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Wij en de anderen: de gemeente als bedding voor 
verlangen 
door ds. Jacob H. Kikkert 
 
Wat voor gemeente zijn we, of proberen we te zijn? Het zijn immers geen 
makkelijke tijden voor de kerkganger. Aan de ene kant realiseren ze zich dat de 
jongere generatie zich niet vanzelfsprekend meer identificeert met de 
geloofsopvattingen van de oudere generatie, of de geloofsgemeenschap waar de 
ouders toe behoren. Ze gaan hun eigen weg en boren daarbij eigen bronnen van 
zingeving aan. Die vindplaatsen van religie zijn alomtegenwoordig. In de 
pluralistische maatschappij zijn er vele goden, vele waardemaatstaven, een groot 
aantal religieuze en half religieuze zinsduidingen, en hebben veel mensen weinig 
concrete beelden van God. Kortom de beelden die men aangereikt krijgt uit bijbel 
en traditie lijken niet meer te passen bij ons huidige leven. Eigenlijk lijkt alles 
prima te verlopen zonder God: bij ziekte en dood, rampen en misdaden, God is 
afwezig.  Aan de andere kant claimen mensen die sowieso niets hebben met kerk 
en geloven, dat het geloof op zijn laatste benen loopt en dat de kerk slechts nog 
een functie heeft als een soort afkickcentrum voor degenen die aan geloven 
verslaafd zijn en die niet aansluit bij de moderne waarden van een cultuur waarin 
alle nadruk ligt op de enkeling; op de vrijheid van het individu, op zelfontplooiing 
en zelfverwerkelijking.  
 
Ook binnen onze gemeente staan begrippen als autonomie , individualiteit, en 
afschuw  over wat voor heerschappij over elkaars geweten dan ook, hoog in het 
vaandel. En zijn deze waarden ook van invloed  op het leven van de 
geloofsgemeenschap. Tegelijk maakt het het gemeente-zijn-met-elkaar 
spannend. Een spanning die zich uitdrukt in de verhouding enkeling-
gemeenschap. Maar net zo goed in het al dan niet willen vasthouden aan zoiets 
als traditie. Zoveel mensen, zoveel zinnen. Het is dus eigenlijk helemaal niet 
vanzelfsprekend dat al die verschillende mensen die samen de gemeente vormen 
ook iets hebben met elkaar. En toch is er die geloofsgemeenschap waar mensen 
vrijwillig toe toetreden.  Wat brengt dan al die individuen samen? Hoe komt het 
dat mensen zich samenvoegen tot een gemeenschap in de geest van de God die 
Jezus verkondigde? Zich verbinden aan een gemeenschap van mensen die hun 
werkelijkheid gelovig willen duiden? Misschien heeft vandaag de dag een 
antwoord op deze vraag nog het meest te maken met een woord als Verlangen: 
we herkennen elkaar in ons  verlangen. Een verlangen dat meer is dan de 
vervulling van materiële genoegens.  
 
Wat je in de eerste plaats over dit verlangen kunt zeggen is: Zonder Verlangen is 
er geen beweging, geen ontwikkeling, geen toekomst, geen lerende houding, 
geen communicatie.  Nu moet dit verlangen niet verward worden met heimwee. 
Heimwee  kijkt om naar vroeger en dat leidt niet zelden tot stilstand, tot 
verstarring. Het verlangen daarentegen kijkt naar voren. “Dat verlangen,” zegt 
Anselm Grün, “is door God in ons hart gewekt.” Christelijke mystici, waar ik 
Anselm Grün toe reken, ervaren hoe God hun eigen wereld als het ware 
binnendringt. Vaak gaat die ervaring aan het begrip voorbij: In beelden en 
poëzie vertellen ze wat ze hebben meegemaakt. Hun ervaring is het begin van 
een veranderingsproces, een nieuwe levensweg die langzaam moet worden 
vormgegeven. Die weg voert hen uiteindelijk weer terug naar de wereld, waar ze 
zich met nieuwe kracht en creativiteit inzetten. Verlangen wordt dan tot 
vindplaats van God en van het goede leven. Maar ... tegelijkertijd is het ook óns 
verlangen.  
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De inhoud van ons verlangen wordt ook bepaald door ónze inzichten, ónze 
belangen, ónze tijdgebonden opvattingen. 
 
Die twee herkomsten vormen een onontwarbare mix. Dat impliceert dat we 
élkaar nodig hebben om er achter te komen of ons verlangen werkelijk spoort 
met God en met het goede leven; dat we elkaar nodig hebben om te 
onderscheiden of dit uit God komt. Dat vraagt om een open gesprek, 
ontmoeting, een plek waarin inspireren, faciliteren, leren en aanzetten tot 
communicatie altijd belangrijke elementen zijn. Waar we bereid zijn elkaar de 
ruimte te gunnen om dat verlangen handen en voeten te geven, om alvast 
vooruit te gaan als we zelf nog niet kunnen volgen. Dat gesprek vindt plaats in 
het spanningsveld van radicaliteit en loyaliteit, van waarheid en genade, van 
nieuwe vormen en traditionele structuren, van dromen over toekomst en 
bewaren van wat waardevol wordt gevonden, van zekerheid en roeping, van ‘Eet, 
bid en bemin’ en ‘Houdt dan de lofzang gaande’, van teleurgestelde verlangens 
en dankbaarheid voor wat Gods Geest aan het doen is. Verlangen is dus eerder 
een model voor ruimte, een vraag, een weg, dan een antwoord. Voor mij ligt 
daarin de essentie van het gemeente-zijn: de gemeente is de bedding van een 
gezamenlijk gevoeld, doorvoeld en gevoed verlangen, een weg te gaan waarbij 
we elkaar wederzijds inspireren en bevragen. Ik denk dat alle verlangen een diep 
geworteld verlangen naar verbondenheid is. We zijn gelukkig als we ons kunnen 
verbinden met iets of iemand; met een doel, een ideaal, een missie, een mens. 
Wanneer we ronddolen en geen betekenis vinden, ervaren we geen verbinding 
met datgene waarnaar we verlangen, met datgene waarmee we verbonden 
willen zijn. Misschien verlangen we zelfs naar verbinding omdat verbinding het 
wezen van leven is. 
 
De betekenis van het verlangen wordt ook buiten kerk en gemeente gezien. Het 
wordt beeldend uitgedrukt door Antoine de Saint Exupery: "Wanneer je een schip 
wilt bouwen breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, 
werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te delen. Maar leer 
de mensen verlangen naar de eindeloze zee" 
 
Verlangen is dus wezenlijk, maar (er is altijd een maar) tegelijkertijd moeten we 
ook zeggen dat het riskant kan zijn.  Dat wordt het als het verlangen groot is, 
maar het geduld klein. Of als het ons zo sterk gaat beheersen dat we noch onze 
medemens, noch God meer zien. Het verlangen wordt blind. Dat zien we 
vandaag  onder meer in de creditcrisis. In het klein zien we dat bijvoorbeeld bij 
Jacob. Hij verlangt zo sterk naar het in principe verworven eerstgeboorterecht, 
dat dit alles gaat overheersen. Hij bedriegt samen met zijn moeder zijn oude 
blinde vader – daar knapt hun huwelijk ook niet van op - en moet op de vlucht 
slaan voor zijn broer.  
 
Als het Verlangen blind wordt, wordt een mens een drammer; en de 
geloofsgemeenschap een beweging van dwepers.   
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Het vermoeide model… 
door ds. Geert Brüsewitz 
 
Ooit hoorde ik van een Antwerps café met de geniale naam: ‘In het vermoeide 
model’. Moe geslenterd leek me dat het ideale rustpunt. Voor een modeshow 
leek het vermoeide model me minder geschikt… Wel weer als prachtige kritiek op 
de overdadige geldverslindende industrie van de schone schijn! Je hebt vele 
modellen, ook als gemeente, als geloofsgroep, die troostend, uitdagend, 
richtinggevend of verstikkend kunnen zijn. Jacob spreek over een model dat in 
het kader van Wij en de anderen’ hoopvol richting wil geven aan gezamenlijkheid 
en inspiratie.  
Mij komt hierbij een lied in gedachte, gemaakt op een visioen van Jesaia. Lied 23 
uit ons Liedboek, een vrijwel exacte weergaven van Jesaia 2 vers 1 tot en met 5. 

 
Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
En een smidse van 't huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 

 
Het is verantwoording eigenlijk van Jesaia, van zijn verlangen, van de reden van 
zijn profeteren en werken. En dat verlangen schets een beweging, een onderweg 
zijn, berg op, verbindend over grenzen heen, muren van onbegrip, en taal en 
leeftijd worden geslecht. Het is een beeld van licht, dat waarheid, echtheid 
brengt. Niet door een chirurgische ingreep waarmee rotte plekken worden 
weggesneden, of een leerstellige activiteit die precies aangeeft wat wel en wat 
niet kan. Nee, het is het beeld van een groep mensen die op weg gaat, en 
langzaam maar zeker naar elkaar toegroeit en met elkaar optrekt. Verbindend, 
omdat er gedeeld kan worden, van elkaar geleerd. Ruimte gevend, en toch 
richting gevend.  
 
