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Taal zal alleen verwoesting zaaien? 
 

Dit vind ik altijd een mooi, maar wat mysterieus zinnetje uit een lied van Huub 
Oosterhuis. Hoe kan je in het licht van een 'de goede boodschap' waaruit wij 

proberen te leven, spreken van taal die verwoest? Die boodschap is toch juist 

taal die wil bouwen en troosten, taal die werkelijkheid wil worden, hoopvolle, 

liefdevolle taal? Het zit hem in de strofes ervoor, die alleen minder hard 

aankomen, en daardoor niet als een eenheid in mijn en misschien ook 

andermans gedachten blijft.. 'Alles zal zwichten en verwaaien wat niet op het 

licht is geënt..  
 

Dus taal die niet verankerd is in het licht verwoest. Het is de verwoesting van de 

spraakverwarring die we kennen van het verhaal van de toren van Babel.  

Menselijke hoogmoed die niet opzij en naar beneden kijkt, onderweg met 

ellebogenwerk naar boven! En die verwarring van de wereld van geld en geweld, 

van ongehoorzaam menselijk egoïsme is in het Paas- en Pinkstergebeuren 
overwonnen toen bleek dat die goede boodschap ineens taalbarrières overwon.  

 

We noemen dat het feest van de gemeente, Pinksteren, omdat we dan vieren 

hoe de Heilige Geest mensen in gezamenlijkheid in beweging zette. Prachtig! 

maar ook wel gek eigenlijk, als we zien wat er in de 2000 jaar daarna aan 

diversiteit in kerkelijke taal is ontstaan! Het lijkt wel of we in plaats van meer 
dezelfde taal, steeds meer verschillende talen zijn gaan spreken... Wat een 

spraakverwarring over die boodschap van liefde die ons is overgeleverd! 

 

 
 

Ik moest hier erg aan denken toen ik in de afgelopen maanden betrokken raakte 

bij het bestuderen van een document van de Wereldraad van Kerken. Paper 214 

van de sectie Faith and Order, niet echt een poëtische titel.  

De  andere titel is: DE KERK Op weg naar een gemeenschappelijke visie. Ook 

niet echt romantisch.. Samen met Duitse Doopsgezinde collega's kijken we hoe 

Doopsgezinden op wat in het stuk staat zouden reageren. Wat spreekt aan? 
Waardoor worden we uitgedaagd, omdat we het zelf anders doen, en wat is ons 

uit het hart gegrepen?  

 

Het is taaie kost. En omdat het vaak wat dichtgetimmerde taal is, heb je de 

neiging als het zaken verwoord die bij ons anders zijn, om het hele boekje maar 

weg te leggen. En toch, als we ernst willen maken met de gedachte dat we met 
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anderen één kerk zijn, en dat we elkaar zouden moeten verstaan. Als we serieus 

willen nemen dat de Geest ook op andere plekken werkzaam is, dan alleen in 
onze doperse gemeenten, dan moeten we er toch wat mee. Een van de dingen 

die ik ervan leerde, is dat je gauw geneigd bent anderen verkeerd te verstaan, 

omdat ze dezelfde dingen soms anders zeggen. En als je dan aan de oppervlakte 

blijft, sta je snel tegenover elkaar. Het oordeel over de ander, met zijn rare 

gewoonten, zijn rare ideeën, is dichtbij en meestal hard. 

 
Dan zie ik wat er met taal die verwoesting zaait bedoeld is. Als je niet bereid 

bent om het licht bij de ander te zien, dan heb je een gauw een verwoestend 

verschil van mening. En eigenlijk is dat niet alleen in oecumenisch verband aan 

de orde, maar ook dichterbij, in de broederschap wereldwijd, in doopsgezind 

Nederland, maar ook gewoon in onze eigen gemeente. Wat zegt de ander 

eigenlijk? Wat bedoeld ie? nemen we eigenlijk wel voldoende tijd om echt te 
luisteren en te begrijpen? Staan we niet vaak erg snel klaar met een oordeel, 

een idee, met ons eigen invullen van wat we denken dat de ander bedoelt? Ik 

kan wel wat voorbeelden geven, waar ik zelf de fout in ging met een te snel 

oordeel. Mijn taal heeft ook wel 

verwoesting gezaaid, en ik heb ook 

vaker de taal van de ander 

vervormd tot mijn karikatuur ervan.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ik heb het gevoel, in de gesprekken 

die ik had, dat het vaak de angst is, 

die ons niet echt laat luisteren, die ons niet echt openstelt voor andere manieren 

van denken en zeggen. Het is eigenlijk heel vruchtbaar om anderen te proberen 

te begrijpen, het geeft hele nieuwe gezichten op de eigen stokpaardjes en 

preoccupaties. En als ik het goed begrijp, is luisteren, en begrijpen, het werk van 
de Geest. Pinksteren is de rijkdom van het luisteren en het gevoed worden door 

de ander. Vredeswerk waarin iedereen tot zijn recht kan en mag komen. Ik hoop 

dat onze taal zal zaaien en oogsten, en zal bekoren en troosten! 

 

Ds. Geert Brüsewitz  

 

 

 

  

http://axyun.nl/wp-content/uploads/2013/09/Oor-met-hand.jpg
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Kerkdiensten en 
activiteiten 
 
Zondag 19 april 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

Maandag 20 april 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 21 april 

18.45 uur Doperse Dis 
Woensdag 22 april 

20.00 uur Toneelvoorstelling 

   “Anna Zernike “ 

Donderdag 23 april 

19.30 Voorjaarsledenvergadering 

20.00 uur Broederkring 
Zaterdag 25 april 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 26 april 

10.00 uur Dienst bij DG Noorhorn 

Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien in 
Noordhorn 

Maandag 27 april 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 28 april 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

en –programma 
!9.30 uur Wijk Vinkhuizen 

Zaterdag 2 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 3 mei 

10.00uur Ds. J.L.Schmidt  
Zie info elders                  

Dinsdag  5 mei 

10.00 uur Koffiemorgen 

Woensdag 6 mei 

19.30 uur Wijk Paddepoel/Selwerd 

Donderdag 7 mei 

19.30 uur Kerkenraad 
Vrijdag 8 mei 

18.00 uur Pizza’s, Bijbel en…. 

Zaterdag 9 mei 

10.00 -16.00 uur Orgeldag Noord 

                         Nederland 

 
Zondag 10 mei  

10.00 uur Ds G.J.Brüsewitz  

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 11 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 12 mei 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45 uur Natafelen-gesprekskring 

Woensdag 13 mei 
redactievergadering 

Zaterdag 16 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 17 mei 

10.00uur Ds. J.H.Kikkert 
11.30 uur Bijeenkomst 

Wijkcontact personen 

Maandag 18 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag  19 mei 

17.45 uur Doperse Dis 
Donderdag 21 mei 

14.30 uur Uitstapje  

Paterswoldeweg 

20.00 uur DoReCafe 

Zaterdag 23 mei 

14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 

 
Zondag 24 mei Pinksteren 

10.00 uur Doopdienst met Ds. 

G.J.Brüsewitz en Ds J.H.Kikkert 

Dinsdag 26 mei 

18.00 uur Jongerenmaaltijd en 

programma 
Zaterdag 30 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  

Zondag 31 mei 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien 
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26 april: Doopsgezinde gemeente naar Noordhorn          
       te gast in het Westerkwartier 

 
Beste broeders en zusters, we werken samen met de gemeente Westerkwartier: 

we delen een dominee, we hebben soms cursus met elkaar, soms zijn leden en 

belangstellenden van de doopsgezinde gemeente westerkwartier bij ons te gast 

in Groningen. 26 april aanstaande gaan we naar Noordhorn.  

