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De voordelen:  
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Spreken we nog dezelfde taal?
 
Een tijdje geleden viel er bij ons een pakje op de
IKON, als dank voor het invullen van de enquête over vrijzinnig geloofsleven in 
Nederland. In het pakje zat een boekje over verhalen uit de Koran en de Bijbel. 
‘Overeenkomsten tussen de heilige boeken’ staat er op. Natuurlijk zij
veel verschillen, maar die insteek vind ik mooi. Wie overeenkomsten durft te 
zien, kan bruggen bouwen. En dus begin ik te lezen. En ik lees hoe Gods geest 
over het water zweeft, hemel en aarde schept, de zon en de maan maakt en licht 
en donker scheidt. Ik lees hoe de zeeën ontstaan en het land en alle dieren op 
het land, in de lucht en in de zeeën en hoe God de mensen maakt. Twee 
verhalen over hoe God de wereld schiep. Twee verhalen die op elkaar lijken, 
maar niet hetzelfde zijn. Ik lees ze niet al
geloofsverhalen. Verhalen van mensen die iets van God met ons willen delen. 
 
 

 
 
Terwijl ik zo las, moest ik denken aan mijn dochter Hannah die op de fiets een 
liedje zong dat ze op de zondagsschool geleerd had. Een liedj
dagen waarin God de wereld schiep en ieder dier een vorm gaf. ‘Leuk liedje hoor, 
maar ik snap niet dat jullie dat echt geloven’, zei ze toen ze klaar was. In haar 
stem klonk iets neerbuigends door. Ik moest toegeven dat ik het ook niet geloo
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Ik geloof niet in een God die mensen kleit. Die pats-boem in zes dagen de hele 
schepping neerzet. Want als God dat kan, waar is hij dan in al die dingen waarbij 
wij ons onmachtig voelen? Waarom worden mensen ziek? Waarom komt er maar 
geen einde aan geweld? En waarom sterven kinderen? En dus geloof ik net als zij 
in de oerknal, in dino’s en in de evolutie.  
 
 
 
 
 
Maar toch, als ik de wereld om mij heen in mij opneem, als ik buiten de vogels 
hoor fluiten en de zon door de wolken heen zie breken, dan overvalt mij een 
gevoel dat het haast te wonderlijk is om waar te zijn. Zo’n planeet, zo’n stipje in 
het heelal, en daarop wonen wij. Er zijn planten en dieren, te veel om op te 
noemen, de een nog mooier dan de ander. Er zijn zeeën vol wriemeldiertjes, die 
zo diep onder water leven, dat ze de zon nooit zien en die toch overleven. Er zijn 
vogels die kunnen vliegen zo ver en zo lang.  En zomers komen ze weer terug. 
Zonder kaart vinden ze hun weg. En ergens op die aarde wonen wij. In een flat, 
in een huis, op een boot, ergens in een stad of in een dorp. Allemaal met ons 
eigen leven. Dan knijp ik even in mijn arm om te voelen of ik het allemaal wel 
echt is en deel in de verwondering die ik in de scheppingsverhalen lees.  
 
 
 
 
 
Die verwondering is niet iets van toen, van lang gelezen, maar van alle tijden en 
alle plaatsen. Scheppingsverhalen vind je overal en iedereen zoekt op zijn eigen 
manier naar verklaringen. Zo gelooft Hannah niet in God, maar wel in iets dat 
het leven adem geeft, in iets dat alles bezielt en dat het verschil maakt tussen 
leven en dood. ‘Anders was er toch geen leven mam? Dan was alles doods’. 
‘Misschien heeft God die dieren niet, zoals in dat liedje, één voor één gemaakt’, 
zeg ik tegen haar, ‘maar misschien is hij er wel op een andere manier bij 
betrokken'. Misschien is hij wat het leven leven geeft en iedere plant, ieder dier 
en ieder mens bij naam kent’. Tevreden keek ze me aan. Nu spraken we dezelfde 
taal.  
 
Yvette Krol  
 

 

 

 

  



De Bijbel nader bekeken 
 

 
2 
 

Eens komt de grote zomer……(LvdK 288) 
 
Dit lied speelde door mijn hoofd heen de afgelopen maanden. 
Ook toen onze buitendag in juni in Noordhorn meer op een herfstdag leek dan op 
zon en warmte. 
Ook nu ik dit schrijf valt de regen met bakken uit de lucht, maar misschien als u 
dit leest zuchten we over de hitte en de droogte….wie weet. 
Zomertijd van vakantie en onthaasten. 
Zomerse dagen van warmte, licht en plezier. 
Wat zien wij er naar uit dat het echt zomer wordt, zonnig en warm met in de 
nacht een verfrissende bui…….wensdenken noem ik het maar. 
Maar goed dat wij er niets over te zeggen hebben, geen macht over uitoefenen, 
anders was er nog meer strijd tussen mensen. 
De Westerse mens beleeft de zomer vaak als een positieve tijd van groei en 
bloei, genieten en ontspannen. 
 
Ook in het bijbels spraakgebruik overheerst het positieve gevoel hoewel…..in het 
M. Oosten kan het ook stikheet, dor en droog zijn in de maanden april – oktober. 
Het woord “zomer” komt in het O.T. wel 20 keer voor (hebreeuws: qajits). 
Men kende daar 2 seizoenen, de winter waarin vooral de regentijd valt én de 
zomer, de droogte en de warmte, waarin het gewas rijpt (graanoogst en later de 
vruchten, garantie van het voortbestaan van leven). 
Overdrachtelijk wordt het woord zomer ook gebruikt als beeldtaal waarbij de 
droogte van de beken en de dorheid staan voor innerlijke verscheurdheid, 
dorheid van de geest en de levenssappen die zijn weggevloeid door misstappen 
(Ps 32: 4). 
In het boek Spreuken verwijst de wijsheidsleraar de luiwammes naar de mier, 
die, met verantwoordelijkheid, ijver en inzicht, al in de zomer haar voedsel 
verzamelt voor de tijd dat het tekort zal komen. (Spr. 6: 8 en Spr. 30: 25). 
 
In het  N.T. zien we dat zomer verbonden wordt met de wederkomst van 
Christus (Matt 24:32, Mc 10: 28 en Luc 21: 30) zoals in de parabel van de 
vijgenboom en verdere teksten te lezen is.  
Die boom is in de winter dor en doods, maar als hij uitbot en groen wordt dan is 
de zomer in aantocht. 
 
De eerste Christengemeente verwachtte Jezus’ terugkomst nog in hún generatie, 
maar dat bleek niet te kloppen.  
Deze parabel had de bedoeling om de verdrukte christenen, die soms te lijden 
hadden aan moedeloosheid en uitzichtloosheid een hart onder de riem te steken. 
Hij roept dus op om waakzaam te blijven. 
Hoe zouden wij die wederkomst in onze tijd kunnen uitleggen? 
Ik waag het erop mijn eigen mening hierover te gaven. 
Toen de leerlingen met Jezus optrokken, zagen en hoorden zij hoe het mens-zijn 
naar Gods beeld en gelijkenis bedoeld is. 
Hij ging hen voor in het spoor van innerlijke en uiterlijke vrede, Hij leerde hen 
bidden en verlangen om te leven in de relatie met Gods liefde, Hij bemoedigde 
hen in het oprichten van tekenen van de nieuwe wereld, van het Koninkrijk Gods 
dat al in de harten van mensen kan beginnen. 
Vanuit onszelf kan het leven dor, angstig en lusteloos zijn, zodat we in onze 
moedeloosheid uitzien naar een Helper en een Gids. 
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Als Christus in onze geest en ons hart als Gids de weg mag wijzen naar onze 
waarachtige bestemming, dan is Hij in die zin “wedergekomen”. 
 
 
Onze enige opdracht is : “mens” te worden zoals je ten diepste bedoeld bent. 
Christus wil je daarbij inspireren om de mens naar Gods bedoeling te zijn.  
Gewoon om in de dagelijkse en nuchtere werkelijkheid midden in de wereld te 
staan. 
 
Lied 288 in het Liedboek geeft in 8 verzen weer hoe wij mogen uitzien naar Gods 
Koningschap (nabijheid en kracht) en hoezeer Zijn Liefde en Geest ons hart zal 
verblijden. 
 
Als God het voor het zeggen krijgt in ons eigen innerlijk/geestelijk leven en 
vooral ook in onze geloofsgemeenschap dan kan er echt iets veranderen richting 
menslievendheid. 
Wij kunnen de nieuwe wereld niet maken, maar we kunnen wel lichtpuntjes en 
daden neerzetten die verwijzen naar Gods bedoeling met deze wereld, opdat 
vrede en gerechtigheid eindelijk de toekomst zullen bepalen. 
Het lied noemt daarbij de GodsBron in mensen die ontspringt en een stroom 
geeft van liefde, vreugde, zingen en musiceren.  
 
En al het leed dan?  
 
Vers 4 noemt de vele wijzen van verdriet en pijn, bitterheid, rouw en angst op. 
Wij herkennen het in ons eigen leven, in dat van de naaste en helaas maar al te 
veel op deze aarde waar het geweld, de honger en de ziekte maar aanhouden. 
Evenals de parabel wil het lied ons ook bemoedigen dat we er niet aan ten onder 
zullen gaan, dat we waakzaam moeten blijven opdat eens de tijden zullen keren 
en we, hoe dan ook, de kracht krijgen om verder te gaan en om het uit te 
houden. 
 
In de stroom van het lijden wordt alles meegenomen tot troost van hen die 
blijven verwachten en uitzien naar de tijd dat eens de grote zomer komt waarbij 
God alles in allen zal zijn. 
Daartoe is een groot verlangen in ons hart gelegd…….  
 
Saakjen van Hoorn - Dantuma 
 
 
LvdK gezang 288 
 
1. Eens komt de grote zomer     4. Ook ons zal God verlossen           
waarin zich ’t hart verblijdt.   uit alle pijn en nood, 
God zal op aarde komen    van ’t woeden van de boze,  
met groene eeuwigheid.                           van ’t vrezen voor de dood 
De hemel en de aarde                             van aarzelen en klagen, 
wordt stralende en puur.                         verdriet en bitterheid, 
God zal zich openbaren                            van alles wat wij dragen, 
in heel zijn kreatuur.                               van ’t lijden aan de tijd. 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

 

 
4 
 

Kerkdiensten 

en activiteiten 
 
 
 

 
Zaterdag 4 augustus        14.00 uur Openstelling kerk tot 16.00 uur 
 
Zondag   5 augustus  10.00 uur Kerkdienst met Kleine Oecumene in  
de Lutherse kerk met ds. S. Freytag  
 
Zaterdag 11 augustus    14.00 uur Openstelling kerk tot 16.00 uur 
 
Zondag   12 augustus  10.00 uur Kerkdienst met Kleine Oecumene in 
de Doopsgezinde kerk met ds. J.H. Kikkert 
 
Woensdag  15 augustus      Redactievergadering 
     
Zaterdag 18 augustus       14.00 uur  Openstelling kerk tot 16.00 uur 
 
Zondag   19 augustus 14.00 uur Kerkdienst met Kleine Oecumene bij de 
Evangelische Broedergemeente in de Fonteinkerk met mw. ds. S.M. Delvendahl-
Bloem 
 
Zaterdag 25  augustus     14.00 uur Openstelling kerk tot 16.00 uur  
 
Zondag   26 augustus      10.30 uur Kerkdienst met Kleine Oecumene in 
de Pelstergasthuiskerk met ds. R.J. Immink 
 

Oecumenisch zomerprogramma van de 
binnenstadskerken 21 juli t/m 3 september 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huis van God, huis van mensen 
 
Voor u ligt een brochure met een aantal activiteiten en bijeenkomsten in 
verschillende kerken in de zomerperiode. Sinds vele jaren hebben we een 
samenwerking van de zogenaamde Kleine Oecumene (Evangelische 
Broedergemeente, Doopsgezinden, Lutheranen, Remon-stranten en Vrijzinnig 
Protestanten). Voor het derde jaar doen ook de Nieuwe Kerk (protestantse 
wijkgemeente) en de Martinus-parochie (rooms-katholiek) amee en daarnaast de 
Oud Katholieke kerk, de Russisch orthodoxe kerk en de Anglicaanse kerk. Naast 
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de gezamenlijke vieringen van de Remonstrantse, Lutherse, Doops-gezinde en 
Vrijzinnige gemeenten, hebben de andere kerken hun eigen vieringen.  
 
