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Wij en de anderen- omzien naar elkaar 
 
Zoals achterin het vorige gemeenteblad te lezen was, hebben we met de redactie 
afgesproken de hoofdartikelen en de Bijbelstudies wat thematischer te 
benaderen.  Als leidraad kozen we ‘Wij en de anderen..’. Je kunt dan denken aan 
onderlinge zorg, hoe ga je om met verschillen, doopsgezinden en oecumene, hoe 
staan we in en open naar de wereld om ons heen.  We beginnen met onderlinge 
zorg, verbondenheid, of met een ander woord: Pastoraat. 
 
 

 
 

Verbondenheid-  een Avondmaalsgemeente 
 
In de afgelopen maand was er een korte cursus Doperdom op de maandagavond  
in de Diaconie. Voor iedereen die zijn geloof wat wilde opfrissen of aanscherpen, 
voor iedereen die wat meer wil weten over de achtergronden van onze manier 
van geloven, voor iedereen die eens wat inhoudelijk met een ander van 
gedachten wil wisselen over wat er toe zou kunnen doen in onze gemeenten.  
We vingen de thematiek van ons geloof in 4 woorden: En we noemden dat wat er 
mee te maken had , ‘de spiritualiteit van…’ . Van betrokkenheid, waarbij je kunt 
denken aan de doop, aan commitment, of aan mijn ja is ja, gingen we naar 
verbondenheid, waarbij het ging over broeders en zusters zijn, het Avondmaal, 
de onderlinge zorg, maar ook over hoe je je verbindt met de wereld om je heen. 
Dat laatste als een echt dopers historisch thema: ben je een klein onopgemerkt 
puur groepje buiten  of naast de wereld, of wil je een groep oproerkraaiers zijn, 
die met de broek naar beneden roept en doet dat het echt anders kan! Beide 
benaderingen zagen we in ons verleden, en wat doet dat met ons nu? De overige 
twee woorden waren de daad, en de hoop… 
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Mooi van zo’n cursus is, naast het delen van al die inzichten en gedachten, en die 
gezamenlijke tocht in wat we belangrijk vinden en willen vinden, dat je als 
voorbereider, als ‘leraar’ ook weer eens even echt bij de les bent, en ineens weer 
helder ziet waar verbindingen liggen! Zo was het voor mij een hernieuwd inzicht 
hoezeer het houden van Avondmaal verbonden is met onze zorg voor elkaar, 
onze inzet. Niet als een soort algemeen sausje van broederschap en zusterschap, 
maar gericht op het tot zijn recht laten komen van de ander. We lazen het stuk 
over het Avondmaal uit de eerste Korinthebrief, en dat wat collega Alex Noord 
daarover schreef in het tweede deel van Aangeraakt door de Eeuwige. Hij 
beschrijft daarin, hoe achter een ‘gewone’, zo symbolische en liturgische 
Avondmaalsviering , met dat kleine stukje brood en dat beetje wijn, ineens een 
gevoel van verbondenheid helder wordt, als hij terug denkt aan een viering in 
een tehuis, waar naar de wetenschap van een paar maanden later een oude 
krachtige betrokken zuster voor het laatst aan deel nam. Hij herinnert zich, bij 
het ter ore komen van haar dood, ineens dat wat ze zei, toen bij die viering.  
 
Zoals we met elkaar de tekst ter hand nemen uit de brief van Paulus, schrikken 
we van de verbinding tussen het vieren van die maaltijd, met een soort zelf 
onderzoek naar de eigen inzet voor de ander.. Eigenlijk kun je dat symbool niet 
gebruiken, die maaltijd  niet vieren als je niet ook denkt aan het concreet delen 
en op elkaar betrokken zijn. Zo immers denken we aan Jezus, en zijn 
betrokkenheid op Gods wereld. Het is de reden dat vaak het Avondmaal 
gemeden wordt. Er komen altijd wat minder mensen, als we met elkaar dat hart 
vieren van onze gemeenschap. Alsof we het moeilijk vinden, alsof we ergens het 
gevoel hebben het niet waar te maken, alsof we misschien eigenlijk ook wel niet 
willen, zo op elkaar en bij elkaar, we zijn immers vrije 21e eeuwers! Door de 
eeuwen heen is dit een punt geweest. Avondmaal werd niet veel gevierd, en het 
was ‘zwaar’! Vervolgens missen we dan wel de spanning die er in de tekst zit 
tussen dat wat we met elkaar waar maken, en dat wat we hopen dat ooit er zal 
zijn. Je kunt in die spanning niet alles gooien op wat we met elkaar al bereikt 
hebben, om dan te constateren dat het onvoldoende, of volstrekt onvoldoende, 
of in het beste geval net genoeg is… En besluiten dat je geen gemeenschap bent 
en er dus niks te vieren valt! Er staat namelijk ook iets over het verkondigen van 
de dood en de inzet van Christus totdat Hij komt! Daarmee wordt zoiets bedoeld 
als: denk aan wat verbondenheid, opoffering kost, maar weet dat het iets 
oplevert, dat het eigenlijk de weg is naar een wereld zoals het bedoeld is, en kan 
worden!  

 
Avondmaal als een vieren van iets dat je hoopt en waar je naar verlangt, maar er 
zeker nog niet is, en al helemaal niet door onze eigen verdienste! In het 
slechtste geval kan deze kant van de maaltijd, de hoop, zo belangrijk worden, 
dat je haast denkt: Ach wat maakt het uit, we maken er een potje van, we 
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hebben het niet verdiend, maar we hebben de hoofdprijs toch ontvangen, we 
kunnen toch vieren dat het ooit prachtig is, ook al doen we niets… 
Het Avondmaal is een symbolische vorm van iets dat heel belangrijk maar ook 
concreet is. Het vieren van, en beleven van omzien naar elkaar. We doen er ons 
uiterste best voor, maar soms breekt het met de beste bedoelingen ons bij de 
handen af. En tegelijkertijd is het er en kan het er komen , als in een soort 
Godswonder, waar we maar op moeten hopen, al lopen dingen mis, en voelen we 
ons in de steek gelaten, of laten we zelf in de steek!  
 
Het Avondmaal vertelt ons dat je er zelf hoop aan mag verbinden, en dat je 
elkaar mag laten delen in die hoop. En dat je er zelf kracht uit mag putten, in 
een soort zelfonderzoek, een hernieuwde belofte aan jezelf en de zusters en 
broeders, om er een tandje bij te doen, en dat je daar elkaar bij mag stimuleren.  
Er staat niets over elkaar de maat nemen en zeggen dat de ander niet waar 
maakt wat God van hem of haar verwacht!! Maar o, wat zijn we daar goed in, en 
dat is begrijpelijk want je ziet vaak zoveel beter van enige afstand wat er bij de 
ander aan schort… En je wilt zo graag dat het beter wordt, met de beste 
bedoelingen, want het gaat toch niet om jezelf, maar om de gemeente, om die 
mooie wereld die we willen?  
 

 
 
Pastoraat, de zorg om elkaar en aan elkaar is dus verbonden aan een 
gemeenschap die Avondmaal viert. een beetje ouderwets, met gekke oude 
symboliek. En zo’n gemeenschap is een samenzijn, met ruimte voor persoonlijke 
groei, aandacht voor wat de ander nodig heeft, zorg om wat de ander mist of 
niet meer kan, niet om te veroordelen maar om te hopen. En daar waar we het 
niet redden, een gemeenschap waar we met mildheid naar elkaar willen kijken, 
met zachte hand elkaar helpen om de dingen gedaan te krijgen die moeten 
gebeuren. Waar mensen ook durven te noemen dat ze iets missen, niet om de 
ander te veroordelen om dat wat ze niet deden, aan henzelf of anderen. maar ze 
durven het, om het belangrijk is de ander niet ooit te laten zitten met een 
onherstelbare gemiste kans, omdat ze geven om die ander, en hopen op wat er 
in die ander zichtbaar kan worden van Gods liefde… 
 
Ds Geert Brüsewitz  
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Wij en de anderen!   {De barmhartige Samaritaan} 
 
Bij de Museumbrug tegenover het station en bij 
bioscoop Pathé word ik regelmatig geconfronteerd 
met bedelende mensen. Het hangt een beetje van 
het weer af of ik wel of niet iets geef. Bij mooi zonnig 
weer geef ik niets. Ook hangt het er vanaf of ik een 
muntstuk van één of twee euro in mijn portemonnee 
heb. Heb ik dat niet dan geef ik ook niets.  
Het weer en het hebben van een muntstuk bepalen 
in feite of ik wel of niet iets geef. En dat terwijl ik 
mijzelf een gelovige noem en lid ben van een 
Doopsgezinde Gemeente. En in de bijbel lees: heb u 
naaste lief als uzelf.! In feite zou mijn 
geloofsovertuiging het criterium moeten zijn of ik wel 
of niet iets geef en zou ik vol schuldbesef in de trein terug naar Buitenpost 
moeten zitten met het beeld nog op mijn netvlies van iemand die dakloos is, 
honger heeft, aan de drugs is en de dagen bedelend doorbrengt voor het 
Groninger Museum. En dat heb ik dus absoluut niet! Als ik in de trein zit dan ben 
ik het beeld van die bedelende man of vrouw allang kwijt.  
En dat terwijl ik ‘bij de kerk ben’ zoals dat zo mooi genoemd wordt. En ik 
verplicht ben om ‘goed te doen naar de naaste’.   
 

