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Pasen 
 

“Je kunt wel zien dat het weer Pasen wordt, kijk maar naar de krokusjes en alle 
bomen die weer groen worden”, hoorde ik pas iemand zeggen. 

Ja, het is weer lente, heerlijk! 

Maar wat vieren we nu eigenlijk met Pasen? 

 

 

 
 

 

In de bijbel lezen we: Jezus die aan het kruis gestorven is en begraven, is 

opgewekt en opgestaan. 

De reactie hierop is vaak een constatering van de onmogelijkheid van dit alles. 
Het verhaal van Jezus opstanding botst op onze eigen ervaringen en past niet in 

ons wereldbeeld.  

Als verstandelijk denkende mensen zeggen we: “dood is dood”. 

Het geloof in de opstanding gaat bij ons tegen de logica van het begrijpen in. 

In Jezus’ tijd was dat trouwens niet anders. 

Ook toen wist men, net als wij, dat dode mensen niet opstaan. 
Als enkele vrouwen ontdekken dat Jezus’ graf leeg is, schrikken ze eerst en zijn 

ze bang. 

Maar als ze horen dat hij is opgestaan, gaan ze het aan de discipelen vertellen. 

Deze geloven het echter niet. 

Pas als Jezus persoonlijk aan hen verschijnt, gaan ze het langzaam geloven, 

hoewel sommigen ook dan nog twijfelen. 

Zes weken lang verschijnt Jezus aan hen; twaalf maal in totaal. 
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Plotseling is hij aanwezig, dan is hij weer verdwenen. 

Hij is lichamelijk aanwezig, maar wordt niet altijd herkend. 
Het valt op dat er een onzichtbare, verborgen kant aan dit alles is, zoals aan veel 

in Jezus’ leven. 

We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de genezingen, bij welke hij degene 

die hij geneest, dikwijls vraagt erover te zwijgen. 

Zo heeft ook Jezus’ opstanding niets publieks en triomfantelijks, maar blijft in 

zekere zin een verborgen gebeurtenis, alleen voor zijn vertrouwelingen. 
 

Een prachtig voorbeeld daarvan is het verhaal van de evangelist Lukas over 

Kleopas en zijn vriend, die van Jeruzalem op weg zijn naar huis, naar het dorp 

Emmaüs. 

Ze zijn droevig gestemd na de gevangenneming, de kruisiging en de dood van 

Jezus. 
Alle hoop en verwachting die ze tijdens zijn leven hebben gekregen, zijn de 

bodem ingeslagen. 

Als ze daarover met elkaar in gesprek zijn, voegt Jezus zich bij hen en loopt met 

hen mee. 

Maar ze weten niet dat het Jezus is. 

Ze praten over wat er allemaal gebeurd is en ook over het graf dat nu leeg is 

gevonden. 
Dan legt Jezus hen uit wat er in de Profeten en Psalmen over hem geschreven 

staat, dat de Messias zal moeten lijden en sterven om een nieuw leven binnen te 

gaan. 

Dat het Leven sterker en groter is dan de dood. 

Dat het meest pijnlijke, het meest wanhopige de weg kan worden naar 

bevrijding. 
Er gebeurt iets heel bijzonders tijdens dit gesprek en Jezus’ uitleg. 

We lezen dan dat “het hart van Kleopas en zijn vriend brandde” door Jezus’ 

woorden. 

 

Als ze in Emmaüs aan zijn gekomen, is er zoveel met hen gebeurd dat ze andere, 

nieuwe mensen zijn geworden.  

Ze dringen er bij hun metgezel op aan hun gast te zijn. 
Als ze aan tafel zitten, neemt Jezus het brood, spreekt er een zegen over uit, 

breekt het en reikt het hen aan. 

Terwijl hij dit doet, worden hun ogen geopend, zij herkennen hem en zij weten 

opeens zeker dat het Jezus is. 

Op datzelfde moment is hij niet meer zichtbaar voor hen. 

Je zou kunnen zeggen dat zodra ze Jezus herkennen, zijn lichamelijke 
aanwezigheid niet meer nodig is om hen hoop te geven. 

Hun leven zal nu nooit meer hetzelfde zijn. 

Nu weten ze niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart dat Jezus de 

Messias is en leeft. 

 

Nu begrijpen ze pas de betekenis van Jezus’ woorden en daden en ze zullen 
daarvan gaan getuigen. 

Door dit alles is het mogelijk dat wij er 2000 jaar later nog over praten en 

kunnen geloven dat “Jezus leeft en met ons is, alle dagen tot aan de voltooiing 

van deze  wereld”. 

 

Heleen Kieft-van der Sande 
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De naakte jonge man komt alleen maar voor in het Marcus-evangelie 
En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen. 

En een jonge man, die een laken om het naakte lichaam geslagen had liep mede, 

Hem achterna en zij grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en nam 

naakt de vlucht. (Marcus 14:51-52) 

 

Iedereen laat Jezus in de steek behalve de jonge man 
De schrijver die ons het Marcus-evangelie heeft nagelaten vermeldt wanneer de 

lijdensgeschiedenis van Jezus daadwerkelijk begint met zijn gevangenneming, 

dat er als enige een jonge man, die een laken om het naakte lichaam geslagen 

had, de gevangen genomen Jezus volgt. Al de anderen die  bij de 

gevangenneming waren hadden “Jezus alleen gelaten en waren allen gevlucht”, 

volgens de tekst. Behalve dus die jonge man met dat laken! 
 

Eigenlijk is deze jonge man de enige die in de gaten heeft dat Jezus, de mens 

van Godswege is (=de Messias)  en wat er staat te gebeuren. Namelijk dat deze 

mens wordt vernietigd alsof hij een misdadiger is. Als ook deze jonge man 

gevangen dreigt te worden  genomen laat hij het laken in de handen van zijn 

belagers, waardoor hij naakt is.  

 
‘Naakt’ in de bijbel betekent dat je ‘ware ik’, je kern, zichtbaar is! 

Als de mens geschapen wordt zegt het scheppingsverhaal ook dat Adam en Eva 

naakt zijn. Pas nadat zij hebben gegeten van de vrucht van ´de boom van kennis 

van goed en kwaad´, zien zij dat zij naakt zijn en bedekken hun lichaam. Adam 

en Eva bedekken hun lichaam omdat ze niet meer helemaal ‘zuiver’ zijn. Ze 

bedekken hun lichaam met vijgebladeren. Ze bedekken eigenlijk hun kern omdat 
ze zich schamen dat ze niet meer helemaal ‘beeld van God’ zijn.  

 

De jonge man is naakt evenals Jezus, helemaal naakt is als hij sterft. 

Met Pasen is ook het laken van Jezus verdwenen waarin hij gewikkeld 

was en daardoor weer naakt is 

De jonge man laat echter zijn bedekking (= het laken) achter in de handen van 
de belagers van zowel Jezus als hemzelf. Hij is dan dus helemaal naakt! Dat 

betekent dat zijn ‘ware ik’, ‘zijn kern’ helemaal zichtbaar is. En die kern is dat 

deze jonge man ‘beeld van God’ wil zijn zoals Jezus dat ook is en Adam ook. 

 

De jonge man als de ware gelovige die volgt tot Pasen 

Deze jonge man is de enige die Jezus volgt. De anderen ‘lieten Hem alleen en 

vluchtten allen’, zegt de tekst. De jonge man is in het Marcus-evangelie de enige 
die Jezus blijft volgen op zijn lijdensweg.  Hij volgt zelf letterlijk tot mee in het 

graf. Deze jonge man is daarom  ook de enige, die getuige is geweest van de 

opstanding, omdat hij er letterlijk bij was. Hij vertelt ons niet hoe die  

opstanding in zijn werk is gegaan, maar hij vertelt ons wél van de betekenis. 

 

Pasen 
En waar komen we deze jongeling weer tegen in het Marcus-evangelie? 

Precies…..Op Pasen! En toen zij (=de vrouwen) in het graf gegaan waren, zagen 

zij een jongeling (= geen engel dus, maar dezelfde als bij de 

gevangenenneming)  zitten….die zei: Hij is hier niet; Hij is opgewekt. (Marcus 

16:5)  De betekenis van Pasen is, dat God in de wereld is gebleven en dat niet 

de duisternis het laatste woord zou hebben. Vrolijk Pasen toegewenst.  

 
Ds. Kl. v.d. Werf  
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Kerkdiensten                          
en activiteiten 

  

 
Donderdag 17 april  

Witte  Donderdag Avondmaal 

18.00 uur Dienst Ds. J.H. Kikkert 

Vrijdag  18 april Goede Vrijdag 
19.30 uur Gezamenlijke dienst met de 

Lutherse en Remonstrantse gemeente in 

de Lutherse kerk 

Zaterdag   19 april 
23.30 uur Paasnacht Lichtlopers 

 

Zondag 20 april 

8.30 uur Paasontbijt 
10.00 uur  Ds. J.H.Kikkert 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

Dinsdag 22 april 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

19.30 uur  Jongerenprogramma 
Woensdag  23 april 

19.30 uur Wijk Paddepoel/Selwerd 

 

Zondag  27 april 
10.00 uur  Prof. Dr. F.Enns 

11.30 uur Bijeenkomst Dopers cafe 

met Fernando Enns 

Maandag 28 april 
19.30  Doopsgezind koor 

Dinsdag 29 april 

19.30 uur Wijk Vinkhuizen 

 

Donderdag 1 mei 

20.00 uur  Bijbelleerhuis 

Zaterdag  3 mei 

14.00 uur Openstelling kerk 

 
Zondag 4 mei 

10.00 uur Ds.G.J.Brüsewitz 

Samen met de Doopsgezinde 

Gemeente Westerkwartier 

12.00 uur Bijeenkomst met  

Wijkcontactpersonen 

Maandag 5 mei 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 6 mei 

10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

Zaterdag 10 mei 

10.00-16.00 uur Orgeldag Noord 
 

Zondag 11 mei 

10.00 uur  ds.J.H. Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien. 