Zo’n visioen is een model voor de manier waarop we met elkaar gemeente-zijn, 
en tegelijkertijd is er in het model zelf ruimte voor het visioen, de vergezichten 
de hoop. Het is een model waarin de plek van God en de plek van de mensen 
helder wordt. Wat God wil, als onderwerp van onze zoektocht, valt steeds meer 
samen met wat wij willen, en daardoor en tegelijk daarmee worden we tot elkaar 
gebracht. In het visioen is het niet zo dat de zoektocht naar God ons uit elkaar 
drijft, de behoefte bij ons doet ontstaan om de ander te veroordelen, uit te 
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sluiten of zelfs te doden, omdat we steeds beter begrijpen wat God wil, en 
daarmee steeds meer begrijpen dat de ander niet deugt, of goddeloos is. Het is 
andersom! Zoeken is tot rust komen, geweld voorbij, meer begrijpen, zien dat 
beperkingen en regels bedoeld zijn om te laten leven. Het is begrijpen dat je er 
beter en mooier van wordt als de ander kan stralen, en dan je zelfs als je loslaat, 
juist meer kan vinden, meer kan zijn. Die waarheid zit in de naamsverandering 
van Jeruzalem in Sion. Ogenschijnlijk de zelfde plaats, maar door geldingsdrang 
en eigendunk te laten varen, wordt het een plek van hoop en verlangen.. 
Een mooi model, zo.. Hoe willen we het noemen? Niet het adembenemende 
model.. Dat verstikt! Misschien: het liefste model… of het naïefste model… of het 
luisterende model.. 
 
Weet je, het maakt niet uit… Als het ons hoofd maar op hol brengt, ons hart 
sneller laat slaan, en het beste in ons boven brengt… 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

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, thema- 

 dienst ‘Volharden’ 
10.00 uur  ds. G.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  
 
Zondag  1 april 

 
Palmzondag 
Doopdienst  
m.m.v. DG Koor 
 
 

10.00 uur   ds. G.J. Brüsewitz en  
ds. J.H. Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien 
 
Maandag 2 april 
19.30 uur Doopsgezind koor 
 
 
 

 
Dinsdag  3 april  
10.00 uur  Koffieochtend 
19.30 uur  Kerkenraad 
 
Woensdag  4 april 
18.00 uur  Vastentijd bijeenkomst  
 
Donderdag 5 april 
19.30 uur Start Paascyclus 
  Avondmaal 
  ds. J.H.Kikkert 
 
Vrijdag 6 april 
19.30 uur    Kruiswegmeditatie 
samen met de kleine Oecumene, in 
de Lutherse Kerk, ds. G.J. Brüsewitz
     
 
Zondag  8 april 
00.00uur Paasnachtlopers 
08.30  uur Paasontbijt  
10.00 uur Paasdienst  
  ds.J.H.Kikkert 
10.00 uur    Kiezels en keien 
 
Dinsdag    10 april 
18.00 uur  Mennomaaltijd 
19.30 uur   Jongerenprogramma 
 
Woensdag  11 april 
19.30 uur  Wijk Vinkhuizen 
 
Donderdag   12 april 
19.30 uur  Leerhuis 
 
Zaterdag   14 april   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag  15 april   
10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur     Kiezels  
 
Maandag   16 april 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 
Dinsdag    17 april 
19.45 uur  Voorjaarsleden- 
                    vergadering 
 
Woensdag  18 april 
Redactievergadering  
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Donderdag   19 april 
19.45 uur  Dopers Café Stichting 
   Peerd, voorstelling 
  “Pelgrim veur altied” 
 
Zaterdag  21 april 
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
  
Zondag  22 april 
Themadienst “Verbinden”  
10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur     Kinderdag voor 
iedereen  van 4 – 12 jaar   
 
Maandag   23 april  
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 
Dinsdag    24 april  
18.00 uur  Jongerenmaaltijd 
19.30 uur   Jongerenprogramma 
 
Woensdag  25 april 
20.00 uur  Wijk Paddepoel/Selwerd 
20.00 uur  Helpmankring 
 
Donderdag  26 april 
14.30 uur  Paterswoldsewegkring  
20.00 uur  Broederkring 
 
Zaterdag  28 april  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag  29 april   
10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur     Kiezels  
 
 

Palmzondag - Doopdienst  
 
Op palmzondag zal Johannes de 
Boer, belangstellend lid van onze 
gemeente op grond van zijn 
belijdenis worden gedoopt en 
toetreden tot onze gemeente. In een 
feestelijke dienst, waaraan ook ons 
koor meewerkt willen we hem 
verwelkomen als lid. Br. Johannes de 
Boer is al enige tijd in ons midden en 
vele gemeenteleden hebben br. de 
Boer ontmoet, hetzij in onze 
vieringen of op de koffiemorgen.   
 
Als gemeente verheugt het ons, en 
het inspireert ons als mensen hun 

geloven willen invoegen in het 
geloven van de gemeente, om elkaar 
op te bouwen, tot steun te zijn, en 
samen onderweg te gaan op grond 
van het Evangelie. We willen hem 
dan ook graag haar in ons midden 
verwelkomen. In het teken van 
Palmpasen grijpen we vooruit waarop 
we hopen: een wereld die een thuis 
voor ons wordt,  maar erkennen dat 
elke verandering in deze wereld ook 
weerstand oproept en dat we als 
gemeente ook uitgedaagd worden te 
volharden in het werk van de Heer! 
 

 
Avondmaalsdienst 
 
Op 5 april vieren we het Avondmaal. 
De Avondmaalsdienst in de Stille 
Week staat in het teken van 
gedachtenis en verbondenheid. 
Vanuit de overtuiging dat wij leven 
onder de belofte van trouw en 
aanwezigheid van de Eeuwige, dat 
wij bezield kunnen worden door dat 
bijzondere aardse leven van Jezus 
van Nazareth, en zijn passie voor de 
boodschap van gerechtigheid, vrede 
en heelheid voor deze gebroken 
wereld, weten we ons verbonden met 
elkaar. Deze verbondenheid vieren 
we in de symbolen van het breken en 
delen van brood en de beker die 
rondgaat. Een ieder is welkom om dit 
vanuit die gezindheid van verbon-
denheid mee te vieren. De dienst 
begint om 19:30 uur 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn, 
door ziekte of anderszins, deze 
dienst mee te maken, dan bestaat de 
mogelijkheid het Avondmaal die-
zelfde avond ook aan huis te vieren.  
 
Graag hiervoor even van te voren 
contact opnemen met ds. Jacob 
Kikkert. 
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Hulp gevraagd!!! 
 
De viering van Pasen op zondag-
morgen 8 april wordt evenals voor-
gaande jaren voorafgegaan door het 
Paasontbijt voor alle leden en 
belangstellenden van onze 
gemeente. 
  
De kiezels en de Keienleiding is 
gevraagd voor de inhoudelijke invul-
ling van het Paasontbijt en de 
feestelijke aankleding van de tafels. 
 
Maar.....  voor de praktische organi-
satie van het Paasontbijt wil ik graag 
een beroep doen op gemeenteleden. 
Wie wil Tine de Boer helpen met het 
organiseren van het ontbijt?  
Wilt u mee helpen het Paasontbijt 
mogelijk te maken, laat het mij dan 
per ommegaande even weten.  
 
Ds. Jacob Kikkert 
 
 

Van Palmpasen naar Pasen 2012 
 
In de lijdenstijd zijn door gemeente-
leden, het aantal wisselde een 
beetje, op de Vasten-bijeenkomsten 
op de woensdagavond weer een 
aantal doeken gemaakt, analoog aan 
Hongerdoeken, op basis van onze 
associaties bij bijbelteksten en 
gesprekken daarover tijdens de 
maaltijd. Centraal staat tijdens de 
bijeenkomsten het lied van  Willem 
Barnard, ‘met de boom des levens’ 
(184 LvdK). In de dienst op de 
zondag die volgt wordt stilgestaan bij 
het doek dat is gemaakt, en de 
gesprekken die zijn gevoerd. Op 
deze wijze worden de coupletten van 
dit lied in woord en beeld aan-
eengeregen tot een serie 
inspirerende diensten in de Lijdens-
tijd.   
 
Op Palmzondag begint dan de Stille 
Week, we leven dan langzaam naar 
Pasen toe. Palmzondag zal dit jaar 
een extra feestelijke dienst worden. 
Naast de aanwezigheid van kinderen 
met hun kleurrijke Palmpasen-
stokken, kunnen we ons verheugen 
dat br. Johannes de Boer op grond 
van zijn belijdenis gedoopt zal 
worden, en als lid zal toetreden tot 
onze gemeente. De belijdenisavond 
met de KR is  op donderdag 29 
maart.  
 
Ook in de Stille Week is er een 
vastenbijeenkomst, de laatste. Het 
doek dat we dan maken is voor de 
dienst met Pasen.  Natuurlijk is er de 
dienst met het avondmaal op Witte 
Donderdag, waar zoals altijd ieder 
die zich betrokken voelt bij de 
gemeente van harte welkom is.  
In het hoofdartikel in het 
gemeenteblad van vorige maand 
schetste ds. Brüsewitz hoezeer een 
doopsgezinde gemeente een Avond-
maalsgemeente is. Het vieren van de 
maaltijd is de uitdrukking van, en het 
beleven van de zorg voor en het 
omzien naar elkaar. Iets waar we 
vaak ons uiterste best voor doen, en 

PaasontbijtPaasontbijtPaasontbijtPaasontbijt    
    

Zondag 8 april omZondag 8 april omZondag 8 april omZondag 8 april om    
8:30 in de Mennozaal8:30 in de Mennozaal8:30 in de Mennozaal8:30 in de Mennozaal    

    
Opgave graag bij Opgave graag bij Opgave graag bij Opgave graag bij     

ds. Jacob Kikkertds. Jacob Kikkertds. Jacob Kikkertds. Jacob Kikkert    of via de of via de of via de of via de 
intekenlijst in de kerk.intekenlijst in de kerk.intekenlijst in de kerk.intekenlijst in de kerk.    

    

Kinderen van de Kiezels en 
Keien verzorgen de 

tafelversiering. 
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tegelijk soms met de beste 
bedoelingen ons bij de handen 
afbreekt.  En tegelijkertijd, in het 
breken van het brood, en het delen 
van de beker is het er, grijpen we er 
op vooruit, en daardoor kan het er 
komen. 
 
