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What if God was one of us, 
just a stranger on a bus? 
door Jacob H. Kikkert 
 
De Amerikaanse zangeres Joan Osborne werd in 1995 wereldwijd bekend met 
haar enorme hitsingle ‘One of Us’. Voor mij heeft dit nummer altijd al iets te 
maken met wat wij in de kerkelijke traditie ‘Epifanie’ zijn gaan noemen. 
Overigens heeft ook iemand als Tom Naastepad voor Epifanie een mooi lied 
gemaakt. Het gezang 166 in het Liedboek voor de Kerken verwoordt Epifanie als 
de doorbraak van Gods licht in deze wereld aan de hand van drie verhalen in het 
Nieuwe Testament: de wijzen uit Anatolië die het kind in de kribbe bezoeken, de 
doop van Jezus in de Jordaan en het teken van Jezus in Kana. Waar gaat het 
om? In de verhalen over Jezus wordt uitgesponnen dat daarmee het wezenlijke 
van God in de wereld aan het licht komt. Ze verschijnen bovendien als verhalen 
die iets van ons menselijk bestaan onthullen. De verhalen over Jezus 
beantwoorden aan de existentiële en paradoxale structuur van ons bestaan: een 

bestaan dat  ogen-
schijnlijk allemaal zo 
zinloos lijkt, zo 
vluchtig.  Maar 
tegelijk leggen we er 
ons niet bij neer en 
blijven we zoeken 
naar de zin van het 
bestaan.  
 
Die zoektocht van de 
mens klinkt door in 
de teksten over 
Jezus. Ook die 
kennen het grauwe 
van dit bestaan: 
reeds de geboorte-
verhalen omtrent 
Jezus spelen zich in 
een dreigende con-
text af. De confron-
taties met dreiging, 
lijden wantrouwen 
onrecht, verraad en 
dood zijn vervolgens 
een constante rode 
draad in de Evan-

gelieverhalen. En tegelijkertijd klinkt voortdurend de oproep om het bestaan te 
vertrouwen, om de angst los te laten en het bestaan te zien als iets wat tot 
verwondering leidt - negatief of positief.  Diezelfde verwondering vind je ook bij 
Jezus: de verwondering om de mens, over de wereld, over de gebondenheid aan 
het aardse en de hoop op het hemels. Maar ook de negatieve verwondering over 
het lijden en de angst. Jezus kent het bestaan, zeggen de verhalen. Hij heeft het 
ten diepste gepeild. En God was daarin. Het leven van Jezus is één grote vraag 
aan een ieder die zijn verhaal hoort: heb je oog voor hoe het leven door God 
gedragen wordt?  
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Het christelijk geloven  beweert dat ‘vertrouwen’ uiteindelijk het wachtwoord van 
dit bestaan is. Ze bergt in zich de kern van de boodschap die in Jezus ontdekt 
kan worden. Beter. Die geschonken wordt aan de zoekende mens: te vertrouwen 
in dit bestaan omdat hij zich gedragen weet. Daarover gaat het verhaal van 
Jezus, in al zijn veelzijdige en soms zelfs mystieke vertolking. Bijvoorbeeld in het 
verhaal van Petrus die naar de oever wil waar Jezus wandelt, en plotseling bang 
wordt voor de diepte, blijkt hoezeer vertrouwen, of verlies aan vertrouwen, hoort 
tot onze menselijke existentie.  
In Jezus verschijnt het beeld van vertrouwen, in plaats van dat van angst. Jezus 
is een permanente oproep het er maar op te wagen, te vertrouwen in de zin van 
het bestaan. Of zoals hij zelf zegt: vreest niet! 
 
In de song van Joan Osborne treffen we volgend fragment aan: 
 
‘If God had a face    ‘Als God een gezicht had, 
what would it look like    hoe zou dat eruit zien 
and would you wanna see it  en zou je het willen zien 
if seeing it meant     als dat zou betekenen 
that you would have to believe  dat je ook moet geloven 
in things like heaven and in Jesus in dingen zoals de hemel 
and the saints     en Jezus en de heiligen 
and all the prophets?‘   en alle profeten?’ 
 
Op deze vraag zal de christen antwoorden, dat Jezus het gelaat van God is. 
 
Joan Osborne op Youtube: http://youtu.be/B4CRkpBGQzU 
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Nicolaas Beets 
Door Loek Huizinga 

 
Velen van u zullen bij het lezen van de naam Nicolaas Beets een ‘Aha-Erlebnis’ 
hebben. Nicolaas Beets kwam voor op de verplichte boekenlijst van het 
middelbaar onderwijs.  
Wie herinnert zich niet de Camera Obscura, het bekendste boek van Beets, 
waarbij hij de lezer een spiegel voorhoudt van het dagelijks leven in zijn tijd. Dit 
boek is naast de bijbel waarschijnlijk het meest herdrukte werk. Ook nu wordt 
het nog steeds uitgegeven  met leuke illustraties. 

 

 

 
Nicolaas Beets, 1814-1903 

Wie was eigenlijk Nicolaas Beets? 
 
Nicolaas Beets werd in 1814 geboren in 
Haarlem als zoon van een apotheker. Hij 
studeerde aan de toen nog academie van 
Leiden, waar hij in 1839 summa cum 
laude promoveerde tot doctor in de 
theologie. In 1840 werd Beets beroepen 
tot predikant aan de NH kerk in 
Haamstede. 
 
Hij trouwde in hetzelfde jaar met Aleida 
van Foreest. Met haar kreeg hij 9 
kinderen. Zij stierf in het kraambed in 
1853. 
In 1854 werd Beets beroepen naar 
Utrecht. In 1856 trouwde hij met Jacoba 
van Foreest, een zuster van Aleida. Met 
haar kreeg hij 6 kinderen. Uiteindelijk 
zou Beets 6 van zijn kinderen overleven.  
 

 
Van 1874 tot 1884 was hij hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit van Utrecht. 
 
Beets schreef proza, poëzie en preken. Zijn bekendste werk is de Camera 
Obscura dat hij schreef onder het pseudoniem Hildebrand. De eerste versie 
verscheen in 1839. Hij bleef steeds verhalen toevoegen tot het boek in 1851 zijn 
definitieve vorm kreeg.  
 
Wie herinnert zich niet de prachtige humoristische verhalen in dit boek: De 
familie Stastok, 
De familie Kegge, Een onaangenaam mensch in de Haarlemmerhout en Hoe 
warm het was en hoe ver! 
 
De poëzie van Beets wordt op een enkele uitzondering na niet bijzonder 
gewaardeerd, behalve zijn gedicht: De moerbeitoppen ruischten. 
 
Beets overleed in 1903 op 88-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. In 1962 
werd in de Haarlemmerhout het Hildebrandmonument onthuld van de 
beeldhouwer prof. Jan Bronner. 
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                                       De moerbeitoppen ruischten 
 

                                         De moerbeitoppen ruischten; 
                                                 God ging voorbij; 
                                        Neen, niet voorbij, hij toefde 
                                                En sprak tot mij. 
 
                                        Sprak tot mij in de stille, 
                                                De stille nacht. 
                                       Gedachten die mij kwelden, 
                                       Vervolgden en ontstelden, 
                                              Verdreef hij zacht. 
 
                                       Hij liet zijn vrede dalen 
                                                Op ziel en zin. 
                                      ‘k Voelde in zijn vaderarmen 
                                       Mij koestren en beschermen 
                                                En sluimerde in. 
 
                                       De morgen die mij wekte 
                                             Begroette ik blij. 
                                      Ik had zo vredig geslapen 
                                     En Gij, mijn schild en wapen 
                                             Waart nog nabij. 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

  
 
 

Woensdag   25 januari  
20.00 uur   Wijk Paddepoel/Selwerd 
20.00 uur   Helpmankring 
 
Donderdag    26 januari 
14.30 uur   Paterswoldsewegkring 
20.00 uur    Broederkring 
 
Vrijdag    27 januari   
20.15 uur   Gitaristenpodium; 
    Marcin Dylla 
Zaterdag   28 januari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag   29 januari   
10.00 uur   ds. G.J.Brüsewitz 
10.00 uur    Kiezels   
 
Maandag    30 januari   
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Donderdag    2  februari  
19.30 uur   Leerhuis 
Zaterdag   4 februari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag   5 februari 
Themadienst: “Gastvrij zijn” 
10.00 uur    ds. J.H. Kikkert 
10.00 uur   Kiezels en Keien 
Na de dienst 11.30 bijeenkomst 
Wijkcontactpersonen 
 
Maandag   6 februari 
19.30 uur   Doopsgezind koor 
 

Dinsdag   7 februari  
10.00 uur   Koffieochtend 
19.30 uur   Kerkenraad 
 

Zaterdag    11 februari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
20.00 uur    Concert a-capellakoor 
    Bragi 
 
Zondag     12 februari 
10.00 uur   ds. S. Freytag 
Dienst in de Lutherse kerk 
 
 
 

Maandag  13 februari 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag    14 februari  
15.30 uur  Wijk Vinkhuizen 
18.00 uur  Jongerenmaaltijd 
19.30 uur   Jongerenprogramma 
 

Woensdag   15 februari  
Redactie vergadering 
 
Donderdag   16 februari   
19.45 uur  Dopers café 
 
Zaterdag   18 februari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag  19 februari   
10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels en keien 
Na de dienst extra ledenvergadering 
Zie uitnodiging in dit blad 
 
Maandag    20 februari   
19.30 uur   Doopsgezind koor 
 
Dinsdag     21 februari  
17.00 uur   Potluckmaaltijd 
 
Woensdag   22 februari  
18.00 uur   Vastentijd bijeenkomst 
20.00 uur   Helpmankring 
20.00 uur   Wijk Paddepoel 
 
Donderdag    23 februari 
14.30 uur   Paterswoldsewegkring  
20.00 uur   Broederkring 
 
Zaterdag   25 februari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag   26 februari  
10.00 uur   ds. J. (Jaap) Brüsewitz 
Start 40-dagen tijd 
10.00 uur Kiezels   
 
Maandag    27 februari  
19.30 uur   Doopsgezind koor 
 
Dinsdag     28 februari  
18.00 uur   Jongerenmaaltijd 
19.30 uur    Jongerenprogramma 
 

Woensdag   29 februari  
18.00 uur   Vastentijd bijeenkomst 
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UITNODIGING EXTRA 
LEDENVERGADERING 

 
Zondag 19 februari om 11.30 uur 

in de Mennozaal 
 

 
De kerkenraad nodigt leden en 
belangenstellenden uit voor een 

extra ledenvergadering op zondag 
19 februari na afloop van de dienst. 

 
De volgende agendapunten zullen 

dan besproken worden: 
 

- Aanstelling ds. J.H. Kikkert 
- Verzoek Doopsgezinde 

Gemeente Westerkwartier 
 

Eventuele stukken zullen tijdens de 
vergadering verspreid worden. 