Maandag 12 mei 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 13 mei 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Jongerenprogramma 

Woensdag  14 mei 

Redactievergadering 
Donderdag 15 mei 

20.00 uur Broederkring 

Vrijdag 16 mei 

18.00 uur Bijeenkomst’ Pizza,Bijbel  

               en Bier 

 
Zondag 18 mei 

10.00 uur  Ds. G.J.Brüsewitz 

11.30 uur 

Voorjaarsledenvergadering 

Maandag 19 mei 

19.30 uur Doopsgezindkoor 

Dinsdag 20 mei 
18.45 uur  Doperse Dis 

Donderdag 22 mei 

15.00 uur  Uitstapje 

             Paterswoldsewegkring 

Zaterdag 24 mei 

13.00 uur Geloven met je voeten 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

18.00 uur De Doopsgezinde 

Jongeren organiseren een benefiet 

diner “Vreten voor Vrede”met ‘Vino  

Voor Vrede’ in het kader van de  

Internationale vredesbeweging 
Master Peace 

Zondag  25 mei 

10.00 uur  Ds. J.H.Kikkert Gez. 

dienst met de Doopsgemeente 

Westerkwartier in Noordhorn 

10.00 uur Kiezels en Keien in 

Noordhorn 
11.30 uur uitstapje Wijk Vinkhuizen 

Maandag 26 mei 

19.30  Doopsgezind koor 

Dinsdag 27 mei 

18.00 uur Jongerenmaaltijd + 

               Programma (slot) 
Zaterdag 31 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 1 juni 

10.00 uur Ds.G.J.Brüsewitz 
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                 Share Your Passion!  Of  Het evangelie van Groningen! 

 

 

 
Een samenwerking van jongeren van het Bisdom en Doopsgezinde, 

Remonstrantse, Protestantse en Lutherse jongeren en studenten van het GSp 
 

Voor jongeren tussen de 16 en de 25 is er ook programma na afloop van 'The 

Passion' in de Martinikerk. Niet zoals andere jaren in de Paasnacht Lichtlopers 

door de stad, maar Op Witte donderdag! Op 17 april kan iedereen vanaf 22.00 

uur binnenlopen en zijn of haar ervaringen delen. Wat doet het verhaal van Jezus 

leven en einde je? Hoe verbindt je het met je eigen leven in de stad? Wat is jouw 

passie, waar ga jij voor? En wat zie je als je om je heen kijkt aan vreugde en 
verdriet, of hoop en wanhoop.. In een lange stoet gaat 'The Passion' door de 

stad, mensen worden meegenomen, of niet... En op de Vismarkt hoor je de 

klanken van Ramses: "Zing, bidt, huil, lach werk of bewonder.. Maar niet zonder 

ons.... maar niet zonder ons... Dat is het precies! Geloof en ongeloof  moet je, 

mag je delen. Niet zomaar ergens achteraan, maar delen wat er toe doet, wat 

jouw hoop, jouw visioen is! Voor jezelf, voor je vrienden, voor de mensen van 
wie je houdt, voor de plek waar je woont.   

En onder de Martinitoren begint een rol papier, die zich uitvouwt. Een boekrol die 

geopend wordt. Aan het oude verhaal van de Bijbel worden woorden toegevoegd. 

Jouw woorden, onze woorden. En net als in de Bijbel wordt deze rol ons verhaal. 

Wat hebben we gezien, wat hebben we meegemaakt? Wat willen we zien, en wat 

willen we vasthouden? Ons evangelie, onze boodschap. Want een echt verhaal is 
geen vluchtige schreeuw die even over de stad klinkt, om vervolgens voorgoed 

te verstommen en te verdwijnen in de ijle lucht rond de toren.. Een echt verhaal 

blijft, klinkt op nieuw, krijgt steeds nieuwe woorden en vormen, wordt 

doorverteld! Kom jouw Passion delen. Vanaf 22.00 wijst het papier voorzien van 

vragen die uitdagen  en mogelijke foto's die zijn opgestuurd van buiten  je de 

weg, naar een plek om te delen. Jelien Veenstra registreert  het schrijven en 

reageert met haar camera op de reacties, live te zien op een scherm. Op de plek 
van het programma aangekomen, zijn er verschillende vormen van verwerking: 

Een tafel voor creativiteit, een gemakkelijk hoek voor stilte, de mogelijkheid een 

kaars te branden, en een hoek voor gesprek. Studenten theologie delen hun 

verhaal, hun passie, en er is een project zichtbaar waarmee jongeren zich 

inzetten in Ghana. Er zijn anderen die jouw verhaal willen horen. Er zijn anderen 

die hun passie met je willen delen.  
En:  Je wordt ook vanaf nu al uitgenodigd om te delen!!! 

Via https://www.facebook.com/thepassionindemartini kun je beelden en woorden 

als bericht toevoegen. Foto's van de stad, van je omgeving, waar je passie en 

compassie in de praktijk ziet.. Een woord, of zin die zegt waar jij aan denkt bij de 

weg van Jezus. Deel met ons jouw Passie, deel met ons wat je boos of verdrietig 

maakt, of waar je energie van krijgt. Laat zien wat niet klopt en anders moet, en 

verbind jouw en ons verhaal met de Passie van Christus. Opstand, verlangen, 
lijden en troost. 

https://www.facebook.com/thepassionindemartini
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  'Share your Passion!' 

Goede Vrijdag viering 
met de Johannes 
Passion van Heinrich 
Schütz 
 

Tymen Jan Bronda organist en 

Cantor schrijft hierover: 'De 

Lutherse Cantorij zingt in de 

Goede Vrijdag dienst  om 19.30 

uur in de Lutherse kerk aan de 

Haddingestraat de Johannes-
Passion van Heinrich 

Schütz (1585 1672).  

 

Het is voor het eerst dat 

Cantorij in de Goede Week een 

groot Passiewerk ten gehore 
brengt. Dat betekent dus extra 

voorbereiding en inzet. We 

hopen op een bijzondere 

uitvoering. 

 

Solisten zijn Maarten Romkes 

(evangelist) en Michiel de Vries (Christuspartij), daarnaast een aantal koorleden 
die de kleinere solopartijen voor rekening nemen. Het gaat bij deze Passion om 

een a-capella uitvoering. De componist beperkt zich tot een letterlijke weergave 

van twee lijdenshoofdstukken van het Johannes evangelie. 

 

De solistische recitatieven worden slechts afgewisseld met meerstemmige 

koorgedeelten, waarin de hogepriesters en schriftgeleerden, de discipelen en het 
volk aan het woord komen. Een kleine vrijheid die de componist zich 

veroorloofde was de toevoeging van een introïtus en een slotdeel. De sobere 

toonzetting en Schütz gave om een woord tot klinken te brengen, maken deze 

Passion tot een bijzonder werk in de geschiedenis van de muziek. 

 

'De Passion is een substantieel onderdeel van de viering  op de Goede Vrijdag die 
we met elkaar in het verband van de kleine oecumene met elkaar houden. We 

vieren samen met Lutheranen, Doopsgezinden en Remonstranten. 

 

U bent allen heel hartelijk uitgenodigd voor deze bijzondere viering,  

 

Ds. Geert Brüsewitz  
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Paasontbijt 
 
Op 1e Paasdag is er een paasontbijt  in de Mennozaal.  
En iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd, van 0 tot 100.  
We beginnen om 8.30 uur, zodat we op tijd klaar zijn voor de kerkdienst. 

 

Er ligt nog een opgaveformulier in de Mennozaal (tijdens het koffiedrinken) en 

anders achter in de kerk, maar omdat het kort dag is, is het ook mogelijk u op te 

geven via dinkpfister@gmail.com, of telefonisch 050 85 00 387  
 

Gaarne ook eventuele dieetwensen ook aan te geven. 

 

Iedereen is van harte welkom en kinderen worden extra verwend!! 

 

 
Dopers Café op 27 april -  'Een pelgrimage naar rechtvaardige 

vrede' 
 
Afgelopen najaar besloot de Wereldraad van Kerken tot een weg van vrede voor 

de komende acht jaar, die gericht is op het herstellen van onrecht op allerlei 

gebied. Omdat in de afgelopen jaren duidelijk werd dat het herstellen van recht 

met geweld vaak meer afbreekt dan opbouwt, wil de wereldkerk ernst maken 

met vrede als de belangrijkste weg om verstoorde verhoudingen en ongelijkheid 

aan te pakken. Dit is niet alleen 
mondiaal en politiek! Met het jaarthema 

van de  Doopsgezinde gemeente 

Groningen: ‘Neem de plaats, de ruimte 

en de tijd’ willen we ontdekken hoe  

dichtbij en in onze stad een weg naar 

vrede eruit kan zien, samen met 

kerkelijke en niet kerkelijke stadjers. U 
bent allen uitgenodigd op zondag 27 

april voor de viering met Fernando Enns, 

die om 10.00 uur begint en de 

daaropvolgende  bijeenkomst om 11.30 

uur  

'Een pelgrimage naar  
rechtvaardige vrede'   

Op deze zondag gaat Fernando Enns 

vanaf half twaalf met ons in gesprek 

over de vraag wát de weg van de 

Wereldraad van kerken voor ons 

concreet kan betekenen. Een dialoog 
over engagement en geloof. Een 

file:///C:/Users/Frans/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1BCA7Z2F/dinkpfister@gmail.com
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zoektocht naar verbinding en bruggen met en in de wereld waarin we leven.  
(de gebruikelijke donderdag van het Dopers Café vervalt!). 

 

Fernando Enns is hoogleraar 'Theologie van de Vredeskerken' in Hamburg en aan 

de Vrije Universiteit te Amsterdam en jarenlang pleitbezorger en initiator van 

vredesdenken binnen de Wereldraad 

 
Fernando Enns spreekt Duits, en verstaat het Nederlands goed. In de 

viering is de preek in het Nederlands beschikbaar, en gebeden en andere 

belangrijke zaken worden simultaan vertaald. Ook in het programma 

erna zal er simultaan vertaald word 

en, zodat iedereen het kan volgen!! 

 
 

Uitnodiging 

Voorjaarsledenvergadering zondag 18 mei 2014 
 

De kerkenraad van de DGG nodigt leden en belangstellenden graag uit voor de 

Voorjaarsledenvergadering op zondag 18 mei  in de Mennozaal. 

Aanvang 11.30 uur. 

 

De agenda + bijbehorende stukken zullen eind april worden verstuurd. Hierop 
staan o.a. de jaarverslagen van de kerkenraad en de predikanten, de diverse 

financiële verslagen van 2013 en benoemingen in de Kerkenraad. Verder zal de 

beheerraad een presentatie geven van de financiële ontwikkelingen van het 

beheerfonds en het groot onderhoud van de kerkgebouwen. 

 

M.b.t. de BV: Deze wordt gehouden op zaterdag 12 april. Br. Gerrit 
Koopmans zal namens de DGG aanwezig zijn en zo nodig verslag uitbrengen op 

de VLV. 

