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De voordelen:  
• men kan zelf de lettergrootte bepalen 
• de foto’s worden in kleur gepresenteerd 
• deze kan men ook vergroten 
• de pagina’s die U belangrijk vindt kunnen  

geprint worden 
 
Een kort e-mailberichtje aan de redactie is voldoende!  
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Wij en de anderen  ------  Zorg om de wereld 

 
Een van de belangrijkste functies van een gemeente is haar rol als bemiddelaar 
van de goede boodschap, het evangelie, aan de wereld om haar heen. Op welke 
manier zij deze dienst aan de samenleving bewijst kan heel verschillend worden 
ingevuld. De gemeente kan een oefenplaats zijn, waar de wereld zoals ze 
eigenlijk zou mogen zijn geoefend wordt, de gemeente kan een verzameling 
reizigers zijn, die elke keer zich oplaadt om de boodschap tot aan de uitersten 
van de aarde te brengen, of de gemeente kan een stad op de berg zijn, een 
voorbeeld, of een plaats waar de mensen juichend en zingend op afgaan. De 
bijbel staat vol met beelden van deze rol, voor gemeenten als geheel, en ook 
voor individuen. Het beeld van de barmhartige Samaritaan, of het beeld van de 
discipel Filippus, die de Kamerling uit Morenland, of de rijksgrote van Candace, 
zoals hij tegenwoordig heet, helpt met het begrijpen van de boodschap. 

 
Het is een prachtige rol, maar ook een 
zware taak! Diaconia, de dienst aan de 
ander, verzorgend, dienend maar ook 
kwetsbaar. Om te beginnen met Stefanus, 
weten we dat deze activiteit ook de dood 
tot gevolg kan hebben, en dat het ook een 
voortdurende zorg is binnen de 
gemeenschap hoe deze taak het best te 
vervullen! Hoe zorgen we er voor dat we 
bij anderen blijvend goed bekend staan!   
Ook voor de betrouwbaarheid en de 
rijkdom van het evangelie is het belangrijk 
om iets te betekenen voor de wereld om 
ons heen. In geloof horen immers woord 
en daad bij elkaar, en is het van belang om 
steeds, naast de woorden die we wisselen, ook te zoeken naar wat we kunnen 
doen om deze woorden met concreet handelen van een inhoud te voorzien die, 
voor mensen die niet bij de gemeente betrokken zijn, begrijpelijk, helder en 
zinvol is. Uit onderzoek van James Kennedy blijkt dat , meer dan begrijpelijke en 
passende theologie, concreet hulpwerk voor waardering en communicatie van 
het evangelie zorgt! Het Leger des Heils is veruit de meest bekende en 
gewaardeerde christelijke instelling, niet vanwege het standpunt over  
homosexualiteit , of andere leerstelligheden, maar gewoon om de zo directe 
verbinding tussen lidmaatschap en dienstbaarheid. Je doet er wat mee, wat voor, 
en vooral daar waar mensen het moeilijk hebben.  
 
Wat op zich wel bijzonder is, is dat in onze beleving je dan bij de dienstbaarheid 
een soort binnen en buiten hebt. Je kunt binnen de gemeente wat laten zien, en 
dat kan dan uitstralen naar buiten. En je kunt je ook speciaal op buiten richten, 
als een missionair elan. Binnen de gemeente heb je dan de onderlinge zorg, en 
dat noem je pastoraat, en daarbuiten heb je diaconaat. Dit zijn dus twee dingen, 
en het feit dat dit zo in tweeën is, staat of valt dan ook met duidelijke grenzen 
om de gemeente. Binnen de gemeente de broeders en de zusters, en buiten de 
gemeente de naaste…. In zekere zin een beetje van die hoort erbij, en die nog 
niet, dat kan nog komen… Maar daar waar de grenzen van de gemeente 
vervagen, en het eigenlijk helemaal niet zo helder is, wie er bij hoort en wie niet, 
en in een tijd dat lidmaatschap en levenslange verbinding sowieso wel moeilijk 
is, is zo’n onderscheid wat vreemd. En het is de vraag of het bijbels is zo in te 
delen.  
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 Het geeft wel een bepaalde helderheid en veiligheid het zo te doen! Maar ik vind 
het daarmee ook wel lastig! Ik herinner me nog van lang geleden, de activiteit in 
de kerk rond de kerst. De kerst-kom-er-in.  
In Amsterdam een evenement van enige dagen rond de kerst, waar een 
missionaire predikant, dominee Matthijssen mee begonnen was. Velen uit de 
gemeenten hielpen mee. Veel mensen ook, die op andere dagen niet zo veel met 
de woorddienst van de gemeente hadden, maar als er zo wat gedaan moest 
worden zich beter thuis voelden. En er waren gasten. Veel dak- thuislozen, 
mensen die het met de kerst niet fijn hadden, maar wel konden profiteren dat 
veel kerken juist rond de kerst zich van de rol van dienaar wat meer  bewust 
waren.  
 
Ik zie ze nog voor me de kleurrijke figuren die even de kerk bevolkten alsof het 
hun plek was, mooi. De oude dame met haar hond, die liefdevol een roodbonte 
zakdoek om de hals had, professor Garribaldi( zoals ik hem noemde) met zijn 
filosofenbaardje , zwaar gemontuurde bril en alpinopet, een gehoorapparaat 
bevestigd aan een kastje op de buik waar je in kon schreeuwen.  Het was alleen 
wel helder dat er een wij en zij was. De wij vond het fijn om een bordje op te 
hebben, want men mocht eens denken dat men zij was! 

 
Later kwamen daar voor mij andere 
beelden bij, van de inwisselbaarheid van 
die wij en zij, die ook het onderscheid 
tussen diaconaat en pastoraat 
oversteeg. In een indrukwekkend 
contact met broeders en zusters uit 
Honduras werd mij duidelijk dat zij dat 
heel gek vonden, zo’n onderscheid 
tussen binnen en buiten, alsof er 
broeders en zusters waren en daarnaast 
anderen, hulpbehoevenden. Zij waren bezig met gevangenen en jeugdbendes, 
maar dat waren ook tegelijkertijd de mensen van hun gemeente, hun broeders 
en zusters. Er achter zat een diep besef dat we allemaal elkaars hulp en 
ondersteuning nodig hebben en dat we allemaal onderweg elkaar kunnen 
bemoedigen en vasthouden en dat de onderlinge zorg nooit het 
eenrichtingsverkeer is van binnen naar buiten. De gemeente is dan een 
oefenplaats, waar de wereld binnen is. Een plek van de wereld die even opgetild 
wordt en waar het even anders toegaat dan wat normaal lijkt te zijn. Zo legt de 
katholieke beweging Sant’egidio het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit 
vanuit wederkerigheid. De beide figuren, degene die helpt, en degene die 
geholpen wordt, zijn inwisselbaar. In een afbeelding van het verhaal worden dan 
ook beide gezichten niet ingevuld. Je kunt als mens beiden zijn. Zo maar, van 
het ene moment op de andere. En het is ook zo dat degene die geeft, misschien 
wel net zo veel of meer ontvangt.  
 
De mensen die in de aandacht van de beweging staan worden vrienden 
genoemd, of in onze terminologie: broeders en zusters… 
 
Eigenlijk kan je zeggen, om terug te komen op de titel van dit stuk: Wij en de 
anderen?  Wij zijn de anderen! De anderen zijn wij. En de gemeente en de 
wereld? De gemeente is de wereld, er is geen binnen en buiten.. 
 
Ds Geert Brüsewitz 
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Mei 

                                  Een   nieuwe   lente   en   een   nieuw   geluid 
                                  Ik   wil   dat   dit   lied   klinkt   als   een   gefluit 
                                 Dat   ik  vaak   hoorde   voor   een   zomernacht 
                                 In   een   oud   stadje,   langs de watergracht 
 
Zo begint het beroemde gedicht Mei van Herman Gorter. 
Herman Gorter was een Nederlands dichter. Hij werd geboren in 1864 in 
Wormerveer. 
Van vaderszijde telde de familie veel doopsgezinde predikanten. Ook vader 
Simon was predikant. Hij overleed toen Herman 6 jaar was. De moeder, ook van 
doopsgezinde huize, stond er alleen voor en moest rondkomen van een geringe 
uitkering en van haar inkomsten als pensionhoudster. 
 
 
 

 
 
 
 
Gorter studeerde klassieke talen aan de gemeentelijke universiteit van 
Amsterdam. Na zijn afstuderen als classicus was hij korte tijd leraar, maar na 
1895 wijdde hij zich helemaal aan literatuur en politiek, het socialisme. 
  
Herman Gorter maakte deel uit van de Tachtigers, een stroming in de literatuur 
die afrekende met de heersende gezapige predikantspoëzie. 
Onder invloed van Willem Kloos schreef hij in 1889 het gedicht Mei, een gedicht 
van epische lengte, een ellenlang gedicht in boekvorm. 
 
In dit gedicht beschrijft hij zijn liefde voor Wies Koopmans met wie hij in 1890 
zou trouwen. Hij schreef slechts omwille van de kunst, de schoonheid zoals de 
Tachtigers voor ogen stond, los van alle niet kunstzinnige doelen als godsdienst 
en stichtelijkheid. Of zoals Willem Kloos het beschreef: Kunst is de aller-
individueelste expressie van de aller-individueelste emotie.  
Niet een boodschap van stichtende aard is het allerhoogste dat de dichter kan 
bereiken, maar schoonheid. 
 
In 1890 verscheen eveneens zijn bundel Verzen, waarvan het gedicht Zie ik hou 
van jou het bekendst is. In dit gedicht spreekt de schoonheid voor zich. En kan 
de dichter nog persoonlijker zijn als hij uiteindelijk zijn gevoelens niet kan 
verwoorden? 
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                                    Zie ik hou van je 
                                    ik vin je zoo lief en zoo licht- 
                                    je oogen zijn zo vol licht, 
                                    ik hou van je, ik hou van je. 
 
                                   En je neus en je mond en je haar 
                                   en je oogen en je hals waar 
                                   je kraagje zit en je oor 
                                   met je haar er voor. 
 
                                  Zie je, ik wou graag zijn 
                                  jou, maar het kan niet zijn, 
                                  het licht is om je, je bent 
                                  nu toch wat je eenmaal bent. 
 
                                  O ja, ik hou van je, 
                                  ik hou zo vrees’lijk van je, 
                                  ik wou het helemaal zeggen- 
                                 Maar ik kan het toch niet zeggen. 
 
