een zwart-witte familiefoto, waarop Lidy, Finny en Berny met 
zijn drieën bij hun ouders staan. 

Wat niet op de stamboom staat vermeld, is dat de familie Lutgendorp, vooral door 
moeders kant die uit Aalsmeer kwam, betrokken was bij de Doopsgezinde Ge-

meente. En dat betekende concreet dat de familie vrijzinnig was. Er was in Haren 
destijds wel een Doopsgezinde Gemeente maar die had nog geen eigen kerkge-
bouw. Maar toen het Witte Kerkje gebouwd werd, werden de kerkelijke activiteiten 

hier gehouden.  

Toen Berny na haar middelbare school moest kiezen wat ze zou doen, koos ze voor 

de kweekschool. Ze werd ‘juf’ en haar eerste betrekking was in Sappemeer. Hoe-
wel het maar een heel klein eindje is vanuit Haren naar Sappemeer, ging zij wat 
toen zo mooi heette ‘in de kost’. Dat betekende dat ze op kamers woonde bij een 

gezin. En dat klikte heel goed. Zo goed zelfs dat de banden van toen altijd zijn 
gebleven. 
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Toen de mogelijkheid zich voordeed om in Haren aan school te staan veranderde 
zij van baan en werd zij juf in Haren. Zij kijkt terug op een prachtige mooie tijd. 
Maar dat komt misschien ook wel om dat Loek in haar leven was gekomen. Op de 

kweekschool leerde zij Loek Huizinga kennen en dat is sindsdien altijd zo gebleven. 
Ook Loek was een onderwijsman en heeft nog aan school gestaan in Utrecht en 

Zoutkamp. Maar toen zich de gelengheid voordeed om ook in Haren ‘meester’ te 
kunnen worden, werd deze kans met beide handen aangegrepen.  

Loek en Berny besloten te trouwen in 1959. Aangezien beiden betrokken waren bij 
de Doopsgezinde gemeente werd huwelijksdienst gevierd in het Witte Kerkje. En 
daarna zou de receptie zijn in het Boshuis.  

Bij de voorbespreking hadden ze als bruidspaar goed aangegeven dat er best wel 
veel mensen zouden komen, maar die opmerkingen schoof de eigenaar terzijde. 

Met als gevolg dat de eigenaar van het Boshuis alles nog in het werk moest stellen 
om iedereen te voorzien van drinken en een hapje. Toch zijn dit prachtige herin-
neringen als je erop terugkijkt.  

Loek en Berny hadden echter nog geen eigen huis en woonden eerst dan ook bij 
de familie Lutgendorp in. Daarna verhuisden ze naar Laagland 2. Toen er woningen 

achter het station beschikbaar kwamen, gingen ze wonen in het huis waar ze nog 
altijd wonen. Ze hebben het hier altijd goed naar de zin gehad. Ook de mooie 
ruime trok altijd veel vogels. Als kinderen hebben jullie veel van je moeder geleerd 

wat betreft vogels en bomen en planten. Ook de laatste jaren had ze nog steeds 
diezelfde belangstelling en werden er pindakaaspotten of zaadbollen opgehangen, 

waar onder andere recentelijk een bonte specht op af kwam.  

Toen jullie als kinderen nog naar school gingen was je moeder er altijd en was er 
altijd ook een kopje thee. En het was voor die tijd al heel bijzonder dat jullie op 

vakantie ging en naar het buitenland. Vooral Zwitserland stond in de belang-
stelling. Met de Alpenkreuzer en natuurlijk de onuitwisbare herinneringen aan Cha-

monix met zijn regen. Maar Terschelling was ook altijd een hele happening. Van 
tevoren moest alles worden geregeld en werden de spullen meegegeven met Van 
Gend & en Loos. Maar als je er dan ook één keer was, dan was het voor jullie ook 

goed. Dan genoten jullie allemaal van de vakantie en zij als moeder zorgde ervoor 
dat alles met het eten op rolletjes liep.  