 

De stukken ter ondersteuning bij de behandeling van de financiële punten 

liggen, op afspraak, bij de koster, mevr. Nynke Dijkstra, ter inzage vanaf 1 mei 

a.s. 

(tel. 050 312 3053).  
 

Tiny Spanjer, Secretaris a.i. 
 

 Nieuws uit de  Kerkenraadsvergadering van  1 april 
2014 
 

Deze keer een volle diaconie met een afvaardiging van de financiële commissie 
en van de beheerraad bij het begin van de vergadering.  De jaarstukken 2013 

staan op de agenda, als voorbereiding voor de ledenvergadering op 18 mei as. 

Br. Onno de Graaf leest als inleiding `Wie onder tranen zaaien`, de tekst van 1 

april op de 40dagenkalender van dit jaar.  
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Het beheerfonds heeft een (klein) positief resultaat, vooral omdat het Mennofund 
heel goed heeft gerendeerd. De verwachting is dat dit de komende jaren niet 

weer zo zal zijn.  

Bij het kerkenfonds valt op dat er veel hoofdgeld binnengekomen is in 2013.  En 

dat de energierekening vrij hoog is;  dit zal nog nader worden uitgezocht. In 

ieder geval zal er gekeken worden naar de afstelling van de verwarming en 

wordt ieder verzocht goed op te letten om ramen en deuren te sluiten. 
 

Op de ledenvergadering zal er, na de bespreking van de jaarrekeningen,  

aandacht zijn voor de toekomstvisie.  De beheerraad zal daarvoor een voorzet 

geven met een uiteenzetting over de kosten die het onderhoud en beheer de 

komende jaren zullen vragen en ook de salarissen. En daarnaast de inkomsten 

die te verwachten zijn uit verhuur. 
Ook het punt m.b.t. benoemingen in de kerkenraad staat op de agenda. 

 

De komende weken staan er veel activiteiten op het programma: o.a. de 

uitvoering van de kerkcantate De Twaalf,  rondom de beelden van Koos van 

Bruggen en teksten van Herman Verbeek.  Witte Donderdag, 17 april, begint het 

Avondmaal om 18.00 uur Daarna is er de The Passion in Groningen.  Ds. Geert 

Brüsewitz is, samen met enkele jongeren betrokken bij het programma die 
avond in de Martinikerk.  Dat belooft veelzijdig en inspirerend te zijn. 

Op paasochtend is er weer een paasontbijt; zr. Dink Pfinkster zal dit organiseren. 

 

Ds. Jacob Kikkert laat het nieuwe  PR bord zien dat sinds kort voor het raam in 

de diaconie hangt. Dit is een ontwerp van zr. Donna Huizinga en zij houdt dit per 

maand bij. De KR is er erg blij mee. 
Br. Gertjan Hakkaart doet tot slot een oproep om ook na te denken over een 

meer bezinnende inhoud van de KR. 

 

Sjoukje Benedictus, Notulist 

 

Mededeling 

 

Bankrekeningen diaconie. 

Sinds eind vorig jaar kunnen bijdragen voor de doperse dis gestort worden op 

een bankrekening bij de Triodosbank, nl: NL89  TRIO 0197 7405 02.  

Deze rekening is daar bekend onder de naam Diaconaal Fonds DGG. 
 

Voor overige bijdragen voor de diaconie blijft het bekende 

bankrekeningnummer in gebruik, nl: NL03 ABNA 0570 1425 47. 

 

Wijk Vinkhuizen 
 

Deze keer kwamen we bijeen ten huize van zr. J. Vos. Op deze avond was br. 
Tjerk v.d. Schaaf uitgenodigd om ons iets te vertellen over zijn reis naar China 

waar zijn zoon en schoondochter wonen die daar leraar Engels zijn. 

 

Hij begon te vertellen ondersteund met foto's op de t.v. dat het een heel andere 

wereld is. Vooral op het platteland. 
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Er wordt nog gewerkt met eenvoudige middelen die bij ons in het begin van de 
vorige eeuw nog gebruikt werden. 

Veel handwerk en ze werken keihard van 'smorgens vroeg tot s'avonds laat. De 

huizen zijn heel klein maar hoe klein ook, men is heel gastvrij je kunt altijd 

binnenkomen en ook nog mee eten dat heeft Tjerk vaak ondervonden. 

Je kunt er prachtig fietsen wat Tjerk graag doet, op brede vrij goede paden, 

maar dan in de omgeving zie je ook de armoede in de kleine gehuchten. De 
mensen trekken veel naar de stad om toch maar wat meer te verdienen. 

De bergen waren heel apart ze ontstaan nog steeds, groeien van boven aan en 

van onderen slijten ze af. Heel puntig. Ook vertelde hij dat ze het met de 

bestrijdingsmiddelen niet zo nauw nemen. Goed afspoelen alles. Het was een 

gezellige avond waarvoor br.v.d. Schaaf bedankt werd met een envelopje. 

 
Aly 
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Wijk Paterswoldse weg 
 

Op 3 april was onze wijkmiddag bij zr. R. Wassenaar. We waren met 5 personen 

dat was magertjes. Maar het was een goede middag over "Hoe ervaren wij stilte 

in ons leven". We hadden ieder iets meegenomen en hebben er samen over 

gepraat. Tenslotte werd nog besloten om ons uitstapje te plannen op donderdag 

15 mei. Jammer genoeg was ik er zelf niet deze keer, door weer een prik in mijn 

schouder, maar mijn bijdrage en opening, die Jan voor mij heeft gedaan komt 
hieronder 

Over stilte 
 

Stilte genieten kan eigenlijk alleen als je geniet van het hier en nu, van het 

moment en niet denkt aan wat je b.v. nog moet doen. Ontspanning. 
Theologe Christa Anbeek zegt hierover:  

Ontspannen is een kwestie van het leven te accepteren zoals het komt.  

Niet bang zijn voor alles wat er mis zou kunnen gaan, niet boos worden over 

alles wat niet gaat zoals je bedacht had.  

Ten diepste is ontspannen een puur religieuze activiteit: je vertrouwt erop dat 

het leven goed is, omdat het in Gods handen ligt. 

Net als bij zwemmen leren vertrouwen op de ondersteunende kracht van het 
water zelf. Daardoor drijf je. Hoe meer je met je armen en benen maait hoe 

meer kans dat je verdrinkt. Drijven op het water als op een bed, niets doen. Als 

in het hier en  nu leven, vertrouwen op de ondersteunende kracht van het leven 

zelf! 
 

Bij het ouder worden lijkt er iets te veranderen in ons hoofd waardoor wij  

hopelijk rustiger worden. Maar tegelijkertijd word je op oudere leeftijd ook 

gevoeliger voor prikkels. Het komt allemaal wat harder binnen: lawaai, nare 

berichten of beelden. Je raakt eerder ontroerd en je voelt ook positieve emoties 

sterker: dankbaarheid, vreugde. 

Dankbaar en stil zijn in het nu, is ook de dingen accepteren, op een heel diep 
niveau, accepteren dat alles voorbij gaat. Dat niets permanent is. Alles 

verandert, veroudert en verdwijnt; alles groeit en bloeit en verwelkt en begint 

weer opnieuw! Aanvaarden van de dingen. 
 

Tips om even stil te staan: 

1.Elke dag even 5 minuten je gedachten voorbij laten waaien. 

2.Diep en regelmatig ademhalen. In en uit, herhaal dit een paar keer. 

3. Luister naar geluiden, ons gehoor is een poort naar het heden. 

4. Ga dagelijks zo mogelijk wandelen en kijk om je heen. 

5 Eet met aandacht, kijk ruik en proef. 
 

 

676 At   IMO BPA11  Hallo Líebe Paten, alles gut! 
 

Joào Victor geht es gut, Er kommt gerne zur Tagesstàtte, er kommt morgens und 

geht am Nachmittag mit seiner Mutter nach Hause, ln diesem Jahr ist er im 

Kindergarten !!! und alles ist nur fur ihn, neue Lehrerin, neuer Raum und neue 
Freundschaften. Er macht die Aktivitàten von dem Arbeítsbuch, lernt Buchstaben, 

Zahlen und schreibt auch seinen Namen. Am liebsten spielt er in der Autos und 

Legos Spielecke, er kommt mit seine Kameraden gut aus und teilt sehr gut die 

Spielsachen. 
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Moge Gott lhnen segnen. 

Eine Umarmung von Joào Victor und Tànte Marinete 

Diaconie 
 

Onze Braziliaanse adoptiekinderen. 

`Onderwijs laten volgen is de beste investering van ouders in de toekomst van 

hun kinderen´, zei mijn oudoom Marten Zwart altijd. Ik moet vaak aan die 
uitspraak denken.  

Nog steeds zijn ouders niet altijd in staat hun kinderen te laten deelnemen aan 

onderwijs. Door armoede, vaak samengaand met moeilijke sociale- en 

gezinsomstandigheden, zijn de kosten en inspanningen om kinderen naar school 

te laten gaan voor hen vaak niet op te brengen. Hun kinderen beginnen dan 

spijtig genoeg weer vanuit een achterstand.  

Veel organisaties proberen met geldelijke steun de drempels voor deelname aan 
onderwijs voor deze kinderen te verlagen. Het adoptieprogramma van 

IMO/Wereldwerk is een van de organisaties die een helpende hand toesteekt, 

dankzij de donaties van doopsgezinde gemeenten en betrokken individuele 

sponsors. 

  

Onze gemeente ondersteunt via IMO/Wereldwerk dit jaar weer drie Braziliaanse 
kinderen. Het zijn: Andrey 10 jaar, João Victor 6 jaar, en Alissia 14 jaar oud. Alle 

drie wonen in Puerto Amazonas, een stad bijna 90 km ten zuidwesten van 

Curitiba. De kinderen bezoeken daar de doopsgezinde dagopvang `Peixinho 

Feliz` (het gelukkige visje) en gaan er naar school. De openbare scholen in 

Brazilië zijn gratis. Maar de kinderen moeten zelf het schooluniform en de 

schoolbenodigdheden, zoals schriften pennen en potloden, aanschaffen. Wanneer 

kinderen dit niet voor elkaar hebben, kunnen ze niet naar school. Een andere 
belemmering voor het naar 

schoolgaan is de gezinssituatie. 

