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Profetie  
 

Wanneer we de bijbel lezen zullen we ook de woorden profetie, profeet, 

profeteren tegenkomen. 

Als ons dan gevraagd zou worden wat profeteren is, is de kans groot dat we 

‘voorspellen’ zullen zeggen, ‘voorspellen van de toekomst’. 

Daar zit zeker een element van waarheid in. 
Profeten in de bijbel hebben zich vaak uitgesproken over de toekomst. 

 

 
 

Toch is profeteren veel meer dan alleen over de toekomst praten en komende 
gebeurtenissen voorzeggen. 

Een profeet in de bijbel is iemand die van God een bijzonder inzicht krijgt in wat 

er gebeurt. 

Dat kan slaan op wat er in het verleden gebeurd is, op wat er nu gebeurt of wat 

er in de toekomst zal gebeuren. 

Typerend is hierbij wat de profeet Amos zegt: “Zo doet God, de Heer, niets 
zonder dat Hij Zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren de profeten (Amos 3:7). 

God maakt aan zijn profeten het geheim van zijn handelen in deze wereld 

bekend. 

Sommige profeten hebben als taak religieuze en sociale misstanden aan de kaak 

te stellen. Maar door hun kritiek op de samenleving worden ze niet populair. 

Integendeel, hun leven is hierdoor vaak erg moeilijk en gevaarlijk.  
In onze tijd zou je bijvoorbeeld de Doopsgezinden als profeten van de vrede 

kunnen zien. 

 

Als God in de geschiedenis bezig is, is dat altijd op een verborgen manier. Hij 

verhult Zich als het ware in de geschiedenis. 

Zo op het oog lijkt die geschiedenis dan ook helemaal het werk van mensen. 

Als het volk Israël uit Egypte trekt, lijkt het aan de buitenkant niets anders dan 
de vlucht van een groep Hebreeuwse slaven, die onder leiding van een zekere 

Mozes in opstand tegen de Farao gekomen zijn. 

Pas onder profetische belichting wordt het duidelijk dat God hier aan het werk is 

en dat Hij het is die “met een sterke arm en uitgestrekte hand” (zoals de bijbel 

het noemt) zijn volk uit Egypte bevrijd heeft. 

Het geven van die belichting is de bijzondere taak van de profeten in Israël. 
Door Gods Geest geïnspireerd waren ze in staat om Gods hand in de 

geschiedenis van Israël aan te wijzen. 
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Dat betreft het verleden, het heden en de toekomst. 

De joden waren dan ook gewend om de boeken die wij de historische boeken van 

het Oude Testament noemen (Jozua, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, Ezra en 

Nehemia)  ‘profetische’ boeken te noemen. 

Hier werd immers het verleden van Israël op een bijzondere manier doorgelicht 

en mocht Israël als het ware de binnenkant van zijn eigen geschiedenis zien. 
Ook in het Nieuwe Testament vinden we profetieën die over verleden, heden en 

toekomst gaan. 

De  vier evangeliën zou je rustig profetische geschriften over het verleden 

kunnen noemen. 

Ze geven geen gewone biografie van Jezus, maar doorlichten zijn leven, zijn 

lijden en sterven in het licht van zijn opstanding en laten zo zien wie hij eigenlijk 
was en waar het in zijn leven en sterven om ging. 

Profetie die op het heden slaat, vinden we vooral in de brieven. 

Dankzij de profetische gave die hij heeft, weet iemand als Paulus het leven van 

de gemeenten aan wie hij zijn brieven schrijft, grondig te analyseren en is hij in 

staat hen nieuwe wegen te wijzen. 

 

 
 

Ook komen we duidelijke voorbeelden van ‘voorzeggingen’ van de toekomst 

tegen. 

In Handelingen lezen we twee keer van een profeet Agabus die voorspellingen 
doet. 

Dan zijn er nog hele stukken die over de grote en verre toekomst gaan. 

Daarvan is het grootste voorbeeld de Openbaring van Johannes. 

Zijn visioenen van komende gebeurtenissen zijn erg indrukwekkend en soms 

beangstigend. 

 
In onze tijd zijn profetieën zeldzaam geworden. Toch kunnen we veel van de 

bijbelse profeten leren. 

In de brief van Jacobus (Jac. 5) worden we opgeroepen een voorbeeld te nemen 

aan het geduld en de standvastigheid van de profeten. 

 

 

Heleen Kieft-van der Sande  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMqS7Jn0g8gCFYRq2wode6AJLQ&url=http://www.pthu.nl/ccc/terschelling2014/verslagen/paulus/&psig=AFQjCNEJZpWjQBrRf3u-3avduysPekuLGA&ust=1442779923442291
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Kerkdiensten en 
activiteiten 
Woensdag 23 september 
19.30 uur Wijk Paddepoel/Selwerd 

Vrijdag 25 september 

18.00 uur Bijbel ,Pizza en Bier 

Zaterdag 26 september 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 27 september 

10.00uur Ds. S.J. van Hoorn 

10.00 uur Kiezels en Keien 
Maandag 28 september 

19.30 uur Doopsgezind koor 

19.30 uur DoReCafe in de 

Remonstrantse kerk 
Dinsdag 29 september 

19.30 uur Wijk Vinkhuizen 

Woensdag 30 september 

20.00 uur Innerlijke pelgrimeren 

Donderdag 1 oktober 
14.30 uur Paterswoldseweg kring 

Zaterdag 3 oktober 

13.30 uur Generale Koorrepetitie 

14.00 -16.00 uur Openstelling kerk  

 

Zondag 4 oktober 

10.00 -14.00 uur  

GDS Broederschapsdag Ds. Y. 

Krol 

m.m.v Doopsgezind koor. Dienst, 
programma en lunch 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 5 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor  

 Dinsdag 6 oktober 

10.00 uur Koffiemorgen 
Zaterdag 10 oktober 

Geen openstellingkerk 

13.00.uur Geloven met je voeten 

 

Zondag 11 oktober 

10.00 uur Ds. F.R. Fennema 
Gezamelijke dienst  

met DG Eenrum      

 

Maandag 12 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 13 oktober 
18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Natafelen-gespreksgroep 

19.30 uur Kerkenraad 

 

Woensdag 14 oktober 

Redactie vergadering 

Donderdag 15 oktober 

14.00 uur Zusterkring Haren 
gezamenlijk met zusterkringen GDS-

gebied 

Zaterdag 17 oktober 

14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 

14.00 uur Zusterkring Groningen 

 
Zondag 18 oktober 

10.00 uur Ds. G.J Brüsewitz  

10.00 uur Kiezels en Keien 

                  

Maandag 19 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 20 oktober 
17.45 uur Doperse Dis 

Donderdag 22 oktober 

19.30 uur DoReCafe: De kracht van 

de kwetsbaarheid in toon en klank, 

Kathelijne Schelfhout 

Zaterdag 24 oktober 
10.00 uur Landelijke Broederkring in 

Drachten 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 25 oktober 

10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga 
 

Maandag 26 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 27 oktober 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofsgroep 
Woensdag 28 oktober 

20.00 uur Innerlijke pelgrimeren 

Donderdag 29 oktober 

19.30 uur Ronde Tafel 

Vredesgespreksgroep 

Zaterdag 31 oktober 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk  
 

Zondag 1 november 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien
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In Memoriam               
Cornelius Herman Edskes          

*1 augustus 1925                               † 7 september 2015 
 
Met verdriet neemt de Doopsgezinde Gemeente Groningen afscheid van  

Broeder Cor Edskes. In zorgcentrum De Dilgt (Haren) overleed hij in zijn slaap.  

Op 1 augustus mocht hij daar nog zijn negentigste verjaardag vieren en een dag 

later ontving hij vanuit de kerkdienst gelukwensen en bloemen vanuit onze 

Gemeente. 

Op de liturgie van de herdenkingsdienst, die 15 september in de Martinikerk 
werd gehouden, stond onder het kopje Doopsgezinde Gemeente Groningen: “Cor 

Edskes, de trouwste kerkganger”. Gedurende het respectabele aantal jaren dat 

hij organist van onze Gemeente was – 65 jaar – ontbrak hij nooit. Het aantal 

keren dat hij er niet kon zijn is op één hand te tellen. 