Later toen jullie alle drie jullie eigen weg in het leven zochten, wist je dat zij altijd 
op de achtergrond aanwezig was. En dat is tot het laatst toe gebleven. En of je nu 
in het buitenland woont of dichtbij…altijd was er die warme belangstelling voor hoe 

alles ging bij jullie als kinderen. En ook als ze op bezoek kwamen. Altijd was er 
dat vertrouwen in elkaar. 

Het jaar 2022 is geen mooi jaar geweest. Zeker de tweede helft van het jaar. Het 
begon met een opname in Scheemda in het Ommelander Ziekenhuis. Toen leek 
het allemaal nog heel goed. Ondanks haar broosheid, had ze vertrouwen in de 

toekomst en genoot ze ervan dat ze weer thuis was en dat jullie er allemaal voor 
haar waren. In welke vorm dan ook. Want ook de kaarten en bloemen, die deden 

haar goed. Maar in november ging het al wat minder en met kerst wist ze dat het 
niet meer goed zou komen. Sterk als ze was wist ze dat het vertrouwd was om 

thuis te zijn. Dat haar gezin om haar heen stond en dat dit haar rust gaf.  

Vol vertrouwen in de naasten om haar heen, vloeiden haar levenskracht woensdag 
4 januari 2023 weg.  

En nu, vertrouwen wij haar toe onder de hoede van de Eeuwige. Dat ze onder zijn 
zegen en hoede mag rusten. Berny mocht 86 jaar worden. 
 

Ds. Klaas van der Werf 
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Kerkenraadsvergadering 10 januari 2023 
 

Voor we aan met de vergadering beginnen blikken we terug op de afscheidsdienst Van 

Berny Huizinga die middag in onze kerk.  

De predikant heeft het in de kersttijd een heel druk gehad en het heeft het nog 
druk vanwege het overlijden van gemeenteleden. Geleidelijk komen alle activitei-

ten na de corona weer op gang. Ook de gespreksgroep in 
Assen komt 26 januari weer bijeen. De interkerkelijke ge-

spreksgroep in Maarwold (op de derde donderdag van de 
maand) was aanvankelijk een PKN gebeuren, maar nu 
doen de doopsgezinden er ook aan mee.  

 
Het concept-collecte rooster voor 2023 wordt ongewijzigd 

aangenomen. In dit collecterooster voor DG Haren zijn ook 
de landelijke ADS-collecten opgenomen. Het blijft moge-
lijk om gedurende het jaar collecte-doelen aan te dragen.  

Het jaar 2022 is maar net voorbij of de administrateur heeft de concept-jaarreke-
ning van 2022 al opgemaakt. Het exploitatietekort is fors. Dit wordt veroorzaakt 

doordat er in 2022 de afgesproken € 20.00 is bijgedragen voor de regiopredikan-
ten, terwijl we dit jaar (het laatste jaar) nog de toegezegde subsidie voor het GDS 
Jeugdfonds nog moesten afdragen. Ook het ledental loopt terug en daarmee het 

hoofdgeld. De boekhouder heeft een legaat ontvangen van wijlen br. Kees Nan-
ninga, wat in dank is aanvaard. Mogelijk kan het ingezet worden voor verdere 

verduurzaming van het kerkgebouw.  
 
Het verlagen van de basistemperatuur van 15 naar 12 graden Celsius scheelt be-

hoorlijk in het energieverbruik. Wel is het zaak alert te zijn op mogelijke schim-
melvorming. Niet alle radiatoren werken naar behoren. Hier zal naar worden ge-

keken. De Achterhof heeft drie keer onder water gestaan. Het blijkt nu dat de 
afwatering van een put van de gemeente bij de Vreehof naar het riool belemmerd 
wordt door wortelgroei. Daardoor kwam bij flinke regenval het water omhoog door 

het putje onder de mat in de Achterhof.  
 