Ouders blijken er niet altijd voor te 

kunnen zorgen dat hun kinderen 

structuur krijgen, gevoed worden, op 

tijd naar school gaan, en na afloop 
van de schooltijd onder toezicht zijn.  

 

Andrey heeft zelf een briefje 

geschreven. Hij schrijft dat het goed 

met hem gaat. Op de dagopvang zit 

hij in een groep met tieners. Hij volgt 
er cursussen informatica, kunst en 

tamboerijn spelen. Hij zit op school in 

de vierde klas. Zijn lievelingsvak op 

school is wetenschap. Op de 

dagopvang vindt hij de cursus over 

kunst het leukst.  

João Victor zit in de derde groep van 
de kleuterschool. Hij kan zijn naam 

schrijven en doet opdrachten uit het 

werkboek, zoals het schrijven van 

letters en getallen. Hij speelt graag 

samen met zijn vriendjes met lego.  
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Alissia is nieuw voor ons. De organisatie laat weten dat ze samen met haar 
ouders en broer in een eigen houten huis woont. Vader werkt als productiehulp 

voor de staat, moeder doet huishoudelijk werk bij enkele families. Alissia zit in 

de negende klas. Ze gaat graag naar school. Ze houdt van het vak 

aardrijkskunde. Ze heeft op de dagopvang veel vriendinnen. Daar is 

tamboerijnspelen een geliefde activiteit.  

João Pedro, die vorig jaar door ons werd ondersteund, heeft de dagopvang 
verlaten. Zijn ouders zijn naar Curitiba vertrokken. Hopelijk volgt hij daar ook 

weer onderwijs. 

Steun aan onze adoptiekinderen betekent: drempels wegnemen voor het volgen 

van onderwijs. Het is de beste investering in hun toekomst.  

Onze donatie wordt gebruikt voor de financiering van de schoolbenodigd-heden 

en de dagopvang. Wanneer we allemaal een steentje bijdragen krijgen we ook 
dit jaar weer het benodigde bedrag per kind, minimaal 200 euro, weer bijeen. 

Het banknummer van de diaconie is: NL03 ABNA 0570 1425 47. 

 

Romkje Veenstra 

 

Tiny Spanjer helpt bij de organisatie van het Huisbezoek 

 

Omdat het maken van afspraken altijd een tijdrovende en soms ingewikkelde 
zaak is in verband met alle agenda’s en verplichtingen, zijn we als predikanten 

heel blij dat Tiny Spanjer ons daarbij gaat helpen. Zij zal dus misschien in de 

komende tijd bellen met de vraag of één van de predikanten op bezoek kan 

komen, en zo ja wanneer. Zij plant dan voor ons deze bezoeken in, en houdt de 

bezoekwerk agenda bij. Het is natuurlijk ook mogelijk haar te bellen of mailen, 

mocht u een bezoek van één van de predikanten wensen. Zij zal met 

zorgvuldigheid en discretie deze planning voor haar rekening nemen. Het blijft 
daarnaast natuurlijk altijd mogelijk om de predikanten direct te benaderen op de 

gebruikelijke momenten, via de telefoon of de mail.  

 

Telefoonnummer en email adres van  

zr. Spanjer: 050 5776983 of email: 

tin.spanjer@planet.nl 
 

Ds. Geert Brusewitz  
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Kerkdiensten Haren 
 

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. vd Werf 

 

Zondag 20 april, Pasen 

09.00 Paasontbijt (opgave bij Mads 
Haadsma 050-5348734) 

10.00 Dienst, ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 27 april 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 
Zondag 4 mei 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 11 mei 

10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 

10.00 Zondagsschool 
 

Zondag 18 mei 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

 

Zondag 25 mei 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 1 juni 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 23 april 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 24 april 

10.30 Studiedag van de Landelijke 
Federatie van Doopsgezinde Zuster-

kringen in onze kerk; het thema is 

‘tijd’; Tea Rienksma begeleidt de dag 

 

Vrijdag 25 april 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Woensdag 30 april 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 
 

Dinsdag 6 mei 

Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Donderdag 8 mei 

19.45 Voorjaarsledenvergadering 
 

Dinsdag 13 mei 

19.00 Zusterkring 
Slotavond met wandeling 
 

Woensdag 14 mei 

19.30 Redactievergadering 
 

Donderdag 15 mei 

20.00 Open avond in de serie 

‘Leven met tijd’; theoloog en 

theatermaker Kees van der Zwaard 

geeft de voorstelling ‘De broer van 

Job’ over tijd en verlies n.a.v. het 
boek Job  
 

Woensdag 21 mei 

19.30 Quiltgroep 

20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 

Donderdag 22 mei 

30+ bij Ineke Hetebrij 
 

Vrijdag 30 mei 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

 
 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
15 

 

Verslag kerkenraadsvergadering 1 april 2014 
 
Zr. Salomons opent de vergadering en heet speciaal onze BV-afgevaardigde br. 

A.A. de Vries welkom. Aanwezig zijn verder br. Reidinga en zr. Haadsma. Ds. van 

der Werf heeft af moeten bellen wegens ziekte (de themamorgen is nog wel 

doorgegaan). 

 

Op 12 april is de Broederschapsvergadering (BV) in Amersfoort. Naast de vaste 
agendapunten (notulen, verslagen enz.) staat als belangrijk punt ’Stap twee in 

het voorgenomen proces tot beleidsvorming’ op de agenda. Aan de hand van 25 

stellingen zal op de BV gediscussieerd worden. De uitkomsten van deze discussie 

en de bevindingen uit lopende gemeentebezoeken zal de Broederschapsraad 

(BR) gebruiken als basis voor het op te stellen beleid op middellange termijn. 

Niet van boven opgelegd, maar waarvoor draagvlak is in de gemeenten. De 

stellingen gaan over de doperse identiteit, de organisatie van onze doopsgezinde 
geloofsgemeenschap, de zichtbaarheid van de gemeente in de samenleving en 

de vereiste kwaliteit (opleiding) van pastoraal werkenden. Naar aanleiding van 

de vragen over samenwerking met VVP, NPB en Remonstranten merkt br. De 

Vries op dat we eerst nog moeten leren om open te staan voor andere 

doopsgezinde gemeenten. De samenwerking tussen verschillende (autonome) 

DG gemeenten in het GDS gebied verloopt moeizaam, terwijl men eigenlijk zou 
moeten toegeven dat de toekomst van de gemeenten door het afnemende 

ledenaantal niet rooskleurig is. De GDS-bijeenkomst op 15 maart in Noordhorn 

heeft daarom weinig opgeleverd. Als men niets (anders) wil, kan het-GDS 

bestuur weinig voor de steeds kleiner wordende gemeenten doen. Br. de Vries 

gaf aan voldoende informatie te hebben om op de BV een plakbriefje van de 

juiste kleur bij elke stelling te plakken, prioriteiten aan te geven en alternatieve 

stellingen in te brengen. Op de voorjaarsledenvergadering zal hij verslag doen 
van deze BV. 

 

Daarna is er aandacht voor financiële zaken. De financiële commissie zal zich 

met de administrateur buigen over maatregelen ter voorkoming van ‘Haagse 

toestanden’ (verduistering van geld door de boekhouders). Een opvolger voor br. 

Reidinga is nog steeds niet gevonden. Omdat de boekhouder niet de financiële 
administratie hoeft te doen, is deze functie veel ‘lichter’ dan vroeger. 

 

Kort werd teruggeblikt op diensten en bijeenkomsten. De uitvaartdienst van zr. 

Schulte Bernd is als goed ervaren. In de lieddienst op 16 maart stond niet alleen 

het liedboek centraal, maar ook Matty Niemeijer vanwege haar 50-jarig jubileum 

als organist. Een verrassende dienst. Zr. Van Kempen had haar dienst op 23 
maart zo aangepast dat deze ook goed overkwam bij de jongeren op het 

regioweekend in onze kerk. 

 

Vervolgens worden zaken geregeld betreffende avondmaalsviering, paasontbijt 

en ledenvergadering (op 8 mei). Aanvulling van de kerkenraad blijft een 

probleem. De kerkenraad heeft zijn uiterste best gedaan (zonder mensen onder 

druk te zetten) aanvulling te vinden; echter zonder resultaat. Dit probleem is 
verder aan de leden (en de ledenvergadering). De kostersdiensten worden 

verdeeld en de bestemming voor de kanselbloemen aangegeven. 

 

Mads Haadsma 
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Jaarverslag 2013 Doopsgezinde Gemeente Haren deel 2 
 
Financiën en financiële commissie, verslag Roelof Nienhuis (boekhouder). 

De inkomsten uit het aanwezige vermogen stelden onze gemeente ook dit jaar 

weer in staat om de lopende kosten te dekken uit de lopende inkomsten. In dat 

opzicht is de financiële positie van de gemeente gezond te noemen. Daarbij is in 

2013 ook de post hoofdgeld goed op peil gebleven. 

De financiële commissie kwam in 2013 twee keer bijeen op het kantoor van de 
ABN om de effectenportefeuille door te spreken. In mei vond er een beperkte 

herschikking plaats in de portefeuille, in november zijn geen wijzigingen 

doorgevoerd. 

Belangrijke wijziging is wel dat onze gemeente is overgestapt van private- 

banking naar execution only (zelf beleggen). De kosten van de advisering door 

de bank worden vanaf 1 januari 2014 rechtstreeks bij de klant in rekening 

gebracht en zouden voor ons circa € 7.000,- op jaarbasis hebben bedragen.  
Omdat we met name zijn gericht op kapitaalbehoud en een goed dividend en de 

portefeuille hierop is ingericht, lijkt een doorlopende monitoring door de bank 

minder noodzakelijk. 

 

Zusterkring Haren 2013, verslag door Ria Dijkman, secretaris. 

Ook in 2013 kwamen we negen maandagmiddagen bijeen. We hebben zeventien 
leden, ook een aantal uit Groningen. Met een gemiddelde opkomst van veertien. 

Er zijn middagen, zoals in januari, met eigen inbreng, en in september over onze 

zomer-belevenissen. Dan nemen we iets mee om voor te lezen of over te 

vertellen. Een gedicht, een column, iets uit een boek of een reisanekdote.  

Het jaar 2013 begon voor de zusterkring actief op 10 januari in Roden met een 

gezamenlijke middag over Ismakogie.  

Rond Pasen was ds. Klaas van der Werf een middag aanwezig. Dit jaar met uitleg 
over de Passiemuziek; hij liet daarbij muziekgedeelten horen uit de Mattheüs 

Passion. Dit jaar was hij er ook een middag om te vertellen van de expositie in 

het Drents Museum over de "Dode Zee-rollen". 