Afgelopen jaren waren de thema ’s voedsel (2010) en water (2011). Dit jaar is 
het thema “Huis van God, huis van mensen”. We kunnen hierbij denken aan de 
gemeente of de kerk als huis van God, we denken ook aan huisvesting, aan 
ruimtebeleving enzovoorts. Op verschillende wijze willen we “het huis” deze 
zomer centraal stellen. Met een diaconaal project, met een film, met 
koffieochtenden, met een maaltijd. U bent van harte welkom. 
Collectedoel - We collecteren deze zomer in de oecumenische diensten voor het 

“Hospice” Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade. 

“Ieder leven eindigt met de dood. Een overlijden is altijd verdrietig maar kan 
desalniettemin het aanvaardbare einde zijn  van een natuurlijk proces. Dat is 
alleen mogelijk als de stervende in dit proces een hoge mate van autonomie 
heeft. Vaak geeft de stervende aan dat hij of zij de laatste fase van het leven in 
het eigen vertrouwde thuis wil doorbrengen. Maar er kunnen redenen zijn  dat dit 
niet mogelijk is. Men kan dan kiezen voor een verblijf in het hospice “Gasthuis 
Groningen”. De vrijheid van de gasten staat centraal. Meer dan 125 
gespecialiseerde vrijwilligers zetten zich in om er voor te zorgen dat de gasten 
hun leven kunnen beëindigen op de wijze die zij zelf voor ogen hebben.”  

Adressen 

 
Doopsgezinde Kerk: 

Oude Boteringestraat 33 
Evangelische Broedergemeente: 

Fonteinkerk, Eikenlaan 255 
Evangelisch-Lutherse Kerk: 

Haddingestraat 23 
Remonstrantse Kerk:  

Coehoornsingel 14 
Pelstergasthuiskerk  
(Vrijzinnig Protestanten):  

Pelsterstraat 43 
St. Joseph Parochie,  

Radesingel 4 
Nieuwe Kerk,  

Nieuwe Kerkhof 1 
Russisch Orthodoxe Kerk, 

Ganzevoortsingel 2 
 
Activiteiten 
 
Donderdag 26 juli, 18.00 uur Plaats: Doopsgezinde kerk 
'Een gastvrij huis', gezellige maaltijd met bijbelse allure.  
Na de maaltijd zingen we gezamenlijk een uurtje uit de rijke liederenschat van 
de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters). De liederen worden kort 
toegelicht door Arnold van Dam, ze zijn zo gekozen dat iedereen ze kan 
meezingen. Kosten: 3 euro 50. Opgave, vragen en eventuele dieetwensen:  
gjbrusewitz@gmail.com  
of 050-8500387.  
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Dinsdag 31 juli, 14.00 uur.  
        Plaats Russisch Orthodoxe Kerk 
Rondleiding in de Russisch Orthodoxe Kerk door Vader Onufry.  
Vader Onufry zal vertellen hoe orthodoxe gelovigen uit diverse landen ver weg 
hier in Groningen in de loop van de tijd hun geestelijk tehuis vinden rond de 
gemeen-schappelijke orthodoxe liturgie en het agapen naar afloop in de 
trapeza/koffieruimte. Dit zal worden toegelicht aan de hand van de 
ontstaansgeschiedenis van de parochie en het nieuwe fotoboek. 
 
Dinsdag 7 augustus, 10.00 uur  Plaats Lutherse kerk. 
Gods huis – een rondgang in de beleving van een kerkruimte 
Wanneer we in een kerk komen, komen we in een ruimte van God, een ruimte 
waarin de eredienst gevierd wordt. Die ruimte, die omgeving doet iets met ons. 
Meestal zijn we ons hier weinig van bewust. Deze ochtend gaan we deze beleving 
van de ruimte verkennen. Ds. Freytag verteld over aspecten van het beleven van 
een kerkelijke ruimte en zal u aan de hand van kleine opdrachten dit ook zelf 
laten ervaren. Na deze ochtend zult veel bewuster uw eigen kerkruimte 
waarnemen.  
 
Dinsdag 14 augustus, 10.00 uur 
   Plaats: Pastorie St. Jozefkathedraal 
Rondleiding in de St. Josef-kathedraal 
Het thema is dit jaar: Huis van God, huis van mensen. Van een kerk in de R.K. 
traditie zeggen we dat zij is: Huis van God, poort van de hemel (genesis 28,17). 
U krijgt een rondleiding door de fraaie St. Jozefkathedraal die dit jaar 125 jaar 
oud is. Daarna drinken we koffie in de pastorie en krijgt u nog een dvd over de 
kerk te zien ter afsluiting. 
 
Dinsdag 21 augustus, 10.00 uur 
      Plaats Nieuwe Kerk 
Ook de stad heeft vele woningen  
Rondwandeling langs de bezienswaardigheden in Stad. Aansluitend in de kerk om 
11.15 uur een lezing over dit onderwerp met koffie. 
 
Donderdag 28 aug. 10.00 uur. 
  Plaats: Het Eigen Huis, 
  Herebinnensingel 7  
Een koninkrijk vol sloppen 
Naar aanleiding van het boek van Auke van der Woudt vertelt ds Immink over de 
woonomstandig-heden in de steden van de 19e eeuw.  

onze gezamenlijke kerkdiensten / vieringen: 

Let op de verschillende aanvangs-tijden: 
 

29 juli Evangelisch-Lutherse Kerk, Ds.S. Freytag aanvang 10.00 uur 

 

5 augustus Evangelisch-Lutherse Kerk, Ds.S. Freytag aanvang 10.00 uur 

 

12 augustus Doopsgezinde Kerk,  

Ds. J.A. Kikkert, aanvang 10.00 uur 
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19 aug. Evangelische 

       Broedergemeente, Fonteinkerk  

aanvang 14:00 uur, mevr. Ds S.M. Delvendahl-Bloem 

 

26 augustus Pelstergasthuiskerk,  

Ds. R.J. Immink aanvang 10.30 uur 

 

2 september Remonstrantse kerk, Ds. L.J. Lijzen aanvang 10:30 uur 
 
Diensten in de Nieuwe Kerk  

iedere zondag 10.00 uur 
 
Diensten in de Orthodoxe Kerk  

zaterdags om 17.30 uur Vespers 
zondags om 10.30 uur Heilige Liturgie Diensten in de Rooms Katholieke 

Parochie  

zondag om 9.30 uur  

Sint Franciscuskerk 
zondag om 11.00 uur  

Sint Jozefkathedraal 
         van ma t/m vrijdag 12.30 uur in de Sint Jozefkathedraal 
 
 

 

Vakantie koster / beheerder DG Groningen 
 
Van vrijdag 10 augustus tot en met zondag 2 september ben ik met vakantie.  
De kerk is dan gesloten* en onbereikbaar, zowel telefonisch als per mail.  
Het antwoordapparaat kan uiteraard wel worden ingesproken en u kunt wel mails 
sturen, maar ik zal pas op maandag 3 september reageren. 
Mensen die in die periode zijn ingeroosterd voor de zaterdag-openstelling kunnen 
voor de sleutel terecht bij Tiny Spanjer (050-5776983 / 06-23759093).  
 
Voor overige zaken die niet tot 3 september kunnen wachten kan contact worden 
opgenomen met:  
Femmy Busscher (0592-271010 / 06-55767623),  
Rudy van Kalker (0595-412301 / 06-20967915) of 
Ida Bruijn (0595-444620). 
 
Iedereen een hele fijne zomer gewenst! 
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Hartelijke groet van Nynke Dijkstra 
 
*op zondag 12 augustus er wel een kerkdienst en op zaterdag-middagen 
is er kerkopenstelling van 14:00 tot 16:00 uur. 

Ledenboek  
 
Per 1 mei 2012 heeft als lid bedankt: 
Br. G. (Gideon) Verhulsdonck, J.M. den Uylstraat 295, 9728 RR. Groningen (wijk 22) 
 
Per 1 juli 2012 is met attestatie van de PKN Groningen overgekomen 
Br. A. (Alex) van ’t Zand, Vestdijklaan 11, 9721 VM Groningen (wijk 11) 
tel. 06 51314125, email: avantzand@ziggo.nl 
 

In een dienst na de zomervakantie zal br. Van ‘t Zand officieel worden 
welkom geheten. 
                       

Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 

Oproep voor foto’s in het jaarboekje 2012-2013 
Beste broeders en zusters, 
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het plaatsen van foto’s bij de 
namen van onze leden en belangstellenden, dit om de herkenbaarheid te 
vergroten. Na een wat aarzelend begin staan er nu gelukkig veel foto’s in.  
Maar het kan best zijn dat er onder u mensen zijn die deze foto inmiddels niet 
meer up-to-date vinden en liever een ander ‘portret’ erin willen hebben! 
Een aantal leden heeft mij dat al gevraagd en natuurlijk kan dat. 
 
Om iedereen in die gelegenheid te stellen dus bij dezen de oproep dat 
als u een andere meer recente foto in het boekje wilt, stuur deze dan 
vóór 15 augustus a.s.naar mij toe. 
 
Dat kan digitaal maar ook per post, in het laatste geval scan ik de foto in en 
krijgt u deze retour. Grote Beerstraat 242, 9742 SJ Groningen, 
tin.spanjer@planet.nl 
 
Voor de leden en belang-stellenden die nog niet met een foto in het 
boekje staan en dat wel willen geldt deze oproep uiteraard ook. 
 

Ik zie uw reactie graag tegemoet, 
Alvast dank en hartelijke groet 
 
Tiny Spanjer, ledenadministratie 
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HERHAALDE OPROEP 

 
Open Monumentendag  

Zaterdag 8 september 2012 
 

 
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de Open Monu-mentendag, deze 
wordt gehouden op zaterdag 8 september. 
 