Het ‘praatstuk’ over de opzet van de wijkorganisatie heeft vertraging opgelopen. 
Het komt nu op de kerkenraadsvergadering van 7 februari op de agenda. Op zon-

dag 12 februari komen na de dienst de wijkcoördinatoren bijeen om dit stuk te 
bespreken. 
 

We praten nog even over het proefnummer van het nieuwe GDS Gemeenteblad 
dat in januari uitkomt. Wat moet hierin staan om de verbondenheid in de GDS te 

vergroten? Behalve de GDS-agenda is het zaak dat de GDS verslag doet van hun 
vergaderingen, zodat iedereen op de hoogte is/kan zijn waaraan gewerkt wordt en 
er zo draagvlak komt voor mogelijke veranderingen. Voorlopig verschijnt het Ge-

meenteblad oude stijl nog enige tijd.  
Na de dienst op 15 januari wordt bij de koffie het vervoer naar de World Fellowship 

Day op 22 januari in Middelstum geregeld en idem naar het toneelstuk ‘Ontmoeting 
met gevolgen’ op zondagmiddag 29 januari in Sappemeer.  
We blikken terug op goede en warme bijeenkomsten in de advent- en kerstijd.   

Er zijn veel gebruikelijke activiteiten in januari en februari, maar die vergen geen 
extra aandacht m.b.t. de uitvoering. 

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter om 21.45 de vergade-
ring. 
 

Mads Haadsma 
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Uit de Zusterkring  
 

Op 18 december vierde de Zusterkring samen met partners vrienden en gemeen-
teleden eindelijk na twee jaar weer de traditionele Advent bijeenkomst  in een 

goed gevulde kerk. Door de corona maatregelen moest dit gebeuren in zowel 2020 
als 2021 gecanceld worden. De kerk was mooi versierd, de kerstboom brandde en 
op de tafels stonden vele echte kaarsen. 

Aan deze bijeenkomst werkten verschillende leden van de Zusterkring, maar ook 
van buiten mee. Ds. Klaas van der Werf  nam de Bijbellezing en overdenking voor 

zijn rekening. Tevens speelde hij op de piano. Samen met Aafke van Wijk op de 
viool zorgden zij voor een muzikaal intermezzo. Er werden verschillende gedichten 

voorgedragen, zowel oude als recente van Elie Wiezel tot Claudia de Breij. 
Via een projectie zagen we middeleeuwse afbeeldingen van Maria, op het moment 
dat ze de boodschap krijgt dat ze moeder zal worden van Jezus. Het ontstaan van 

het lied Stille Nacht werd door Mads Haadsma voorgelezen. De verschillende pro-
grammaonderdelen werden afgewisseld met het zingen van bekende kerstlie-

deren, op het orgel begeleid door Matty  Niemeijer. In de pauze speelde Gerda 
Hoogenberg op de piano. 
Hoop was het centrale thema tijdens deze bijeenkomst.  We collecteerden voor 

“Warme Winteractie voor Oekraïne” de opbrengst was €50,-- Samen met het col-
lectegeld van de bijeenkomsten van de Zusterkring hebben we €100,-- over kun-

nen maken. 
Met de wens prettige Kerstdagen en een goed 2023 sloten we de bijeenkomst af. 
 

Gerbrig Rietema-Siebenga 
 

 
  

 

Verslag van de bijeenkomst van de Zusterkring  

op maandag 9 januari 2023 
 
We waren met 13 zusters bijeen in de Voorhof. De eerste keer in het nieuwe jaar. 

Vroeger waren we gewend “goede voornemens” te maken, het nieuwe jaar ligt 
voor ons als een blanco boek, nog niet beduimeld, maar glanzend, spiegelend, om 

met onze dromen te vullen, ons daarbij realiserend, dat we de voornemens niet 
moeten uitstellen. 