Op Goede Vrijdag is onze viering 
samen met de Lutheranen en de 
Remonstranten. Een sobere dienst in 
de Lutherse kerk. Deze meditatieve 
en verstilde dienst begint om 19.30 
uur. 
 
De viering van het Paasfeest begint 
net als vorig jaar al in de nacht. 
Jongeren van verschillende binnen-
stadskerken beginnen vanuit de 
Paasnachtviering in de Martinikerk 
aan hun tocht door de nacht. Als 
Lichtlopers gaat de tocht tot aan het 
ochtendgloren langs verschillende 
kerken. De tocht eindigt in de 
Nieuwe Kerk. Net als vorig jaar wordt 
er in het holst van de nacht  een 
activiteit gehouden in onze kerk. We 
zijn nog op zoek naar mensen die 
weer gastvrouw en –heer willen zijn. 
Als u dat wat lijkt, dan bent u van 
harte uitgenodigd om mee te doen. U 
kunt zich melden bij de predikanten. 
Als de zon zich heeft laten zien, is er 
in onze kerk  het Paasontbijt. Een 
ieder is welkom om samen met 
ouders en kinderen daaraan deel te 
nemen. U kunt voor het ontbijt 
intekenen op lijsten die in de 
komende tijd weer in de kerk zullen 
liggen. Na het ontbijt met extra 
aandacht voor de kinderen, is er een 
feestelijke dienst om het feest van 
Pasen te vieren. 
 
We hopen u op vele momenten in de 
komende tijd te treffen, u bent van 
harte welkom! 
 

 
 
 
 
 

Volharden en Verbinden 
 
Ook in de tijd rondom Pasen gaan we 
door met nadenken over, proeven 
van en verwoorden wat ons 
inspireert in ons geloofs- en 
gemeenteleven. Met deze woorden 
willen we de hele gemeente 
betrekken bij een proces van 
vernieuwing en bezinning. Na een 
voorbereiding zijn we tot deze 
woorden gekomen, omdat ze raken 
aan wat gemeente-zijn zou kunnen 
zijn.  
Omdat we soms iets van onze 
gemeente herkennen, en soms 
misschien ook wel geraakt en 
uitgedaagd worden om te groeien en 
te ontwikkelen.  
 
In de laatste dienst stond een voor 
ons moeilijker woord in  het midden, 
Getuigen.  Spreken over of delen, 
iets er van vertellen, omdat het ook 
voor anderen zinvol zou kunnen zijn. 
Omdat je niet anders kunt, of omdat 
het voor je zelf zo wezenlijk is. 
Verschillende kanten kun je er mee 
op, maar het blijft moeilijk voor een 
geloofstraditie die tegenwoordig 
zoveel ruimte wil laten aan iedereen. 
Die zoveel ellende heeft meegemaakt 
van dwang en vervolging, en zelf te 
vuur en te zwaard een andere wereld 
dichterbij wilde brengen. En toch, als 
je niemand spreekt, het nergens 
over hebt, hoe bereik je dan 
anderen? Dan verstil je, zeer 
exclusief maar onbekend. 
 
Als dit nummer verschijnt hebben we 
het over Volharden. Door blijven 
gaan, je niet laten ontmoedigen... 
We hebben zoveel trouwe mensen in 
de gemeente, die wat er ook gebeurt 
zeggen: deze gemeente, dit doops-
gezind zijn hoort bij mij…  
Maar hoe doe je dat? Volhouden? 
Moed houden? Omgaan met teleur-
stellingen.  
 
Op 22 april is ons woord verbinden. 
En eigenlijk is dat laatste woord, een 
woord voor een heel jaar: Hoe houdt 
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je elkaar vast? Wat is pastoraat, 
onderlinge zorg? Is dat iets voor de 
dominee, of ook voor alle broeders 
en zusters? Hoe ga je om met al die 
verschillende ideeën en meningen, of 
moet van tijd tot tijd de boel barsten 
en stappen mensen op, gaan er 
mensen, broeders of zusters boos 
weg. Of kun je helen, genezen, de 
tijd zijn werk laten doen, wijzer 
worden, groeien…  
 
En verbind je alleen binnen de 
gemeente? Leven we niet in een 
wereld waarin de tegenstelling steeds 
meer uitvergroot worden en uitgebuit 
voor eigen belangetjes, staan we 
midden in een soort geloofs- en 
ideeënoorlog, waar we onze plek 
moeten bevechten en de ander 
uitsluiten? Hoe zit dat eigenlijk met 
buren, met oecumene, met jong en 
oud? Als het dan om ik, ik, ik gaat, is 
er dan ook nog een wij?  
En als we dan wij hebben zijn er ook 
anderen. Wij en de anderen… En hoe 
worden wij en die anderen dan 
samen weer een wij? Alleen door 
nieuwe anderen te creëren?  
 
Doe je, doet u mee, met nadenken 
over dit woord? Ik hoop het…  
Geef je op, meld je aan bij Ds. Geert 
Brüsewitz  
 
 

Ledenboek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw emailadres br. C.S.  
Arendz: istanbuleasy@gmail.com 
 
Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 
 
 

Uitnodiging 

Voorjaarsledenvergadering 
Dinsdag 17 april 2012 

 
De kerkenraad van de DGG nodigt 
leden en belangstellenden graag uit 
voor de  
Voorjaarsledenvergadering op 
dinsdag 17 april in de Mennozaal.  
Aanvang 19.45 uur. 
 
De agenda + bijbehorende stukken 
zullen na de Kerkenraadsvergadering 
van dinsdag 3 april a.s. aan u worden 
verstuurd. Hierop staan o.a. de 
jaarverslagen van de kerkenraad en 
de predikanten, de diverse financiële 
verslagen  
over 2011 en benoemingen.  
 
M.b.t. de BV: Deze wordt gehouden 
op zaterdag 14 april te 
Amersfoort. 
Br. Gerrit Koopmans zal namens de 
DGG aanwezig zijn en zonodig verslag 
uitbrengen op de VLV. 
 
Agendapunten kunnen dus niet op de 
VLV worden meegenomen.  
Mocht u belangstelling hebben voor de 
punten die tijdens deze vergadering 
besproken worden, dan kunt u hier-
over contact met mij opnemen.  
 
De stukken ter ondersteuning bij de 
behandeling van de financiële punten 
en de BV stukken liggen, op afspraak, 
bij de koster, mevr. Nynke Dijkstra, 
ter inzage vanaf donderdag 7 april 
2011 (tel. 050 - 312 3053).  
 
Ellen van Drooge,  Secretaris  
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Verslag kerkenraads-
vergadering  6 maart  
 
Zr. Femmy Busscher opent de 
vergadering en ds. Kikkert leest als 
inleiding psalm21: Hoor mijn stem. 
Er zijn drie punten waar wat 
uitgebreider over gesproken wordt. 
De plannen voor een maandelijkse 
maaltijd voor dak- en thuislozen door 
de Doopsgezinde Gemeente 
Groningen (zie Gemeenteblad van 22 
februari) worden positief ontvangen. 
De komende maand zullen nog meer 
details uitgezocht worden om tot een 
goed besluit te komen. De financiële 
stukken van 2011 en jaarverslagen 
van de predikanten t.b.v. de voor-
jaarsledenvergadering  worden door-
genomen.  De plaats en het belang 
van de rommelmarkt in de Gemeente 
worden besproken.  
 
De activiteiten van de afgelopen 
periode worden geëvalueerd en er 
wordt vooruitgekeken. Op 29 maart 
is een belijdenisavond en –maaltijd. 
Er komt nog een vervolg op de 
bezinningsavond van de kerkenraad. 
De gemeente Westerkwartier zal 
worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan de vastentijdbijeen-
komsten op woensdagavond.  De 
voorbereidingen voor de paascyclus 
zijn in volle gang. Er zijn al 
vrijwilligers die meewerken maar 
zowel voor de paasnacht in de kerk 
als voor het paasontbijt zijn nog 
meer vrijwilligers van harte welkom. 
De volgende kerkenraadsvergadering 
is op 3 april. 
 
Sjoukje Benedictus,  
notuliste  
 
 
 

Verslag extra ledenverga-
dering zondag 19 februari 
 
Zr Femmy Busscher heet iedereen 
namens de kerkenraad van harte 

welkom op deze extra ledenver-
gadering. 
Aantal aanwezigen: 32. 
 
Wijziging formatie ds Jacob Kikkert 
 
Via een powerpoint presentatie geeft 
zr Femmy Busscher een korte 
terugblik. Het contract van ds Kikkert 
bestond destijds uit 60% DGG en 
40% GDS in 2006. In de periode 
2006-2010 zijn de contracten van 
predikanten en anderen in 
Doopsgezinde  dienst overgegaan 
naar het IDGP (Instelling ten dienste 
van Doopsgezinde Gemeenten en 
Predikanten). Na een jaar werden de 
contracten toch weer overgeheveld 
naar de gemeenten. De werkgever in 
2010 van onze predikanten werd dus 
de DGG. In die wisselingen is per 
abuis het contract van ds Jacob 
Kikkert een 100% contract bij de 
DGG geworden.  
Tegelijkertijd besluit het GDS in 2010 
om de aanstelling van ds Kikkert als 
theologisch opbouwwerker terug te 
brengen van 2 dagen per week naar 
1 dag per week. In 2010 bleek dus 
dat ds Kikkert voor onbepaalde tijd 
voor 100% in dienst was bij de DGG; 
hij werkt vier dagen als predikant; 1 
dag per week tot 2014 in dienst bij 
GDS.  Dit betekent dat de aanstelling 
van ds Kikkert 1 dag groter is dan we 
destijds afgesproken hebben in 2006.  
De kerkenraad legt u nu voor om 
hier mee akkoord te gaan. Er is 
destijds een vergissing begaan en wij 
denken dat op deze manier op te 
lossen.  
 