Andere sprekers waren: Ds. Saakjen van Hoorn, zij liet ons kennismaken met het 

handboek "doodeerlijk" en Mr. Gijs Schilthuis, hij sprak over de maatschappij tot 

Nut van 't Algemeen. 
Br. Jan Hoogenberg vertelde over hoe hij twaalf jaren Sinterklaas was in 

Suriname. Hij bezorgde aan meer dan 3500 kinderen een prachtig feest. Maar 

omdat hij geen punt van discussie wilde worden vanwege de "witte" Sint en 

"zwarte" pieten is hij met pijn in het hart, er mee gestopt. 

Verder besteedden we in november een gedeelte van de middag aan het maken 

van liturgiekaartjes voor de adventsavond die we elk jaar verzorgen. En daarna 
vertelde één van ons nog over de Zweedse Santa Lucia. 

We beginnen ons seizoen altijd met een uitstapje in de buurt en een etentje. Dit 

jaar bezochten we het voormalige klooster Yesse in Haren. En eindigden we in 

mei met een wandeling. 

Voor de thee en verdere aankleding zorgen afwisselend twee van ons. 

We steunen de stichting Doopsgezinde Vrouwen Zendingshulp, met onze collecte 

en met de opbrengst van de collecte gehouden tijdens de adventsavond.  
Onze bestuursleden zijn: Gerbrig Rietema-Siebenga (voorzitter) Aafke van Wijk-

van Bergen (penningmeester) en R. Dijkman (secretaris). 
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Jeugdfonds 

Hiervoor verwijs ik naar de mededelingen die Piet Reidinga eerder in het 

Gemeenteblad heeft gedaan. 

 

De 30+ Club in 2013, verslag door Ellen van Agthoven. 

De 30+ club kwam in 2013 een viertal keer bij elkaar. Na de zomervakantie zei 
Marjolein Bounaanaa de club gedag, waarmee de club bestaat uit Frans Riepma, 

Anne-Geertje Hoekema, Tonny van Rede, Hendrik Blanksma, Yvette Krol, 

Hendrik-Jan Klein Nagelvoort , Marianne Jansen en Ellen van Agthoven.  

Met alle volle agenda’s is het soms lastig de club bij elkaar te krijgen en puf te 

hebben voor inspirerende avonden, maar het is weer gelukt om goede tijden met 

elkaar te hebben: we bekeken en bespraken een film, we discussieerden een 
avond over de speech van Robert Kennedy, we hielden een alternatieve picknick 

en begonnen in september met een inleiding op het jaarthema over tijd.  

De data voor de eerste helft van 2014 liggen weer vast, wij gaan nog een mooi 

tijdje mee. 

 

Doopsgezind Gemeenteblad Groningen en Haren, verslag Loek Huizinga 

Het gemeenteblad, jaargang 56, is in 2013 wederom 12 keer verschenen. Het 
jaarthema, nu voor het tweede jaar luidde: “Wat is wijsheid”? 

De start in 2013 werd gemaakt met een hoofdartikel over De ondertekening van 

de tweede verklaring van de doop. Ook de overig hoofdartikelen werden door de 

eigen predikanten en emeritus predikanten van beide gemeenten van inhoud 

voorzien. Het jaar werd afgesloten met een hoofdartikel over een Perzisch 

kerstverhaal, geschreven door Kader Abdoulah.  
Vanaf deze plek is er uiteraard ook dank voor de overige artikelen die op verzoek 

van de redactie werden aangeleverd.  

De productie van ons gemeenteblad was ook in 2013, een zucht van verlichting 

door de technische vooruitgang. Alles vrijwel automatisch, geen paniek meer 

over de juiste bladzijden bij elkaar zoeken en noem maar op. 

Ook in 2013 waren de volgende onderdelen in handen van:  
- redactie DGH: zr. Jantiena Durksz en Loek Huiznga;  

- redactie DGG: zr. Jetty Tuinstra en zr. Edith de Jonge; 

- lay-out: zr. Ellen van Drooge (lid DGG) en br. Frans Riepma (lid DGH);  

- druk: Oude Boteringestraat 33.  

 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) 

Br. Anco de Vries is namens onze gemeente ook in 2013 de afgevaardigde naar 
de Broederschaps-vergadering (BV) van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 

(ADS), de GDS en de Raad van Kerken in Haren.  

In de voorjaarsvergadering heeft Fernando Ens een mooie voordracht gegeven 

over de vredesgemeente. Verder zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

- Jaarverslag 

- Benoeming nieuwe voorzitter. Op dit punt is geen nieuw voorstel gedaan. 
- Benoemingen onder voorbehoud 

- Br. Fulco van Hulst is als nieuwe werknemer van Fernando Ens aangesteld. 
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Groninger Doopsgezinde Sociëteit (GDS) 

Br. De Vries is in 2013 lid geworden van het GDS bestuur; erg leuke 

vergaderingen. Er moest daarom een nieuwe afgevaardigde uit onze gemeente 

komen. In onze najaarsledenvergadering is br. R.J. Nienhuis als zodanig 

benoemd. Op de GDS-agenda stond dit jaar o.a. de aanschaf van de nieuwe 

liedboeken. De lid-gemeenten hebben besloten de aanschaf in GDS-verband te 
regelen: een goede en saamhorige zaak! Ook heeft de GDS subsidie daarvoor 

aangevraagd bij diverse fondsen, waaronder bij de Menno Simonsstichting.  

Er zijn ook in 2013 diverse bijeenkomsten door de GDS georganiseerd o.a. in 

onze Vermaning te Haren. Zo organiseerde de GDS een studiemiddag op 18 

februari, maar kwam men ook bijeen op 23 juni, als voorbereiding op de 

vergaderingen van de BR. 
 

Raad van Kerken (RvK) Haren 

Zoals iedereen weet is de RvK de drijvende kracht achter de oud-papieractie op 

zaterdagochtend in Haren. Leden van de aangesloten gemeenten zijn op die 

ochtend druk in de weer om al het ‘oude goud’ in ontvangst te nemen. De oud-

papieractie is dan ook al jaren een succes.  

In de najaarsledenvergadering in november 2012 is het plan op tafel gelegd om 
het project Siloam opnieuw te honoreren. Vaandeldragers van dit project zijn 

Hansje en Frans Hazewinkel. En gelukkig maar, want via nieuwsbrieven horen we 

steeds hoe goed het gaat en dat met ‘Haren’s papiergeld’ veel kinderen en 

ouders geholpen kunnen worden. Hulde! 

Nieuw is het project Goma in Oost Congo. Een project dat o.a. door Corien 

Bleeker, weduwe van Driek van Wisse, is geïnitieerd. Het heeft als doel het 
opleiden van eigen jongen mensen in Oost Congo, die vervolgens de bevolking 

die slachtoffer is geworden van oorlogsgeweld, psychologisch kunnen helpen en 

ondersteunen. Die eigen jonge mensen komen uit heel Congo naar het Goma (in 

het oosten), en moeten daarvoor reizen, onderdak en voedsel hebben, 

lesmateriaal etc. Vrijwilliger/deskundige Henny Slegh uit Nederland leidt deze 

Congolese jonge mensen op, zodat ze het geleerde straks zelf in de eigen 
gemeenschap verder kunnen toepassen.  

De ledenvergadering besluit op voorstel van de kerkenraad om beide projecten 

met het oud-papiergeld te steunen met elk 50% van € 7.500,-.  

 

Kerkgebouw 

Kerkmeester br. Geert Christians draagt al jaren zorg voor het goede onderhoud 

van de gebouwen. In 2013 was er binnen en buiten geen groot onderhoud. Wel 
werden 2 draadloze microfoons aangeschaft. 

 

Hendrik Blanksma (secretaris kerkenraad t/m november 2013) 

Het 1e deel van dit jaarverslag is verschenen in het Gemeenteblad van maart 
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Jaarverslag 2013 van de predikant 
 

Ziekte 
Het jaar 2013 begon voor mij niet zo goed. In januari moest een metalen plaatje 

operatief verwijderd worden uit mijn arm. Gelukkig kon deze ingreep poliklinisch 

worden gedaan en vielen de gevolgen heel erg mee, maar had de wond tijd 

nodig om te genezen.  

Gelukkig ondervind ik geen hinder meer van het ongeluk dat ik heb gehad in 

maart 2012. De verwijdering van het metalen plaatje uit de arm is de laatste 
operatieve ingreep geweest. 

 

Diensten  

Het jaar 2013 was een jaar met enkele bijzondere diensten zoals de Vesperdienst 

in de Dorpskerk in februari. Ook op de kerstavonddienst kijk ik met een goed 

gevoel terug. Ik was heel erg blij dat het koor ondersteuning wilde geven in deze 
dienst. Hoewel het in tegenstelling tot de kerstcantate van 2012 een 

‘traditionele´ dienst was, was het een goede kerstviering. 

 

Afscheidsdiensten 

Ook in het jaar 2013 ben ik betrokken geweest bij het vormgeven van diensten 

om afscheid te nemen. Daarbij was de maand november voor mij wel een zeer 

emotionele maand. 
 

Pastoraat 

`Je komt altijd te weinig en altijd te laat´, is een gezegde onder pastorale 

werkers. Toch hoop ik niet te worden herkend in dit beeld, omdat ik zelf de 

persoonlijke contacten het belangrijkste element vind van het gemeente-zijn.  

 
Predikantenconvent 

4 tot 5 keer per jaar komen de predikanten van het GDS-gebied bij elkaar.  

Vaak in de vermaning van Groningen om te praten over de ontwikkelingen in 

Doopsgezind Nederland. Eén van deze bijeenkomsten is altijd een studie-

bijeenkomst. Het onderwerp wordt gezamenlijk gekozen. 

 
Themaochtend, kring Noordwijk en kring Paterswolde 

Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand leid ik de themaochtend. Dit jaar is 

het thema het boek Handelingen. De ´kring Noordwijk´ komt iedere laatste 

donderdagmiddag van de maand bij elkaar in De Salon van Huize Noordwijk. 

Het thema wordt in onderling overleg vastgesteld. De kring Paterswolde komt 

twee keer per jaar bijeen. Ik verzorg het onderwerp naar aanleiding van wat 

wordt voorgesteld. 
 

Samenvattend kijk ik terug op een  

druk jaar en ik ben blij dat op het moment  

waarop ik dit schrijf in 2014, het wat rustiger is. 