 
Een verslag van deze vergadering 

volgt in het volgende gemeenteblad. 
 

Ellen van Drooge,  
secretaris  

 
 
 

  

Potluckmaaltijd  
21 februari 
 
Vastenavond is de dinsdag voor 
Aswoensdag (de eerste dag van de 
40-dagentijd, lijdenstijd of 
vastentijd). Het is de laatste dag 
waarop carnaval gevierd wordt voor 
de soberheid van de 40-dagentijd 
begint. Voor het begin van de 
vastenperiode werden de bloemetjes 
nog eens flink buiten gezet. In de 
afbeelding uit de 16e eeuw is de 
strijd tussen boete en feest te zien.  
 
Traditiegetrouw wordt in de 
doopsgezinden gemeente Groningen 
aan de vooravond van de veertig-
dagentijd een Potluckmaaltijd 
gehouden: iedereen neemt iets te 

eten mee voor maaltijd en zo 
ontstaat er een feestelijke maaltijd 
waar we gezamenlijk van genieten.  
 

 
 

De predikanten zorgen voor de 
invulling en de organisatie van de 
Potluck.  Maar, we hebben uw hulp 
daarbij nodig.  Er liggen binnenkort 
lijsten in de kerk waarop u kunt 
aangeven dat u meedoet. We vragen 
ook om in te vullen wat u 
meebrengt. U kunt denken aan 
salades, hartige taarten, fruit, 
hapjes, toetjes, drinken etc. U kunt 
zich tot en met zondagmorgen 19 
februari opgeven. We willen om 
18.15 uur beginnen met de maaltijd. 
Om 19.30 uur kan iedereen naar 
huis. Of helpen met de afwas. Dat 
kan ook 
 
Opgeven bij ds. Jacob H. Kikkert 
Tel. 050 - 507 3195 
jhkikkert@doopsgezind.nl  
 
 

Evaluatie van de dienst 
‘Aan de bron komen... ‘ 
  
Evaluatie viering ‘Aan de bron 
komen’, en hoe verder... 
Op 21 februari willen we na de 
Potluckmaaltijd de dienst ‘Aan de 
bron komen’ evalueren. We willen 
met elkaar  kijken op welke 
manier spiritualiteit, stilte, medi-
tiatie spiritualiteit een plek kan 
hebben in ons gemeenteleven. 
We beginnen met het oefenen van 
meditatief lezen, zodat we ook 
eerst kunnen ervaren voordat we 
praten over.. 
Vanaf 8 uur zitten we in de 
diaconie, iedereen die mee wil 
doen en denken is van harte 
welkom! 
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Hongerdoek  
 
De traditie van het Hongerdoek. In 
de oude kerk was het gebruikelijk om 
in de tijd voor Pasen, een tijd van 
bezinning en verstilling, het altaar 
enigszins aan het gezicht te 
onttrekken, te omhullen. Men deed 
dit met een doek, die naar de tijd 
van vasten, een Hongerdoek 
genoemd werd. Op dit hongerdoek 
waren afbeeldingen te zien die met 
het lijden van Christus te maken 
hadden, vaak ook in relatie tot het 
lijden in het dagelijkse leven van de 
mensen die het doek aanschouwden. 
In de laatste tientallen jaren is dit 
Hongerdoek in de katholieke traditie 
weer in ere hersteld, met name ook, 
waar men het verbond met de 
vastenactie: het inzamelen van 
gaven voor hen die het in de wereld 
minder getroffen hadden. De 
hongerdoeken werden dan vanuit 
derde wereldlanden voor de 
wereldkerk gemaakt, op een manier 
waarin duidelijk werd hoe het 
levensverhaal van Jezus, de makers 
in die landen inspireerde. Ze 
verwerkten hun eigen nood, en de 
nood van hun medemensen met dat 
aloude verhaal, en er ontstond een 
manier van verbeelden en bezinnen 
die ook hier en nu mensen kan 
inspireren. 
 
Met de boom des levens 
bezinnend tekenen en schilderen 
in de Lijdenstijd 
 
In de 40-dagentijd doen we dingen 
vaak net even anders. Door 
bezinning en eventueel door te 
vasten, richten we ons op God en 
onze naaste en leven we bewust toe 
naar Pasen. Wij kunnen elkaar hierbij 
tot steun zijn. Daarom zullen ook dit 
jaar de woensdagavonden in de 
Lijdenstijd in het teken staan van  
bezinning, verstilling, en expressie.  
 
 
 

Evenals vorig jaar werken we aan 
grote doeken, gebaseerd op de 
traditie van het Hongerdoek.   
 
Te beginnen op Aswoensdag, 22 
februari, komen we bij elkaar in de 
Diakonie.  
 
We eten een eenvoudige soep met 
brood als sobere maaltijd, we 
luisteren naar teksten, het thema 
van de zondag, delen met elkaar wat 
de tekst oproept. Vervolgens 
verbeelden we dat met elkaar in een 
schildering die dan op de zondag 
daarop centraal zal staan in de 
viering.  Het gaat niet om creatieve 
hoogstandjes, maar gewoon om de 
zin eens op een andere manier bezig 
te zijn met oude inspirerende 
teksten. Met hen die samen 
geschilderd en getekend hebben, 
geven we inhoud aan de dienst. Niet 
het woord van een, die voorgaat, 
maar onze gezamenlijke beelden en 
woorden staan centraal. In de weken 
die volgen ontstaat zo langzamer-
hand een grote schildering, voor in 
de kerk.  
 
Het thema voor deze woensdag-
avonden in de lijdenstijd wordt 
ontleend aan gezang 184 in het 
Liedboek voor de Kerken. 
 
Wie doet er mee?  
 
We beginnen steeds om 18:00 uur 
en we hopen uiterlijk weer om 19:45 
uur te eindigen, zodat een ieder weer 
andere verplichtingen kan aangaan. 
 
We zoeken ook nog mensen die: 
een eenvoudige doch voedzame soep 
willen maken, die willen helpen met 
klaarzetten en opruimen, mensen die 
misschien in de dienst iets willen 
vertellen van het proces dat we 
doormaakten. 
 
Ds. Geert Brüsewitz en  
ds. Jacob Kikkert 
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Vier avonden over 
Doopsgezind - februari 
 
Omdat we als predikanten van tijd 
tot tijd benaderd worden met vragen 
als: ‘hoe denken doopsgezinden daar 
eigenlijk over?’ of: ‘Is doopsgezind 
zijn nu vrijzinnig of niet?’ Of:’ Wat 
zijn nu eigenlijk de belangrijkste 
punten in een Doopsgezinde manier 
van geloven?’ En we ook soms horen 
verzuchten: ‘Ik zou best wel wat 
meer over doopsgezinden willen 
weten… ‘ En omdat er ook altijd wel 
mensen zijn die zich wat meer willen 
oriënteren op onze gemeente, of zich 
willen laten dopen, houden we op 4 
maandagen in februari een cursus 
Doperdom. 
 

 
 
Op maandagavond 6, 13, 20 en 
27 februari is iedereen die zich 
herkent in de genoemde ver-
zuchtingen en vragen van harte 
welkom in de diaconie van onze kerk, 
om te leren over doopsgezind zijn, 
en met elkaar te delen wat dat bij 
ons oproept. We benaderen in de 
komende tijd ook mensen van wie 
we denken dat ze interesse zouden 
kunnen hebben, maar u/je kunt 
natuurlijk ook ons benaderen, of u/je 
opgeven. Van te voren krijgen de 
deelnemers nog een programma met 
de precieze indeling van de avonden 
naar onderwerp.  
We komen 8 uur tot ongeveer kwart 
voor 10 bij elkaar. 
 
Wees welkom! 
Ds. J.H. Kikkert en Ds. G.J. Brüsewitz  

 

In memoriam  
Giny Hofman 
 
Op vrijdag 2 december hebben we in 
de kerk afscheid genomen van onze 
zuster in het geloof, Giny Hofman.  
 
Om haar heen geschaard, omdat ze 
uitdrukkelijk gezegd had dat ze niet 
zo vooraan wilde staan, mocht het zo 
ver komen, spraken we woorden van 
troost, van bemoediging en her-
innering.  Ze stond dan wel niet 
vooraan, maar toch in het midden, 
en dat paste haar wel. Ze hield van 
mensen, was belangstellend, wilde 
alles graag weten, en was met velen 
zeer begaan. We zongen Kinderen 
van een Vader, en dat paste wel, 
want waren niet velen van ons ook 
een soort kinderen van Giny, of we 
nu dominee waren, of werkzaam in 
het Hunzerheem, of  kleinkind, 
achternicht of buur? 
 
Met de woorden van Psalm 139 
spraken we over het gekend zijn, en 
hoe belangrijk dat is voor ons als 
mensen: ten diepste gekend zijn, 
door de mensen om ons heen, door 
God. En gekend zijn houdt ook in: 
Erkend en bevestigd worden, 
vertrouwen zoeken. Hoe zeer zijn we 
daar niet vaak mee bezig. Proberen 
te begrijpen, te vatten, de ervaring 
te hebben gekend te zijn. We zijn 
zozeer op zoek en aan het 
verwerven, dat we voorbij gaan aan 
het ontvangen, het rustig op ons af 
laten komen, zonder bemoeienis. 
Juist ruimte krijgen en nemen vraagt 
om ruimte laten… Giny was een 
vrouw met een hele grote emotionele 
kracht, waarmee ze kon voelen, 
werken, leven, zorgen. Een mens 
met een hele bijzondere en markante 
kracht, een soort innerlijke motor. 
Een motor om te zijn, om te leven! 
Maar de motor was soms haast te 
groot. Te krachtig voor haar niet 
meer meekunnende lichaam, te 
krachtig om ruimte te laten.  
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En zoals kan gebeuren als je een te 
sterke motor in een oude auto hebt, 
een beschadigde auto, dan kunnen 
er brokken van komen, aan de auto, 
in het verkeer. De emotie, het 
gevoel, was haar wezen, en haar 
valkuil. Liefde…  maar ook de liefde 
als kracht om er te willen zijn, om er 
bij te horen, plek te hebben, 
waardoor ze misschien soms iets 
verder ging dan gewoon was, dan 
andere mensen fijn vonden.  Ze was 
op haar sterkst juist als een rol 
duidelijk was, als oma, of als de nood 
aan de man kwam. Een sterke motor 
is handig bij een gevaarlijke 
inhaalmanoeuvre! Daar waar 
anderen misschien stil zouden zijn, 
zouden afwachten, zouden laten, was 
zij krachtig, sterk te bewonderen, 
een veilige en bijzondere haven… 
Soms als het om haar zelf ging, 
verdween de emotie ook achter 
Groningse nuchterheid, of wat 
afstandelijke humor. Een lachje, een 
harde lach… Leven hierna? Ach… God 
en de hemel? Dat zou mooi zijn, zei 
ze dan met een lachje en soms 
ineens een wat in zichzelf gekeerd 
peinzen… Even zo vrolijk ging het 
gesprek dan razendsnel over op iets 
anders, dan ging het bijvoorbeeld 
over jou… Na de emotie wat iets haar 
deed, werd er verder niet gegraven, 
werd er niet echt verwerkt. Kop op, 
we gaan weer verder, niet bij de 
pakken neer zitten! 
 