Na een uitgebreide vragen- en dis-
cussieronde wordt er gestemd over 
dit onderwerp.  
Stemming: 32 voor; 1 tegen; 5 
onthoudingen.  
Het voorstel  van de KR is aldus 
aangenomen.  Een aantal mensen 
verlaat nu de vergadering wegens 
andere afspraken. 
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Vraag gemeente Westerkwartier 
 
De leden in het Westerkwartier doen 
veel zelf i.v.m. het feit dat er geen 
predikant is; het pastoraat kunnen ze 
niet zelf invullen. Ze hebben de DGG 
verzocht om drie jaar lang pastoraat 
te leveren. De KR ziet samenwerking 
graag breder. Meer contacten 
onderling, onze predikanten die in 
Westerkwartier preken. Mogelijk een 
gezamenlijke buitendag. Dit voorstel 
is positief ontvangen door de KR van 
Westerkwartier.  
De samenwerking wordt voor drie 
jaar aangegaan en jaarlijks 
geëvalueerd. De KR wil nu van ALV 
weten of u ons de speelruimte wilt 
geven om deze verkenning verder 
aan te gaan mochten er meer vragen 
vanuit andere gemeenten komen.  

 
Zr Busscher antwoord een aantal 
vragen van de leden waarna er 
gestemd wordt. 
Stemming: 27 voor, 0 tegen, 0 
onthouding. Het voorstel wordt 
unaniem aangenomen. 
 
Zr Busscher sluit de vergadering om 
12.45 uur en bedankt iedereen voor 
haar / zijn inbreng. 
 
Het volledige verslag van deze 
vergadering ontvangt u bij de 
stukken voor de Voorjaarsleden-
vergadering.  
 
Ellen van Drooge 
Secretaris Kerkenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek aan Hamburg 
verplaatst! 
 
Mede omdat ons koor in het weekend 
van 4, 5 en 6 mei al een reisje naar 
Duitsland heeft, leek het verstandig 
het bezoek aan onze partner-
gemeente in Hamburg te verzetten.  
 
We vinden het belangrijk dat er veel 
mensen mee kunnen, want het is 
tenslotte dit jaar een belangrijk jaar. 
Het eerste bezoek vond immers 25 
jaar geleden plaats, door contacten 
tussen de predikanten Renze 
Yetsenga en Peter Foth.  
 
Het bezoek is nu, na overleg met 
Bernard Thiessen, verzet naar het 
eerste weekend van november. 
Het bezoek begint dan op de 
vrijdagavond 2 november, en eindigt 
na de viering op zondag. Op 
vrijdagmiddag willen we reizen om 
rond etenstijd in Hamburg te zijn, 
waar we deel nemen aan een 
bijzondere avond die de gemeente 
organiseert over verzoening en vrede 
voor een breed publiek.  
 
Fernando Enns, die ook een doops-
gezinde leerstoel aan de Vrije 
Universiteit bekleedt zal hieraan 
meewerken. Het leek spannend, 
hierin ook het contact tussen de 
beide gemeenten een plek in te 
geven.  
 
Zaterdag overdag is er een 
ontspannen programma met een 
excursie. In de middag komen we bij 
elkaar in de kerk, waar ruimte is 
voor foto’s, verhalen en herinnerin-
gen van 25 jaar. En natuurlijk een 
lekkere maaltijd. In de avond is er 
tijd in het gastgezin. In deze opzet is 
het mogelijk ook op zaterdag te 
komen, als 3 dagen te bezwaarlijk is.  
 
Nadere informatie volgt nog. 
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Dopers Café donderdag  
19 april 2012  
 
Theatervoorstelling ‘ Veur 
Altied Pelgrim’ 
(Nederlands gesproken) 

 
Verzamelpunt: Hofje Doopsgezind 
Gasthuis, Nwe Boteringestraat 47 

contact@peerd.nu 
voor reservering 

 

 

 

 
 
In het kader van het thema van dit 
voorjaar, sluiten we het seizoen ook 
af met weer een minder theoretisch 
en een meer artistiek (en zelfs tot op 
zekere hoogte sportief!) evenement, 
en dat is in dit geval een 
theatervoorstelling met bezoekers-
participatie, die op zijn eigen wijze 
ook vragen over goed en kwaad en 
over de ethiek van het christendom 
ter sprake brengt: ‘Veur Altied 
Pelgrim’ (Voor Altijd Pelgrim). De 
titel is Gronings, maar de voorstelling 
is wel in het Nederlands! 
 
 
Donderdag 19 april 2012 kunnen 
mensen die zich daarvoor van te 
voren aanmelden - via email: 
contact@peerd.nu - en die zich op 
tijd om 20:00 uur melden aan de 
Nieuwe Boteringestraat 47, (bij 
het poortgebouw van het 
Doopsgezind Gasthuis) deze slot-
avond van het Dopers Café 
meemaken.  

Doopsgezind NU Doopsgezind NU Doopsgezind NU Doopsgezind NU     
 
Naast Doopsgezind.nl geeft de 
ADS ook de digitale nieuwsbrief 
DOOPSGEZIND NU uit met een 
overzicht van de komende 
activiteiten binnen de 
broederschap. 
 
Ten behoeve van die leden / 
belangstellenden die geen com-
puter tot hun beschikking 
hebben, kopieert onze koster een 
aantal exemplaren van deze 
nieuwsbrief. 
 
U kunt ze vinden in de 
informatiekast in de gang van 
het Mennohuis. 
 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog 
niet per mail? Een kort berichtje 
naar onderstaand e-mailadres en 
uw adres wordt ook in de lijst 
opgenomen.  
 
Ellen van Drooge 
evandrooge@home.nl 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

13 
 

Wij wandelen één mijl met als 
eindpunt de doopsgezinde kerk aan 
de Oude Boteringestraat 33, alwaar 
de theatervoorstelling wordt opge-
voerd. Het stuk sluit aan bij een 
tekst uit de Bergrede: Mattheus 5: 
41, Hier roept Jezus ieder die hem 
wil navolgen op om, als iemand je 
prest tot een gunst, die gunst dan 
aan diegene in verdubbelde mate te 
geven. In onze taal is deze gedachte 
versteend geraakt tot de uitdrukking: 
de 2e mijl gaan.  
Maar deze avond kan men deze 
gedachte dus zelf in praktijk 
brengen. 
 
Want de bezoekers worden deel-
nemers door vanaf het hofje, via een 
nog onbekende omweg - uit te 
stippelen door het gezelschap – één 
mijl te lopen naar de kerk (ongeveer 
25 minuten). Zij krijgen dan al 
lopende het een en ander te horen 
via uitgereikte koptelefoons met 
mp3-speler. Aangekomen in de kerk 
volgt het theaterstuk van 45 
minuten, waarna men gezamenlijk, 
aangesterkt door een hapje en een 
drankje, een tweede mijl 
terugloopt, naar het aanvangspunt. 
De toegang blijft zoals altijd vrij, 
maar wel wordt om een vrijwillige 
gift voor het gezelschap gevraagd…  
 
Zie voor details op de website van 
“Stichting Peerd”: 
www.peerd.nu/peerd_op_pelgrimspa
d 
 
Voor aanmelding en reservering 
(dit in verband met het aantal  
aan te schaffen mp3-spelers en 
koptelefoons): email: 
contact@peerd.nu 
 
Over het gezelschap:  
Stichting Peerd maakt sinds 2008 
op toegankelijke wijze én op lokatie, 
regiotheater, dat de mondiale  

 
 

Doopsgezinde Kerk, aan de  
Oude Boteringestraat 33.  

Hier lopen we via een route van 1 mijl 
naar toe voor de theatervoorstellling 

 

 
 
tijdgeest weerspiegelt in een vorm 
die aansluit bij de regionale  
(volks)cultuur. Hierbij komen actuele 
maatschappelijke thema’s aan bod.  
 
 
Medewerkers van de voorstelling 
zijn:  
Ben Smit (regisseur) Layla Radjab 
& Bas de Bruijn (spelers) Nico van 
der Wijk (auteur).  
 
Aardige wetenswaardigheid is dat de 
schrijver van het stuk, Nico van der 
Wijk, doopsgezind theoloog is, die in 
Groningen afstudeerde op een studie 
naar de oecumenische samen-
werking door mennonieten in het 
internationaal verband van de 
Wereldraad van Kerken.  
Tevens was hij jarenlang actief voor 
het doopsgezind studentenwerk. 
Sinds eind jaren 80 werkt hij als 
acteur, regisseur en toneelschrijver. 
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Toelichting op de Menno-
maaltijd van dinsdag, 13 
maart 2012 
 
Kip met Chutney 
Begin jaren zeventig begon mijn 
moeder, die absoluut geen keuken-
prinses was te experimenteren met 
nieuwe recepten die ze van vrien-
dinnen kreeg. In die tijd kwamen 
nieuwe, althans voor ons nieuwe, 
groenten op de markt, zoals 
aubergine en courgette. Het was 
eens wat anders dan de traditionele 
bloemkool, sperzieboontjes, gehakt-
bal en de slavink. 
 
Ik herinner me een moment bij de 
tandarts dat ik in de stoel zat om 
enkele gaatjes te laten vullen en dat 
ik mijn moeder en de vrouw van de 
tandarts op de gang schaterlachend 
het recept van de Schwarzwälder 
Kirschtorte hoorden uitwisselen. Dat 
was de tijd dat mijn moeder haar 
nieuwste kookkunsten ging vertonen. 
Er kwam Hongaarse Goulash op 
tafel,  de Zweedse ham-pastei en 
ook de kip met chutney, het gerecht 
dat wij vanavond zullen nuttigen. 
 
Haar credo was: ‘Ik heb geen zin om 
lang in de keuken te staan en het 
moet vooral niet te duur zijn.’ Ik heb 
dat wijselijk overgenomen. 
 