We zongen lied 218, “Dank u voor deze nieuwe morgen”. 
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Na de thee keken we terug op de Advent bijeen-
komst van 18 december j.l. Het is een geslaagde 
middag geweest. Enkele leden deelden hun ervarin-

gen van de laatste tijd met ons. Gerbrig had nog een 
verhaal over Clara de neushoorn, na aanleiding van 

een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Clara heeft 
als  een bezienswaardigheid door heel Europa ge-

reisd. In 1758 stierf ze, pas 21 jaar oud. In 1745 is 
ze ook in Groningen geweest. Een hype in de 18e 
eeuw, waarbij zelfs gedacht werd dat het een bijbels 

monster was, zoals in Boek Job beschreven staat. 
Aan het einde van de bijeenkomst zongen we het 

lied: “In de bloembol is de krokus”.   
Onze volgende bijeenkomsten zijn op 13 februari en 
13 maart. 

Gerbrig Rietema 
 

Afbeelding van de neushoornklok Clara 
 

 

 

Nieuwsbrief 5  4 december 2022 Stichting Oud Papier Haren   
 
Algemeen 

Al ruim een half jaar staat de oudpapier container iedere vrijdag en zaterdagmor-
gen op de parkeerplaats van de Nicolaasschool aan het eind van de Beatrixlaan. 
Op de meeste containers is de naam Virol vervangen door Prezero, het bedrijf dat 

Virol heeft overgenomen. De nieuwe standplaats heeft op de aanlevering van pa-
pier door de trouwe brengers niet of nauwelijks invloed gehad. De indruk bestaat 

evenwel dat anderen, die voor het eerst of af en toe hun papier naar de container 
brengen, de plek van de parkeerplaats niet kennen of de plek te ver weg vinden 
te liggen. Het is daarom belangrijk om regelmatig op een of meer manieren meer 

bekendheid te geven aan de plek waar onze container staat en aan het doel waar-
voor wij inzamelen. 

 
Oud papier 

Ook in de afgelopen maanden is de trend dat steeds minder papier wordt ingeza-
meld. Gemiddeld is de container in Haren in een weekend voor 60 tot 70 procent 
gevuld. De neergang zien wij al enkele jaren. Oorzaken zijn onder meer de afname 

van de oplagen van kranten doordat informatie steeds vaker digitaal beschikbaar 
komt en niet, in de laatste plaats, de invoering van de blauwe papierbak door de 

gemeente bij iedere woonadres, tenzij de bewoner te kennen heeft gegeven dat 
hij of zij geen prijs stelt op de bak. Neemt de toevoer van papier af, de toevoer 
van karton stijgt. Karton weegt evenwel minder dan papier en dat heeft weer in-

vloed op de hoogte van het bedrag dat de stichting voor het ingezamelde papier 
ontvangt.  

 
De gemiddelde opbrengst per kilo in het nu bijna afgelopen jaar 2022 lag tot en 
met augustus vrij hoog, gemiddeld rond de 13 eurocent. In september kwam een 

terugval tot rond de 6,3. Op dit moment zijn er nog geen latere cijfers bekend. De 
hoge kiloprijs lijkt dus voorlopig voorbij. 

In Glimmen wordt sinds september in plaats van de tweede zaterdag van de 
maand op de vierde zaterdag maand ingezameld waardoor er een betere afstand 
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is tot de zaterdag gekregen waarop de blauwe papiercontainers in Glimmen wor-
den geleegd. Tot dusver heeft deze verandering niet nadelig gewerkt. 
In het afgelopen jaar (2022) is in Glimmen in totaal 13220 kilo papier en karton 

verzameld.  
De maandopbrengsten in kilogrammen varieerden van 640 kg tot 1940 kg. 

Dit resulteerde in een financiële jaaropbrengst van 1479,27 euro. 
 