Die kracht en dat doorzettings-
vermogen, in moeilijke en mooie 
tijden kunnen we vooral noemen. 
We zongen met elkaar ’Neem mij aan 
zoals ik ben’: Wij als mensen tussen 
de spanning van wie we zijn, en hoe 
we zouden willen zijn, of hoe we van 
God uit bedoeld zijn… Een lied dat 
ook echt op Giny van toepassing 
was… 
 
Een bijzonder en markant mens is 
van ons heen gegaan. Moge zij 
rusten in de hoede van de Eeuwige 
 
Ds. G.J. Brüsewitz  

Overlijden br. Willem 
Klinkhamer 

 
Hierbij willen wij u mededelen dat op 
5 januari jl. na een slopende ziekte is 
overleden br. Willem Klinkhamer 
(bekend van de koekfabriek uit 
Uithuizen). 
 
Br. en zr. Klinkhamer waren tot hun 
pensionering lid van onze gemeente 
en zijn daarna vertrokken naar 
Spanje. Nu en dan hadden we nog 
contact met hen maar door zijn 
ziekte werd het steeds minder.  
 
De fam. Klinkhamer zorgde dat onze 
gemeente altijd Groningen koek bij 
de koffie had na de dienst op 
zondagmorgen, we hoefden er nooit 
naar te vragen, altijd werden er 
dozen vol in de kerk gebracht. 
Dankbaarheid tonen mocht niet, het 
was de gewoonste zaak van de 
wereld dat we koek kregen vonden 
ze.  
 
We hebben nog veel herinneringen 
aan hen, ook via de zusterkring en 
daarom willen we aan de mensen die 
hen gekend hebben dit mededelen. 

 
Jan en Aly Noord 
 
 

  
 
Manden in de kerk 
 
Sinds enige weken staan er twee 
manden in de kerk. De bedoeling is 
dat we die manden vullen met 
producten voor de voedselbank. De 
manden helpen ons om als we in de 
kerk zijn, ook het zicht te houden op 
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de wereld om ons heen, en het geeft 
ons een mogelijkheid iets heel 
concreets te doen. Het moet wel 
kunnen, natuurlijk. Niet iedereen is 
in dezelfde omstandigheid, niet 
iedereen heeft dezelfde 
mogelijkheden. Maar ik breng graag 
nog even de manden onder uw 
aandacht: De voedselbank is er blij 
mee. Vooral Pasta’s, pastasauzen, 
blikken en andere minder 
bederfelijke spullen vind men daar 
fijn, omdat die minder vaak als partij 
over de datum raken en zo 
binnenkomen.  
 
Binnenkort gaan we met de 
diaconiecommissie op bezoek bij de 
voedselbank, en dan kunnen we u 
nog meer vertellen over de 
initiatieven in onze stad. Mocht u een 
keer met de auto de spullen weg 
willen brengen dan hoor ik, of Nynke, 
onze kosteres, dat graag. 
 
Ds. G.J. Brüsewitz  

 
 
Verslag Kerkenraads-
vergadering 3 januari 
 
Zr. Femmy Busscher opent de 
vergadering, de eerste in het nieuwe 
jaar maar nog met sfeervol 
brandende kaarsjes uit het oude 
jaar. 
 
Zr. Ida Bruijn verzorgt de inleiding; 
zij leest gedeelten voor uit een 
column van Kees Fens  “Het 
Lichtland” (Volkskrant dec. ’06). 
Er zijn deze vergadering drie 
bepreekpunten, te weten de 
aanstelling van ds. Jacob Kikkert, het 
woningbeheer en het overleg met de 
doopsgezinde gemeente Westerkwar-
tier. Deze bespreekpunten worden 
ook voorgelegd op de extra 
ledenvergadering na afloop van de 
dienst op zondagmorgen 19 februari 
a.s. In dit gemeenteblad vindt u de 
uitnodiging voor deze vergadering. 
 

De kerkenraad maakt een afspraak 
voor een bezinningsbijeenkomst op 
dinsdagavond 31 januari a.s. De 
bezinningsdag van 1 oktober is niet 
doorgegaan en er is behoefte om wat 
meer tijd te hebben om bij bepaalde 
zaken wat langduriger stil te staan. 
Van deze bijeenkomst zullen wij 
verslag uitdoen. 
 
Er worden een aantal diensten 
geëvalueerd. Zo werd de advents-
dienst met de bijdrage van het koor 
als zeer indrukwekkend ervaren; ook 
de High Tea na afloop was als 
vanouds weer erg aangenaam. De 
kerstdienst op 25 december was een 
mooie, ontroerende dienst. 
 
De volgende kerkenraadsvergadering 
is op dinsdag 7 februari. 
 
Namens de kerkenraad, 
Ida Bruijn 
 
 
 
 

DOOPSGEZIND 
JAARBOEKJE 2012 
 
Binnenkort verschijnt het 
Doopsgezind Jaarboekje 2012.  
 
Het is deze keer een extra dik boekje 
geworden. Naast de gebruikelijke 
gegevens van alle gemeenten en 
instellingen en enkele In Memoriams 
zijn er veel verslagen en 
fotomateriaal van het jubileumjaar 
2011 in opgenomen. 
 
Via een intekenlijst die achter in de 
kerk ligt kunt u een exemplaar 
bestellen maar het is ook mogelijk 
uw bestelling rechtstreeks aan mij 
door te geven – uiterlijk 1 februari.  
Kosten: € 13,50. 
 
Ellen van Drooge, secretaris 
Tel. 050 – 534 2064 
of via e-mail evandrooge@home.nl  
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Ledenadministratie 2011 
 
Onze gemeente telde op  
31 december 2011 
138 leden en 39 
belangstellenden  
 
Op 31 december 2010 waren dat: 
144 leden en 37 belangstellenden  
 
De specificatie over 2011 ziet er 
als volgt uit:  
 
Binnengekomen als lid 
Br. G.J. Hakkaart (was 
belangstellend lid) 
 
Met attestatie binnen gekomen: 
Zr. S.J. van Hoorn-Dantuma (was 
belangstellend lid) 
 
Met attestatie vertrokken 
Zr. A.A. Rijtma 
 
Overleden: 
Br. H.J. Augustijn 
Br. J.G. Groeneveld 
Zr. L. Hofman 
Zr. T.A. Huizenga-Kuipers 
Zr. G. Pheifer-Coops 
Zr. W.J. Sennema-Woortman 
Zr. T.J. de With-Balk 
 
Binnengekomen als 
belangstellend lid 
Zr. M. ter Haar 
Br. H. Wolters 
Br. A. Weening 
Zr. J. Weening-Hallmans 
 
Groningen, januari 2012 
Tiny Spanjer/ledenadministratie 
 
 

 

Ledenboek 
 
Adreswijziging per 20 december 
2011 
Zr. A. Wietzes-van Borssum 
Waalkes,  
 
 
 

Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 
 
 
 

 
 
Groet van Kees Arendz 
 
Broeders en Zusters, 
 
Ik wens u allemaal een heel goede 
Kerst toe met een goede viering in 
de Vermaning en daarnaast een 
prettig samenzijn als gemeente. Ook 
een goede Kerst in familieverband 
natuurlijk.  
 
Ik wens u ook heel veel goeds toe 
voor het jaar 2012, zowel u allen 
persoonlijk als ook als gemeente. In 
goede gezondheid en welbevinden. 
 
Heel erg hartelijke groet, 
Kees Arendz 
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Opbrengst collectedoelen 
juli – december 2011 
 
10 juli 2011, Jubileum ADS, € 81,15 
17 juli 2011, Pastoraal Diaconaal 
Fonds, € 112,04 
11 september 2011, Honger in Afrika 
via MCC, € 217,87 
25 september 2011, Sanski Most, € 
149,00 
2 oktober 2011, Jubileum ADS, € 
100,30 
9 oktober 2011, Jaarproject Ethiopie, 
€ 171,45 
23 oktober 2011, Stichting 
Duurzame Ontwikkeling, € 125,60 
30 oktober 2011,INLIA, € 157,00 
6 november 2011, Projecten 
Gemeente Opbouw ADS, € 122,40 
13 november 2011, Sinterklaas actie 
Broeder Hoogenberg, € 403,33 
20 november 2011, Werkgroep 
Geweldloos Samenleven, € 149,00 
27 november 2011, Amnesty 
International, € 163,50 
4 december 2011, Doopsgezinde 
Zending, € 79,05 
11 december 2011, Sanski Most, € 
209,45 
18 december 2011, Ronald Mc. 
Donald Huis, € 146,51 
 
De opbrengsten van de collectes van 
25 december en 31 december zullen 
in het volgende gemeenteblad 
bekend gemaakt worden.  
Totale opbrengst zomercollectes € 
1293,89 
 
Anneke Toxopeus  
 

De Stuurgroep Duurzame 
Ontwikkeling 
 
Zoals u gemerkt hebt, is er onlangs 
een collecte gehouden voor de 
Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling. 
Deze Stuurgroep is een commissie 
van de ADS; behalve het uitbrengen 
van adviezen, is het een van haar 
hoofdtaken, om de gemeenten bij te 
staan die zich in willen zetten voor 
duurzaamheid. 

In het najaar van 2011 heeft de SDO 
een folder laten verschenen, dat als 
titel draagt: ‘Instellingen werkzaam 
op het gebied van duurzame 
ontwikkeling’. Deze folder geeft 
gerubriceerd, beknopte informatie 
over een reeks instellingen. De 
rubrieken zijn o.a.: bewustwording; 
duurzame gemeente, acties voor 
gemeenten; duurzame gemeente, 
acties voor leden, financiën, etc. 
 
Het is de bedoeling dat er aan de 
hand van reacties van de gebruikers, 
in het najaar van 2012 een 
uitgebreidere versie van deze folder 
gaat verschijnen. 
 
U kunt de folder downloaden via 
www.sdo.doopsgezind.nl of bij mij 
een kopie aanvragen; e-mail: 
c.van.hoorn@home.nl, tel. 050 
5256923.   
 
Cees van Hoorn 
 
 

Dopers Café Groningen  
16 februari 
 
De tweede van een viertal avonden 
in het teken van vragen rond de 
ethiek van het christendom.  
Nadat in januari al een inleiding werd 
gegeven over de geschiedenis van 
het denken over ethiek, komt op 
donderdag 16 februari, de kern 
van wat christelijke ethiek genoemd 
zou kunnen worden, nl.: de ethiek 
van de Bergrede aan de orde. 
 