Lucie Brüsewitz-Kijlstra 

 
 
 
 
 
 

Wijkbijeenkomst 
Paddepoel/Selwerd 
 
In verband met de Vastentijdbijeen-
komst op woensdag 22 februari 
kwamen we deze keer voor een 
middagbijeenkomst op donderdag 23 
februari bij elkaar. 
Na het uitwisselen van het wel en 
wee begonnen we aan ons thema 
van die middag: de betekenis van 
Franciscus van Assissi en zijn 
spiritualiteit. 
 

 
 
In de geest van Franciscus die een 
nauwe band met dieren had, las 
Lineke ter inleiding een gedeelte over 
dieren uit een boekje van Hans 
Bouma getiteld: ‘Taal naar je hart’. 
 
Juist in deze Vastentijd is Franciscus 
van Assisi ‘actueel’, het versoberen 
staat in deze  periode centraal. Dat 
kan, zo vertelde ds. Kikkert, door 
soberder te leven en minder te eten. 
Maar een andere vorm in deze tijd is 
bv. ook de sociale media minder te 
gebruiken. 
Terug naar Franciscus: Hij werd in 
1182 geboren in Assisi, een plaatsje 
in Umbrië, Italie, als zoon van een 
rijke laken koopman. Eigenlijk heette 
hij Giovanni. Maar omdat zijn vader 
graag pronkte met zijn successen en 
op het moment van Giovanni's 
geboorte in Frankrijk verbleef, 
noemde hij zijn zoon sindsdien 
Franciscus. Hij groeide op in 
welstand en droomde ervan ridder te 
worden. Door gevangenschap en 
ziekte raakte hij echter in een crisis, 
hij keerde dat leven de rug toe om in 
armoede God te zoeken. De legende 
vertelt ons dat hij een droom kreeg 
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die hem vertelde ‘bouw mijn kerk’; 
hij sloeg dus een heel andere weg in.  
Staande voor zijn vader legde hij al 
zijn kleren en geld af en werd 
ingelijfd in de kerk. Hij noemde Jezus 
zijn leraar en broeder en gebruikte 
het evangelie als leefregel. Hij ging 
de ‘wereld verlaten’ wat in die tijd 
betekende: het klooster in maar ook 
daar kwam hij uit los en hij reisde als 
armoedzaaier de wereld rond. Hij 
riep zijn broeders en zusters op 
samen te delen en te leven, woorden 
als vriendschap, vrede en zegen 
waren daarbij belangrijk.  
 
Voor ons als Doopsgezinden liggen er 
zeker raakvlakken op het gebied van 
vrede, verzoening en gemeenschaps-
zin. Zijn gebed om Vrede is bekend 
en geef ik hieronder weer. 
 
Tot slot lazen we het Zonnelied van 
Franciscus van Assissi, een lied dat 
goed de wereld om ons heen weer-
geeft (mens en natuur). 
 
De volgende bijeenkomst is weer op 
een middag en wel donderdag 22 
maart 14.30 uur, ook dan weer ten 
huize van Sieds Sijtsma. 
 
 
Gebed om Vrede 

Heer, maak mij tot instrument van 
uw vrede: 
- dat ik, waar haat is, liefde breng; 
- waar schuld is, vergeving; 
- waar tweedracht is: eenheid; 
- waar dwaling is: waarheid; 
- waar twijfel is: geloof; 
- waar wanhoop is: hoop; 
- waar duister is: licht; 
- waar narigheid is: blijheid. 
Geef, dat ik zoek 
niet zozeer getroost te wórden, als 
wel te troosten; 
niet zozeer begrepen te wórden, als 
wel te begrijpen; 
niet zozeer bemind te wórden, als 
wel te beminnen. 
 

Want wie geeft, ontvangt; 
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf; 
wie vergeeft, wordt vergeven; 
wie sterft, krijgt eeuwig leven. 
Amen 

Tiny Spanjer 

 
 

DE DOPERSE DISDE DOPERSE DISDE DOPERSE DISDE DOPERSE DIS    
 
Wie een bedelaar voorbijloopt, 
die loopt Christus Zelf voorbij.  
(H. Kieboom) 
 
De Doperse Dis is de werktitel voor 
onze maandelijkse maaltijd voor 
mensen die een gratis maaltijd goed 
kunnen gebruiken. Ik wil benadruk-
ken dat wij nog steeds in de planfase 
zitten. Alles wat hieronder staat kan 
dus nog veranderen en het is zelfs 
mogelijk dat het hele plan niet 
doorgaat.  
 
Omdat dit plan nogal een grote 
impact heeft op onze Gemeente 
hebben wij ervoor gekozen u toch op 
de hoogte te houden van ons plan. 
Wij hebben de eerste vergadering 
gehad met de vrijwilligers die deze 
maaltijd gaan dragen. Het was een 
buitengewoon plezierige en produc-
tieve vergadering.  

 
 
Wij willen onze maaltijd vormgeven 
zoals het Sant’ Egidio in Antwerpen. 
Dit houdt in: kleine tafels met vijf of 
zes vrienden. Iedere tafel heeft een 
gastheer of gastvrouw die de 
vrienden bedient. Vrienden die zwaar 
onder invloed zijn van drugs of drank 
wordt de toegang geweigerd. Zij 
krijgen wel een bakje met eten mee. 
Verder zal de maaltijd komen in de 
Mennozaal en zal de achteringang als 
toegang worden gebruikt.  
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De maaltijd komt iedere derde 
dinsdag. De deur gaat open om 
17.45, om 18.00 eten wij en om 
19.15 gaan de vrienden weer weg.  
 
Na afloop maken wij alles meteen 
weer schoon, zowel binnen als 
buiten. De maaltijd loopt van 
september tot en met juni. Na een 
jaar besluiten wij of wij verder gaan. 
Wij worden geholpen door de Open 
Hof (dagopvang). Gertjan Hakkaart 
wordt de coördinator van de eetzaal 
en ik regel de keuken. Met vragen en 
opmerkingen kunt u bij ons beiden 
terecht.  
 
Pijke Vossestein 
 
 

Een land overvloeiende 
van melk en honing . . . . 
 
Donderdagavond 23 februari is de 
broederkring met een man of tien 
bijeen in de diaconie. We nemen 
ruim de tijd om elkaar bij te praten 
over wel en wee van de afgelopen 
tijd. Dat varieert van afstuderende 
kinderen tot werkzaamheden aan de 
spoorlijn bij Helpman. 
 
Dan volgt het hoofdonderwerp van 
de avond: Een verslag van broeder  
Jan Smook over zijn 10-daagse reis 
naar Israel. Jan is zeer bedreven in 
het maken van presentaties op de 
computer en dat resulteert in een 
levendige presentatie waarin foto’s 
en filmpjes elkaar afwisselen.   
 
Jaren achtereen was Jan niet met 
vakantie geweest en vond dat het 
maar eens tijd werd voor een goede 
vakantie. Daarnaast was Jan wel 
benieuwd of hij in Israel op plaatsen 
nog een Bijbels gevoel kon krijgen. 
 
Het was alsof we met Andre Kuipers 
in een ruimtevaartuig zaten toen Jan 
ons al vliegend over het heilige land 
voerde en inzoomde op de plaatsen 
die hij bezocht. Eén van de dingen 
die hem daarbij opviel was de 

levendige en ontspannen manier 
waarop de mensen tot laat in de 
avond met elkaar in gesprek zijn op 
de terrasjes.  
Ook merkte hij op dat je in sommige 
kerken een voorkeursbehandeling 
krijgt als je wat extra’s betaalt! 
Verder lijkt het erop dat verschil-
lende godsdiensten zich hebben 
opgeworpen als behoeders van de 
heilige plaatsen zoals in de vorm van 
een geboortekerk in Bethlehem. Dat 
maakte het voor Jan niet altijd even 
eenvoudig om een Bijbelse ervaring 
op te doen. 
 
Wat verder opviel waren de 
activiteiten op het plein voor wat wij 
de Klaagmuur noemen en het feit dat 
de Jordaan maar een betrekkelijk 
klein stroompje blijkt te zijn dat zijn 
oorsprong heeft in het hooggelegen 
meer van Tiberias en vandaar door 
het land stroomt naar de Dode zee. 
Daar speelt zich ook het laatste deel 
van de reis af.   
 
Het is inmiddels kwart over tien 
geworden als de reis is afgelopen. 
Vooral ook door de ingelaste 
filmfragmenten met geluid lijkt het 
alsof ook wij daar zijn geweest 
vanavond. We bedanken Jan zeer 
voor zijn mooie reisverhaal en stellen 
nog even vast wat er op de planning 
staat voor de komende  bijeen-
komsten van de Broederkring: 
 
 

 
 

• 22 maart: Inleiding door broeder 
Jaap Brusewitz over zijn verblijf in 
Rusland. 
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• 26 april: Inleiding door broeder 
Booy over zijn verblijf in Berlijn 
tijdens WOII 

• Ergens in mei een nog te plannen 
buitenactiviteit ter afsluiting van 
het seizoen. 

 
Voor broeders die nog geen lid zijn: 
Eens per maand op donderdagavond 
aanvang acht uur. Welkom! 
 
Albert Visser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wijkbijeenkomst 
Paterswoldseweg e.o. 

 
Donderdag 23 februari kwamen we 
weer bijeen bij de fam Noord.  Ds. 
Geert Brüsewitz leidde deze middag. 
Onderwerp: Joodse feesten en 
gebruiken. Jan opende met een 
gedicht. Geert had enkele boeken 
meegenomen o.a. het grote Memor-
boek van M.H. Gansen en een boekje 
over de joden in de Folkinge-straat.  
 