Gorter kwam later tot een grote ommekeer, hij ging de werken van de Duitse 
economisch filosoof Karl Marx bestuderen en werd een overtuigd aanhanger van 
het communisme. Zo verwijderde hij zich van de Tachtigers, waar hij eens een 
schoolvoorbeeld van was. 
 
 
 

 
 
 
In september 1927, op de terugweg van Zwitserland, overleed Gorter aan de 
gevolgen van angina pectoris. 
Standbeelden van Gorter staan in Balk en Bergen aan Zee. 
                                                                                            
Loek Huizinga                 
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Kerkdiensten 

en activiteiten 
 
 
Woensdag       25 april 
20.00 uur   Wijkpaddepoel/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  
 

Maandag      30 mei 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag        1 mei 
10.00 uur  Koffieochtend 
 

Zondag          6 mei 
10.00 uur  ds.J.H.Kikkert 
10.00 uur   Kiezels en keien 
 
Maandag         7 mei 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 
Dinsdag           8 mei 
18.00 uur   Mennomaaltijd 
19.30 uur    Jongerenprogramma 
19.30 uur   Kerkenraad 
 
Donderdag       10 mei 
19.30 uur   Leerhuis 
 
Zaterdag        12 mei   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
Zondag       13 mei   
10.00 uur ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur   Kiezels en Keien 
 

Maandag         14 april 
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Donderdag 17 t/m Zondag 20 mei: 

 MERK in ZWITSERLAND 
 
Let op!!!! Let op!!!!  

Dinsdag        15 mei 
Redactievergadering  
 

Zaterdag        19 mei 
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  

 
Zondag       20 mei 

10.00 uur   ds. J.Brüsewitz 
10.00 uur    Kiezels 
 
Maandag        21 mei  
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Dinsdag         22 mei  
18.00 uur  Jongerenmaaltijd 
19.30 uur Jongerenprogramma (SLOT) 
 

Woensdag       23 mei 
20.00 uur   Wijkpaddepoel/Selwerd 
20.00 uur   Helpmankring 
 
Donderdag       24 mei 
14.30 uur   Paterswoldsewegkring  
 
Zaterdag       26 mei  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag       27 mei 
Pinksteren: “Doopjubilea”  
10.00 uur ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur    Kiezels en keien 
 
 

Ledenboek  
 
Op 30 maart 2012 is overleden: 

Zr. J.G.  Bruins-Pieters in de leeftijd van 
99 jaar (wijk 21) 
 
Per 31 maart 2012 heeft als lid 

bedankt: 

Br. K.P. (Kor) van Dijk,  (wijk 24) 
 
 
Door doop en belijdenis op 1 april 

2012 is als lid binnengekomen: 

Br. J. (Johan) de Boer, (wijk 09) 
Br. De Boer was al belangstellend lid 
 
In verband met attestatie naar de 

DG Assen per 1 april 2012 is 

vertrokken: 
Br. F.R. (Fokke) Fennema, (wijk 32) 
Br. Fennema blijft belangstellend lid 
van de DGG 
 

Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 
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Verslag kerkenraads-

vergadering 3 april 
 
Zr. Femmy Busscher opent de 
vergadering en br. Bart Meijer leest 
als inleiding een tekst van Rutger 
Kopland: Oneindig veel problemen. 
 
De financiële stukken van Kerken-
fonds en Beheerfonds worden 
besproken in aanwezigheid van zr. 
De Weijs van de Beheerraad en br. 
Hulshoff van de Financiële Commis-
sie, ter voorbereiding op de 
voorjaarsledenvergadering van 17 
april a.s. Naar aanleiding hiervan 
wordt afgesproken binnenkort het 
punt duurzaam energiebeheer te 
bespreken.  
 
Ook andere punten voor de 
voorjaarsledenvergadering worden 
besproken zoals de agenda en het 
jaarverslag van de kerkenraad. 
 
De Doperse Dis (maandelijkse maal-
tijd voor thuis- en daklozen) zal 
starten in september 2012 en zal na 
een half jaar worden geëvalueerd. 
 
Dit voorjaar zal een delegatie van de 
kerkenraad samen met ds. Kikkert 
een dienst in het Westerkwartier 
bijwonen en daarna de samen-
werking formeel bekrachtigen. 
 
De activiteiten van de afgelopen 
periode (met o.a. de themadienst 
over Volharden en Palmpasen / 
Doopdienst) worden positief 
geëvalueerd en er wordt vooruit-
gekeken naar de activiteiten van de 
Paascyclus en de Pinksterdienst. 
Tijdens de pinksterdienst zal er weer 
aandacht zijn voor de doop-
jubilarissen. 
De volgende kerkenraadsvergadering 
is op 8 mei. 
 
Sjoukje Benedictus, 
notuliste 
 

Veertig jaar getrouwd 
  
Begin april waren wij veertig jaar 
getrouwd  en dat is niet 
onopgemerkt gebleven. Van de 
Doopsgezinde Gemeente ontvingen 
we een fraai, kleurrijk boeket 
bloemen, bij ons bezorgd door zr. 
Sieka van Veen en vanuit de 
koffieochtend bereikte ons per post 
een prachtige felicitatiekaart, 
voorzien van de namen van de 
deelnemers van genoemde 
bijeenkomst. Langs deze weg 
betuigen we onze dank voor deze 
zeer gewaardeerde gelukwensen. 

 
  

Ons 
huwelijksjubileum 
hebben we niet 
gepaard laten 
gaan met een 
receptie of soort-
gelijk evenement, 

hoewel we wel via telefoon en post 
een aantal felicitaties in ontvangst 
hebben kunnen nemen. Het 
gedenkwaardige jubileum was 
overigens slechts in beperkte kring 
bekend. 
 
De dag zelf hebben we samen in een 
gezellige sfeer doorgebracht, 
compleet met koffie met gebak en 
aan het eind van de middag uit eten 
in een naburig wokrestaurant met 
zelfbedieningsbuffetten.  
Zeer smaakvol! 
 
Terugkijken op veertig jaar huwelijk 
roept talloze herinneringen op, te 
veel om in het kader van dit 
artikeltje op te sommen. Als absolute 
‘highlights’ zien we echter onze 
diverse reizen naar de Verenigde 
Staten en Canada, waaraan we 
tijdens familiebezoek een schat aan 
onvergetelijke ervaringen bewaren. 
Tot slot nogmaals onze hartelijke 
dank voor de ontvangen felicitaties. 
  
Klaske en Bé Poppens 
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Beste Mensen 
 
Wij zij overweldigd door de vele 
blijken van medeleven met mijn 
ziekte o.a. door bloemen, kaarten, e-
mails en telefoontjes. 
Ik heb nu 4 van de 8 Chemo’s gehad. 
Het was een kink in de kabel dat 
tijdens de 3de Chemo aan het licht 
kwam dat ik een zware 
longontsteking had, 4 dagen op de 
medium care gelegen, de donderdag 
voor Pasen weer naar huis. Wij zijn 
vanmorgen 19 april bij de internist 
op bezoek geweest. De uitslag van 
de CT scan was positief, de 
behandeling slaat aan. Na de 7de 
Chemo wordt  er weer een CT scan 
gemaakt. 
 
Vriendelijke groet  Dirk en Jetty 
 

Het kinderhuis in 

Nikolskoye                    

(bij Sint Petersburg) 

 
Zondag, 1 april vond de doop op 
belijdenis plaats van broeder Johan 
de Boer. Broeder de Boer heeft 
aangegeven, dat de collecte na de 
dienst bestemd zou worden voor de 

kinderen 
van 

Nikolskoye. 
En daar wil 

Lucie 
Brüsewitz  

graag iets 
meer over 

vertellen. Jaap en Lucie wilden iets 
doen voor weeskinderen in de regio 
van St. Petersburg en via 
contactpersoon Nikolay Devyatkin 
kregen zij het verzoek om een 
kindertehuis in Nikolskoye te 
ondersteunen. Hun eerste bezoek 
was in de zomer van 2004 aan een 
aftands en brandgevaarlijk gebouw, 
dat tot de jaren zestig het gebouw 
van de lokale Sovjet was. Gelukkig 
zijn de kinderen in de winter van 

2010 verhuisd naar nieuwbouw. Er 
wonen tussen de 60 en 100 
kinderen. Ze verblijven er vanaf de 
peuterleeftijd totdat ze 16 jaar 
worden. Het huis is verdeeld in 
diverse leeftijdsgroepen, elk met 
eigen speel-, studie- en 
slaapruimten.  
De kinderen worden door de 
Russische kinderbescherming uit huis 
geplaatst wanneer een of beide 
ouders niet in staat is/zijn om voor 
het kind of de kinderen te zorgen. 
Voornamelijk komt dit door 
drankmisbruik, geweld en gebrek 
aan geld. Deze sociaalwezen zijn het 
meest vertegenwoordigd in het huis. 
Kinderen van wie beide ouders 
overleden zijn maken ongeveer 10% 
uit van het totale aantal opgenomen 
kinderen. Het komt ook voor dat een 
moeder haar kind in de buurt van het 
huis achterlaat, zodat het zelf maar 
moet zien dat het daar terecht komt.  
 
Of kinderen melden zich bij het huis, 
wanneer de situatie thuis hen 
daartoe dwingt. Door drankmisbruik 
tijdens de zwangerschap, huiselijk 
geweld en geldgebrek lijdt de 

meerderhei
d van de 

kinderen 
aan een of 

meerdere 
chronische 
ziekten. 

Lichamelijk 
alsook mentaal. Van de federale 
overheid krijgt het huis voor 
medische verzorging 5000 Roebel 
per jaar. Omgerekend is dat 

ongeveer Euro 
129. Voor eten 
en drinken 
krijgt het huis  
€ 1,30 per kind 
per dag van de 
overheid. Via 
de Stichting 

‘Kinderen van Nikolskoye’ , die in 
2006 door Jaap en Lucie is opgericht, 
kan er jaarlijks kleding, schoeisel en 
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andere basisbehoeften worden 
gekocht. Dit is even in het kort het 
verhaal over ‘Nikolskoye’.  
Giften voor het kinderhuis kunnen 
overgemaakt worden op giro 
rekening 490 30 94 t.n.v. Stichting 
Kinderen van Nikolskoye, 
Schubertlaan 45, 2324 CN Leiden.  
Blogspot: nikolskoye.blogspot.com 
 

De hete bliksem van  

Vicky van der Linden 
 
Afgelopen maand vroeg Pijke mij of 
ik een goed vegetarisch recept wist 
voor de Mennomaaltijd.  
Als vegetariër moet ik altijd een 
beetje gruwelen van zo'n vraag. Het 
is net alsof je er niet helemaal bij 
hoort of een gekke ziekte hebt als je 
geen vlees eet en of een vegetarisch 
gerecht iets heel speciaals is.  
 