En het is natuurlijk leuk als we met een flinke club daar zijn! Daarom, noteer 

vast in de agenda: 10 uur, Langestraat 62. Mocht u vervoer nodig hebben, of 
aan te bieden, meldt dit dan bij Jantien Groeneveld, 050 5251836 of 

jantiengroeneveld@planet.nl zodat we met elkaar kunnen reizen. 

 
Ds G.J. Brüsewitz  

 

Zondag 3 mei ga ik, Jan Lüken Schmid, voor in de dienst 
 

Hier een korte introductie. 

 

Ik ben 57 jaar oud, geboren te Leer in 1957. 
Getrouwd sinds 1988 met Heike, dominee in de Hervormde gemeenten Visquard 

en Groothusen / Krummhörn. 

We hebben twee kinderen: Jan-Hendrik, 23, en Friederike Etta, 22. 

Ze studeren in Berlijn en in Halle. 

 

Sinds bijna 10 jaar ben ik predikant van de “Nordwestdeutsche Mennoniten 
gemeinden“. Dat zijn Norden, Emden, Leer-Oldenburg en Gronau. 

Ongeveer 300 mensen behoren bij deze gemeenten. 

 

Ik heb al eens gepreekt in Nederlandse gemeenten: in Stadskanaal en in 

Eenrum. 

En ik zal graag proberen om ook in Groningen Nederlands te preken. 
 

Mijn Nederlands is niet erg goed, maar ik vind het wel een plezier om Nederlands 

te praten. 

 

Ik ben benieuwd naar de dienst in Groningen op 3 mei. 

En ik kijk ernaar uit om de mensen en de gemeente te ontmoeten. 

 
Hartelijke groeten 

 

Jan Lüken Schmid 

 

 
 

 

 

 

file:///C:/Users/Jetty/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5EPEMT7C/jantiengroeneveld@planet.nl
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In memoriam  Marie Keijser 
 

Geboren: 14 mei 1928, Den Burg (Texel) 

Overleden: 22 maart 2015, Den Burg (Texel) 

 

Op 86 jarige leeftijd ging van ons heen Ds. Marie Keijser, Doopsgezind 

predikante. Zij overleed in Den Burg, de plaats waar zij ook geboren werd. 
Rie Keijser groeide op in een gezin bestaande uit vier meisjes en één jongen. 

Eerst werden er drie meisjes geboren en na elf jaar kreeg Rie nog een broertje, 

Jacob en nog weer zes jaar later werd hun zusje Imme geboren. 

Zij groeiden op vlakbij Den Burg, ‘Op den Bergh’. Het doopsgezind-zijn werd hen 

met de paplepel ingegoten. Thuis werd veel gelezen en gestudeerd.  

De Tweede Wereldoorlog met op het eiland Texel de dramatische geschiedenis 

van de Georgiërs betekende een ingrijpende periode. Daarna ging Rie theologie 
studeren in Amsterdam en volgde de kerkelijke opleiding aan het Doopsgezind 

Seminarie. Na haar proponentsaanstelling werd zij predikante van de 

Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer. Vanaf 1966 diende zij 

de Hutgemeente in Emmen en de Doopsgezinde Gemeente Haren. In 1971 werd 

dat de Doopsgezinde Gemeente Haren en de Doopsgezinde Gemeente 

Groningen. In 1988 ging zij met emeritaat en verhuisde spoedig daarna naar 
haar geliefde eiland Texel. 

 

Zowel in Haren als Groningen leerden de mensen haar kennen als een vrouw met 

een enorme werkkracht. Het uitdragen van het Doopsgezinde gedachtengoed 

had bij haar hoge prioriteit. Zij leefde met mensen mee, bereidde haar preken 

stelselmatig met zorg en enthousiasme voor. Niet alleen in haar preken, maar 

ook elders stak zij haar mening niet onder stoelen en banken. In Groningen 
werkte zij samen met wijlen Ds. Henk Witteveen en had de wijken Selwerd, 

Paddepoel en Vinkhuizen onder haar hoede. 

 

Landelijk leidde zij vele retraites in Broederschapshuizen. 

Het was voor haar erg verdrietig dat zij in 1988, kort voor haar emeritaat, een 

burn-out kreeg. Deze was gelukkig van niet lange duur en zo viel haar in beide 
gemeenten een waardevol afscheid ten deel. 

Van 1986 tot 1988 was Rie mijn collega in Groningen. Beide heel verschillend 

van aard en aanpak, maar we hebben samen drie goede jaren beleefd. 

Op vrijdag 27 maart vond in de Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente 

Texel – de kerk waar zij op haar belijdenis was gedoopt - de uitvaartdienst 

plaats, geleid door Ds. Hans Marseille. Broeder en zuster Frans en Hansje 
Hazewinkel-Loos vertegenwoordigden de Doopsgezinde Gemeente Haren; zuster 

Tiny Spanjer en ik de Doopsgezinde Gemeente Groningen. 

 

Rie haar zuster Gustha werd twee dagen daarvóór vanuit dezelfde kerk 

begraven; voor de familie Keijser een heel verdrietige week. 

De dooptekst die Rie meekreeg bij haar belijdenis uit Romeinen 12 : 2 en die zo 

paste bij haar levensinstelling luidt: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken 

wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is”. 

Met eerbied en genegenheid gedenken wij haar. Zo zij haar nagedachtenis tot 

zegen!                                                           

 

Renze Pieter Yetsenga 
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Donderdagavond 21 mei in ons DoReCafé over Levenskunst :                                                                    

 
  Ouder worden als roeping                  met Jean-Jacques Suurmond 

 

Hoe wordt je leven zinvol? Hoe te leven? Hoe om 
te gaan met breuken en verlies? Hoe kan 
religieuze inspiratie bijdragen aan goed leven 
en samenleven? Hoe ga je om met eindigheid, 
vriendschap, liefde en trouw? Of religieuze 
intolerantie en politieke destructie? Wij zijn niet 
de eerste mensen die met deze vragen leven. Het 
fundament van antwoorden op de vraag ‘hoe te 
leven’ is geworteld in inspiratie en inzichten van 
mensen vóór ons. Geloofsinspiratie die ons leert 
omgaan met de gebrokenheid van de wereld nu. 

 
In onze wereld ligt de nadruk vaak op autonomie, expansie en groei. Daarmee 

staat een toenemend aantal oudere mensen buitenspel: zij moeten een stap 

terug doen, of zij hebben hulp nodig. Dan kunnen vragen opkomen als: Ben ik 

overbodig? Heeft mijn leven nog zin? Vanuit een spirituele benadering kunnen 

ouderen juist een geschenk voor de samenleving worden: profetische symbolen 
van fundamentele kwetsbaarheid, wegbereiders van compassie en 

medemenselijkheid. Door er te zijn worden ouderen een kritische kanttekening 

bij eenzijdig economisch denken, dat voorbijgaat aan zingeving en solidariteit, of 

kunst en cultuur. 

 
Dr. Jean-Jacques Suurmond is predikant-geestelijk verzorger, supervisor en 

publicist. Van zijn hand verschenen 'Meer geluk dan grijsheid, de spiritualiteit 

van de ouderdom' en ' Bestaat u?' 
Over aandacht, gebed en de ziel. Website: www.jean-jacquessuurmond.nl 

 

De avond is in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33.  