Een boekje over joodse gebruiken 
enz. We luisterden geboeid. De 
volgende bijeenkomst is op 
donderdag 22 maart 14.30 uur bij zr. 
R. Wassenaar. Dan hebben we groot 
huisbezoek waarvoor iedereen in de 
wijk wordt uitgenodigd. We hopen 
dan op een goede opkomst. 

 
Adri Westers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Doopsgezinde Gemeente Haren 
 

18 
 

Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 25 maart (begin zomertijd!) 
10.00 Ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 
 
Zondag 1 april, Palmpasen 
10.00 Dienst in Groningen met koor 
10.00 Zondagsschool ook in 
Groningen 
 
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag 
19.30 Avondmaal, 
br. G.G. Hoekema met 
gemeenteleden 
 
Zondag 8 april, Pasen 
09.00 Paasontbijt 
Graag opgave bij br. A.A. de Vries! 
10.00 Dienst, zr. H.P. Kieft-v.d. 
Sande 
10.00 Zondagsschool 
 
Zondag 15 april 
10.00 Ds. F.R. Fennema 
 
Zondag 22 april 
10.00 Ds. Van Hoorn of br. Hoekema 
 
Zondag 29 april 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
 

Andere activiteiten 
 
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 
 
Woensdag 28 maart 
15.30 Gedachtewisseling reglement 
 
Vrijdag 30 maart 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 

Dinsdag 3 april 
(De themaochtend vervalt) 
 
Dinsdag 10 april 
19.45 Kerkenraad 
 
Woensdag 18 april 
19.30 Redactie Gemeenteblad 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Heleen Kieft 
 
Donderdag 19 april 
20.00 30+ bij Frans en Anne-Geertje 
Riepma 
 
Zondag 22 april 
13.00 Kindermiddag in Groningen 
 
Donderdag 26 april 
19.30 Voorjaarsledenvergadering 
 
Vrijdag 27 april 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 

 
Ongeval ds. Van der Werf 
 
Elders leest u meer over het akelige 
verkeersongeluk van ds. Van der 
Werf. 
Collega’s en gemeenteleden hebben 
royaal hulp aangeboden, waardoor 
diensten en andere activiteiten 
doorgang kunnen vinden, zoals u ziet 
in de agenda. 
 

 
Ledenbijeenkomsten 
 
Op 26 april wordt de voorjaarsleden-
vergadering gehouden (niet op 12 
april zoals nog in het Jaarboekje 
staat). 
Daar komt o.a. de herziening van het 
reglement aan de orde. 
Op 28 maart vindt daarover een 
eerste gedachtewisseling plaats. 
Informatie over de bijeenkomsten 
wordt toegezonden. 
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Oecumenische vespers 
 
Evenals in voorgaande jaren worden 
er in de veertigdagentijd oecume-
nische vespers gehouden op weg 
naar Pasen. 
De vesperdiensten zijn er elke 
zondag tot Pasen om 17.00 uur in de 
Dorpskerk. 
 
 

 
Meewerken aan de Goede 
Vrijdag dienst  
 
I.v.m. het uitvallen van ds. Van der 
Werf hebben we besloten om de 
Goede Vrijdagdienst en de vesper op 
zaterdagavond samen te laten vallen. 
De vesper op zaterdag gaat niet 
door. 
 
Gabe Hoekema wil wel meedenken 
en het avondmaal gedeelte leiden. 
Maar het zou fijn zijn als er nog een 
aantal mensen mee willen denken 
van te voren in het vorm geven van 
de dienst die een ingetogen karakter 
zal hebben met schriftlezingen en 
muziek. 
 
Wilt u / jij meedenken of heeft u 
ideeën laat het mij dan weten voor 
zondag 25 maart. 
 
Anne-Geertje Hoekema 
 
  
 

Leden, belangstellenden 
en andere betrokkenen bij 
de Doopsgezinde 
Gemeente Haren, 
  
Tot schrik van velen werd zondag in 
de dienst door onze voorzitter, br. 
Anco de Vries, meegedeeld dat ds. 
Klaas van der Werf een verkeers-
ongeluk heeft gehad.  
Vrijdag reed hij op een bromscooter 
op de parallelweg langs de Friese-
straatweg dicht bij huis in 
Buitenpost. Op de hoofdweg reed 
een vrachtauto in dezelfde richting, 
die vlak voor hem een inrit 
opdraaide.  
 
De chauffeur had hem niet gezien. 
Klaas heeft zo hard mogelijk geremd 
en bijgestuurd, maar is toch met een 
harde klap tegen de vrachtauto 
aangekomen. Hij is even buiten 
bewustzijn geweest, had één 
gebroken en één verbrijzelde pols, 
een gezwollen knie en een lichte 
hersenschudding. Hulp was direct ter 
plaatse en hij is overgebracht naar 
het ziekenhuis in Dokkum. 
  
Wat is nu de stand van zaken. De 
eerste tijd in het ziekenhuis viel niet 
mee. Maar tot zijn opluchting kon hij 
in het weekend naar huis, wel met 
beide armen geheel in het gips, in 
afwachting van de operatie, die 
binnenkort in Drachten zal 
plaatsvinden. In de ene pols moet 
een pin geplaatst in de andere een 
plaat. Zijn knie moet nog nader 
worden bekeken. Daarna volgt een 
periode van revalidatie. Momenteel is 
hij letterlijk zeer onthand, maar 
wordt hij thuis liefderijk verzorgd 
door zijn vrouw Marjan en familie. 
  
Wat de gemeente betreft is van alle 
kanten hulp aangeboden. Gabe 
Hoekema zal de dienst van a.s. 
zondag (18 maart) overnemen. 
Fokke Fennema en Heleen Kieft 
springen ook in, evenals diverse 
gemeenteleden. Een geactualiseerde 
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agenda komt in het Gemeenteblad 
en op de website.  
  
Als u ziet wat er van de bromscooter 
over is, mag het een wonder worden 
genoemd, dat Klaas - weliswaar in 
het gips - weer thuis is gekomen. 
Voor hem en zijn familie veel sterkte 
in de komende tijd! 
  
Vriendelijke groet, 
Pieter Jan Haadsma, 
Ledenadministratie 
  
Note: Klaas zal op 15 maart worden 
geopereerd. Als u dit bericht leest is 
de operatie geweest en is het 
hopelijk allemaal goed gegaan (red.).    
 

Zusterkring 
 
Op 5 maart jl. kwam mw. Anje 
Noorman uit Haren ons iets uitleggen 
over Russische iconen. Ze vertelde 
hoe zijzelf, doordat haar dochters 
twee meisjes uit St. Petersburg 
ontmoet hadden, in contact kwam 
me de Russisch Orthodoxe kerk. 
Daar nemen iconen een centrale plek 
in. 
 
Een icoon, afbeelding, eerbied voor 
wat erachter is. Kijken en innerlijk 
een mystieke ontmoeting hebben. 
Religie speelt een belangrijke rol.  
Mw. Noorman vertelde veel over het 
ontstaan en ontwikkeling in het ver-
leden. Het waarom en wat belangrijk 
is volgens bepaalde tradities.  
Zelf houdt ze zich ook bezig met het 
schilderen van iconen! Een 
bijzondere hobby. Ze had een aantal 
zelf geschilderde iconen 
tentoongesteld.  
 
Bij het schilderen gebruik je vooraf 
vastgestelde kleuren en schildert 
naar een voorbeeld. Blauw is 
bijvoorbeeld een aardse kleur en 
rood een goddelijke. Er wordt altijd 
op hout geschilderd en de 
voorstelling vormt met de lijst één 
geheel. 
 

Een icoon ontstaat door heel veel 
lagen verf, altijd met plantaardige 
pigmenten, en van donker naar licht. 
Men schildert een oerbeeld. 
Het was een heel interessante en 
leerzame middag.  
 
Onze volgende bijeenkomst is 26 
maart a.s. (alweer de laatste 
reguliere kring). Dan neemt Zr. 
Heleen Kieft ons mee op weg naar 
Pasen. 
Dinsdag 8 mei is de afsluiting van 
het seizoen met een avond-
wandeling!  
 
Nog even het volgende: In verband 
met het 60-jarig jubileumfeest van 
de LFDZ 15-16 mei in Elspeet, wordt 
aan iedere zusterkring gevraagd een 
bijdrage te geven aan het 
jubileumproject: "Het Anne 
Zernikefonds".  
Daarom willen we 26 maart graageen 
aparte collecte houden in onze kring 
voor dit doel. Om dan een bedrag te 
kunnen overmaken naar het fonds. 
 
Ria Dijkman 
  
 

 
 
Werkgroep Oud Papier Acties 

Raad van Kerken. 
Nieuwsbrief 35 
Februari 2012  

 
Besteding van het verdiende geld 
 
In de 2e helft van 2011 waren er 
twee projecten die nog ingevuld  
moesten worden.  
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Het ene door de Doopsgezinde 
Gemeente  en de andere door de 
Nicolaas parochie.  Beide projecten 
zijn inmiddels benoemd en het geld 
is overgemaakt. 
De Doopsgezinde Gemeente schonk  
de  € 7500  aan het Linda project: 
Verzorging en onderwijs aan 
weeskinderen in Noord Oeganda. Bij 
de Nicolaas parochie werd € 7500 
overgemaakt naar een NGO, een 
“Niet Gouvernementele Organisatie”, 
in Guinee. Conakry is de hoofdstad 
en tegelijk een grote havenstad met 
ruim 2 miljoen inwoners. De 
organisatie verleent hulp aan 
mensen die aan de rand van de 
samenleving terecht zijn gekomen. 
Ik citeer nu uit de notulen van de 
RvK:  
“…alles onder grote dank aan de 
medewerkers van de oudpapieractie, 
die het mogelijk maken ook in 2012 
gelden te kunnen schenken.”  In 
2011 werd ook nog uit het 
Noodfonds  € 5000,- gestort  ter 
leniging van de hongersnood in de 
Hoorn van Afrika. Totaal is er voor 
het goede doel in 2011 uitgekeerd;  
€  27.500.-  
 
Papieropbrengst 
 
Ten opzichte van het jaar 2008 is de 
papieropbrengst in kilogrammen in 
2010 gedaald met 15 %. Op grond 
van deze daling werd  begin 2011 
besloten om niet meer dan 3 
projecten van € 7500 te steunen.  In  
2011 zette de daling van de 
papieropbrengsten verder door maar 
de prijs van het papier bedroeg tot 
en met september gemiddeld 9,2 
cent . Door deze langdurige hoge 
papierprijs kunnen we in 2012 weer  
vier projecten  van € 7500,-  
financieren. 
 