Om van dit cliché af te komen en 
iedereen een warm gevoel te geven 
in dit gure voorjaarsweer, heb ik 
gekozen voor een gerecht dat het 
zowel bij vleeseters als bij niet-
vleeseters het erg goed doet. 
 

 
 
Hete bliksem is een van de weinige 
stamppotten die zelfs in de zomer 
prima te eten is. De basis van de 
stamppot is simpel en je kunt er naar 
hartenlust mee variëren. Pak een 
grote pan, laat aardappelen er 
twintig minuten in koken, doe er 
zoete en zure appels bij, giet het 

geheel na tien minuten af en het 
stampen kan beginnen. Voordat je 
gaat stampen kun je natuurlijk nog 
uien, kerrie, mosterd, peren, ananas, 
kruidnagels en pepers toevoegen, en 
voor de vleeseters onder ons spekjes 
of gehakt. Maar pas op met opeten! 
Hete bliksem dankt haar naam aan 
het feit dat de appels in het gerecht 
lang warm blijven, waardoor je 
makkelijk je tong brandt. 
 
Een vegetarisch recept hoeft dus 
helemaal niet apart te zijn en kan 
gewoon uit de traditionele Hollandse 
keuken komen. Steeds meer mensen 
kiezen er voor om te stoppen met 
het eten van vlees. Naar schatting 
zijn er in Nederland ruim vier miljoen 
vleesverlaters of parttime vegetariërs 
en eet 4,5% van de Nederlandse 
bevolking geen vlees meer.  
 
De redenen om te stoppen met het 
eten van vlees lopen flink uiteen. De 
belangrijkste redenen zijn 
gezondheid, dierenrechten, klimaat 
en een eerlijkere wereldvoedsel 
verdeling. Een opvallende reden die 
steeds vaker gehoord wordt is dat 
men niet graag van vlees of vis 
houdt.  
 
Volgens de Nederlandse Vegetariërs-
bond eet een Nederlander gedurende 
zijn leven 522 dieren op. Daarnaast 
is 16.000 liter water nodig voor de 
productie van een kilo rundvlees. 
Ook is 18% van het broeikaseffect te 
wijten aan de productie en 
consumptie van vlees.  
 
Het stoppen met eten van vlees heeft 
wel degelijk effect en dringt onnodig 
gebruik van grondstoffen terug. Al 
ben ik nog maar een jaartje 
vegetariër, het doet me deugd dat ik 
zo mijn steentje kan bijdragen aan 
een beter leefbare aarde! 
 
Groningen, 5-04-2012 
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Theehuis Selwerderhof 

 
Lieve mensen, 
 
We hebben al een weekje mogen 
proeven van een voorjaarszonnetje 
en dus was in het theehuis alles 
opgefleurd met een terras en 
bloemetjes. 
We proberen het onze bezoekers 
naar de zin te maken, met behulp 
van een luisterend oor, de natuur en 
onze lekkere koffie met appeltaart. 
Dankzij de vrijwilligers van Stichting 
Accolade is het theehuis dagelijks 
geopend. 
Het is wat moeilijker geworden om 
de exploitatie van het Theehuis rond 
te krijgen en daarom zijn wij blij 
verrast met , voor het tweede jaar al 
weer , een gift van uw kerk. 
Het bedrag is meer dan welkom en 
we zullen het o.a. gaan gebruiken 
om wat aan te schaffen voor de 
kinderhoek en de leeshoek. 
Nogmaals bedankt, 
 
namens alle medewerkers van het 
Theehuis Selwerderhof 
 

Oproep aan allen      

die samen     

met ons willen     

(leren)  quilten 

 
Vanuit de DG gemeenten Haren en 
Groningen willen wij proberen een 
dopers quiltgroepje te starten. 
Voor mensen die dit nog nooit 
gedaan hebben, zal Betty Hoekema 
ons de fijne kneepjes van het vak 
leren. 
 
Zij doet dit zelf al jaren en heeft al 
vele quilts gemaakt. 
We zijn van plan om in het najaar 
van start te gaan en zullen bij 
voldoende deelname jullie bij  
elkaar roepen om te zoeken naar een 
geschikt dagdeel per 2 weken 

én een goede plaats om elkaar te 
bemoedigen en gezellig te werken 
met de prachtige en kleurige lapjes 
stof. 
  
Graag bericht, als je mee wilt doen 
aan Saakjen van Hoorn: 
s.van.hoorn@home.nl 
  
Wie prachtige quilts wil bewonderen 
kan terecht bij het quiltfestival in 
verschillende kerken in Noord 
Groningen.  
Op 8, 9 en 10 juni a.s. kun je van de 
ene kerk naar de andere trekken 
voor quilts en orgelmuziek. 
Kijk voor het programma op: 
www.quiltfestival.nl 
 

De Doperse Dis 
 
Het belangrijkste nieuws is dat de 
kerkenraad het plan heeft 
goedgekeurd. Ida Bruijn wordt 
namens de kerkenraad contact-
persoon voor de Doperse Dis. Verder 
zijn wij op bezoek geweest bij de 
maaltijden van het Leger des Heils 
en de Zevende Dags Adventisten.  
 
Van beide – zeer verschillende - 
maaltijden hebben we veel 
opgestoken. Daarnaast zijn we bezig 
met een training omgaan met 
(verbale) agressie voor onze 
vrijwilligers. Alle instanties met wie 
wij contact hebben verzekeren ons 
dat geweld eigenlijk niet voorkomt 
bij dagopvang en maaltijden, maar 
wij willen toch zo goed mogelijk 
voorbereid zijn. Vandaar dat wij ook 
contact hebben met de wijkagent en 
later ook in gesprek zullen gaan met 
de omwonenden.  
Ten slotte zijn we nog bezig met een 
benefietmaaltijd. Een zeer luxe 
maaltijd, waarvoor de deelnemers 
een redelijk bedrag betalen, bedoeld 
om geld in te zamelen voor de 
Doperse Dis. 
 
Pijke Vossestein 
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Wijk Paterswoldseweg 
 

Deze middag waren diverse leden 
uitgenodigd voor een groot 
huisbezoek bijeenkomst.  
 
Slechts één persoon was gekomen 
en daarnaast waren de leden van 
zogeheten Paterswoldseweg groep 
ook aanwezig. Na een rondje 
voorstellen en iets vertellen over ons 
leven en ons doopsgezind zijn, wel 
leuk want verschillende vroegere 
predikanten kwamen in het gesprek 
langs, zij die ons hadden gedoopt  en 
natuurlijk anekdotes. 
 

 
 
Daarna ging ds. Brüsewitz verder in 
op "Volharden"het thema dat in die 
zondag centraal stond. Volharden 
moet geen verharden worden maar 
volharden is ook volhouden, 
doorgaan samen met elkaar. 
 
Proberen zoveel mogelijk jezelf te 
blijven met aandacht voor de ander. 
Een goede middag al was het een 
kleine kring ten huize van zr. 
Wassenaar. 
 
Onze laatste wijkbijeenkomst zal zijn 
op donderdag 26 april. 
 
J.Noord 
 

Wijkbijeenkomsten 

Vinkhuizen 
 

Op dinsdagmiddag 13 mrt kwam de 
wijk Vinkhuizen weer samen en deze 
keer bij Hans en Margriet Oldenziel. 
Door afmeldingen was de groep wat 
kleiner dan gewoonlijk; voor de 
volgende keer wordt een andere dag 
voorgesteld.  
Deze middag vertelde ds. Kikkert 
over Fransiscus van Assisi(1181-
1226); na zijn onbezorgde jeugd 
werd een leven in armoede in 
navolging van Christus zijn ideaal. 
Hij kreeg volgelingen, de 
minderbroeders.  
 
Later leefde hij als kluizenaar. Hij 
heeft als geen ander de spiritualiteit 
van de Middeleeuwen beïnvloed. Wat 
kan hij voor ons in deze tijd 
betekenen?  Hierover kwamen we 
met elkaar in gesprek, met humor en 
ernst. We hadden een goede middag. 
 
Op woensdagavond 11 april kwam 
wijk Vinkhuizen bij elkaar in het 
gastvrije huis van Jet Vos.  Deze 
keer vertelde Jan Smook over zijn 
10-daagse reis naar Israel en liet dat 
vergezeld gaan van een zelf 
gemaakte film,met op de 
achtergrond Jiddische muziek. We 
begonnen met elkaar, d.m.v. een 
heel knappe, bijna levensechte 
vliegreis van Groningen via Schiphol 
over allerlei landen vliegend naar 
Jeruzalem te gaan--een bijzondere 
animatiefilm dus!  
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In die 10 dagen werden alle 
belangrijke steden korter of langer 
bezocht. Wij reisden met het 
gezelschap mee en kregen zo een 
prachtige indruk van deze Joodse 
staat. We zagen het meer van 
Tiberias, wat de grootste waterbron 
voor heel Israel is.   Jerusalem, een 
oude stad en heel orthodox met als 
grote tegenstelling Tel Aviv, heel 
modern en heel vrij.  
 
Als leuke anekdote vertelde Jan over 
de confrontatie in Jaffa met de 
aanwezigheid van een 'Groningen 
Park'!   Over de vraag die Jan zich 
van te voren had gesteld: kun je iets 
terugvinden daar wat je hier in je 
zoekend geloofsleven voelt? Daar is 
nog moeilijk een antwoord op te 
vinden.  Maar dat het een boeiende 
en onvergetelijke reis is geweest was 
wel duidelijk! We komen de volgende 
keer op zaterdagmiddag 16 juni weer 
bijelkaar en maken dan een uitstapje 
als afsluiting van het seizoen.  
 
M.Oldenziel 
 

Russisch-orthodoxe 
parochie  

 
Een van de kerken die de stad 
Groningen rijk is, is de Russisch-
Orthodoxe Parochie waarvan het 
kerkgebouw is gevestigd in een 
prachtig oud pakhuis aan de 
Ganzevoortsingel.  
 

 

Met de jongeren is niet zo lang 
geleden een bezoek gebracht aan de  
Russische Orthodoxe Kerk waarbij de 
priester, vader Onufry, een 
toelichting gaf  bij de rijke liturgie 
van de Russisch Orthodoxe kerk en 
uitleg gaf bij de betekenis van de 
verschillende liturgische symbolen en 
ikonen in de kerkruimte. Uit dat 
contact is een vervolg ontstaan.  
 
In een gesprek tussen vader Onufry 
en de predikanten is afgetast of 
beide geloofsgemeenschappen niet 
op een of andere wijze een keer 
zouden kunnen samenwerken in een 
diakonaal project. Inmiddels is de 
Diakonie in deze verkenning 
betrokken.  
 