Het thema in Groningen is: ‘GRONINGS GROEN VAN TOEN’ 
Met dit thema sluiten we aan bij het landelijk thema: ‘Groen van toen’. 
Aanleiding is het feit dat 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de Historische 
Buitenplaats. 
 
Onze Vermaning zet de deuren open van 10.00 – 17.00 uur. 
Aan de invulling van het programma voor die dag wordt nog gewerkt. 
   
Maar een Open Monumentendag kan natuurlijk niet zonder u, de gastvrouwen en 
gastheren! Daarom bij deze de vraag of u ergens op deze dag ca. 2 uur aanwezig 
kunt/wilt zijn om de gasten te ontvangen. U kunt mij bellen of mailen. 
 
Alvast bedankt voor uw mede-werking! 
 
Tiny Spanjer 
tel. 050 5776983 /06 237 59093 
email: tin.spanjer@planet.nl 
 
 
  

***Het laatste nieuws over de Rommelmarkt  juli 2012 
*** 
 
Een paar jaar geleden werd er vanuit de gemeente voorgesteld de naam 
“Rommelmarkt” te veranderen. Vorig jaar kozen we ervoor de naam te laten 
zoals hij was, vanwege de herkenbaarheid. Maar toch bleef het bij ons hangen. 
Uiteindelijk hebben we nu besloten dat de markt voortaan de wat modernere 
naam “Najaarsfair” zal dragen. We doen ons best ook bij de invulling wat meer 
variatie te bieden. Nog even ter herinnering: de Najaarsfair wordt gehouden op 
zaterdag 29 september van 10 tot 16 uur.                                                     
De opbrengst van de markt zal dit jaar bestemd zijn voor de 2 volgende doelen:                                 
-Voorjaarskamp voor 12 t/m 16-jarigen                                                            
-Maaltijdenproject voor daklozen                                                                     
 
Namens de Voorbereidingscommissie van de Najaarsfair 
Sieka van Veen 
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Bericht van het Koor 
 
Ook het koor is nu met zomerreces.  We zingen even niet samen, maar vast wel 
ergens op de fiets, onder de douche of tijdens de afwas. 
Op  maandag 3 september begint het zangseizoen weer.  Iedere 
zanger/zangeres  is dan weer van harte welkom mee te doen.  
Vooral sopranen en alten zijn van harte welkom. 
We zingen dit jaar met kerst het kerstoratorium `Als appelbloesem in de winter`. 
De voorbereidingen zijn voor de zomer al (voorzichtig) begonnen.  
Ook speciaal daarvoor worden zangliefhebbers uitgenodigd om mee te doen. De 
repetities voor het kerstoratorium starten op 24 september ( na de pauze) en 
vanaf 15 oktober elke maandagavond. 
 
Sjoukje Benedictus 
 

Opbrengst Mennomaaltijd 
 
De Mennomaaltijd is een maande-lijkse maaltijd voor de eigen Gemeente. 
Deelnemers betalen per keer € 3,50,-. Veel deelnemers schenken ook meer dan 
dat bedrag. Dit jaar hebben we € 281,82 overgehouden aan de maaltijd (en één 
Argentijnse peso). Dit geld gaat naar de Doperse Dis, onze gratis maaltijd voor 
dak- en thuislozen. Ik wil alle deelnemers bedanken voor hun gulle gaven en de 
hulp bij het afwassen, ook namens Anton en Annie van Til. 
 
Pijke Vossestein 
 

Verslag reisje              Wijk Vinkhuizen 
 
Op zaterdagmiddag 16 juni, vertrokken we met drie auto's richting Het Hogeland 
en wel naar Usquert. Daar, aan de rand van dit, al uit het begin van de 
jaartelling stammende dorp, ligt een mooi al ruim 200 jaar oude boerderij 
"Lutjebosch".Over deze boerderij is in 2008 n.a.v. het 200-jarig bestaan een 
prachtig boek uitgegeven met o.a. bijzondere tekeningen, gemaakt door Cornelia 
Bos (1911-1991). Samen met de boer, Geert Bos , zaten we op de deel en 
luisterden we naar de oude en nieuwe verhalen van en rond de boerderij, waar 
tegenwoordig de aardappelteelt de hoofdtak is. Daar zijn de schuren ook op 
moderne wijze op ingericht( o.a. goede isolatie aangebracht.) We bekeken de 
boerderij en daarna maakten we nog een wandeling door de tuin, met een oude 
appelhof waarin schapen liepen te grazen .Het weer werkte ook heel erg mee: 
het was de hele tijd zonnig!   
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Hierna vertrokken we naar het dorp Usquert en konden het gemeentehuis nog 
bekijken. Het is namelijk onder architectuur van de beroemde architect Berlage 
gebouwd, heel bijzonder en authentiek. We besloten de middag met een gezellig 
etentje in het Visrestaurant "Het Gemeentehuis" in Visqvert (dat is de oude 
naam voor Usquert, het dorp dat oorspronkelijk van de visvangst uit de vlakbij 
gelegen Waddenzee leefde.) We vertrokken deze middag om 14u en waren om 
20u weer terug in "Stad", niet moe, wel voldaan! 
 
Margriet Oldenziel   
 

 
 

Verbindende Wijsheid, thema van het komende seizoen 
 
Met de startdienst op 9 september start ons nieuwe seizoen. In dit nieuwe 
seizoen willen we verder gaan met het verdiepen van ons gemeente – zijn. 
Verder met de woorden van het afgelopen jaar. Maar we sluiten ook aan bij het 
jaarthema van de landelijke broederschap: ‘Wat is wijsheid?’ Voer ons is dit 
thema niet een open vraag, maar de gerichte vraag naar wat ons bindt, wat ons 
samen raakt.  
 
Juist als we samen gemeente zijn is het belangrijk dat we met elkaar delen wat 
ons inspireert, wat ons vormt en gevormd heeft. We hebben elkaar nodig bij het 
begrijpen en aanvoelen van die belangrijkste inspiratiebron, het evangelie, en 
wat dat in al zijn concreetheid en rijkdom in verscheidenheid nu betekent. Met 
wie we zijn en wat we doen, maken we helder wat we voelen, denken en vinden. 
Met hoe we verstaan en begrijpen  verrijken we elkaar, verdiepend en 
aanvullend wat anderen uit diezelfde bron putten!  Daarbij gaat het niet alleen 
om verhaal van geloof zoals dat ooit is opgeschreven, maar om al die momenten 
uit heden verleden die richting geven, bemoedigen, vermanen  en troosten. Dat 
is onze Wijsheid! Wijsheid die zijn kracht krijgt in verbinding, in delen, in samen 
hopen. Daarom is ons thema geen vraag, ook al zullen we de vraag vaak stellen: 
‘Wat is wijsheid? 
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Ons thema is aarzelend bevestigen, formuleren  en bouwen aan wat  we hebben: 
Onze verbindende wijsheid
naar de wijsheid die ons  die biblioth
maar ook om de wijsheid die ligt opgeslagen in ons eigen levensverhaal. En daar 
waar die verhalen elkaar kruisen, is er sprake van de wijsheid van de gemeente, 
in het nu, en van de traditie van geloven, van doopsgez
achter ons ligt.  In het jaar dat komt, gaan we aan de slag. We beginnen rustig, 
als een soort proloog, en aan het einde van het jaar, is er de plot, de finale, met 
een prachtige dienst, met een bundeling van verhalen die klinken. E
waarin  wijsheid van ons allen te vinden is. U hoort er meer over! En zelfs voorbij 
de plot, de finale, is er nog een epiloog, een buitendag, waar we de zusters en 
broeders van de gemeenten om ons heen uitnodigen. 
 

 
 9 september beginnen we me
Waarin we neerzetten waarom het zou kunnen gaan, welke wijsheid zich al 
aandient, en waar we zouden kunnen zoeken, welke lagen in ons zelf we kunnen 
aanboren, en wat het netwerk is dat we gemeente noemen, wat 
gebruiken om wijsheid te ontdekken en te delen.. En, is het netwerk alleen de 
gemeente?  Stopt onze wijsheid bij de voordeur? Of lopen er verbinden naar 
andere plaatsen en tijden en mensen? 
 
In het volgende gemeenteblad meer! Bent u geïnteressee
ideeën? Wil je meedenken en doen? We horen het graag?
 
Kerkenraad en predikanten

Oecumenisch zomerprogramma    
huis van mensen 
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Ons thema is aarzelend bevestigen, formuleren  en bouwen aan wat  we hebben: 
verbindende wijsheid. Het zal in het komende jaar gaan om het zoeken 

naar de wijsheid die ons  die bibliotheek van verhalen, de bijbel, gegeven is, 
maar ook om de wijsheid die ligt opgeslagen in ons eigen levensverhaal. En daar 
waar die verhalen elkaar kruisen, is er sprake van de wijsheid van de gemeente, 
in het nu, en van de traditie van geloven, van doopsgezind zijn in de tijd die 
achter ons ligt.  In het jaar dat komt, gaan we aan de slag. We beginnen rustig, 
als een soort proloog, en aan het einde van het jaar, is er de plot, de finale, met 
een prachtige dienst, met een bundeling van verhalen die klinken. E
waarin  wijsheid van ons allen te vinden is. U hoort er meer over! En zelfs voorbij 
de plot, de finale, is er nog een epiloog, een buitendag, waar we de zusters en 
broeders van de gemeenten om ons heen uitnodigen.  

 

9 september beginnen we met een rustige slow start, zeg maar de proloog. 
Waarin we neerzetten waarom het zou kunnen gaan, welke wijsheid zich al 
aandient, en waar we zouden kunnen zoeken, welke lagen in ons zelf we kunnen 
aanboren, en wat het netwerk is dat we gemeente noemen, wat 
gebruiken om wijsheid te ontdekken en te delen.. En, is het netwerk alleen de 
gemeente?  Stopt onze wijsheid bij de voordeur? Of lopen er verbinden naar 
andere plaatsen en tijden en mensen?  

In het volgende gemeenteblad meer! Bent u geïnteresseerd geraakt? Heeft u 
ideeën? Wil je meedenken en doen? We horen het graag? 

Kerkenraad en predikanten 

Oecumenisch zomerprogramma        Huis van God, 

 

 

Ons thema is aarzelend bevestigen, formuleren  en bouwen aan wat  we hebben: 
Het zal in het komende jaar gaan om het zoeken 

eek van verhalen, de bijbel, gegeven is, 
maar ook om de wijsheid die ligt opgeslagen in ons eigen levensverhaal. En daar 
waar die verhalen elkaar kruisen, is er sprake van de wijsheid van de gemeente, 

ind zijn in de tijd die 
achter ons ligt.  In het jaar dat komt, gaan we aan de slag. We beginnen rustig, 
als een soort proloog, en aan het einde van het jaar, is er de plot, de finale, met 
een prachtige dienst, met een bundeling van verhalen die klinken. Een boekje 
waarin  wijsheid van ons allen te vinden is. U hoort er meer over! En zelfs voorbij 
de plot, de finale, is er nog een epiloog, een buitendag, waar we de zusters en 

t een rustige slow start, zeg maar de proloog. 
Waarin we neerzetten waarom het zou kunnen gaan, welke wijsheid zich al 
aandient, en waar we zouden kunnen zoeken, welke lagen in ons zelf we kunnen 
aanboren, en wat het netwerk is dat we gemeente noemen, wat we kunnen 
gebruiken om wijsheid te ontdekken en te delen.. En, is het netwerk alleen de 
gemeente?  Stopt onze wijsheid bij de voordeur? Of lopen er verbinden naar 

rd geraakt? Heeft u 

Huis van God,               



Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

 

 
13 
 

Op dit moment is de zomerperiode begonnen, met gezamenlijke diensten, en een 
heel programma van bijeenkomsten en activiteiten. U las er al over in het vorige 
nummer. Er is nu ook in de deelnemende kerken en op andere plaatsen in de 
stad een folder beschikbaar.  
 