Robbert A. Veen zal onder andere 
spreken over: de principiële 
radicaliteit van de christelijke ethiek 
enerzijds, versus de burgerzin van 
oppassende christenen anderzijds en 
over: moraliteit versus legaliteit én: 
over de vraag wáár wij als mensen 
vanuit onze diepste ethische 
beginselen geraakt worden. Zijn 
stelling is dat de ethiek van de 
Bergrede altijd tegendraads is en 
kritisch tegenover de gevestigde 
moraal (reden waarom ook hij vindt 
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dat de Mauro’s moeten blijven). 
 
Robbert A. Veen, filosoof en dopers 
theoloog, was o.a. docent aan het 
doopsgezind seminarie en 
tegenwoordig predikant voor de PKN-
gemeente in Ter Apel. Hij schreef, 
onder veel meer, boeken over de 
verhouding tussen de Joodse en de 
christelijke (en met name ook 
doperse) ethiek. 
 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open (met 
koffie) om 19.45 uur. 
 
 

Oecumenelezing 2012 van 
de Raad van kerken 
 
Op vrijdag 13 januari 2012 was er, 
als opmaat voor de week van gebed 
voor de eenheid, de Oecumenelezing 
in de Geertekerk te Utrecht. De 
lezing werd gehouden door prof. 
Mechteld Jansen en had als titel 
‘Over nieuwe grenzen’.  
 
In de folder werd de lezing zo 
aangekondigd: ‘Over nieuwe gren-
zen. Postcodegebieden, opleidings-
niveaus, de Europese buitengrenzen: 
we dachten dat de grenzen door 
globalisering en ontzuiling zouden 
wegvallen. Voor veel mensen is dat 
ook zo, maar tegelijk ontstaan er 
nieuwe grenzen, soms bewust 
gemarkeerd. Vooral tussen arm en 
rijk en tussen kansrijk en kansarm. 
Europa probeert zijn buitengrens 
stevig dicht te houden voor arme 
mensen die bij ons een bestaan 
hopen op te bouwen; duizenden van 
hen verliezen daarbij hun leven. De 
verschillen (in rijkdom, levensstijl, 
overtuigingen, gezondheid, mogelijk-
heden) tussen mensen onderling in 
Nederland en wereldwijd nemen toe, 
zodanig dat het mensen en 
gemeenschappen uit elkaar drijft’.  
 
Mechteld Jansen had er voor gekozen 
t.a.v. de kerken niet te spreken over 
‘eenheid’, maar over ‘verbinding’ die 
recht zou doen aan de verschillen. Ze 

ging in op de betekenis die 
‘verbinding’ voor de missie van de 
kerk kan hebben, voor haar 
verkondiging en voor de manier 
waarop ze in de samenleving present 
is. 
 
Kritische woorden had ze voor de RK 
kerk, voor de PKN en voor de kleine 
kerken; de laatste zouden meer van 
zich moeten laten horen en meer luis 
in de pels moeten zijn. 
 
Interessant om te melden is, dat er 
dit voorjaar een concept Beleidsplan 
2012 – 2016 van de Raad van 
Kerken verschijnt, dat in de lidkerken 
en wij mogen dus aannemen ook in 
de Doopsgezinde Broederschap, 
besproken wordt.     
 
Cees van Hoorn 
 
 

  
 
Turkse soep in 
Amsterdam-Oost 
 
De soep die we laatst op de 
Mennomaaltijd hebben gegeten heb 
ik leren koken in het vrouwen-
centrum in Amsterdam oost. Oost is 
hevig multiculti en het centrum was 
een ontmoetingsplaats voor Turkse, 
Marokkaanse en Amsterdamse 
vrouwen. 
 
Er werd van alles georganiseerd 
(naailes, taalles etc.) maar de 
belangrijkste functie was toch wel 
om vrouwen met elkaar in contact te 
brengen en om de buitenlandse 
vrouwen die bijna niet naar buiten 
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mochten, toch een plek te geven 
waar ze naar toe konden.  
Eén van de activiteiten was ook het 
samen koken om zo elkaars 
gerechten te leren kennen.  
Soms kookte een van de jonge 
vrouwen, maar regelmatig werd er 
ook een oma of moeder 
meegenomen om ons de kneepjes 
van het vak te leren. 
De linzensoep is Turks en werd 
(waarschijnlijk) gemaakt door 
Saadet. De pudding die we toe aten 
was een recept van Hashiba: lange 
vingers, pudding, banaan, sinaas-
appel en dat alles lekker in een bak 
stapelen en een nachtje laten 
intrekken. 
 
Zelf doe ik er graag een scheut drank 
bij en slagroom erop, maar dat vond 
Hashiba geen goed plan ongetwijfeld. 
 
Dink Pfister 
 

 
Broederkring 
 
De eerstkomende broederkring-
bijeenkomst is op 26 januari 2012, 
aanvang 20.00 uur, in de Diaconie.  
 
Renze Yetsenga zal dan een inleiding 
verzorgen over "Elkaar de hand 
reiken over grenzen". Dit is ook het 
thema voor de MERK in 2012. We 
nodigen alle broeders, die nog niet 
eerder bij een broederkring-
bijeenkomst aanwezig zijn geweest, 
in het bijzonder uit. 
 
Tammo van Hoorn  
 
 

Wijkavond 
Paddepoel/Selwerd 
 
Op woensdag 21  december vierde 
de wijk Paddepoel/Selwerd advent 
ten huize van Sieds Sijtsma. De 
kamer was prachtig in sfeervolle 
kersttooi met als blikvanger een 
kerstboom vol lampjes.  

Bij binnenkomst werden we al 
verwelkomd met stemmige kerst-
muziek en heerlijke koffiegeur. 
Overal branden kaarsen. 
 
Het is een fijne avond geworden, 
waarin ieder een aandeel had; Lineke 
het kerstverhaal vertelde, waar ieder 
aandachtig naar luisterde. 
 
Jacob las de bijbeltekst over de engel 
Gabriel en er Ierse kerstmuziek bij 
aansloot. Aan het eind kregen we 
allemaal een kerstkaart door Lineke 
vervaardigd met een stukje touw , 
dat teruggreep op het gedicht 
"toekomstvisioen" van Greet 
Brokenhof-v.d.Waa,waar de avond 
mee begon.  
 
Ook Manon had voor ieder een 
kerstkaart gemaakt met het gedicht 
"geen kerstcantate" van Hans 
Andreus en een foto van ons 
uitstapje naar Pinjum. We sloten af 
met muziek en een hapje en een 
drankje. 
De volgende wijkavond is woensdag 
25 januari. 
 
Tine de Boer 
 
 
 

Wijk Vinkhuizen 
 
Op 22 december 2011 werd de 
Adventsavond van Wijk Vinkhuizen 
gehouden. Met een mooi vorm-
gegeven liturgie in de hand 
begonnen we de avond met het 
aansteken van de vier kaarsen.  
 
Bij elke kaars werd gesproken: over 
Vrede- Liefde- Geloof en Hoop. De 
tekst kwam uit een Frans kerkje. Er 
werd gezongen en daarna geluisterd 
naar een Kerstverhaal "Gewoon een 
jongetje", gekozen en gelezen door 
Jet Vos. Een hedendaags gebeuren, 
dat veel overeenkomsten toonde met 
het geboorteverhaal van Jezus-
ontroerende realiteit. We luisterden 
daarna naar muziek: O, Kerstnacht 
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schoner dan de dagen" gezongen 
door Herman van Veen.  
 
Hierna werd een gedicht van Nel 
Benschop- "Weer Kerstfeest"-gelezen 
door Aly Noord, waar in treffende 
woorden de noodkreet van de mens 
uiteindelijk overgaat in hoop en 
vertrouwen.  
 
Na twee bijbellezingen, Jesaja 9,5 en 
Lucas1 vers 26-33, met uitleg door 
ds.Kikkert, luisterden we naar "een 
troostlied voor  wie met kerst alleen 
is" van Willem Wilmink. Het 
Hallelujah uit de Messiah van Handel 
was zowel een mooie afsluiting als 
een goed begin voor een genoeglijk 
samenzijn. Dit alles ten huize van de 
fam. Oldenziel. Het was een goede 
avond, met dank aan diegenen die 
zich voor de invulling ervan hadden 
ingezet. 
 
H. Oldenziel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijk Paterswoldseweg 
 

Om de 4 weken komen we op een 
donderdagmiddag bijeen. Zo ook in 
de maand december, en dat was de 
gebruikelijke adventsmiddag. Er 
werd  het kerstevangelie gelezen, 
kerstmuziek gehoord incl. een paar 
liederen en een kerstverhaal verteld. 
Ook was er een overdenking door ds. 
Geert Brősewitz. 
 
Op onze middagen wordt ook veel 
bijgepraat over allerlei. Het zijn altijd 
zeer waardevolle middagen. 
 
Jan Noord 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 29 januari 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
Zondag 5 februari 
10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool + crèche 
 
Zondag 12 februari 
10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 
 
Zondag 19 februari 
10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool + crèche 
 
Zondag 26 februari 
Eerste zondag 40-dagentijd 
10.00 Br. H.R.A. Meiborg 
 
Zondag 4 maart 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
 

 
Andere activiteiten 
 
Vrijdag 27 januari 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Dinsdag 7 februari 
10.15 Studiedag Landelijke Federatie 
van Doopsgezinde Zusterkringen 
(LFDZ) 

19.45 Kerkenraad 
 
Woensdag 8 februari 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
Maandag 13 februari 
14.30 Zusterkring 
 
Dinsdag 14 februari 
09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 
 
Woensdag 15 februari 
19.30 Redactievergadering 
 
 
 

 
Donderdag 16 februari 
20.00 Gemeenteavond: Anna 
Zernike, de eerste vrouwelijke 
predikant in Nederland, tot leven 
gebracht door ds. Korneel Roosma-
de Vries uit Stiens. 
 
Donderdag 23 februari 
20.00 30+ bij Marjolein Uitham 
 
Vrijdag 24 februari 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Woensdag 29 februari 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
Maandag 5 maart 
14.30 Zusterkring 
 
Dinsdag 6 maart 
09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 
 
 

Adventsviering 
 
Dinsdagavond 13 december was de 
Adventsviering met de gemeente en 
zusterkring. Bij binnenkomst in de 
kerkzaal was de sfeer van welkom en 
warmte meteen voel- en zichtbaar 
door de gloed van kaarsen en 
aankleding van de tafels.  De avond, 
traditiegetrouw, geheel verzorgd 
door de zusterkring, werd geopend 
met een woord van welkom en het 
aansteken van de kaars.  
 