De zaal is open om 19.30 uur 

 

 
 

 

 

Hoofdgeld 2015 

 
Hieronder ziet u het resultaat over het eerste kwartaal 2015 van de opbrengsten 

van het hoofdgeld en het aantal gemeenteleden dat dit tot stand heeft gebracht.  

 

Met dit resultaat liggen we goed op koers om het begrote bedrag voor 2015 te 

realiseren. Dank aan allen die tot nu toe hebben bijgedragen.  
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Het ligt in ons voornemen om elk kwartaal dit overzicht met de actuele cijfers te 

herhalen, zodat u op de hoogte blijft. 

 

Er worden nog steeds bijdragen overgemaakt naar ons oude banknummer. 
Graag willen we u attent maken op ons nieuwe banknummer bij de TRIODOS 

NL93 TRIO 0198 4506 64 en u verzoeken daar gebruik van te maken. 

 
Andre Weening, financiële administratie, Nijnke de Graaf, boekhouder 

 
 

 

 
 

Jubileum Mennoniten Gemeinde zu Hamburg und Altona 
 

Onze partnergemeente over de grens, Mennoniten Gemeinde zu Hamburg und 

Altona, viert in september een jubileum: het prachtige kerkgebouw van deze 

gemeente bestaat dan nl. 100 jaar. Alle reden om feestelijk hierbij stil te staan. 

 

De doopsgezinde gemeente Hamburg nodigt daarom de zusters en broeder van 
Groningen uit om dit mee te komen vieren. Er wordt een programma 

samengesteld wat bestaat uit excursies, het bijwonen van het Menno-Forum op 

zaterdagavond, gezamenlijk eten met broeders en zusters uit Hamburg, en de 

viering op zondag.    

 

We overnachten in een eenvoudig hotel omdat men vanwege het verwachte 
aantal bezoekers en de organisatie van de festiviteiten, dit keer niet in 

gastgezinnen kan worden ondergebracht. We gaan ervan uit, afhankelijk van de 

grote van de groep, dat we met een bus van Groningen naar Hamburg reizen. De 

10.511 
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kosten voor dit weekend bedragen ca. 80 euro per persoon (vervoer, onderdak 

en een lunch).  

 

De kosten mogen geen beletsel zijn om mee te kunnen gaan! U kunt in dat geval 

altijd met de predikanten overleggen.  

 
Het is nodig op korte termijn over te gaan tot het maken van voorlopige 

reserveringen van onderkomen en vervoer. Het is daarom zaak dat u vóór 10 

mei aangeeft of u mee wilt gaan. 

 

Dat kan bij Anneke Toxopeus, per email anneke.toxopeus@gmail.com, of per tel. 

06 1700 5754 
 

ds. Geert Brusewitz en ds Jacob Kikkert 

 

 

 
 

 

 

 

De Zee 
 
 

De zee, de zee, de zee 

Het waait met de wind mee 

Het stroomt aan het strand 

Maar ik sta aan de kant  

Met mijn voeten in het zand. 
 

Later zwem ik in de zee, 

Ik drijf met de golven mee 

Richting het strand en even later 

Sta ik weer aan de kant 

Met mijn voeten in het zand  

En met de Heer aan mijn hand. 
 

Carolien de Vries 

 

Carolien heeft dit gedicht voorgedragen in de dienst van 22 maart 2015 

 

 
 

 

 

 

 

http://nl.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=2&id=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vOTcwODU5&fileid=43225
http://www.beneluxspoor.org/bnls/Tekening186.jpg
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Diaconaal project bij het jaarthema “Opstaan” 
 

Dit jaar hebben we verschillende keren gecollecteerd om 

bij te dragen aan de studie van Chagabi Nebelino Etacori, 

een man van indiaanse Ayoreo-Totobiegosode afkomst, 
die als eerste van zijn groep een opleiding volgt tot 

verpleegkundige/gezondheidswerker in Yalve Sanga, het 

opleidingscentrum voor indianen opgezet door de 

Mennonieten in de Chaco van Paraguay. 

 

Aan het begin van het nieuwe studiejaar (dit is in 

Paraguay begin februari, na afloop van de zomervakantie 
daar), is vanuit Canada het toegezegde geld voor de 

bekostiging van het levensonderhoud, met name 

voeding, van het gezin van Etacori gekomen. Hierdoor 

kan het geld van onze gemeente nu worden ingezet voor het betalen van 

Chagabi's studiekosten. Ook het schoolgeld voor zijn drie kinderen die de 

basisschool op Yalve Sanga bezoeken, is er voor dit jaar van betaald. Van het 
bedrag dat nog over is kunnen schoolmaterialen en examens worden bekostigd 

en zo nodig kleding. 

 

Het is nog even spannend geweest of Chagabi dit studiejaar de vereiste punten 

zou halen. Maar gelukkig heeft hij de taak die hij extra moest doen om een 

zwakke schriftelijke theoretische prestatie te compenseren, goed gemaakt en 

kan hij de studie voortzetten. Chagabi beschikt volgens zijn docenten over 
voldoende capaciteiten. Doordat hij echter niet via een reguliere middelbare 

schoolopleiding tot de opleiding voor verpleegkundige is toegelaten, maar de 

toelating heeft verworven via allerlei erkende deelcursussen, spelen manco's in 

de vooropleiding hem soms parten. Dit is vooral het geval t.a.v. het schriftelijke 

werk, dat in het Spaans moet wat niet zijn moedertaal is.  

 
Via de contactpersoon is ons bericht dat Chagabi ons zeer erkentelijk is voor de 

ondersteuning. We hopen dat hij op termijn zijn opleiding als “Tecnico Superior 

de Promoción de Salud, een door de staat erkend diploma als 

gezondheidswerker, met succes zal kunnen afsluiten. Chagabi zal daarmee een 

grote stap in zijn ontwikkeling hebben gezet, wanneer we in aanmerking nemen 

dat indianen in Paraguay gemiddeld zo'n 3 jaar onderwijs hebben gevolgd en 
ongeveer 40% van hen nu nog analfabeet  is. 

 

Romkje Veenstra 
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Wijkbijeenkomst Paddepoel / Selwerd 

 

Woensdagavond 8 april hadden we weer onze wijkbijeenkomst ten huize van 

Siets Sijtsma. Helaas waren we dit keer met een klein groepje, aangezien Rie en 

Henk ziek zijn en Tjerk schoolverplichtingen. Rie en Henk beterschap gewenst. 

 

Lineke opende de avond met het voorlezen van het gedicht “Je 
weet……” van Phil Bosmans uit de bundel Mens lief, ik hou van je. 

Daarna hebben we eerst gekeken, wanneer we ons wijkuitstapje 

zouden kunnen plannen. We komen voorlopig uit op zondag 7 

september. Lineke kijkt of het mogelijk is ‘s middags naar de 

kaarsmakerij in Eenrum te gaan. 

 

Daarna nam Jacob ons mee om te associëren. Allen namen iets 
wat voor jou persoonlijk betekenis heeft in gedachten en zochten 

daar een plaatje bij uit de grote stapel, die Jacob meegenomen 

had. Vandaar uit maakte ieder stap voor stap een persoonlijk gedicht aan de 

hand van opdrachten, die Jacob ons per regel gaf. Zo ontstond er een gedicht 

van 5 coupletten, elk van vier regels. Een verrassende uitkomst, die we aan 

elkaar voorlazen.  
 