Hij werd op zeer jonge leeftijd organist (Uithuizen, Hervormde Jacobuskerk, 

1940) (Groningen, Doopsgezinde Gemeente, 1942) en ontdekte tijdens de 

beginjaren in welke slechte staat het toenmalige orgel verkeerde, zelfs zo dat het 
riskant werd om er op te spelen. Toen Cor zijn zestig jarig jubileum vierde zei hij 

daarover dat het orgel een toonbeeld van algehele malaise was. Ook, hoe hij 

nieuwsgierig was hoe het inwendige eruit zag en in die oorlogsjaren tot zijn 

schrik oog in oog kwam te staan met drie mannen die zich daar hadden verstopt. 

Hij is de stuwende kracht geweest bij de aanschaf van het Marcussenorgel, een 

orgel van Deense makelij (Marcussen & Son. Aabenraa), in 1961. Hij noemde als 
kenmerken van dit orgel: een orgel van hoog ambachtelijk niveau, het gebruik 

van hoogwaardig materiaal en een geheel eigen klankkleur. Al die jaren was Cor 

zo met “zijn” instrument vertrouwd. Symbolisch gezegd: alsof het zijn eigen kind 

was. Hij waakte over de toestand van het orgel, voerde kleine reparaties zelf uit 

en waarschuwde de orgelbouwer wanneer hij zelf de klus niet kon klaren. Velen 

in de Gemeente herinneren zich zijn prachtige orgelspel na de preek. Zelf werd ik 

steeds ontroerd wanneer hij “Jesu, meine Freude” bwv227 (J.S. Bach) speelde. 
Met zoveel overtuiging en uit het diepst van zijn hart. Zo heeft hij gedurende die 

65 jaar veel predikanten meegemaakt, dirigenten van het Groninger 

Doopsgezind Koor, kosters… Om echt contact met Cor te krijgen ging niet 

vanzelf. Je moest er je best voor doen en zoals hijzelf mensen correct benaderde 

verwachtte hij dat ook van anderen. Wanneer de drempel eenmaal genomen 

was, was er veel mogelijk. Onze zuster Emma van der Schoot wist hem samen 
met zijn vrouw Margriet zover te krijgen dat hij na de dienst ook kwam 

koffiedrinken in de Mennozaal. Ook na het overlijden van Margriet bezocht zij 

hem trouw. 

De neef van Cor, Ds. Gerbrand Segger, ging voor in de Herdenkingsdienst. 

Hij las Prediker 3 : 1 – 15. Wim van Beek bespeelde het grote orgel en zo 

luisterden wij naar de prachtige troostende muziek van J.S.Bach, zoals “Liebster 
Jesu wir sind hier”,”Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”,”Alle Menschen müssen 

sterben”,”Agnus DeI”. Cor zijn broer Herman sprak het In Memoriam. 

Zelf heb ik namens onze Gemeente de grote dank onder woorden gebracht. 

De Prediker zegt: “Hij heeft de eeuw in hun hart gelegd” en Cor heeft ons door 

zijn trouw, met zijn orgelspel ons in ons geloof gesterkt, getroost en bemoedigd. 

Moge de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, hem bewaren in 

Christus Jezus. 
   

Renze Pieter Yetsenga 
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De Broederschapsdag op 4 oktober in de Vermaning te 
Groningen 

 
Om 10.00 uur is de inloop met een kopje koffie, om 10:15 begint de viering 

waarin ds. Yvette Krol zal voorgaan. We sluiten af met een gezamenlijke lunch 

en zo rond 14.00 kan een ieder weer huiswaarts keren. Het Groninger 

Doopsgezind Koor o.l.v. Ella van Osnabrugge zal medewerking verlenen aan deze 

dienst. Het wordt een feestelijke jubileumviering, het koor bestaat dan 70 jaar. 

 
Het programma voor deze dag is als volgt: 

–     10:00 uur inloop met een een kopje koffie of thee 

–     10.15 uur de gezamenlijke viering, 

–     11.30 uur vervolgprogramma met drie thema’s : 

 

Het vervolgprogramma kent drie thema’s: 

over de ervaringen van jongeren die deelnamen aan het Doopsgezind 
Wereldcongres in Harrisburg deze zomer 
MCC schoolkits maken voor vluchtelingen in Syrië, zie  verderop in de 

Nieuwsbrief! 

 

Een muzikale workshop o.l.v. Heleen Groen laat ons kennismaken met de 

djembé en oefenen in traditionele ritmes. In  relatief korte  tijd zal met de hele 
groep een swingend nummer worden neergezet 
 

–     13.00 uur gezamenlijke afsluiting en stamppotbuffet 

–     Kinderen zijn van harte welkom…! 

 

Als bijdrage in de  kosten voor de lunch vragen we € 5.00 p.p. 

   
ds. Jacob H Kikkert 

 

 

School-kits voor Syrische vluchtelingen  
 

Doopsgezind Wereldwerk samen met het Mennonite Central Committee (MCC) 

werken hard om hulpgoederen voor Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten 

te krijgen. Doopsgezinde gemeenten kunnen meehelpen. Hoe? Door onder meer 
zogenaamde ‘School-kits’ te maken, of te zorgen dat er materiaal voor deze 

School-kits kunnen worden aangekocht. 

 

Het lijkt een klein gebaar, een School-kit, in relatie tot de verschrikkelijke 

situaties in Syrië en Irak. De school-kits gaan naar de vluchtelingenkampen in 

Libanon en Jordanië. Juist als je alles achter hebt moeten laten wat je tot dan toe 
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vertrouwd was, helpt het als er weer iets vertrouwd en herkenbaar is, zoals het 

schoolgebeuren. Zelfs in provisorische onderkomens in de vluchtelingenkampen. 

De School-kits dragen hier aan bij.  

 

Tijdens de GDS-Broederschapsdag op 4 oktober is er gelegenheid om School-kits 

te maken en te vullen. Inmiddels is de nieuwe Zusterkring enthousiast bezig met 
het maken van deze School-kits. Maar ook jij kunt zèlf School-kits maken. Die 

zamelen we dan in op 4 oktober. In de kerk liggen flyers waarin omschreven 

staat wat daarvoor nodig is. U kunt de flyer ook op de website downloaden. 

 

Meer informatie: ds. Jacob Kikkert 

 

Actie voor Syrische vluchtelingen. 

 
Even een vervolg op het stukje in het augustus- 
nummer hierover.  

Er zijn al enkele zusters begonnen met het naaien van 

tasjes. Het zou heel fijn zijn wanneer de zusters die goed kunnen naaien 

meerdere tasjes maken. Wanneer er enkele tasjes klaarliggen na een zondagse 

dienst, kan, wie dat wil een tasje meenemen om thuis te vullen als “schooltas” of 

“hygiënetas” (voor inhoud: zie gemeenteblad van augustus). 

Enkele zusters uit de nieuwe zusterkring zijn, nu ik naar Paraguay ben 
vertrokken, contactpersoon: Anna Brϋsewitz en Ellie van Setten. Bij hen kunt u 

terecht voor het patroon van de tasjes, of voor andere vragen. 

Op 4 oktober zal er tijdens de Broederschapsdag ook gewerkt worden aan dit 

project.  In de nieuwsbrief van de GDS staat vermeld dat de tasjes in het 

weekend van 24/25 oktober zullen worden verzameld in Schoorl. Het is dus fijn 

wanneer er al voor 4 oktober aan de actie wordt gewerkt. Anders is het wel heel 
kort dag. 

Meewerken aan de actie kan door het naaien van tasjes, het vullen van een 

tasje, het meebrengen van de spulletjes die erin moeten, of het doen van een 

donatie.  

Zaterdagmiddag 17 oktober zullen zusters van de nieuwe zusterkring aan dit 

project werken. Laat u het aan Anna of Ellie weten wanneer u wilt meewerken 
die middag.  