 
 
In onze kerk is er weer een maaltijd, en wel al heel snel,  
op donderdag 26 juli. U kunt zich nog opgeven  
bij ds.  Geert Brüsewitz  
0508500387 of 
gjbrusewitz@gmail.com  

De doopsgezinde gemeente Groningen maakt u het hof 
deze zomer! 
 
Op vrijdag 3 augustus is er de wijkbijeenkomst van wijk centrum. Traditioneel in 
de zomer, en bedoeld voor alle leden en belangstellenden van de gemeente. We 
zijn blij dat we weer bij Sietske Koopman terecht kunnen, in ons hofje, het 
Doopsgezinde Gasthuis. We doen het dit jaar in de vorm van een borrel: 
   
De Doperse Zomer Borrel. Van 5 tot 7 bent u van harte welkom op de Nieuwe 
Boteringestraat 47/18 bij Zr. Koopman in de tuin, of binnen, afhankelijk van het 
weer. Belt u even als u komt, dan hebben we een idee op wie we kunnen 
rekenen: 0503182897 
Tot de 3e augustus!  
 
 

Aan de Bron…. Meditatie en verstilling in de 
doopsgezinde gemeente Groningen 

 
Na een eerste geslaagde kennis-making met meditatie en lectio divina op 12 
juni, onder begeleiding van ds Tjitske Hiemstra uit Leeuwarden, willen we verder 
gaan met verkennen naar wat kan en wat goed is op dit voor Doopsgezinden 
misschien wat onbekendere terrein. 
  
In de snelle en ook veeleisende wereld waarin we leven bestaat er grote 
behoefte aan de verdiepende kracht van geloven. Een belangrijke kant van 
geloven, eeuwenlang gedragen door kloostergemeen-schappen en eenlingen die 
de stilte zochten, en een innerlijke weg volgden. Net als de reis waarop de 
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discipelen de wereld in gestuurd worden is deze innerlijke reis een reis waarbij 
bestemming en onderweg zijn op allerlei manieren verwijzingen en 
handreikingen bieden voor levensvervulling, voor het krijgen van antwoorden op 
belangrijke levensvragen.  
 

 
 
In een seizoen waarin we op zoek willen naar wijsheid, en hoe we met elkaar in 
wijsheid verbonden zijn is dit ‘bewegen bij de bron’ een geweldige uitdaging en 
kracht. 
We nodigen dan ook iedereen uit die zich aangetrokken voelt tot deze manier 
van geloven te komen proeven en beleven wat spiritualiteit in geloven kan zijn, 
en wel op donderdag 6 september. 
  
vanaf half 8 is iedereen welkom, waarna  om 8 uur  ds Alberte van Ess  een korte 
inleiding geeft over christelijke meditatie om het te plaatsen binnen het huidige 
aanbod van meditatie. Daarna volgt een (geleide) meditatie n.a.v. een 
bijbeltekst, volgens de Ignatiaanse methode. Een meer geleide meditatie maakt 
het geschikt voor meerdere mensen, ongeacht hun voorkennis en ervaring.  
 
wees welkom, 
 
Ds Geert Brüsewitz  

Geboorte 
 
Bij Mark Franaan en Zwaantje Bakker en grote broer Fabian 
Hoofdstraat 26b 9321 CE Peize 
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Kerkdiensten Haren 
 
Tot september zijn wij nog om de veertien dagen te gast in het Witte Kerkje aan 
de Jachtlaan 11.  
Op de andere zondagen zijn de vrijzinnige protestanten hartelijk welkom bij ons. 
 
Zondag 29 juli  10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
Zondag 5 augustus 10.00 Dienst in het Witte Kerkje  Mw. F. Dijk 
 
Zondag 12 augustus 10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 
 
Zondag 19 augustus 10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 
 
Zondag 26 augustus 10.00 Ds. G.G. Hoekema 
 
 

Andere activiteiten 
 
Vrijdag 27 juli 
19.30  Oecumenisch Avondgebed in de Dorpskerk 
 
 
Speciale aandacht voor: 
Dinsdag 31 juli 
14.30  Mikkelhorst, gezamenlijk theedrinken voor thuisblijvers 
 
 
Woensdag 15 augustus 
19.30   Redactie Gemeenteblad 
 
Vrijdag 31 augustus 
19.30  Oecumenisch Avondgebed in de Dorpskerk 
 
 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 
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Vredesgemeente             in deze tijd 
 
Op een bijeenkomst van predikanten in het voorjaar hield Prof. Fernando Enns 
een inleiding over Vredes-gemeente in deze tijd. 
Fernando Enns is sinds kort hoogleraar aan het seminarie en aan de Vrije 
Universiteit met als leeropdracht vredestheologie. Hij is actief geweest binnen de 
Wereldraad van Kerken en is de initiator geweest van het Decennium om geweld 
te boven te komen (2000-2010). 
In 6 punten gaf hij de aanwezigen een aantal overwegingen. 
Die zes punten zou ik wel de komende  tijd de revue willen laten passeren en 
daar mijn eigen gedachten bij plaatsen. 
 
1. ‘De vredeskerk is diep geworteld in een troostende en krachtgevende 
spiritualiteit. Zij is een vierende en verkondigende gemeenschap.’ 
 
Als ik dat zo hoor dan komen een paar dingen bij me op. 
Er was een tijd dat het vredes-getuigenis bij de Doopsgezinden en bij anderen 
vooral een zijspoor was. In de gemeente waren ook wat mensen die een 
bijzondere belangstelling hadden voor het vredesgetuigenis. En lange tijd was 
het dat vredesgetuigenis eigenlijk ook wat beperkt tot het afwijzen van oorlog en 
oorlogs- en gewapend geweld. 
Dat vrede een alles omvattend levensgebied was en is, dat werd zo niet ervaren. 
De een was voor liturgie, de ander voor vrede, een derde voor hulpwerk een 
vierde voor zending. En zo ontstonden bij de Doopsgezinden en bij andere 
kerken ook de verschillende groepen; een zendingsvereniging, een diaconale 
groep, een vredesgroep, een liturgiegroep.  
Dat is wat anders dan wat we hierboven lazen: diepgeworteld in een troostende 
en krachtgevende spiritualiteit. Een vredeskerk te zijn, is diep geworteld. Niet 
een bijzondere belangstelling van een apart groepje mensen. Diep geworteld.  
Het behoort tot het wezen van de kerk om vredeskerk te zijn. De kerk, de 
gemeente kan niet anders dan vredeskerk zijn. Dat viert zij en dat verkondigt zij. 
Daarvoor komt zij bijeen, of beter gezegd, ze komt bijeen omdat zij vredeskerk 
is. 
 
Omdat zij dat viert in haar lied, in haar gebed, in haar verkondiging, in haar 
goedgevigheid, in haar samenzijn en in haar uitstraling. 
Dat geeft haar kracht, dat geeft haar troost al was het maar omdat zij dan is wat 
ze is. En daarmee moeten we het doen. We kunnen niet anders dan een 
vredeskerk zijn en dat bepaalt onze spiritualiteit. 
  
Gabe Hoekema 



Doopsgezinde Gemeente Haren 
 

 
17 
 

 

Opbrengst Paasproject 
 

In Haren hebben de kinderen van de zondagsschool dit jaar extra stilgestaan bij 
de 40 dagen tijd. Dit hebben ze gedaan adhv het project "Voor de verandering", 
van Kerk in Actie. Dichtbij ons èn ver weg bidden mensen om verandering in hun 
persoonlijke leven of in de situatie in hun land.   

De kinderen kregen een spaardoosje mee naar huis. In een bijbehorend boekje 
konden  de kinderen tips vinden om tijdens de 40dagentijd de wereld om hen 
heen een stukje beter te maken. Hierbij moet je denken aan kleine 
veranderingen zoals o.a.: spontaan de tafel dekken, niet snoepen, iemand een 
complimentje geven, netjes eten, je broertje laten uitspreken, een klusje doen 
voor een ander. 

Daarmee verdienden ze tevens geld in hun eigen spaardoosje.  Dit geld is 
bestemd voor een goed doel, voor Oxfam Novib. Want daar kunnen we heel 
concreet voor andere kinderen en ouders een verandering teweeg brengen.  

De kinderen hebben door al hun goede woorden en daden met elkaar het bedrag 
van €83,69 ingezameld!!!  

Geweldig wat een bedrag!!! 

 

Het Jeugdfonds had toegezegd om dit bedrag te verdubbelden! Wat waren de 
kinderen daar blij mee!! 

En daar bovenop kwam ook nog eens de collecte van een kerkdienst van 
€57,20, met dank aan de gemeenteleden. 

Het totaal dat we aan Oxfam Novib kunnen schenken is dus €224,58!!!! Wat een 
mooi bedrag!!!  

Het leuke aan Oxfam Novib als doel is dat je kunt zien wat er gedaan wordt met 
je donatie. Wij geven met dit bedrag: 

3x schoondrinkwater a €20,=, 1 schaap €75,=, 10 kippen €16,=, 1 geit 
€36,=, 50 bomen planten €15,=, 1 schoolkit €24,= 
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Zie wat voor moois je voor een ander kunt betekenen!!  Heel erg bedankt voor 
jullie inzet!  

Tonny van Rede 

 

De mens en de kunst 
 
Onder het thema ‘De mens en de kunst’ biedt de doopsgezinde gemeente Haren 
het komende seizoen 4 momenten om op verschillende manieren onze 
verhouding tot kunst vorm te even. 
Iedere belangstellende is van harte welkom. 

 
 
Op zondag 7 oktober is het thema: ‘Verbeelding van Verhaal’. 
 
Naar aanleiding van een of meer Bijbelverhalen hebben we van 10 tot 12 uur de 
tijd om dit verhaal te verbeelden door de schilderen, of als dat niet echt wil 
lukken door zelf een verhaal er tegenin te schrijven of een gedicht te maken. 
Marjolein Uitham zal ons begeleiden bij het creatieve deel van de ochtend. Gabe 
Hoekema zal de Bijbelverhalen kort inleiden  
 
Op Donderdag 8 november is Drs. Saskia van Lier uitgenodigd om wat te 
vertellen over kunst in de Groninger kerken. Saskia van Lier heeft zich 
gespecialiseerd in het middeleeuws christendom en in de kerkbouw en 
iconografie. 
 
