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Elkaar de hand reiken over grenzen heen 

 
Eén keer in de zes jaar komen de Doopsgezinden uit Europa bijeen op de MERK, 
de Mennonietische Europäïsche Regional Konferenz. Afgelopen 17 tot en met 20 
mei op een heel bijzondere plek in het Zwitserse Emmental. Drie eeuwen geleden 
trokken vervolgde Dopersen over de rivier de Aare en de Rijn naar de 
Nederlanden om te proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Sumiswald was 
nu de plek waar 850 deelnemers uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en 
Nederland zich verzamelden om vier dagen na te denken over dat belangrijke 
thema: Elkaar de hand reiken over grenzen heen en dat nog wel op veel 
terreinen van ons leven. Tegelijkertijd waren ook veel zusters en broeders uit de 
Wereldbroederschap aanwezig: in totaal werden 36 nationaliteiten geteld. Zelf 
was ik in de bevoorrechte positie om namens de A.D.S. ons land te 
vertegenwoordigen in het Programmkomitee. Drie jaar hebben we intensief 
gewerkt aan de voorbereidingen.  

 
De eerste dag, Hemelvaartsdag, stond in het teken van Elkaar de hand reiken 
over grenzen heen omdat God ons ruimte geeft. Een grote viering in de enorme 
sporthall van Sumiswald, met prachtige liederen en het delen van brood en 
druivensap. We maakten kennis met de perfecte Zwitserse organisatie van dit 
geheel. Zelf hadden we een mooi bed & breakfast adres in Langnauim Emmental, 
waar ook de Alttäufergemeinde bijeenkomt.  
 
De tweede dag droeg als thema Elkaar de hand reiken over grenzen heen omdat 
Gods geest ons leven geeft. ’s Morgens nadenken over onze eigen grenzen. Zich 
afsluiten voor anderen is gemakkelijker, gebruikelijker en geeft meer zekerheid. 
Hoe gaan we zinvol met onze eigen grenzen om? Hoeveel eigen initiatief is 
vereist en hoe werkt God bij het contact met anderen? Een creatieve 
themaochtend met zingen, bijbelstudie en een podiumgesprek waarbij ik ook was 
ingeschakeld en kon vertellen hoe wij in ons land grenzen proberen te verleggen. 
’s Middags gelegenheid om excursies te maken naar o.a. het Fankhaus, een 
grote boerderij waar de Dopersen zich in een doodlopend dal konden verbergen 
ten tijde van de (wrede) vervolging: het zogenaamde Täuferversteck. In de 
boederij is een permanente expositie met een tijdslijn om aan te geven hoe het 
de Mennonieten in Europa in al die eeuwen is vergaan. Zelf leidde ik die middag 
een workshop over hoe de theoloog Dietrich Bonhoeffer tijdens zijn leven 
grenzen verlegt en hoe hem dat uiteindelijk zijn leven heeft gekost. 
 
’s Avonds weer een plenaire zitting met verhalen uit het leven en uit de hele 
wereld. Uitermate boeiend om te horen hoe mensen overal ter wereld proberen 
grenzen te verleggen en vooroordelen uit de weg ruimen. 
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Zaterdag eenzelfde soort indeling van de dag, met deze keer het verhaal uit 
Johannes 4, De Samaritaanse vrouw en Jezus bij de bron als dagtekst: Elkaar de 
hand reiken over grenzen heen omdat Jezus iedereen een kans geeft.  
’s Middags weer excursies en een serie workshops, waarbij in de Frei 
Evangelische Gemeinde Korneel Roosma-de Vries het solotoneelstuk Anne 
Zernike speelde en ’s avonds tijdens de fantastische ‘bonte’ avond daaruit een 
fragment naar voren bracht. Dat was tegelijk onze Nederlandse inbreng. 
 