We weten nog niet waartoe een en 
ander zal leiden. Voorzichtig wordt 
gedacht aan een mogelijk project in 
de Oekraïne; veel gelovigen in de 
Oekraïne behoren tot 
de orthodoxe kerk en een rijk stuk 
doopsgezinde historie heeft zich in de 
Oekraine afgespeeld.  
 
Het contact over en weer bijzonder is 
plezierig en de behoefte is om dat te 
verdiepen door elkaars traditie beter 
te leren kennen. Op maandag 21 mei 
is vader Onufry en een aantal  leden 
uit de Russisch-Orthodoxe parochie 
te gast bij ons in de kerk.  
 
De bedoeling is om iets te vertellen 
over elkaars traditie, en mogelijker-
wijs verder na te denken over 
samenwerking in een diakonaal 
project.  
 
Wilt u hier bij zijn, dan bent u van 
harte uitgenodigd. Graag van te 
voren even contact met één van de 
predikanten. 
 
Ds. Geert Brüsewitz en  
ds. Jacob Kikkert  
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“Foto-expositie” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Guatamala: terug in beeld” is de 
titel van een foto-expositie die van 1 
juni tot en met 1 juli in de kerk wordt 
gehouden. De expositie is vloeit 
voort uit een onlangs verschenen 
herdenkingsboek voor en door 
nabestaanden van in 1980 door 
grootgrondbezitters vermoorde en 
verdwenen arbeiders op de 
suikerrietplantages van Santa Lucía 
Cotzumalguapa in Guatemala.  
 
Na jaren van gedwongen zwijgen 
vertellen de nabestaanden van de 
slachtoffers in het boek over wat er 
destijds is gebeurd en de impact die 
het heeft gehad op hun leven.  
 
Het boek vooral, maar ook de foto-
expositie zijn bedoeld om 
waardigheid aan slachtoffers en 
nabestaanden terug te geven. Het 
exposeren van de foto’s geeft, als 
een eigentijdse variant op de 
‘Martelaarspiegel’ het verhaal van de 
mensen uit Santa Lucia ook in 
Noord-Nederland bekendheid.  
 
Ze krijgen hierdoor een gezicht. Voor 
de bezoekers van de expositie tijdens 
de zaterdagopenstelling en voor ons 
als gemeente draagt het wellicht bij 
ons verbondenen te voelen met 
medemensen elders in de wereld.  
 
Hoewel de expositie niet over 
doopsgezinden gaat, is het goed om 
te weten dat Guatamala zo’n 2.000 

doopsgezinden telt, de meesten 
daarvan verenigd in de  Iglesia 
Evangélica Menonita de Guatemala, 
die een sterke betrokkenheid heeft 
bij vredes- en verzoeningswerk in 
het indertijd door burgeroorlog en 
repressie geteisterde land.  
 
De foto-expositie was eerder te zien 
in de GANG, de galerie van de 
doopsgezinde gemeente Haarlem.  
 
In samenwerking met de 
doopsgezinde gemeente Drachten zal 
de expositie zowel in de 
doopsgezinde kerk in Groningen als 
in die van Drachten te zien zijn in de 
maanden juni en juli.  
 
De expositie wordt ondersteund door 
mensenrechtenorganisaties 
Solidaridad en Impunity Watch.   
 
Mario Coolen van Solidaridad zal 
binnenkort in de doopsgezinde kerk 
in Drachten een toelichting geven bij 
het boek en de foto’s en de 
mensenrechten situatie in het 
algemeen.  
 
De exacte datum is nog niet bekend. 
Maar mensen die geïnteresseerd zijn 
om deze bijeenkomst bij te wonen 
kunnen mij dat te kennen geven. Ik 
houd dan contact en wellicht kunnen 
we dan ook samen reizen. 
 
ds. Jacob Kikkert 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 29 april 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
Zondag 6 mei 
10.00 Br. G.G. Hoekema 
 
Zondag 13 mei 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
ds. R.J. Immink 
10.00 Zondagsschool (in de Vreehof) 
  
Zondag 20 mei 
Buitendag in Haren met de 

gemeenten Roden en Steenwijk 

Koffie vanaf 10.00 uur 

Dienst om 10.30 uur 

zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

Zie de uitnodiging verderop 

 
Zondag 27 mei, Pinksteren 
10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 
 
Zondag 3 juni 
10.00 Zr. Y. Krol 
10.00 Zondagsschool, met afsluiting 
 
 

Andere activiteiten 
 
Donderdag 26 april 
19.30 Voorjaarsledenvergadering 
 
Vrijdag 27 april 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Dinsdag 1 mei 
09.45 Themaochtend 
met br. G.G. Hoekema 
19.45 Kerkenraad 
 
Dinsdag 8 mei 
19.00 Zusterkring: Avondwandeling, 
afsluiting van het seizoen 
 
 

Woensdag 9 mei 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
Dinsdag 15 mei  
Let op!Let op! Redactievergadering 
dus kopij inleveren voor 15 mei 
 
Vrijdag 25 mei 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
 

Ongeval ds. Van der Werf 
 
Het nare verkeersongeluk van ds. 
Van der Werf maakt het hem - tot 
zijn grote spijt - ook in de maand 
mei nog onmogelijk werkzaamheden 
in de gemeente te verrichten. 
Collega’s en gemeenteleden nemen 
waar en op zondag 13 mei zijn we te 
gast in het Witte Kerkje. 
Ondertussen wensen we Klaas 
sterkte en herstel toe! 
 

Buitendag 20 mei 

 
 
U wordt hartelijk uitgenodigd voor de 
gezamenlijke buitendag met Roden 
en Steenwijk in Haren op zondag 20 
mei.  
Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met 
koffie en thee in onze kerk. 
Om 10.30 uur begint de kerkdienst. 
Na de dienst is er gelegenheid om bij 
te praten, onder het genot van een 
kopje koffie of thee.  
Tussen 12.00 en 13.00 uur is de 
lunch met soep, broodjes en 
(karne)melk.  

Doopsgezinde 
Gemeente 
Haren 
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Het middagprogramma speelt zich 
daarna af in de Hortus in Haren. 
U kunt deelnemen aan rondleidingen 
in groepen van 15 in de tuin, maar 
eventueel ook binnen in de kas en 
het insectarium. Uiteraard kunt u er 
ook vrij wandelen. 
We sluiten omstreeks 15.00 uur af 
met thee ook in de Hortus. 
De kosten voor lunch en 
middagprogramma bedragen samen 
€ 12,50. 

Opgave 
Voor deelname aan de lunch en de 
activiteiten in de Hortus kunt zich 
opgeven via een lijst in de kerk of bij 
zr. Haadsma, tel.: (050) 5348734 
email: haadsma@hetnet.nl 
 

Oproep aan allen die 
samen met ons willen 

(leren)  quilten 

 
 
Vanuit de DG gemeenten Haren en 
Groningen willen wij proberen een 
dopers quiltgroepje te starten. 
Voor mensen die dit nog nooit 
gedaan hebben, zal Betty Hoekema 
ons de fijne kneepjes van het vak 
leren. 
 
Zij doet dit zelf al jaren en heeft al 
vele quilts gemaakt. 
We zijn van plan om in het najaar 
van start te gaan en zullen bij 
voldoende deelname jullie bij  
elkaar roepen om te zoeken naar een 
geschikt dagdeel per 2 weken 

én een goede plaats om elkaar te 
bemoedigen en gezellig te werken 
met de prachtige en kleurige lapjes 
stof. 
  
Graag bericht, als je mee wilt doen 
aan Saakjen van Hoorn: 
s.van.hoorn@home.nl 
  
Wie prachtige quilts wil bewonderen 
kan terecht bij het quiltfestival in 
verschillende kerken in Noord 
Groningen.  
 
Op 8, 9 en 10 juni a.s. kun je van de 
ene kerk naar de andere trekken 
voor quilts en orgelmuziek. 
Kijk voor het programma op: 
www.quiltfestival.nl 
 

Spiritualiteit en Ethiek, 

inleiding door            

ds. Gerke van Hiele 
 

Als laatste in de lezingencyclus Eigen 
weg- Eigen wijs gaf predikant, 
docent en auteur ds. Gerke van Hiele 
een inleiding over (met name 
doperse) spiritualiteit. 
 
Spiritualiteit gaat over de wijze 
waarop we ons geloof vormgeven.  
De 16e eeuw, dus de tijd van de 
Reformatie, was een onzekere tijd 
waarin het vertrouwen in het Schip 
der Kerk sterk afnam. Ds. Hiele 
toonde ons een schilderij met dit 
Schip der Kerk als een zeewaardig 
schip uit die tijd. Velen sprongen van 
het schip en diverse drenkelingen, 
waaronder Menno Simons, lagen al in 
het koude water… 
 
Ons alternatief is eigenlijk een klein 
bootje waarvoor we dan zelf 
verantwoordelijk zijn. Een waardevol 
beeld. Er ontstonden op deze wijze 
dus kleine kerkjes, vaak een beetje 
achteraf gelegen, zoals bijvoorbeeld 
in Pingum. 
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Eigenlijk kun je drie soorten 
spiritualiteit onderscheiden te weten 
monopolaire spiritualiteit (over ik en 
mezelf), bipolaire spiritualiteit (over 
God en mezelf) en tenslotte, 
misschien wel de fraaiste, de 
tripolaire spiritualiteit (de ander, God 
en mezelf) 
 
Ds. van Hiele noemt een aantal 
contouren waarin de doperse 
spiritualiteit zichtbaar wordt. 
1. De prakrijk van de radicale 

verbondenheid, in wezen het 
geloof dat de liefde voor God, de 
naaste en je ware zelf ten diepste 
met elkaar samenhangen. 

2. De praktijk van de koppige trouw, 
het leren om te leven van delen 
en ontmoeting, van 
wederkerigheid en 
aansprakelijkheid. 

3. De praktijk van vasthoudende 
“gelatenheid”, in de betekenis van 
ruimte maken en leeg worden, 
van overgave aan God. 

4. De praktijk van de doorleefde 
deemoed, dit gaat in wezen om 
zelfkennis die je dichter bij God 
brengt, bij jezelf en bij de aarde. 

5. De praktijk van de robuuste 
geweldloosheid. Bijna iedereen 
vertrouwt uiteindelijk op de 
effectiviteit van geweld. Slechts 
enkelen blijven trouw aan de weg 
van barmhartigheid en vrede. 

6. De praktijk van de concrete 
dienstbaarheid. Het gaat om de 
verbinding tussen geestkracht en 
daadkracht. Een gemeenschap die 
niet dient, dient nergens toe. 