Mutaties 
 
Wij moeten helaas constateren dat  
er in de periode tot en met februari 
2012 weer 2 helpers zijn afgevallen . 
Jaap Koops en Dick Poppema 
stoppen ivm lichamelijke 

ongemakken. Wij danken beide voor 
hun bijdrage aan de goede zaak. Aan 
de  andere zijde verwelkomen we 
Wieger Boonstra die met ingang van 
januari 2012  is ingeroosterd.  
Ik wil graag  aan onze leden een 
verzoek doen om weer eens in de 
vrienden-  en kennissenkring rond te 
kijken of daar geen potentiële 
helpers aanwezig zijn en deze te 
interesseren voor onze papieractie. 
 
Het Beatrixplein 
 
Het zal iedere helper wel opgevallen 
zijn dat de situatie op het 
Beatrixplein  blijvend verbeterd is. Er 
staan nu geen drie containers meer 
op het plein maar twee , steeds op 
dezelfde plaatsen. Zaterdags moet 
als daar behoefte aan is tijdig 
besloten worden of er een volle 
container gewisseld moet worden 
voor een lege.  
 
Dit blijft een taxatie die voor half 
twaalf genomen moet worden, omdat 
men moet rekenen dat  het aan-
voeren van een lege container uit 
Hoogkerk ongeveer een half uur 
duurt.  Virol heeft toegezegd twee 
grote containers te plaatsen waarin, 
als het papier goed gestapeld 
is,ongeveer 9 à 10 ton papier kan. 
Gemiddeld  ontvangen we per 
zaterdag  tussen de 7 en 9 ton 
papier.  
 
Bezoek aan Virol in Scheemda 
 
Op uitnodiging van Marcel Prak, 
medewerker van Virol , hebben de 
coördinatoren van onze 
oudpapieractie uit Haren en Glimmen 
een bezoek gebracht aan het bedrijf 
in Scheemda. Wij zijn daar met koffie 
ontvangen en hebben een 
interessante rondleiding gehad over 
het bedrijfsterrein met een der 
directeuren, de heer F. Potze .   
 
Met vriendelijke groet, 
Michiel de Wit., mic.wit@wxs.nl 
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Opbrengst collectes  
 
Ter informatie zijn hierna 
opgenomen de collectedoelen en de 
hiervoor ontvangen bedragen uit de 
afgelopen periode. 
 
• 19 februari: Siloam, 

kinderherstellingsoord op Curacao  
• € 75,10 
• 16 februari: Inloophuis “de 

Ruimte” in Almere € 40,00 
• 4 maart:  Inloophuis “de Ruimte” 

in Almere € 40,10 
• 11 maart:  Jongerenwerk DCG

 € 52,60 
 
De boekhouder draagt er zorg voor 
dat de ontvangen bedragen naar de 
betreffende doelen worden over-
gemaakt.   
 

 
 
 
 
 

 
 

Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen wij 
over de maand februari een bedrag 
van € 29,45. 
 
Na het toneelstuk ‘Anna Zernike’ op 
16 februari jl. werd er spontaan een 
collecte gehouden  bestemd voor de 
adoptiekinderen.  
De geweldige opbrengst hiervan was 
maar liefst €  76,50!! Hartelijk dank 
voor uw gulle gaven!!!  
 
De stand is met beide bedragen erbij 
gekomen op € 447,25. 
 
L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
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60606060----jarig jubileum van de LFDZjarig jubileum van de LFDZjarig jubileum van de LFDZjarig jubileum van de LFDZ    
 

 
In 2012 is het 60 jaar geleden dat de Landelijke Federatie voor Doopsgezinde 
Zusterkringen werd opgericht (LFDZ). We vieren dit tijdens de jaarlijkse 
conferentie in Mennorode (Elspeet).  
 
Er wordt een gevarieerd programma geboden. 
’s Morgens is er een presentatie van het project, waarvoor we in dit jubileumjaar 
geld inzamelen. Ds. Carolien Cornelissen zal met medewerking van enkele 
zusters voorgaan in een speciale viering. Na de lunch begint het programma met 
een aantal workshops.  
 
Daarna treden Kees Posthumus en Juul Beerda op (bekend van de optredens 
tijdens het jubileumjaar van de ADS (2011). Op 15 mei komen ze met een 
optreden, speciaal geschreven voor de LFDZ. 
Het feest wordt afgesloten met een drankje en een hapje. 
 
Het jubileumfeest en de gehele conferentie zijn toegankelijk voor alle vrouwen 
die zich bij onze Doopsgezinde gemeenten betrokken voelen. 
 
Praktische gegevens:   
 
Jubileum 15 mei a.s. 
 
Plaats: Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet. 
Kosten: € 25,00 (incl. lunch, thee en koffie, drankjes en hapjes) 
 
Zusters, die de hele conferentie willen meemaken betalen € 85,00 (jubileum + 
overnachting, ontbijt en lunch op 16 mei). Aan het avondprogramma voor de 
zusters die blijven slapen wordt nog gewerkt. 
Willen de zusterkringen, die de Brief ontvangen, de oproepen (ook i.v.m. de 
Federatiekoffer)  van de jublileumcommissie (pag. 22 en 23 van het febr. 
nummer) goed lezen! 
Ik hoop velen van U op 15 en 16 mei in Elspeet te kunnen begroeten, 
 
Namens de LFDZ, 
zr. Francien Iwema-Schipper, AB-afgevaardigde voor het GDS-gebied, 
(voor meer informatie: Francien, tel. 0598-392192) 
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Nieuw -- het boek "DOODEERLIJK" door zr. A.A. Wouda. 
 

We hebben als doopsgezinde gemeente Groningen het boek ten geschenke 
gekregen. Een belangrijk boek...maar geen leuk boek, want het gaat over alles 
wat met het levenseinde te maken heeft. We praten en denken daar niet graag 
over maar zoals zr. Wouda zelf zegt "Navigeren is vooruitzien, dat geldt ook voor 
het leven". 
 
Daarom schreef ze na haar pensionering dit losbladige boek (map).Zr. Wouda 
kwam vaak in haar werk als arts en persoonlijk (zij was internist in het UMCG) 
met onwetendheid en lijden in aanraking. Haar boek is eigenlijk een levenswerk 
met waardevolle aanwijzingen. Ze zegt: Bedenk toch tijdig wat je zelf wilt zowel 
voor, bij en na het levenseinde, financieel maar ook de dingen er om heen, laat 
niet alles aan de nabestaanden over. Doordat door medici, juristen en 
doopsgezinde predikanten aan het boek is meegewerkt heeft het ook een 
doopsgezinde tint gekregen. 

 
U kunt het boek lenen bij onze bibliotheek (na de kerkdienst in de Mennozaal) bij 
zr. Lineke Lutgendorp. 

 
Het boek is ook in de boekhandel te koop onder nr: ISBN 9789057860706. 
Kost € 26.50 inclusief verzendkosten. 
U kunt altijd e-mailen met zr. A.A. Wouda via haar e-mailadres 
a.wouda@wanadoo.nl 

 
Meer informatie: www.doodeerlijk.nl 

 
In uw aandacht aanbevolen maar hopelijk blijven alle gemeenteleden nog lang  
doopsgezond.. 

 
Aly Noord-Leutscher 
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Een reis naar Iona van 28 september tot 6 oktober voor leden 
en belangstellenden van onze gemeente 

           
In het vorige gemeenteblad stond al een advertentie voor deze reis, toen  
vooral gericht op jongeren. Maar het plan ligt er om in samenwerking met  
het GsP en de Nieuwe kerk een reis naar het eiland Iona te houden met  
een gemengd gezelschap! Met 20 personen, jong en oud, studerend en  
niet studerend, willen we reis ondernemen. Er is dus plaats voor 10  
jongeren en zo’n 10 ouderen, niet meer studerend. Korte informatie over  
de reis, tijd, prijs en opgave hieronder.  

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…….. 
 

 
- Organisatie:  het GsP, de Nieuwe kerk en de  
  Doopsgezinde Gemeente Groningen 
- Begeleiding: 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  Brüsewitz gjbrusewitz@gmail.com  ovv 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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Activiteiten op Buitengoed Fredeshiem 
 

 
Doperse Erfenis Tour (vr 8 - vr 15 juni) 
 
In het jubileumjaar 2011 werd vanuit Buitengoed Fredeshiem (Steenwijk) een Doperse 
Erfenis Tour georganiseerd. Een groep van 27 deelnemers maakte in juli deze tour door Nederland. 
De vele enthousiaste reacties, die spraken over een interessante, afwisselende, uitgebalanceerde 
en goed voorbereide rondreis met een aangenaam gezelschap, heeft Fredeshiem doen besluiten 
om de Doperse Erfenis Tour ook voor 2012 op het programma te zetten. Van 8 tot 15 juni wordt 
dezelfde afwisselende tour aangeboden.  
Naast natuurlijk een bezoek aan Witmarsum en Pingjum, varen we in Giethoorn en wordt 
Steenwijk bezocht, gaan we naar Ameland met z’n 3 vermaningen en voert een mooie salonboot 
ons door de grachten naar de Singelkerk in Amsterdam, gevolgd door een interessante wandeling 
door de stad. Wij gaan ook de grens over; na kennisgemaakt te hebben met dopers Twente, 
worden de deelnemers welkom geheten in de Mennonitenkirche van Gronau.  
Dit is slechts een oppervlakkige greep uit het programma, dat nog veel meer aantrekkelijke kanten 
kent. De tour is geheel verzorgd en men verblijft op Buitengoed Fredeshiem, dat voor deze tour 
ideaal is gelegen. Evenals in 2011 hebben Henk en Cathrien van der Vegt en Anneke Bos zich 
bereid verklaard om als leiding en gids te fungeren. 
 