Het was een fijne afsluiting van het seizoen. Siets, heel veel dank voor de 

ontvangst en geweldige verzorging.  Na de vakantie starten we eerst met ons 

uitstapje. 

 

Tine de Boer 

 

Impressies Palmpasen 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 19 april 
10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 26 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 3 mei 

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

 

Zondag 10 mei 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 17 mei 

10.00 Br. H.R.A. Meiborg 

 

Zondag 24 mei, Pinksteren 

10.00 zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 
 

Zondag 31 mei 

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

10.00 Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 15 april 
20.00 Bijbelgesprekskring met zr. 

Kieft 

 

Donderdag 16 april 

20.00 Open avond met prof. Piet 

Visser over die wonderlijke gods-
dienstige bewegingen tijdens de tijd 

van de Reformatie. waaronder ook 

de Doopsgezinden. 

 

Woensdag 22 april 

19.30 Quiltgroep 
 

Donderdag 23 april 

19.45 Voorjaarsledenvergadering 

Agendapunten zijn: jaarverslagen, 

jaarrekening 2014 en de Vreehof.  

Na de pauze willen met elkaar van 

gedachten wisselen over het 

bestaansrecht (de toekomst) van 
onze gemeente.  

 

Vrijdag 24 april 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in het Witte Kerkje! 

 
Dinsdag 12 mei 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

14.30 Zusterkring, afsluiting seizoen  

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 13 mei 
19.30 Quiltgroep 

19.30 Redactievergadering 

 

Woensdag 14 mei 

20.00 30+ bij Yvette Krol en 

Hendrik-Jan Klein Nagelvoort 

 
Woensdag 20 mei 

20.00 Bijbelgesprekskring met zr. 

Kieft 

 

Woensdag 27 mei 

19.30 Quiltgroep 
 

Vrijdag 29 mei 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

waarschijnlijk nog in het Witte Kerkje 

 

Van de leden 
 

Op 15 maart is zr. T. Haas-Visser op 
90-jarge leeftijd overleden. 

Op 31 maart is zr. G. Speerstra-

Hoekstra overleden op 86-jarige 

leeftijd. 

Hieronder volgt hun in memoriam. 

 
Ds. Yetsenga heeft een in memoriam 

geschreven van ds. Keyser, die 

jarenlang predikant is geweest voor 

Haren en Groningen en op 22 maart 

is overleden op Texel, kort nadat 

haar originele Martelaarsspiegel aan 

de gemeente was overgedragen via 
haar zuster Imme. 

U vindt het in memoriam elders in dit 

Gemeenteblad 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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In memoriam zr. Tine Haas-Visser 
 

Op 15 maart overleed zr. Haas op de leeftijd van 90 jaar. 

Als ‘Fries om útens’ woonde ze lange jaren in de Wilhelminalaan. De beginjaren 
van haar leven liggen in de omgeving van het Friese Berlikum, waar ze op 16 

oktober 1924 is geboren in Beetgumermolen. Afkomstig uit een Hervormde 

familie, voelde ze meer voor de Doopsgezinde traditie. Ze leerde haar man 

kennen die werkzaam was in de magistratuur te Groningen.  

 

De jaren in Haren waren voor haar goede jaren. Ze had veel belangstelling voor 
religieuze zaken en vond een geestelijk klimaat bij de Doopsgezinde Gemeente 

Haren. Ze had een ontzettend grote liefde voor Terschelling. ‘Skylge’ zoals ze het 

noemde. Vanaf de lente tot de herfst woonde ze hier bijna permanent. De rust; 

de zee; het licht; voor haar was dit de plek waar ze zich thuis voelde. 

 

Tot ongeveer negen jaar geleden bezocht ze de themaochtenden. Ze was 
geïnteresseerd in de gnostiek en met name het ‘Thomas-evangelie’, wat zij zelf 

ook in haar bezit had. Door een val met een daaropvolgende operatie was haar 

loopvermogen beperkt geworden. Toch wilde ze op zichzelf blijven wonen. 

Dankzij de steun van haar nichtjes, buren en kennissen is dit ook gelukt. 

 

Op haar uitdrukkelijke wens is in besloten kring afscheid van haar genomen. Wij 

hebben haar mogen leren kennen als een positief denkend iemand met een grote 
belangstelling voor religieuze vraagstukken. 
 

Ds. Kl. van der Werf 
 

 

In memoriam Gerrie Speerstra-Hoekstra 
 
Geboren op 20 september 1926 in het tweelingdorp Jellum/Boxum verhuisde het 

gezin Hoekstra al snel naar Haren. In Haren had haar vader een groentezaak en 
werd de groente nog uitgevent. Haar man Fetze Speerstra leerde ze kennen, 

doordat hij werkzaam was op de zuivelfabriek van Glimmen en ‘in de kost was’. 

Het gezin Speerstra woonde in Middelstum maar waren ‘Friezen om útens’, net 

zoals haar eigen familie. In die tijd was het gewoon dat je woonde bij je werk en 

dat er niet heen en weer werd gereisd naar Middelstum. Dat betekende dat er ’s 

avonds plaatselijke activiteiten werden bezocht zoals dans-, zang- en toneel-
avonden. Op één van deze avonden leerde Gerrie, Fetze kennen. 

 

Na de oorlog veranderde er veel in de zuivel en verdwenen geleidelijk alle kleine 

zuivelfabrieken. Dat betekende voor de familie Speerstra dat de bakens moesten 

worden verzet. Dankzij de contacten binnen de zuivel, werd Fetze Speerstra 

amanuensis aan de Landbouwschool in Drachten. Elf jaar heeft de familie in 

Drachten gewoond. Zoon Auke was inmiddels geboren in Groningen en werd dus 
ook Drachtster. Elf jaar later kwam Haren weer in beeld. Haar echtgenoot had 

gesolliciteerd bij het ministerie van Landbouw en Visserij en had deze betrekking 

gekregen.  

Dat betekende dus verhuizen naar Haren. En het bleef Haren. Want hier had de 

familie het goed naar de zin. Het werk van haar echtgenoot was dichtbij op de 

hoek van de Oosterweg/Kerklaan en ook de Doopsgezinde kerk was dichtbij. 
Zij hield veel van muziek en mocht graag zingen. In de tijd dat mandoline- en 

accordeonorkestjes populair waren, heeft zij zich het spelen eigen gemaakt. Tot 

het laatst toe heeft zij de verschillende accordeons bewaard. Haar hobby voor 



Algemeen 

 

 

 
13 

het zingen uitte zich door lid te zijn van de operettevereniging in Haren en het 

koor ‘De Dageraad’ te Drachten. Ook toen de familie Speerstra al in Haren 
woonde bleef ze zingen bij dit koor.  

 

Na de pensionering van haar echtgenoot, verzorgde Fetze Speerstra o.a. ook 

kerkdiensten. In verschillende Friese-Groningse doopsgezinde gemeenten heeft 

de familie Hoekstra haar voetstappen liggen, want zij ging altijd met haar 

echtgenoot mee, wanneer die werd gevraagd om voor te gaan in de kerkdienst. 
Vooral de contacten die hieruit ontstonden, vond ze belangrijk.  

Naar het zomerhuisje gaan in Zeegse was voor haar steeds als een vakantie. Al 

was het dichtbij, het voelde voor haar als er ‘efkes út wêze’.  