7. De praktijk van het authentieke 
getuigenis. Wij zijn bedoeld als 
authentieke afschriften van Jezus 
of, in de terminologie van Paulus, 
als leesbare “brieven” van 
Christus. Laat dus zien wat je 
beweegt.  

 
In de doopsgezinde gemeente 
Wageningen heeft men nagedacht 
over zeven grondwoorden om te 
leven. Ds. Hiele noemt ze de 
zevensprong.  

De woorden zijn: 
Vertrouwen 
Verwondering 
Veerkracht 
Verbondenheid 
Vrijheid 
Verantwoordelijkheid en 
Vreedzaamheid    
De inhoud van deze woorden moeten 
we voor onszelf en in gesprek met 
anderen concreet zien te maken.  
 
Roelof Nienhuis 
 

De contouren van een 
doopsgezinde 

spiritualiteit  

1. De praktijk van de radicale 
verbondenheid.  

Radicale verbonden-heid met Jezus is 
niet zozeer iets over Jezus geloven, 
of in Jezus geloven, maar allereerst 
Jezus geloven, en geloven wat Jezus 
geloofde: dat de liefde voor God en 
de naaste en je ware zelf worden ten 
diepste met elkaar samenhangen. 
Zoals Hij barmhartig was, zo mogen 
ook wij barmhartig zijn  
(Mt 25: 40-45). 
 
2. De praktijk van de koppige 

trouw.  
Deze praktijk verwijst naar de 
waarde van solidariteit en 
gemeenschap in een wereld vol 
individualistische mensen. Een 
christelijke gemeenschap is bedoeld 
als een netwerk van mensen met 
elkaar verbonden in betrokkenheid 
en zorg. Het gaat om te leren leven 
van delen en ontmoeting, van 
wederkerigheid en aansprakelijkheid. 
 
3. De praktijk van vasthoudende 

'gelatenheid'.  
Gelatenheid is een lastige term. Voor 
ons huidige taalgevoel klinkt er 
vooral berusting, lijdzaamheid en 
resignatie in door. Oorspronkelijker 
is de betekenis van ruimte maken en 
leeg worden, van overgave aan God. 
Gelatenheid is daarmee een 
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wonderlijke mix van overgave, 
schuld en koppigheid die in de 
Middeleeuwen met Gelassenheit werd 
aangeduid. Je kunt dit herkennen in 
de bede. 'Laat Uw wil gedaan wor-
den' . Het is overgave en weergave. 
 
4. De praktijk van de doorleefde 
deemoed. 

Deemoed lijkt vanzelfsprekend voor 
een gelovige, maar is toch lastig 
want de pretenties liggen voor het 
grijpen. Het tegenovergestelde is 
Hochmut. Deemoed, nederigheid, wil 
je echter op je plaats zetten. We 
mogen leren om onszelf wat minder 
serieus te nemen. In wezen gaat dit 
over zelfkennis die je dichter brengt 
bij God, bij jezelf en bij de aarde. 
Wie zijn aardsheid ontdekt, dat wil 
zeggen zijn geworteld zijn in de 
'humus' gaat ook met meer 'humor' 
met zichzelf om. 
 
5. De praktijk van de robuuste 
geweldloosheid.  
Eigenlijk vertrouwt zo goed als 
iedereen - zij het op eigen wijze - 
uiteindelijk op de effectiviteit van 
geweld als oplossing van onze 
problemen. In de christelijke traditie 
is de vierde eeuw na Christus 
bepalend geweest. In een wereld van 
politiek en geweld van de heersende 
machten sneeuwde de boodschap 
van vrede, liefde en geweldloosheid 
zo goed als onder. Slechts 
enkelingen bleven trouw aan deze 
weg van barmhartigheid en vrede. 
 
6. De praktijk van concrete 
dienstbaarheid.  

Spiritualiteit en dienstbaarheid zijn 
met elkaar verbonden. Spiritualiteit 
ademt volgens sommigen 
verhevenheid, maar misschien gaat 
het wel meer om bukken en knielen, 
om concrete betrokkenheid van ons 
leven en samenleven. Het gaat om 
spiritualiteit èn engagement, om de 
verbinding tussen geestkracht en 
daadkracht in de gezamenlijke 
zoektocht naar een rechtvaardige en 
duurzame samenleving. Een 

gemeenschap die niet dient, dient 
nergens toe. 
 
7. De praktijk van het 
authentieke getuigenis.  

Authenticiteit is een opmerkelijk 
woord. Doorgaans betekent het 
trouw aan je eigenheid en 
menselijkheid. Authentiek echter 
veronderstelt een origineel, een 
raadgevend model van humaniteit en 
solidariteit. Wij zijn bedoeld als 
authentieke afschriften van Jezus of 
in de terminologie van Paulus als 
leesbare brieven van Christus (2 Kor. 
3: 3). Laat zien wat je beweegt.  
uit: C. Stark, E. Tillema (red.) Kracht 
van een minderheid, Zoetermeer 
2011 
 

 

Zeven woorden     

om te leven 

Grondwoorden voor de vrijzinnig-
christelijke spiritualiteit zoals deze 
beleefd en geleefd wordt in onze 
geloofsgemeenschap. 
 
Vertrouwen 
Gelovig leven is voor ons allereerst 
vertrouwen. Vertrouwen in de 
toekomst van deze wereld, in de 
vrije keuzes van mensen en in de 
inspiratie en geestkracht die sinds 
het begin uitgaat van God. Geloven 
is vertrouwen hebben in de weg van 
barmhartigheid en liefde zoals deze 
wordt aangereikt in de bijbelse 
verhalen en bij uitstek is voorgeleefd 
door Jezes van Nazareth. Zo hebben 
we grond onder onze voeten, een 
dak boven ons hoofd en een weg om 
te gaan. 
 
Verwondering 
Gelovig leven opent ons de ogen 
voor het onvanzelfsprekende van 
alles wat leeft. We weten ons 
verbonden met de natuur en het 
leven om ons heen. Voor ons 
verwijst dit leven naar een bron, 
naar een geheim dat we niet zullen 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
16 

 

doorgronden, maar dat onverwacht 
als geschenk en appel op ons 
toekomt en om aandacht en 
antwoord vraagt. We weten dat we 
er voor moeten waken om hier niet 
aan voorbij te leven. 
 
Veerkracht 
Gelovig leven weet van teleurstelling 
en tegenslag, maar ook van 
herademen en op verhaal komen. Er 
is stilte, dagend inzicht en strijd, een 
lach en een traan, een vloek en een 
zucht, inspanning en ontspanning, 
opstandigheid en dankbaarheid. Er is 
de moed om te vergeven en het lef 
om uitdagingen aan te gaan. Samen 
vieren is onmisbaar in dit 
levenslange proces van leren leven 
en opnieuw beginnen. 
 
Verbondenheid 
We zijn ons als gemeenschap bewust 
van waarde van verbondenheid. In 
de ontmoeting met de ander leren 
wij ook onszelf te verstaan. We 
ontdekken opnieuw de van de 
betrokkenheid van verschillende 
generaties, van de vruchtbare 
combinaties van levenservaring en 
onbevangenheid. We zoeken naar 
vormen van omzien naar elkaar in 
het leven van alledag. 
 
Vrijheid 
We zijn ons als gemeenschap bewust 
van de waarde van individuele 
vrijheid van mensen om in geloof en 
twijfel hun eigen weg te zoeken en 
zelf morele keuzes te maken. 
Tegelijk zijn wij er van doordrongen 
dat onze vrijheid niet ten koste mag 
gaan van anderen. Wij kiezen voor 
een leven in verdraagzaamheid en 
voor de vrijmoedigheid en de durf 
om elkaar vragen te stellen. 
 
Verantwoordelijkheid 
We vertalen onze betrokkenheid in 
verantwoordelijkheid voor onze 
wereld en willen elkaar steunen in 
ons werk en in onze 
maatschappelijke betrokkenheid. Met 
anderen verbinden wij ons aan  

concrete projecten die wat doen aan 
de vragen en noden van de wereld. 
 
Vreedzaamheid 
We vertalen onze betrokkenheid in 
een vreedzame en duurzame wijze 
van leven. We willen recht doen aan 
onze overtuiging dat vrede, 
gerechtigheid en heelheid van de 
schepping de kern uitmaken van het 
tegendraadse en hoopvolle 
perspectief van sjabbat en sjaloom 
voor Gods wereld. 
 
Januari 2012, Gerke van Hiele 
    

Zusterkring 

 

 
 
Op 26 maart waren we met 17 
zusters bijeen.  
Deze keer was zr. Heleen Kieft in ons 
midden. 
Zij sprak met ons over Pasen. Een 
overdenking en een persoonlijk 
uitdragen van Pasen. Niet alles 
begrijpen maar vertrouwen, 
overgave en hoop.  
De macht van de dood overwonnen.  
We mogen zeggen: "Wat einde leek, 
is een nieuw begin". Van dat 
geloofsbesef en vooral van die 
vreugde wil het paasverhaal 
getuigen. 
Het was een waardevolle middag. 
 
Zoals gebruikelijk is onze laatste 
bijeenkomst van het seizoen een 
wandelavond. Deze keer op 
dinsdagavond 8 mei a.s. om 
19.00u. 
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We komen samen in het restaurant 
van SPORTRADE, een Fit- en 
Wellness centrum, Hoofdweg 266 te 
Paterswolde.  
Dit centrum ligt naast het landgoed 
"De Braak" waar het mooi wandelen 
is. 
Graag altijd opgave, ook indien 
men rechtstreeks naar Paterswolde 
kan gaan.  
Voor degene die geen vervoer 
hebben, vertrekken op 18.45u een 
paar auto's vanaf de kerk in Haren.  
Opgave bij:  
Roely de Vries tel.nr. 050-534 6538 
of Gerbrig Rietema tel.nr. 050-309 
3242. 
We hopen op goed weer, allemaal tot 
dan. 
 
Even nog dit: Ons reisje staat 
gepland op woensdag 29 augustus!! 
 
Ria Dijkman 
 

Wijkbijeenkomst 

Paterswolde op 13 maart  

 
Even was er sprake van of de 
bijeenkomst door zou gaan, dominee 
van der Werf zou de leiding hebben 
deze middag, maar was door het 
ongeluk verhinderd. Gelukkig nam 
br. Reidinga het over en bereidde in 
het weekend voorafgaande een 
verhaal voor uit het boek Via Teylers 
Gang van ds. Herman Heijn. We 
waren met 8 aanwezigen bij de 
familie Rietema. 
 