 

Ds. K. van der Werf 
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In memoriam Hendrika Lambertina Emma Schulte Bernd 

Losser, 6 december 1928  -Diet-
 Paterswolde, 4 maart 2014 

Op dinsdag 4 maart 2014 overleed Diet Schulte Bernd in haar appartement in 
‘Huize Noordwijk’ te Paterswolde. Door de gevolgen van een operatie in 2012, 
was haar onderlichaam door een dwarslaesie verlamd geraakt. Ondanks 8 
maanden revalidatie in Maartenshof was er geen verbetering in de situatie 
opgetreden. Gelukkig kon ze na deze periode, wel terug naar haar appartement, 
zij het met de nodige aanpassingen. 

In ‘Huize Noordwijk’ voelde zij zich helemaal thuis. In het jaar 2001 was ze 
hier gekomen, nadat ze altijd aan de Thorbeckelaan in Groningen had 
gewoond. In deze straat woonden ook haar moeder en haar tante, waarmee 
ze een goed contact had. In ‘Huize Noordwijk’ begon een nieuwe periode in 
haar leven. Ze leerde er andere mensen kennen en raakte zeer bevriend met 
enkele medebewoners. Sommige bewoners kende ze al uit de tijd dat ze in 
Groningen woonde en lid was van de Doopsgezinde Gemeente. Zo zat ze 
samen met Frans Renssen in het bestuur van het ‘Doopsgezind Gasthuis’ en 
kwamen ze elkaar weer tegen in ‘Huize Noordwijk’. Ook is ze kerkenraadslid 
geweest van de Doopsgezinde Gemeente Groningen. 

Doordat haar vader bij de Nederlandse Spoorwegen werkte, is het gezin door 
overplaatsing een paar keer verhuisd. Van Losser verhuisde het gezin naar 
Zwolle. Daar hebben Diet en haar drie jaar oudere zus hun jeugd doorgebracht.  
Diet ging na haar lagere school naar het gymnasium. Omdat hun vader lid was 
van de Nederlands Hervormde Kerk, is haar zus in die kerk gedoopt. Diet 
echter, is in de doopsgezinde richting opgevoed mede door de invloed van haar 
moeders familie, die verbonden was met de doopsgezinde traditie rondom 
Akkrum en omstreken.  

In de oorlogsjaren, in september 1944, moest haar vader onderduiken. Een 
paar dagen daarna hoorde het gezin dat het niet veilig was om in Zwolle te 
blijven en zo is de familie per fiets vertrokken naar Friesland, naar de 
boerderij van de grootouders. De buorkerij fan pake en beppe by Akkrum! In 
mei 1945 kon het gezin in de zomer weer terug naar Zwolle. Vader ging al 
eerder terug om het nodige te regelen. Deze gebeurtenis heeft een diepe 
indruk op Diet gemaakt.  

Na de oorlog ging men wonen in Groningen. Diet heeft haar studies altijd met 
veel inzet gedaan. Na het behalen van haar examens voor lerares in 
voedingsleer, gezondheidsleer en management heeft ze met plezier 
lesgegeven op ‘haar’ school aan de Kraneweg.  
Met vriendinnen maakte ze reisjes naar het buitenland. Zeilen en paardrijden 
vond ze mooi om te doen. Haar vader had een Akkrumer Jol gekocht die aan 
het Paterswoldsemeer lag. Toen was niet te voorzien, dat Diet later vanuit 
haar appartement het zicht had op het meer. 

De Friese familiebanden bleven belangrijk voor haar. Ze heeft veel 
genealogisch onderzoek gedaan. Dit werk heeft ze zeer consciëntieus en 
zorgvuldig verricht, overeenkomstig haar geaardheid. Mede daardoor had ze 
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ook veel belangstelling voor geschiedenis. Atlassen van oude kaarten, oude 
kronieken, gedeelten uit oude kerkboeken, oude akten, oorkonden en 
boerderijboeken genoten haar aandacht. 

Het geloof is voor haar een grote steun geweest. Ze is altijd dankbaar 
geweest voor het leven, ondanks dat ze in 2012 getroffen werd door een 
ramp. Ze is altijd geïnspireerd geweest door de tekst: ‘geloof, hoop en liefde, 
maar de grootste daarvan is de liefde’. In 1956 is zij op haar geloof gedoopt 
in de Doopsgezinde Gemeente van Groningen. In 2000 heeft zij deze 
belijdenis nog eens een keer herschreven. Het wezenlijke van haar geloof 
was niet veranderd. Maar doordat de maatschappij zo was veranderd, voelde 
zij de behoefte om haar geloofsgedachten van 1956 te herijken. Op de 
bijeenkomsten van de ‘Kring Noordwijk’, die Diet trouw bezocht, hebben we 
enkele malen gesproken over dit thema. 

Met haar ‘zus en zwager’, zoals Diet het zelf zei, heeft ze altijd een zeer 
goede band gehad. In de vakanties heeft ze vaak bij hen gelogeerd. De 
laatste jaren heeft ze veel steun van hen mogen ervaren. Zowel op praktisch 
gebied als op het geestelijke vlak.  

Vrijdagmiddag 7 maart 2014 hebben we woorden van herinnering uitgesproken 
in onze kerk. In een dienst hebben we teksten gelezen en een lied gezongen, 
door haarzelf  uitgezocht. Daarna zijn de familie en goede vrienden naar het 
buurtschap Nes onder Akkrum gegaan om haar ter aarde te bestellen, naast de 
rustplaats van haar ouders. Het is de plek, die voor haar zo’n grote betekenis 
had, omdat het de plek was van de familie van haar moeder.  
Met de wens, dat ze moge ruste onder de zegen en geborgenheid van de 
Eeuwige, hebben we op die plek afscheid van haar genomen. Enkele 
familieleden hebben ieder afzonderlijk een bloem meegegeven en sommigen 
hebben een bloemstukje als herinnering voor het graf gezet. Dat Diet Schulte 
Bernd moge rusten onder de zegen van de Eeuwige en dat zij geborgen moge 
zijn onder Zijn hoede! Ze mocht 85 jaar worden.      

 

Ds. Klaas van der Werf 
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Matty Niemeijer, 50 jaar organist. 
 
Op zondag 16 maart, midden in de lijdenstijd,  stond de dienst in het kader van 

het feit dat Matty Niemeijer 50 jaar de muzikale begeleiding heeft verzorgd van 

de Doopsgezinde Gemeente Haren.  Om Matty op het verkeerde been te zetten, 

is haar gevraagd  dat de gemeente graag speciale liederen wilde zingen uit het 

nieuwe liedboek, die van toepassing waren op de lijdenstijd.  

Het thema van de dienst was: Na 40 komt 50! Dat leek een mooie 
afleidingsmanoeuvre!  Immers na de 40-dagentijd volgt er de tijd van de 50. 

Na de lijdenstijd volgt Pasen en na Pasen volgt Pinksteren. En natuurlijk horen 

daar dan ook passende liederen bij zoals´ het lied van de veertigdagen´. Tot nu 

toe had Matty dan ook nog niks in de gaten en heeft ze voor een verzorgde 

liturgie  gezorgd. Totdat  net vóór het begin van de dienst, haar echtgenoot, en 

haar zoon en kleinkind binnenkwamen. Toen begon het kwartje te vallen dat 
deze dienst toch wat een ander karakter zou hebben dan alleen maar een dienst 

in de lijdenstijd met passieliederen. 

 

 
 

Want het thema ´na 40 komt 50´ sloeg op haarzelf. Al 50 jaar geeft Matty op 
een verzorgde wijze invulling aan de liturgie. Daarbij altijd kijkend naar de 

traditie van het kerkelijke jaar, waarop zij haar keus voor de muziekstukken 

bepaalt. 

Bij Matty is muziek nooit ´zomaar´ muziek. Haar keus voor bepaalde 

composities is altijd ingegeven door het karakter van de dienst en de tijd van het 

kerkelijke jaar. In de dienst mocht Mads Haadsma, haar namens de gemeente, 
bloemen overhandigen en een ´Waddenboek´. Een zeer toepasselijk boek, 

omdat de familie Niemeijer het gebied van de eilanden, de oude wierden en het 

Reitdiep in hun hart heeft gesloten. Onlangs is Matty echter op Vlieland gevallen, 

waarbij ze haar bekkenring heeft gebroken. Dit moet met rust weer herstellen.  

Heel erg bedankt dat je al 50 jaar de muzikale begeleiding voor je rekening hebt 

willen nemen en een goed herstel gewenst.  
 

Ds.  Klaas v.d. Werf 
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Uitnodiging studiedag LFDZ 
 

De Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen organiseert jaarlijks vijf 

studiedagen in diverse plaatsen. 

De laatste is : DONDERDAG 24 april in de doopsgezinde kerk te HAREN. 

De uitnodiging is voor alle doopsgezinde zusters al dan niet lid van een 
zusterkring. Maar ook andere belangstellenden zijn VAN HARTE WELKOM !! 

Het thema van de studiedagen is "TIJD". Daarmee sluit de LFDZ zich aan bij het 

jaarthema: "Tijd, wij zijn de tijden". 

Onder leiding van Tea Rienksma wisselen we van gedachten over tijd. De tijd 

vliegt ons door de handen en misschien is er juist daarom de behoefte om stil te 

staan, om te kijken wat tijd met ons doet, wat wij met de tijd doen. Wat de 

ervaring en beleving ervan doet met ons (doopsgezinde) vrouwen. Wat is ons 
dierbaar,wat willen we behouden en waarin willen of moeten we iets veranderen?  
 

Vanaf 10.30 bent u welkom. De koffie en thee staan dan klaar. Om 10.45 uur 

starten we met het programma. De dag duurt tot circa 15.00 uur en wordt 
afgesloten met een kopje thee/koffie. 

 

Kosten: € 10,- incl. koffie/thee, soep, (karne)melk: (te voldoen bij aankomst). 

                      Aub zelf een broodje meenemen 

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden tel: 050-3093242 of 0598-324663. 

of per e-mail: rietema@planet.nl 
 

Zusterkring Haren,  Ria Dijkman- Leutscher  

 

Doopsgezinde stadswandeling 
 

De 30 + groep is samen met Beno Hofman op zoek gegaan naar de 
Doopsgezinden in de stad Groningen. We begonnen natuurlijk bij de 

Doopsgezinde kerk, een samenvoeging van verschillende Doperse stromingen en  

kerken in ongeveer 3 eeuwen! Vervolgens gingen we langs diverse huizen en 

gebouwen waar of Doopsgezinden gewoond hebben of hun bedrijf hadden. 