Besteding van de opbrengsten van het oud papier 
  
Half augustus is uit het Noodfonds van de stichting een donatie van € 1000,- over-

gemaakt naar CordAid in verband met de grote honger in de hoorn van Afrika. 
Deze gift is in de projectadministratie opgenomen onder nummer 153.  

De projecten 151 en 152 waarvoor achtereenvolgens de Hervormde Gemeente 
Haren Onnen in de zomer van dit jaar en de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen in 
het najaar voorstellen konden doen, zijn nog in behandeling. 

 
Mutaties van medewerkers 

 
Stond in de Nieuwsbrief van mei 2022 nog dat het aantal medewerkers dat op een 
zaterdagmorgen mee helpt bij de inzameling van het oud papier juist voldoende 

was om de boel draaiende te houden, sinds kort vallen er gaten in het rooster die 
voorlopig met enkele kunstgrepen zijn opgevuld. Roelof Nienhuis heeft noodge-

dwongen zijn vrijwilligerswerk voor de stichting moeten beëindigen 
Twee anderen hun werk als vrijwilliger tijdelijk moet stoppen, totdat zij het werk 
weer kunnen oppakken. In Glimmen heeft Gerben Posthumus zijn werk als coör-

dinator moeten beëindigen. Het zoeken naar een opvolger is gestart. 
 

Ook in het bestuur van de stichting is nog een lege plaats ontstaan. De termijn 

van Jan Postmus als bestuurder is afgelopen. Jan maakte sinds de oprichting van 
de stichting deel uit van bestuur. Hij heeft zich bereid verklaard om voorlopig, om 

zolang er nog geen opvolger voor hem is gevonden, bij toerbeurt de coördinatie 
van de inzameling op vrijdag en zaterdagmorgen te blijven doen. 
Wij zijn Roelof, Gerben en Jan heel veel dank verschuldigd voor al het werk dat zij 

voor de stichting hebben gedaan. Heren, bedankt! De twee medewerkers die tij-
delijk even pas op de plaats moeten maken wensen wij toe dat zij spoedig weer 

herstellen. 
 

De stichting maakt het de aangesloten kerken mogelijk om projecten ten behoeve 

van de allerarmsten in met name de „derde-wereld-landen “te steunen. Het zou 
jammer zijn als de ondersteuning van die projecten stroever zou gaan door een 
gebrek aan mensen die de inzameling van oud papier mogelijk maken. 

 
Daarom is het volgende erg belangrijk. Als je mensen kent van wie je denkt dat 

zij het mogelijk leuk vinden om mee te helpen bij door enkele zaterdagmorgens 
per jaar bij de oud papier inzameling, wil je dat dan doorgeven, voor zowel Glim-
men als Haren aan Piet Bouma,   

(p.bouma42@gmail.com  telefoon 050 534 5925 of 06 234 674 78). 
 

Alle vrijwilligers, hartelijk voor jullie inzet. Veel plezier bij het werk voor de stich-

ting. Zonder jullie zou de inzameling van oud papier niet mogelijk zijn. 
 

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Oud Papier Haren 

Renger Ritzema,  
 

E-mail: m.r.f.ritzema@kpnmail.nl, telefoon 050 534 7586 en/of 06 44 164 640 

 

mailto:p.bouma42@gmail.com
mailto:m.r.f.ritzema@kpnmail.nl
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Adventsviering voormalige DG Assen 
 

Op vrijdagmiddag 16 december kwamen de leden en belangstellenden van de 
voormalige DG Assen bij elkaar in de Slingeborgh in Assen voor de Adventsviering.  

 
Dit was de derde wijkbijeenkomst sinds de opheffing van onze DG in de Oranje-
straat. Deze keer was het thema ontmoeten en vieren in de tijd van Advent. 

De middag was prima verzorgd met dank aan Adri 
Hummelen die gezorgd had voor allerlei lekkers 

en een paar mooie kerststukjes om het geheel in 
kerstsferen te brengen.  