Na een welkom van Iet Reidinga 
vertelde Piet Reidinga, dat het boek 
begint met 200 jaar Doopsgezind 
gemeenteleven in Haarlem, maar dat 
er nu onrust ontstaat omdat het met 
de kerk en met de kerken in het 
algemeen niet goed gaat. Wat is hier 
aan te doen? Hoe betrekken we weer 
mensen bij de kerk. 
Ds. Heijn geeft de volgende 
handvatten 

Laten we allereerst kijken naar welk 
gereedschap we hebben, zoals het 
geestelijk DNA, de locatie van de 
kerk, geduld, wat is het 
kantelmoment….. 

 
 
Welke bouwstenen hebben we?  Ons 
profiel naar buiten, veelkleurige 
kerkdiensten, inspirerend 
leiderschap, omgaan met de 
weerbarstige realiteit, gastvrijheid 
oefenen …….. 
 
Hoe bouw je bruggen van hoop naar 
de wereld. Geloof, hoop en liefde! De 
belangrijkste is de hoop.  
 
Ds. Heijn ziet wel 10 kansen voor de 
kerk o.a. 
-Er is een nieuwe behoefte aan 
  tradities, 
-Mensen willen ergens bij horen, 
-De bijbel als boek “van verbeelding” 
  past prima in deze tijd.(kunst) 
- De kerken moeten de moed hebben 
  kansen te grijpen!  
 
Het was een interessante 
bijeenkomst over een interessant 
boek. Helaas ontbreekt het ons aan 
het in staat zijn het gegeven te 
concretiseren. Wel zijn we er van 
overtuigd dat de interesse voor onze 
medemensen bij geloofsaspecten ligt 
en niet alleen bij consumeren. 
 
Gerbrig Rietema 
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Palmpasen in Groningen 

 

 
 
We hebben een palmpasenstok 
gemaakt en versierd met snoepjes 
en chips. We moesten de snoepjes 
rijgen met een naald en draad. Mijn 
chipjes vielen eerst van de draad af.  
We hadden een rondje door de kerk 
gelopen, met onze stokken. Iedereen 
kon onze stokken goed zien. 
Sommige kinderen hadden al het 
hoofd van hun broodhaantje er af 
gegeten. We zongen met z´n allen 
het liedje `1 ei is geen ei, 2 ei is een 
half ei, 3 ei is een paasei`. 
We hebben 2 extra stokken gemaakt. 
1 voor de meneer die gedoopt werd 
in de kerk. Marien heeft hem de stok 
gegeven. De andere was voor 
dominee Klaas die een ongeluk met 
z´n scooter heeft gehad. 
We zijn vanmiddag naar hem toe 
gegaan en hebben de stok zelf 
gegeven. Hij kon zelf de stok niet 
aanpakken, dus daarom heeft zijn 
vrouw hem aangenomen. We hebben 
een lekker glaasje water en limonade 
gekregen, met een lekker wafeltje 
erbij. 
Het was wel jammer, dat niemand in 
de kerk vandaag een 1 april grapje 
heeft uitgehaald...... 
 
Geschreven door: Sarai Bounaanaa 
en Lynouk van Rede 

Adoptieprogramma 

 
Van onze adoptiejongeling  Diosnel 
Davalos ontvingen we weer een 
brief. Dergelijke brieven worden 
vanuit het land, in dit geval 
Paraguay, verzonden naar het IMO, 
de International Mennonite 
Organisation. Het IMO verzendt op 
haar beurt de brieven naar in dit 
geval Nederland, naar Sjoukje 
Wethmar die de belangen behartigt 
van het Adoptieprogramma. 
Sjoukje Wetmar op haar beurt stuurt 
de brief naar ons. 
Zodoende is de brief die Diosnel voor 
de jaarwisseling heeft geschreven 
wel enige tijd onderweg. Wij op onze 
beurt sturen de brief die in het 
Spaans is geschreven naar onze 
dochter Linda die in Spanje woont en 
werkt en de brieven voor ons 
vertaalt. 
We bedanken haar weer hartelijk 
voor de vertaling. 
 
De brief: 
Geachte dames en heren, 
Het is me een waar genoegen om u 
weer op de hoogte te brengen zoals 
ik ieder jaar doe, sinds u mij bijstaat 
in de studiekosten. 
Net als altijd en eigenlijk kan ik er 
niet genoeg woorden voor vinden om 
u weer te bedanken dat u in mij 
gelooft. 
En dat u mij bijstaat in het betalen 
van mijn studie. Ik ben nu bezig met 
de laatste jaren van mijn studie 
elektronisch ingenieur. 
Ik behoor tot de beste studenten van 
mijn groep en zet alles op alles om 
zo goed mogelijk te presteren en 
vooral om alle personen in mijn 
omgeving en u niet teleur te stellen. 
Op dit moment ben ik bezig met 
diverse projecten, zoals digitale - en 
electronische systemen en wordt 
daarin bijgestaan door een 
docententeam van internationaal 
niveau. 
Eén van mijn dromen is om 
industrieel vormgever te worden van 
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digitale circuiten en wel voor een 
groot internationaal bedrijf, zoals 
bijv. Mercedes Benz. 
Juist daarom ben ik begonnen met 
een cursus Duits, want ik heb Engels 
op hoog niveau inmiddels afgerond. 
Eigenlijk kan ik alleen maar over 
mijn studies vertellen, want die zijn 
het belangrijkste in mijn leven. 
Goed, ik maak een einde aan deze 
brief, ik wens u allen heel veel goeds 
toe en vooral heel fijne feestdagen 
en uiteraard hoop ik op een goed 
2012 met Vrede, Liefde en Geluk. 
Met de beste wensen,   
Diosnel Davalos.   
 
Wat een fijn gevoel dat we een 
dergelijke jongeman als gemeente 
kunnen ondersteunen!! 
De originele brief met foto vindt u op 
het prikbord in de hal van het 
kerkgebouw. 
 
De thermometer. 
We ontvingen een bedrag van €  
56,35 over de maand maart. 
Voor het tarief basispakket is er voor 
maart t/m mei een bedrag van € 
3,75 ingehouden. 
De totaalstand is hiermee gekomen 
op €  499,85. 
                                                                                                       
L.Huizinga 
B.Huizinga-Lutgendorp 
 

 

Jaarverslag 2011      

DG Haren 

Geledingen 

Kerkenraad 
De kerkenraad tot en met de 
voorjaarsledenvergadering op 22 
april bestond uit: 
Vanaf de voorjaarsledenvergadering 
op 26 april is de interim-kerkenraad 
in dienst, bestaande uit: 
Br. A. de Vries  voorzitter 
Br. H.J. Blanksma  secretaris 
Br. F. Riepma  lid & notulist, 
 afgetreden in okt. 2011 
Br. G. Christians  lid,   
 afgetreden in aug. 2011 
Br. P.J. Reidinga  lid 
Zr. L.C.G. Salomons –Amelo lid 
benoemd in najaarsvergadering 2011 
 
Br.R.J. Nienhuis,  boekhouder en 
adviserend  lid van de kerkenraad 
 

De kerkenraad  vergadert vrijwel 
altijd de eerste dinsdag van de 
maand hetgeen tot  12 kerkenraads-
vergaderingen heeft geleid. Het DB 
van de DG Haren heeft in oktober 
2011 overleg gehad met het DB van 
de DG Groningen, over activiteiten 
onder een gezamenlijke noemer 
zoals het gemeenteblad, het koor, 
inzet jeugdwerker en diensten in 
Haren met het koor van DG 
Groningen.  
 

Werkers 
Ds. K. van der Werf predikant 
Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
pastoraal werker tot 1 april 2011 
De predikantsplaats in de DG Haren,  
vervuld door ds. K. van der Werf, 
heeft in 2011 een omvang van 0,4 
fte (twee volledige werkdagen).  
De werkzaamheden van zr. Kieft als 
pastoraal werker zijn per 1 april 
2011 beëindigd. Met zr. Kieft is 
afgesproken dat een aantal 
activiteiten zoals themaochtenden of 
een bijbelkring, door haar begeleid 
kunnen worden. Uiteraard zolang er 
vanuit de leden behoefte aan is. 
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Daarnaast vervult zr. Kieft een vaste 
rol in het preekrooster.  
 

Commissies en andere geledingen  
De financiële commissie werd in 
2011 gevormd door de brs. S.S.F. 
Hazewinkel,  P.J. Haadsma en J.L. 
Blanksma.  Tijdens de najaarsleden-
vergadering van 25 november is er 
een extra lid benoemd in de persoon 
van zr. Anne Geertje Hoekema-
Riepma. 
Naast alle andere zaken heeft de 
financiële commissie in 2011 o.a. een 
gesprek gevoerd met de ABN Amro 
inzake haar beleggingen. Dat heeft 
geresulteerd in het wat risico-
mijdende maken van de 
effectenportefeuille. Gelukkig werd in 
2011 ook iets meer hoofdgeld 
ontvangen  en zijn ook de 
opbrengsten uit beleggingen 
gestegen ten opzichte van 2009.  Het 
jaar 2010 is met een positief 
resultaat afgesloten van € 17.683,-. 
 
Op basis van de controle op de 
goedgekeurde jaarrekening 2010 kon 
de boekhouder decharge worden 
verleend. In 2011 heeft onze 
gemeente een legaat ontvangen van 
zr. Eerenstein-de Haan. Meer 
financiële details zijn uiteraard 
opgenomen in het verslag van de 
boekhouder. 
 
De hoofdgeldcommissie werd in 2011 
gevormd door brs. P.J Reidinga en 
P.J. Haadsma. 
 

Kerkenraad & 
Ledenvergaderingen 

De gebruikelijke ledenvergaderingen, 
voorjaar en najaar, zijn gehouden op 
respectievelijk 28 april en 24 
november 2011. In 2011 zijn twee 
extra leden vergaderingen 
uitgeschreven en wel op 12 april en 7 
juli. Op 29 mei  is er, in aansluiting 
op de extra bijeenkomst in april, een 
bijzondere viering  gehouden. 

De extra vergaderingen in april zijn 
uitgeschreven om de bevindingen 
van zr. Annelies Klinefelter, in de 
vorm van een tussentijdsverslag, 
met elkaar te delen. De avond is in 
handen van een speciale 
voorbereidingsgroep, bestaande uit: 
Tonny van Rede, Gabe Hoekema, 
Anco de Vries, met ondersteuning 
van Frans Riepma en Jantiena de 
Vries-Durksz.   