We zongen een eerste Adventslied, 
voorafgaand aan het gebed en 
afgesloten met een tweede 
Adventslied. Zo door deze dienst 
heen geweven zongen we uiteindelijk 
vier bij Advent passende liederen, 
mooi en met aandacht voor het 
wezenlijke van deze viering.       
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Er werd gelezen uit Lucas en Jesaja, 
met woorden geschreven door Huub 
Oosterhuis en gelezen door Aly 
Noord. Indrukwekkende woorden: In 
den beginne was dat Woord, roepend 
om Licht en het Licht werd geboren. 
Roepend om mensen en het Woord 
geschiedt waar mensen zijn. Verder 
beschrijvend de stem van de 
roepende in de woestijn, het 
slavenjuk, de stok waarmee wordt 
geslagen, breekt Hij in stukken, de 
stampende trappende laarzen, kleren 
in bloed geverfd, vallen ten prooi aan 
het vuur. Maar ooit smeden de 
volkeren hun zwaarden om tot 
ploegijzers. Geen mens zal meer 
onheil stichten. Zoals de zeebodem 
bedekt is met water - zo zal de aarde 
met Vrede bedekt zijn.                
 
We zongen het derde Adventslied, 
gevolgd  door de  overdenking , 
geschreven en gelezen door Mads 
Haadsma:       Wat is voor u / ons 
Advent? Waar wachten we op, wat 
verwachten wij, wat moeten we 
ermee, of vieren we al een beetje 
kerst? Kerstmis wordt door iedereen 
gevierd, gelovig, uit nostalgie of 
ongelovig. Het valt niet toevallig 
samen met het oude midwinterfeest. 
Wat verwachten wij met Advent? Bij 
Jesaja en ook bij Johannes gaat het 
om recht en rechtvaardigheid. Maar 
hoe doe je dat.  
 
Het Kerstverhaal is een begin en 
heeft een vervolg. Jezus toonde ons 
de weg ten leve. In de wereld  
waarin we nu leven is nog zoveel 
onrecht en met de schepping/aarde 
gaat het niet goed. 
We kunnen kritisch naar onszelf 
kijken maar doen we dan recht aan 
de ander?  We kunnen veel doen, 
allerlei maatregelen nemen om b.v. 
energie te besparen, anders te 
leven.  Het gaat om gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping, 
waarin ieder mens kan zijn zoals God 
bedoeld heeft.   Daar hopen we op, 
daar geloven we in.   
 

Met Advent bereiden we ons voor op 
weg te gaan, van de duisternis naar 
het Licht.        We luisterden hierna 
naar mooi orgelspel door Matty 
Niemeyer.  Na de koffie met 
traktaties bracht een muziekgroepje, 
waarin Aafke van Wijk (viool), nog 
een violiste en een celliste, begeleid 
door een pianiste, stukken van 
Purcell en Schostakowitch  ten 
gehore, met toewijding gespeeld en 
terecht met warm applaus beloond!   
         
Hierna luisterden we naar het 
Kerstverhaal "In de sneeuw" van Rik 
Felderhof en voorgelezen, op de haar 
zo bekende beeldende wijze, door 
Roely de Vries.  Hoofdpersoon is 
Jasmijn een meisje van 8, dat elke 
dag viool speelt bij de Oude Brug in 
Amsterdam .Het geld wat ze ophaalt 
is voor haar zieke moeder en 
broertje. Haar vader is een paar jaar 
geleden overleden. Hij was een 
geliefd violist in de stad. De laatste 
keer dat ze met hem in de stad liep 
was in  de Kersttijd en luisterde ze 
naar zijn kerstverhaal over het kindje 
dat geboren was in de stal. Iedereen 
mag zich daar een eigen voorstelling 
van maken, jij ook , zei haar vader: 
"Jij hebt van de Schepper fantasie 
gekregen om te fantaseren, onthoud 
dat goed". Op een dag werd haar 
geld gestolen door jongens. Een 
oude dame ontfermde zich over haar 
, nodigde haar uit bij haar thuis om 
te spelen. Die avond vertelt de 
mevrouw  over haar droom dat ze 
mocht rondkijken in de hemel. Op de 
vraag van het meisje of ze God had 
gezien, was het antwoord: Nee, maar 
dat komt later wel, God heeft het 
druk, heeft grote zorgen hoe wij 
omgaan met de aarde, daar moet 
verandering in komen. De lieve dame 
dacht aan haar jeugd terug, waarin 
niet altijd de zon scheen. Ze was 
mank en werd vaak buitengesloten. 
Ze werd onderwijzeres en later 
lerares-hield veel van kinderen. Die 
avond besloot ze zich te ontfermen 
over het meisje en haar broertje.  
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Ze stelde ze in de gelegenheid 
opleidingen te volgen en bleef altijd 
belangstelling houden . Jasmijn werd 
later violiste bij het Concertgebouw-
orkest en kwam, ook toen ze een 
gezin had, altijd de Kerstmaaltijd bij 
de lieve dame gebruiken! En 
natuurlijk speelde ze dan op haar 
viool!     
 
Met een dankwoord voor allen die 
een bijdrage hadden gegeven voor 
het slagen van deze mooie avond en 
een wel thuis voor alle broeders en 
zusters, sloot Gerbrig Rietema deze 
avond en zongen we   "Ga nu heen in 
Vrede"                         
 
Margriet Oldenziel  
  
 
 

Zusterkring  
9 januari 2012  
 
Zoals gebruikelijk de eerste middag 
in het nieuwe jaar: "onze eigen 
inbreng". We waren met 16 zusters 
en een ieder had een gedichtje, 
verhaal, krantenartikel of column 
meegebracht. Het was weer heel 
divers, soms ernstige maar ook 
vrolijke anekdotes. Leuk om naar 
elkaar te luisteren en te horen wat 
ons bezig houdt en aanspreekt.  
De middag was zomaar weer voorbij. 
 
De volgende bijeenkomst is op 13 
februari. Dan vertelt Aly Bakker van 
de Historische vereniging over o.a. 
de Harener "Stolpersteine". 
 
Maar eerst op 7 februari is er in 
Haren een studiedag. 
 Georganiseerd door de LFDZ 
(landelijke federatie van doops-
gezinde zusterkringen) met als 
thema: "Op reis in onze beleving 
van het geloof" (Doperse 
spiritualiteit onderweg) 
 
Deze studiedag is niet alleen voor 
zusterkring leden, maar voor iedere 

vrouw met belangstelling voor dit 
onderwerp.  
 
Welkom van 10.30u tot 15.00u. 
Kosten € 8,00 incl. koffie, thee, soep, 
melk of karnemelk. (s.v.p. zelf brood 
meenemen voor de lunch).  
Aanmelden door te bellen naar Roely 
de Vries tel: 050-5346538 of te 
mailen: devries1937@hetnet.nl  
Graag tot ziens. 
 
Ria Dijkman 
 
 

Vervolg jaarverslag 2011 
 

Kerkenraad 

De kerkenraad tot en met de 
voorjaarsledenvergadering op 22 
april bestond uit: 
 
Zr. M.G. Jansen, voorzitter, 
afgetreden op 3 maart 2010 
Zr. M. Haadsma, secretaris, 
afgetreden op de voorjaarsleden-
vergadering  22 april 2010 
Zr. E. Entzinger, lid, afgetreden op 3 
maart 2010 
Zr. G. Leutscher-Sissing, lid, 
afgetreden op 8 maart 2010 
Br. S.S.F. Hazewinkel, lid, aftredend 
op de voorjaarsledenvergadering  22 
april 2010 
  
Vanaf de voorjaarsledenvergadering 
is een interim-kerkenraad aan-
getreden, bestaande uit: 
Br. A. de Vries voorzitter 
Br. H.J. Blanksma  secretaris 
Br. F. Riepma lid &  
 notulist 
Br. G. Christians  lid 
Br. P.J. Reidinga  lid 
  
De kerkenraad  heeft vrijwel altijd de 
eerste dinsdag van de maand 
vergaderd, hetgeen tot 16 kerken-
raadsvergaderingen heeft geleid.  
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Het DB van de DG Haren heeft in juni 
overleg gehad met het DB van de DG 
Groningen  over activiteiten die een 
gezamenlijke inzet vergen zoals het 
gemeenteblad, het koor, dienst in 
Haren met DG Groningen.  
  
In beide geledingen zijn de 
onderstaande adviserende leden 
opgetreden: 
 
Br. R. Nienhuis, boekhouder en 
financieel adviseur van de 
kerkenraad 
Ds. K. van der Werf, predikant 
Zr. H.P. Kieft-van der Sande, 
pastoraalwerker 

  

Werkers 
De werkzaamheden van zr. Kieft als 
pastoraalwerker zijn per 1 april 2010 
verlengd met een éénjarig contract 
voor 4 uur in de week (0,10 fte).  
Aangezien de gemeente niet voor 
deze datum een opvolging heeft 
kunnen realiseren is door de interim 
kerkenraad tot deze tijdelijke 
aanstelling besloten.  
Op de najaarsledenvergadering 
wordt het voorstel aangenomen, een 
opdracht die de kerkenraad op 28 
februari heeft opgedragen gekregen,  
om de huidige predikantplaats per 1 
december met 4 uur uit te breiden. 
Daarmee komt de totale 
functieomvang op 0,4 fte (twee 
volledige werkdagen).   
  
Financiële commissie 
De financiële commissie in 2010 
werd gevormd door de brs. P.J. 
Reidinga (tot 22 april 2010), S.S.F. 
Hazewinkel (vanaf 22 april 2010),  
P.J. Haadsma en J.L. Blanksma.  
  

Ledenvergaderingen 

De gebruikelijke ledenvergaderingen, 
voorjaar en najaar, zijn gehouden op 
respectievelijk 22 april en 25 
november 2010. In 2010 zijn drie 
extra leden vergaderingen uit-
geschreven en wel op 14 februari, 28 
februari en 14 november.  

De extra vergaderingen in februari 
werden uitgeschreven om tot een 
eensluidend oordeel te komen over 
de opvolging van  de pastoraal 
werker. Uitkomst, na de tweede 
raadpleging,  was dat er geen nieuwe  
externe  pastoraal werker benoemd 
kon worden. Daarmee werd afstand 
gedaan van de kandidaat die door de 
aanstellingscommissie bij de kerken-
raad was voorgedragen.  In plaats 
daarvan besloot de ledenvergadering 
de predikantsplaats van ds. Van der 
Werf uit te breiden. De kerkenraad 
krijgt de opdracht dit besluit uit te 
werken, zo luidt het voorstel.  

Korte tijd na deze ledenvergadering 
leggen zr. Marianne Jansen, 
voorzitter en de zrs. Elleke Entzinger 
en Truus Leutscher, beide lid van de 
kerkenraad, hun functie neer. Met 
een verklaring in de voorjaarsleden-
vergadering lichtte zr. Jansen toe dat 
‘slechte samenwerking en onderling 
wantrouwen hen het gevoel gaf 
constant tegen een muur op te 
lopen’. Allen zagen daarin geen 
verbetering ontstaan en na jaren van 
veel inzet in de kerkenraad, was er 
geen basis meer om problemen in de 
gemeente vanuit de kerkenraad  
breed en op vruchtbare wijze op te 
pakken.  
 
De secretaris, in de persoon van zr. 
Mads Haadsma, en br. Frans 
Hazewinkel (lid) zijn aangebleven tot 
de voorjaarsvergadering om lopende 
zaken af te wikkelen.  