In het verhaal van de barmhartige Samaritaan gaat het ook om dezelfde vraag 
van ‘hoe ga je om met je naaste?’. Nog even in het kort het verhaal: 
Er ligt een gewonde Judeese man aan de kant van de weg die door rovers is 
overvallen. Een priester en een Leviet (= ook iemand die in de tempel werkt) 
helpen niet maar lopen voorbij. Iemand uit de provincie Samaria helpt echter wel 
en verzorgt de gewonde man. Omdat de Samaritanen en de mensen uit Judea op 
gespannen voet met elkaar leefden zou je dus niet verwachten dat die 
Samaritaan zou helpen.  
 

Ogenschijnlijk wordt de nadruk gelegd op het helpen van de gewonde man. Maar 
daar gaat het niet om. De Leviet en de priester worden namelijk in het verhaal 
niet veroordeeld door de schrijver. Nergens lees je in de tekst dat  die priester en 
de Leviet hadden moeten helpen en dat dat hun plicht was.  
 

Integendeel! De schrijver van de tekst draait in feite de thematiek om en legt 
ineens de nadruk op de vraag: Heb u naaste liefde als uzelf. 
Er staat niet:’ Heb u naaste méér lief als uzelf!’ En er staat ook niet van: ‘Heb u 
naaste minder lief als uzelf”. Er staat gewoon: Heb u naaste lief als uzelf. 
 

En dat betekent dat je vanuit jouw eigen levensovertuiging, met datgene wat in 
jouw vermogen ligt, de ander tegemoet treedt. In het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan word je niks opgelegd dat je verplicht aan goede doelen 
moet geven en iedereen maar moet helpen die op je weg komt. Nee…….Jijzelf 
bepaalt vanuit jouw levensovertuiging hoe te handelen. 
Maar dat betekent ook weer niet dat het een vrijbrief is om alleen aan jezelf te 
denken. Ook binnen de Doopsgezinde Gemeente is omkijken naar elkaar een 
belangrijk iets, waardoor je geloof ook weer gevoed wordt. De Dopersen wisten 
het al: daden gaan woorden te boven!  
 
Ds. Klaas van der Werf 
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Kerkdiensten 

en activiteiten 
 
Donderdag    23 februari 
14.30 uur   P’woldsewegkring  
20.00 uur   Broederkring 
 
Zaterdag    25 februari   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag    26 februari  
10.00 uur   ds. J.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 

 
Donderdag        1 maart  
19.30 uur   Leerhuis 
Zaterdag       3 maart  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag       4 maart 
Themadienst: “Getuigen” 
10.00 uur  ds. J.Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels en Keien 
 
Maandag       5 maart 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag       6 maart  
10.00 uur  Koffieochtend 
19.30 uur  Kerkenraad 
 

Woensdag       7 maart  
18.00 uur  Vastentijd bijeenkomst  
20.00 uur GSP-Lezing: Herman 
  Wijffels over Democratie  
  en Duurzaamheid 
 
Donderdag         8 maart  
20.15 uur   Concert Trio Parafraz 
    i.s.m. Russisch-  
  Byzantijs koor Groningen 
 
Zaterdag      10 maart  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
GDS Regioweekend  12-18 jarigen 
 
 

Zondag   11 maart 
10.00 uur ds. G. Hoekema 
10.00 uur Kiezels 
 
Maandag  12 maart 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag    13 maart 
14.30 uur   Wijk Vinkhuizen 
18.00 uur   Mennomaaltijd 
19.30 uur    Jongerenprogramma 
 

Woensdag  14 maart 
18.00 uur  Vastentijd bijeenkomst  
REDACTIE VERGADERING 
 
Donderdag   15 maart   
19.45 uur  Dopers café; Paul Cliteur 
monotheïstische ethiek en geweld  
Zaterdag  17 maart   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
Zondag 18 maart   

10.00 uur ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels en keien 
 
Maandag   19 maart   
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Woensdag  21 maart  
18.00 uur  Vastentijd bijeenkomst 
20.00 uur  Helpmankring 
20.00 uur  Wijk Paddepoel 
 
Donderdag    22 maart 
14.30 uur   Paterswoldsewegkring  
20.00 uur   Broederkring 
 
Vrijdag   23 maart 
20.15 uur    Gitaristenpodium; 
        Gabriel Bianco 
 
Zaterdag   24 maart  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag   25 maart  
10.00 uur   ds. J.Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels   
 
Maandag      26 maart  
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Dinsdag       27 maart  
18.00 uur   Jongerenmaaltijd 
19.30 uur    Jongerenprogramma 
 
Woensdag     28 maart 
18.00 uur  Vastentijd bijeenkomst 
 
Zaterdag     31 maart  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
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Getuigen, onze thema-
dienst van 4 maart a.s. 
 
Het zijn tot nu toe bijzondere 
diensten, waarin we als gemeente 
met elkaar willen delen wat voor ons 
belangrijk is in geloven. Soms gaat 
het om dingen waar we ons heel erg 
bij thuis voelen, soms is het ook 
moeilijker, spannend, een opgave. 
  
Getuigen is zo’n woord, waarbij we 
misschien denken aan andere 
geloofsgemeenschappen dan de 
onze. Het heeft iets dwingends, iets 
van overtuigen, terwijl toch zo voor 
de ruimte zijn, van ieder zijn eigen 
weg, met zijn eigen belijdenis, met 
zijn eigen doop.. Maar dat is 
natuurlijk veel te veel naar één kant 
gedacht. Je vindt iets, je leest iets in 
die goede boodschap, het gaat om 
een opdracht in je leven, iets waar 
maken van wat wezenlijk is, een weg 
naar hoe het beter zou kunnen, in 
alle voorlopigheid. Vrede bevorderen, 
of gerechtigheid. Velen van ons 
zullen zeggen: Getuigen is doen, 
‘daden gaan woorden te boven’.. 
 
Maar in een gefilmd interview dat we 
zagen tijdens de dienst van World 
Fellowshipday, hoorden we een 
ouder gemeentelid van Noordoost 
Nederland zeggen dat ze geen 
‘zieltjes wilde winnen’, maar ook dat 
als ze niet met anderen over de kerk 
en haar betrokkenheid daarbij 
gepraat had, ze niet ontdekt had dat 
er een plek was in een ver land waar 
ze heen kon en waar ze anderen kon 
ontmoeten.. 
 
Voor 4 maart ben ik nog op zoek 
naar mensen die met mij willen 
voorbereiden, en ik vraag u ook: 
Neem in de komende tijd een 
ansicht: ‘Getuigen’ mee in de kerk, 
en schrijf er op, wat voor u van 
belang is, als het over getuigen gaat! 
 
Ds Geert Brüsewitz  

Verslag Kerkenraads-
vergadering 7 februari 
 
Zr. Femmy Busscher opent de 
vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Zr Anneke Toxopeus 
leest als inleiding psalm 25 voor; 
deze psalm was een onderdeel van 
haar belijdenis.  
 
We leggen de laatste hand aan de 
voorbereidingen voor de extra leden-
vergadering op zondagmorgen 19 
februari, inmiddels hebben de leden 
en belangstellenden een uitnodiging 
en toelichting van deze bijeenkomst 
ontvangen. 
 
Onze aandacht is deze vergadering 
ook bij het gemeenteblad. We zijn 
deze groep vrijwilligers zeer dank-
baar voor hun inzet dit blad steeds 
weer te verzorgen.  
 
Ook zijn de afgelopen diensten 
geëvalueerd, de oecumenische dienst 
in de Nieuwe Kerk werd goed 
bezocht. De complimenten voor de 
preek van ds Jacob Kikkert, en de 
medewerking van ons Doopsgezind 
kerkkoor! 
 