Diverse bekende Groningse namen blijken Doperse verbondenheid te hebben. 

Een aantal Doopsgezinden hebben goed geboerd in diverse handel 
ondernemingen. Maar bleef Beno maar benadrukken, er waren niet alleen rijke 

Doopsgezinden, maar ook 

minder goed bedeelden. 

Vandaar diverse hofjes, Armen- 

huizen en ouderenhuizen.  

Ook zijn we langs plekken 

gekomen waar eerdere schuil-
kerken stonden. Zwitsere, 

(oud) Vlamingen, ieder had zijn 

eigen onderkomen wat 

uiteindelijk samengekomen is 

op de Oude Boteringestraat 33. 

Een erg leuke en leerzame 
wandeling. Je blik op de stad is 

voorgoed veranderd! 

 

Anne-Geertje Hoekema-Riepma 
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Open avond over tijd en literatuur: 20 maart 2014 
 
Onder het thema: “Langzamer dan de oudste steen” hield Remco Ekkers een 

boeiende lezing over tijd. 

 

Hij merkte op hoezeer wij leven met de tijd. Het horloge bepaalt ons leven, niet 

de beleving.  

Zomaar een zin uit zijn verhaal: 
 

Niet de tijd gaat voorbij, wij gaan voorbij.  

 

Ekkers reeg op een bijzondere manier poëzie en filosofie aan elkaar, waarbij 

steeds het begrip tijd op een andere manier betekenis kreeg. 

Voor hem is het belang van de tijd dat hij beleefd wordt, in woorden, in daden, 

en dat de tijd in die beleving eeuwigheidswaarde krijgt. Niet in de abstractie. 
Hij vertelde over een muziekstuk van John Cage van twintig minuten, dat op dit 

moment uitgerekt wordt en vanaf het jaar 2000 over een tijdsbestek van 639 

jaar wordt uitgevoerd. 

 

“Dat gaat zo: het stuk bestaat uit acht even lange delen. Elk deel duurt 71 jaar. 

Eén deel wordt herhaald, zodat het geheel 639 jaar duurt. 639 jaar voor het 
begin in 2000 werd een beroemd Blockwerkorgel van Nicolaus Faber klaar 

gemaakt in de Dom van Halberstadt. Toen klonk voor het eerst een 12-tonig 

klaviatuur, iets dat nu gewoon is op de piano: zeven witte en 5 zwarte toetsen. 

In de kloosterkerk, de Cisterciënser Buchardikirche in Halberstadt staat een 

apparaat dat een orgelklank laat horen. In 2014 klinkt een drieklank, dis',ais',e". 

Je moet heel goed oren hebben om de drieklank te horen. Voor minder 

geoefenden klinkt één toon. Die toon gaat door tot 2020, dan is er op 5 
september een klankwisseling naar gis, e'. De hele melodie is klaar in 2640. Zijn 

we er dan nog? Wij natuurlijk niet, maar zijn er nog mensen? Heeft een nieuwe 

wereldoorlog alles kapot gemaakt? Is er nog aandacht voor deze vorm van 

kunst?“ 

 

Een andere vorm om naar tijd te kijken en zo kunnen kunst,  muziek, poëzie, 
proza, en filosofie het begrip tijd een andere betekenis geven. Willen we alleen in 

het heden leven, of ook in de toekomst, die we niet kennen en niet zullen 

meemaken? 

 

Ook vertelde Ekkers over zijn fascinatie voor Henriëtte Roland Holst, haar 

dichtkunst, haar politieke overtuiging en doorzettingsvermogen tot het einde toe. 
Zoals gezegd een boeiende avond met een man die met prachtig taalgebruik ons 

liet horen hoe hij tegen tijd en wereld aankeek. 

 

Gabe Hoekema 
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Open Avond 15 mei 
 

De Broer van Job,  

zo heet de voorstelling die Kees van der Zwaard op 15 mei geeft in de 

Doopsgezinde Kerk te Haren. 

 

De broer van Job  is een muzikale monoloog,  
het verhaal van een mens die jongleert met zijn verlies. 

Een proeve van overlevingskunst. 

 

De broer van Job is een man die van verhalen houdt. 

Zijn lievelingsverhaal is het verhaal van Job, de rechtvaardige, 

die staande blijft in zijn verdriet, 

die zich niet laat troosten met valse vriendschap, 
die zelfs God weerwoord durft te geven. 

Job is zijn held. 

 

Dan breekt het ongeluk in in het leven van de man. 

Zijn kind wordt ziek. 

De man begint zijn kind verhalen te vertellen, 
tegen de klippen op, 

om het in leven te houden. 

Zolang hij vertelt, moet zijn kind wel luisteren, 

en zo lang het luistert, leeft het kind. 

Dus hij vertelt en vertelt, 

Hij speelt en hij goochelt, zingt, 

Tegen de bierkaai. Een wieglied. 
…. 

‘Nee, stop, niet in slaap vallen! 

Straks word je niet meer wakker.’ 

En dan? 

 

 
Tekst, spel en zang: Kees van der Zwaard 

Regie: Ruud Hendriks; Composities: Hans 

Hasebos; Kostuum: Willie van der Zwaard; 

Techniek: Paul Vinkoert, Wijnand den 

Hartogh. 

 
Kees van der Zwaard is theoloog en 

theatermaker en speelt na 7 jaar predikant-

schap al bijna 20 voorstellingen, en voelt zich 

aangetrokken door de figuur van Job, maar 

evenzo door Maarten Luther. 

 

De voorstelling begint om 10.00 uur. 
De toegang is vrij, maar bij de uitgang kunt 

een bijdrage in de kosten geven.  
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Opbrengst collecten  
 
Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 
 

16 maart: Algemene Kamp Commissie     €   57,10 

23 maart: Algemene Kamp Commissie     €   50,40 
30 maart: Inloophuis “de Ruimte” in Almere    €   52,90 

  6 april: Inloophuis “de Ruimte” in Almere    €   95,26 
 

Voorts zijn in de afgelopen tijd oude doopsgezinde liedboeken verkocht. De 

opbrengst hiervan € 48,-- is bestemd voor de restauratie van het orgel van de 
DG Leer. 
 

De boekhouder draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de 

betreffende doelen worden overgemaakt.   

  

Adoptieprogramma 

 

Uit de thermometer ontvingen wij over de maand maart een bedrag van €  

45,39. 

De stand is met dit bedrag erbij gekomen op €  381,39. 

 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 
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APR/MEI BERICHT VAN BUITENGOED FREDESHIEM 
 
VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN VAN DOOPSGEZINDE GEMEENTEN 
 
 
 

Buitengoed Vakanties:  
 
                 even heerlijk weg… 
 
 

U kunt er op Fredeshiem een heerlijke week op-uit, solo of samen. U kunt een 
volledig verzorgde vakantie boeken, waarbij u op gerieflijke hotelkamers verblijft, 
met naar wens nieuw en aangepast sanitair! Tijdens de vakantie gaat het contact 
leggen met andere gasten zeer eenvoudig en kunt u genieten van al het goede. 
Daarbij verzorgen wij graag de reis van deur-tot-deur, zijn er bezinningsmomenten 
en is er tijdens onze vakantie-arrangementen een gastheer/gastvrouw aanwezig.   
 
 
Naast onze volledig verzorgde vakanties voor senioren bieden wij volop andere 
mogelijkheden, zoals een zomerverblijf met half pension, een fiets-
midweekarrangement, schrijven rond verhalen van Toon Tellegen (zie ook 
www.leeftocht.nl) en een Shakespeareweekend. Aan uw gemeente is een aantal 
brochures ‘Buitengoed Vakanties: even heerlijk weg met het gemak van thuis’ 
gestuurd. Neem er één mee of vraag onze brochure aan en u komt er alles over te 
weten. Heeft u vragen, belt u ons gerust: (0521) 535 100. 
 

De Leeftocht-voorjaarscursussen op Buitengoed Fredeshiem: 
 

Voetangels en Klemtonen         (23/24 mei, Yvonne Hiemstra & Heine Siebrand)  

De onbekende jeugdjaren van Jezus   (30/31 mei, John van Schaik) 

Reflectief schrijven rond Toon Tellegen (27/28 juni, Sarine Zijderveld) 

Oriëntatiecursus Zien-Tekenen  (14/18 juli, Leo van Veghel & Nelleke Metselaar) 

 
 

Wilt u op de hoogte blijven van het Leeftocht-aanbod? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief 
van Leeftocht via contact@leeftocht.nl  (graag met naam en adres)! 
 
 

 
Belangstelling? Bel Buitengoed Fredeshiem: (0521) 535100 of email: info@fredeshiem.nl 

 

Buitengoed Fredeshiem… voor Inspirerende Ontmoetingen. 

http://www.leeftocht.nl/
mailto:contact@leeftocht.nl
mailto:info@fredeshiem.nl
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Benefietdiner 
 

Op 24 mei 2014  

wordt er in de Doopsgezinde kerk in Groningen  

het benefietdiner ‘Vreten voor vrede’ georganiseerd.  

Dit diner zal bestaan uit 5 gangen, vermaak tussendoor, Vino voor Vrede en nog 

veel meer.  

Het diner kost 25 euro pp. en zal beginnen om 18:00 uur.  

Dit wil je natuurlijk niet missen! Geef je daarom vandaag nog op door een 

mailtje te sturen naar masterpeace@doopsgezind.nl . Vermeld hierin met 
hoeveel personen je komt, of je vegetarisch bent en of er nog andere speciale 

diëten zijn. Opgeven kan tot uiterlijk 17 mei.  

Wij hopen jullie allemaal 24 mei in Groningen te zien! 

Naast het benefietdiner gaan 20 de doopsgezinde jongeren 240 km fietsen in de 

fietselfstedentocht op 9 juni én zullen op 4 mei in meer dan 15 gemeenten door 

het hele land, jonge lekenprekers voorgaan in een dienst met het thema 
Masterpeace. Ook in Groningen zal er een jonge lekenpreker voorgaan! 

 

Het diner en de andere activiteiten worden georganiseerd door doopsgezinde 

jongeren voor MasterPeace. Wat dat is; lees je hieronder! 

