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Oecumene, overwegingen bij een georganiseerd begrip 

of bij een organische beweging… 
door Jaap Brusewitz 
 
Oecumene is een vertrouwd begrip. Voor diegene, die thuis is in het kerkelijk 
bedrijf, is het iets, wat zich een vaste plaats heeft verworven in het programma 
van menige gemeente. Er is de samenwerking in het kader van een Raad van 
Kerken, er worden diensten georganiseerd en soms wordt er ook in de vorm van 
een gespreksgroep met gelovigen van andere christelijke huize van gedachten 
gewisseld. Tot zo ver de realiteit. 
 
Als we teruggaan naar de oorsprong van de Oecumene of beter de Oecumeni-
sche beweging, dan vinden we de eerste uitgesproken gedachten daarover aan 
het begin van de vorige eeuw. Het is vooral in kringen van de Zending, waar, 
wellicht gevoed door ervaringen op het zendingsveld, de vraag wordt opgewor-
pen of er niet meer contact zou moeten zijn tussen Christenen van de verschil-
lende denominaties. 
 
Het woord Oecumene of beter het oorspronkelijke begrip ‘Oikoumenè’ bestaat al 
in de Romeinse tijd. Het wil dan vooral dat deel van de wereld beschrijven, waar 
de Romeinen hun invloedssfeer hebben. Vertaald betekent het woord, de be-
woonde wereld. Dat er in die tijd buiten die wereld ook mensen wonen, lijkt van 
geen belang. Het begrip is te begrijpen in zijn tijd, maar is dat nog zo als we de 
lijn via de Christelijk gekleurde beweging naar deze tijd doortrekken.  
 
Ik zal proberen wat nader te preciseren wat ik bedoel. Kunnen we in onze tijd 
nog uit de voeten met een begrip, waarbij de wereld wordt verdeeld in een we-
reld binnen en buiten een bepaalde kring. 
 
Onderliggend bij het begrip in de Romeinse tijd was de gedachte, dat er buiten 
het gebied van de toenmalige bewoonde wereld eigenlijk geen sprake was van 
een bewoonbare wereld. En we moeten ook goed begrijpen dat in de wereld, 
waarin voor het eerst het verlangen werd uitgesproken naar een samengaan van 
de zo hopeloos versplinterde christelijke beweging, die wereld er heel anders uit 
zag. Maar het is niet vreemd om te beweren, dat ook toen, de wereld verdeeld 
was in een wereld hier, bekend en vertrouwd en een wereld verder weg, minder 
vertrouwd en misschien ook wat minder bewoonbaar. 
 
In het interbellum werd het verlangen als tegenbeweging sterker. En na de 
tweede wereldoorlog was het niet vreemd dat men het verlangen een vorm wilde 
geven. En vergeef mij, ik heb me altijd geïnteresseerd voor ontwikkelingen, die 
niet uitsluiten op kerkelijk terrein hebben plaats gevonden. Ik bedoel dit. Het 
verlangen van christenen zien we al tussen de twee wereldoorlogen ook op inter-
statelijk niveau ontstaan. Ik durf te beweren dat de Oecumenische beweging en 
de Volkenbond het gevolg zijn van een zelfde verlangen, dat vooral in Europa 
gevoeld werd. 
 
In 1948 werd de Wereldraad van Kerken opgericht en de Verenigde Naties, als 
opvolger van de Volkenbond is uit de zelfde tijd. Inmiddels zijn wij meer dan zes-
tig jaar verder. En dat brengt mij bij een overweging, die mij niet meer losliet, 
nadat de redactie mij vroeg om iets over de Oecumene te schrijven. Het gaat om 
het volgende, de wereld, waarin wij leven, laat zich niet meer heel gemakkelijk 
verdelen in een deel waar het bewoonbaar is en een deel waar diegenen, die de 
bewoonbare wereld bevolken niet direct aan denken als een bewoonbare wereld. 
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Onze wereld is kleiner geworden, maar onze wereld is ook veranderd. En de 
vraag, die ik mij stel, zou dat niet ook consequenties moeten hebben voor ons 
denken over Oecumene. 
 
Immers de tijd waarin wij leven kent nauwelijks meer de volstrekt gescheiden en 
in ons land de verzuilde toestand van de jaren dertig en vijftig. Dat heeft grote 
gevolgen op maatschappelijk en op kerkelijk terrein. Het centrum van de wereld 
is niet meer een plek, het is Rome niet, het is ook niet Geneve, en zelfs kun je je 
afvragen of het dan nog wel New York is. 
 
De wereld waarin wij leven heeft te maken met globalisering, de bewoonbare 
wereld is overal en komt ook overal binnen in wat genoemd wordt de multicultu-
rele samenleving. Vals ik dan vanuit deze schets kijk naar zoiets als Oecumene, 
dan vraag ik mij af of we niet ook daar, meer met de ogen van vandaag moeten 
kijken naar wat dat begrip was en is. Het lijkt me een tijd om zaken te herijken. 
Het is een tijd om ons af te vragen of de idee van een wereldkerk en zelfs een 
wereldregering ons nog helpt om in deze tijd van dienst te zijn.  
 
Veel vragen komen bij mij op. En laat ik vooral die stellen, die voor onze ge-
meente van belang kunnen zijn. Een vraag naar onze manier van gemeente zijn 
in deze tijd. Onze gemeente is deel van een vorm van organisatie. En die organi-
satie doet mee aan andere organisaties, waaronder de Oecumenische. Maar is de 
tijd aan al dat georganiseer nuttige tijd. En misschien scherper gesteld, wat is 
eigenlijk de achterliggende gedachte. Is de achterliggende gedachte nog steeds 
die van een superieure samenlevingsvorm, waarbij onder het mom van eenheid 
andere samenlevingsvormen zich zouden moet aansluiten. 
 
Het model, zoals dat in de Romeinse tijd bestond, en dat zich in de negentiende 
eeuw, als we ons beperken tot de Christelijke wereld, tot nu heeft ontwikkeld, 
bestaat niet meer. Hier en daar zijn nog krachtige kernen, die zich gemeente 
noemen, maar ook buiten de kerk vind je die. We spreken liever van netwerken 
dan van organisaties met een helder doel een heldere structuur. 
 
Kijkend naar onze eigen traditie vraag ik me dan af, of we niet, als het gaat om 
wonen en bewonen, wij op een andere manier zouden moeten werken aan de 
Oecumene dan we tot nu toe hebben gedaan.  
Als reactie op de verschrikkingen van de wereldoorlogen was de beweging be-
grijpbaar in zijn tijd, maar is het antwoord toen nog het goede antwoord. Ik be-
doel dit, is het achterliggende model, namelijk dat van een heldere gestructu-
reerde organisatie nog wel dat, waarop wij de toekomst tegemoet kunnen tre-
den. 
 
Als Oecumene stond voor verbinden, staat voor een bewoonbare wereld, dan 
vraagt dat ook in onze geglobaliseerde wereld een volstrekt andere aanpak. Meer 
dan ooit is de hele aarde de bewoonbare wereld. En ik zou willen dat we de con-
sequentie van dat feit tot in de kleinste organismes durven begrijpen, opdat we 
weer met een organische beweging en niet langer met een geïnstitutionaliseerde 
organisatie de toekomst tegemoet durven gaan. 
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Geest van den beginne 
door Jacob H. Kikkert 
 
Het Hebreeuwse woord roeach kan in het Nederlands onmogelijk met één woord 
worden weergegeven. Het betekent namelijk zowel wind(richting), adem(tocht), 
geest - van zowel dieren en mensen als van God. Maar ook kan het duiden op 
een gemoedstoestand die mensen soms kan overweldigen (bijv. Richt. 3.10) of 
levengevende kracht (Ez. 37.9) en zelfs op een boze geest die van een mens be-
zit kan nemen (1 Sam. 16.14). De overgang van de ene betekenis naar de ande-
re is soms vloeiend. Wat de verschillende betekenissen gemeen hebben is dat 
het staat voor iets dat onzichtbaar is, bewegelijk, in beweging en voor de kracht 
om iets anders in beweging te zetten. 
 