We zijn met elkaar van mening dat 
de ledenparticipatie bij de thema-
diensten als erg positief en 
waardevol wordt ervaren. Bij de te 
plannen activiteiten gaat onze zorg 
uit naar het Paasontbijt waar we 
vrijwilligers voor zoeken om deze 
door te kunnen laten gaan.  
Ook de komende Paascyclus wordt al 
besproken. Onze kerk is in de 
Paasnacht tussen 00.00 en 03.00 
uur. 
 
De volgende kerkenraadsvergadering 
is op 7 maart. 
 
Namens de Kerkenraad, 
Onno de Graaf  
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Vakantie 
koster/beheerder 
 
Van vrijdag 24 februari tot en met 
zondag 4 maart ga ik met vakantie. 
De kerkdiensten en andere geplande 
activiteiten gaan die week gewoon 
door, maar de kerk is beperkt 
geopend en beperkt bereikbaar per 
telefoon. Voor dringende zaken die 
niet tot 5 maart kunnen wachten 
kunt u contact opnemen met Tiny 
Spanjer, tel.: 050-577 6983 of 06-
237 590 93.  
 
Hartelijke groet,  
Nynke Dijkstra  
Koster/beheerder DG Groningen 
 
 
 
 
 

Opbrengst collectedoelen 
december 2011,  januari 
2012 
25 december, Doopsgezind Wereld-
werk,    € 479,94 
31 december, Voedselbank  

€ 140,40 
8 januari, Stichting SDO,  

€ 151,25 
22 januari, Project in de Oekraine, 
    € 474,90 
 
 

Dopers Café     
met Paul Cliteur 
Op donderdag 15 maart zal de 
bekende ethicus en hoogleraar 
rechtsfilosofie te Leiden, Paul Cliteur, 
in het Dopers Café Groningen 
spreken over o.a. zijn laatste twee 
boeken: “Het monotheistisch 
dilemma” en “The Secular Outlook”.  
Daarbij zal hij aangeven welke 
aanknopingspunten voor geweld er 
zijns inziens besloten liggen in de 

monotheïstische godsdiensten, 
Jodendom, Christendom en Islam. 
Tevens zal hij een kritiek presenteren 
op meer vrijzinnige vormen van 
religiositeit, waar die naar zijn smaak 
weinig soelaas bieden in de strijd 
tegen religieus extremisme.  
Dit is de derde avond, in een serie 
van vier, over vragen van goed en 
kwaad, de ethiek van het 
christendom en de denkbare kritiek 
daarop.  
Meer Informatie over de ideeën van 
Cliteur vind u op zijn website: 
 
http://law.leidenuniv.nl/org/metajuri
dica/encyclopedie/medewerkers/clite
urpb.html 
 
Paul Cliteur is als hoogleraar 
encyclopedie van de rechtsweten-
schap verbonden aan de universiteit 
van Leiden. 
De laatste avond indeze cyclus van 
vier in het voorjaar van 2012 is op 
19 april. 
 

Eerste verkenning voor 
een maandelijkse maaltijd 
voor daklozen door de 
Doopsgezinde Gemeente 
Groningen 
 
Toen Jezus van daar verderging, zag 
hij bij het tolhuis een man zitten die 
Matteüs heette, en hij zei tegen 
hem:’Volg mij.’ Hij stond op en 
volgde hem. Toen hij thuis aanlag 
voor de maaltijd, kwam er ook een 
groot aantal tollenaars en zondaars, 
die samen met hem en zijn 
leerlingen aan de maaltijd 
deelnamen. De Farizeeën zagen dit 
en zeiden tegen zijn leerlingen: 
’Waarom eet uw meester met 
tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde 
dit en gaf als antwoord: ’Gezonde 
mensen hebben geen dokter nodig , 
maar zieken wel. Overdenk eens 
goed wat dit wil zeggen: 
‘Barmhartigheid wil ik, geen offers.’ 
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Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen te roepen, maar 
zondaars.’ Matteüs (9-13) 
 
Sinds een paar jaar ben ik kok bij de 
mennomaaltijd. Soms vertel ik 
mensen buiten de Gemeente dat ik 
één keer per maand voor de kerk 
kook. Vaak is de eerste reactie dan: 
‘Voor daklozen?’. Als ik dan vertel 
dat het voor onze eigen Gemeente is 
dan bespeur ik meestal een lichte 
teleurstelling bij de ander.  
 

 
 
Door deze reacties ben ik op het idee 
gekomen om ook voor dak- en 
thuislozen te gaan koken. Voor mij 
raakt dit plan de kern van wat ik 
belangrijk vind als christen en dus 
ook wat ik belangrijk vind in onze 
Doopsgezinde Gemeente . Waarom 
dat zo is vind ik moeilijk om onder 
woorden te brengen. Het heeft te 
maken met de zorg voor elkaar en 
voor diegenen die het hardst zorg 
nodig hebben. Maar het gaat om veel 
meer. Samen eten verbroedert en wij 
willen niet boven daklozen staan, 
maar naast ze gaan zitten.  
 
Verder willen wij ze een leuk uitje 
geven en kennis laten maken met de 
vriendelijkheid, openheid en zorg van 
onze Gemeente. Om hoop te geven 
en te laten zien dat er meer is dan 
de hardheid van de straat. 
 
Een precieze uitwerking van dit plan 
is er nog niet. Ik wil iedereen die 
mee wil werken aan dit plan ook de 
kans geven om mee te denken over 
de invulling van ons project. 

Daarnaast heb ik contact gehad met 
de Open Hof. Zij zijn enthousiast en 
willen ons graag verder helpen. Hun 
kennis zal uiteraard zwaar 
meewegen bij de uiteindelijke 
invulling van dit plan Ik kan al wel 
zeggen dat het niet de bedoeling is 
dat het een soort gaarkeuken wordt.  
 
Wij willen de dak- en thuislozen in 
onze Gemeente verwelkomen met 
een lekkere maaltijd en veel 
persoonlijke aandacht.  
 
Het is duidelijk dat er nogal wat 
praktische bezwaren kleven aan de 
uitvoering van dit plan. Er zijn kosten 
aan verbonden, er zijn voldoende 
vrijwilligers nodig en het binnenhalen 
van deze groep mensen brengt ook 
de nodige risico’s met zich mee. Over 
de kosten kan ik het volgende 
zeggen: we zijn bezig met plannen 
om in ieder geval een deel van het 
geld buiten de diaconie om bij elkaar 
te krijgen. Verder zijn er voldoende 
vrijwilligers om van start te gaan.  
 

 
 
De risico’s zijn misschien wel het 
grootste bezwaar, maar ik denk dat 
we de risico’s met hulp van de Open 
Hof tot een minimum kunnen 
beperken. Tot slot wil ik nog zeggen 
dat ik hoop dat we dwars door alle 
praktische bezwaren heen voor ogen 
houden waarom dit plan ook juist 
heel waardevol kan zijn voor onze 
Doopsgezinde Gemeente Groningen. 
 
Pijke Vossestein 
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Dikke tegenvaller……  
enorme meevaller 
 
Ging ik in september vorig jaar  
even, jawel even! , het ziekenhuis in 
om even, jawel even!,  iets weg te 
laten ruimen. Een mens moet 
optimistisch blijven nietwaar? 
‘Jantje onnozel’  die ik soms ben, 
wist het natuurlijk wel, maar goed, 
regelaar die ik ook ben, wilde het 
even niet horen. Ik kookte voor 
dagen eten vooruit, stopte het in 
keurige eenmans-porties in de 
vriezer en meer van die zaken. 
Immers, de wederhelft mag in die 
tussentijd niet verhongeren.  
 
Nu, na veel gestruikel en gedoe kom 
ik langzaam weer in mijn gewone 
leven boven water. Mijn familie past 
op me als op een dure kraamvrouw. 
Dan realiseer ik me dat ik ALLE 
GELUK IN DE WERELD HEB. 
ALLE GELUK IN DE WERELD is een 
handvat om je aan vast te houden. 
Niet alleen omdat een operatie goed 
is gegaan, maar vooral ook om 
dankbaar te zijn voor alle goede 
zorgen en terechte moppers die mij 
onder de neus worden gehouden. 
Om dankbaar te zijn dat er zoveel 
mensen met jou en je familie 
meeleven.    
 