 
In de voorjaarsledenvergadering van 
28 april geeft de interim- kerkenraad 
aan op haar post te blijven zolang 
het werk van de vertrouwenspersoon 
zr. Klinefelter nog niet is afgerond. 
Ze ziet het als haar 
verantwoordelijkheid dat goed af te 
ronden zodat een nieuwe kerkenraad  
‘fris’ aan de slag kan. Ook al zijn de 
discussies en de sfeer in de interim 
kerkenraad  indringend en soms 
pijnlijk, toch slaagt ze erin het 
hersteltraject op koers te houden. 
Het streven naar een nieuwe, 
definitieve kerkenraad na de 
voorjaarsvergadering, kan niet 
worden gerealiseerd. Met het 
eindverslag op tafel ( voor de inhoud 
verwijst de kerkenraad naar het 
eindverslag van zr.  Annelies 
Klinefelter) is er nog te veel werk 
aan de winkel om het nu los te laten 
en een nieuwe kerkenraad daarmee 
‘op te zadelen.’ 
 
Het resultaat van dat hersteltraject 
wordt zichtbaar in een bijzondere 
viering dienst op 29 mei. Na een 
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gezamenlijke dienst is er een 
Menniste High Tea met taart en 
andere lekkernijen.   De voorbe-
reiding hiervan is in handen van 
Annelies, Tonny, Gabe, Jantiena en 
Klaas. Met stilte muziek, moderne 
teksten en inkeer slagen we er als 
gemeente in het vertrouwen in 
elkaar en in onszelf weer uit te 
spreken. Het algemene gevoel is dat 
nog lang niet alle wonden die zijn 
opgelopen  zijn genezen, maar er 
wordt weer met elkaar gesproken! 
Kortom er is sprake van een 
voorzichtige ontmoeting en dat is 
wat waard!  
 

 
 
De tweede, extra raadpleging op 7 
juli  heeft als doel om de definitieve 
bevindingen van zr. Klinefelter met 
elkaar in praktische zin te bespreken 
en uit de verlammende houding te 
komen, kortom te komen tot nieuwe 
actie. Eigenlijk een werkvergadering 
waarop voorstellen worden gedaan 
wie betrokken worden bij invulling 
van het winterprogramma en dat in 
een overzichtelijk boekje bundelen. 
Of  het samen nadenken hoe 
diensten op andere wijze ingevuld 
kunnen worden.  
 
Ook is op deze extra bijeenkomst 
kritiek geuit op de trage aanpak om 
tot herstel te komen, maar ook hoe 
een dergelijke crisissituatie in de 
toekomst kan worden voorkomen. 
Daarover zijn wezenlijke zaken 
genoemd door betrokken (oud) 
bestuurders en leden. Het gaat dan 
om o.a. voornemens op tijd met 

elkaar delen, de tijd nemen voor 
veranderingen, openheid geven en 
verwachtingen naar elkaar toe 
duidelijk maken.   
 
In 2011 komt het werk van de 
commissie die de reglements-
wijziging onderzoekt en voorbereidt,  
pas in de najaarsledenvergadering op 
24 november aan bod.  Dat wil 
zeggen dat de kerkenraad pas in 
deze vergadering kan toezeggen 
wanneer en hoe de wijzigingen die 
door de commissie zijn voorbereid, 
zullen worden behandeld. De 
commissie wordt gevormd door zr. 
Gerbrig Rietema, en de brs. Pieter 
Jan Haadsma en Geert Christians.  
De voorgestelde route is dat de 
kerkenraad in overleg zal gaan met 
de commissie over datgene wat is 
voorbereid. Vervolgens komt er een 
bijeenkomst met leden waarop 
vragen kunnen worden gesteld en 
voorstellen kunnen worden gedaan. 
Uiteindelijk zal  het definitieve 
concept reglement in de 
voorjaarsledenvergadering 2012 aan 
de leden voorgelegd worden.  
 
Op deze extra ledenvergadering 
geeft br. Anco de Vries aan dat hij 
zich beraadt op zijn functie als 
voorzitter omdat hij vanaf het 
voorjaar geen/weinig openingen ziet 
voor verbetering in de DG Haren. Op 
de najaarsledenvergadering geeft br. 
De Vries aan omwille van de 
bestuurbaarheid van de gemeente  
aan te zullen blijven als voorzitter tot 
de voorjaarsledenvergadering van 
2011.  
De eerste tekenen tot herstel van de 
gangbare activiteiten in de DG Haren 
betreffen de voorbereidingen van  
vier speciale gemeenteavonden. De 
voorbereidingen worden gedaan door 
de brs. Christians, Hoekema en 
Blanksma.  
De zrs Jansen, Zijlstra, Hoekema-
Riepma en br Hoekema dragen er 
zorg voor dat er in de plaatselijke en 
regionale media aandacht wordt 
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geschonken aan deze speciale 
gemeenteavonden.   
De gebruikelijke buitendag wordt 
georganiseerd op 15 mei en we 
konden  als DG Haren, op uitnodiging 
van DG Roden , ontspannen 
deelnemen aan een geslaagd 
programma, namelijk een kerkdienst  
en na koffie en koek fietsen naar de 
Onlandenpolder en het Leekster-
meer. Een mooie dag, veel 
ontmoetingen, vreemde vogels 
kijken maar vooral ook veel fietsen.  
De traditionele startdag, 
aangekondigd als start van het 
winterseizoen,  wordt gevierd op 11 
september met een gezamenlijke 
maaltijd. Daarvoor en daarbij kan 
iedereen, maar vooral  de 
zondagsschoolkinderen, oud 
Hollandse spelletjes spelen. De 
kinderen zijn op deze dag het 
winterseizoen gestart , samen met 
enkele oudere gemeenteleden en wel 
op blote voeten. Op het Blote 
Voetenpad in Opende. Tijdens de 
maaltijd zijn daar prachtige beelden 
van te zien. 

Leden en 

belangstellenden 

In 2011 telt de DG Haren het 
onderstaande aantal : 
Per december   
leden    59   
belangstellenden 27   
zondagsschool 10   
 
In 2011 zijn drie leden en één 
belangstellende overleden: zr. A. 
Bruin, zr. J. Erenstein-de Haan, zr. S. 
van Eenennaam-Winzmann en zr. 
I.G. Huizinga-Visser. Eén lid is met 
attestatie uitgeschreven, één lid 
heeft bedankt. Cijfers eind 2010: 
aantal leden 64; aantal 
belangstellenden: 28. 
In 2011 is vanuit onze Vermaning 
afscheid genomen van mevrouw 
Westerdijk. Zij was weliswaar geen 
lid van onze gemeente maar wel de 
steun en toeverlaat van onze 
kerkbewaker de heer Westerdijk.  

Kerkdiensten 

Vrijwel elke zondag is er dienst in 
onze eigen Vermaning. De meeste 
diensten zijn ingevuld door ds. Van 
der Werf. Uiteraard is ook zr. Kieft 
met  enige regelmaat voor gegaan. 
Een aantal preken zijn na te lezen op 
de website www.dgharen.doopsgezind.nl 
van de DG Haren.  
 
Na de dienst wordt altijd weer een 
lekker en gezellig kopje koffie 
gedronken, vaak in het bijzijn van 
onze zondagsschoolkinderen. Zusters 
van de huishoudelijke dienst dank 
daarvoor!  

 
 
Ook in 2011 zijn er de 
gastpredikanten  waarmee DG Haren 
al jaren goede contacten onderhoudt.  
De viering van het avondmaal op 
Goede Vrijdag wordt dit jaar 
verzorgd door ds. Klaas van der 
Werf. Een samenzijn dat de 
aanwezigen als bijzonder ervaren. In 
de paasdienst die daarop volgt, 
brengt ds. Van der Werf onder 
woorden hoe hij terugkijkt op de 
periode voorjaar 2009 tot en met 
april 2011, en met name op zijn 
optreden in het sollicitatietraject van 
de pastoraalwerker. Deze openheid 
spreekt aan en bemoedigt vele 
aanwezigen. 
 
Vieringen waarvoor onze gemeente 
verder is uitgenodigd, maar die niet 
in het eigen kerkgebouw zijn 
gehouden, werden onder meer 
georganiseerd in de DG Sappemeer, 
DG Groningen  en in de Nicolaaskerk 
op 6  november te Haren.  
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Uiteraard is ook deze zomer, in de 
periode van  24 juli t/m 21 augustus, 
weer samen ‘gekerkt’ met de 
Vrijzinnige Protestanten van het 
Witte Kerkje. 
 

 
 
In 2011 is het project, eindelijk kan 
wel worden gesteld, De Mikkelhorst  
afgerond. In de najaarsleden-
vergadering wordt daarvan het 
bewijs getoond: een prachtige 
wegwijzer!  
 

 
 
De gezamenlijke gezinskerstviering 
werd gehouden op 18 december, 
geheel voorbereid en uitgevoerd door 
leiding, ouders en kinderen. De boom 
was weer prachtig versierd door brs. 
Anco de Vries en Piet Reidinga. De 
technische ondersteuning kwam ook 
dit jaar weer van Henk Huizing. Het 
opgevoerde kerststuk  heette 
Tableau Vivant.  Een verwarde 
dominee  en zijn jonge dochter  
kregen op bestelling een kerstpakket 
thuisbezorgd. Het pakket was echter 
verre van compleet en dat 
resulteerde in een mooie mis en 
scène tussen dominee, dochter, 
postbode en de kinderen die 
relikwieën door de postbode in 
pakketvorm  kregen afgeleverd. 
Hulde aan de bedenkers en 
podiumbouwers van dit kerststuk! 
Dank ook aan de leiding van de 
zondagsschool voor de coördinatie en 
alle voorbereidingen!  

Kerstcollecte 2011 

 
Het Jeugdfonds heeft tot dusver € 
932 ontvangen. Wij verwachten dat 
via de girale weg nog     € 45 kan 
worden bijgeschreven.  
Een prachtig resultaat, iets hoger 
dan de opbrengst van 2010 (€ 945) 
en iets lager dan 2009 (€ 1000,50) 
Wij bedanken leden en belang-
stellenden voor hun bijdragen en de 
wijkcontactpersonen en de broeders 
Chr. Toxopeus en P. J. Haadsma voor 
hun inzet betreffende de organisatie 
t.b.v. deze collecte. 
Nog even voor de goede orde. De 
opbrengst wordt, al meer dan 30 jaar 
intussen!, gebruikt voor de 
materiaalkosten van ons jeugdwerk 
(vnl de zondagsschool) 
Vanuit de kerkkas worden de overige 
kosten voldaan (verlichting, 
verwarming, subsidie aan de GDS 
voor jeugdwerk enz.) 
 