In mijn vorige stukje vermeldde ik dat er vanuit de Quakers (door Wils ’t Hart uit 

Wildervank) een initiatief was genomen om aan deze actie te werken. Ik vroeg 

haar per mail hoe de actie liep. Zij stuurde me daarop het volgende antwoord dat 

ik heel inspirerend vond: 

“Ja, een hele mooie actie. Dit voorjaar was ik op een Grieks eiland en heb de 

vluchtelingen zelf zien komen, ik was er kapot van en zo machteloos omdat je 
niets kunt om te helpen. Deze actie was dus erg fijn om daar iets mee te doen. 

Bij mij in het dorp gaat het erg goed. Met een groep buurvrouwen zijn we hard 

aan het naaien met de tasjes. Via, via, schuift de actie door kerken, koren, 

schildersgroep, dichtgroep, buurvrouwen en vriendinnen van buurvrouwen, 

buurvrouwen van vriendinnen en de quakers! inmiddels kunnen we het nog maar 

net aan. Ik heb hier al bananendozen vol volle tasjes staan, al over de 100. 
Vandaag ga ik naar de gesprekskring van de Doopsgezinden in Stadskanaal, 

waar ik in meedraai en hoop daar de laatste nieuwtjes te horen. Ook weer met 

een tas vol tasjes mee, er zijn veel ouderen die niet meer kunnen naaien. 

We hopen aan het einde van de actie een klein feestje te maken in het dorp als 

de tasjes vertrekken!”  Romkje Veenstra 
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Natafelen op dinsdagavond 13 oktober 
 

Natafelen is de naam van de gespreksgroep direct na de Mennomaaltijd. 

Jongeren en oudere sluiten hierbij aan. Centraal staat het samen leren tussen de 

generaties, het van elkaar leren. Niet hoe het is, maar hoe we het beleven, en 

wat het ons doet. Iedere bijeenkomst gaat op zichzelf. Men kan dus ook een 

enkele keer deelnemen. Dit seizoen praten we met elkaar over bijbels 
sleutelbegrippen. Dit keer over ‘Tijd en Eeuwigheid’ in het bijbels denken. Leven 

is in de bijbelse verhalen nooit zomaar ‘er zijn’.  Het gaat om gevuld leven, leven 

met een kwaliteit en met anderen. Zin om mee te praten? Wees welkom. 

 

ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert  

Diaconie               

Hulpwerk en vrede vanuit onze Doopsgezinde gemeente 

 
Onze gemeente heeft als geloofsgemeenschap een belangrijke diaconale taak. 

Vanouds krijgt de zorg voor hen die aandacht en hulp behoeven een prominente 
plek in ons gemeenteleven. Zo is er ooit een Gasthuis opgericht om ouderen een 

plek met zorg te kunnen geven in een tijd dat dat allemaal nog niet van 

staatswege geregeld was, en later zelfs een Rusthuis.. En dit Gasthuis is er nog, 

en in beweging voor de volgende eeuw! Daarnaast werd en wordt er geld 

ingezameld, en materiële hulp verstrekt, ver weg en dichtbij. Onzichtbaar soms 

in en rond de eigen gemeente, samen met anderen verder weg. Een bijdrage aan 

een leefbare wereld.  
Onze diaconie is heel praktisch in de weer met het organiseren van collectes, het 

onderhouden van contacten met organisaties die geld ontvangen, maar ook meer 

spiritueel in het onder de aandacht brengen van  mogelijke doelen en thema's op 

het gebied van diaconie. Via de diaconie zijn we betrokken bij de Open Hof, een 

plek voor dak- en thuislozen vanwege de kerken. We hebben een 

adoptieprogramma waardoor een aantal kinderen een opleiding kunnen volgen, 
we zijn betrokken bij de Doperse Dis, en via jaarthema's gaven en geven we aan 

de Voedselbank of het vieren bijvoorbeeld van het Sinterklaasfeest met kinderen 

die daar nauwelijks aan toe komen. Of we dragen bij aan een opleiding tot 

verpleegkundige in de Chaco, zoals het afgelopen jaar. Een lid van de diaconie, 

Romkje Veenstra, is op dit moment in Paraguay. Ze bezoekt daar de Chaco, en 

heeft het laatste deel van dit geld bij zich. 
 

 
 

Via het collecterooster komt geld binnen dat in zijn geheel weer uitgekeerd wordt 

aan de doelen waarvoor gecollecteerd is en sommige collectes worden gehouden 
om een verplichting die we als gemeente zijn aangegaan, zoals in het geval van 

een adoptieprogramma, mogelijk te maken. Ook collecteren we voor een 

zogenaamd collecte-jaarthema, dat we in samenhang met het algehele 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJuv2rCthsgCFUiyFAodu9kEaQ&url=http://www.hervormdholten.nl/index.php?page%3Ddiaconie&psig=AFQjCNHK9-5jsOwtOL5dd4265fqwb6SlrA&ust=1442863941264185
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jaarthema vaststellen. Wat er aan collectegeld voor dit doel binnenkomt wordt 

meestal aangevuld tot een wat substantiëler bedrag, waarmee we echt 

gedurende een jaar ondersteunen. Ook sommige collectedoelen die wat meer 

geld kunnen gebruiken dan we zo gemiddeld genomen met elkaar in een viering 

bijeenbrengen, worden vanuit de door de gemeente aan de diaconie ter 

beschikking gestelde gelden om namens allen onze diaconale taak te vervullen, 
verdubbeld of aangevuld tot een hoger bedrag. Te denken valt aan een acute 

nood die optreedt, of bij een extra noodkreet van een organisatie die onze hulp 

vraagt. In de afgelopen tijd is er zo extra geld naar de voedselbank gegaan. En 

in deze dagen dragen we als diaconie naast de collectes extra bij aan de 

zogenaamde Schoolkits voor Syrië waarover u eerder in dit gemeenteblad al kon 

lezen. 
 

Naast dit praktische werk van innen en uitkeren, van aanvullen en anonieme 

hulp in en rond de gemeente willen we als diaconie ook voor en met de 

gemeente nadenken over onze taak als geloofsgemeenschap.  

Dit jaar is ons jaarthema 'Geroepen om te leven'. Een thema als onderdeel van 

een aantal jaren waarin we door de landelijke broederschap  meegenomen 

worden op wat 'Een pelgrimage naar rechtvaardige vrede' genoemd word. Deze 
pelgrimage is bedoeld om op alle plekken waar we als Doopsgezinden ons geloof 

handen en voeten proberen te geven te doordenken wat het betekent om 

Vredesgemeente te zijn. Vanouds een heel Doopsgezind thema! Wat is vrede? Is 

dat alleen voorkomen dat er gevochten wordt? Dienstweigeren? Of gaat het om 

meer? Zoals de aandacht voor vluchtelingen, of mensen zonder thuis? Of de 

positie van ouderen en kinderen met minder kansen dichtbij en verder weg?  
Om hierin als gemeente stappen te kunnen zetten, en ons bewust te worden van 

wat we met elkaar of ieder voor zich al doen , ontplooien we dit jaar in het kader 

van ons jaarthema als diaconie een aantal activiteiten: We ondersteunen met 

geld en een aantal collectes het Friedenszentrum in Berlin. Een centrum op 

initiatief van de Noord-Duitse Doopsgezinde gemeenten om in een grote 

wereldstad, op moeilijke plekken, met vredeswerk het samenleven van 
verschillende groepen te ondersteunen. We doen dit mede, om van het centrum 

in ruil voor ondersteuning expertise terug te krijgen. Zij kunnen ons immers 

misschien leren hoe we zelf in en rond Groningen  initiatieven zouden kunnen 

ontplooien om het samen leven te bevorderen, of ons helpen om dat wat we al 

doen nog beter te kunnen doen.  

Op 28 februari zullen Martina Basso en Marius van hoogstraten bij ons in de 

viering te gast zijn, en met ons hierover in gesprek gaan. Rond 8 mei, het lange 
weekend van hemelvaart willen we met een aantal mensen het Friedenszentrum 

bezoeken en daar een aantal initiatieven meebeleven.  