Op Donderdag 24 januari 2012 zal Drs. Petra Bolhuis een lezing houden met als 
titel: ‘In invloed van kunst op de mens’. Drs. Petra Bolhuis is filosofe en 
orthopedagoge en al vele jaren als docente bij de Senioren Academie en diverse 
andere HOVO's in Nederland werkzaam. 
 
Op een nader de bepalen avond in maart zal een film vertoond worden, die ofwel 
zelf kunst is, of over kunst gaat. 
Suggesties zijn van harte welkom. 
 
Allen bijeenkomsten, die afgezien van 7 oktober in de avond plaats vinden 
worden gehouden in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente Haren, Nieuwe 
Stationsweg 1A. 
 
Nadere inlichtingen / commentaar bij Geert Christians, Hendrik Blanksma, Ger 
Zijlstra, Gabe Hoekema. 
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        Juni 2012 

Geachte Kerkenraad, 
 
Stichting Veelkleurige Kansen (SVK) richt zich tot u met het dringend verzoek om 
steun. 
Niet alleen steun in gebed, maar liefst ook steun in financiële en/of materiële 
bijdragen. 
 
Stichting Veelkleurige Kansen werd opgericht door Doopsgezind Predikante Jolan 
Banai-Gaaikema. 
Zij werkte in de tachtiger jaren in Suriname. Zij huwde daar en kreeg daar 
kinderen. Zij ontdekte dat daar vooral in het binnenland veel armoede is. Dat 
scholing daar met name in het Nederlands, wat de officiële taal is, achter loopt 
en dat kinderen uit het binnenland dus achterstanden oplopen. Zij nam dus veel 
kinderen van alle voorkomende bevolkingsgroepen in haar pastorie op, zodat zij 
betere scholing en voeding konden krijgen. Jolan Gaaikema ging eind vorig jaar 
met emeritaat en keerde vorige maand terug naar Suriname om als coördinator 
het werk van VSK te stimuleren. Dat doet zij in nauwe samenwerking met de in 
Suriname zelf mede door haar opgerichte ‘tegen-stichting’, die in het land zelf de 
hulpprojecten initieert en uitvoert. Zij houdt wekelijks een logboek bij, dat op de 
web site wordt gepubliceerd, zodat men ook in Nederland op de hoogte kan 
blijven van hetgeen ginds speelt en wordt gedaan met uw geld. 
 
Aan u als geloofsgemeenschap willen wij vragen of u de daad bij het woord wilt 
voegen en ons wilt steunen. Dat kunt u doen door een éénmalige of jaarlijkse 
collecte. U kunt met uw gemeente ook één van onze projecten tot uw jaarproject 
maken. Bijvoorbeeld door één of meer van de kinderen, die door SVK worden 
gesteund financieel te ‘adopteren’ volgens ons, in samenspraak met de 
Vereniging Kinderhulp Suriname in ontwikkeling zijnde sponsorplan. 
 
Speciale aandacht vragen wij voor ons project in Sunny Point. In deze buitenwijk 
van Paramaribo is het leven niet gemakkelijk. Er is sinds kort wèl elektriciteit, 
maar nog geen waterleiding. Soms hebben de mensen een regenton op hun erf 
staan, zodat zij in elk geval tijdens de regentijd drinkwater hebben. Het is een 
arme wijk, waar nog geen school is. Vaak werken beide ouders buiten de deur. 
De vele, kleine kinderen zijn alleen, lopen over de zandwegen en raken vaak 
betrokken bij ongelukken. In deze wijk zijn te weinig voorzieningen voor 
kinderen. Er is een kleine gemeente van de Evangelische Broederschap Suriname 
in oprichting. Deze gemeente-in-opbouw houdt kerk onder een oud zinken dak 
naast een huis. De mensen zitten dan op plastic tuinstoelen en met een wit laken 
wordt een tafel omgetoverd tot spreekgestoelte. Jolan is medio deze maand 
samen met de zondagschoolleiding begonnen met het houden van 
kindermiddagen. Gestart met 1 middag in de week, maar met de bedoeling dit 
uit te breiden. Zo worden de kinderen van de straat gehouden en leren zij 
samenspelen. 
Op de verlanglijst staat méér: 20 blokfluiten voor muziekles, een electronisch 
orgel (er wordt nu a capella gezongen) en voor de toekomst een kerkje met 
ruimte ook voor kindermiddagen en muziekles. Het is de bedoeling in die ruimte 
dan ook naailessen te gaan geven, zodat moeders beter rond kunnen komen. 
Voor die bouw is natuurlijk gereedschap nodig, maar óók geld voor inrichting en 
iets als een kerkklok. 
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Wij hopen dat u komend seizoen ons op de één of andere manier wilt steunen en 
wensen u een gezegende tijd toe met uw gemeente. 
 
Met broederlijke groet, 
Theo te Winkel, voorzitter 

Zondagmiddag 24 juni 
 
Er was veel regen en triest weer deze dag. 
 
's Middags gingen wij naar een kooruitvoering van onze dochter Margriet. 
 
Het koor "Ten Toon" gaf haar zomerconcert in het kerkje van Feerwerd.  
 
Er werd erg mooi gezongen en na het zingen was er een high-tea. 
 
De koorleden hadden allemaal iets lekkers meegenomen en voor 5,00 euro 
mochten we hiervan eten zoveel wij wilden. 
 
Het was een mooie middag en op de terugweg moest ik denken: "Is dit het 
leven". 
 
De één heeft een talent om mooi te kunnen zingen, de ander luistert er naar en 
geniet er van. De één geeft en de ander ontvangt en samen heb je het goed. 
 
Het hoort zo eenvoudig, toch was er van de gevende veel inzet nodig om tot zo'n 
mooi resultaat te komen, op meerder gebied: iedere week oefenen onder leiding 
van een muzikale dirigent, een plaats regelen waar je kunt optreden, enz. 
 
Voor mij was het even in een andere wereld zijn, dan die, van het nieuws in de 
kranten en op de TV. 
 
Goed dat er mensen zijn, die op deze manier invulling aan hun leven geven en 
anderen daardoor bemoedigen en blij maken. 
 
Een klein bericht als reactie op de oproep van Anco: "Klim in je pen" in het 
gemeenteblad van juni. 
 
Tineke Koorn 
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Reisje zusterkring 
 
Het reisje van de zusterkring is di
We verzamelen om 13.00 uur in de Voorhof.
De kosten bedragen 30 euro en zoals ieder jaar is de bestemming geheim!
Aanmelden bij Aafke tel. 5341811 (niet in juli) of Fenna tel. 3128554 
voor 25 augustus. Ook als je niet gaat, horen we dit graag.
Wie wil/kan er rijden? Na de maaltijd zijn we om ca. 20.00 weer thuis.
Allemaal nog een mooie zomer en tot ziens, 
 

GEBED: 
 
Heer/Ene, geef dat ik kan troosten:
ik weet toch wat het betekent als mensen 
 
Geef dat ik anderen kan begri
ik weet immers hoe het voelt als anderen 
 
Geef dat ik kan liefhebben:
als anderen mij liefhebben voel ik U heel nabij.
 
Heer/Eeuwige wees ons nabij, vandaag, morgen,
als het kan alle dagen van ons leven.
 
Maak dat wij oog krijgen voor 
dat U aan ons, in ons, zichtbaar wilt maken.
 
Dat wij elkaar slechts behoeven aan te kijken,
om te ervaren dat Uw Koninkrijk er 
 
Heer geef ons Uw zegen mee.
Dat het zo mag zijn. 
 
 
Frans Hazewinkel  
(geïnspireerd op een gebed van Fr
Dit gebed was een onderdeel van de dienst van 17 juni.
In deze dienst ging voor Heleen Kieft. Vijf leden van de Bijbelgesprekskring 
assisteerden haar: Mads Haadsma,
en Roelof Nienhuis. 

                                            
 
Zoals al eerder gemeld is ook dit jaar deze grootste collecte in 
onze gemeente succesvol verlopen.
De tussenstand was tot dusver 
giften zijn inmiddels bijgeschreven, waardoor de eindstand nu 
bedraagt € 932 + € 65 = € 997!!
 
Een duidelijk bewijs dat het jeugdwerk in onze gemeente “leeft.”
Onze hartelijke dank aan allen die fi

Doopsgezinde Gemeente Haren 
 

21 
 

 

Het reisje van de zusterkring is dit jaar vastgesteld op woensdag
We verzamelen om 13.00 uur in de Voorhof. 
De kosten bedragen 30 euro en zoals ieder jaar is de bestemming geheim!
Aanmelden bij Aafke tel. 5341811 (niet in juli) of Fenna tel. 3128554 
voor 25 augustus. Ook als je niet gaat, horen we dit graag. 

wil/kan er rijden? Na de maaltijd zijn we om ca. 20.00 weer thuis.
Allemaal nog een mooie zomer en tot ziens, Aafke en Fenna 

Heer/Ene, geef dat ik kan troosten: 
ik weet toch wat het betekent als mensen mij troosten. 

Geef dat ik anderen kan begrijpen: 
ik weet immers hoe het voelt als anderen mij begrijpen. 

Geef dat ik kan liefhebben: 
als anderen mij liefhebben voel ik U heel nabij. 

Heer/Eeuwige wees ons nabij, vandaag, morgen, 
als het kan alle dagen van ons leven. 

Maak dat wij oog krijgen voor Uw Koninkrijk, 
ons, zichtbaar wilt maken. 

Dat wij elkaar slechts behoeven aan te kijken, 
om te ervaren dat Uw Koninkrijk er nu al is. 

Heer geef ons Uw zegen mee. 

(geïnspireerd op een gebed van Franciscus van Assisi) 
Dit gebed was een onderdeel van de dienst van 17 juni. 
In deze dienst ging voor Heleen Kieft. Vijf leden van de Bijbelgesprekskring 
assisteerden haar: Mads Haadsma, Frans en Hansje Hazewinkel,  Tineke Koorn 

                                    Kerstcollecte 2011 

Zoals al eerder gemeld is ook dit jaar deze grootste collecte in 
onze gemeente succesvol verlopen. 
De tussenstand was tot dusver € 932. De laatste toegezegde 
giften zijn inmiddels bijgeschreven, waardoor de eindstand nu 

€ 932 + € 65 = € 997!! 

Een duidelijk bewijs dat het jeugdwerk in onze gemeente “leeft.”
Onze hartelijke dank aan allen die financieel en / of 

 

t jaar vastgesteld op woensdag 29 augustus. 

De kosten bedragen 30 euro en zoals ieder jaar is de bestemming geheim! 
Aanmelden bij Aafke tel. 5341811 (niet in juli) of Fenna tel. 3128554  

wil/kan er rijden? Na de maaltijd zijn we om ca. 20.00 weer thuis. 