De vele kaarten en bloemen en 
telefoontjes uit onze gemeente en 
van vele vrienden hebben mij 
verbaasd, maar ook geholpen 
optimistisch verder te gaan. Heel  
hartelijk dank allemaal. 
Of ik het contact met en in de 
gemeente gemist heb? Ja en nee. 
Door de vele kaarten en contacten is 
het ‘nee’ , maar het erbij kunnen zijn 
is ‘ja’.  
Tot ziens, tot spoedig en nogmaals 
hartelijk dank 
 
Anneke van Kalker 

Dopers Café,       
19 januari 2012 
 

 
De lezing “Geschiedenis van de 
ethiek”, door Menno de Bree. 
Hij voerde 3 belangrijke filosofen op: 
Aristoteles, Kant, Mill. 
Filosofie: houden van de hoogste 
wijsheid. 
Ethiek: vragen rond het goede in 
denken en doen, in karakter(s). 
 
Aristoteles: “Houd het midden tussen 
“té kort” en “té veel” m.b.t. de rede 
zoals een verstandig mens doet”. 
Voortreffelijke mensen doen precies 
goed, zijn precies boos. 
 
Kant: “Een goede wil is een redelijke 
wil; een echt redelijke wil is een 
autonome wil; een autonome wil is 
een wil die alleen voor zichzelf (door 
de ratio) bepaald wordt”. 
Categorische imperatief: altijd 
geldend, en dat geldt voor alle 
ethische oordelen. 
 
Mill: “Ieders geluk doet ertoe, is 
universeel, moet egalitair zijn – in 
gelijke mate – én liberaal: ieder 
moet e.e.a. zelf bepalen, in vrijheid. 
 
Evert Westerdiep 
 

Wijkbijeenkomst 
Paterswoldsewegwijk 

 
Onze eerste  middag in het nieuwe 
jaar o.l.v. ds Geert Brusewitz. We 
waren bijna voltallig - onderwerp: 
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plekken en verhalen in ons leven 
waar we nog wel eens bij stilstaan.. 
We begonnen met een gedicht en 
daarna passeerden vele herinne-
ringen: b.v. aan de broeder-
schapshuizen Elspeet, Fredeshiem en 
Schoorl,  
Geert had van elke plaats waar hij 
predikant was geweest wel iets te 
vertellen en dan de belevenissen in 
de Dordogne, Ommelanderwijk, 
Scheemderzwaag, Assendelft  en 
zelfs Lapland werd genoemd door 
een zuster. 
Aan verhalen ontbrak het niet, een 
fijne middag. De volgende 
bijeenkomst is op: 23 februari. 
 
Adri Westers 
 

Wijkbijeenkomst 
Paddepoel/Selwerd 
 
Op 25 januari kwamen we weer bij 
elkaar ten huize van Sieds Sijtsma, 
waar we met het thema "over 
woorden die ons dragen" aan de slag 
zijn gegaan. Zeer toepasselijk in de 
week van het gedicht. 
 
Lineke heette ons welkom en opende 
de avond met het gedicht "woorden 
van brood" uit de bundel "Taal naar 
je hart" van Hans Bouma. 
Ieder van ons had een gedicht of 
boek meegenomen, dat ons 
persoonlijk veel gedaan heeft. Naast 
het voorlezen van het gedicht en 
fragmenten uit een boek, vertelde 
ieder het wat en hoe van die keuze. 
En daarmee is het een boeiende 
avond geworden, met veel 
persoonlijke noten. Een avond met 
woorden die we met ons mee 
dragen. 
 
Henk Wolters sloot de avond met het 
stuk "Wie leerde mij de dogma's zo 
te haten" uit de bundel Ongelinieerd 
van Piet Los, dat ook tot nadenken 
stemt. 
 

De volgende twee bijeenkomsten 
worden op donderdagmiddag in 
plaats van woensdagavond 
gehouden, aangezien ze in de 
vastentijd vallen; het wordt 23 
februari en 22 maart en beginnen om 
14.30 uur. 
 
Tine de Boer 
 

Broederkring 
 

Na een rondje wel en wee (daar 
beginnen we altijd mee) vertelde ds 
Renze Yetsenga over de komende 
Merk 2012 die dit jaar zal worden 
gehouden in Zwitserland van 17 tot 
20 mei 2012 dit omdat 300 jaar 
geleden de eerste doopsgezinden 
naar Nerderland kwamen. 
 
Het thema van deze conferentie is:  
"Elkaar de hand reiken over grenzen 
heen".ds. Yetsenga vertelde dat het 
nogal veel moeite heeft gekost om 
iedereen op één lijn te krijgen. Het 
gaf nogal  veel discussie omdat wij in 
Nederland veel vrijer kijken naar 
onderwerpen als: abortus, 
seksualiteit, drugs enz. dit had veel 
uitleg nodig. Maar uiteindelijk is er 
een heel programma opgesteld. (Zie 
de uitnodigingen) die in de kerk 
liggen en waarmee men zich ook kan 
opgeven. 
Hoe belangrijk is het niet in deze tijd 
elkaar de hand te reiken en gastvrij 
te zijn. 
Genesis 18- 1-8. Bijbeltekst  gekozen 
voor de Merkconferentie 2012. 
Hierna werden nog veel vragen 
gesteld over dit onderwerp en over 
de komende Merk 2012.ds. Yetsenga 
werd bedankt voor de invulling van 
de avond. Onze eerstvolgende avond 
is op donderdag 23 februari 's 
avonds 20.00 uur in de Diaconie, 
waar br. J. Smook zal vertellen over 
zijn reis naar Israël. 
 
J. Noord 
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Wijk Vinkhuizen 
 

We kwamen deze middag samen bij 
Annie en Anton van Til. Op de 
agenda stond "wat is voor jou een 
belangrijke plek, verhaal, gedicht of 
lied en waarom"o.l.v. ds. Kikkert. 
Na allereerst te hebben bijgepraat 
over wat ons de afgelopen tijd bezig 
had gehouden, kwam er heel wat ter 
tafel. Het is goed om dit met elkaar 
te delen. 
Hierna kwamen gedichtjes en  
verhalen boven water, een verhaal 
over compassie, Fredeshiem, en ook 
een waar gebeurd verhaal over de 
oorlog dat nog verfilmt zal worden. 
Iedereen droeg iets bij en het was 
een goede middag. De volgende 
bijeenkomst is op di. 14 maart om 
14.30 uur. 
 
J. Noord 

 
Soms, 
 
Soms, zomaar onverwacht 
voel je een hand op je schouder, 
zie je ogen vol begrip, 
terwijl je net gedacht had 
dat niemand je begreep 
Het is als een streepje zonlicht 
achter een donkere wolk 
Het geeft een beetje hoop 
Het geeft een beetje houvast 
Iets van God, lijkt het wel 
Tenminste, iets in die geest... 
 
Soms, als alles tegenzit 
en je niet weet wat je moet 
word je getroffen door iets 
wat speciaal op jou lijkt te slaan; 
een opmerking, een regel, een lied 
 
waarmee je verder kunt 
Het wijst een weg 
die je nog niet gezien had 
Het geeft een beetje houvast. 
Iets van God, lijkt het wel. 
Tenminste, iets in die geest.... 
 
Soms weet je het zeker: 
dit is geen toeval meer. 

Maar veel vaker twijfel je: 
was dat nou God of niet? 
Want God is zo ongrijpbaar. 
Voelbaar als een windvlaag 
die de wolken uiteen blaast 
en je lucht en licht geeft 
Hij geeft een beetje houvast. 

 
Soms, even, voel je het. 
Dan merk je iets van zijn Geest... 
 

40-Dagen bezig   
 met het lied:  

De boom des levens 

 
 
De komende weken is er opnieuw de 
gelegenheid om samen de 
voorbereidingstijd naar Pasen, de 40-
dagentijd, op bewuste wijze kunnen 
beleven. We bieden aan om dat te 
doen in een oude traditie van het 
Hongerdoek.  
 
In de oude kerk was het gebruik om 
in de tijd voor Pasen, een tijd van 
bezinning en verstilling, het altaar 
enigszins aan het gezicht te 
onttrekken door het te omhullen met 
een doek. Deze doek werd, naar de 
tijd van vasten, een Hongerdoek 
genoemd. Op dit Hongerdoek waren 
afbeeldingen te zien die met het 
lijden van de Christus te maken 
hadden, vaak ook in relatie tot het 
lijden in het dagelijkse leven van de 
mensen die het doek aanschouwden.  
 