 

Ook inhoudelijk is een Ronde Tafel Vredesgesprek dat mede door de Diaconie 

georganiseerd wordt. Voor dit gesprek willen we iedereen rond de tafel krijgen 

die vrede en rechtvaardigheid een warm hart toedraagt, iedereen die iets in of 
vanuit of naast de gemeente doet op het gebied van vrede en rechtvaardigheid, 

en die met anderen wil delen en nadenken over hoe onze gemeente hier een rol 

in speelt of kan spelen. Zo willen we met elkaar bouwen aan onze vredestaak, en 

die met elkaar delen als een wezenlijk onderdeel van die gemeente. Wilt u 

meedoen aan dit gesprek dan bent u van harte welkom. We beginnen om 19.30 

uur. Voor de organisatie is het wel fijn om te laten weten dat u mee doet. 

Opgave bij Ds. Kikkert, jhkikkert@doopsgezind.nl of 0505073195 
 

Namens de Diaconie,  Ds. Geert Brüsewitz  
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 1 sept. 2015 
 

De eerste vergadering na de zomervakantie is in de oude kerkenraadskamer 

vanwege de renovatie van de diaconie. De inleiding wordt verzorgd door ds. 

Jacob Kikkert; hij leest het gebed ‘Wees mijn thuis’ uit ‘Eén druppel jou’.   

Daarna worden kort de vakantie ervaringen uitgewisseld: ver weg geweest of 

thuis in de tuin ; ieder heeft een goede tijd gehad. 
 

Als eerste ligt er een overeenkomst van samenwerking met de Doopsgezinde 

Gemeente Eenrum voor 2016-2017. Daarin staan afspraken over pastorale inzet 

(voor 4 uren per week), over de financiering, over deelname in het 

Gemeenteblad, over overleg in en met de kerkenraden en over de evaluatie.  De 

KR gaat akkoord met de opgestelde overeenkomst. In oktober zal een moment 

afgesproken worden om het officieel te ondertekenen. In een gezamenlijke 
dienst zal er nog feestelijke aandacht aan worden besteed. 

 

Er staan veel praktische zaken op de agenda die deels in de zomerperiode al 

opgestart zijn en meteen na de zomer aandacht vragen. Eén daarvan is het 

proces van Waarderend Gemeenteopbouw. Tijdens de startdienst op 13 sept. 

wordt een begin gemaakt. Op 16 sept., de gemeenteavond, zal dat verder 
worden uitgebouwd, o.l.v. ds. Marion Bruggen. Het is een open proces. De 

inhoud bouwen we met elkaar. 

 

In de zomerperiode is er ook hard 

gewerkt aan de nieuwe website. 

Deze is nu klaar en ds. Jacob Kikkert 

geeft een korte impressie tijdens de 
vergadering.  Het ziet er mooi uit. 

Het beheer ligt nu nog bij Jacob en 

de maker Hans ter Haar. De 

gedachte is dat t.z.t. een 

gemeentelid dit op zich zal nemen. 

Ieder wordt uitgenodigd op- en 
aanmerkingen te melden bij Jacob 

Kikkert of Hans ter Haar.  

 

De renovatie van de diaconie en de 

toekomstige predikantenkamer vordert gestaag; de 

verwachting is dat het over ongeveer 3 weken wordt opgeleverd.  
De AED is binnen en er zijn inmiddels een aantal mensen geschoold in het 

gebruik hiervan. 

 

Komende donderdagavond 3 sept. is er een bijeenkomst Kerngemeenten in 

Heerenveen waarvoor de grotere gemeenten in de regio zijn uitgenodigd; naast 

Groningen zijn dat Drachten-Ureterp, Leeuwarden, Heerenveen, Tjalleberd. Er zal 

daar aan ieder gevraagd worden om kort een hoogtepunt van het afgelopen jaar 
te noemen en hoe je dat verder zou willen dragen. Een aantal kerkenraadsleden 

en beide predikanten gaan hier naar toe. 

 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Dank aan iedereen. 
 
Zondag 16 augustus, de doopdienst, was voor 

mij een dag, die ik mijn verdere leven in mijn 

hart zal bewaren. 

Het was overweldigend, een volle kerk, twee 

predikanten, die samen de dienst leidden, de 

lieve woorden en felicitaties van iedereen, en ik, 
die daar het middelpunt van mocht zijn. 

Zoals u op de foto kunt zien, kreeg ik zoveel 

attenties, in welke vorm dan ook, en het is 

moeilijk u daar allemaal persoonlijk voor te 

bedanken. 

Mag ik het daarom op deze wijze doen?  
Hartelijk, hartelijk dank. 

 

Manon ter Haar 
 
 

 

 

 

 

Open Monumentendag 2015 

  

Steigers rondom en toch was de Doopsgezinde kerk in 
Groningen  open  van  10.00-16.00 uur..... 

Een paar mensen ( Tiny Spanjer, Eeuwe Zijlstra , Geert Brüsewitz) hadden 

bedacht: "we moeten de bezoekers  van de kerk iets aanbieden". 

  

Zaterdag 12 september om 10.00uur gingen de kerkdeuren open. 

De kaars brandde, de lampen waren aan waardoor het kunstwerk van Jan Steen 
en de gebrandschilderde ramen tot hun recht kwamen ( de stoelen stonden 

keurig in het gelid )kosteres Nynke Dijkstra had de beamer geïnstalleerd, een 

grote kan met  Fair trade koffie  met Groninger koek klaargezet ( de 

gastheer/vrouwen waren aanwezig ) nu nog de gasten!! 

  

De dag werd geopend met een orgelconcert door Eeuwe Zijlstra. 

Rond 12.00  uur gaf Geert Brusewitz een korte maar boeiende presentatie  met 
beamer  over het ontstaan tijdens de reformatie  van de Wederdopers in Europa 

en Nederland (Menno Simons) en een korte weergave  van de geschiedenis en 

ontwikkeling van de  Wereld Broederschap en de Nederlandse Doopsgezinden. 

Hij noemde twee belangrijke pijlers voor de Nederlandse Doopsgezinden. 

- De viering van het Avondmaal ( Enigheid houden), waarmee wij proberen uit te 

drukken,  dat  we ons verbonden voelen met de Allerhoogste, met de wereld om 
ons heen, met de gemeente. De volwassenen doop op persoonlijke  belijdenis. 
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Tot slot gaf hij aan de hand van een paar beelden nog een indruk van onze 

activiteiten. 

  

In de middag gaf Eeuwe nog 2 concertjes, waarbij een aantal mensen speciaal 

voor hem en het Marcussen 

orgel  kwamen luisteren.  
Tussendoor trad het kamerkoor 

"Musica Retorica" op. Helemaal 

passend binnen de sfeer van de 

dag. De dag  in de kerk werd 

afgesloten met een tweede presentatie van Geert over het Doperdom. 

 
Bij het Gasthuis troffen we Ineke Kooistra en André  Weening  die 

vele  bezoekers enthousiast rondleidden door de  mooie goed verzorgde tuin. Zij 

vertelden over de geschiedenis, de  doelstellingen van het huis en de renovatie 

van de woningen die in overleg gaat met de bewoners. 

 

Het bezoekers aantal  van het Gasthuis was  ruim honderd, dat van de kerk was 

de helft minder dan vorig jaar. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk de verbouwing. 
Niet getreurd, volgend jaar gaan we met plezier verder. 

Het zou mooi zijn als  meer leden van de gemeente  langs kwamen. 

Zowel het Gasthuis als de kerk zijn een bezoek meer dan waard. 

De kerk is op zaterdag van 14.00 uur-16.00 uur bijna het  hele jaar rond open. 

U kunt in alle rust genieten van de gebrandschilderde ramen, het kunstwerk van 

Jan Steen, meestal wordt het orgel bespeeld of gewoon een stilte moment 
ervaren. 

De gastvrouwen/heren zullen u van harte ontvangen. 

Tiny Spanjer verzorgt de organisatie en coördinatie  van het geheel . 

 

rfdegrootvanderveen 

 

 

Verslag uitstapje Wijk Vinkhuizen 

 

Op donderdag 3 sept. vertrok rond 13u. de praktisch voltallige groep Wijk 

Vinkhuizen vanuit Groningen, via de Eemshavenweg naar Westeremden. Het was 
mooi zonnig weer  en zo konden we, aangekomen bij Museum De Weem, 

beginnen met een kopje koffie in de fraaie appelhof.  Oorspronkelijk stamt De 

Weem uit de 13e eeuw. In 1912 is het afgebroken en tot Jugendstil-villa 

omgebouwd. Van 1974-2005 is het gerestaureerd tot de huidige middeleeuws 

pastorie-boerderij. Het dorpskerkje staat er pal naast. 