Zondag de grote slotviering, waarbij ook de leden van de grote 
Alttäufergemeinde Emmental en andere Doopsgezinde Gemeenten uit Bern en de 
Zwitserse Jura aanwezig waren. Elkaar de hand reiken: Ja, en ga dan op weg 
met Gods zegen. De ruim 70 volwassen deelnemers uit Nederland en 30 
jongeren keerden daarna enthousiast terug naar huis. De jongeren hadden hun 
eigen programma zeer gewaardeerd, met de zaterdagavond in hun grote tent 
een waar hoogtepunt. De al in Nederland samengestelde band zorgde voor een 
geweldig swingende avond. Met veel voldoening zie ik terug op deze MERK en 
het van tevoren soms wat angstig afvragen: Zal dit thema de deelnemers 
voldoende boeien? Die angst bleek volledig ongegrond. 
Over zes jaar zal de volgende MERK in Frankrijk gehouden worden, waarschijnlijk 
in de Elzas (regio Straatsburg). Maar over drie jaar staat er eerst de wereldwijde 
ontmoeting op stapel: het Doopsgezind Wereldcongres in Pennsylvania (USA). 
 
Renze Yetsenga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Langs deze weg zeg ik u heel hartelijk 
dank voor de gelukwensen die ik van u 
mocht ontvangen, nadat ik 27 april op 
het stadhuis in Groningen uit handen van 
burgemeester Peter Rehwinkel de 
versierselen ontving horend bij de 
onderscheiding Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.  
 
Renze Yetsinga
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Over bidden 

 
Een tijdje geleden zag ik in een etalage van een boekwinkel een boek liggen met 
de titel ‘De mooiste gebeden’.  Daarnaast lag een kaartje waarop stond dat het 
boek sterk in prijs was verlaagd. 
Ik moest toen denken aan het verschijnsel dat tegenwoordig wel 
gebedsverlegenheid wordt genoemd. 
 
Voor veel mensen, ook binnen de kerk, is bidden niet vanzelfsprekend meer en 
moeilijk geworden. 
 
Wat is bidden eigenlijk? 
 
Waarom bidden we?  
 
Waar gaan de woorden en 
gedachten van ons gebed heen? 
Praten we niet gewoon tegen 
onszelf om onze gedachten op 
een rijtje te zetten? 
 
Of is er toch Iemand Die luistert? 
En als we geloven dat God ons 
hoort, wat kunnen we dan van 
God verwachten met ons gebed? 
Gaat het om een God Die ons 
tegemoet komt in onze 
verlangens? 
Of om een God Die van verre ons 
lot bepaalt? 
 
Oude vragen, zo oud als de 
mensheid. 
De antwoorden hierop hebben 
alles te maken met hoe we de 
mens zien en hoe we God zien, 
met ons mensbeeld en ons 
godsbeeld.  
 
Als we de bijbel lezen, wordt het 
steeds weer duidelijk Wie God 
voor ons wil zijn. 
En ook Zijn Naam openbaart Wie 
Hij is.  
 
Je kunt zeggen dat Zijn Wezen in 
Zijn Naam besloten ligt. 
God maakt Zich aan Mozes bekend als Jahweh: Ik ben die Ik ben. Ik ben er als 
degene die er is. Wat je ook overkomt en waar je ook terecht komt: Ik ben erbij. 
Ik ben erbij: een Naam als een belofte. 
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Wie God voor de gelovige Israëlieten was, kunnen we misschien nog het beste te 
weten komen door de psalmen te lezen. 
Behoeder, Herder, Schuilplaats en nog veel meer namen die redding en heil 
geven, worden als beeld gebruikt. 
Hij is de Aanwezige, op wie we altijd kunnen vertrouwen. 
 
Het is geen wonder dat de psalmen behalve in de synagogen, vanaf het ontstaan 
van de christelijke kerk gebruikt worden in de eredienst. 
De psalmen zijn er een voorbeeld van hoe mensen zich persoonlijk verbonden 
kunnen voelen met God. 
Maar ook hoe ze God soms kwijt zijn en zoeken en roepen om Zijn 
Aanwezigheid. 
 