In deze dienst ging voor Heleen Kieft. Vijf leden van de Bijbelgesprekskring 
Frans en Hansje Hazewinkel,  Tineke Koorn 

 

Zoals al eerder gemeld is ook dit jaar deze grootste collecte in 

€ 932. De laatste toegezegde 
giften zijn inmiddels bijgeschreven, waardoor de eindstand nu 

Een duidelijk bewijs dat het jeugdwerk in onze gemeente “leeft.” 
of 
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organisatorisch hebben meegewerkt aan dit mooie resultaat. 
Degenen die 3 juni j.l. de dienst hebben bijgewoond ter afsluiting van het 
zondagsschoolseizoen hebben van de jeugdwerkleidster van GDS, ds Y.Krol, 
kunnen horen dat de kinderen hebben meegedaan aan een project van de Novib. 
Met allerlei karweitjes hebben de kinderen van Haren maar liefst € 83,69 
verdiend. Vanuit het Jeugdfonds verdubbelen we dat bedrag. Bovendien is er op 
3 juni nog gecollecteerd voor de Novib. Daardoor is de eindstand voor dit nuttige 
project gekomen op € 225,18. 
In de loop van het jaar zal de zondagsschoolleiding nog een artikel voor het 
gemeenteblad schrijven waarin precies wordt uitgelegd aan welk project het geld 
ten goede is gekomen. 
                                                                        Namens het Jeugdfonds: 
                                                                         T.Koorn-Gulmans                                                                          
P.J.Reidinga secr/penn. 

Adoptieprogramma 
Over de maand april ontvingen we uit de thermometer een bedrag van  €    
43,55  en over juni  €   22,45. 
Voor het tarief basispakket is over de maanden juni t/m augustus een bedrag 
van € 3,75 ingehouden. De totaalstand is met deze mutaties gekomen op   €  
586,30.           
 
L.Huizinga 
B.Huizinga-Lutgendorp 
 

Afsluiting zondagschool 
 
Vrijdag 29 juni was de afsluiting van de 
 zondags-school in AppelbergenNadat ieder-een er was hebben een rondje bos-
golf gedaan. In drie groepjes sloegen de kinderen om de beurt de bal met een 
stok met klomp eraan in de verschillende holes in het bos. Ondanks dat we 
enorm gestoken werden door muggen was het erg leuk en waren de kinderen 
erg enthousiast. Eenmaal terug bij de Appelbergen konden de kinderen even 
spelen totdat we gingen eten: patat! 
 
Helaas moesten we ook afscheid nemen van Jibbe maar ook van Jorn en Luuc die 
volgend seizoen niet meer terug komen. Ze kregen een mooi boek en elk gezin 
kreeg nog een mooie vlieger. 
Volgend jaar beginnen we het weekend van de startzondag door samen te 
kamperen. Tot dan!! 
 
Anne-Geertje Hoekema 
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Beste zusters en broeders, 
 
Het wordt tijd om jullie wat uitgebreider op de hoogte 
te brengen van mijn wel en wee in Turkije. 
Ik heb weliswaar een schrijven aan de Gemeente 
gestuurd voor de Paasweek, maar dat was echt 
gericht op het vieren van de Paasweek. Nu wil ik wat 
meer vertellen over mijn persoonlijk leven in de 
afgelopen periode en in het nu. 
 
Jullie weten waarschijnlijk nog dat ik 2 a 3 dagen, als 
verpleegkundige, met vluchtelingen en asielzoekers in 
Istanbul werkte. Ik ben hier om verschillende redenen 
mee gestopt na 6 jaren.  
Het was een leerzame, interessante periode met 
goede resultaten en ook soms machteloosheid. Het is 

fantastich om mee te maken hoe mensen, in een schijnbaar uıtzichtloze situatie, 
zoveel kracht en moed en doorzettingsvermogen opbrengen om er het beste van 
te maken voor zichzelf en voor hun kinderen. Want veel van de vluchtelingen en 
asielzoekers zoeken met name een betere toekomst voor hun kinderen, qua 
veiligheid, educatie en ontplooiingsmogekijkheden. Er zijn ook mensen in deze 
groep, die uiteindelijk toch terugkeren naar hun land van herkomst, omdat het 
leven hier wel erg zwaar is zonder toekomstperspectief. Ik heb dit alles van 
dichtbij mogen meemaken en dat is echt een verrijking. 
 
Ik ben ook (gedwongen door een idioot werkvergunningsysteem) gestopt met 
het lesgeven aan de Marine-
Academie in Istanbul voor 2 dagen 
per week in 2010. Ik vond dit 
verschrikkelijk leuk werk, mede 
omdat ik het zelf kon invullen en 
omdat ik tijdens de lunchpauzes kon 
zwemmen in een 50 meter bad  en 
mijn hardlooptraininge kon doen op 
een echte atletiekbaan. Het was 
hard werken met lange dagen, maar 
ik deed het met erg veel plezier. Ik 
heb nog steeds contacten met ex-
studenten, o.a. via een booming 
hardloopcircuit in de regio.  
 
Hoe is het nu???? 
Er woont nu nog een Iraanse vluchteling bij mij in huis, maar hij vertrekt half 
Augustus als emigrant naar Vancouver in Canada, waar hij zijn leven kan 
voortzetten. Nasser heeft dan 3 jaren bij mij in huis gewoond en dat is erg lang. 
Ik ben blij voor hem en mij dat hij nu vertrekt. 
Ik woon dan nog met 2 katten in mijn eigen huis en dat zal wel even wennen 
zijn. 
Het dagelijks leven is er niet eenvoudiger op geworden voor mij. Het geven van 
Engelse Taallessen via instituten is steeds minder een optie, omdat de salarissen 
zo slecht zijn geworden, dat ik kan nog beter een soort vuilnisverzamelaar-
carriere beginnen of een soort straathandel starten. 
Ik houd me nu staande met 3 betalende activiteiten;  



Ik ben hardlooptrainingen
daarnaast nog individuele coaching. Deze activiteit gaat wel steeds beter lopen, 
maar in de vakantieperiode is het stil (vandaar de tijd voor deze brief nu). Ik 
vind dit erg leuk om te doen en heb
gevorderde hardlopers. Ik begin naam te maken hier in Istanbul, maar ik moet 
daarvoor wel hard netwerken en zo. Ik reis voor trainingen o.a. naar Ankara en 
houd seminars voor belangstellenden in Ankara en Istanbu
dat mijn leeftijd wel begint te tellen als het om de trainingspraktijk gaat, dus ik 
moet me meer gaan richten op coaching. De trainingspraktijk is wel het leukste 
om te doen. Ik train nu met groepen en individuen in parken en in het gro
Belgradobos en op een atletiekbaan. Dit alles aan de Europese kant van Istanbul. 
Ik probeer ook wel trainingen op te zetten aan de Aziatische kant, maar dat gaat 
erg moeizaam.  
De mentaliteit/cultuur van de Turken helpt ook niet echt. In Nederland is e
eerste vereiste van een trainingsgroep;  het binnenhalen van expertise voor 
trainingen en coaching. Hier is dat anders; men begint gewoon en gebruikt 
Internet voor tips en adviezen. Het aantal uit/afvallers met blessures is groot in 
de startperiode en gedurende races.
Ik ben de trainer van een groep van 1200 sporters in Istanbul, maar daar zit rijp 
en groen tussen en ook in verschillende sporten 
als mountaineering, triatlon,  orientatieraces, 
mountainbiking, swimming en ultramarathons. 
De hoofddoelstelling van de groep is het 
bijeenbrengen van geld via sportactiviteiten, 
voor charitatieve instellingen in Turkije. De 
groep doet dit nu voor het 4e jaar en is heel 
succesvol. Ik geloof dat ze totaal voor 3 Milioen 
Dollar hebben ingezameld tot op heden. 
(www.adımadım.org.com)
Een van de leden heeft vorige maand de Gobi
woestijn marathon samen met zijn vrouw 
volbracht. Sommigen doen de Mont Blanc 
marathon en vergelijkbare extreme competities. 
In July doen 20 leden mee a
 
Mijn 2e activiteit is strolling in Istanbul
Ik ben hiermee in 2009 begonnen. Ik vind dit erg leuk om te doen, omdat ik 
graag Istanbul laat zien aan anderen 
op sleeptouw neem buiten de hotspots e.d. Ik 
doe dit voor groepjes van maximaal 4 personen 
en ik trek per groep een halve dag uit. Clienten 
kunnen kiezen uit een aanbod en dan gaan we op 
stap, want het zijn wandeltochten. Soms gebruik 
ik bij deze wandelingen bestaande routes, maar 
vaak maak ik de routes zelf. De inbreng van de 
groepsleden is vrij groot.  
Het leuke van dit werk is dat je makkelijk 
contacten legt omdat de groepen klein zijn. De 
clienten kiezen bewust voor deze vorm, omdat de 
grote groepen alleen de hotspots aandoen en 
omdat  dat ook erg veel wachten betekent. 
Clienten vragen vaak of er veel gewandeld wordt 
tijdens mijn wandelingen. Als ik zeg; ´alleen 
maar!!!!´  dan is het goed.  Of een echtpaar dat 
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dlooptrainingen gaan geven aan groepen en individuen en doe 
daarnaast nog individuele coaching. Deze activiteit gaat wel steeds beter lopen, 
maar in de vakantieperiode is het stil (vandaar de tijd voor deze brief nu). Ik 
vind dit erg leuk om te doen en heb ook redelijk veel succes met beginnende en 
gevorderde hardlopers. Ik begin naam te maken hier in Istanbul, maar ik moet 
daarvoor wel hard netwerken en zo. Ik reis voor trainingen o.a. naar Ankara en 
houd seminars voor belangstellenden in Ankara en Istanbul. Ik moet toegeven 
dat mijn leeftijd wel begint te tellen als het om de trainingspraktijk gaat, dus ik 
moet me meer gaan richten op coaching. De trainingspraktijk is wel het leukste 
om te doen. Ik train nu met groepen en individuen in parken en in het gro
Belgradobos en op een atletiekbaan. Dit alles aan de Europese kant van Istanbul. 
Ik probeer ook wel trainingen op te zetten aan de Aziatische kant, maar dat gaat 

De mentaliteit/cultuur van de Turken helpt ook niet echt. In Nederland is e
eerste vereiste van een trainingsgroep;  het binnenhalen van expertise voor 
trainingen en coaching. Hier is dat anders; men begint gewoon en gebruikt 
Internet voor tips en adviezen. Het aantal uit/afvallers met blessures is groot in 

edurende races.  
Ik ben de trainer van een groep van 1200 sporters in Istanbul, maar daar zit rijp 
en groen tussen en ook in verschillende sporten 
als mountaineering, triatlon,  orientatieraces, 
mountainbiking, swimming en ultramarathons. 

ing van de groep is het 
bijeenbrengen van geld via sportactiviteiten, 
voor charitatieve instellingen in Turkije. De 
groep doet dit nu voor het 4e jaar en is heel 
succesvol. Ik geloof dat ze totaal voor 3 Milioen 
Dollar hebben ingezameld tot op heden. 