We hebben de prachtige collectie schilderijen van Henk Helmantel en andere 
voorwerpen, zoals Romeins en Europees glas en aardewerk uit de kunst en 

antiek verzameling van Helmantel bekeken. Tot slot ook het fraaie interieur van 

het kerkje. 

 

http://musicaretorica.nl/wp-content/uploads/2015/08/koor-en-dirigent.png
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Daarna gingen we op weg naar boerderij "De Diek'n"(omg. Zeerijp), genietend 

van het prachtige Groningerland! Deze boerderij(17e eeuw) is eind vorige eeuw 

verbouwd met behoud van de oorspronkelijke vorm, tot een accommodatie 
geschikt voor allerlei doeleinden: ruimtes voor vergaderingen, muziek/toneel, 

familiefeesten etc. Ook voor overnachtingsmogelijkheden /bed-breakfest. Na een 

spontane, rondleiding binnen en buiten gingen we in een, in stijl van de boerderij 

bijgebouwd restaurant, van een heerlijke zoete High Tea genieten. Rond 17u. 

keerden we weer huiswaarts na een mooie middag! 

 

Margriet Oldenziel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://twitter.com/DeDiekn/status/600964208251961344/photo/1
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Geloven met de voeten op 10 oktober 
 

Ook dit seizoen is er weer gelegenheid om al ‘wandelend onderweg’ de 

verbinding met de rijkdom van het leven te ervaren.  Met deze eigentijdse 

pelgrimage  langs historische paden kiezen we voor korte afstanden die 

voor ieder toegankelijk zijn. We volgen op een aantal zaterdagen de oude 

sporen van reizigers en pelgrims voor ons, en lopen de paden die zij ook 
hebben bewandeld. Al lopend is er volop tijd en ruimte je eigen levens 

ervaringen toe te laten, tot rust te komen. Je kunt jezelf weer ontdekken. 

Vragen komen tijdens het wandelen in de stilte en schoonheid van de 

natuur naar voren ‘Wat wil ik’, ‘wie wil ik zijn in relatie met anderen’. Of in 

de ontmoeting met de ander laat die relatie zich verdiepen. 

 

Op 10 oktober vertrekken we van Westerbork. Voor deze wandeling is de 

zaterdagmiddag uitgetrokken.  Verderop in het seizoen is misschien te 

overwegen om een dag uit te trekken voor de wandeltocht aangezien het 

reizen van en naar bestemming wat meer tijd in beslag zal nemen. Dit in 

overleg met de deelnemers. Deelnemers aan de vorige wandeltochten 

krijgen automatisch bericht. Wil je meer informatie of meelopen, neem 

contact op met ds. Jacob Kikkert. 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 27 september 

10.00 Ds. K. van der Werf  

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 4 oktober 

Broederschapsdagviering 
in Groningen 

10.00 Inloop met koffie 

10.15 Viering, ds. Yvette Krol m.m.v. 

het koor, 70 jaar jong! 

11.30 Vervolgprogramma o.a. over  

het Wereldcongres 
13.00 Lunch 

De kosten zijn € 5.00 

Graag opgave via de gemeente: 

haadsma@hetnet.nl, 050-5348734 

Kinderen zijn van harte welkom! 

 

Zondag 11 oktober 
10.00 Ds. K. van der Werf  

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 18 oktober 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar  

 
Zondag 25 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 1 november 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen   

10.00 Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 
 
Donderdag 24 september 

19.30 30+ bij Tonny van Rede 

 

Maandag 5 oktober 

14.30 Zusterkring 

 

Dinsdag 6 oktober 
09.45 Themaochtend 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 14 oktober 
19.30 Redactie Gemeenteblad 

20.00 Quiltgroep 

 

Woensdag 21 oktober 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 
 

Vrijdag 30 oktober 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

 

Van de leden 
 
Op dinsdag 1 september is ons 

oudste lid zr. H.I. Onnes-de Groot 

overleden op de leeftijd van 104 

jaar. 

Zij werd het laatste jaar verzorgd 

in ‘De Cirkel’ op het terrein van De 
Dilgt in Haren en woonde daarvoor in 

huize Noordwijk in Paterswolde. 

Haar in memoriam van ds. Van der 

Werf vindt u hierna. 

 

 
 

 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIec766xhsgCFYhL2wodAs0Bxw&url=http://deletselschaderaad.nl/index.cfm?page%3DNews%26item%3DHet%2Bbureau%2Bvan%2BDe%2BLetselschade%2BRaad%2Bis%2Bverhuisd&psig=AFQjCNEdzuvwC4Siee1w8Q4Tu9D8Y3_VcA&ust=1442865036916537
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In memoriam                

Hilde Irene Onnes-de Groot        

Emmen 30 maart 1911    Haren 1 september 2015-09-15 

 

Zij heeft haar leven uiteindelijk afgerond, onze bijzondere en krachtige moeder, 
oma en overgrootmoeder. Met deze woorden op het bericht van overlijden heeft 

de familie het overlijden van hun 104 jarige moeder, oma en overgrootmoeder 

bekend gemaakt.  

Tijdens de afscheidsbijeenkomst op vrijdagmiddag 4 september 2015 in het 

Witte Kerkje hebben we herinneringen met elkaar gedeeld. Eerst hebben haar 

kinderen herinneringen opgehaald aan hun moeder. Hun moeder, die haar tijd 
eigenlijk ver vooruit was. Er werd gememoreerd dat ‘toen moeder geboren was 

in 1911, er nog een Duits keizerrijk was, een Russisch keizerrijk,  een 

Oostenrijks keizerrijk en dat zelfs het Ottomaanse rijk nog bestond.’  

 

Op 30 maart 1911 zag Hilde Irene de Groot het levenslicht te Emmen in een 

Nederlands Hervormd domineesgezin. Het was de tijd van de tram met een 

eerste en een derde klasse. Na haar middelbare school ging ze naar Groningen.  
Studeren. En met een grote belangstelling voor talen legde ze zich toe op de 

Engelse taal. Het is de tijd van de dertiger jaren. Reizen en buitenlandse stages 

zijn niet zo gewoon als tegenwoordig. Toch heeft dat haar niet belemmerd in 

haar ondernemingslust en werd vanuit haar studie o.a. Engeland bezocht. 

Ook werd ze lid van de studentenvereniging Magna Pete.  

 
Het is deze vooroorlogse tijd geweest die haar heeft gevormd en er ook voor 

heeft gezorgd, dat ze een grote belangstelling had voor religie en cultuur. 

Tijdens de afscheidsbijeenkomst,  bij het terugblikken van haar kinderen op hun 

schooltijd,  kwam steeds als rode draad naar voren, dat hun moeder zo 

zelfstandig was en tegelijkertijd ook zo betrokken was bij alles wat ze als 

kinderen deden. Een eigenschap die ze altijd heeft behouden, want ook de 

kleinkinderen hebben dergelijke woorden van herinneringen uitgesproken. 
 

Na haar huwelijk werden er vier dochters geboren. En Haren werd daarbij het 

centrum van de familie. In 1979 werd er verhuisd naar ‘Huize Noordwijk’ te 

Paterswolde. Maar haar activiteiten zoals het golfspelen, dat bleef ze 

onverminderd doen. “Huize Noordwijk”, werd nu de centrale plaats van de 

familie, die inmiddels flink was uitgebreid. Ze bezocht trouw de activiteiten van 
de “Noordwijk-groep” van de Doopsgezinde Gemeente Haren.  

 

Ook haar honderdjarige verjaardag is in de grote zaal van ‘Huize Noordwijk’ 

gevierd, waarbij ik haar de felicitaties van de Doopsgezinde Gemeente heb 

overgebracht. De zondag die  op haar verjaardag volgde heb ik haar opgehaald 

om mee te gaan naar de kerkdienst om op deze manier haar honderdjarige 
verjaardag te vieren binnen onze Doopgezinde Gemeente.  

 

Helaas na een val, nam haar gezondheid af en was het niet meer mogelijk om in 

‘Huize Noordwijk’ te wonen. Ze verhuisde  naar De Dilgt, waar ze op 1 september 

2015 overleed.  