Alles wat zich in een mensenleven kan voordoen, verwondering, dankbaarheid, 
klacht en vreugde, wanhoop en troost, komt in de psalmen aan de orde. In één 
en dezelfde psalm lees je soms eerst over wanhoop, de dichter ziet het niet meer 
zitten.  
 
En dan, in dezelfde psalm, is er de ommekeer. Alsof er plotseling weer hoop is. 
Soms is die verandering er door zich te herinneren, te gedenken wat men op 
andere momenten voor goeds van God heeft ervaren. 
Ik denk dat Bonhoeffer gelijk heeft als hij zegt dat de psalmen er zijn om te 
bidden. 
 
Bidden is soms moeilijk. 
Dat heeft diverse oorzaken. 
Past het niet meer bij de moderne Westerse cultuur? 
Bidden past waarschijnlijk beter bij de mens die, zowel in voorspoed als in 
tegenspoed, een zekere afhankelijkheid voelt, dan bij de autonome, mondige 
mens van vandaag. 
Deze redt zich goed zonder gebed. 
 
Ik denk dat de grootste zorg in eerste instantie niet is of God mij wel hoort maar 
of ik God hoor. 
Niet de woorden die we uitspreken op een bepaald moment van de dag vormen 
de essentie van het gebed, maar het verlangen dat God in ons leven aanwezig 
wil zijn. 
 
Het gebed is dan niet beperkt tot een bepaald moment van de dag maar het gaat 
om een bepaalde manier van leven.  
Je zou het ‘wandelen met God’ kunnen noemen. 

 

Heleen Kieft-van der Sande 

 
 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
 

 
4 
 

Kerkdiensten 

en activiteiten 
 
 
 
 

Zondag 24 juni 10.00 uur Buitendag 
 
Zaterdag 30 juni 12.00–14.30 uur  Wijkbijeenkomst buitengebied 

(wijk 32) 
   14.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag 1 juli 10.00 uur Kerkdienst met zr. Y. Krol 
    
Dinsdag 3 juli 10.00 uur  Koffieochtend 
   19.30 uur Kerkenraadsvergadering 
Zaterdag  7 juli 14.00 uur Openstelling kerk  
Zondag 8 juli 10.00 uur Kerkdienst met br. D. Verbruggen 
     
Zaterdag 14 juli 14.00 uur Openstelling kerk  
Zondag 15 juli 10.00 uur Kerkdienst met ds. Chr. Duhoux-Rueb 
    
Zaterdag 21 juli 14.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag 22 juli 10.30 uur Kerkdienst met Kleine Oecumene in de 

Remonstrantse kerk met ds. L.J. Lijzen 
 
Donderdag 26 juli 18.00 uur  Maaltijd in de Mennozaal met Kleine 

Oecumene 
Zaterdag 28 juli 14.00 uur Openstelling kerk   
Zondag 29 juli 10.00 uur Kerkdienst met Kleine Oecumene in de 

Lutherse kerk met ds. S. Freytag 

Buitendag 24 juni, 10.30 uur tot ca. 14.00 uur  

 
Op zondag 24 juni trekken we met de hele gemeente! op naar Noordhorn voor 
de viering van onze slotzondag en tevens buitendag. 
 
Het thema van die dag is ‘Op weg...naar de zomer’. De zomer is bij uitstek 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 
betrekken op onszelf en het samen gemeente-zijn. Een uitnodiging volgt nog. 
De buitendag begint met een kerkdienst 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 
gebruiken we wat later de lunch. 
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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 zullen maken. 
U kunt zich daarvoor opgeven via Albert Visser. 
Opgeven kan vanaf nu per e-mail of via de intekenlijsten in de kerk, tot uiterlijk 
22 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  buitengebied (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 gezorgd. Ds Jacob Kikkert zal deze bijeenkomst 
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 
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Oecumenisch zomer-programma van de 

binnenstadskerken 21 juli t/m 3 september 2012 

 
Huis van God, huis van mensen 

 
Voor u ligt een brochure met een aantal activiteiten en bijeenkomsten in 
verschillende kerken in de zomerperiode. Sinds vele jaren hebben we een 
samenwerking van de zogenaamde Kleine Oecumene (Evangelische 
Broedergemeente, Doopsgezinden, Lutheranen, Remon-stranten en Vrijzinnig 
Protestanten).  
 