 

De laatste jaren ging het met haar gezondheid niet zo goed. Maar iedere keer 

kwam ze er weer bovenop. In december 2014 bezocht ze nog de adventsavond 

van de zusterkring. In het gesprek dat we in de pauze hadden, gaf ze te kennen 
dat ze ervan genoot. De dag daarop waren haar levenskrachten verminderd en 

na een ziekenhuisopname in februari is ze nog opgenomen geweest in 

‘Innersdijk’ in Ten Boer, waarna ze, op verzoek van haarzelf en haar zoon Auke 

en schoondochter Janneke, is opgenomen in ‘De Burcht’ te Hoogezand. Dit was 

dichtbij Sappemeer, de woonplaats van haar zoon en schoondochter.  

 
In het bijzijn van haar naasten vloeiden in alle vroegte op dinsdagmorgen 31 

maart haar levenskrachten weg. En alsof het zo had moeten zijn: de 

vlaggenmast waar ze zeer op gesteld was en waar ook een Fries wimpeltje aan 

had gehangen, is in dezelfde nacht door de storm geknakt.  

 

Wij zullen ons zr. Speerstra herinneren als een sterke vrouw die ondanks alle 

tegenslag steeds positief bleef. Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen 
zich haar herinneren als ‘oma met de stok’.  

Op zaterdag 4 april 2015, tussen Goede Vrijdag en Pasen, hebben we afscheid 

van haar genomen in een dienst onder leiding van dominee Klaas van der Werf in 

het crematorium te Groningen. 

Dat ze moge rusten onder de hoede en de zegen van de Eeuwige!  

Gerrie Speerstra-Hoekstra mocht 88 jaar worden.  
 

Ds. Kl. van der Werf 

 

 

Dienst 12 april 2015: Verwelkoming leden 
  

In een dienst met een feestelijk karakter mochten wij drie belangstellenden als 

nieuwe  leden verwelkomen en wel: Roely de Vries-Holman, Gerbrig Rietema-
Siebenga en Vrenie Kruisheer-Bai.  

De dienst had als thema: ‘Niet de leer maar de Heer’. Tijdens de overdenking 

benadrukte ds. Kl. van der Werf, dat de betrokkenheid van mensen bij een 

geloofsgemeenschap niet wordt bepaald door de regels, maar door de intensiteit.  

In de overdenking werd geschetst hoe doopsgezinden door de eeuwen heen 

steeds zijn veranderd en hoe ze steeds ook hun uitgangspunten hebben moeten 
definiëren. Voorzitter Lucia Salomons had bloemen én opbouwende woorden 

voor zowel de drie leden als ook de gemeente.  

 

Ds. Kl. van der Werf 
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Jaarverslag 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren, deel 2 
 

Zondagsschool (verslag Tonny van Rede) 

Het aantal kinderen van de zondagsschool lag dit jaar op 10.  
Zr. Yvette Krol heeft, in overleg met ouders, het inhoudelijke programma 

samengesteld. De ouders verzorgden om toerbeurt de bijeenkomsten op de 

zondag. Er werd gelijk aan voorgaande jaren in twee leeftijdsgroepen gewerkt. 

De oudste kinderen werken aan thema’s gebaseerd op bijbelverhalen. De jongste 

kinderen hebben vanaf 2013 tot aan de zomer 2014 gewerkt met “Kom in de 

kring”, gebaseerd op spiegelverhalen/prentenboeken. Ook dit jaar werden 
bloemstukjes gemaakt met Pasen en uitgedeeld aan gemeenteleden in de kerk. 

Een duik in het Hoorse Meer met een leuke picknick was de afsluitende activiteit 

voor de zomer.  

De start na de zomervakantie begon met een weekend op Menno’s Plaets. De 

herinneringen aan “Een duik in het water, het kampvuur, het weerwolven-spel, 

de slaapzalen en vele muggenbeten”, zullen lang bijblijven. 
Vanaf september werkten beide groepen met het thema “opstandige verhalen”, 

aansluitend op het jaarthema van de ADS. 

De kerstviering, in het teken van het licht, werd ingevuld door Theatermakers 

Katkids. Aan het einde van de dienst werd het licht letterlijk van persoon op 

persoon doorgegeven, en ging iedereen met een versierde kaars huiswaarts.  

 

 
 

 

Contacten binnen de gemeente 

 

Doopsgezind Gemeenteblad voor Groningen en Haren (verslag L. Huizinga)  
Het Gemeenteblad (jaargang 57) verscheen in 2014 wederom twaalf maal. 

Negen hoofdartikelen werden aangeleverd door de predikanten. Bijzonder was 

het blad van juni waarin op veler verzoek de preek van Fernando Ernst werd 

herhaald als hoofdartikel. Zeer tevreden waren we als redactie over het 

kerstnummer. Het bevatte naast een kerstverhaal een aantal kerstpuzzels. 

Bovendien waren de illustraties in kleur. Zoals de laatste jaren het geval is, 
zagen ook de gemeentebladen dit jaar er weer zeer verzorgd uit. Met ingang van 

2015 zal het julinummer komen te vervallen. Vanwege vakanties en absenties is 

er die maand weinig kopij. 

 

Wijkorganisatie (verslag Ch. Toxopeus) 

Het afgelopen jaar werden door de wijkcontactpersonen de nodige bezoekjes 
afgelegd bij hoogtijdagen van gemeenteleden, ziekenbezoek in de verpleeg-

inrichtingen en ziekenhuizen. De predikant en de pastoraal werker werden zo 

nodig geïnformeerd. In december kwamen de contactpersonen in vergadering 

bijeen voor uitwisseling van opgedane ervaringen. Tevens werden de kerst-

collectelijsten uitgereikt en het uitdelen van de kerstattenties besproken volgens 

de nieuwe aangepaste richtlijnen voor de wijkcontact personen. 

De personele bezetting is thans weer compleet, maar blijft een punt van zorg.  
 

Kanselbloemen 

Zr. T. Koorn coördineert al jaren de 

kanselbloemen. Elke zondag als er dienst is in de 

kerk staat er een mooi boeket bloemen op de 

‘kanseltafel’. Na afloop van de dienst worden de 
bloemen gebracht naar een gemeentelid of 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kadobos.nl/index.php?route%3Dproduct/product%26product_id%3D636&ei=_nUpVcLKMcLuO73GgLgI&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNHKPY7KWuVbtzjJD0xvIzusASCLDA&ust=1428866850759773
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dgharen.doopsgezind.nl/kerkgebouw.htm&ei=4XYpVeP6FIjePerSgbgH&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNHozzrryGk6vU3ZmlgSIYYpw48e-A&ust=1428867146555509
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belangstellende als teken van verbondenheid met de gemeente en met elkaar. 

Contacten naar buiten 

 
      

WereldWerk (verslag L. Huizinga) 

Zr. en br. Huizinga zijn onze contactpersonen voor WereldWerk (voorheen 

Bijzondere Noden en Vredesgroep). Zij verzorgen het adoptieprogramma en de 
Actie Pinkstergroet.  

Wat betreft het adoptieprogramma hebben we als gemeente het benodigde 

bedrag van € 600 voor onze drie adoptiekinderen weer gehaald; zij het dat de 

batige saldi de laatste jaren iets teruglopen. Toch willen we graag ook in 2015 

met drie kinderen doorgaan.  