We bieden aan om samen te werken 
aan zo’n doek.  Leidraad voor het 
thema van onze bijeenkomsten is 
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Willem Barnard’s lied 184 in het 
Liedboek voor de Kerken:  ‘Met de 
boom des levens’. Samen met 
bijbelteksten die traditioneel in deze 
tijd gelezen worden laten we iedere 
keer een couplet tot ons 
doordringen, en wisselen we van 
gedachten over de betekenis van de 
woorden die we lezen in de wereld 
van nu, dichtbij en ver weg.  
Vervolgens verbeelden we dat met 
elkaar in een schildering die dan op 
de zondag daarop centraal zal staan 
in de viering. Met hen die samen 
geschilderd en getekend hebben, 
geven we inhoud aan de dienst. Niet 
het woord van één, die voorgaat, 
maar onze gezamenlijke beelden en 
woorden staan centraal.   
 
Steeds op de woensdagen van de 40-
dagentijd, te beginnen op 
Aswoensdag, 22 februari, komen we 
bij elkaar in de kerk. We eten een 
eenvoudige soep met brood als 
maaltijd. We luisteren naar het 
verhaal, het thema van de zondag, 
en we gaan met elkaar aan de slag.  
We werken zoals het uitkomt en 
bevalt.  
 

 
 
Het gaat niet om creatieve 
hoogstandjes, maar gewoon om op 
zinvolle andere manier bezig te zijn 
met die oude verhalen.  We beginnen 
om 18:00 uur en we hopen uiterlijk 
weer om 19:45 uur te eindigen, 
zodat een ieder weer andere 
verplichtingen kan aangaan. 
Ieder kan meedoen. Ook als u maar 
één of een enkele keer wilt komen. 
 

We komen steeds samen rondom 
bijbelverhaal en thema op: 
 
Aswoensdag 22 februari    
 voor de dienst van zondag 26 
februari , Zondag Invocabit 
- Wat zijn de goede vruchten,  
hoe dragen we die? -  
 
woensdag   29 februari 
 voor de dienst van zondag 4 
maart, Zondag Reminiscere 
- Getuigen; van vrede die ons 
bewaren zal - 
 
woensdag   7 maart 
 voor de dienst van zondag 11 
maart, Zondag Oculi 
- De aarde jaagt ons naar de diepte 
toe, maar de hemel draagt ons - 
 
woensdag  14 maart 
 voor de dienst van zondag 18 
maart, Zondag Laetare 
-De dragelijke lichtheid van bestaan - 
 
woensdag   21 maart 
 voor de dienst van zondag 25 
maart, Zondag Judica 
- Volharden; liefde wordt niet moe - 
 
woensdag  28 maart  
 voor de dienst van zondag 1 
maart,  Zondag Palmarum 
- Met de boom des levens, Jezus’ 
intocht in Jeruzalem -  
 
woensdag  4 april  
 voor de dienst van zondag 8 
april,  Paasmorgen 
- Doe ons weer verrijzen uit de dood 
vandaan ! -  
 
Informatie bij: 
ds. Geert Brusewitz, 050 8500387 
ds. Jacob Kikkert, 050 507 3195   
 
Plaats van samenkomst:  De 
Diaconie van de Doopsgezinde kerk,  
Oude Boteringestraat 33, Groningen 
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Hello again 
 
So my second part of this school 
year had started last Monday, and 
my winter brake past very fast for 
me.  My first part of school I finished 
with an excellent grade, and I could 
say that my grades are better than in 
first year of high school.  I am very 
grateful for your help for my 
schooling, and I hope when I finish 
my education I will be able to find 
proper job for me.  This help you 
offering to me means a lot to me, 
with it I know that there are good 
people who like to help others 
because God put that gift in their 
hearts.  My school brake was great. I 
went to the winter camp organized 
by Evangelical Church „Stijena“, and 
I think this was my favorite camp 
until now.  We got some main 
answers to our questions about 
Jesus, His purpose in this world, 
about faith, and we had heard many 
testimonies.  I have met some new 
friends, because there were 
teenagers from other towns as well.  
This camp also helped me to relax, 
and to prepare myself for other part 
of school year.  For this part of 
schooling I am hoping again to give 

my best, that my grades would be 
even better, and to learn some more.  
So I hope in this second part of 
school some new adventure will 
happened so next time I write I could 
share it with you, and we could all 
laugh together.  Until my next letter, 
I am sending a lot of greetings from 
Sanski Most,,, 
 
Alma 
 

Hello 
 
Dear Anike!  Before all, nice greeting 
for you.  I want to thank you again, 
for everything you do for me.  As for 
school my last period was very 
difficult.  Some time I had the flu, 
and I was absent from school, 
because of this, and that reflected in 
my learning.  I had problems with 
my teeth, but I have a fear of 
dentists, so I did not have the 
courage to go.  But I decided that 
now I would be more focused on 
learning.   
In my spare time I go often to the 
internet to read the encyclopedia.  I 
adore animals.  Also on the internet I 
find a lot of games, where I crate 
clothing, and regulate the interiors.   
It is funny.  I wish one day that I do 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

 
13 
 

decoration.  Hopefully, I will have a 
chance for it.  For the rest, 
everything is the same, except that 
the snow has buried us, so I have 
part time classes in school. 
Although I love snow, but I think it is 
now too much.  Given that the very 
cold outside, rarely going out, so 
(managed to read two good books) I 
like them very much.  One is called 
“the rose” and other “the diary of 
Anna Frank”.  Both books are very 
sad.  Basically this is all in my life, I 
hope that we will soon meet, and 
talk, well I send you a lot of warm 
greetings from Madija ☺ 
 

Helpmankring 

 
Woensdagavond - 15 februari - 
spraken we over Roeping uit het 
boek De Compassie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roeping, geroepen worden tot een 
taak, functie met al dan niet met 
frisse tegenzin. Dat we daarin soms 
tot verrijkende mogelijkheden, 
talenten van onszelf kunnen komen. 
  
Verborgen talenten, die we ons 
bewust worden en die vreugde 
brengen in ons bestaan. 
 
In diepere zin ook geroepen worden 
tot Leven, om te worden wie we 
bedoeld zijn. En ja, als we in de 
bijbel kijken naar de roepings-
verhalen van de profeten: Mozes, 
Elia, Jona, Jesaja......(Dat ging ook 
niet altijd even makkelijk!). 
 
Volgende bijeenkomst - 14 maart - 
bij zr. Gerda Hoogeberg Chopinlaan 
79, spreken we over "Geloof".  

 
Annet-Esther Froma & Thijs Terwey 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 26 februari 
Eerste zondag 40-dagentijd 
10.00 Br. H.R.A. Meiborg 
 
Zondag 4 maart 
10.00 Ds. K. van der Werf 
Leerhuisdienst: Wat muziek met je 
doet 
 
Zondag 11 maart 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
10.00 Zondagsschool 
 
Zondag 18 maart 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 25 maart 
10.00 Ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 
 
Zondag 1 april, Palmpasen 
10.00 Dienst in Groningen met koor 
10.00 Zondagsschool ook in 
Groningen 
 
 

Andere activiteiten 
 
Woensdag 22 februari 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
Donderdag 23 februari 
20.00 30+ bij Marjolein Uitham 
 
Vrijdag 24 februari 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Donderdag 1 maart 
14.30 Kring Noordwijk 
met ds. Van der Werf: de laatste 
hoofdstukken Handelingen van 
Thomas 
 
Maandag 5 maart 
14.30 Zusterkring 
met Anje Noorman over iconen 

 
Dinsdag 6 maart 
09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 
Woensdag 13 maart 
14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 
met ds. Van der Werf 
 
Woensdag 14 maart 
19.30 Redactievergadering 
 
Woensdag 21 maart 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
Donderdag 22 maart 
20.00 Gemeenteavond: 
gedachtewisseling over spiritualiteit 
en ethiek; ingeleid door ds. Gerke 
van Hiele uit Wageningen 
 
Maandag 26 maart 
14.30 Zusterkring 
met ds. Van der Werf over Pasen 
 
Vrijdag 30 maart 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 

 
 

Oecumenische vespers 
 
Nu de veertigdagentijd weer is 
begonnen  worden er iedere zondag 
om 17.00 uur in de Dorpskerk van 
Haren korte diensten gehouden, 
georganiseerd door de Raad van 
Kerken te Haren. 
In de  eerste dienst van deze cyclus 
op 26 februari gaat Ds. Kl. van der 
Werf voor. We volgen  het leven van 
Jezus  op zijn weg naar Pasen. We 
willen stil staan bij wat het geloof in 
deze speciale tijd voor Pasen 
betekent. 