Hoe verschillend de uitdrukking ‘geest Gods’ gebruikt kan worden blijkt al uit  de 
wijze waarop deze uitdrukking in het boek Genesis voorkomt: in Gen 1.2 staat 
de bekende zinsnede “maar Gods geest zweefde over het water”, er klinkt dan 
de betekenis wind en ademtocht op de achtergrond mee als aanduiding voor 
Gods werkzame hoedanigheid in de schepping. Even later wordt de mens de le-
vensgeest in geblazen. En in Gen. 41.38 lezen we over een man in wie de geest 
Gods is; nl. Jozef die door de farao wordt beschouwd als de beste dromen-
uitlegger in geheel Egypte. In het boek Exodus wordt van Bezalel, de bouwer van 
de tent der samenkomst, gezegd dat hij vervuld wordt met de geest Gods (Ex. 
31.3, 35.30). Helaas is dit in de Nieuwe Bijbelvertaling zo vrij weergegeven dat 
het woord geest niet meer terug te vinden is (31 ,3: "Ik heb hem een uitzonder-
lijke talenten geschonken"). Voorts krijgen we te horen waarmee deze vervulling 
met Gods geest gepaard gaat: met wijsheid, inzicht en kennis, om de ontwerpen 
voor de tent te kunnen maken en ze ook uit te voeren. Volgens een midrasj zijn 
de hier genoemde eigenschappen dezelfde als waarmee God de wereld schiep. 
De tent der samenkomst wordt als een soort microkosmos beschouwd; een door 
menselijke handen gemaakte woonplaats voor God, parallel aan de door God 
gemaakte woonplaats voor de mens, de aarde. Dank zij deze parallel is het niet 
verwonderlijk dat juist Bezalel wordt vervuld met de geest Gods: hij wordt uitge-
kozen om schepper van een wereld - zij het dan een microkosmos - te zijn, zoals 
ook God schepper van een wereld is!  
 
Ook in het Nieuwe Testament wordt in metaforen over de geest (pneuma) ge-
sproken. En dan met name in het evangelie naar Johannes. Johannes de Doper 
ziet de geest als een duif op Jezus neerdalen, stromen van levend water worden 
verbonden aan de geest van God, uit geest en water worden mensen geboren 
(Joh. 3.5), en er is sprake van vruchten van de geest (vgl. Joh. 15.4).  Aan het 
eind van zijn evangelie verhaalt Johannes over de verschijning van Jezus aan zijn 
leerlingen op de avond van de eerste dag van de week, na zijn dood (Joh. 20. 
19-23). Achter gesloten deuren hebben ze zich opgesloten, omdat zij de Judee-
ërs vrezen die Jezus ter dood hebben laten brengen. Voor Jezus zelf is dat geen 
belemmering. Onvoorbereid en onverwacht laat hij zich aan hen zien met een 
herhaalde vredeswens. Voor Jezus is het een introductie om zijn leerlingen als 
zijn gezondenen aan te stellen. Het werk dat Jezus begonnen is, moet zich door-
zetten in de groep van de leerlingen. Met zijn adem waarmee hij hen aanblaast; 
die hij in hen inblaast, geeft hij hun de geest. De adem van Jezus is de geest van 
God.  
 
Door dit op deze wijze te vertellen maakt de evangelist Johannes een oud ver-
haal wakker: het verhaal van Gen. 2, waar God zijn eigen adem in de mens in-
blaast en hem tot leven brengt. Op deze zelfde manier blaast Jezus zijn adem in 
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bij de bange leerlingen en vult hen met zijn pneuma. Het is misschien niet zon-
der reden dat deze scène op het einde van het boek staat. Ze expliciteert wat 
steeds opnieuw impliciet gezegd is: Jezus is in persoon aan de geest van God 
gebonden. Hij ademt geest uit. Dit wordt verbeeld in de duif die Johannes zag 
neerkomen op Jezus en het water dat Jezus aanbiedt voor wie in hem geloven. 
Maar niet in de laatste plaats in het feit dat Jezus de leerlingen langs zijn dood in 
eenheid bij elkaar te brengt, omdat dit het verlangen van God is, de geheime 
goddelijke kracht die mensen opnieuw geboren doet worden. Daarmee zet Jezus 
het scheppingsverhaal opnieuw in werking.  
 
Pinksteren is het feest waar die geest van den beginne opnieuw binnenkomt als 
om ons eraan te herinneren dat ze er nog is: Het feest waar vanouds het beeld 
bij past dat we allemáál één lichaam zijn, en zullen leven in één geest. Een geest 
die zomaar binnenwaaien kan en als een lopend vuur zich verspreidt. Die, al ben 
je met nog zoveel nationaliteiten en van verschillende etnische achtergrond, je 
blijkbaar tot verstaan kan brengen dat verschillen weliswaar lastig zijn om mee 
te leven, maar tegelijkertijd ook mooi zijn.  De schrijvers van Genesis zijn zich 
daarvan bewust. Ze laten het bijbelboek niet voor niets beginnen met al die ver-
schillende soorten dieren en soorten gewassen, ook nog eens opgedeeld in man-
lijk en vrouwelijk. En juist daar laten ze Gods geest boven zweven; over het wa-
ter en de aarde waar heel die veelsoortigheid weelt en tiert. Die geest lijkt hand 
in hand te gaan met die veelsoortigheid: blijkbaar opdat we niet zullen vergeten 
dat we zo verscheiden zijn. 
 
Maar waar zij verschijnt lijkt zij er op te wijzen om -- naast de moeilijkheden die, 
als je een paar bladzijden van die bijbel omslaat, al ontspoord blijkt in hoog-
moed, jaloezie en geweld -- ook de mogelijkheden van onze verschillen in te 
zien: Om elkaar van dienst te kunnen zijn, de nacht door te komen, er iets van 
te maken en elkaar aan te spreken, zo verschillend als wij zijn, met al onze le-
vens met elk hun eigen loop, onze vreugdes en verdrieten, onze heel verschillen-
de verlangens, opvattingen en voorkeuren, uit zoveel bronnen geput. Met heel 
die veelkleurige en daarmee even ingewikkelde kosmos rondom. Zijn wij niet 
allemaal Gods beeld en gelijkenis, allemaal elkaars hulp en tegenover, zo ver-
schillend als we zijn? vraagt Genesis. Stel je voor dat we niet verschillend zouden 
zijn? We zouden elkaar niets te zeggen hebben en over onze zoektochten snel 
zijn uitgepraat. 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 
 

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 
 
Zaterdag    2 juni   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag    3 juni 
10.00 uur   ds. J.H.Kikkert 
10.00 uur      Kiezels  
 
Dinsdag     5 juni 
18.00 uur   Koffieochtend 
19.30 uur   Kerkenraad 
 
Zaterdag    9 juni   
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 

Zondag   10 juni   
10.00 uur   ds. R.P. Yetsenga 
10.00 uur      Kiezels en Keien 
 
Dinsdag     12 juni  
18.00 uur   Mennomaaltijd 
19.30 uur   Meditatie in de Kerk 
 
Woensdag   13 juni 
Redactie vergadering 

 
Zaterdag   16 juni 
Uitstapje Wijk Vinkhuizen 
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag   17 juni 
10.00 uur   ds. J.H. Kikkert 
 
 
 

 

Woensdag   20 juni 
19.30 uur   ZOMERFILMAVOND  
  
Zaterdag   23 juni  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag    24 juni 
BUITENDAG  (zie elders) 
10.30 uur    ds. J.H. Kikkert 
10.30 uur       Kiezels en keien 
 
Zaterdag    30 juni 
12.00 uur       Wijkbijeenkomst 

  Buitengebied (Wijk 32)  
14.00 – 16.00 uur Openstelling kerk  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Studieverlof ds. 
Geert Brüsewitz  
 
In verband met  
studieverlof is ds.   
Geert Brüsewitz niet  
beschikbaar van  
29 mei tot 3 juli.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Vakanties  
predikanten 

 
Ds. Jacob Kikkert is 
met vakantie van   
7 juli tot en met 
4 augustus .  
 
Ds. Geert Brüsewitz 
is met vakantie van 
4 augustus tot en 
met 27 augustus.  
 
De predikanten ver-
vangen elkaar bij 
afwezigheid. 
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Pinkstervuur 
 

 
 
Zondag is het feest van Pinksteren. 
De liturgische kleur is rood. Vuur is 
vanouds de verbeelding van het 
geestelijk vuur, de warmte en het 
enthousiasme dat de jonge gemeen-
te tot het zelfbewustzijn brengt dat 
ze er mogen zijn!  
 
Pinksteren is het feest van de ge-
meente, haar  verjaardag. En we vie-
ren dat met elkaar door stil te staan 
bij de verbintenis die we zijn aange-
gaan ooit, nu 5 , 10, 20 of zelfs 70 
jaar geleden. Vuur is mooi als sym-
bool. Een vuur dat niet dooft, een 
lopend vuurtje als een boodschap, 
een bericht, een woord dat doorge-
geven wordt. Een kampvuur dat ver-
bindt, verwarmt, waar je in kunt sta-
ren en waar je steeds nieuwe vor-
men en beweging in ziet.  
 
Met elkaar vieren we dat dat vuur 
blijft branden, ook al worden we ou-
der, en wordt het anders. Met elkaar 
staan we rond  diegenen  die dit jaar 
jubileren en we  denken aan toen, 
kort, lang, langer geleden.  
 
Wat zou het geweldig zijn als we met 
alle warmte, alle gloed daar omheen 
staan! Het is het feest van het ver-
binden, van samen zijn , sterk staan, 
betrokken op elkaar en op wat ons 
omgeeft!  Enige weken geleden was 
VERBINDEN ons laatste woord voor 
een themadienst, nu wordt het 
woord opnieuw geboren in onze aan-
dacht, en gaan we verder met dit 
woord, ook het volgende seizoen.  