Op vrijdag 4 september 2015 hebben we afscheid van haar genomen in een 

dienst in het Witte Kerkje.  We hebben haar mogen leren kennen als iemand met 
een grote belangstelling voor levensbeschouwingen en cultuur. Zij wist zich 

gesteunde door de kracht van de Eeuwige en werd gedragen door de woorden 
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van ‘geloof, hoop en liefde’. En al die tijd bleef ze toch midden in het leven 
staan: golfspelen, muziek, wijn en Schiermonnikoog. 

De laatste twee jaren, waren voor haar moeilijke jaren. Het overlijden van haar 

dochter Erika heeft haar erg getroffen en de laatste twee jaren had ze geen 

controle meer over alles van haar leven.  

We hebben haar toevertrouwd onder de hoede en de zegen van Eeuwige. 

Dat zij onder Zijn hoede en zegen moge ruste. Hilde Irene Onnes-de Groot 
mocht 104 jaar worden.  

 

Ds. Klaas van der Werf 

 

Zusterkring  
 

Reisje – 19 augustus j.l.    

Met mooi zonnig weer vertrokken we met vijf 
auto’s en negentien van de twintig leden om 

half twee uit Haren. Via een mooie route door 

Paterswolde en Peize kwamen we in RODEN. 

We werden verwacht in de voormalige Scheepstra school. Waar nu het “Het 

Scheepstra Kabinet” (klein museum) is gevestigd. Daar werden we opgewacht 

door een mevrouw die ons zou rondleiden en we werden verwelkomd met koffie, 
thee en cake verzorgd door mensen van Promens care (zorginstelling). Zij 

hebben ook enkele lokalen in gebruik voor o.a. het leren van houtbewerking en 

stofferen van oude meubels. Erg leuk om te zien. 

Maar één lokaal dus straalt nog helemaal de sfeer van rond 1930 uit. Daar  is 

een expositie over het werk van Hindericus Scheepstra. De in Roden geboren 

auteur van de onvergetelijke boekjes voor leesonderwijs van o.a. Ot en Sien. En  

het welbekende leesplankje! Samen met Jan Lighthart en tekenaar Cornelis 
Jetses ontwikkelde hij lesmateriaal geschreven in de belevingswereld van het 

kind. Toen een heel nieuwe manier om kinderen te leren lezen. 

Veel was herkenbaar voor ons, hoewel wij niet meer met een lei en griffel 

hebben geschreven. Maar de kroontjespen en inktpotje zijn zeker bekend. We 

namen plaats in de schoolbankjes. Alles zo anders dan hoe kinderen vandaag de 

dag leren lezen en schrijven. Van lei tot i-pad !!!   
Hierna bezichtigden we de oude dorpskerk, de Catharinakerk. Het schip dateert 

uit de 13e eeuw en was overwelfd door koepelgewelven. In de 17e eeuw waren 

deze gewelven grotendeels ingestort en werden toen vervangen door tongewelf 

van baksteen, uniek in ons land.  

Er staat een middeleeuws doopvont en een fraai met snijwerk versierde kansel 

(1717). De kerk werd in 1932 grondig  gerestaureerd. Hierbij werd o.a. de 
bepleistering van de muren verwijderd. Nu zijn de originele kloostermoppen weer 

te zien. Bij de laatste renovatie, uitgevoerd tussen 1988-1996 werd o.a. de 

kapconstructie gerestaureerd. Het orgel uit 1780 werd gebouwd door Albert 

Anthoni Hinsz. Dit orgel is ook grondig gerestaureerd in de periode 1998-2006 en 

zoveel mogelijk teruggebracht in zijn oorspronkelijke vorm. De organist liet ons 

het orgel horen. De toren is van omstreeks 1500. Deels binnen en deels buiten 

de kerk gebouwd. De vierkante tot achtkantige ingesnoerde torenspits is heel 
bijzonder. In de toren hangt een luidklok met inscripties uit 1796. 

Daarna maakten we nog een wandeling onder leiding van de gids langs 

historische plekken op de brink en langs het nabij gelegen Landgoed Mensinge. 

In het restaurant “Het Wapen van Drenthe” genoten we van een heerlijk diner. 

Een mooie afsluiting van weer een geslaagd uitstapje.  

Roely en Aly, zij hadden de organisatie in handen, heel erg bedankt! 

http://www.scheepstrakabinet.nl/wp-content/uploads/2015/01/images-9.jpeg
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7 september, onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Weer een goede 
opkomst, negentien zusters. Meestal kijken we even terug op de afgelopen 

weken, vakantie of andere ervaringen welke we willen delen. Roely o.a. vertelde 

nog over de Gedenkplaats Esterwegen, welke ze bezocht had. De vergeten 

kampen van het Emsland, zo dichtbij en zo onbekend. 

Maar er was wat minder tijd hiervoor want deze middag hadden we ook een gast 

n.l. de Groningse dichteres Berthe Zwama. Zij heeft in april een nieuwe bundel 
uitgebracht onder de titel “Uit de diepte van de tijd”. Zij vertelde hoe ze tot het 

schrijven en tot stand komen van de bundel kwam en las daarbij enkele 

gedichten voor. Dan krijgen deze nog meer betekenis. Heel bijzonder. 

Berthe Zwama promoot vooral ook deze bundel, omdat de opbrengst bestemd is 

voor de renovatie van een kleuterschool van de Iringa Road Mennonite Church in 

Tanzania. (Een project van Doopsgezind Wereldwerk). Daarom geeft ze deze 
bundels, titel van de vorige: “Intimiteit in de ruimte”, ook uit in eigen beheer en 

blijft er geen geld elders. De bundels in linnen gebonden zijn te bestellen via 

dj@houwen.com en kosten 15 euro per stuk. Zeer zeker de moeite waard.  

En zo was deze middag anders, maar heel boeiend. 

 

 

Zoals reeds eerder gemeld hebben we donderdag 15 oktober om 14.00u als 
GDS gebied een gezamenlijke gezellige middag in Haren. Met o.a. een lezing 

door ds Saakjen van Hoorn over een vrouwenkamp op Sumatra. (met originele 

muziek). En o.l.v. ds Klaas van der Werf gaan we zingen.  

Deze middag is niet alleen voor de zusterkringen maar ieder is welkom! Om zo 

zusters uit de regio te ontmoeten. Wel graag even opgeven bij Roely de Vries 

tel: 050-5346538 of via devries1937@hetnet.nl 
(Eigen bijdrage van 4 euro).  

 

 

Dan is onze volgende bijeenkomst  weer  zoals  gewoonlijk  op maandagmiddag 

2 november om 14.30u.  In ons midden is dan theologe Annine van der Meer 

over het boek: ”Venus tot Madonna”. Belooft ook weer een interessante middag 
te worden. 

 

Maar eerst allen heel graag tot 15 oktober!. 

 

Ria Dijkman-Leutscher. 

 

  
 

Uit de bundel van Berthe Zwama: 

 

richt nu je hart 

op de kracht van je liefde 

doe wat je wilt doen 
uit het diepst van je hart 

kiezen voor anders 

voor afscheid voor groeien 

laat de liefde het laatste woord 

 

            

 
                                 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_FnuiyhsgCFQar2wodqpcCEQ&url=http://www.groningenbevrijd.nl/verhaal_detail.asp?verhaalId%3D61&psig=AFQjCNExIs6ubAovRN9wSWv27I1NqNguFw&ust=1442865405619172
mailto:dj@houwen.com
mailto:devries1937@hetnet.nl
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Kerkenraadsvergadering 1 september 2015 
 
De voltallige kerkenraad is aanwezig. Ds. Van der Werf heeft af moeten zeggen, 

i.v.m. het overlijden van zr. Onnes. 
Br. Nienhuis geeft toelichting op de financiële zaken. Aan zogenaamde Anbi’s 

(Algemeen nut beogende instellingen) kunnen giften worden gedaan die voor de 

belasting aftrekbaar zijn. Anbi’s genieten ook andere belastingvoordelen. Zij 

moeten wel inzicht geven in de besteding van hun gelden. Voor onze gemeente 

zijn daartoe gegevens opgestuurd naar de ADS. De ADS plaatst de informatie 

van alle doopsgezinde gemeenten op een internetsite, waarmee aan de eisen van 
de Belastingdienst wordt voldaan. 