Voor het derde jaar doen ook de Nieuwe Kerk (protestantse wijkgemeente) en de 
Martinus-parochie (rooms-katholiek) er aan mee en daarnaast de Oud Katholieke 
kerk, de Russisch orthodoxe kerk en de Anglicaanse kerk. Naast de gezamenlijke 
vieringen van de Remonstrantse, Lutherse, Doops-gezinde en Vrijzinnige 
gemeenten, hebben de andere kerken hun eigen vieringen.  
 
Afgelopen jaren waren de thema ’s voedsel (2010) en water (2011). Dit jaar is 
het thema “Huis van God, huis van mensen”. We kunnen hierbij denken aan de 
gemeente of de kerk als huis van God, we denken ook aan huisvesting, aan 
ruimtebeleving enzovoorts. Op verschillende wijze willen we “het huis” deze 
zomer centraal stellen. Met een diaconaal project, met een film, met 
koffieochtenden, met een maaltijd. U bent van harte welkom. 
 
Collectedoel - We collecteren deze zomer in de oecumenische diensten voor het 

“Hospice” Gasthuis Groningen aan de Eendrachtskade. 

 
“Ieder leven eindigt met de dood. Een overlijden is altijd verdrietig maar kan 
desalniettemin het aanvaardbare einde zijn  van een natuurlijk proces. Dat is 
alleen mogelijk als de stervende in dit proces een hoge mate van autonomie 
heeft. Vaak geeft de stervende aan dat hij of zij de laatste fase van het leven in 
het eigen vertrouwde thuis wil doorbrengen. Maar er kunnen redenen zijn  dat dit 
niet mogelijk is. Men kan dan kiezen voor een verblijf in het hospice “Gasthuis 
Groningen”. De vrijheid van de gasten staat centraal. Meer dan 125 
gespecialiseerde vrijwilligers zetten zich in om er voor te zorgen dat de gasten 
hun leven kunnen beëindigen op de wijze die zij zelf voor ogen hebben.”  

Adressen 

Doopsgezinde Kerk:  
Oude Boteringestraat 33 

Evangelische Broedergemeente: 
  Fonteinkerk, Eikenlaan 255 
Evangelisch-Lutherse Kerk: 

Haddingestraat 23 
Remonstrantse Kerk:  

Coehoornsingel 14 
Pelstergasthuiskerk (Vrijzinnig Protestanten): Pelsterstraat 43 
St. Joseph Parochie, Radesingel 4 
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 
Russisch Orthodoxe Kerk, 
  Ganzevoortsingel 2 
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Activiteiten 

 
Dinsdag 24 juli, 10.00 uur Plaats Remonstrantse kerk 
Oud huis in vernieuwde jas 

De remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel, gebouwd in 1882-83, is sinds 
2006 het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken. Maar ook de 
Remonstrantse Gemeente in Groningen blijft het gebouw intensief benutten. 
De verbouwing (2004-06) heeft een boeiende mix van oud en nieuw opgeleverd, 
met als markante uiting de aangebouwde traptoren aan de straatzijde. Dit 
verhaal wordt verteld en er zal een rondleiding zijn. Ook het (ontstaans)verhaal 
van de remonstranten in Groningen komt aan bod. 
 
Donderdag 26 juli, 18.00 uur Plaats: Doopsgezinde kerk 
'Een gastvrij huis', gezellige maaltijd met bijbelse allure.  
Na de maaltijd zingen we gezamenlijk een uurtje uit de rijke liederenschat van 
de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters). De liederen worden kort 
toegelicht door Arnold van Dam, ze zijn zo gekozen dat iedereen ze kan 
meezingen. Kosten: 3 euro 50. Opgave, vragen en eventuele dieetwensen:  
gjbrusewitz@gmail.com  
of 050-8500387.  
 