En we eindigen dat nieuwe seizoen 
weer met een prachtige finale: Pink-
steren  2013, met een feest van ver-
bondenheid. En dan begint het weer 
opnieuw, met alle gloedvolle ver-
nieuwing…. 
 
Tot zondag! 
Ds Geert Brüsewitz 
 

 

 
12 juni - Meditatie-avond 

onder leiding van Tjitske 

Hiemstra 
 

Na de themadienst ‘Komen bij de 
Bron’ van november 2011 uitten 
meerdere gemeenteleden en ook 
jongeren de wens om te mediteren 
vanuit de christelijke traditie.  
 
In eerste instantie worden er twee 
meditatiebijeenkomsten georgani-
seerd: eentje vóór de zomervakantie 
en eentje erna. Op die manier willen 
we onderzoeken wat er in de ge-
meente aan belangstelling en moti-
vatie leeft.  
 
In de bijeenkomst van dinsdagavond 
12 juni willen we ons bewust oefenen 
in stil en ontvankelijk worden aan de 
hand van het meditatief omgaan met 
een Bijbeltekst. Tijdens deze bijeen-
komst is er veel stilte zijn en wordt 
er geluisterd naar ieders ervaring. 
Tjitske Hiemstra, doopsgezind predi-
kant te Leeuwarden begeleidt ruim 
vijf jaar meditatiegroepen. Zij heeft 
hiervoor meerdere cursussen en trai-
ningen gevolgd. 
 
De bijeenkomst begint om 19.30. 
Ieder die mee wil doen wordt ver-
zocht om iets eerder aanwezig te 
zijn, zodat we in alle rust kunnen 
beginnen. 
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Voorafgaand aan de meditatie-
bijeenkomst is er een Mennomaaltijd. 
Tjitske Hiemstra zal tijdens de maal-
tijd een korte inleiding geven over de 
Oergong, het centrum voor bezinning 
en bezieling dat in november 2011 
werd geopend. 

 
Voor degenen die Doopsgezind.nl 
lezen: in het februarinummer werd 
zij hierover geïnterviewd. Daarin zegt 
Tjitske: “Meditatie brengt je dichter 
bij je ware zelf, bij de mens zoals 
God jou bedoeld heeft… Tegelijkertijd 
blijft onze doperse spiritualiteit prak-
tisch, het wordt geen navelstaarde-
rij.”  
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Geert Brusewitz 
Swanhilde de Jong  
info@swanhildejong.nl, 
tel 06-54258066) of  
Willemien Nauta, w.nauta@ziggo.nl, 
tel 06-53704776 of 050-5254179 
 

 

Zomerfilmavond  

woensdag 20 juni 
 
Op woensdag 20 juni zal er in de 
kerk, evenals voorgaande jaren, 
weer een filmavond worden gehou-
den. Het voorstel is om La Tête en 
Friche te vertonen.  
 
Een zomerse, lichtvoetige en tegelijk 
ontroerende film over de 45-jarige 
eenvoudige klusjesman Germain die 

nauwelijks kan lezen en schrijven, 
maar wiens leven compleet veran-
dert  als hij Margueritte ontmoet in 
het park. De gepensioneerde dame 
neemt hem mee in de wereld van de 
literatuur; een voor Germain onbe-
kende wereld die hij gretig in zich 
opneemt. Tussen hem en Margueritte 
ontstaat een warme vriendschap. De 
titel verwijst zowel naar Germain’s 
passie voor zijn moestuin, als naar 
het braakliggend terrein in zijn 
hoofd.  
 
Naast de romantiek van het Franse 
plattelandsleven, is het vooral een 
ontroerende film over eenzaamheid 
en vriendschap. Tegelijk is het een 
film die de kracht van het woord tot 
onderwerp heeft en aangeeft dat in 
deze maatschappij, waarin het leven 
zo snel en oppervlakkig verloopt, 
stilstaan bij het geschreven woord 
een andere wereld kan doen open-
gaan. 
 
Aanvang 19:30 uur 
 

 

 

Buitendag 24 juni, 10.30 

uur tot ca. 14.00 uur  
 
Op zondag 24 juni trekken we met 
de hele gemeente! op naar Noord-
horn voor de viering van onze slot-
zondag en tevens buitendag. 
 
Het thema van die dag is ‘Op weg ... 
naar de zomer’. De zomer is bij uit-
stek een periode om te recreëren: 
van loslaten, ontspannen en op adem 
komen en je herpakken om tot je 
bestemming te geraken, of je nu ver 
weg gaat of niet. In ons uitstapje 
willen we bij die beweging van op-
weg-zijn en op-adem-komen betrek-
ken op onszelf en het samen ge-
meente-zijn. Een uitnodiging volgt 
nog. 
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De buitendag begint met een kerk-
dienst in de Vermaning van de 
doopsgezinde gemeente Wester-
kwartier aan de Langestraat 62 te 
Noordhorn. Voor de kinderen is er 
een apart programma.  Na de dienst 
drinken we hier ook koffie, en ge-
bruiken we wat later de lunch. 
 
Programma 
10.30 uur  Korte viering in de 
Doopsgezinde Kerk te Noordhorn 
11.30 uur  Programma – koffie / thee 
staat klaar 
13.00 uur  Lunch 
14.00 uur  Afsluiting 
 
Er is op gerekend dat een aantal 
mensen van taxivervoer gebruik zul-
len maken. U kunt zich daarvoor op-
geven via Albert Visser. 
Opgeven kan vanaf nu per e-mail of 
via de intekenlijsten in de kerk, tot 
uiterlijk 17 juni. 
 
Wij rekenen ook op uw komst en op 
uw bijdragen voor de lunch.  
 
Ellen van Drooge 
evandrooge@home.nl 
Jacob H. Kikkert 
jhkikkert@doopsgezind.nl 
06 5151 6030 
 

 
Wijkbijeenkomst  buiten-

gebied (wijk 32) 

 

 
 
De jaarlijkse bijeenkomst van het 
buitengebied (wijk 32) staat dit jaar 
gepland op zaterdag 30 juni 2012. 
Kees en Hinke Koster-Smidt stellen 
hun huis in Gieten voor ons open van 
12.00 – 14.30 uur.  

Voor soep en broodjes wordt ge-
zorgd. Ds Jacob Kikkert zal deze bij-
eenkomst inhoudelijk voorbereiden.  
 
Alle leden van wijk 32 krijgen een 
uitnodiging voor deze bijeenkomst.  
Mocht u ook graag aanwezig willen 
zijn, dan hoor ik dat graag. 
 
Laat het vervoer naar Gieten geen 
belemmering zijn voor uw aanwezig-
heid!  
 
Ellen van Drooge 
Coördinator wijkwerk 
 
 

 

Verslag Voorjaarsleden-
vergadering 17 april 2012  
 
De voorzitter, zr. Femmy Busscher, 
opent de vergadering met het voor-
lezen van het gedicht  ‘De weg van 
de hoop’. De agenda wordt ongewij-
zigd goedgekeurd. 
 
De jaarverslagen van de kerkenraad 
en van de predikanten over het jaar 
2011 worden integraal behandeld. Er 
volgt een vragenronde waarin de 
volgende onderwerpen aan de orde 
komen: regioweekenden, de Menno 
Simons stichting, het wijkwerk, de 
wijkbijeenkomsten, de aandacht voor 
leden/belangstellenden die ‘onzicht-
baar’ zijn in onze gemeente. Over dit 
laatste onderwerp wordt nogmaals 
verteld dat er binnen onze gemeente 
mensen zijn die extra bezoekwerk 
kunnen doen.  
 
Alle financiële stukken worden toege-
licht door de resp. boekhouder / 
penningmeesters. De Financiële 
Commissie – in de persoon van br. 
Jaap Hulshoff – adviseert de verga-
dering om decharge aan te verlenen. 
Dit wordt met applaus door de aan-
wezigen aangenomen. 
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In de korte pauze die volgt wordt de 
aanwezigen verzocht om een aantal 
termen op papier te zetten in het 
kader van ‘participerende’ gemeente. 
Deze term zal de komende jaren als 
een rode draad door het gemeente-
leven lopen.  
Zr. Busscher geeft een toelichting op 
het onderwerp. We hebben een rijk 
gemeenteleven; we doen veel maar 
wel met een steeds kleiner wordende 
groep. Jongeren willen zich op een 
andere manier verbinden, niet meer 
zoals wij dat gewend zijn. Het ge-
meenteleven groeit niet voldoende; 
ook in de samenleving is een kante-
ling gaande waarin we steeds meer 
zelf moeten doen. We staan voor de 
vraag hoe hier mee aan de slag te 
gaan. We moeten absoluut zichtbaar 
zijn in de stad maar we hebben ook 
de zorg voor onze eigen leden & be-
langstellenden.  
 
Er volgt een discussie over de vraag 
of ‘we mensen genoeg inspireren 
waardoor ze zich bij ons thuis voelen 
en zich willen verbinden’. Uit de dis-
cussie blijkt duidelijk dat het thema 
leeft; het komt terug op de Najaars-
ledenvergadering. 
 