Doopsgezinde 
Gemeente 
Haren 
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4-de 
lezing 
voor de 
gemeente 
en voor 
anderen 
 
 
 
 
Na twee boeiende avonden over 
geloofstaal en geloofsdenken én over 
spiritualiteit en Gemeente, waarin de 
stilte een rol kan spelen als actief 
moment is op 22 maart de derde 
avond. 
Daar tussen in hebben we kunnen 
genieten van een solovoorstelling 
over Anna Zernike. 
 
In Maart zal Ds Gerke van Hiele ons 
gesprek inleiden met een verhaal 
over Spiritualiteit en Ethiek. 
Ethiek was altijd – soms alleen in 
theorie – het kernpunt van 
Doopsgezinden. Geloven doe je, in 
de samenleving, in je contact met de 
ander. 
Hoe verbind je dat met een nieuwe 
spiritualiteit die bijvoorbeeld gevoed 
wordt door gemeenschappen zoals 
Iona en Taizé, of in kloosters waar de 
Benedictijner regels worden geleerd 
en geoefend? 
 
Gerke van Hiele is een inspirerend 
mens, die velen in de Doopsgezinde 
Broederschap met enthousiasme 
geleerd heeft op de Doperse Cursus 
voor gemeenteleden. Aangeraakt 
door de Eeuwige I en II zijn mede 
door hem tot stand gekomen. 
Ongetwijfeld zet hij ons aan tot 
gesprek. 
 
22 maart. 20 uur. Toegang vrij voor 
ieder die zich aangetrokken voelt en 
aangestoken wil worden. 
 

Spiritualiteit in Dopers 
perspectief, inleiding door 
ds Iris Speckmann 
 
Als tweede in de lezingencyclus Eigen 
weg- Eigen wijs gaf ds. Iris 
Speckmann 19 januari een inkijkje in 
de nieuwe doopsgezinde gemeente 
Almere. Een gemeente in een 
moderne multiculturele stad, waar 
geen traditionele verbanden en 
gewoonten zijn, waar de gemeente 
als het ware opnieuw moet worden 
uitgevonden. Samen met haar was 
Atte Bootsma meegekomen als 
begeleider/ chauffeur, dit in verband 
met de beenbreuk van Iris 
Speckman.  
 

 
Gabe Hoekema 
introduceert de 
inleidster met de 
opmerking dat we (ook 
in onze gemeente) op 
zoek zijn naar nieuwe 

woorden en een nieuwe taal. Graag 
willen we het gesprek in de 
gemeente hierover op gang brengen. 
We zijn dus erg benieuwd naar de 
ervaringen in de nieuwe gemeente in 
Almere op het gebied van 
(doopsgezinde?) spiritualiteit. 
 
De doopsgezinde gemeente Almere is 
een jonge en vrij kleine gemeente. 
De gemeente vormt een soort 
Siamese tweeling met het inloophuis 
“de Ruimte”. De gemeente bestaat 
uit een kern van zeer enthousiaste 
en gedreven leden en belang-
stellenden. Veel leden zijn nog 
relatief jong en hebben een werkend 
bestaan. Verder is er relatief veel 
agogische en theologische 
achtergrond aanwezig. Hoewel er dus 
geen gezamenlijk verleden is 
brengen de verschillende leden wel 
degelijk hun eigen bagage mee. 
Uiteraard brengt dit binnen de 
gemeente wel een zeker 
spanningsveld met zich mee. 
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Bij ons komen bij “doperse 
spiritualiteit” woorden boven als 
vredesgedachte, geraakt worden, 
verwondering, gemeenschaps-
ervaring, soberheid, verbazing, 
verdieping, bewogen gemeente en 
navolging.    
 
In de diensten in Almere ligt een 
belangrijke klemtoon op het 
dialogisch vieren. De “open ruimte” 
is erg van belang om stilte toe te 
laten en ook om reactie en mogelijk 
tegengas te kunnen laten klinken. 
Zelfs heeft ds. Speckmann bewust 
wel eens de preek niet af gemaakt.  
 
De aanwezigen werden hierdoor 
uitgedaagd om in gesprek de 
overdenking af te ronden. Deze 
“open ruimte” heeft nog wel een iets 
andere functie dan ons (litugisch?) 
koffiedrinken na de dienst.  
 

 
 
Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn 
is er voor buitenstaanders bij 
diensten altijd een stoel bij de deur. 
Verder uiteraard geen vreemde 
formules die alleen voor ingewijden 
zijn te volgen of te begrijpen. Aan 
het eind van de dienst wordt als 
antwoord samen het “Onze Vader” 
gebeden. Hierin worden ook 
meegenomen de briefjes die door de 
aanwezigen zijn ingebracht. Aan 
deze vorm ligt het idee ten grondslag 
dat juist door het “delen” er iets 
gebeurt, eigenlijk dat God meepraat.  
 
Belangrijk is om de dienst niet 
helemaal dicht te plakken maar juist 
ruimte en mogelijkheden te bieden. 
Uiteraard moet er wel een bedding 

en houvast zijn. Dus zoiets als Paulus 
zegt: “de Geest moet waaien maar er 
moet wel orde zijn”. Soms staat er 
op de website al een preview op de 
komende preek. Men kan zich dan al 
wat voorbereiden.  
 
Wat betreft kerkenraadsvergadering 
heeft men in Almere een nogal 
revolutionaire methode van 
vergaderen. Uitgangspunt is dat ook 
een kerkenraadsvergadering gezien 
moet worden als een viering waarbij 
wij ons willen laten leiden door de 
heilige Geest. Dus met stilte, gebed 
en een lied. De stilte is kwetsbaar en 
weerloos en schept wat afstand tot 
het ego. Verder bevordert het het 
wederzijds respect. Aan het eind van 
de vergadering wordt nog besproken 
wat goed ging en wat niet en is er 
gelegenheid voor zelfreflectie en kan 
in gebed nog een vraag worden 
voorgelegd. 
 
Tijdens deze kerkenraadsvergadering 
wordt alleen de “core-business” 
uitgebreid besproken, dus één of 
twee belangrijke punten. Dit brengt 
ook focus in de bijeenkomst. De 
kleine zakelijke puntjes (“aftik-
dingetjes”) zijn al geregeld of worden 
in maximaal een half uur afgerond. 
Verder duren de vergaderingen tot 
uiterlijk 22.00 uur. 
 
Op deze wijze doet de heilige Geest 
in ons zijn werk maar is de 
spiritualiteit ook weer begrensd… 
Helaas was er in deze zeer 
interessante avond geen gelegenheid 
meer om nog andere punten te 
belichten. Gabe heeft haar zeer 
vriendelijk bedankt voor haar 
inleiding. 
 
Op 16 februari aanstaande hebben 
we alweer de derde bijeenkomst van 
onze cyclus. Dan zal Korneel 
Roosma- de Vries spelen “Het leven 
van Anna Zernike”.      
 
Roelof Nienhuis 
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Zusterkring 
 
13 februari 2012 
Deze middag was onze gast mw. Aly 
Bakker. Zij is voorzitter en mede 
oprichtster van de Harense 
Historische Kring "Old Go".  
 
Maar daarvoor, ongeveer vier jaar 
geleden, hoorde ze van het project 
Stolpersteine. Stolpersteine zijn 
gedenktekens in het trottoir voor de 
huizen van mensen die door de nazi's 
verdreven, gedeporteerd en velen 
vermoord werden.  
 
Dit project van de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig (1947 Berlijn) startte 
hij in 1994, ter nagedachtenis van de 
vermoorde Joden. Op de stenen zijn 
in een messing plaatje de naam, 
geboortedatum, deportatiedatum en 
plaats en datum van overlijden 
gestanst. De kleine stenen 10x10 cm 
werden lange tijd alle door de 
kunstenaar zelf gemaakt en ook 
geplaatst.  
 
In 2007 werden de eerste twintig 
Stolpersteine op zes locaties, in de 
oude kern van Borne geplaatst.  
Maar intussen is het een Europees 
project. Er zijn al meer dan 25.000 
geplaatst overal in Nederland, 
Duitsland, Italië, Polen, Noorwegen 
en ook Israël. 
 
Het is altijd een burger initiatief. 
Want zij zoeken de namen en 
adressen uit, maar gemeenten 
werken erg mee.  
 
Zo zijn in april 2010 ook in Haren bij 
elf adressen, tezamen 33 stenen 
gelegd. Mw. Aly Bakker was er nauw 
bij betrokken. Er woonden voor de 
oorlog 60 Joden in de gemeente 
Haren, maar van 33 weet men zeker 
dat ze niet teruggekomen zijn en 
Haren hun laatste woonplaats was.  
 