Bankrek 3158.10.637 
T.Koorn-Gulmans 
Doopsgez. Gemeente Haren 
P.J.Reidinga,  secr. penn. inzake Het 
Jeugdfonds p/a Leeuwerikweg 7, 
9765 JV Paterswolde  
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ORGELDAG NOORD NEDERLAND 

Zaterdag 12 mei 2012 Orgeldag Noord Nederland! 

 

Traditiegetrouw wordt er in 2012 op de tweede zaterdag in mei, 12 mei, door de 
Stichting Hinszorgel Leens weer de Orgeldag Noord Nederland georganiseerd. Uit 
voorgaande jaren is gebleken dat deze dag, waaraan veel (amateur) organisten 
deelnemen, in een behoefte voorziet en telkens een groot succes blijkt te zijn! 

 
Ieder jaar ziet de lijst van deelnemende orgels er weer ietsje anders uit, omdat 
er orgels in restauratie zijn, of na lange tijd in gerestaureerde vorm weer 
deelnemen. Ook zijn er orgels die om organisatorische redenen niet deelnemen.
In de lijst van deelnemende kerken kan dan ook nog wijzigingen ontstaan. Vanaf 
1 april staat de meest recente lijst op onze site: www.hinszorgelleens.nl   

Klik hiervoor op de link deelnemers. Zeker is al wel dat het Arp Schnitgerorgel in 
Mensingeweer zich in gerestaureerde toestand zal presenteren. 

 
Het onlangs gerestaureerde Hillebrand/Lohman-orgel in de Godeharduskerk van 
Marrum (Fr.) en de opus-1 (1880) van Bakker&Timmenga in het vlak bij Marrum 
gelegen Westernijkerk zijn dit jaar voor het eerst van de partij en beslist de 
moeite waard. 

 
De kerk van Huizinge heeft een tweede orgel. Het werd in 1886 gebouwd door de 
orgelmaker Franz Goršiš en heeft opusnummer 46, zoals op het originele schildje 
in de speeltafel staat vermeld. Het werd in Laibach of Ljubljana, de hoofdstad 
van Slovenië gemaakt.  

Ook zal het dit jaar weer voorkomen dat de kerken niet de hele dag 
geopend zijn, maar alleen op die momenten dat het orgel wordt bespeeld. 
Voor zover dit expliciet aan ons is gemeld zijn deze kerken met een * 
gemerkt. Als u enkel het kerkgebouw wilt bezichtigen, kunt u zich ook 
inroosteren – of enkele dagen voor 14 mei met ons contact opnemen – op 
welke tijdstip(pen) het orgel in betreffende kerk wordt bespeeld. Op deze 
wijze hopen wij te voorkomen dat u voor een dichte deur komt te staan.  

In ieder geval zijn de werkplaatsen van Mense Ruiter Orgelmakers bv te 
Zuidwolde en Orgelmakerij Van der Putten te Finsterwolde te bezichtigen.  

 
Meer informatie kunt u vinden op:  

http://www.hinszorgelleens.nl/orgeldag/orgeldag.htm 
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Bas van den Berg over de betekenis van 

geloofsopvoeding en levensbeschouwelijke vorming: 
     2 juni , Oudegracht 270, Utrecht  

 

Zaterdag 2 juni spreekt Bas van den Berg, oud-medewerker van de GDB en 
de Doopsgezinde Vredesgroepactief en nu lector van de Marnix Academie te 
Utrecht, in de Utrechtse vermaning, Oudegracht 270 over levens-
beschouwelijke vorming en geloofsopvoeding in de basisschool-leeftijd. Bas is 
sterk geïnteresseerd in de betekenis van culturele en religieuze tradities in de 
overdracht van  generatie op generatie. Nu de meeste leerlingen thuis geen 
religieuze of godsdienstige opvoeding meer krijgen is dat vanuit de kerk gedacht 
en voor iedere opvoeder natuurlijk van levensbelang.De Marnix Academie kijkt 
hoe de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen in bijzonder en de openbaar 
basis-onderwijs, waar leerlingenpopulaties steeds diverser worden, anno nu 
vorm kan krijgen. Bas en zijn onderzoeksgroep Dynamische Identiteits-
ontwikkeling ontwerpt samen met het kenniscentrum School & Identiteit nieuwe 
vormen van levensbeschouwelijk onderwijs.  
Hun werk richt zich op vragen als: hoe kan je het kind steunen in het ontdekken 
van de rijke wereld van levensbeschouwing en cultuur?; hoe kunnen kinderen in 
deze tijd belangrijke verhalen leren kennen en onderzoeken?, hoe vinden zij 
samen met hun juffen en meesters antwoorden op hun (levens) vragen? 
Uitgangspunt van dit werk is dat alle kinderen, ongeacht of ze op de bijzondere 
of op de openbare school zitten, recht hebben op goed levensbeschouwelijk 
onderwijs. De eerste stappen op dit vlak spelen immers een grote rol bij het 
ontwikkelen van een eigen levensvisie en levensstijl. Daarbij is een goede en 
speelse kennismaking met religieuze tradities erg nodig.  
Bas: “Als kenniscentrum vinden wij dat geloofsopvoeding een zaak van ouders 
en religieuze gemeenschap is. Levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen 
is een zaak van de school: dat is de pedagogische opdracht van iedere school! In 
de open samenleving van nu kunnen leerlingen zo toch toegerust worden voor 
hun zoektocht naar een eigen levensvisie en levensstijl.”De onderzoeksgroep van 
de Marnix constateert dat christendom, islam en seculiere levensbeschouwingen 
als humanisme en socialisme wel een rol spelen in persoonlijke levens en binnen 
specifieke gemeenschappen, maar veel minder in de publieke sfeer. Hoe gaat de 
kerk met deze nieuwe situatie om? Waar speelt de overdracht van traditie nog 
een rol, en waar kan die het beste vorm krijgen? Welke rol zou onderwijs en 
educatie daarin kunnen spelen en welke rol is weggelegd voor de familie of voor 
de specifieke religieuze gemeenschap in deze zaak? 
Doopsgezinde Zending en GDB vinden deze vragen uiterst actueel en stellen 
daarom het gezamenlijke ochtend-progamma van hun jaarvergaderingen 
beschikbaar voor dit onderwerp. U bent van harte uitgenodigd kennis te komen 
nemen van de visie en het werk van Bas en samen lijnen door te trekken naar 
levensbeschouwelijke vorming thuis, op school en in de kerk: de basis voor 
geloofsopvoeding en geloofsoverdracht. Vanuit het besef dat opvoeden altijd ook 
veel betekent voor de opvoeder zelf, zijn we erg geïnteresseerd in de 
onderzoeksresultaten van Bas in de schoolsituaties. 
Het door Bas van den Berg verzorgde ochtendprogramma wordt afgesloten met 
een spetterend concert van de AMSTERDAM VOCALS.  
Opgave: info@doopsgezindezending.nl (of via 033 - 433 30 85 ), onder 
vermelding welk middagprogramma men wil bijwonen: Zending of GDB. Van 
harte welkom!  
Meer info via www.doopsgezindezending.nl/nederlands/  
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In het kort: 
 
Waar:               Witten 
Wanneer:         Woensdag 16 mei t/m    
                         zondag 20 mei 
Leeftijd:           12 t/m 16 jr. 
Heenreis:  Donderdag 16 mei om 19.30 uur 

op de parkeerplaats van Van der Valk  
in Assen met fiets. 

Terugreis:   20 mei om 16.30 uur op de  
parkeerplaats van Van der Valk in 
Assen met fiets 

Prijs:               € 65,00 
Opgave voor: voor 10 mei as. 
 
Inlichtingen: 
Lisette Stuut  
06-37194247/ 0598-634567 
l.stuut@s-w-d.nl 
 
Rianne Groenwold 
06-15404119 
rianne.groenwold@gmail.com  

 
Opgave formulier: 
 
  Naam____________________________ 
 
  Adres____________________________ 
   
  Pc/woonplaats_____________________ 
      
  Telefoon_________________________ 
   
  E-mail___________________________ 
 
  Bijzonderheden/medicijngebruik/dieet  
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  Handtekening ouders/verzorgers 

Op het programma staat o.a.: 
* Theezakje ruilen 
* Geocaching 
* 6 kamp 
Daarnaast heb je natuurlijk ook ruim vrije 
tijd. 
Op zondag 20 mei komen we om ongeveer 
16.30 uur weer aan op de parkeerplaats 
van Van der Valk te Assen. Vanaf hier zorg 
je zelf weer voor vervoer naar huis. 
 
Mocht het vervoer problemen opleveren dan 
kun je altijd bellen of mailen met Lisette of 
Rianne. 
Iedereen die mee wil kan zich voor 10 mei 
opgeven via een opgave formulier of via 
l.stuut@s-w-d.nl 
De kosten van het kamp zijn € 65,00 pp. 
Dit bedrag moet overgemaakt worden aan: 
L.Stuut te Veendam onder vermelding van: 
voorjaarskamp + naam deelnemer. 
Rekeningnummer 365057479 
Mochten de kosten van het kamp een 
belemmering zijn tot deelname, dan kun je 
contact opnemen met Lisette. Als je, je hebt 
opgegeven ontvang je als bevestiging de 
paklijst met de verdere informatie. 

Opgave formulier: 
 
  Naam____________________________ 
 
  Adres____________________________ 
   
  Pc/woonplaats_____________________ 
      
  Telefoon_________________________ 
   
  E-mail___________________________ 
 
  Bijzonderheden/medicijngebruik/dieet  
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
  Handtekening ouders/verzorgers 
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Voor jongeren van 12 t/m 16 

  

16 t/m 20 mei 
Witten 

 
 
Hallo, 
 
Ook dit jaar wordt er weer een 
voorjaarskamp georganiseerd. 
Heb je de leeftijd van 12 t/m 16 jaar en heb 
je (samen met je vrienden/vriendinnen) zin 
om mee te gaan, geef je dan gauw op! 
 
Op woensdag 16 mei verzamelen we om 
19.30 uur op de parkeerplaats van Van der 
Valk te Assen. Iedereen zorgt zelf dat ‘ie 
bepakt en bezakt en met een goede fiets in 
Assen komt. We vertrekken om 19.45 uur 
op de fiets naar het kamp in Witten. 
 
Het voorjaarskamp wordt gehouden op een 
mini camping. Deze mini camping ligt aan 
het water en bij het bos. 
 
Overnachten doen we zoals gebruikelijk in 
tenten. Natuurlijk is er voldoende sanitair.  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

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 23 mei 2012. Kopij (alléén 
als Word-document en b.v.k. in 
Verdana, pt. 11) inleveren vóór 15 
mei 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  

 