Het Groninger Doopsgezind koor (waarvan ook 8 leden uit Haren lid zijn) bestaat 

in september 70 jaar. Er is een gift gedaan voor aanschaf van uniforme blauwe 

stropdassen en sjaaltjes.  

Volgens B. Koorn van de oudpapieractie van de Raad van 

Kerken (OPA) is onze gemeente na de zomer van 2016 
aan de beurt om een project aan te dragen. Het kiezen 

van een nieuw project is dus niet urgent. 

 

Br. Nienhuis heeft binnenkort een bespreking over de 

(on)mogelijkheden m.b.t. zonnepanelen op het dak van 

de kerk. De hoge bomen van de buurman staan hierbij in 

de weg. Het aantal panelen kan beperkt zijn, aangezien 
de kerk relatief weinig elektriciteit verbruikt. We wachten 

het resultaat van de bespreking af. 

 

Aan de hand van het preekboek op tafel blikken we terug op de diensten in de 

vakantie. Op 19 juli preekte ds. Van der Werf over ‘Wie zeggen de mensen dat ik 

ben’. Ds. Van Hoorn preekte op 2 augustus over Psalm 146 in relatie met 
muziek. ‘Muziek is de moerstaal van het hart’. Op 15 oktober houdt ze voor de 

zusters in de GDS en andere belangstellenden een lezing in onze kerk met als 

titel ‘De kracht van een lied’. Ds. Noord haakte 16 augustus aan bij het thema 

van het Wereldcongres (Wandelen met God) en de ervaringen op dit congres. Op 

30 augustus preekte ds. Van der Werf over ‘Bommen Berend’, de slag bij 

Noordhorn en geweldloosheid. Is geweldloosheid een kenmerk van 
Doopsgezinden? Zij kennen immers geen dogma’s; het gaat om vrijheid van 

geloven. Niet alle gemeenteleden waren het met hem eens dat geweldloosheid 

geen doopsgezind kenmerk zou zijn. Op de themaochtend werd hierop verder 

ingegaan. Ook in de Gouden Eeuw was er sprake van geweldloosheid. De preek 

was bij nader inzien, iets te scherp door de bocht. 

 

Na haar dienst op 2 augustus overhandigede ds. Van Hoorn aan onze gemeente 
een exemplaar van de nieuwe druk van ‘Doodeerlijk’-handleiding betreffende 

maatregelen voor en na overlijden, geschreven door zr. A.A. Wouda. Te weinig 

mensen nemen tijdig maatregelen. Het boek ligt op het geluidskastje ter inzage 

bij de koffie. Een ander exemplaar is bestemd om uit te lenen. Van harte 

aanbevolen. 

 
De planning van de komende maand wordt nagelopen (startmaaltijd, vredesweek 

en broederschapsdag). Bij de overige punten wordt nog gemeld dat de VVP (’t 

Witte Kerkje) contact zoekt met de Nieuw-Apostolische Kerk in Haren (geen lid 

van de Raad van Kerken). Op landelijk niveau heeft de VVP (Vereniging van 

Vrijzinnig Protestanten) contact met deze ‘vrijzinnige’ geloofsgemeenschap. Er 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvZ1PizhsgCFQGO2wodOGkEWQ&url=http://www.stokkum.info/Nieuws/Nieuws_archief/2012/Oald Niejs berichten_2012.htm&psig=AFQjCNFPjrzObOE6bxGa-Hs6GozkBaJzEA&ust=1442865727845842
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komt een informatie- en kennismakingsbijeenkomst waar doopsgezinden ook 
welkom zijn. 

Br. A.A. de Vries heeft (nog voor zijn heupoperatie) de uitkomsten van de 

enquêtes van het Gemeenteblad uit Haren verwerkt. De resultaten worden 

samengevoegd met die uit Groningen. De oude rode liedboeken worden niet 

meer gebruikt. Is hier nog een bestemming voor? 

Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter (later dan gebruikelijk) 
de vergadering. 

  

Mads Haadsma 

 

 

Zaterdag 29/8 - Zondag 30/8, Sint Nicolaasga 
  

De kinderen van de zondagsschool zijn samen met hun ouders een weekendje 

gaan kamperen. 
 

Wel luxe kamperen. De 

camping Blaauw in Sint 

Nic heeft prachtige 

blokhutten staan, 

allemaal bij elkaar op 1 
veldje. 

Als snel werd bij 1 

ervan, een aantal 

picknic tafels aan elkaar 

gezet, waar we heerlijk 

konden “hangen” met 

een glaasje limo, 
bakkie koffie en 

heerlijke brownies. 

Alle inventaris aan 

kopjes, bordjes etc 

werd gemixt uit de 7  

verschillende hutten. Yvette was 
als enige zo handig geweest om 

van te voren even een fotootje te maken, dat scheelde aanzienlijk tijd om ook 

weer precies hetzelfde terug te zetten. 

  

 

Het weer was als een cadeautje, heerlijke temperatuur met een zonnetje erbij. 
En de voorspelde regen hebben we alleen ’s nachts gehad. 

’s Middags is er gezwommen in de natuur zwemvijver bij de camping. Wel een 

beetje koud water, maar het was heel leuk om naar het midden van de vijver te 

zwemmen waar een trampoline lag. 

Je kon zelfs onder de trampoline door zwemmen om in het midden naar boven te 

komen.  

We waren op zaterdag met 24 personen bij de warme maaltijd, waarvan 11 
kinderen.  

Het lijkt traditie te worden dat we tortilla’s met gehakt en guacamole eten (nu 

alweer het 4de jaar). 
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Ook het weervolvenspel was weer geweldig om met alle kinderen te spelen. 

Verder waren er 3 honden mee, waarmee de kinderen zich enorm vermaakt 

hebben. 

  

Het was een heel gezellige start van een nieuw zondagsschool-seizoen!!! 

 

Bedankt 
 

Onlangs kregen wij de kanselbloemen.  Dit omdat onze schoondochter een zware 

operatie moest ondergaan.  Dat is inmiddels achter de rug en alles is goed 

gegaan.  Geen nazorg en dergelijke. 

Wij bedanken kerkenraad en gemeente voor de steun. Wij hebben het erg 

gewaardeerd. 

                                                                                               
Berny en Loek Huizinga 

 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 
16 augustus 2015 Nederlands Bijbelgenootschap   €   95,44 

30 augustus 2015 Liudger Stichen     €   87,35 

6 september 2015 Vrijplaatsenfonds Broederschapshuizen €   61,87  

 

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

betreffende doelen worden overgemaakt.   
 

 

 
  



Algemeen 

 

 

 
22 

Uitnodiging intrededienst  
ds. Yvette Krol 
 

Beste zusters en broeders, 

  

De doopsgezinde gemeente Sappemeer-Noordbroek 

heeft een nieuwe dominee: Yvette Krol. 

 

Zij is per 1 september bij ons in dienst getreden.  

De intrede-dienst is op zondag 11 oktober  

Aanvang: 15.00 uur.  

Hierbij bent u van harte uitgenodigd. 
 

Bijkomende attractie:  

genieten van het onlangs gerestaureerde Lohman-orgel. 

 

Het adres: Noorderstraat 53, 9611 AB in Sappemeer. 

 

Na afloop gezellig napraten met een hapje en een drankje. 

  

Met broederlijke groet, 
Bart Smits  

 

P.S. Geeft u even aan met hoeveel personen u komt? 
 

 

Leerhuis mystieke levenslessen  
van Thomas Merton 
 

Honderd jaar geleden werd Thomas Merton geboren in Zuid-Frankrijk.  Een van 

zijn meest gelezen en gewaardeerde boeken is onlangs weer opnieuw vertaald: 

Zaden van contemplatie.  

In dit leerhuis zal bovengenoemd boek centraal staan en zullen we dit samen 

meditatief lezen. We zullen dit doen aan de hand van een handreiking van Kick 

Bras. 
Bij elke bijeenkomst zullen we een fragment bespreken uit het boek en we 

besluiten met een gebed van Merton. In de tussenliggende weken, kun je dan de 

bijbehorende hoofdstukken lezen.  