Br. Gerrit Koopmans spreekt zr. An-
neke Toxopeus toe, zij neemt af-
scheid na 6 jaar kerkenraadlidmaat-
schap. In die jaren heeft ze ontzet-
tend veel werk gedaan voor onze 
gemeente, waarvoor ze uitgebreid 
bedankt wordt.  
 
De vergadering wordt om 22.10 uur 
gesloten met het zingen van het lied 
‘vrede wens ik je toe’. 
 
Namens de kerkenraad, 
Ellen van Drooge  

 

Verslag kerkenraads-

vergadering 8 mei 
 
Zr. Femmy Busscher opent de ver-
gadering en br. Gerrit Koopmans 
leest als inleiding de Leefregels van 
Augustinus. 
De taken van de kerkenraad worden 
opnieuw bekeken en verdeeld. Br. 
Rudy van Kalker zal vertegen-
woordiger van de kerkenraad in de 
diaconie worden.   
Zr. Anneke Toxopeus heeft aangege-
ven dat zij, ook na het afsluiten van 
haar Kerkenraadsperiode, contact-
persoon voor de gemeente Hamburg 
en bestuurslid van het college van 
collectanten wil blijven. 
 
Er wordt tijdens deze vergadering 
stilgestaan bij lopende zaken en ko-
mende activiteiten: Pinksteren, 
waarbij er aandacht zal zijn voor de 
doopjubilarissen en de Pinkstergroet 
verzonden wordt.  
Op 12 juni is er na de mennomaaltijd 
een meditatieve bijeenkomst met 
Tjitske Hiemstra. Op 24 juni is de 
buitendag, in Noordhorn, samen met 
de Doopsgezinde Gemeente Wester-
kwartier.  
 
De hele maand juni is er een foto-
expositie in de kerk over Guatemala. 
Ook wordt er vooruit gekeken naar 
het nieuwe seizoen;  de predikanten 
hebben een eerste aanzet gemaakt. 
Het thema `Verbinden` zal een cen-
trale plaats innemen. De plannen 
worden zeer positief ontvangen door 
de kerkenraad. 
 
Aan het eind van de vergadering 
wordt afscheid genomen van zr. An-
neke Toxopeus, onder het genot van 
een hapje en drankje. 
 
Sjoukje Benedictus, 
notuliste  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

10 
 

***************************** 

ATTENTIE! 
 

Ook dit jaar wordt er weer 
een ROMMELMARKT 

georganiseerd 
in onze kerk, en wel op 

zaterdag 29 september. 
 

Noteer deze datum alvast in uw 
agenda! 

 
De rommelmarktcommissie 

 
***************************** 

 
 

Het kerkkoor naar Leer 
 

Op 6 mei bracht het doopsgezind 
kerkkoor een bezoek aan Leer om in 
de Mennonitische kirche waar we wa-
ren uitgenodigd, aan de kerkdienst 
mee te werken. 
's Morgens vroeg vertrokken we per 
auto naar Leer. Om negen uur drup-
pelde iedereen binnen en konden we 
gaan inzingen. De kerk was goed 
verwarmd en had een prima akoes-
tiek. Na een kopje koffie of thee be-
gon de dienst die werd geleid door 
pastor Jan Lükken Schmid. 
 
We hebben liederen uit de Deutsche 
Messe gezongen en nog div. andere  
liederen in het Duits en Nederlands. 
De dienst was goed, de zang werd 
gewaardeerd en we mochten nog 
eens terugkomen. Na afloop weer 
gezellig koffie gedronken met ver-
schillende leden van Leer en hierna 
gingen we als koor met elkaar eten 
in een gezellig restaurant.  
 
Daarna ook nog een bezoek aan het 
Theemuseum waar een heel ritueel 
bij het thee drinken werd uitgelegd. 
Het was een heel geslaagde dag 
waaraan ook het uitstapje van het 
koor  was gekoppeld omdat het bijna 
het eind van het seizoen is. 
 
Een koorlid 

De Broederkring en “Wie 

verre reizen maakt . . . . “ 
 

De Broederkring zit dit voorjaar nog-
al eens in het buitenland. De vorige 
keer dat we elkaar spraken in fe-
bruari hebben we genoten van het 
rijkelijk geïllustreerde verslag van de 
reis die broeder Jan Smook eind vo-
rig jaar naar Israel maakte.  
 
From Russia with love  
 
Op 22 maart kwamen we bij elkaar 
in de Diakonie. Voor deze avond 
hadden we broeder Jaap Brősewitz 
uitgenodigd om ons te vertellen over 
de periode 2005 - 2009 dat hij met 
zijn vrouw Lucie werkte en woonde in 
Moskou.   
Via vrienden waren ze in Moskou op 
bezoek en ze hadden beiden het ge-
voel dat ze daar wel langer wilden 
blijven. Maar hoe pak je dat aan? 
Jaap gaat uiteindelijk aan het werk 
op een nieuw steunpunt van trans-
portbedrijf Frans Maas in Moskou en 
Lucie wordt groepsleidster in een au-
to – onderdelen distributiecentrum. 
Een belangrijke wens van Jaap en 
Lucie was om de Russische taal  te 
leren, om op die manier niet alleen 
toeschouwer maar ook deelnemer te 
kunnen zijn van het dagelijkse leven 
aldaar. 
Wist u trouwens dat het op acht 
maart vrouwendag is in Rusland en 
dat het een belangrijke dag is in het 
leven van de Russen?  Moskou is een 
grote stad met wel honderd parken 
en wordt doorkruist door talloze ri-
vieren waarvan de Moskva de groot-
ste is. Ook heeft de stad een uitge-
breid net van ondergrondse treinver-
bindingen met talloze eindstations. 
Op de vraag :”Waar woon jij?” komt 
in Moskou steevast het antwoord:  
“Ik woon vlak bij metrostation X” De 
metrostations liggen ongeveer vier 
kilometer uit elkaar. 
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Verder is een opmerkelijk feit dat de 
meeste grote steden in Rusland al 
sinds de negentiende eeuw een 
prachtig overdekt winkelcentrum 
hebben. 
Tijdens de verhalen passeren vele 
beelden van Moskou, Sint Petersburg 
en Novgorod (= nieuwe stad). 
 
In 2009 verandert het politieke en 
economische klimaat in Rusland zo-
danig dat Jaap en Lucie besluiten 
naar Nederland terug te keren. En 
zoals u hebt kunnen vaststellen zijn 
ze in Groningen neergestreken. En 
daar boffen wij dan maar weer mee! 
 
 
Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin 
 
Op de avond van 22 april is broeder 
Booij onze gast. Hij komt vertellen 
over de  periode in de tweede we-
reldoorlog die hij in Berlijn werkte. 
Als de oorlog uitbreekt is br. Booij 
tandheelkundig student in Utrecht. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langzamerhand wordt het bewind 
van de Duitsers grimmiger. In de 
privé - sfeer maakt hij mee dat men-
sen die weigeren uitvoering te geven 
aan de Duitse verordeningen, zonder 
vorm van proces tegen de muur 
worden gezet. Wanneer studenten 
weigeren om te gaan werken in 
Duitsland, brengen ze het leven van 
hun ouders in gevaar zo wordt hem 
meegedeeld. Broeder Booij besluit 
om het leven van zijn ouders niet in 
gevaar te brengen.  
 

Een besluit dat na de oorlog bij te-
rugkeer in Nederland op weinig be-
grip mag rekenen. Via een kamp bij 
Ommen en een lange treinreis komt 
hij uiteindelijk in Berlijn terecht waar 
hij in een tandartspraktijk als een 
soort tandtechnicus tewerk wordt 
gesteld.  
 
Daarnaast moet hij in het woningen-
blok alle mogelijke hand en span-
diensten verlenen die niet zonder 
gevaar zijn.  
Zo moet hij na de zoveelste lucht-
aanval het hele gebouw doorzoeken 
op de aanwezigheid van brandbom-
men en moet hij helpen om de 
gesprongen ramen met karton dicht 
te spijkeren (“Pappe nagelen”). Voor 
zijn aan koffie verslaafde baas on-
derneemt hij gevaarlijke reizen door 
Berlijn om ergens een pak koffie 
vandaan te halen. Want ook in Duits-
land slaat de schaarste toe naarmate 
de oorlog vordert. In Berlijn wordt 
het stiller: mannen zijn aan het front 
en veel gezinnen en oude mensen 
hebben de stad verlaten onder drei-
ging van de bombardementen. 
Als broeder Booij in Nederland terug 
komt ondervindt hij weinig begrip 
voor zijn verblijf in Duitsland. Na een 
periode van gedwongen werkzaam-
heden met lange dagen en weinig 
inkomsten in Leeuwarden bouwt hij 
met succes een bestaan op in de or-
thodontie. 
Hij verricht pionierswerk op dit ge-
bied. De orthodontie stond toen nog 
in de kinderschoenen. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat 
broeder Booij inmiddels negentig jaar 
is geworden. Aan het vuur van zijn 
betoog was dat niet te merken. ‘s 
Middags  heeft hij zijn verhaal al een 
keer verteld in de bijeenkomst van 
de Paterswoldseweg wijk. Op zondag 
27 mei aanstaande (eerste Pinkster-
dag) viert broeder Booij zijn zeven-
tigjarig doopjubileum! Grote getallen 
waar je stil van wordt. 
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Het is al ver na tienen wanneer we 
deze boeiende avond besluiten. 
 