) 
Een van de leden heeft vorige maand de Gobi-
woestijn marathon samen met zijn vrouw 
volbracht. Sommigen doen de Mont Blanc 
marathon en vergelijkbare extreme competities. 
In July doen 20 leden mee aan de zwemwedstrijd over de Bosphorus.  

strolling in Istanbul. 
Ik ben hiermee in 2009 begonnen. Ik vind dit erg leuk om te doen, omdat ik 
graag Istanbul laat zien aan anderen en mensen 
op sleeptouw neem buiten de hotspots e.d. Ik 
oe dit voor groepjes van maximaal 4 personen 

en ik trek per groep een halve dag uit. Clienten 
kunnen kiezen uit een aanbod en dan gaan we op 
stap, want het zijn wandeltochten. Soms gebruik 
ik bij deze wandelingen bestaande routes, maar 

es zelf. De inbreng van de 
groepsleden is vrij groot.   
Het leuke van dit werk is dat je makkelijk 
contacten legt omdat de groepen klein zijn. De 
clienten kiezen bewust voor deze vorm, omdat de 
grote groepen alleen de hotspots aandoen en 

veel wachten betekent. 
Clienten vragen vaak of er veel gewandeld wordt 
tijdens mijn wandelingen. Als ik zeg; ´alleen 
maar!!!!´  dan is het goed.  Of een echtpaar dat 

 

gaan geven aan groepen en individuen en doe 
daarnaast nog individuele coaching. Deze activiteit gaat wel steeds beter lopen, 
maar in de vakantieperiode is het stil (vandaar de tijd voor deze brief nu). Ik 

ook redelijk veel succes met beginnende en 
gevorderde hardlopers. Ik begin naam te maken hier in Istanbul, maar ik moet 
daarvoor wel hard netwerken en zo. Ik reis voor trainingen o.a. naar Ankara en 

l. Ik moet toegeven 
dat mijn leeftijd wel begint te tellen als het om de trainingspraktijk gaat, dus ik 
moet me meer gaan richten op coaching. De trainingspraktijk is wel het leukste 
om te doen. Ik train nu met groepen en individuen in parken en in het grote 
Belgradobos en op een atletiekbaan. Dit alles aan de Europese kant van Istanbul. 
Ik probeer ook wel trainingen op te zetten aan de Aziatische kant, maar dat gaat 

De mentaliteit/cultuur van de Turken helpt ook niet echt. In Nederland is een 
eerste vereiste van een trainingsgroep;  het binnenhalen van expertise voor 
trainingen en coaching. Hier is dat anders; men begint gewoon en gebruikt 
Internet voor tips en adviezen. Het aantal uit/afvallers met blessures is groot in 

Ik ben de trainer van een groep van 1200 sporters in Istanbul, maar daar zit rijp 

an de zwemwedstrijd over de Bosphorus.   

Ik ben hiermee in 2009 begonnen. Ik vind dit erg leuk om te doen, omdat ik 
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veel wilde fotograferen, wat veel tijd kost. Dan zoek ik nog wat fotogenieke 
plekken op met doorkijkjes enzo.  
Ik herinner me dat ik in Amsterdam en Groningen ook vaak mensen meenam op 
wandeltochten in de stad en/of in de Ommelanden. Toeristen die ik op straat 
tegenkwam en die ik voor een kop koffie ging gidsen. Familie en vrienden 
werden wel gek van mij als ik hun weer op ´toer´ nam. 
 
Ik ben ook verbonden aan een Tandartsenpraktijk in Istanbul, waar 
Nederlanders komen om hun gebit te laten rehabiliteren en/of the vernieuwen. 
Zo´n totale behandeling duurt ongeveer 10 dagen en tijdens die periode moet er 
veel worden gewacht op tandtechnische arbeid. Ik bied hun (patient en partner) 
dan aan om een dag met hun te gaan wandelen in Istanbul. Ze waarderen dit 
erg. Ondanks de bijkomende reis- en verblijfskosten voor hun, is deze 
behandeling goedkoper dan in Nederland; het duurt korter en de 
tandheelkundige behandeling biedt perfecte resultaten ook voor de langere 
termijn. En de tandarts spreekt heel goed Nederlands.  Ik verleen ook hulp bij 
het zoeken naar informatie en het oplossen van praktische problemen. Ik vind 
deze activiteit erg leuk om te doen, ook al wisselt het aantal clienten sterk. 
 
Als verlengstuk van strolling in istanbul, bied ik 
orientatieruns voor hardlopers aan in de 
hotspotwijken Sultanahmet en Beyoğlu. Dit biedt de 
hardlopende toerist de mogelijkheid om op een snelle 
manier de eigen verblijfs-wijk te leren kennen. Ik 
vertel tijdens het hardlopen over de 
bezienswaardigheden en soms stoppen we om een 
object nader te bekijken (vooral de uitzichten over de 
Bosphorus en de Maramara-zee zijn hiervoor 
geschikt).   
 
Als derde activiteit, heb ik een dinner at your door 
opgezet in mijn woonbuurt. 
Deze kookservice is bedoeld voor alleenstaande 
buitenlandse inwoners van de wijk die vegetarisch willen eten, actief sporten en 
geen genoegen meer nemen met de zoute, vette doorkookte maaltijden in de 
Turkse restaurants of Thuis-services. Ik kan 5 dagen per week koken voor de 
cliënten en bezorg de vers bereide maaltijd-onderdelen bij hun aan de deur op 
de afgesproken tijd. Dit vergt veel coördinatie en afstemmimg met de cliënten en 
ook met mijn andere activiteiten. Ik moet ook inventief gebruik maken van 
aangeboden ingrediënten en kookmaterialen, om het goed voor elkaar te krijgen. 
Het is een activiteit, dat niet zo good loopt en in de zomervakantie stil valt. Ik 
moet er meer effort in steken om klanten te werven en 
dan vooral klanten die op regelmatige wijze van deze 
dienst gebruik willen maken. 5  klanten, die regelmatig 
mijn diensten afnemen, maakt de activiteit profitable 
en zorgt ook voor ontwikkelingen in menu´s en 
services. Met 10 klanten heb ik het druk, maar is het 
ook winstgevend te maken.  Ik vind het leuk om voor 
andere mensen te koken en te kokkerellen en heb 
daarvoor inmiddels ook een oven aangeschaft en een 
broodbakmachine.  Ik probeer nu om verse vis op het 
menu te zetten, maar ik vind het lastig om vis te 
bereiden en het buiten de deur appetijtelijk te 
presenteren.  
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Zusters en broeders, dit is een heel verhaal 
geworden over mijn activiteiten / 
werkzaamheden om inkomsten te genereren. Ik 
ben er erg druk mee, maar leef eigenlijk op een 
´shoestring´. En dat doet 50% van de andere 
inwoners in Istanbul. Als Nasser is vertrokken, 
wordt het allemaal wat gemakkelijker. Ik vind 
het soms wel jammer dat ik bepaalde 
materialen en dingen niet kan kopen of moet 
uitstellen tot betere tijden ????  
 
Ik ben betrokken bij 2 kerkelijke gemeenten in 
Istanbul. Ik bezoek de kerkdiensten van de Duitssprekende Evangelische 
Gemeinde en assisteer, indien nodig, bij activiteiten binnen en buiten. Ik ken 
daar een paar leuke mensen om mee op te trekken en de vrouwelijke predikant 
is hier op haar plek. Het nadeel is dat het een erg witte Gemeente is. Ik mis er 
de contacten met mensen met andere culturele en mentale achtergronden. 
Daarvoor ga ik naar de Union Church of Istanbul, een Engelssprekende Reformed 
Church. Hier ontmoet ik mijn vrienden met hun verschillende achtergronden uit 
verschillende werelddelen.  
Ik help bij de opvang van vluchtelingen en doe hand- & span-diensten voor de 
Gemeente. Het is een dynamische Gemeente met veel activiteiten, alhoewel de 
rol en functie van de Gemeente in het vluchtelingenwerk vermindert. De 
Gemeente kreeg ook wel erg veel te verstouwen m.b.t het vluchtelingenwerk.  
De kerkdiensten duren vaak 90 minuten met een preek van 35 minuten; erg lang 
hoor!!!  
Ik merk dat de kerkdiensten voor mij belangrijk zijn om even uit de chaos en de 
stress te zijn en om even niets te hoeven doen.  
   
Ik prijs me bevoorrecht dat ik hier kan leven en werken en plezier kan hebben 
met vrienden en vriendinnen, met cliënten en met mijn hardlooptrainingen. Er 
zijn miljoenen mensen in Istanbul en daarbuiten die het minder goed hebben dan 
ik. Ik zal ongetwijfeld, ook na het vertrek van Nasser, vluchtelingen opnemen 
voor een paar dagen en/of een maaltijd; het zij zo.  
Ik heb tegenslagen gehad, teleurstellingen gekend en verkeerde beslissingen 
genomen in de afgelopen 7 jaren.  Daar tegenover staan de mooie ervaringen en 
momenten in mijn werk en prive, maar vooral 
het gevoel en idee, dat ik nu werk doe, dat ik 
graag wil doen. Dit in een stad die mij bekoort 
en tegelijkertijd hoofdpijn kan bezorgen.  
 
Ik voel me goed gezond, leidt een basaal 
leven en ik kan genieten van een mooie 
wandeling in de omgeving, een bezoek aan de 
eilanden, een avond met vrienden rondom de 
dis en/of  de samovar met een glas thee, 
gesprekken over mooie onderwerpen/thema´s 
en plotselinge wendingen in de dag, die zo´n dag een gouden rand bezorgen of 
me aan de rand van de waanzin brengen.  
Dat is het voor dit moment. Ook al lijkt het niet zo, ik denk vaak aan de DGG en 
haar leden en volg de activiteiten via het Gemeenteblad. Ik weet niet of ik 
binnenkort naar Nederland kan komen, maar ik probeer dan zeker naar het 
Noorden te komen en jullie te bezoeken.  
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Tot dan zullen jullie het met dit epistel moeten doen 
of mij volgen via Facebook  
(kees arendz), bellen via Skype (kees.arendz) 
en/of  lezen www.istanbuleasy.info.com  Ik wens 
jullie een goede opening van het seizoen, een 
succesvolle Monumentendag en een jaar toe met 
veel activiteiten en gebruis.  
Broederlijke groet   Istanbul, 04072012 
Kees Arendz 
 
 
 
 
 

Verslag jubileum Landelijke Federatie van 
Doopsgezinde Zusterkringen in Mennorode. 
 
Op 15 mei j.l. waren op Mennorode zo’n 200 zusters bij elkaar om het jubileum van 
de LFDZ te vieren. Er waren al weer tien jaar voorbij gegaan sinds de vorige 
jubileumviering in Apeldoorn. 
Het thema van deze jubileumdag was: Doopsgezinde vrouwen in de toekomst. 
De jubileumcommisie en het Werkcomité hadden een fantastisch programma voor 
ons in petto. 
Na de ontvangst (met koffie en gebak) heette zr. Antje van Dijk, als voorzitter van de 
LFDZ, ons welkom.  
Zij gaf ons ook uitleg over het Anna Zernikefonds , dat onlangs is opgericht en 
waarvoor wij in ons jubileumjaar geld bij elkaar hebben gebracht. 
 