Actie Pinkstergroet (verslag L. Huizinga)  
We hebben in 2014 drie leden/belangstellenden aangemeld voor deze actie bij de 

DG gemeente Drachten-Ureterp. We hebben de pakketjes persoonlijk 

overhandigd hetgeen zeer op prijs werd gesteld.  

 

Broederschapsvergaderingen (verslag A.A. de Vries) 

Het afgelopen jaar ben ik naar de voorjaarsvergadering en najaarsvergadering 

geweest. In de eerste vergadering kwamen vooral informatieve zaken voorbij, 
zoals de SMPR, de stichting seksueel misbruik in pastorale relaties; stand van 

zaken IKV/Pax Christi nu PAX genoemd; het jaarplan Seminarium 2014; stand 

van zaken gemeente bezoeken april 2014. De benoemingen: er is nog geen 

nieuwe penningmeester voor de BR gevonden. Toekomst en beleid: 

wereldcongres 2015, de verwachting is dat er ongeveer 35 tot 40 jongeren mee-

gaan. De website en het jaarthema komen aan bod en na de lunch is er een 
programma waarin de vertegenwoordigers kunnen nadenken over prioriteiten 

binnen het beleid van de ADS. Leuk om te horen hoe verschillend wij 

doopsgezinden over zaken denken. 

De tweede vergadering was vooral een zakelijke vergadering, maar wel met de 

aanstelling van twee proponenten: Y. Krol en T. de Boer.  

Verantwoording financiën ADS, SPF, IDGP. Na de lunch seminariumzaken en 

toekomst en beleid. 
 

Verslag Raad van Kerken (verslag A.A. de Vries) 

Er zijn sinds het samengaan van de kerkboerderij en de dorpskerk nog vijf lid- 

kerken, wat betekent dat de groep wel erg klein is geworden. 

Verder blijft het problematisch om vervangers te vinden voor het bestuur en de 

werkgroepen. Als een werkgroep stopt is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk om 
iets weer aan de praat te krijgen. 

Omdat er nog maar vijf lidkerken zijn, mogen de doopsgezinden het eerste kwart 

van 2015 een project aanleveren. De oud-papieractie (OPA) loopt nog steeds, 

maar de opbrengsten worden wat minder, dus de cheque wordt ook wat kleiner.  

 

GDS 
Br. R.J. Nienhuis is afgevaardigde van onze gemeente naar de GDS. Br. A.A. de 

Vries maakt deel uit van het bestuur.  

Het GDS-bestuur is er van overtuigd dat ons doopsgezinde gedachtegoed ook in 

onze moderne samenleving van grote waarde kan zijn voor de individuele mens. 

De kenmerkende doopsgezinde waarden als de persoonlijke verantwoordelijkheid 

t.a.v. geloof, gemeenschapszin, mens-zijn en samenleving, de openheid en 

tolerantie naar anderen, de vredesgedachte en de autonomie van iedere 
gemeente hebben ook in het seculiere Nederland van de 21ste eeuw nog niets 

van hun kracht verloren. Het is daarom belangrijk om ons gedachtegoed uit te 

dragen. Dit is echter in de eerste plaats de taak van de afzonderlijke gemeenten. 
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De GDS ziet het als haar taak de gemeentes hierin te ondersteunen. Aangezien 

de GDS niets meer, maar ook niets minder is dan een samenwerkingsverband, 
kan het GDS-beleid (zie beleidsplan 2015-2018) alleen gerealiseerd worden als 

tegelijkertijd de banden tussen de gemeenten in de regio en tussen individuele 

leden versterkt worden. We moeten in gesprek gaan over onze toekomst.  

 

In het najaar stemde onze ledenvergadering in met een subsidie van € 12.000 

voor het succesvolle GDS jeugdwerk voor de periode 2015-2018. Vanuit de GDS 
coördineert ds. Y. Krol het jeugdwerk (zondagsschool, club 10-14 en 14-18) en 

ds. J. Kikkert het opbouwwerk, waaronder World Fellowship Day, Broederschaps-

dag en de aantrekkelijke 40-dagenkalender. 

 
 
 

 

 

Financiën 

 

Financiën en financiële commissie (verslag R.J. Nienhuis) 

De inkomsten uit het aanwezige vermogen stelden onze gemeente ook dit jaar 
weer in staat om de lopende kosten nagenoeg geheel te dekken uit de lopende 

inkomsten. In dat opzicht is de financiële positie van de gemeente gezond te 

noemen. Wel zijn in de komende jaren begrotingstekorten te voorzien, al was het 

maar door de aanhoudende extreem lage rentestand. Deze lage rentestand heeft 

aan de andere kant een positief effect op de waarde van de effectenportefeuille. 

In zoverre zouden dus in de toekomst ook begrotingstekorten kunnen worden 
gedekt door behaalde boekwinsten op effecten, dus zonder dat direct op het 

eigen vermogen van de gemeente wordt ingeteerd.   

 

De financiële commissie heeft begin 2014 de concept-jaarrekening 2013 

beoordeeld en voorzien van een positief advies. Verder is in februari besloten tot 

uitbreiding van de zakelijke waarden in de portefeuille. Gekozen is voor een 

tweetal fondsen in defensieve sectoren met een aantrekkelijk en naar 
verwachting stijgend dividend.  

 

Op 21 mei werd een bijeenkomst bezocht bij de ABN AMRO om kennis te maken 

met onze nieuwe contactpersoon Mark van Keeken en afscheid te nemen van zijn 

voorganger Koos ten Hoor. Bij die gelegenheid werd afgesproken dat de leden 

van de financiële commissie direct met hun ABN pasje kunnen inloggen op de 
rekening bij de ABN en daar de rekening kunnen inzien, evenwel zonder 

transacties te kunnen verrichten. Eenzelfde actie werd ondernomen ten aanzien 

van de ING-rekening. Dit systeem van meekijken is van groot belang om tijdig 

onduidelijkheden en onregelmatigheden te kunnen constateren. 

Op 24 september is gesproken met de fysiotherapeutes van de Vreehof over 

verlenging van het huurcontract en bekorting van de opzegtermijn.  
 

Op 8 oktober werd in Haren een bijeenkomst in GDS-verband bezocht die tot 

doel had de interne controle over de financiën van de gemeenten te versterken.  

Ten slotte werd op 29 oktober door de financiële commissie de conceptbegroting 

2015 besproken en voorzien van een positief advies. Tevens werd bij die 

gelegenheid geadviseerd om de subsidie voor het jeugdwerk van de GDS voor de 

jaren 2015 t/m 2018 te verhogen van € 9.000,-- tot € 12.000,- per jaar. 
 

De hoofdgeldcommissie is in 2014 niet actief geweest.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.opsterlandsbelang.nl/feiten-over-opsterland/gemeente-financien/&ei=z3cpVfiSCIHAOb_PgfAF&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNGmRp_cL7c1oDt5u2PiJVj-1k045w&ust=1428867281150865


Algemeen 

 

 

 
17 

De opbrengst van de kerstcollecte wordt beheerd in een speciaal fonds voor het 

jeugdwerk. Hieruit wordt het zondagsschoolwerk betaald en worden bijdragen 
gegeven voor ander jeugdwerk. 

 

 

Gebouwen 

 

Huishoudelijke dienst 
Een ploegje zusters onder leiding van zr. 

Haadsma zorgde voor koffie na de dienst, 

ledenvergaderingen en open avonden. Zr. 