 

MasterPeace is een nieuwe, positieve, internationale vredescampagne die met 

muziek, kunst en evenementen miljoenen mensen en bedrijven actief betrekt bij 
het terugdringen van gewapende conflicten en het bouwen van vrede.  

Op 21 september 2014, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert 

MasterPeace verschillende vredesconcerten en evenementen in meer in dan 60 

landen verspreidt over de hele wereld.  

 

Deze concerten en evenementen zullen de vrede vieren en aanzetten tot 
interculturele dialoog en conflictpreventie. Naast alle kleinere evenementen is er 

één overkoepelend concert in Istanbul (Turkije). De enige stad die een brug 

tussen twee continenten vormt en zo oost en west samenbrengt. Kaarten voor 

het concert zijn alleen te verdienen door vredesactiviteiten te organiseren of er 

aan deel te nemen. (Zie ook www.masterpeace2014.nl). 

 

Doopsgezinde jongeren 
Wij, als doopsgezinde jongerenorganisaties, vinden dat de deelname van een 

vredeskerk als de onze niet mag ontbreken. Daarom zetten we ons een jaar lang 

in voor MasterPeace. 

 

  
 

mailto:masterpeace@doopsgezind.nl
https://www.facebook.com/MasterPeace2014
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.masterpeace2014.nl%2F&h=6AQEFZ2tT&enc=AZPgopqKRMAY207NQQ8y8a30I6R8lZ9V7OOucVrDzW0Ymf4at2yvHMQUjtGfTbi_1SY&s=1


Algemeen 
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Kerkenpad ´MENNO” 2014 
 

Op Hemelvaartdag, 29 mei 2014, organiseren de Doopsgezinde 

gemeenten van de Ring Zwolle hun ‘Kerkenpad Menno 2014’. De 
deelnemende gemeenten zijn Steenwijk, Noordoostpolder, Blokzijl, 

Giethoorn, Zwolle en Meppel De fiets- en autoroutes van het Kerkenpad 

zijn beschreven vanuit en naar de Doopsgezinde kerkgebouwen. 

Zwaartepunten van de routes zijn gelegen  in de Kop van Overijssel en 

voeren ons langs de waterrijke natuur van het nationale park 

Weerribben-Wieden. U kunt afhankelijk van de gekozen route verder 
genieten van de dorpsgezichten Emmeloord, Giethoorn, Zwartsluis, 

Beltschutsloot en Wanneperveen. Ook de fietsroutes door de steden 

Zwolle, Hasselt, Steenwijk en Meppel zijn de moeite waard. Op de 

fietsroute Blokzijl – Giethoorn gaat u met de veerpont van Jonen over. 

Fietsend vanuit Zwolle naar Zwartsluis gaat u de Vecht over met het 

handgetrokken kabelveer, het Haersterveer. Vervolgens gaat u bij 
Genemuiden met de veerpont het Zwarte Water over. 

 

De deelnemende gemeenten houden open huis. Een ieder, Doopsgezind 

of niet, is welkom van 9.30 uur tot 15.30 uur. Er kan dus gestart worden 

om 9.30 uur. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een 

vesperdienst in de Doopsgezinde kerk in Giethoorn en dus open is tot na 

de vesperdienst  
 

De fietsroutes zijn geschikt voor iedere fietsliefhebber. De lengte van de 

fietsroutes is afhankelijk van uw voorkeur: het aantal kerken dat u wilt bezoeken 

en de eventuele bezienswaardigheden, die u onderweg wilt zien. Uiteraard speelt 

ook uw conditie een rol. Aanbevolen fietsroutes zijn die van Steenwijk naar 

Giethoorn (10 km),  Giethoorn naar Blokzijl (11,3 km),  Meppel- Zwartsluis- 
Giethoorn (30 km). Voor de lange afstandsfietsers zijn er de fietsroutes vanuit 

Zwolle naar Zwartsluis- Giethoorn (44 km) en Emmeloord ( Noordoostpolder) - 

Blokzijl– Jonen- Giethoorn (31 km). De fietsroutes zijn ook te combineren tot 

rondjes langs meerdere gemeenten. Vooraf plannen is dan wel gewenst.  

 

Met de autoroutes kunt u in principe in één dag alle kerken bezoeken. 
 

Nadere informatie over de gemeenten, fietsverhuurbedrijven, de routes, 

rustpunten en bezienswaardigheden kunt u vinden op de website www. 

kerkenpad-menno2014. U kunt vanaf deze site ook de routes downloaden. 

 

 

 
 

Ring Zwolle van Doopsgezinde Gemeenten 
 

KERKENPAD “MENNO” 2014 
website: www.kerkenpad-menno2014.nl 
Info: Jan Pol, Stofakkers 15,7963 AL Ruinen, tel. 0522 - 471 474 

http://www.kerkenpad-menno2014.nl/


Algemeen 
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Startpunten: 
Doopsgezinde kerk Blokzijl, Breestraat 2, 8356DL Blokzijl 
Doopsgezinde kerk Giethoorn, Binnenpad 50, 8355BS Giethoorn 

Doopsgezinde kerk Meppel, Vledderstraat 20, 7941LC Meppel 

Doopsgezinde kerk Noordoostpolder, Smeden 2b, 8301XH Emmeloord 

Doopsgezinde kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 8331HM Steenwijk 

Doopsgezinde kerk Zwolle, Wolweverstraat 9, 8011NW Zwolle 

 
Praktische informatie: 

 Starten vanaf 9.30 uur 

 Fietsen kunnen in Meppel en Steenwijk worden gehuurd. In Meppel zijn een 

beperkt aantal elektrische fietsen te huur. Vooraf reserveren bij de 

verhuuradressen is gewenst. Zie voor verdere informatie de website. 

 Op de startpunten kunt u zich inschrijven voor €5.--. U ontvangt hiervoor 
een button, programmaboekje, consumptiebonnen en routebeschrijvingen. 

 Op de startpunten is koffie, thee en soep verkrijgbaar. U dient zelf voor een 

lunchpakket te zorgen. Op de website staan de horecabedrijven langs de 

route  vermeld. 

 De dag wordt om 16.30 uur besloten met een vesperdienst in de 

Doopsgezinde kerk te Giethoorn. 

 Alle informatie is te vinden op de website www.kerkenpad-menno2014.nl 
 Voor verdere vragen kunt mailen janpol-sma@kpnmail.nl of telefonisch 

contact op nemen met Jan Pol tel. 0522-471474 of 06-53802576 
 

  

Beste heer/mevrouw, 
Graag zouden wij een oproep plaatsen in uw gemeenteblaadje in verband met 

het verzamelen van informatie over de geschiedenis van de AKC (Algemene 

Kamp Commissie voor doopsgezinde kampen). De AKC bestaat namelijk over 
enkele jaren 100 jaar, en wij zijn momenteel bezig met het maken van een 

jubileumboek 

"100 jaar AKC" 

Voor dit boek zoeken wij leuke foto's, anekdotes, verhalen van met name de 

vooroorlogse tijd. Hiervoor willen wij graag in contact komen met mensen die 

nog herinneringen/verhalen hebben uit deze periode en/of foto's en informatie 
hebben van hun ouders die toen met de AKC meegingen. 

Via uw gemeenteblaadje bereiken we hopelijk deze mensen! Indien akkoord 

zullen wij een korte oproep in tekstvorm naar u sturen met de contactgegevens 

van onszelf. 

 

Alle goeds en groeten,  

Dirk Kruijt & Janneke Priester 
  

Team van het 100 jaar AKC boek 

Email: 100jaar@akckampen.nl 

Tel:     06-49782452 (Janneke Priester) 

mailto:100jaar@akckampen.nl


Algemeen 
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Renate Geerdes volgde Br.Bartels op als vertegenwoordiger van Ostfriesland in 
de GDS, op het moment dat br.Bartels het niet meer aankon. Renate deed 

daarvoor eerst een uitgebreide cursus nederlands, omdat ze net als hij graag 

alles wilde verstaan en begrijpen wat er besproken werd.  Ze vond het tot het 

laatst toe geweldig als er nederlanders in hun kerk kwamen en zij dan met hen 

kon praten en alles uitleggen in hun eigen taal. 

 
Velen zullen haar missen 

 

Anneke 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 

(bereikbaar dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 17.15 en 17.45. Ook op 

andere momenten kunt u mij thuis 

treffen of een boodschap inspreken.  

(In dringende gevallen buiten de 
vakantie kunt u ook bellen met 06 

54296082) e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl 

 
Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 

bereikbaar b.v.k. tussen 8:30 en 9:00. 

Ook op andere momenten kunt u mij 

thuis treffen of een boodschap 

inspreken. In dringende gevallen buiten 
de vakantie kunt u ook bellen met 06 

51516030.  

E-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 
Kerkenraad 

Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-

271010, e-mail fbusscher@home.nl 

 
Secretaris–Br. Bart Meyer 

Tel; 050-5259818 

e-mail   bartmeyer@home.nl 

 

Boekhouder - G. Koopmans 
Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-5261812, e-mail: 

gerritkoopmans@gmail.com 
ING-Giro NL54INGB0000824906 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

Ledenadministratie –  
C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 
Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen 
 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 

 

 

 

Lay-out 

Frans Riepma 
 

Druk / verspreiding 

Boteringestraat 33 
9712 GD Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  

06 305 25 130 Julianalaan 14, 9285 NB 
Buitenpost 

 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 
tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 
Kromme Elleboog 21, 9751 RB Haren 

Tel. 050-5349165, email: 

luciaamelo@hotmail.com 

Plv. Voorzitter: P.J. Reidinga, 

Leeuwerikweg 7, 9765 JV Paterswolde 
tel. 050-3092588 

Secretaris: M.Haadsma Potgieterlaan 10, 

9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 
Boekhouder: R.J. Nienhuis,  

tel. 050-5340109 
Postgirorek.:     NL76 INGB 0000 82 6741 
Bankrekening:   NL66 ABNA 021 025 6184 

beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 
Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734; haadsma@hetnet.nl 

Potgieterlaan 10, 9752 EX Haren 

 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 
Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad 

verschijnt 21 mei 2014. Kopij (alléén 
als Word-document en b.v.k. in 

Verdana, pt. 11) inleveren vóór 14 

mei 2014 bij de respectievelijke 

redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 

jmtuinstrawinkler@gmail.com 

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 
L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 

J.C. de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ 

Haren, tel. 050 - 5348227, 
jantienadurksz@home.nl 

 

mailto:gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl
mailto:jhkikkert@xs4all.nl
mailto:bartmeyer@home.nl
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
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