Wat in het vat zit . .  
 
Nou eigenlijk niet zoveel meer. Zoals 
gebruikelijk sluit de broederkring het 
seizoen af met een uitstapje in de 
regio. 
Dit jaar gaan we op zondagmiddag 
drie juni in aansluiting op de kerk-
dienst naar het steenhuis bij Niebert.  
 
Dit steenhuis is de voorloper van de 
veel bekendere Groninger borgen en 
is het enige in zijn soort in de provin-
cie. Het is gelegen aan het oudste 
kerkenpad van Nederland.  
Aanmelding voor deelname gaarne 
bij broeder Tammo van Hoorn of 
broeder Jan Noord. 
 
Tolbert, mei 2012   
Albert Visser 

 

DE DOPERSE DISDE DOPERSE DISDE DOPERSE DISDE DOPERSE DIS    

 
 
Ik geloof in God, maar bij de Paulus-
kerk zet ik mijn fiets wel op slot (ds. 
Visser).  
 
Wij hebben een bijeenkomst gehou-
den met Jento en Bart, twee erva-
ringsdeskundigen. Beiden zijn ver-
slaafd geweest, inmiddels afgekickt 
en zij volgen nu een opleiding tot 
hulpverlener. Het was indrukwek-
kend om te horen hoe zij openhartig 
over hun leven vertelden. Nog mooi-
er is dat beide meteen hebben aan-
geboden om ons te helpen met onze 
maaltijd. Zij zullen dan ook iedere 
maaltijd aanwezig te zijn. Verder is 
er een overleg geweest met de wijk-
agent, die er vooral op hamerde dat 
wij de dealers buiten de deur moeten 
houden. Maar met twee ervarings-
deskundigen bij de deur mag dat 
geen probleem zijn! De volgende 
stap is om de omwonenden in te lich-
ten. 
 
Pijke Vossestein 
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Verslagje van de wijk Pa-

terswoldseweg 
 
Op deze middag hadden we br. C. 
Booy uitgenodigd om iets te vertellen 
over zijn verblijf in Berlijn tijdens de 
oorlogsjaren. 
Het was voor hem als student de 
keus , onderduiken of vrijwillig te 
gaan naar Duitsland. Hij koos na lang 
overwegen voor het laatste ook om-
dat er al bedreigingen waren geuit 
naar zijn ouders en familie. In een 
overvolle trein wist je niet waar je 
terechtkwam maar het bleek Berlijn 
te zijn. Br. Booy werd vermoedelijk 
omdat hij tandheelkunde studeerde 
geplaatst bij een enigszins gehandi-
capte tandarts die niet meer in 
krijgsdienst kon maar een werkplaats 
had voor protheses e.d. 
Hij werd daar goed behandeld, moest 
veel boodschappen doen dwars door 
Berlijn  door de vele bombarde-
menten maakte hij veel mee. 
 
Eenmaal was hij op een van deze 
ondernemingen vlak bij het station in 
het centrum en vluchtte hij naar de 
diep onder de grond gelegen stati-
ons, het was er spoedig propvol en 
na afloop weer op de grond bleek er 
van de gebouwen er om heen niets 
meer over te zijn. 
 
Na de oorlog pakte hij snel zijn spul-
len bij elkaar om naar huis te gaan. 
Maar dat bleek ook nog een heel 
avontuur te zijn  en lopende soms 
een stukje met  een trein of bus. Met 
veel omzwervingen kwam hij na en-
kele weken weer thuis.  
Met veel aandacht hebben we naar 
zijn verhaal geluisterd en we bedank-
ten br. Booy met een fles wijn. 
 
Ons uitstapje zal zijn op donderdag 
24 mei naar Aduard. 

 

Festival van de Geest 

2012 
 

Het Festival van de Geest 2012 staat 
voor de deur. De taal van de stad en 
de taal van de kerk ontmoeten el-
kaar. Ze mogen botsen, mengen en 
nieuwe betekenissen voortbrengen. 
Het festival is een knipoog naar het 
verhaal van de Babylonische spraak-
verwarring. 

  

 

Van het Pinksterweekend tot het 
weekend erna staan de oude deuren 
van de Nieuwe Kerk open voor een 
hoogstaand programma waarin kerk 
en stad elkaar ontmoeten: Lezingen 
en debat, themaprogramma’s voor 
jong en oud, en veel Cultuur. Hebt u 
al ingetekend op het boek ‘Thuis in 
Groningen’? (zie website)  Staat de 
lezing van Ruud Lubbers al in uw 
agenda of het toneelstuk ‘Bargtoal’ in 
de Groningse taal? Doet u mee aan 
het gesprek tussen drie vrouwen uit 
de Joodse, Islamitische en Christelij-
ke traditie? En er is nog zo veel 
meer.  

Alle informatie kunt u vinden op 
www.festivalvandegeest.nl   

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

14 
 

Hoogstmerkwaardig en een beetje grinniken?? 
  
Daar krijgt Duitsland een nieuwe president en wij kennen hem als Jochen uit 
Rostock. 
 
Jaren geleden ging ik regelmatig naar de DDR  om daar een lutherse predikant te 
ondersteunen bij zijn werk met de jongeren in zijn gemeente. Ik paste met hem 
ons werkmateriaal aan, zodat hij het gebruiken kon en had contact met zijn col-
lega’s. Op een dag zei hij: ik zou wel eens willen kijken hoe jullie werken. Lo-
gisch maar niet eenvoudig te realiseren. 
Ik beloofde er over na te denken  en onderweg naar huis, een lange saaie rit al-
leen en steeds zingen kun je ook niet,  bedacht ik het project: Internationaal 
Jongerencongres Groningen.  
 
Ik stelde het mijn DJC-baas Bert Plevier voor. Zijn reactie “leuk, maar heb je nog 
niet genoeg te doen? Ik vind het prima maar ‘t zit niet in je uren’’.  
Het volgende bezoek aan de DDR had ik een schemavoorstel op zak. Wij naar de 
Landesjugendpastor die zei: ga met de Jugendpastor van Rostock  praten. Zo 
groeien contacten. We moesten elkaar kunnen vertrouwen anders  ging het niet. 
Ik moest wel elke keer een visum kunnen krijgen voor overleg. Vertrouwen was 
in de DDR nu niet direct vanzelfsprekend en ik zat in de groep voor de regering 
niet direct positieve mensen. We maakten  een brief voor de DDR-regering. Ver-
scheurden deze, ik reisde optimistisch af. In Groningen vroeg ik een paar men-
sen mee te werken aan dit project. We schreven de brief aan de DDR regering en 
zorgden dat het er officieel uit zag. Toen was het afwachten. We werkten het 
project uit, zaten met de kerkenraad van Groningen om tafel. Het werd de thuis-
basis van het congres. Alles liep vlot, behalve, tja dat uitreisvisum van de DDR-
pastor….. Sytze Camping, collega, vriend en stimulator van het congres zei: 
krijgt hij hem niet, dan haal ik zijn rede op. Alzo geschiedde. 
 
Grote teleurstelling. Wat nu? We zouden het nog eens proberen  en dan ook Jo-
chen uitnodigen. Beide uitnodigen want twee weigeren… dus wel! Zeker, we zou-
den het contact niet verliezen, we zagen elkaar regelmatig. Ze waren blij met het 
uitgewerkte materiaal van het congres. Daar konden ze wat mee, maar tja, dat 
bedoelden we niet. Zwaar denken in het huis op de oude stadsmuur in Rostock, 
heel goed oppassen dat we geen fouten maakten want niemand mocht proble-
men  krijgen. Veel gelachen werd er ook, vele moppen rolden voorbij.  Toch 
kwamen er problemen, al werd mij door de Landersjugendpastor  verzekerd dat 
het congres niet de schuld was, wat Jochen betwijfelde.   
 
Dan wordt Herr Pastor Joachim Gaugh uit Rostock zomaar president van Duits-
land. Of hij er geschikt voor is, zal de tijd leren, maar ik mag toch wel grinniken 
denk ik zo. Of wij dit toendertijd voor mogelijk hebben gehouden? ? Nee, abso-
luut niet. Wij wilden alleen maar een visum voor deze mens. Om je dood te la-
chen!!  
 