Haadsma zorgt voor de inkoop van 

huishoudelijke zaken en coördineert de 

schoonmaak.  

 
Kerkgebouw en Vreehof (verslag G. Christians) 

In 2014 is het gebruikelijke periodiek onderhoud aan de verwarmingsinstallatie 

uitgevoerd. Door de vervanging van de cv-ketel in 2012 voor de kerkzaal, zijn er 

geen vervelende storingen meer die zich bovendien ook nog meestal op de 

zondag voordeden. 

Het platte dak van de Vreehof, het dak langs de Nw. Stationsweg, is in november 
voorzien van een nieuwe dakbedekking. Het buitenschilderwerk van kerk en 

Vreehof is gereinigd en waar nodig door de schilder van een nieuwe verflaag 

voorzien. 

Door de hovenier is het snoeien van de beuk en het bijhouden van het perkje bij 

de voordeur van de kerk uitgevoerd. Door de broeders Roelof Nienhuis en Simon 

Koorn is, zoals al vele jaren, weer het blad van het platte dak en uit de goten 

gehaald. Bovendien verzorgden zij het snoeien van de struiken langs de gevels. 
In augustus is een grondverbetering uitgevoerd ten behoeve van de fundering bij 

de Vreehof. Een gedeelte van de gevel hoek Nieuwe Stationsweg en 

Middelhorsterweg vertoonde zettingsscheuren door verzakkingen. Zichtbaar 

zowel bij de binnen- als de buitengevel. Door gericht geotechnisch bodem-

onderzoek en een deskundig bouwtechnisch advies is de methode voor 

verbetering bepaald. De draagkracht en de opbouw van de grondlagen is 
belangrijk om de juiste herstelmethode uit te kunnen voeren. Vanuit de 

doelstelling het verhogen van de draagkracht van de funderingsondergrond is 

gekozen om de grond te injecteren met expansiehars (URETEK Deepinjection 

methode) Door deze methode worden de grondlagen sterk verdicht en daarmee 

de draagkracht verhoogd. De gevelscheuren kunnen daarna worden hersteld. 

 
Archief (verslag br. S. Koorn) 

De inventarisatie van het archief van de Doopsgezinde Kring Haren, 1940 - 1958 

en daarna voortgezet als Doopsgezinde Gemeente Haren, 1958 - 2000, bevindt 

zich in de laatste fase. De inleiding is gedeeltelijk geschreven en moet nog 

worden aangevuld. De beschrijvingen van de archiefstukken moeten nog 

eenmaal worden nagelezen en zo nodig gecorrigeerd. Hopelijk kunnen deze 

werkzaamheden in 2015 worden afgerond. Daarna kan de aandacht uitgaan naar 
de archiefbescheiden na 2000. 

 

Het eerste deel van het jaarverslag verscheen in het vorige Gemeenteblad. 

Mads Haadsma 

 

http://www.dgharen.doopsgezind.nl/02 DG 50 002.jpg
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Jaarverslag van de predikant 2014 
 

Het jaar 2014 is enerzijds wel een druk  jaar geweest maar anderzijds ook een 

constant jaar  met veel vaste  gemeentelijke activiteiten. 
Naast de ‘gewone’ diensten waren er de reguliere pastorale bezoeken. Namens 

de gemeente ben ik betrokken geweest bij twee afscheidsdiensten. Op zaterdag 

1 maart 2014 heb ik een beraadsdag bezocht op Fredeshiem te Steenwijk. 

Binnen de Raad van Kerken Haren ben ik weinig betrokken geweest,  afgezien 

van de eerste seizoensvergadering  in september,  welke traditioneel  plaatsvindt 

in Noordlaren. In GDS-verband zijn we als predikanten vier keer bij elkaar 
geweest. De themaochtenden en de Kring Noordwijk zijn voor mij een grote bron 

van inspiratie. De kring Paterswolde is dit jaar één keer bij elkaar geweest. We 

hebben toen  het boek besproken “Wat doe ik hier in Godsnaam” van Carel ter 

Linden. Wat betreft de activiteiten is 2014 een druk jaar geweest maar door de 

vaste regelmaat van alles,  heb ik dit jaar als een rustig jaar ervaren. 

 
Ds. Kl. v.d. Werf 

 

 

Open Avond in Haren over ‘muziek’  
 

Op 17 maart heeft Marcel Mandos de aanwezigen op de open avond ingewijd in 

de muziek en de componisten die op een bepaald moment het klef hadden 

anders te denken en te doen dan gebruikelijk. 
Dit in het kader van ons thema ‘Opstandig’. 

Marcel Mandos in musicoloog en muzikaal leider en programmeur van het NNO. 

 

Aanvankelijk waren veel musici en componisten in dienst. In dienst van de adel 

of van de kerk. Ze moesten componeren en spelen wat hun baas wilde en het 

was niet de bedoeling dat zij eigen normen ontwikkelden. Aanpassen of ontslag. 

Bach paste zich aan. Weliswaar op een geniale manier, maar in wezen was zijn 
muziek ‘ouderwets’. 

Mozart had het zijn hele leven lastig met de clerus. Hij heeft weinig geestelijke 

muziek geschreven en als vrijmetselaar was hij ook enigszins verdacht. Ook hij 

was een geniale musicus die een muziekstuk dat hij eenmaal had gehoord 

daarna uit zijn hoofd kon kopiëren en op kon schrijven. Bij zijn dood was hij 

eigenlijk een vergeten en volstrekt arme man, wiens lichaam geen fatsoenlijke 
begrafenis kreeg. 

Haydn heeft ongelofelijk veel gecomponeerd omdat hij van zijn ‘baas’ Esterhazy 

steeds weer met iets nieuws moest komen. Dat zelfde geldt ook voor Telemann, 

die meer dan 2000 stukken heeft gecomponeerd, waarvan nog maar enkelen 

gespeeld worden. 

Beethoven maakte met iedereen ruzie en was een volstrekt autonoom 
componist. Aanvankelijk schreef hij stukken in de klassieke, gebruikelijke sfeer, 

maar vanaf de derde symfonie op een volstrekt nieuwe manier. 

Wagner veranderde de muzikale gewoonte, met name in Tristan und Isolde. Hij 

verliet de tonaliteit van zijn voorgangers. 

Mahler was een groot dirigent, maar werd als componist niet erg gewaardeerd. 

Shostakowitz was eigenlijk een staatscomponist. Hij maakte stukken die door 

de regeerders en de teneur van de tijd vereist waren, zeker ook in de 
communistische tijd. 
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Strawinsky maakt stukken die geen melodie bevatten geen consonantie van 

ritme en met heel veel dissonanten. Echt volstrekt nieuw en dus maar door een 
klein publiek gewaardeerd 

Schönberg liet zich niet meer leiden door een dwangmatige tonaliteit en 

ontwikkelde daarop een eigen 12-tonige techniek. 

 

Grote veranderingen zijn de overgang van kamermuziek, ter verstrooiing van de 

adel, naar werken voor groot orkest en daarmee naar grootse symfonieën, de 
overgang van de gewone tonaliteit, beheerst door de kwint, naar het loslaten van 

deze tonaliteit en de overgang van een symfonie in vaste delen naar een 

symfonisch gedicht, waarbij de indeling plaats maakt voor de impressie en het 

gevoel. 

Een uiterst boeiende avond die een heel nieuw licht liet schijnen, ook op 

componisten die nu als grote oorspronkelijke kunstenaars beschouwd worden. 