 
Dominee Klaas van der Werf had een deel van zijn 
verzameling kerststalletje meegenomen en en-

kele bijzondere muziekinstrumenten waaronder 
de Noardske balke die ook door de Mennonieten 

in Amerika werd bespeeld. Maar natuurlijk kon 
dominee Klaas dit ook bespelen net als spelen op 
de mini harp. Zo werd het een interessant en ook 

gezellig gebeuren.  
 

We stonden ook nog even stil bij het overlijden 
van zuster Tea Tolsma op 14 november op de 
hoge leeftijd van 97 jaar. Het was hartverwar-

mend te zien hoeveel leden en belangstellenden 
bij het afscheid in de Boshof aanwezig waren. De 

onderlinge verbondenheid is ook zonder kerkge-
bouw blijven bestaan en op dit soort momenten 
weer voelbaar. 
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Met de begeleiding van dominee Klaas op de piano zongen we nog een aantal 
bekende kerstliedjes. En met een hoge opkomst van 17 mensen klonk dit nog als 
een kerstklok! 

En daarna was het echt tijd voor ontmoeten en gezellig weer even bijpraten en  

genieten van alle lekkere hapjes. Aan het eind van de middag ging ieder weer zijns 
weegs met de warme herinneringen aan deze middag. Zo gaan we nu het nieuwe 

jaar in, blijven we omzien naar elkaar en elkaar dragen wanneer nodig. Een luis-
terend oor, even een telefoontje, weten dat niemand alleen is, ook in de donkere 
dagen. 

 
Jelly Wester 
 

 

Jeugdfonds 
 
In de dienst van 27 nov.  2022 werden wij verrast door br. Nienhuis, die ons twee 

prachtige boeketten aanbood namens DG Haren.  Dit als dank voor het werk t.b.v. 
het jeugdfonds. Hartelijk dank! 

Dit fonds dat nog steeds bestaat,  is gestart in 1981. 
Mevr. Ledeboer-Bitter maakte die start mogelijk d.m.v. een gift van F1000,00. 
Vele jaren heeft de wijkorganisatie o.l.v. Chris Toxopeus gezorgd voor de wijkcol-

lecte. 
Wij op onze beurt willen de contactpersonen bedanken alsmede Pieter Jan 

Haadsma voor het voorbereidende administratieve werk. 
De wijkcollecte is vervangen door de kerkcollecte en zr. Tonny van Rede is be-
noemd tot beheerder van het fonds.  

Alle medewerkers nogmaals van harte bedankt. 
Tineke Koorn-Gulmans bestuurslid vanaf 1999 en Pieter Reidinga secr.-penmr. 

vanaf 1981. 
De geschiedenis van het jeugdfonds staat (gedeeltelijk) beschreven in het herden-
kingsboekje,        “Zie naar ons” blz. 93 en 94. 

 
Piet Reidinga 
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Woensdag 22 februari 2023 is het aswoensdag. Dit is de eerste dag van wat wij 
aanduiden met de 40-dagen tijd. Deze 40-dagentijd eindigt op paaszondag. 

De 40-dagentijd is voor de Katholieken een tijd van vasten, voor de Protestantste 
kerken meer een tijd van bezinning. 

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

 
Net als andere jaren vragen wij uw input voor deze kalender. De kalender zal weer 

naar alle leden in het GDS gestuurd worden maar ook digitaal beschikbaar zijn 
voor andere Doopsgezinde gemeenten in Nederland op verzoek. 