  

Thomas Merton(1915-1968)  was een Amerikaans katholiek 

theoloog, dichter, auteur en sociaal activist. Hij was trappist 

en monnik. Als voorstander van de oecumene trad hij in 

dialoog met vooraanstaande vertegenwoordigers van andere 

religies. Thomas Merton is ook een belangrijke hedendaagse 

mysticus. 

 ‘Contemplatie  is …ontwaken, verlichting en het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCKWosPS2hsgCFaoU2wodUoMN8g&url=http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/doopsgezind-nu/2014/DNU_Special_BV_november_2014.pdf&psig=AFQjCNGIP9XF4wa0y3mvmRB-tYVetOGLcA&ust=1442866515012726
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onvoorstelbaar intuïtief  begrijpen, waardoor de  liefde zich verzekerd weet van 

Gods scheppende en dynamische tussenkomst in ons dagelijks leven.’ 

Er zullen vier bijeenkomsten zijn in het najaar van dit jaar en vier bijeenkomsten 

in het begin van volgend jaar van 20.00 tot 21.30 in de Fontein.  
Data najaar 2015: Woensdag 14 en  28 oktober, 11 en 25 november. 

Data begin 2016:  Woensdag 13 en 27 januari, 10 en 24 februari 

  

Inlichtingen en opgave bij A. van Ess, predikant@pkndebron.nl 050-5415050  

  

Aan te schaffen materiaal: Zaden van contemplatie, Thomas Merton, Damon 
2015 en Mediteren met Thomas Merton, een meditatiegids bij Zaden van 

Contemplatie, Narratio 2015. 

 

 

 

 

 

Benefietconcert 
voor het nieuwe Schnitgerorgel 

 

door HagaSonare uit Den Haag 
o.l.v. Danny Nooteboom 

 
o.a. met werken van De Haan, Mendelssohn, Purcell en Handel 

 

m.m.v. Sander van den houten, orgel 
Joalien van den Houten, sopraan 

 

zaterdag 26 september 

Lutherse Kerk Groningen 
Haddingestraat 23 

Aanvang 16 uur 
Toegang € 12,50 

 
 

HagaSonare is een groot (70-80 leden), gemengd koor. 

De gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog. Imme Keijser, jongste 
zuster van Ds Rie Keijser, zingt mee in dit koor. 
 

mailto:predikant@pkndebron.nl
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Uitnodiging 
 

‘De kracht van een lied’ 
 

De Gronings-Drentse Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (GFDZ) 
organiseert een ontmoetingsmiddag.  Doopsgezinde vrouwen, wel of geen lid van 

een zusterkring worden hiervoor uitgenodigd. Ds. Saakjen van Hoorn zal 

vertellen over de belevenissen van drie zussen Colijn, die een aantal jaren in een 

vrouwenkamp op Sumatra hebben doorgebracht. In de kracht van een lied 

vertellen ze hoe zij overleefd hebben door het ‘stemmenorkest’ vrouwenkoor dat 

in het kamp werd samengesteld. We luisteren naar die muziek uit het kamp, nu 

gezongen door een vrouwenkoor uit Haarlem.  
 

Ook gaan we liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen (misschien meerstemmig) 

onder gitaar/pianobegeleiding van ds. Klaas van der Werf. In de pauze wordt u 

getrakteerd op iets lekkers bij de thee.  

 

We hopen met elkaar een inspirerende en gezellige middag te hebben.  
U bent allen van harte welkom! 

 

donderdag 15 oktober 2015 
14.00 uur tot 16.15 uur 

Doopsgezinde kerk, Nieuwe Stationsweg 1, Haren 
 

We vragen een bijdrage in de onkosten van € 4,00 per persoon.  

U kunt zich tot 5 oktober aanmelden bij: Roely de Vries,  
telefoon 050 5346538,   e-mail devries1937@hetnet.nl 

 

 

Programma 

 

14.00 uur Welkom 

  De GFDZ zusterkringen vertellen over het reilen en zeilen  
in hun kring 

  Het bestuur van de GFDZ doet verslag  

van het afgelopen jaar en van de financiën  

14.30 uur thee met een traktatie 

14.45 uur Ds. Saakjen van Hoorn vertelt over de kracht van een lied 

15.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en na te praten bij een kopje thee 

15.40 uur Samen zingen uit het Nieuwe Liedboek 
16.15 uur Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

mailto:devries1937@hetnet.nl
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Doopsgezinde  Zending 

Dutch Mennonite Mission 
 

www. doopsgezindezending.nl 
 
Secretariaat: 
Dongewijk 16, 3831 LA Leusden.  E info@doopsgezindezending.nl  T + 31 33 433 30 85  M + 31 6 128 10 245 

 
Nu is het moment…!      Utrecht, september 2015 

 

Zusters en broeders, 

 

Op 13 september 1985 brengt een oecumenische groep van Afrikaanse 
theologen het beroemde Kairos document

1
 tegen apartheid uit. De boodschap is 

ijzersterk, want degelijk bijbels onderbouwd. Valse, apartheid steunende 

theologie krijgt rake bijbelse tegenspraak. Redenaties van de staat die 

ongelijkheid legitimeren niet minder. Kerken worden opgeroepen tot eendrachtig 

staan naast de onderdrukten. Kritische doordenking van  aanvaardbare middelen 

van verzet is aan de uitgave vooraf gegaan. Bijzonder is dat het zo zorgvuldig 

opgestelde document aangeeft niet af te zijn. De hoop en het gebed van de 
groep schrijvers is dat werken aan gerechtigheid en aan verzoening ingang vindt. 

Deze benadering is ook vandaag in Afrika (en elders) van levensbelang. 

 

Afrikaanse kerkmensen gaan dóór met studie, bezinning en actie… 

De universiteit van Johannesburg lanceert dit najaar in de terugblik op de Kairos-

periode van ‘85 een programma voor studie en bezinning. Centraal staat het 
leren omgaan met ‘dangerous memories’

2
 oftewel: herinneringen aan 

crisissituaties als ijkpunt leren gebruiken voor het leven nu. Langs die weg juist 

ook de bijbelverhalen levend houden is het doel. Aan ruime deelname door jonge 

theologen uit heel Afrika wordt dan ook ijverig gewerkt. Onze bondgenoten van 

TEE (verspreiders van theologische scholing in Afrika) zijn daarbij speciaal 

betrokken. 

 
Ook vrouwelijke deelname mogelijk maken! 

Ds Mabuluki, directeur TEE, meldt dat het programma jonge vrouwelijke 

theologen een uitgelezen kans biedt om kennis, horizon en netwerk te 

verbreden. Financiën ontbreken echter. TEE wil het vier vrouwen mogelijk maken 

mee te doen en zoekt daarvoor nog € 1500,--.  Of de Doopsgezinde Zending een 

helpende hand kan bieden? Dat gaan we, met uw hulp, graag doen. 

 

Hoe kunt u helpen? 
Uw financiële bijdrage voor deelname van jonge Afrikaanse vrouwelijke 

theologen aan deze ‘Kairos-theologie’ in TEE-verband ontvangen we, bij voorkeur 

via e-bankieren, graag op bankrekening NL64ABNA0545424976 t.n.v. 

Doopsgezinde Zending. 

Bij voorbaat dank, sjaloom!,  

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending 
 
Is dit voor u hèt moment meer betrokken te raken bij zending?  

Meldt u dan als lid van DZ bij het secretariaat. 

                                       
1) Nederlandse vertaling te vinden in het tijdschrift Wereld en Zending 1986/1. 2) 

naar het levenswerk van J. B. Metz 
 
 

 

http://www/
mailto:info@doopsgezindezending.nl


 
 

 

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 

Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 
tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 
tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnr. NL93TRIO0198450664 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente 
Groningen te 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 

(bereikbaar maandag t/m donderdag 

9.00-17.00 uur).    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,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 
10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 

Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 
Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 

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 oktober 2015.  

Kopij (alléén als Word-document en 
b.v.k. in Verdana, pt. 11)  

inleveren vóór 14 oktober 2015 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 
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