 
Aanstaande donderdag 16 april zal prof. Piet Visser een lezing houden over de 

grote veranderingen in de reformatietijd met opnieuw eigenzinnige mensen en 

groepen. Aanvang 20.00 uur 

Toegang vrij. 

 

Hoop 
 

De hoop is tegenwoordig van  meer, meer, meer. Terwijl het eigenlijk de 

eeuwigheid is, maar daar is te veel voor gebeurd., dus het stapelen gaat door. 
Zo hebben we vele uitvluchten. Auch kan ich fliegen miet Tauben dahin. 
 

Kees Kreeft 

 

 

 

Opbrengst collecten  

 
Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

15 maart 2015  DG Monumenten Friesland   €    86,10 

22 maart 2015  DG Monumenten Friesland   €    45,00 

  5 april 2015  Organisatie Wereldcongres Jongeren  €    82,70
  

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

betreffende doelen worden overgemaakt.   

 

Adoptieprogramma 

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

46,95. 

Met dit bedrag erbij is de stand gekomen op  €  497,19. 
 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.witte-duiven-verhuur.nl/uitvaartduiven.htm&ei=PHopVZzhJMqAPMjmgdgE&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNHMtEq2qj3RQyZ95wIZuiaDwE3qow&ust=1428868014960383
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Berlijn….  Leer….  
wie en waarom treffen we elkaar? 
 

Op 1 maart zat de kerkzaal van de Mennonieten gemeinde Berlijn vol met  

gemeenteleden en feestgangers. 

We vierden dat weekend het 10 jarig bestaan van het Friedenszentrum Berlin.  

Er waren veel oude vrienden en we troffen er ook jongeren die altijd naar het 
Internationaal Jongerencongres gingen. Die laatste vertelden hoe het hen 

gegaan was, waar ze mee bezig waren en sommigen waren trotse ouders 

geworden.  Waarom waren ze er.  Ze kwamen niet voor ons, nee, ze kwamen 

omdat ze het Friedenszentrum  van groot belang vinden.  Sommigen werken er 

aan mee en ze vroegen zich af, of onze broederschap hieraan ook zou kunnen 

meewerken. 
  

De vele activiteiten, nationale en internationale die in deze jaren zijn ontwikkeld 

kwamen ter sprake en  duidelijk is dat er, gelukkig, niet alleen in en voor eigen 

kring wordt gewerkt.  De  vertegenwoordiger van het  Café Abraham-Ibarahim, 

een moslim vertelde hoe belangrijk dit  project  voor de mensen in Berlijn is, 

hevig toegeknikt  door Renate een mennoniet uit Berlijn die met ziel en zaligheid, 

zoals velen, aan dit café mee werkt.  
 

Dat er stil wordt gestaan met 10 jaar, is mooi en belangrijk. Dat er verder wordt 

gegaan, nog belangrijker. Maar men kan het niet alleen. Dat bleek ook op dit 

feest  wel heel duidelijk.  

 

In de preek die ds.Jan Lüken Schmid, predikant van Ostfriesland en medewerker 
in de werkgroep Friedenszentrum  die zondag  hield, was heel duidelijk dat wij 

allen, die vrede en gerechtigheid zoeken  nog veel werk te doen hebben.  

 

()Tussen twee haakjes wil ik toch even vermelden dat hij 3 mei a.s. de dienst 

doet in Groningen. Veel koorleden  kennen hem van hun optreden in Leer en Jan 

verheugt zich op het contact. 
 

Het adres voor alle vragen, voorstellen en inlichtingen: 

 

Mennonitisches Friedenszentrum Berlin 

Promenadestrasse 15b 

12207 Berlijn.De 

tel. 00 49 30 303 659 29             
mobil: 00 49 172 201 79 39 

e.mail:  

menno.friedenszentrum@email.de 

www.menno-friedenszentrum.de   

 

 
Anneke 

 
   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Berliner_Mennoniten.JPG
mailto:menno.friedenszentrum@email.de
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Impressies van studentenwerk 
 

In de achter ons liggende weken is er bij het GSp van alles aan de orde geweest. 

Een viertal lezingen, een reeks gespreksgroepen, maaltijden op dinsdag en 

woensdagavond, persoonlijke gesprekken. Om te beginnen bij het laatste. Mede 

naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam – nu al een 
aantal weken – kwam de vraag op in een groep studenten waarmee ik aan de 

praat raakte: “Waarom moet ik eigenlijk de dingen bestuderen die mij worden 

aangeboden in het studieprogramma? Wat voor zin heeft dat voor het beroep dat 

ik straks ga uitoefenen? Ik dacht toen ik voor deze studie koos, aan iets anders 

dan wat ik nu voorgeschoteld krijg.” 

 
Even meende ik terug te zijn in de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen ik zelf 

studeerde. Het waren namelijk ook onze vragen bij de studie die wij deden. En 

geheel in de geest van die tijd ging je dan demonstreren en actie voeren voor 

een betere studie. Toen was het gericht tegen een vorm van hoger onderwijs dat 

nog helemaal moest worden ingericht op de schaalvergroting die plaatsvond: de 

enorme groei in het aantal studenten dat ging studeren in die jaren. Als 
studenten  wilden wij in die tijd een universiteit die maatschappelijk relevant 

onderwijs en onderzoek deed. Nu lijken de accenten ten dele anders te liggen. 

Men heeft jarenlang een beleid gevoerd waarbij de universiteit niet meer zozeer 

staat voor het scala van de wetenschappen waarin studenten worden gevormd 

tot hoog opgeleide mensen met maatschappelijke verantwoordelijkheid. In plaats 

daarvan is de universiteit steeds meer een “kennisbedrijf” geworden dat volgens 

de regels van de bedrijfseconomie moet worden gerund: hoog rendement, 
gericht op wetenschappelijke prestaties die geld en prestige opleveren, grote 

nadruk op onderzoek dat door externe bronnen gefinancierd wordt. In een 

dergelijke benadering kan het zomaar gebeuren dat het onderwijs, de vorming 

van studenten minder aandacht krijgt. 

 

Hoe het ook zij: er zijn gelukkig ook nog andere mogelijkheden om deze vorming 
in je studententijd alsnog te krijgen. Zoals bij Studium Generale, in 

studieverenigingen, bij debatforum Dwarsdiep, tijdens allerlei culturele 

activiteiten, noem maar op. In al dergelijke instellingen gaat het eigenlijk steeds 

om een ander perspectief op onze wereld, of om een breder perspectief: anders 

en breder dan je in je studie krijgt aangeboden. “Bildung” werd dat ooit 

genoemd: brede vorming waarbij je over de grenzen van je vak kijkt en leert hoe 
onze werkelijkheid verschillende dimensies kent en vanuit een veelheid van 

gezichtspunten kan worden benaderd. Het is leuk en inspirerend om te zien dat 

studenten bij het GSp ook proberen op die manier van hun studietijd een 

boeiende en ‘geestverruimende’ levensfase te maken. Wij als pastores werken 

daar graag aan mee door advies te geven, te coachen, met ideeën te komen en 

stevig in gesprek te gaan met elkaar. 

 
Tiemo Meijlink 

 
 

  
 
  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nieuwetijdskind.com/tips-om-het-goed-te-doen-2015-door-selacia/&ei=sHspVZTGFMnJPMKlgPAK&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNGh2dA50QYwX15X65ffHrc-7ik5OA&ust=1428868337224601
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