In de voorjaarsledenvergadering van 
22 april treedt een nieuwe – interim - 
kerkenraad aan. Deze kerkenraad 
wordt belast met de opdracht van de 
vergadering van 28 februari.   

Tevens is er een vertrouwensbreuk in 
de gemeente bij vele leden, 
onderling en binnen geledingen, is 
ontstaan als gevolg van 
voorbereidingen en miscommunicatie 
rond de benoemingsprocedure van 
een nieuwe pastoraalwerker.  In deze 
vergadering wordt daarom het 
voorstel aangenomen om een 
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vertrouwenscommissie of persoon te 
benoemen. In de interim kerkenraad 
werken de verstoorde verhoudingen 
in het gesprek, de sfeer en 
slagkracht.  

Als gevolg daarvan komt ook het 
werk van de commissie die de 
reglementswijziging onderzoekt en 
voorbereidt, in 2010 niet aan bod in 
de ledenvergaderingen. In deze 
commissie hebben zitting zr. Gerbrig 
Rietema, en de brs. Pieter Jan 
Haadsma en Geert Christians.  

Na diverse pogingen om een 
commissie samen te stellen om de 
eerder beschreven situatie het hoofd 
te bieden, slaagt de kerkenraad er 
pas in september/oktober om 
Annelies Klinefelter als mediator te 
benoemen. Het doel van haar inzet is 
om onderzoek te doen naar de 
verstoorde intermenselijke ver-
houdingen in de DG Haren, 
vervolgens daarvan een analyse te 
maken en aan te geven hoe herstel 
van die situatie mogelijk is. Zij wordt 
voor praktische zaken zoals 
gespreksplanning en huishoudelijke 
zaken bijgestaan door br. Frans 
Riepma en zr. Jantiena de Vries-
Durksz.  

Op 14 november, de derde extra 
ledenvergadering in 2010, licht 
Annelies haar opdracht toe, en na 
goedkeuring, kan ze voortvarend aan 
de slag. Ze voert gesprekken met 
allen die daar behoefte aan hebben 
en uiteraard ook met leden en 
belangstellenden die, in welke 
hoedanigheid dan ook, hun hart 
willen luchten of aandeel hadden in 
de ontstane situatie.  In 2010 
worden reeds 11 individuele 
gesprekken gevoerd. 

 

Zr. Klinefelter streeft er naar om 
haar opdracht in het voorjaar af te 
ronden zodat de kwestie  als 
volbracht kan worden beschouwd  en 
er in de voorjaarsledenvergadering 
van 2011, een nieuwe kerkenraad 
kan worden benoemd. Voor meer 

informatie over de werkzaamheden 
van Annelies Klinefelter verwijst de 
kerkenraad naar de tussentijdse 
verslagen die beschikbaar zijn 
gesteld. 

Op deze extra ledenvergadering 
geeft br. Anco de Vries aan dat hij 
zich beraadt op zijn functie als 
voorzitter omdat hij vanaf het 
voorjaar geen/weinig openingen ziet 
voor verbetering in de DG Haren. Op 
de najaarsledenvergadering geeft br. 
De Vries aan omwille van de 
bestuurbaarheid van de gemeente  
aan te zullen blijven als voorzitter tot 
de voorjaarsledenvergadering van 
2011.  

 

Als gevolg van het moeilijke jaar 
2010 zijn er geen speciale 
gemeenteavonden georganiseerd.  
Wel is de gebruikelijke buitendag 
georganiseerd, 16 mei, en konden 
we op uitnodiging en door 
voorbereiding samen met de DG 
Roden, naar het rustgevende 
Fredeshiem te Steenwijk. Een zeer 
geslaagde dag. 

Ook een activiteit van de 
buitencategorie: het Vermaningspad 
dat onze gemeente heeft doorkruist 
en wel per fiets! De dag van actie 
was: jawel Hemelvaart! Door ds. 
Jacob Kikkert, en DGG team, zijn 
twee fietsroutes uitgezet tussen de 
doopsgezinde gemeenten Groningen, 
Haren, Roden en Noordhorn. Die 
werden naar hartenlust verkend door 
vele doopsgezinde broeders en 
zuster uit het hele land.  In de 
vermaning van DG Haren kon men 
met koffie en koek heerlijk even op 
verhaal komen, en was het een feest 
van vele stemmen, herkenningen en 
zo nu en dan een gulle lach.  

Op initiatief van onze br. Renssen 
was er een diavoorstelling te zien 
van doopsgezinde kerken in 
Nederland en Noord-Duitsland. De 
totale afsluiting van deze mooie en 
sportieve dag vond middels een 
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kerkdienst plaats in de vermaning 
van de DG Groningen. 

Leden en belangstellenden 

In 2010 telt de DG Haren het 
onderstaande aantal : 
per januari   

� leden    62  
� belangstellenden 29  
�  zondagsschool 12  

  
In 2010 zijn overleden br. A. Blaauw 
(lid) en br. T. Potma (belang-
stellende). Er zijn geen leden met 
attestatie overgekomen of 
vertrokken. Twee belangstellenden 
zijn uitgeschreven en zr. M.T. 
Mulder-de Jong heeft zich als 
belangstellende laten inschrijven. 
  
De hoofdgeldcommissie werd in 2010 
gevormd door brs. P.J Reidinga en 
P.J. Haadsma. 
  

  

Kerkdiensten 

Vrijwel elke zondag is er dienst in 
onze eigen Vermaning. De meeste 
diensten worden geleid door ds. Van 
der Werf en ook zr. Kieft is als 
pastoraalwerker met regelmaat voor 
gegaan. Een aantal preken kunt u 
nalezen op de website van de DG 
Haren www.dgharen.doopsgezind.nl. 
Na de dienst wordt altijd weer een 
lekker en gezellig kopje koffie 
gedronken, vaak in het bijzijn van 
onze zondagsschoolkinderen. Zusters 
van de huishoudelijke dienst: dank 
daarvoor!  
 
Ook in 2010 zijn er de gast-
predikanten, waarmee DG Haren al 
jaren goede contacten onderhoudt. 
Direct in dit nieuwe jaar, op 10 

januari , ligt er zoveel sneeuw dat 
ook ds. Van der Werf er niet in slaagt 
onze Vermaning te bereiken. Een 
noodpreek is de oplossing! 
De viering van het avondmaal op 
Goede Vrijdag wordt dit jaar 
verzorgd door de leden zr. Anne 
Geertje Hoekema-Riepma, br. Gabe 
Hoekema en br. Hendrik Blanksma.  
Veel aanwezigen en een bijzondere 
bijeenkomst! 

Vieringen waarvoor onze gemeente 
verder is uitgenodigd, maar die niet 
in het eigen kerkgebouw zijn 
gehouden, werden onder meer 
georganiseerd in de DG Sappemeer, 
DG Groningen, en in de Nicolaaskerk 
op 7 november te Haren.  
Uiteraard is ook in deze zomer, 
periode 27 juni t/m 22 augustus, 
weer samen ‘gekerkt’ met de 
Vrijzinnig Protestanten in het Witte 
Kerkje. 
 
Er zijn in 2010 meerdere collectes 
voor het project De Mikkelhorst  
geweest. De Mikkelhorst heeft aan-
gegeven dat ze de bewegwijzering op 
hun terrein beter en leuker wilden 
maken. Daartoe hebben ze samen 
met leden van onze gemeente een 
project opgestart. Zodra er 
voldoende geld bijeen is gebracht zal 
de richting/wegwijzer geplaatst 
worden.  
Naast andere diverse collectes zoals 
voor het Internationaal Jongeren-
congres, is er ook voor projecten 
Doopsgezind Wereldwerk gecollec-
teerd, hetgeen totaal € 430,42 heeft 
opgebracht. 
 
De gezamenlijke gezinskerstviering 
werd gehouden op 19 december en 
geheel voorbereid en uitgevoerd door  
leiding, ouders en kinderen. De boom 
was weer prachtig versierd door de 
familie Haadsma. De technische 
ondersteuning kwam ook dit jaar 
weer van Henk Huizing. Het 
opgevoerde kerststuk was wel erg 
bijzonder aangezien het door eigen 
krachten was geschreven, hulde aan 
Fela Bounaannaa en Sanne ….  Dank 
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aan de leiding van de zondagsschool 
voor de mooie voorstelling en alle 
voorbereidingen!  
  
 
Zusterkring Haren, verslag door Ria 
Dijkman, secretaris 

Momenteel hebben we 21 leden, 
waarvan er vijf uit Groningen zijn. 
We komen éénmaal per maand, in 
principe de tweede maandag van de 
maand bijeen. Sinds een paar jaar is 
het een middag zusterkring. We 
hebben een duo voorzitterschap, een 
penningmeester en een secretaris. 
De gemiddelde opkomst is 16 
zusters. 

Naast de adventsavond  die  door 
ons verzorgd wordt, zijn er negen 
bijeenkomsten geweest. Soms 
nodigen we een predikant uit of 
iemand anders van buiten. 
Bijvoorbeeld ds. G.G. Hovingh 
vertelde over de geschiedenis van de 
synagoge in Zuidlaren.  

Er was een voordracht door Terre 
des Hommes, afd. Haren over 
kinderuitbuiting. Ds. Klaas van der 
Werf is er vaak rond Pasen. 
 
Ook zijn er middagen met eigen 
inbreng of een boekbespreking. We 
proberen steeds een goede invulling 
te geven aan de middag, maar de 
sociale contacten en de gezelligheid 
zijn ook belangrijk. 
We beginnen in september met een 
reisje en in mei sluiten we af met 
een avondwandeling. Aansluitend in 
sept./okt. een besturenmiddag in 
Groningen, van de zusterkringen in 
Groningen en Drenthe (GDS gebied).  
Aan het eind van het seizoen maken 
we een bedrag over naar de stichting 
Doopsgezinde Vrouwen 
Zendingshulp, uit ons collectebusje. 
En via br. Jan Hoogenberg  een 
bedrag voor een Sinterklaasfeest in 
Suriname. 
In februari was er de studiedag in 
Heerenveen van de Landelijke 
Federatie van Doopsgezinde 
Zusterkringen (LFDZ) en in mei de 

landelijke tweedaagse conferentie in 
Mennorode te Elspeet.  
  

Verslag van 2010 door ds. Klaas van 
der Werf, met daarin de 
Bijbelgespreksgroep,  thema 
ochtenden & Kring Noordwijk. 

Dit jaar is voor mij een rustiger jaar 
geweest dan de voorgaande jaren. 
Dit heeft vooral te maken met het 
feit dat er geen afscheidsdiensten 
zijn geweest en ik niet meer zo 
betrokken ben bij de zondagsschool 
zoals voorheen. 
  
Naast de “gewone” diensten, waren 
er ook de activiteiten van de 
themaochtend op dinsdagmorgen; 
twee bijeenkomsten van de kring 
Paterswolde en iedere maand op 
donderdagmiddag de bijeenkomsten 
van de kring Noordwijk. 
 Op de Noordwijk-groep hebben we 
ons beziggehouden met het Judas-
evangelie en daarna met de 
Handelingen van Thomas, niet te 
verwarren met het evangelie van 
Thomas.  
  