Anneke van Kalker 
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Kerkdiensten Haren 
 
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 
 
Zondag 10 juni 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
ds. R.J. Immink 
 
Zondag 17 juni 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
Zondag 24 juni 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
ds. R.J. Immink 
 
Zondag 1 juli 
10.00 Ds. F.R. Fennema 
 
 

Andere activiteiten 
 
Vrijdag 25 mei 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Dinsdag 5 juni 
19.45 Kerkenraad 
 
Dinsdag 12 juni 
14.30 Theedrinken met thuisblijvers 
 
Woensdag 13 juni 
19.30 Redactie Gemeenteblad 
 
Vrijdag 22 juni 
30+ Afsluiting seizoen 
 
Vrijdag 29 juni 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst 17 juni 2012 
 
Volgens preekrooster gaat op deze 
datum voor zr. H.P. Kieft-van der 
Sande. 
Deze dienst zal zij voorbereiden sa-
men met de leden van de bijbel-
gesprekskring. Tevens zullen de le-
den enkele onderdelen van de dienst 
voor hun rekening nemen.  
 
De bijbelgesprekskring komt in het 
winterseizoen zo eens per drie weken 
op woensdagavond bijeen. Afgelopen 
winter is met name gelezen uit het 
boek Handelingen. In de dienst van 
17 juni zullen aan de orde komen het 
koninkrijk van God en het gemeente-
leven. Uiteraard hebt u in de open 
ruimte gelegenheid om hierover iets 
te delen.  
 
U bent van harte uitgenodigd om de-
ze experimentele dienst te bezoeken. 
 
Roelof Nienhuis 
 
 

Vervolg jaarverslag 2011 
 
Zusterkring Haren 2011,  verslag 
door Ria Dijkman, secretaris 
 
We komen één maal per maand sa-
men op maandagmiddag. De zuster-
kring heeft 20 leden, waaronder ook 
een aantal leden uit Groningen.  
Per activiteit is de gemiddelde op-
komst 16 zusters. Naast middagen 
met eigen inbreng, (in januari en 
september) waren er dit jaar bij-
voorbeeld.: 
• 14 februari, Mw. Celine Fenijn, 

met gedichten 
• 14 maart, Mw. Nynke Hoogland, 

over Zorg 
• 11 april, ds van der Werf, Pasen 
• 3  mei, Afsluiting seizoen, wande-

lavond in Sassenhein 
• 31 augustus, Start seizoen, reis-

je: deze keer eten bij Ni-Hao + 
vaartochtje  
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• 10 oktober, Mw. Hansje Hazewin-
kel, kindertehuis Curaçao 

• 7  november, Boekbespreking 
door Fenna Tilstra 

• 28 november, Liturgiekaartjes 
voor adventsavond, en een kleine 
"high tea", vanwege ons 45-jarig 
bestaan in december! 

 
Op 13 december verzorgden we de 
adventsavond. Met de collecte op 
deze avond steunen we de stichting 
Doopsgezinde Vrouwen Zendings-
hulp. En via br. Jan Hoogenberg  een 
mooi Sinterklaasfeest voor heel veel 
kinderen  in Suriname. 
Op 8 februari was er de studiedag in 
Assen van de LFDZ (Doopsgezind: 
Eigen wijs, eigen weg) en in mei de 
landelijke tweedaagse conferentie in 
Mennorode te Elspeet.  
Op 6 okt. was er een besturen-
middag in Groningen  van de zuster-
kringen in Groningen en Drenthe 
(GDS gebied). 
 
 
Zondagsschool, verslag door Tonny 
van Rede 
Het in 2010 ingeslagen pad om Zr Y. 
Krol de zondagsschool structureel te 
laten ondersteunen is voortgezet in 
2011. De samenwerking bevalt zeer 
goed. Hierdoor zijn voor de ouders 
de overige zondagsschooltaken te-
ruggebracht tot een "behapbare" 
tijdsinvestering, dat tevens ten goe-
de komt aan de sfeer en uitvoering. 
Het thema "Eigen wijs, eigen weg" is 
voortgezet. De vertaalslag is ge-
maakt naar "Wie ben jij"? 
Aan de hand van een vraag als "waar 
bouw jij op", "waar word je blij van ", 
"waarom doen we gemeen" werden 
de kinderen bewust gemaakt van 
hun eigen ik. 
 
Op de viertafel in de kerk stond deze 
periode een spiegel. De gemeente-
leden konden de kinderen volgen op 
hun pad omdat elke keer een nieuwe 
wolk met de bewuste vraag en daar-
bij hun antwoorden op de spiegel 
werd geplakt. Op deze wijze hebben 

we geprobeerd jong en oud met el-
kaar in gesprek te brengen. 
Als afsluitende activiteit voor de zo-
mer hebben we een GPS speurtocht 
in Zeegse gedaan (nadat we eerst 
gesmuld hebben van een heerlijke 
high tea met de gemeente). 
Na de zomer is gestart met een su-
per activiteit, namelijk het blote-
voetenpad lopen en beleven. Dit sei-
zoen is gestart om de kerstviering 
door een kerstcommissie te laten 
voorbereiden. Dit geeft meer struc-
tuur aan de organisatie. 
 
We hebben weer van een actief jaar 
genoten en zijn blij met de nodige 
ondersteuning en met de hulp van de 
oudere kinderen die als assistenten 
helpen op de zondagsschool. 
De ‘zondagsschoolwegwijzer’ in de 
kerkzaal is nu een vertrouwd beeld  
en ook gasten zien het als een kleur-
rijke en bloeiende markering! 
 
Deelnemende kinderen  
Famke van der Berg (vanaf septem-
ber), Timke Blanksma (tot de zo-
mer), Jibbe en Kije Blanksma, Sarai 
Bounaanaa (vanaf september), 
Mayura en Maelynn Cherddilok (tot 
de zomer), Merijn en Twan Kiemel 
(vanaf september), Lynouk van Re-
de, Marien en Elciena Riepma, Jorn 
en Luuc Toxopeus, Hannah en Tine 
de Vries (vanaf september). 
 
Jeugdfonds   
Het jeugdfonds heeft in 2011 € 932,- 
ontvangen. Dat is de stand op 10 
april 2011, zo  meldden br. Piet Rei-
dinga (penningmeester) en zr. Tine-
ke Koorn-Gulmans, namens het 
Jeugdfonds in het Doopsgezind Ge-
meenteblad . De verwachting is dat 
via de girale weg nog € 45,- in 2012 
zal worden ontvangen.    
 
Wereldwerk met adoptieprogramma, 
verslag Loek en Berny Huizinga 
Er is ook in 2011 ruimschoots aan de 
verplichtingen van het adoptie-
programma van onze drie adoptie-
kinderen voldaan.   
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Het zijn Diosnel Ramon Davalos 
(Paraguay), Bryan de Oliveira Alves 
(Brazilië) en Michel Aurelio Coelho 
(Brazilië).  
 
Omdat het programma zo goed  gaat 
stellen br. Loek Huizinga en zr. Berny 
Huizinga voor deze drie kinderen ook 
voor 2012 te blijven ondersteunen.  
 
Het adoptiejaar 2011 start met een 
batig saldo van € 339,50. Samen 
met de maandelijkse opbrengsten 
van de thermometer ad € 528,97 en 
de kerstcollecte ad € 45,47 en na 
aftrek van € 15 voor het tarief  ba-
sispakket  noteren we voor 2011 een 
totaalbedrag van € 898,94. Na af-
dracht van € 600,- voor de  drie 
adoptiekinderen aan zuster Sjoukje 
Wethmar van het adoptieprogram-
ma,  start 2012 met een batig saldo 
van € 298,94.  
Namens ons allen gaat dank uit naar 
Loek en Berny Huizinga voor deze 
inzet en continuïteit, onze contact-
personen namens het Doopsgezind 
Wereldwerk Adoptie-programma. 

 
30+ kring, verslag door Ellen van 
Agthoven 
De 30+ club kwam in 2011 6x bij 
elkaar. De club bestaat uit een con-
stante groep  namelijk Hendrik 
Blanksma, Anne-Geertje Hoekema, 
Frans Riepma, Marianne Jansen, Ine-
ke Hetebrij, Tonny van Rede en Ellen 
van Agthoven. Marjolein Uitham 
heeft zich ook weer bij de groep ge-
voegd. Met elkaar bedachten we de 
invulling van de avonden, voor elk 
wat wils en gevarieerd. 
In 2011 bekeken we met elkaar een 
film, we bespraken het boek “De al-
chemist” van Coelho en we spraken 
2x over de gemeente, geloven en 
inspiratiebronnen. De avonden waren 
om de beurt bij iemand thuis. 
 
Voor de zomervakantie 2011 sloten 
we het seizoen af met een gezellig 
etentje, waarbij ook de partners die 
wilden welkom waren. Het jaar 2011 
sloten we af met een borrel. 

Met drukke agenda’s van iedereen is 
het moeilijk om de groep op een 
avond  compleet te krijgen. Toch zijn 
de avonden heel waardevol, er zijn 
discussies, verrassende gedachten-
gangen die gedeeld worden, ideeën 
die om uitvoering vragen en gezel-
ligheid. 