Zo blijven deze mensen in 
herinnering want zij woonden 
gewoon naast ons, heel dichtbij!  
De kunstenaar noemt ze 
stolpersteine (struikelstenen) omdat 
je er over struikelt met je hoofd en 
hart en je moet buigen om de tekst 
te kunnen lezen. 
 

 
 
Mevrouw Bakker vertelde er veel 
over en zo maakten we kennis met 
de Stolpersteine en hun betekenis. 
Een boeiende middag. 
 
Onze volgende bijeenkomst is 
maandag 5 maart.   
Dan komt mw. Anje Noorman 
vertellen over Iconen. Ook hoe ze 
worden gemaakt. Vast erg 
interessant. 
Graag Tot dan. 
 
Ria Dijkman 
 
 

Adoptieprogramma 
We starten 2012 met een batig saldo 
van €  298,94.  Uit de thermometer 
ontvingen wij over de maand januari 
een bedrag van €  42,36.  De stand 
is hiermee geworden  €  341,30. 
                                                                                    
L.Huizinga 
B.Huizinga-Lutgendorp 
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Crèche zondagsschool 
Haren 
 
Op dit moment zijn er geen kindjes 
meer voor de crèche in Haren. 
Omdat er op de zondagsschool 
relatief wat meer jonge kinderen zijn, 
die wat meer assistentie nodig 
hebben bij de knutselwerkjes, zal de 
jeugd in plaats van bij de crèche, 
ingezet worden bij de zondagsschool. 
Zo hopen we ze nog eens in de kerk 
te zien en ze betrokken te houden bij 
de gemeente. 
 

 
 
Mocht je/u toch gebruik willen maken 
van de crèche voor je kind / uw 
kleinkind tijdens de dienst, dan kun 
je/ kunt u bellen met Ellen van 
Agthoven (050-5340859): zij zal dan 
proberen een oppas te regelen. 
 

 

Kerstcollecte 2011 
Op 19 januari j.l. hebben 
br.C.Toxopeus en ondergetekende de 
binnengekomen kerstlijsten ge-
controleerd. De tussenstand is 
verheugend, maar we houdende 
spanning er nog even in! Dus die 
verklappen we nu nog niet!! 
 
Gebleken is dat nog niet alle lijsten 
zijn ingeleverd en bovendien hebben 
nog enkele leden/belangstellenden 
hun wijkpersoon gemist. 
Wilt u toch nog uw bijdrage leveren? 
Dan kan dat op onderstaand 
banknummer van het inmiddels 30-
jarige Jeugdfonds. Alvast onze dank! 
                                                                               
P.J.Reidinga secr/penningmeester 
Doopsgezinde Gemeente Haren 
Inzake het Jeugdfonds,  Paterswolde 
Rek.nr. 3158. 10. 637 
 

Opbrengst collecten  
 
Ter informatie zijn hierna 
opgenomen de collectedoelen en de 
hiervoor ontvangen bedragen uit de 
afgelopen periode. 
 
8 januari: Stuurgroep Duurzame 
Ontwikkeling   € 74,60 
15 januari:  Stuurgroep Duurzame 
Ontwikkeling  € 36,35 
22 januari:  dienst in Groningen
      
29 januari: Siloam, 
kinderherstellingsoord op Curacao
     € 40,90 
5 februari:  Doopsgezinde Broeder-
schappen op Java  € 59,10 
12 februari: Doopsgezinde Broeder-
schappen op Java  € 50,10 
 
De boekhouder draagt er zorg voor 
dat de ontvangen bedragen naar de 
betreffende doelen worden 
overgemaakt.   
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Studiedag in Haren op dinsdag 7 februari 2012 
 

Thema: "Op reis in onze beleving van het geloof" 
 
Marion Bruggen en Geert Brusewitz waren deze dag de inleiders van het  
onderwerp. 
 
Naar aanleiding ook van het het -rode boek-" Onderweg" reisgids doperse  
spiritualiteit, geschreven door hen samen met enkele andere predikanten. 
Marion was 's morgens inleider en 's middags Geert. Marion begon haar  
inleiding met te vertellen over de reis naar Iona. Een heel lange reis maar 
nuttig om je reeds in gedachten los te maken van je thuisbasis. Veel 
indrukken zoals de prachtige natuur, de ontmoetingen, het zoeken van 
mooie stenen soms om ze als ballast weg te gooien in zee. Rustig zittend 
op een bankje te kijken over de mooie baai en alles los te laten en te 
proberen bij jezelf te komen om weer open te kunnen staan voor 
vernieuwen, onontgonnen terrein te ontdekken, dromen te volgen, op te 
ademen, ruimte te scheppen om nieuwe geestkracht te ervaren, meer 
kwaliteit van leven, onthaasten. God te voelen zoals in de bijbel staat "Ik 
zal er zijn voor jou". Ook het lied dat we te horen kregen van Freek de 
Jonge "Wees maar niet bang" en een gedicht uit "Merkstenen"van Dag 
Hammarskjöld maakte veel indruk.  
 
Geert vertelde 's middags over herinneringen die je soms je hele leven 
bijblijven, waarbij je de omstandigheden waaronder je het gehoord hebt 
in gedachten tevoorschijn kunt halen. Zelfs de geur en het gevoel kun je 
je moeiteloos herinneren als innerlijke resonantie. Ook aan gezegden en 
liederen die ons het erg aanspraken werd gememoreerd en door heel veel 
zusters ook verteld met verhalen. 
Het was de moeite waard deze dag, er waren ruim 55 zusters op af 
gekomen.  
Verder was de verzorging van de inwendige mens geweldig verzorgd door 
de  
zusterkring van Haren. 
 
Het is nog mogelijk deze dag elders mee te maken b.v. in: 
Schagen,    doopsgezinde kerk      
di.  21 februari. 
 
Rotterdam,  doopsgezinde kerk  
di.  28 februari. 
 
Haarlem,     doopsgezinde kerk  
za. 10 maart. 
 
Aly Noord-Leutscher 
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Van 17 -20 mei 2012 vindt de bijeenkomst van de MERK  plaats in Sumiswald, 
Zwitserland. De MERK is als het ware een doopsgezinde wereldconferentie in het 
klein als Doopsgezinden uit allerlei Europese landen elkaar ontmoeten en samen 
vieren. Deelnemers aan de MERK zullen in een breed opgezet programma 
verdeeld over een aantal dagen bezig gaan met het thema ‘Elkaar de hand reiken 
over grenzen heen’. elkaar de hand reiken omdat God ons ruimte geeft, omdat 
Gods geest ons leven geeft, omdat Jezus iedereen een kans geeft. Namens de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit maakt o.a. br. Renze Yetsenga deel uit van het 
programmacomité. Het programma bestaat uit tal van activiteiten en workshops, 
gezamenlijke vieringen en excursies. Een gedetailleerd programma is te vinden 
op website www.merk2012.ch.  
 
Voor diegenen die op eigen gelegenheid reizen: de MERK begint op 
donderdagavond 17 mei en sluit af met een gezamenlijke viering op zondag 20 
mei. U kunt u opgeven via de genoemde website of een programma en opgave 
formulier opvragen bij één van de predikanten. 
 
Maar u kunt ook deelnemen aan een meerdaagse reis georganiseerd door Ayold 
Fanoy van de doopsgezinde gemeente Haarlem. Het dan om een 9-daagse 
hotelreis langs Straatsburg en het Zwitserse doperse erfgoed, voorafgaand aan 
de MERK. Meer informatie over het reisprograam en kosten is te vinden op de 
website www.mennoniteheritagetours.eu/tour1, of bij bij Ayold Fanoy, tel. 023-
5286036. 
 
 

Israël-Palestina reis in oktober 
Mennonite Central Committee, de hulpwerk- en 
vredestak van onze Noord-Amerikaanse broeders 
en zusters, organiseert van 14-24 oktober 2012 
een diaconale reis naar Israël en Palestina. Deze 
reis is bedoeld voor leden en belangstellenden 
van doopsgezinde gemeenten in Europe. Doel 
van de reis is kennisnemen van de complexe 
geo-politieke situatie in Israël-Palestina en 
kennismaken met Palestijnse en Israëlische 
partners van MCC die zich inzetten voor vrede en 
verzoening. Ook worden er uitstapjes gemaakt 
naar de historische plekken die we kennen vanuit 
de bijbelse geschriften. Er kunnen  maximaal 15 
personen aan de reis deelnemen. De kosten voor 

deze reis bedragen € 2.000,-. Dat is inclusief reis en verblijfskosten ter plaatse, 
en de vlucht vanaf Frankfurt naar Tel Aviv. 
 