Op de themaochtend zijn we bezig 
met het boek Handelingen. We 
hebben pas drie hoofdstukken 
gelezen omdat de tekst veel 
aanleiding geeft tot discussie. 
  
Vorig jaar heb ik meegewerkt aan 
een Vesper in de veertigdagentijd in 
de Dorpskerk en ben zijdelings  
betrokken met het werk van de Raad 
van Kerken. 
  
Zes keer per jaar ongeveer vindt het 
GDS - predikantenconvent plaats, 
waar ik ook deel van uitmaak. Op de 
vergaderingen van de GDS ben ik dit 
jaar niet geweest vanwege overige 
werkzaamheden. 
  
Ook ben ik dit jaar betrokken 
geweest bij het werk van het GDS -
regioweekend. Op 31 januari 2010 
heb ik in Lhee onder Diever het 
programma mogen verzorgen voor 
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het regioweekend. Met 22 jongeren 
waren we samen in een 
kampeerboerderij. Het thema was: 
"de zeven wereldwonderen" en mijn 
inbreng bestond eruit dat we een 
wonderspel hebben gespeeld.  
  
Ondanks alle spanningen in de 
gemeente was voor mij 2010 toch 
een zinvol jaar, mede ook door de 
gesprekken die ik heb mogen 
voeren, en heeft het mij ruimte 
gegeven om weer eens in de boeken 
te duiken. Dit laatste was er door alle 
werkzaamheden en inspanningen in 
de gemeente een beetje bij 
gebleven.  
  

Zondagsschool, verslag door Tonny 
van Rede 

De kinderen hebben wederom vol 
enthousiasme deelgenomen aan de 
zondagsschoolochtenden. Het animo 
bij de leiding is dit seizoen 
afgenomen. De tijdsinvestering (in 
voorbereiding en organisatie) is erg 
hoog en wordt door een klein aantal 
mensen gedragen. De leiding heeft 
bij de kerkenraad een verzoek 
ingediend voor structurele onder-
steuning vanuit de GDS om de 
programma-inhoud samen te stellen 
en beleid en activiteiten te 
ondersteunen. Zr. Y. Krol heeft als 
jeugdwerker deze taak vanaf 
september uitgevoerd. De leiding op 
de zondag wordt nog steeds door de 
ouders bij toerbeurt gedaan. 
 
Dit jaar hebben de kinderen voor het 
eerst een persoonlijke uitnodiging 
per brief ontvangen om naar de 
startmiddag te komen en mee op 
weg te gaan in het nieuwe 
zondagsschoolseizoen.  
Het programma na de zomer sloot 
aan bij het jaarthema van de ADS en 
de gemeente: “Eigen wijs, Eigen 
weg”. In de kerk is een wegwijzer 
komen te staan als vertrekpunt van 
al onze bijeenkomsten. Hierin zijn 
wisselende knutselwerken en foto’s 

van de kinderen opgehangen. De 
viertafel wordt meer actief ingezet. 
 
Ook is dit jaar gestart de kinderen op 
hun verjaardag een verjaardagskaart 
te sturen namens alle zondags-
schoolkinderen en –ouders.  

Deelnemende kinderen  
Timke, Jibbe, Kije Blanksma, Mayura 
en Maelynn Cherddilok, Merijn 
Kiemel, Lynouk van Rede, Marien en 
Elciena Riepma, Jorn en Luc 
Toxopeus, Hannah de Vries. 
In de oppas: Twan Kiemel en Tine de 
Vries. 
  

Jeugdfonds  

Het jeugdfonds heeft in 2010 € 960,- 
ontvangen. Dat is de stand op 23 
maart, zo  melden br. P.J. Reidinga 
(penningmeester) en zr. T. Koorn-
Gulmans, namens het Jeugdfonds in 
het Doopsgezind Gemeenteblad . De 
verwachting is dat via de girale weg 
nog enkele giften zullen worden 
ontvangen.  De uiteindelijke stand 
kan in het jaarverslag van 2011 
worden vermeld.  
  

Wereldwerk met adoptieprogramma, 
verslag Loek en Berny Huizinga 

Er is ook in 2010 ruimschoots aan de 
verplichting ten aanzien van onze 
drie adoptiekinderen voldaan.  Het 
zijn Diosnel Ramon Davalos 
(Paraguay), Bryan de Oliveira Alves 
(Brazilië) en Michel Aurelio Coelho 
(Brazilië). Omdat het programma zo 
goed loopt stellen br. Loek Huizinga 
en zr. Berny Huizinga voor, deze drie 
kinderen ook voor 2011 te blijven 
ondersteunen.  
 
De thermometer voor ‘onze kinderen’ 
liep vol tot een bedrag van € 551,64. 
Op basis van het batig saldo van 
2009, tezamen met extra giften en 
de collecte van het kinderkerstfeest, 
noteren we in 2010 een totale 
opbrengst van € 952,50. Na afdracht 
van € 600,- voor de kinderen aan 
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zuster Nel Lanser van het adoptie-
programma, is onze thermometer 
voor 2011 al weer voor € 339,50 
gevuld!  
Namens ons allen gaat dank uit naar 
Loek en Berny Huizinga voor deze 
inzet en continuïteit, onze contact-
personen namens het Doopsgezind 
Wereldwerk Adoptieprogramma. 
  
 
Actie Pinkstergroet  
In het kader van de actie 
Pinkstergroet hebben vijf leden en/of 
belangstellenden een brieven-
busattentie ontvangen. Voor deze 
attentie komt een lid/belangstellende 
in aanmerking als zij/hij door ziekte 
niet meer actief kan deelnemen aan 
het gemeenteleven in welke vorm 
dan ook. Elk jaar kunnen maar en 
beperkt aantal leden voor deze 
tegemoetkoming aangemeld worden.  
  
 
30+ kring, verslag door Ellen van 
Agthoven 
De 30+ groep bestond dit jaar uit de 
volgende personen: Hendrik 
Blanksma, Anne-Geertje Hoekema, 
Frans Riepma, Ineke Hetebrij, 
Marjolein Uitham (tot voorjaar 
2010),  Marianne Janssen, Tonny van 
Rede en Ellen van Agthoven. 
 
Met elkaar werd na de zomer-
vakantie globaal het programma tot 
de volgende zomervakantie vast-
gelegd. We zoeken daarbij steeds 
naar afwisselende onderwerpen en 
“werkvormen”.  Er is veel ruimte 
voor eigen inbreng, discussie en 
gezelligheid. Het afgelopen jaar is er 
ook regelmatig gesproken en 
nagedacht over de problemen binnen 
de gemeente. 
 
We kwamen in 2010 4 x bij elkaar. 
Naast inhaken op de actualiteiten 
bekeken we op een avond met elkaar 
de film “As it is in heaven”.  
Een andere avond heeft Gabe 
Hoekema ons een toelichting 
gegeven op het thema vredes-
theologie. 

Doopsgezind Gemeenteblad 
Groningen en Haren, verslag Loek 
Huizinga 
Het gemeenteblad is in 2010 
wederom 12 keer verschenen. 
Opvallend in 2010 was de toename 
van het aantal illustraties bij de 
diverse verhalen en verslagen.  Het 
onderdeel lay-out was in handen van 
zr. Ellen van Drooge (lid DGG) en br. 
Frans Riepma (lid DGH). Namens 
DGH vormen Jantiena Durksz en 
Loek Huizinga de redactie, voor de 
DGG zijn dat Jetty Tuinstra en  Edith 
de Jonge. De druk werd verzorgd  
door Dirk Tuinstra (lid DGG).  
  

Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
(ADS) 

Br. Anco de Vries is namens onze 
gemeente de afgevaardigde naar de 
Broederschapsvergadering (BV) van 
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
(ADS), de GDS en de Raad van 
Kerken in Haren.  
Afdracht aan de ADS gaat per lid en 
bedraagt  in 2010 € 18,-. Verder is 
er een bijdrage vastgesteld die is 
gerelateerd aan de opbrengsten van 
het vermogen van de gemeente. Dit 
percentage bedroeg in 2010 18,5%.  
  

Groninger Doopsgezinde Sociëteit 
(GDS) 

De GDS heeft het financieel al 
langere tijd niet breed. In 2010 
besluit het bestuur de contributie van 
deelnemende leden te verhogen 
hetgeen moet leiden tot een 
dekkende begroting. De bijdrage per 
lid wordt in 2010 verhoogd van € 
7,95 naar € 15,-. Hoewel de 
financiële toestand van de GDS 
zorgelijk blijft geeft deze verhoging 
toch iets meer ruimte. 

Los daarvan wordt in de najaars-
ledenvergadering van DGH op 25 
november 2010 besloten de afdracht 
voor behoud van GDS werkers, te 
verhogen van € 2.500,- naar € 
9.000,-.  
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Daarvoor zal extra ondersteuning 
gevraagd worden bij de jeugd- en 
opbouwwerkzaamheden. Specifiek 
voor onze gemeente verzorgt Yvette 
Krol de ondersteuning van 
zondagschoolleiding tot grote 
tevredenheid van ouders van 
zondagsschoolkinderen.  
 
Voorts verricht Yvette Krol het 
regionaal jeugdwerk, speciaal voor 
de jeugd 12 tot 16+. De 
regioweekenden zijn daarvan een 
goed voorbeeld en een succes te 
noemen. In 2010 wordt één 
regioweekend is in onze eigen 
vermaning gehouden. Ds. Jacob 
Kikkert tekent voor ondersteuning 
van extra opbouwwerk in meerdere 
gemeenten in de provincie. In 2010 
heeft hij tevens gezorgd voor de 
totstandkoming van de 40-dagen 
kalender.  

Eind 2010 is de GDS nog wel op zoek 
naar een nieuwe voorzitter en 
secretaris.  
  

Raad van Kerken (RvK) Haren 

De RvK is de drijvende kracht achter 
de oud-papier actie op zater-
dagochtend in Haren, althans de 
leden van de aangesloten 
gemeenten. De oud papier actie is 
altijd een groot succes. Door de 
dalende oud-papier prijs zal per jaar 
maar 3x in plaats van 4 x  een 
project ondersteund kunnen worden. 
Eind 2011 is de DG Haren weer aan 
de beurt en mag dan een project 
kiezen waaraan € 7.500,- wordt 
gedoneerd.  
 
Per 2010 telt de RvK 5 in plaats van 
6 leden aangezien de PKN 
gemeenten West en Centrum zijn 
samengevoegd.  Omdat de RvK best 
moeite heeft met het vervullen van 
functies door de vrijwilligers is de 
Raad blij in 2010 een nieuwe 
secretaris te kunnen benoemen.  
 