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

De input voor de kalender kan tot 20 januari 2023 naar het secretariaat van de 
GDS gestuurd worden: 

 
Anne-Geertje Hoekema 
Rijksstraatweg 106 

9752 Bk Haren 
Of per mail: aghoekema@riepma.com 

 
Namens de GDS,  
een zusterlijke groet, 

Anne-Geertje Hoekema 
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Inspiratiemiddag in Middelstum en 
  
22 januari, GDS 
 

 
 
WFD—regiodienst 

 
Rond 21 januari, de dag dat de eerste wederdoop in 1525 plaatsvond (Zürich, 
Zwitserland), staan wereldwijd mennonieten en doopsgezinden stil bij hun onder-

linge verbondenheid en gemeenschappelijke wortels. Dit jaar gaf de Mennonite 
World Conference als thema: Jesus Christ: our hope. Tijdens de speciale regio-

dienst wordt verkend wat die hoop toen betekende en ook nu nog kan betekenen. 
Kortom, een hoopvolle opmaat naar het middagprogramma. 
 

Inspiratiemiddag 
 

‘s Middags willen we met elkaar brainstormen over wat ons in beweging brengt of 
(weer) zou kunnen brengen. Men zegt dat hoop doet leven, maar durven wij nog 

hoopvol te zijn? Waarvoor zouden wij in beweging (willen) komen?  
Na een historische duiding van doopsgezinden in onze regio zoeken we met elkaar 
de diepte en de scherpte op.  

 
Wees welkom in de dienst én op de inspiratiemiddag.  

 
Voor lunch en inspiratiemiddag graag opgeven voor 18 januari via  

pieterdineschilthuis@hotmail.com  

Aanmelden voor de dienst is niet nodig.  
 

Mocht je al aangemeld zijn via info@dggroningen.doopsgezind.nl  
dan hoef je niet opnieuw aan te melden. 

 

mailto:pieterdineschilthuis@hotmail.com
mailto:info@dggroningen.doopsgezind.nl
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Toneelstuk ‘Ontmoeting met gevolgen’, DG Sappemeer 
 

Korneel Roosma – de Vries speelt Geertruydt Jansdochter Hoyer, de vrouw van 
Menno Simons en Geerte de Vries, een ver familielid van haar. De laatste staat op 

het punt om afscheid te nemen van haar gemeente. Beide vrouwen hebben in hun 
tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een 
weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, 

het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die 
keuze en op de gevolgen voor de toekomst: 

• Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons is ge-
trouwd, in welke omstandigheden kwamen ze terecht en wat was de impact 
van de vervolgingen voor de Doopsgezinden. 

• Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, welke 
onderwerpen gaan haar aan het hart en hoe komt het met de gemeente en 
het geloofsleven nu ze afscheid neemt van haar gemeente 

• Voor welke waarden streed Menno Simons en is daar nog iets van te mer-
ken? 

Groninger Doopsgezinde Sociëteit 

 
Plaats: Sappemeer, Noorderstraat 53 

 

Datum: 29 januari 2023 
 

Aanvang: 14.30 uur - inloop vanaf 14.00 uur 
 

Vrije toegang, gift na afloop 
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Vakantiemidweek op Fredeshiem,  

Steenwijk 2023 

 
Het thema van de midweek is: ‘Wie schrijft die blijft’. Van oorsprong een spreek-

woord wat betekent dat je boekhouding op orde moet zijn. In een andere context 
wordt er vaak bedoeld: wie schrijft, die blijft in beeld. 
 

Naast alle ontspanning gaan we gedurende de midweek dieper in op het thema 
‘Wie schrijft die blijft, die blijft in beeld’. We willen u dan ook vragen uw favoriete 

boek mee te nemen en een foto van uzelf. Aan de hand van beide gaan we met 
elkaar in gesprek. 

 
De midweek begint op maandag 17 april tot vrijdag 21 april. 
We zijn momenteel bezig om een gevarieerd en ontspannen programma samen te 

stellen. Zodra dit bekend is, sturen we u dit toe, samen met de bevestiging van 
opgave. 