De jubileumcommissie bestaande uit de zrs.: Hermie Dorman, Ida Feijen, Lize 
Koning, Gerda Stieva, Jolanda Valk en Marieke Wellink had voor ons “60 jaar LFDZ 
in flitsen” bij elkaar gezocht, die op grote schermen in de zaal werden vertoond. 
Na de pauze in het ochtendprogramma ging ds. C. Cornelissen voor in een 
bijzondere viering.  Zij preekte over Genesis 38: 12 – 26. Natuurlijk kwamen de 
vrouwen regelmatig voor in de viering, in woord en lied. We deelden druiven met 
elkaar, de vruchten van de Wijnstok. 
Na de viering  konden we aanschuiven aan een lunchbuffet in de Schaapskooi. 
Uiteraard was het eten prima verzorgd, dat kennen we van Mennorode. (Je eet daar 
altijd te veel!) 
 
Het middagprogramma begon met een aantal workshops: 

1. Zingen  
2. Wandelen met de boswachter 
3. Ismakogie  (een bewegingsleer) 
4. Vrouwen en vrede 
5. Lectio Divina  
6. Blind ziende zijn, kunst voelen en beleven 
7. Mandela tekenen  

 
Na de pauze werden we getrakteerd op een voorstelling van Kees Posthumus en 
Juul Beerda (bekend van hun optreden in het jubileumjaar van de ADS in 2011: 
Menno Simons). 
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Hun optreden was speciaal geschreven voor dit jubileum. Allerlei aspecten van onze 
zusterkringen kwamen aan de orde. Ze hadden ruimschoots geput uit de oude 
notulen. Zo kwamen o.a. de speld,  het breien en de Espeleta (ijs met advocaat, 
slagroom en hagelslag erop) aan bod. 
Regelmatig kon de zaal meezingen met hun liedjes, zoals “Zeg ken jij een Bijbel-
vrouw ?” (Zeg ken jij de mosselman). 
De tijd vloog om en we hebben hier allemaal erg van genoten, ook de broederen die 
aanwezig waren namens diverse instellingen.  
Na afloop van dit programma-onderdeel  weren we getrakteerd op een hapje en een 
drankje (prima verzorgd door Mennorode). 
 
Daarna verlieten de zusters, die alleen voor het Jubileum waren gekomen, ons en 
konden diegenen die in verband met de jaarvergadering op woensdagochtend 
zouden blijven overnachten, aan tafel. 
Zij werden getrakteerd op een drankje naar keuze, aangeboden door Mennorode. 
’s Avonds werden we verrast met de opnamen van het programma van Marijke Kots 
die ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de LFDZ in Orpheus (Apeldoorn) 
optrad. 
Na een sfeervolle dagsluiting, verzorgd door het Werkcomité werd er nog gezellig 
nagepraat in de serre van Mennorode (met en zonder Espeleta!) 
 
Het was echt een jubileumviering de LFDZ waardig!!! 
Alle lof voor de jubileumcommissie en het Werkcomité en op naar de 70!! 
 
Francien Iwema-Schipper  
(voorz. GFDZ en AB-lid LFDZ) 
 
NB. De acties voor het Anna Zernikefonds hebben € 4.100,00 opgebracht!!!  
  
 
Doopsgezind fonds voor vrouwelijke predikanten, het  Anna Zernikefonds. 
Het doopsgezinde Anne Zernike-fonds wil wereldwijd vrouwelijke, doopsgezinde 
theologiestudenten ondersteunen in de hoop dat zij worden toegelaten tot het ambt 
van predikant. In veel landen bestaat die mogelijkheid namelijk nog niet. Anne 
Zernike was de eerste vrouwelijke predikant van Nederland. In 1911 beklom zij de 
kansel van de doopsgezinde kerk in Bovenknijpe (Friesland). 
De oprichters van het gelijknamige fonds constateren dat wereldwijd doopsgezinde 
vrouwen vaak wel theologie kunnen studeren, maar nog geen predikant kunnen 
worden, in met name Afrika en zuidelijk Amerika. 
Het fonds wil vrouwen bemoedigen en de positie van vrouwelijke theologen 
verbeteren. Het fonds gaat een award uitreiken aan gemeenten die, voor het eerst, 
een vrouw in het ambt beroepen. 
. 
Het Fonds kent een zelfstandig bestuur en is ondergebracht bij Doopsgezind Wereld-
werk. 
Het Anne Zernike Fonds is op 6 november 2011 in Bovenknijpe gepresenteerd. 
De financiële steun is niet gericht op de theologie studie maar op het verwerven van 
een positie in de gemeente gelijkwaardig aan die van de mannen. 
 
Het initiatief voor het oprichten van dit fonds is genomen door zr. Antje van Dijk 
(voorz. LFDZ), ds. Thijn Thijink, ds. Coot Winkler prins en ds.Christien Duhoux. 
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Nieuwe zaal, foyer en entree voor de 
bouwvak gereed!! 
Prachtig wordt het! Al zeggen we het zelf….  

Maar gelukkig vinden ook vele anderen de 

nieuwe grote zaal, de ruime foyer en de nieuwe 

entreepartij een zeer welkome aanvulling op wat 

Buitengoed Fredeshiem haar gasten tot nu toe al 

te bieden heeft. De bouwers van BAM en 

installateur Brouwer Tuk zorgen ervoor dat alles 

perfect op schema loopt en dat de bouw voor de 

bouwvak wordt opgeleverd. 

Na inrichting betekent dat, dat vanaf begin 

augustus de nieuwbouw in gebruik kan worden 

genomen en dat we dan o.a. een nieuwe zaal 

voor 120 gasten hebben!  

 

Pianoleerlingen tijdens Zondag 
Matinee 
Leerlingen van Muziekpraktijk Steenwijk geven 

zondag 1 juli een concert op Buitengoed 

Fredeshiem. Docente Jeannette Kostwinder en 

haar leerlingen brengen op piano een gevarieerd 

programma. Het pianoconcert vindt plaats tijdens 

de ZondagMatinee van Buitengoed Fredeshiem 

en begint om 15.30 uur. De entree is gratis. Na 

afloop wordt een warm/koud buffet geserveerd. 

 

De leerlingen spelen van klassiek tot pop en rock 

en roll. Naast Chopin en Bach klinkt muziek van 

Adèle en Eric Clapton.  
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Al 55 jaar op Fredeshiem 
De medewerkers van Fredeshiem werden 

dinsdag j.l. door de familie Winkler Prins verrast 

met een taart. 55 jaar is de familie al trouwe gast 

van Fredeshiem, van grootouders, kinderen tot 

kleinkinderen. Grootvader Jan is zelfs de 

initiatiefnemer geweest van de oprichting van de 

Vereniging van Vrienden van Fredeshiem, die 

momenteel ruim 500 leden telt. Deze week 

vierden ze dit bijzondere jubileum. En wij 

mochten meegenieten. Dank!  

 

Maandaanbieding Familiedag.nl: 
Art&Craft 
Beleef met uw familie, vereniging, club of buurt 

een inspirerende en creatieve fietsronde! Tijdens 

dit arrangement schildert u bij Atelier Marèl in De 

Pol uw eigen kunstwerk op doek of oud hout en 

maakt bij Kaarsenrecycling ‘Het Tweede Lichtje’ 

uw eigen kaars. In de droogtijd van de kaars 

krijgt u een boeiende lezing over de 

achtergronden van kaarsenrecycling. Na een 

heerlijke lunch bij Buitengoed Fredeshiem 

bewandelt u het Inspiratiepad. En als u deze 

maand reserveert ontvangt u na de wandeling bij 

de koffie/thee gratis iets lekkers! …  

 

Nú vanaf € 295,- in één van onze 
huizen! 
Geniet van ons prachtig stukje Nederland tijdens 

een korte vakantie in één van onze comfortabele 

vakantiehuizen, het boerderijtje of 

gastenverblijven. Nu extra voordelig geprijsd! 
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Creatieve Weekend Workshop 18/20 
aug. 
Zoals u weet organiseren wij zelf arrangementen 

incl. programma: seniorenvakanties, quilt-

midweken, Leeftocht-programma's, muzikale 

arrangementen, e.d. 

Daarnaast komen bij ons veel groepen, zoals de 

quiltgroepen van Dineke Ugen en Hedy 

Verstoep. Zij organiseren nu een Zomerse 

Weekendworkshop van zat 18 t/m zon 20 

augustus. Het is een volledig verzorgd creatief 

weekend met de workshop 'Ontdekkingstocht 

met Transferverf (strijkverf)'. Ook brengt u een 

bezoek aan de Shakespearevoorstelling in 

Diever. Voor meer info: bel Buitengoed 

Fredeshiem, tel (0521) 535100. 

 

Artikel over Fredeshiem in Recreatief 
Totaal 
Onlangs zijn wij overgegaan op nieuw bed- en 

tafellinnen. Kwaliteitsverbetering en 

kostenbesparing waren daarbij de 

uitgangspunten. Met Jan Willem Helmink van 

Starlinen kwamen we zo tot een prettige 

samenwerking. In het blad Recreatief Totaal 

werd hierover een artikel geschreven.  

 

  

 

. 
Onze adresgegevens:  

Buitengoed Fredeshiem  
Eiderberg 2 
De Bult, NJ 8346 KJ  

 

 

 

 
 
 



 
 

 

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-mailgbrusewitz@-
dggroningen.doopsgezind.nl 
 
Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195 
(bereikbaar b.v.k. op maandag tot en 
met donderdag tussen 8:30 en 9:15. 
Ook op andere momenten kunt u mij 
thuis treffen of een boodschap 
inspreken. (In dringende gevallen buiten 
de vakantie kunt u ook bellen met 06 
51516030), e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 
 
Kerkenraad 
Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-
271010, e-mail fbusscher@home.nl 
 
Secretaris – E. van Drooge, tel. 050-
5342064, e-mail evandrooge@home.nl 
 
Boekhouder - G. Koopmans 
Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 
tel. 050-5261812, e-mail: 
gerritkoopmans@gmail.com 
ING-Giro 824906 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 570142547 t.n.v. 
Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 
Gemeente, Zuidhorn 
 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053 
Internetadres: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 
 
 
Lay-out 
Frans Riepma 
 

Druk: 
Anco de Vries 
Loek Huizinga 
Pijke Vossestein 

 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  
K. van der Werf, tel. 0511-543270;  
06 305 25 130 Julianalaan 14, 9285 NB 
Buitenpost 
 
Kerkenraad 
Voorzitter: A.A. de Vries, tel. 050-
5348227, e-mail: ancodevries@home.nl 
 
Secretaris: H.J. Blanksma, Kerkstraat 
22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 
e-mail: hj.blanksma@home.nl 
 
Leden: P.J.Reidinga en zr. L.C.G. 
Salomons-Amelo 
 
Boekhouder: R.J. Nienhuis, tel. 050-
5340109 
Postgirorekening: 826741 
Bankrekening: 21.02.56.184 
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 22 augustus 2012. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 15 
augustus 2012 bij de respectievelijke 
redactie-leden. 

 
Redactie Groningen:  
J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 
tel. 050-5798640, 
d.j.tuinstra@versatel.nl 
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 

 