 

Naast oud papier organiseert de RvK 
het ‘Avondgebed’ op de laatste 
vrijdagavond van de maand, in de 
dorpskerk. In de dienst gaat de 
dominee of pastoraalwerker voor uit 
één van de deelnemende kerken. De 
inzet namens onze gemeente wordt 
vooral verzorgd door zr. Heleen Kieft 
van der Sande.  

  

Kerkgebouw 

Kerkmeester br. Geert Christians 
draagt zorg voor het goede 
onderhoud van de gebouwen. In 
2010 was grondig onderhoud zoals 
schilderwerk niet aan de orde, 
slechts alleen de ‘staat van de rode 
beuk’. Na inspectie door ons 
geïnitieerd, bleek dat de beuk erg 
verzwakt was en volgend de 
kerkenraad een potentieel gevaar 
zou vormen bij storm en harde wind. 
Na wederhoor met de deskundige 
van de gemeente Haren, waarin het 
gevaar werd weerlegd, is besloten de 
beuk voorlopig ongemoeid te laten. 
Br. Christians houdt de zaak echter 
scherp in de gaten.   
                                                                               
Hendrik Blanksma,  secretaris 
 
 
Einde jaarverslag 2011 
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Adoptieprogramma 
 
We ontvingen berichten over twee 
van onze adoptiekinderen. 
 
Michel Aurelio Coelho 
De inmiddels 5-jarige Michel zegt zelf 
dat het hem goed gaat en dat hij 
graag leert. In het begin was het wat 
moeilijk omdat hij enkele coör-
dineringsoefeningen niet alleen kon 
maken. Nu wil hij ze maken om te 
laten zien dat hij het ook alleen kan. 
Thuis zegt hij dat het niet zo goed 
gaat omdat hij geen enkele aan-
spraak heeft. Zijn zus moet de 
moeder helpen en zijn vader ziet hij 
nauwelijks omdat hij niet meer bij 
hen woont. Toch lacht hij elke dag en 
brengt ’s morgens een bloemetje 
mee voor de juf. 
 
Bryan Felipe Alves 
Het gaat de 3-jarige Bryan goed, het 
is een rustig kind. De verstand-
houding met zijn kameraadjes is 
goed, hoewel hij niet graag 
speelgoed met de anderen deelt. Zijn 
ontwikkeling is goed, hij leert 
gemakkelijk en helpt kameraadjes 
die problemen hebben met de 
activiteiten die de opvoeders aan-
dragen. Hij speelt graag met lego, 
zingt en danst graag en hij luistert 
met aandacht naar bijbelse verhalen. 
Sinds kort heeft de familie een groter 
huis betrokken. 
 
Van beide kinderen hangen recente 
foto’s op het prikbord. 
 
Over de maand december ontvingen 
we  uit de thermometer een bedrag 
van €  32,12. De collecte van het 
kinderkerstfeest bracht €  45,47 op. 
Dit bedrag kwam eveneens ten 
goede van het adoptieprogramma. 
Met deze beide bedragen erbij kwam 
de eindstand voor 2011 op €  
298,94. 
U allen bedankt voor uw gaven!! 
L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp  
 

 
      

 
De winter is voorlopig nog niet 
voorbij. Met handschoenen, muts en 
sjaal trotseren wij de kou.  
Wereldwinkel Haren heeft wollen 
sjaals uit India en Nepal. En wie wil 
niet een sjaal met een verhaal? 
 
Geschiedenis van de sjaal 
De sjaal bestaat al heel lang. Het 
woord sjaal is ontleend aan het 
Perzische woord ‘shãl’. In West-
Europa is de sjaal de voorloper van 
de jas. Vroeger werd als het erg 
koud was een grote doek 
omgeslagen. Voor de perioden dat 
het minder koud was, maar er toch 
behoefte was aan enige warmte, is 
de sjaal ontstaan. De sjaal werd niet 
alleen gebruikt om de kou te weren, 
maar ook om een bepaalde 
maatschappelijke status aan te 
geven.  
 
Familiebedrijf in India biedt werk aan 
tweehonderd mensen 
In het noorden van India, vlakbij de 
Himalaya, ligt het familiebedrijf van 
Ashok en Mridula Jain en hun twee 
zonen. Wat ooit begon als een-
manszaak geeft nu werkgelegenheid 
aan 200 mensen. Zij werken in hun 
eigen land aan hun toekomst, wat 
ook een impuls geeft aan hun 
eigenwaarde.  Het bedrijf is niet 
meer afhankelijk van subsidies en 
giften.  
Hun bedrijf is gespecialiseerde in het 
maken van handgeweven producten, 
zoals zachte wollen sjaals. De sjaals 
zijn van goede kwaliteit en hebben 
een kenmerkend authentiek Indiaas 
design. Gewoon een sjaal met een 
verhaal. 
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‘Wij en de anderen’, een jaarthema in het gemeenteblad 
 
Elk jaar overleggen we als voorgangers met de redactie van het gemeenteblad 
van Haren en Groningen met elkaar over de invulling van de artikelen waarmee 
het gemeenteblad begint. We evalueren het afgelopen jaar en kijken vooruit. Het 
leek ons leuk om de Bijbelartikelen en de hoofdartikelen eens wat thematischer 
te maken.  
 
Als thema kozen we: ‘WIJ EN DE ANDEREN’. Je kunt dan denken aan:  Wij en de 
anderen in de gemeente, hoe gaan we om met elkaar? Onderlinge zorg, of als er 
problemen zijn, hoe lossen we dat dan op? Of hoe leven we ermee, als het niet 
zo makkelijk op te lossen is.. Je kunt ook denken aan; Wij en de anderen in 
kerkelijk Nederland, hoe verhouden wij ons tot andere kerken? at kunnen we van 
elkaar leren? Wat hebben we elkaar te zeggen, en waar lijden we misschien pijn 
aan anderen, of anderen aan ons? Je kunt ook denken aan de verhouding tot 
andere geloven.. 
 
Een volgend thema kan dan zijn: Wij en de anderen, onze opdracht in de wereld. 
Hebben we boodschap aan de wereld om ons heen? Kunnen we iets met de grote 
verschillen die er zijn? Arm en rijk, autochtoon en allochtoon, zonder plek of hier 
thuis? 
Vanaf het volgende nummer ziet u de stukken vanzelf voorbij komen. 
 
Namens de voorgangers, 
Ds G. J. Brüsewitz  
 

 
 
Op reis in onze beleving van het geloof – studiedag GFDZ Haren 
 

Namens het bestuur van de GFDZ (Gronings/Drentse Federatie van 
Doopsgezinde Zusterkringen) nodig ik u uit voor een studiedag op 7 februari a.s. 
in Haren. Deze dag is bedoeld voor alle vrouwen die 
zich voor dit onderwerp interesseren (dus niet alleen 
voor de leden van de Zusterkringen!).  
 
Het thema van deze dag is: Op reis in onze beleving 
van het geloof (Doperse spiritualiteit onderweg). 
Jeanet van Woerden, Christien Schlette en Marion 
Bruggen, die hebben meegewerkt aan het boek: 
"Onderweg", zullen het onderwerp inleiden en deze 
dag begeleiden". Onderweg" is een reisgids 
spiritualiteit, geschreven door vijf doopsgezinde 
predikanten. Ze hebben daarin persoonlijke verhalen 
geschreven met de bedoeling de lezer uit te dagen haar of zijn eigen weg bewust 
te worden. Het boekje wil een "reisgids" zijn die oproept om zelf op weg te gaan 
en te ontdekken waar God en uw persoonlijke leven elkaar raken. U wordt van 
harte uitgenodigd om tijdens de studiedag met de begeleiders en de reisgids op 
ontdekking te gaan. Het mooie van een reis is dat je onderweg reisgenoten 
ontmoet. We zullen met elkaar onze ervaringen delen, maar ook onze dromen. 
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Eén van de onderwerpen uit het boek zal onze leidraad zijn. We laten ons 
verrassen welke invalshoek de begeleidsters nemen. Want je kunt op 
verschillende manieren aansluiten bij het onderwerp. Hoe kom je van "doen" 
naar "zijn"? Hoe kunnen ervaringen een toegang vormen tot de verhalen over 
God? 
Welke beelden en teksten inspireren ons? Het zijn slechts enkele vragen, die veel 
mensen zich stellen. Zo ook de schrijvers van dit boek. Ze laten de lezer kennis 
maken met plekken waar inspiratie is te vinden. Maar er zijn ook oefeningen om 
dat wat gezien en gehoord is dichterbij je eigen leven te kunnen brengen.  
Tijdens de studiedag zal het vooral gaan over de verbinding tussen de doperse 
spiritualiteit en onze eigen spirituele dimensie. 
 
Het boek: "Onderweg" is o.a. te koop bij de internetboekhandel www.kerkboek.nl 
of bij de ADS: ads@doopsgezind.nl.Het is echter geen voorwaarde het  boek te 
lezen om mee te kunnen doen aan de studiedag. 
Naast het boek is er ook een website: www.spiritualiteitonderweg.nl voor extra 
informatie en tips en een Facebookgroep om met elkaar in gesprek te komen. 
Praktische gegevens: 
 
dinsdag 7 februari a.s. in de Doopsgezinde Kerk te Haren  
  
U bent welkom vanaf 10.30, om 10.45 start het programma.  
De dag wordt afgesloten om circa 15.00 uur met een kopje thee/koffie. 
De deelnamekosten bedragen € 8,00 (incl. koffie, thee, soep, melk en 
karnemelk).  
U dient zelf brood voor de lunch mee te nemen. 
Opgeven uiterlijk 28 januari bij: zr. R. Dijkman-Leutscher, tel.: 0598-324663. 
 
Voor meer informatie:  
zr. Francien Iwema-Schipper, voorzitter GFDZ, AB-afgevaardigde LFDZ, tel.: 
0598-392192  
 

 
Dopersduin 
 
Met ingang van 1 januari 2012 heeft het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl 
een nieuwe naam:  Dopersduin. 
Gelegen tussen twee klimduinen en met historisch besef gaan we met deze 
nieuwe naam op een positieve manier de toekomst in. 
In 2009 hebben we het derde slaaphuis in gebruik genomen dat sindsdien niet 
meer weg te denken is bij onze accommodatie.  
In vervolg daarop is besloten om slaaphuis 1 ingrijpend te moderniseren, 
hetgeen naar verwachting per 1 oktober gaat plaatsvinden. 
Informatie bieden we aan op onze website www.dopersduin.nl 
 
Op deze website kunt u een overzicht krijgen van onze thema-activiteiten en 
data van vakantieweken in 2012 met de erbij behorende prijzen,  
 
Dopersduin 
Oorsprongweg 3 
1871 HA Schoorl 
pr@dopersduin.nl 
tel 072 509 12 74 



 
 

 

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 
(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 
Ellen van Drooge 
  

Druk: 
Dirk Tuinstra 
 

 

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: 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 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 februari 2012. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 15 
februari 2012 bij de respectievelijke 
redactieleden. 

 
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. 050-2309831, 
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  