 
Doopsgezind Gemeenteblad 
Groningen en Haren, verslag Loek 
Huizinga 
Het gemeenteblad is in 2011 weder-
om 12 keer verschenen. Van de 
twaalf hoofdartikelen werden zeven 
door eigen predikanten aangeleverd.  
Overige artikelen werden, op verzoek 
van de redactie, door predikanten 
van buitenaf aangeleverd.  
 
De speciale rubriek ‘De Bijbel nader 
bekeken’, werd voornamelijk door de 
eigen predikanten van inhoud voor-
zien. Een prachtig resultaat! 
Ook in 2011 waren de volgende on-
derdelen in handen van:  
• redactie DGH zr. Jantiena Durksz 

en Loek Huizinga  
• redactie DGG zr. Jetty Tuinstra  

en Edith de Jonge 
• lay-out: zr. Ellen van Drooge (lid 

DGG) en br. Frans Riepma (lid 
DGH) 

• druk: br. Dirk Tuinstra (lid DGG) 
 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
(ADS) 
Br. Anco de Vries is namens onze 
gemeente ook de afgevaardigde in 
2011 naar de Broederschaps-
vergadering (BV) van de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit (ADS), de 
GDS en de Raad van Kerken in Ha-
ren.  
 
Afdracht aan de ADS gaat per lid  en 
bedraagt  in 2011 € 18,-. Verder is 
er een bijdrage vastgesteld die is 
gerelateerd aan de opbrengsten van 
het vermogen van de gemeente. Dit 
percentage bedroeg in 2011 18,5%.  
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Groninger Doopsgezinde Sociëteit 
(GDS) 
Er worden diverse bijeenkomsten 
door de GDS georganiseerd o.a. in 
onze Vermaning te Haren. Zo is er op 
26 nov. een bijeenkomst met als 
thema: Regionalisering. Voorts zijn 
zr. Tine de Boer  als voorzitter en 
Han Boter als penningmeester aan-
getreden. Ook is de begroting 2011 
redelijk solide, hetgeen o.a. komt 
omdat de afdracht van deelnemende 
gemeenten (eindelijk) is verhoogd.  
 
Ook in 2011 wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van ondersteuning van zr. 
Yvette Krol op het  punt van de zon-
dagsschool en ouders.  Voorts ver-
richt Yvette Krol het regionaal 
jeugdwerk  met als tastbaar resultaat 
de regioweekenden voor 12 tot16 
jarigen. In 2011 was wederom één 
regioweekend in onze eigen verma-
ning gepland maar dat ging wegens 
te geringe deelname helaas niet 
door.  
Met de inzet van ds. Jacob Kikkert 
voor ondersteuning van extra op-
bouwwerk in onze gemeente is in 
2011 nog geen concreet begin ge-
maakt. Wel heeft ds. Kikkert zich ook 
weer ingezet in 2011 voor de tot-
standkoming van de 40-dagen ka-
lender.  
 
Raad van Kerken (RvK) Haren 
De RvK is de drijvende kracht achter 
de oud-papier actie op zaterdag-
ochtend in Haren, althans de leden 
van de aangesloten gemeenten. De 
oud papier actie is een succes.  In 
2011 is onze gemeente aan de beurt 
voor een bestemming van het 
projectgeld van € 7.500. 
Het voorstel van onze gemeente voor 
bestemming oud-papier geld is het 
project LINDA, Licht in Donker 
Afrika, wordt op de najaarsleden-
vergadering aangenomen.  
Het project zorgt voor weeskinderen 
die nergens anders meer terecht 
kunnen. Ze krijgen kleding en 
kunnen deelnemen aan leertrajecten.  

Een vertegenwoordiger van het 
project is bereid t.z.t. een toelichting 
op dit project te geven. In 2013 mag 
de DG Haren wederom een project 
nomineren. 
  
Naast oud papier organiseert de RvK 
het ‘Avondgebed’ op de laatste 
vrijdagavond van de maand  in de 
dorpskerk. In de dienst gaat de 
dominee of pastoraalwerker voor van 
één van de deelnemende kerken. De 
inzet namens onze gemeente wordt 
vooral verzorgd door zr. Heleen Kieft 
van der Sande.  

 
De Raad van Kerken in Haren start 
ook vrijwel elk jaar in september de 
voorbereidingen  voor de Volkskerst-
zang in het Boeremapark. Timing 
van het evenement is ongelukkig, 
gegeven de drukke kerstvieringen 
door de lid kerken in Haren. Om ver-
schillende redenen waaronder het 
karakter van de bijeenkomst (ach-
terhaald) en het tijdstip van uitvoe-
ring, heeft de DG Haren doen beslui-
ten niet aan de voorbereidingen en 
uitvoering mee te werken. Bovendien 
valt de kerstzang dit jaar samen met 
onze gezinskerstviering op 18 de-
cember. 
 
Kerkgebouw 
Kerkmeester br. Geert Christians 
draagt zorg voor het goede onder-
houd van de gebouwen. In 2011 is 
wederom  grondig onderhoud zoals 
schilderwerk niet aan de orde.   
 
Naast onderhoud is het wellicht ook 
aardig om te noemen dat ons kerk-
gebouw in januari 2011 is gebruikt 
voor een reünie van de Santiago de 
Compastella-gangers. Br. Renze Yet-
senga is overtuigd fietser en heeft dit 
parcours reeds per fiets afgelegd en 
nu is er dan ook een heuse reünie. 
Misschien een inspiratie voor ande-
ren in onze gemeente? Eerst maar 
eens  de Mennofietstocht  naar Noord 
Duitsland proberen! 
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Doopsgezinden landelijk 
In 2011 viert heel doopsgezind Ne-
derland het Doopsgezinde jubileum-
jaar. Dat bestaat o.a. uit de exposi-
ties “Doopsgezind Mijn Passie’, ‘Do-
perse diaspora en een Doperse Erfe-
nistour  en Mennofietstocht. Ook 
wordt er een Mennonight voor jonge-
ren georganiseerd. Het landelijke 
hoogtepunt van de diverse vieringen 
wordt bereikt op 16 t/m 18 septem-
ber als de Landelijke Manifestatie in 
Mennorode te Elspeet wordt gehou-
den. Enkele honderden gelijkgestem-
den stromen samen om het jubileum 
te vieren! 
 
In het kader van het landelijke pro-
ject Doopsgezind Mijn Passie, wordt 
per gemeente een boekje uitgegeven 
dat gaat over haar leden, gemeente 
en passie. Ook onze gemeente wordt 
benaderd, en dat resulteert in een 
mooie beschrijving van onze ge-
meente door br. Frans Hazewinkel, 
en een aantal treffende foto’s van 
o.a. zr. Tonny van Rede en br. Frans 
Riepma. Onder andere van de jubile-
umdienst in Haren en de zondags-
schoolkinderen. Als  sluitstuk komt 
een mooie foto van zr. Lida Wouds-
ma  prominent op de omslag van ons 
Passie boekje! 
Ook in 2011 is het thema in de 
doopsgezinde broederschap Eigen 
Wijs, Eigen Weg!  In dat kader wordt 
door de Friese Doopsgezinde Socië-
teit een liedbundeltje met 7 nieuwe 
liederen uitgegeven; voor wie vogel-
vrij wil zingen! 
 
Kerkenraad  
H.J. Blanksma, secr. 

 

 

Adoptieprogramma 
Uit de thermometer ontvingen we 
over de maand april een bedrag van 
€  43,55. Met dit bedrag erbij is de 
stand gekomen op €  543,40. 
           
L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp

Thuisblijvers in de  

vakantietijd 
 

In de zomermaanden liggen allerlei 
activiteiten stil. Velen zullen op va-
kantie gaan, maar er zijn ook thuis-
blijvers! Daarom net als het vorige 
jaar: een ontmoetingsmiddag.  
 
Deze is bestemd voor een ieder die 
zin heeft, samen gezellig een kopje 
thee te drinken en wat bij te praten.  
De eerste middag is gesteld op 
dinsdag 12 juni a.s. om 14.30u., 
bij de zorgboerderij "De Mikkel-
horst" aan de Klaverlaan 37 te Ha-
ren. 
Opgave is niet nodig. Is het vervoer 
een probleem, dan even een tele-
foontje naar 050-3093242 of 0598-
324663, dan proberen we dit op te 
lossen. Graag tot ziens. 
  
Namens de zusterkring, 
Ria Dijkman 
 

Opbrengst collecten  
 
Ter informatie zijn hierna opgeno-
men de collectedoelen en de hiervoor 
ontvangen bedragen uit de afgelopen 
periode. 
• 18 maart: Jongerenwerk DCG  

€ 61,90 
• 25 maart: AKC € 26,20 
• 8 april: AKC € 85,45 
• 15 april: Friese monumenten  

€ 43,40 
• 22 april: Friese monumenten  

€ 47,10 
• 29 april: Kinderherstellingsoord 

Siloam op Curacao € 54,00 
• 6 mei: Kinderherstellingsoord  
     Siloam op Curacao € 72,90 
 
De boekhouder draagt er zorg voor 
dat de ontvangen bedragen naar de 
betreffende doelen worden overge-
maakt.   
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ZomerAcademie en vakanties op Buitengoed Fredeshiem 
 

Wanneer je bij Steenwijk over de Bultweg door de poort van bomen naar Fre-
deshiem rijdt, neem je afstand van dagelijkse beslommeringen en treed je een 
andere wereld binnen. Je hoeft even niets. Tijd om stil te staan. Tijd om te ge-
nieten. Gun u zelf u die tijd van genieten en ontspanning en meld u aan voor één 
van de boeiende weekend- en vakantiearrangementen of voor de inspirerende 
ZomerAcademie van Buitengoed Fredeshiem.  
 