Dinsdag 31 juli, 14.00 uur. Plaats Russisch Orthodoxe Kerk 
Rondleiding in de Russisch Orthodoxe Kerk door Vader Onufry.  
Vader Onufry zal vertellen hoe orthodoxe gelovigen uit diverse landen ver weg 
hier in Groningen in de loop van de tijd hun geestelijk tehuis vinden rond de 
gemeen-schappelijke orthodoxe liturgie en het agapen naar afloop in de 
trapeza/koffieruimte. Dit zal worden toegelicht aan de hand van de 
ontstaansgeschiedenis van de parochie en het nieuwe fotoboek. 
 

 
 

Dinsdag 7 augustus, 10.00 uur  Plaats Luthersekerk. 
Gods huis – een rondgang in de beleving van een kerkruimte 
Wanneer we in een kerk komen, komen we in een ruimte van God, een ruimte 
waarin de eredienst gevierd wordt. Die ruimte, die omgeving doet iets met ons. 
Meestal zijn we ons hier weinig van bewust. Deze ochtend gaan we deze beleving 
van de ruimte verkennen. Ds. Freytag verteld over aspecten van het beleven van 
een kerkelijke ruimte en zal u aan de hand van kleine opdrachten dit ook zelf 
laten ervaren. Na deze ochtend zult veel bewuster uw eigen kerkruimte 
waarnemen.   
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Dinsdag 14 augustus, 10.00 uur Plaats: Pastorie St. Jozefkathedraal 
Rondleiding in de St. Josefkathedraal 
Het thema is dit jaar: Huis van God, huis van mensen. Van een kerk in de R.K. 
traditie zeggen we dat zij is: Huis van God, poort van de hemel (genesis 28,17). 
 
U krijgt een rondleiding door de fraaie St. Jozefkathedraal die dit jaar 125 jaar 
oud is. Daarna drinken we koffie in de pastorie en krijgt u nog een dvd over de 
kerk te zien ter afsluiting. 
 

 
 
Dinsdag 21 augustus, 10.00 uur Plaats Nieuwe Kerk 
Ook de stad heeft vele woningen 

Rondwandeling langs de bezienswaardigheden in Stad. Aansluitend in de kerk om 
11.15 uur een lezing over dit onderwerp met koffie. 
Donderdag 28 augustus, 10.00 uur. Plaats: Het Eigen Huis, Herebinnensingel 
7  
Een koninkrijk vol sloppen 
Naar aanleiding van het boek van Auke van der Woudt vertelt dsImmink over de 
woonomstandigheden in de steden van de 19e eeuw.  

Onze gezamenlijke Kerkdiensten/ Vieringen: 
Let op de verschillende 
aanvangstijden: 
 

22 juli    Remonstrantse kerk,  

Ds. L.J. Lijzen aanvang 10:30 uur 

29 juli       Evangelisch-Lutherse Kerk, Ds.S. Freytag aanvang 10.00 uur 

5 augustus Evangelisch-Lutherse Kerk, Ds.S. Freytag aanvang 10.00 uur 

12 augustus  Doopsgezinde Kerk, Ds. J.A. Kikkert, aanvang 10.00 uur 

19  augustus   Evangelische Broedergemeente, Fonteinkerk  

 aanvang 14:00 uur, mevr. Ds S.M. Delvendahl-Bloem 

26 augustus   Pelstergasthuiskerk, Ds. R.J. Immink aanvang 10.30 uur 

2 september  Remonstrantse kerk, Ds. L.J. Lijzen aanvang 10:30 uur 

 
Diensten in de Nieuwe Kerk 

iedere zondag 10.00 uur 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
 

 
9 
 

Diensten in de Orthodoxe Kerk  
zaterdags om 17.30 uur Vespers 
zondags om 10.30 uur Heilige 
          Liturgie 

 