Meer informatie bij ds. Jacob H Kikkert of bij Annie & Jean-Victor Brosseau 
MCC Representatives  for West Europe te Straatsburg. Tel. +33 388 152 762 
mccrep@westeurope.mcc.org 
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Europa mon amour 
 
Student of gesettled burger, velen van ons reizen jaarlijks een of meerdere keren 
naar een plaats ergens in Europa. Van de Noordkaap tot Sicilië en van de Ierse 
heuvels tot…ja tot waar? Misschien wel de Karpaten. Toch heeft Europa bij een 
deel van de Nederlanders geen gunstige pers. Het idee Europa wel te verstaan. 
De Europese Unie, de euro, Brussel enzovoort, staan ze echt te ver van ons af, is 
het allemaal te abstract en geloven we echt ‘dat ze maar wat doen’? 
Natuurlijk moet je kritisch blijven, maar voor het grootste deel praten we elkaar 
maar wat aan met onze euroscepsis. Met al zijn veelvoud hebben we een 
prachtig continent. Begrijpen doe ik de eurosceptici niet, maar sommigen vinden 
dit een elitaire houding.  
 
Bij een recente vergadering van Europese Protestantse Kerken in de buurt van 
Stuttgart kwam ik de veelzijdigheid weer op een boeiende manier tegen. Want 
zoals je eigen gemeente een waaier aan mensen en ideeën kan zijn, zo is de 
internationale kerkfamilie dat ook. Mits je elkaar met je verschillen accepteert. 
Voor de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa, de zogenaamde 
Leuenbergkerken, is dan ook het motto Eenheid in verzoende verscheidenheid. 
Je vindt er gereformeerden, lutheranen, methodisten, hernhutters, waldenzen en 
een remonstrant, die zichzelf het liefst een liberaal christen vindt, maar ook tot 
de calvinistische reformatie behoort.  
 
Zo waren we met 80 mensen uit 50 kerken, van het grote Duitsland tot het 
kleine Liechtenstein, van de Noorse Staatskerk tot de verdrukte waldenzen in 
Italië, van het vertrouwde ‘Engels’ uit Schotland tot het onbegrijpelijke Hongaars  
van de poesta  en Transsylvanië. En toch was Europa hier heel erg tastbaar. Met 
alle verschillen van herkomst en geloofsaccenten was er die ene verbinding door 
de kerk. Zo vielen de grenzen weg, ook al hebben we als tradities soms flinke 
muren rondom ons opgetrokken. 
 
De gezamenlijke wil om te praten, uit te wisselen, om te vieren en te delen was 
sterker (wie Taizé bezocht zal dat beamen). En dat leverde boeiende momenten 
op rond het thema De samenwerking versterken. Want niet overal is het zo 
gemakkelijk als in Nederland. Neem de waldenzen of de protestanten in Wit-
Rusland, ze moeten strijden voor hun bestaan. Maar bij een forum als dat in 
Duitsland kun je elkaar twee weken bemoedigen. 
 
Het kan best zijn, dat een deel van de Europeanen zo’n verbindende draad als 
een kerk niet heeft en zich dus geen Europeaan voelt in de diepere betekenis. 
Dat is jammer. Misschien knopen we tijdens onze vakanties wel te weinig het 
gesprek aan met de lokale bevolking bij wie we te gast zijn. Om welke reden dan 
ook. Maar ligt daar niet juist een sleutel? Aan de basis, in dat ene kleine gesprek 
met de andere mens? Waar wij zelf groeien, daar groeit Europa. Dus als je straks 
op de lange latten staat, in de zon ligt of een kerk binnenloopt, trek dan de 
stoute schoenen maar eens aan! Wedden dat ze goed passen?! 
 
Lense Lijzen 
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‘Spiritualiteit 2.0’ en occultisme 
 
Kinderen met paranormale gaven op SBS6;  

Zenboeddhisme op de werkvloer;  
cursussen mindfulness en reiki;  

mandala’s tekenen als meditatiemiddel;  
 
de Maand van de Spiritualiteit: vandaag is er veel belangstelling voor allerlei 
vormen van ‘spiritualiteit’. 
 
Ook zien we op internet en TV, boeken en tijdschriften dat mensen op zoek zijn 
naar verborgen (= ‘occulte’) krachten of kennis, via magie, voorspellingen en 
horoscopen, en meer.  
 
Evangelische gemeente De Rank organiseert op woensdagavond 14 maart 2012 
om 20.00 uur een lezing over ‘Spiritualiteit 2.0’ en occultisme.  
 
Inleider is drs. Robert Doornenbal, docent Theologie en Cultuur aan de 
Christelijke Hogeschool te Ede.  
 
Waar komt de belangstelling voor spiritualiteit en occultisme vandaan? Waar kom 
je het zoal tegen? Wat zegt de Bijbel hierover? Wat maakt dat sommige mensen 
zelfs ‘gebonden’ kunnen raken als zij zich bezig houden met occulte zaken? Hoe 
ga je om met pastorale problemen op dit terrein en vanuit welke Bijbelse kaders 
en richtlijnen?  
 
Deze en andere thema’s komen aan de orde. 
 
Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van (ook kritische!) vragen. 
 
 
De toegang is € 2. Nodig vrienden en bekenden uit! 
 
 
Het kerkgebouw van De Rank is aan de Paterwoldseweg 123.  
 
 
De zaal is open vanaf half 8. 
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Een reis naar Iona van 28 september tot 6 oktober  :               
 

Iona Pelgrimage 
A journey of the Spirit 

 
                  - Weg van je eigen wereld de stilte in, en weer terug 
                  -  Met je voeten en je hoofd, met je geest en je lijf 
                  - Werken aan jezelf, vragen stellen aan de wereld 
waarin je leeft 

             

                            Een reis die thuis 
al begint…….. 

 
 
- Voor wie ?  Mensen in opleiding, van 18 tot 30 jaar, ouderen en jongeren 
uit de gemeenten 

- Organisatie: het GSP, de Nieuwe kerk en de Doopsgezinde Gemeente, 
                              Evert Jan Veldman en Geert Brüsewitz 
- Kosten  300 euro voor studerenden en minima, 750 euro voor anderen 
- Opgave voor 1 april 2012 en verdere informatie  bij  Evert jan Veldman 
e.j.veldman@home.nl   
                  of Geert  Brusewitz gjbrusewitz@gmail.com  ovv Iona  
                      

                
    De kloostergang                                                      De Abbey op Iona                                                        

 

De Iona gemeenschap is een van oorsprong Schotse werk, leef en 

doegemeenschap in Glasgow en op het eilandje Iona voor de Schotse kust. 
Inspiratiebron is de  keltische spiritualiteit. Aangesproken worden door de 

Eeuwige in hoofd, hart en handen. In onze reis door het leven gaat het om  
wezenlijke ervaringen zoals  stilte, verbondenheid en daadkracht. Met een 
reis die thuis al begint willen we met elkaar, jong en ouder, ervaren wat 

deze spiritualiteit voor ons kan betekenen.  We nodigen je uit om de 
schoonheid van deze bijzondere plek en de kracht van de liederen van Iona 

met elkaar te delen.            
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Zondagschool 5 februari 2012  
We gingen eerst naar de kerk toe ! 
Toen naar de zondagschool . het verhaal ging over Jozef die als slaaf in  Egypte 
werkte voor een man en vrouw. De vrouw vroeg op een dag of Jozef bij haar op 
de kamer  wilde komen. En toen vroeg ze hem haar om een kusje te geven.  
Toen zei ze dat tegen haar man en toen moest Jozef de gevangenis in. Dingen 
lijken niet altijd wat het is. 
We gingen een strip maken en we moesten de tekst erbij verzinnen.  
Marien Riepma 

 
We gingen toen schaatsen met z’n allen op Sassenhein. Ik ging met Lynouk 
schaatsen. We gingen heel grote rondjes schaatsen. En toen weer naar huis. En 
toen gingen wij naar Kinderen voor Kinderen en bleef de rest nog schaatsen. 
Elciena Riepma 
 

 
 
 

 



 
 

 

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 
Frans Riepma 
  

Druk: 
Dirk Tuinstra 
 

 

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 21 maart 2012. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 14 
maart 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  

 