Pinksterarrangement (vr 25 mei – vr 1 juni) 
In dit Pinksterarrangement o.a. een bezoek aan Zorgboerderij Maargies Hoeve in Kallenkote, waar 
mensen die extra begeleiding nodig hebben de dieren verzorgen. Tijdens een (overdekte) 
rondvaart door en om Giethoorn vertelt de schipper over de historie van dit ‘Hollands Venetië’. In 
museumboerderij ’t Olde Maat Uus kunt u de Gieterse historie met eigen ogen aanschouwen. 
Donderdag vertrekt de touringcar naar Workum, waar u in het bekende Jopie Huisman Museum 
een goed beeld krijgt van de tekeningen en schilderijen van kunstschilder en oud ijzer- en 
lompenkoopman Jopie Huisman. De week is verder gelardeerd met optredens van een 
muziekgezelschap, de Tjonger Skotsploech en met prachtige natuurbeelden. Leiding: Aldert en 
Marijke Husslage.  
U kunt ook kiezen voor een korter verblijf rond Pinksteren, zoals ons Pinksterweekend (25/29 mei) 
of onze Pinksternadagen (29 mei/ 1 juni). 
 
Bent u geïnteresseerd dat kunt u om de uitgebreide tourbeschrijving of een overzicht van alle 
activiteiten vragen. Een telefoontje naar Fredeshiem (0521-535100) of een email 
(info@fredeshiem.nl) is voldoende om deze vrijblijvend toegestuurd te krijgen. 
 

 

Nieuwsbrief ADS 
 
ADS jaarthema 2012-2013: Wat is wijsheid? 
Vanaf september 2012 tot september 2013 worden gemeenten, ringen en andere 
verbanden uitgenodigd zich te verdiepen in het thema: wat is wijsheid? Als 
ondersteuning daarbij ontwikkelt de ADS de inspiratiemap 2012-2013 waarin suggesties 
aangereikt worden voor groepen en kringen. De map is eind april beschikbaar en 
verschijnt zowel in papieren versie als digitaal. 
 
Welkomstweekend voor nieuwe doopsgezinden, Dopersduin 30 maart t/m 1 
april 2012. 
Het weekend wordt gratis aangeboden aan allen die in 2011 lid zijn geworden van een 
doopsgezinde gemeente in Nederland en staat onder leiding van  ds. Roelof Aske, ds. 
Adries Bakker en ds. Marion Bruggen. Het programma begint vrijdag vanaf 17 uuur met 
soep en broodjes; vervolgens om 20 uur kennismaking, informatie, workshops, 
wandeling en vieringen. Het weekend eindigt op zondag met de lunch. Informatie: ds. 
Andries Bakker, tel 0512-549150 of  andries.bakker@doopsgezind.nl. 
Aanmelding: Dopersduin, tel 072-5091274 of info@dopersduin.nl, zie ook 
www.dopersduin.nl 
 
Toneelvoorstelling Anne Zernike, speellijst: 
25 maart Apeldoorn  Vermaning  15.00 uur DG Apeldoorn 
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29 maart  Witmarsum café “De Gouden Roskam”  20 uur DG De Lytse Streek en PKN 
Witmarsum 
14 april  Almelo  Bleekkerk Hofstraat 1    16.30 of 17.00 uur  DG Almelo en VVP Almelo 
Voor informatie zie: www.annezernike.nl   of e-mail: info@annezernike.nl 
 

Mennorode: Weekend vande filosofie, 27-28 april 2012 

Over het thema van de Filosofiemaand De Ziel spreken dr. Joke Hermsen en prof. dr. 
Herman van Praag. Er worden workshops gegeven over “De ziel als identiteit”,  
“Luisteren naar de stem van je ziel” en “Filosoferen over de ziel”. 
Start weekend: vrijdag 27 april om 18 uur met diner, einde zaterdag rond 17 uur. 
Kosten voor het hele weekend:€ 150 per persoon. Een deel meemaken is ook mogelijk’ 
Locatie: Mennorode conferentiecentrum, Apeldoornseweg 185 in Elspeet. Kijk voor de 
verschillende arrangementen en voor aanmelding op www.mennorode.nl  (‘reserveren’) 
 
Vermaningspad 17 mei 2012 
Het jaarlijkse Vermaningspad vindt weer plaats op Hemelvaartsdag donderdag 17 mei 
2012. Plaats van samenkomst is Heerenveen. 
 
Tentoonstelling “Menno” Doopsgezinden uit Frieslands Verleden, t/m 31 maart. 
Vooraf aanmelden: tel 058-7890789 of inf@tresoar.nl  Adres: Boterhoek 1  Leeuwarden 
 
Petitie Ontzie Kwetsbaren. 
De Raad van Kerken roept het kabinet op ketsbare groepen in de samenleving te ontzien. 
U kunt uw handtekening zetten op http://petities.nl/petitie /kabinet-ontzie-de-
kwetsbare-groepen. 
 
Heel mijn ziel:nieuwe psalmen voor kerk en koor. 
Voor deze onlangs gepresenteerde bundel zijn de psalmen van de Nieuwe Bijbelvertaling 
gebruikt. Alle 150 psalmen en de cantica zijn weergegeven in eenvoudige abdijstijl, met 
twee antifonen. “Heel mijn ziel” door Nico Vlaming en Christiaan Winter is uitgegeven 
door het 
Nederlands Bijbelgenootschap en de Interkerkelijke  Stichting voor het Kerklied, in 
samenwerking met Boekencentrum. Prijs €  29,90 
 
Boek “Noorderzon” door ds.Janna Postma. 
Het boek is te bestellen via www.vanstockum.nl    prijs €  17,50 
 
31 maart t/m 24 juni tentoonstelling Museum Catharijneconvent Utrecht 
“Vrouwen voor het voetlicht.Zusters, martelaressen,poetsengelen en dominees”. 
Met deze tentoonstelling wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van vrouwen in de 
kerk. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; zaterdag, zon- en 
feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Gesloten op Koninginnedag. Adres : Lange 
Nieuwestraat 38, Utrecht.  Zie: www.catharijneconvent.nl 
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Ben je tussen de 18 en de 30? 

         Doe mee, en wordt lichtloper.. 
 
Lichtlopers 2012 – Lopend op het oude ritme van de nacht… 
 

Voor het derde achtereenvolgende jaar zullen Lichtlopers de Paasnacht (7 / 8 
april) doorwaken. Jonge mensen, die door het donker van kerk naar kerk zullen 
trekken in hartje stad. Samen onderweg naar het licht van de nieuwe morgen. 
Iedere jongere die deze ervaring eens op wil doen, is ook deze keer weer van harte 
uitgenodigd om mee te lopen.  

De Paasnacht is de nacht waarin we gedenken dat Christus opstond uit de 
doden. Tegenwoordig vieren we deze bijzondere nacht meestal alleen met een 
Paaswake die soms om een uur of 10 ’s avonds al begint. Maar vroeger was er een 
viering die de hele nacht door ging! 

Het was een nacht waarin veel gebeurde. De kern was nabijheid. Dicht bij Jezus in 
het duister van de nacht, en dichtbij elkaar. Laat in de nacht kwamen jonge mensen 
die net gedoopt waren in een aparte doopkapel met lichtjes naar binnen om samen 
met de anderen voor het eerst de Eucharistie te vieren, het Avondmaal. 

De Lichtlopers willen dit jaar de Paasnacht vieren als een soort klooster-
gemeenschap. We zullen samen lopen en waken. Creatief en eigentijds, maar wel op 
het oude ritme van de Paasnacht zullen we stil worden en nadenken over de wereld 
waarin we leven en onszelf. En we gaan ook aan het werk, maar niet voor onszelf! We 
vieren en beleven de vreugde dat dingen ook anders kunnen! Zo maken we de reis 
door het donker naar de morgen. Rond het ochtendgloren zullen we dan tijdens de 
Lauden (Zonsopgangviering) in de Sint Jozefkathedraal het licht begroeten. Om 
daarna samen te ontbijten. 

Veel binnenstadskerken zijn bij het Lichtlopersproject betrokken: de Rooms 
Katholieke Sint Martinusparochie, de Oud Katholieke Sint Martinusparochie, de 
Evangelisch Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse 
Gemeente, de gemeenschap rond de oecumenische vieringen in de 
Pepergasthuiskerk, de Protestantse Gemeente van de Nieuwe Kerk, het 
Studentenpastoraat (GSp). Maar ook de Protestantse Gemeente Damsterboord doet 
mee. En de Baptistengemeente heeft belangstelling getoond. Kortom: meer kerken 
zijn er enthousiast dan er locaties nodig zijn. Het zal de oecumenische pret niet 
drukken! 

 

N.B. We zijn nog op zoek naar mensen die weer gastheer of – vrouw 
willen zijn in onze kerk die nacht. Dit keer hebben we u, jou nodig van 
0.30 ongeveer tot 2.15 uur. Wil je helpen, neem contact op met een van de 
predikanten. 
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Hieronder leest u een interview met Jildou de Jong uit Groningen. 
Copyright: sevendays jongerenkrant.  
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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 25 april 2012. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 18 
april 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. 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  