De leiding van deze midweek is in handen van br. Fokke en zr. Annie Rekker-v.d. 
Werff 
 

De kosten voor de midweek zijn: € 480,- voor een éénpersoonskamer en  
€ 430,- voor een tweepersoonskamer (per persoon) 

 
Het juiste bedrag kunt u met uw opgaven overmaken naar:  
IBAN NL20 RABO 01 46 45 83 46  

t.a.v. Penningmeester FDS; o.v.v. ‘Fredeshiem midweek 2023’. 
 

N.B. 
Een collectieve annuleringsverzekering is helaas niet mogelijk. Deze kunt u bij 
verschillende verzekeraars afsluiten. 

Mochten de kosten van deze midweek voor u een bezwaar zijn om deel te nemen, 
neem dan contact op met zr. Annie Rekker – v.d. Werff.  

U kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn over het eventueel ‘mee-
nemen van zorgverlening’ op het vakantieadres. 
 

Aanmelden en voor vragen en kunt u contact opnemen met: 
 

Zr. Annie Rekker – v.d. Werff 
Mejontsmastraat 38, 9285 RE Buitenpost.  
  

Tel. 06-22052806 
Email: ahrekker@hotmail.com 

 
Belangrijk: 
Aanmelden moet vóór 1 maart 

2023 plaatsvinden. 
 

 
 
 
 
 

mailto:ahrekker@hotmail.com
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Open dag GoudGoed Winsum 
 

Op zaterdag 21 januari staan de deuren van Kringloopwinkel GoudGoed in Winsum extra wijd 
open. Op deze inspirerende plek, aan Het Aanleg 5, hebben Stichting WerkPro en Stichting Sprank 
een unieke samenwerking. Gezamenlijk bieden zij dagbesteding, werkplekken en individuele bege-
leiding voor verschillende doelgroepen. Er is plaats voor nieuwe deelnemers. Belangstellenden zijn 
welkom op de Open dag tussen 10.30 en 15.30 uur. 

Tijdens de Open dag kunnen bezoekers kennis maken met de begeleiders en de werkomgeving van 
GoudGoed. Bij Goudgoed is een breed scala aan werkzaamheden mogelijk, zoals kassawerk, sorte-
ren, winkelinrichting, schoonmaak, testen en repareren, administratie, enzovoort. Er is gelegenheid 
om vragen te stellen en te ontdekken of dit een passende werkplek is. De kringloopwinkel is op deze 
dag geopend. 

Als onderdeel van WerkPro verbindt GoudGoed Winsum werk, welzijn en zorg: via werk met begelei-
ding, training en ondersteuning, worden mensen sterker en zelfstandiger. Stichting Sprank biedt van-
uit de christelijke identiteit woonbegeleiding en dagbesteding voor mensen met een (licht) verstan-
delijke beperking.  

Meer informatie: www.goudgoed.nl en www.stichtingsprank.nl 
 
 
 
 

Orgelconcert toporganist 

Jochem Schuurman 
 

Toporganist Jochem Schuurman geeft zondag 12 februari een orgelconcert in de 
Doopsgezinde kerk aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen. Aanvang: 15.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro (inclusief een consumptie). Schuurman (1989) 

behoort inmiddels tot de grote Nederlandse organisten van de jongere generatie. 
Hij studeerde aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en daarna nog 

enige tijd aan de Universität der dastellende Künste in Berlijn. Schuurman was 
prijswinnaar bij verscheidene internationale concoursen.  
 

Hij begon zijn orgelstudie bij Johan G. Koers, die hem sinds 2016 coacht. Schuur-
man heeft inmiddels geconcerteerd op vrijwel alle belangrijke locaties in ons land. 

Hij is titulair-organist van het monumentale orgel van de Martinikerk in Franeker.  
 
Informatie over het concert in de Doopsgezinde kerk bij Johan G. Koers, 0513-

636333; jgkoers@telfort.nl.  
 
 

http://www.goudgoed.nl/
http://www.stichtingsprank.nl/
mailto:jgkoers@telfort.nl