Seniorenvakantie: Tintelende Zomerverhalen zat 7 – zat 14 juli  
Vakantiekaarten beginnen vaak met de zin ‘Met de Groeten uit…’. Deze week 
kunt u de groeten doen vanuit bijv. Giethoorn, Luttelgeest en Nieuw Buinen. Laat 
u zich bijvoorbeeld de tintelende fruitsappen goed smaken tijdens uw bezoek aan 
het Fruitbedrijf van de familie Verhage in Luttelgeest. Incl. rondleiding, videopre-
sentatie en boerderijwinkel. Gieterse Groeten kunnen gedaan worden bij een 
(overdekte) rondvaart door en om Giethoorn en een bezoek aan museumboerde-
rij ’t Olde Maat Uus. In de werkplaatsen van het 400 jaar oude Royal Goede-
waagen in Nieuw Buinen kunt u aanschouwen hoe aardewerk van het bekende 
Delfts blauw tot Art Nouveau wordt vervaardigd. Verhalen van o.a. vertelster 
Mieke van Oostveen, muziek, het wandelen van het Inspiratiepad en tintelende 
bijdragen van de leiding completeren deze vakantie. Leiding: Tineke Weidema en 
Tineke Huijing.  
 
Fiets&Wandelvakantie    vr 20 – vr 27 juli 

Een heerlijk afwisselende week vol met interessante en leuke dingen. Onze gid-
sen leiden u tijdens fietstochten langs geschiedenis, kunst, ambacht en leuke 
dorpjes, waarbij u tevens kunt genieten van de prachtige natuur. Naast het fiet-
sen kunt u ook heerlijke wandelingen maken. U verblijft deze week op comforta-
bele kamers in de gastenverblijven Stins & State; de maaltijden worden geser-
veerd in Restaurant Vondel. Fietstochten van 20 tot ca. 55 km. U kunt uw eigen 
fiets meenemen, maar fietsen (ook tandems of elektrische) zijn tevens te huur. 
Leiding: Ab en Hannie van Dijk.  
 
Summer Academy  vr 24 – wo 29 augustus 

Leeftocht voor Onderweg en Buitengoed Fredeshiem starten gezamenlijk een 
nieuw programma onder de titel ‘Summer Academy’. De titel verwijst naar zo-
mercursussen op academisch niveau. In dit programma bieden wij de deelne-
mers en de docenten de gelegenheid om (nu eens) diepgravend in te gaan op 
levensbeschouwelijke, religieuze en historische thema’s. Voor deze eerste Sum-
mer Academy hebben wij de volgende docenten bereid gevonden met de deel-
nemers op reis te gaan.  

- dr. Annine van der Meer : Van Venus tot Madonna – leer de taal van de 
verborgen Moeder weer spreken 

- drs. Jacob Slavenburg : Hermes door de loop der eeuwen 
- dr. John van Schaik : Het allervroegste christendom: christenen tussen jo-

den, Grieken en ketters 
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De Summer Academy omvat boeiende en verdiepende lezingen, plenaire bijeen-
komsten met de drie docenten en een gezamenlijke dienst, maar ook tijd om te 
wandelen, te fietsen en te genieten van de fraaie omgeving, smakelijke maaltij-
den, een goed glas wijn en elkaars gezelschap. Vraag het uitgebreide program-
ma aan of kijk hiervoor op onze website www.fredeshiem.nl. Wij nodigen u van 
harte uit om mee onderweg te gaan. 
 

 
Belangstelling? Bel of mail ons: tel. 0521-535100 / info@fredeshiem.nl. Onze 
medewerkers staan u graag te woord. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws en aanbiedingen van Buitengoed Fredeshiem? Geef dan uw emailadres 
aan ons door en wij informeren u via onze email-nieuwsbrief! 
 

 

 

Buitenkans Zomerverblijf! 

Geniet van ons prachtige stukje Nederland tijdens een korte vakantie in één van 
onze comfortabele vakantiehuizen, het boerderijtje of gastenverblijven. Nu extra 
voordelig geprijsd! 
 
Weekend of Midweek-verblijf 
(periode 22 juni / 3 sept): 
- Vakantiehuis (2-6p): € 295,- 
- Boerderij Hiemsherne Voor- of Achterhuis (2-7p): € 295,- 
- Stins/State Voor- of Achterhuis (4-10p): € 495,- 
- LytsHiem (5-13p): € 395,- 
Prijzen excl. bedlinnen en verblijfsbelasting, incl. schoonmaak. 
 
Tip: maak gebruik van het zwembad, tafeltennis, jeu de boules, speelplaats, 
fietsroutes, ons restaurant en de vele mogelijkheden tot leuke uitstapjes in de 
omgeving! 
 
Weekverblijf: € 50,- extra korting op weekend + midweekprijzen! 
 
Ster-Groepsarrangement nu met extra’s 

Geniet met volle teugen van een gezellig weekend samen en laat u verwennen…. 
Nú met gratis groepsactiviteit! 

Dit aantrekkelijk geprijsde weekendarrangement is van vrijdag 15.00 tot maan-
dag 10.00 uur en is inclusief: 
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- 3 overnachtingen; opgemaakte bedden 
- zaterdag: ontbijtbuffet en 3-gangen dagmenu 
- zondag: brunch 
- koffie/theevoorzieningen gedurende uw verblijf 
- eindschoonmaak 
- gratis entree overdekt zwembad op 100m 
- reserveer nú voor 1 juli en krijg een gratis activiteit met uw groep 
cadeau, zoals een huifkartocht, klootschieten, GPS-tocht of tandemfototocht! 

Prijzen  
Stins/State (obv min 15p) € 120,- p.p. 
Boerderij Hiemsherne (obv min 10p) € 95,- p.p. 
Excl. verblijfsbelasting.  
Aanbiedingen gelden geheel 2012; reserveren vóór 1 juli a.s. 
 
 
 
 
 

 
 
Voordelig fietsen door prachtwereld 

 
Dit sportieve fietsarrangement is van maandag 15.00 tot vrijdag 10.00 uur en is 
inclusief: 
- 4 overnachtingen; opgemaakte bedden 
- ma: 3-gangen dagmenu 
- di-don: 3x ontbijtbuffet, 3x lunch (-buffet of -pakket) en 3x 3-gangendagmenu 
- vrijdag: brunch 
- koffie/theevoorzieningen gedurende uw verblijf 
- eindschoonmaak 
- gratis entree overdekt zwembad op 100m 
- reserveer nú voor 1 juli a.s. en ontvang gratis fietsroutes en kaart omgeving en 
50% korting op fietshuur!! 
 
Prijzen  

Stins/State, Voor/Achterhuis, obv min 4p: € 215,- p.p. 
Vakantiehuis, obv min 2 p: € 269,- p.p. 
obv min 4p: € 215,- p.p. 
Hiemsherne, Voor/Achterhuis, obv min 2 p: € 259,- p.p. 
obv min 4p: € 199,- p.p. 
Excl. verblijfsbelasting.  
Aanbiedingen gelden geheel 2012; reserveren vóór 1 juli a.s. 
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Wandel met ALDI vanaf Buitengoed Fredeshiem! 

 
De bekende winkelketen ALDI heeft onlangs een boekje uitgegeven getiteld 
'Wandelroutes Nederland'. Er staan 28 wandelingen in van 5 tot 17 km, incl. rou-
tekaarten, talrijke natuurweetjes en horeca onderweg. 
 
Buitengoed Fredeshiem staat op blz 22-24 prominent vermeld als startpunt voor 
de prachtige wandelroute 'Het Eeserveld'. In 7km wandelt u o.a. langs Koe & 
Kalf, de Koepel, over Heerlijkheid De Eese en het Eeserveld. U krijgt leuke we-
tenswaardigheden aangereikt over o.a. de bisschop van Utrecht, minister Jhr. 
Mr. Van Karnebeek, karrensporen en het Inspiratiepad. U kunt de wandeling pri-
ma combineren met een bezoek aan ons Restaurant Vondel of terras. De moeite 
waard dus! 
 
Het boekje is te koop bij de ALDI à € 2,99 maar de route vanaf ons kunt u ook 
gratis verkrijgen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 
Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 (be-
reikbaar 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 (be-
reikbaar b.v.k. op maandag tot en met 
donderdag tussen 8:30 en 9:15. Ook op 
andere momenten kunt u mij thuis tref-
fen 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. Dia-
conaal Fonds v.d. Doopsgezinde Ge-
meente, 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 
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