Diensten in de Rooms Katholieke Parochie  

zondag om 9.30 uur Sint Franciscuskerk 
zondag om 11.00 uur Sint Jozefkathedraal 

 van ma t/m vrijdag 12.30 uur in de Sint Jozefkathedraal 
 

Bloemen uit de dienst op zondagmorgen 

 
De bloemen uit de dienst op zondagmorgen worden 
iedere week bij een gemeentelid gebracht;  
al jaren gaan deze bloemen vergezeld van een kaart 
met de naam van de dienstdoende predikant. 
Sinds kort zijn er nieuwe kaarten; een flink stuk 
groter zodat iedereen die daar behoefte aan heeft 
een persoonlijke boodschap op deze kaart 
kan schrijven. Tijdens het koffiedrinken in de 
Mennozaal gaat de kaart de tafels rond.  
Alvast bedankt voor uw mede-werking! 

Verslag  kerkenraads-vergadering 5 juni 

 
Zr. Femmy Busscher opent de vergadering en zr. Ida Bruijn leest als inleiding uit 
`Onderweg`; Een nieuw begin en Het lege midden (van ds. Marion Bruggen) en 
daarnaast een korte, iets luchtiger, tekst over de wolkenhemel. 
Het jaarprogramma voor 2012-2013 wordt besproken. Het thema is 
`Verbindende Wijsheid`. Nieuwe initiatieven worden enthousiast ontvangen: 
`Geloven met je voeten` een uitnodiging om gezamenlijk een stuk van het 
Jacobspad te lopen, van Uithuizen naar Groningen in 3 à 4 trajecten.  
Een ander initiatief is `Pizza, Bijbel & Bier`, vier bijeenkomsten voor 30-45 
jarigen. De titel geeft, heel beknopt, de inhoud aan; eerst samen eten, daarna 
een gesprek en afsluitend een drankje.  
De stand van zaken m.b.t. het woningbeheer wordt besproken. Er is een 
tussenrapport van de werkgroep die ingesteld is vanuit de DGG, met als taak een 
advies uit te brengen over de meest wenselijke organisatie van het beheer van 
het woning-bestand op de langere termijn. In de juli-KR wordt dit verder 
besproken. 
 
De activiteiten die plaats hebben gevonden in mei worden geëva-lueerd.  Voor de 
activiteiten in juni vraagt de buitendag nog voorberei-dingswerk, zowel praktisch 
als inhoudelijk. Ds. Kikkert zal diverse gemeenteleden hiervoor benaderen.  De 
geplande expositie in juni `Guatamala terug in beeld, leven met een vergeten 
generatie`gaat helaas niet door vanwege technische redenen. Mogelijk lukt het 
in het nieuwe seizoen 2012-2013 wel.  
Om kwart voor tien sluit zr. Busscher de vergadering. 
 

Sjoukje Benedictus, Notulist 
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Meditatieavond 

 
Op dinsdagavond 12 juni vond er in de kerk een bijzondere bijeenkomst plaats. 
Een aantal mensen (waar-onder Willemien Nauta en Swanhilde de Jong) had een 
meditatieavond georganiseerd.  
 
Dit plan is voortgekomen uit de themadienst “Aan de bron komen” van 27 
november 2011. Ds. Tjitske Hiemstra uit Leeuwarden was uitgenodigd om de 
avond te leiden. Zij heeft veel ervaring en de Doopsgezinde Gemeente 
Leeuwarden heeft sinds een paar maanden een eigen meditatieruimte. 
Er waren twintig mensen gekomen; dat is een hoog aantal voor een 
groepsmeditatie. 
 
Tjitske had voor deze avond een Bijbeltekst gekozen en muziek uitgezocht die zij 
er bij vond passen. Wij kregen het lied en de tekst verschillende malen, met 
tussen-pozen van stiltes, te horen. Ze vroeg ons om na te gaan welk(e) 
woord(en) ons raakten en bijbleven.  Ook probeerden 
we na te gaan waarom dat zo was. Na een langere 
stilte deelden we onze bevindingen. 
 
Na afloop vroeg Tjitske of iemand nog wilde reageren 
op deze wijze van mediteren. Veel mensen vonden 
het een verrassende ervaring om zo lang met elkaar 
stil te zitten / te zijn; je kon elkaars aanwezigheid 
voelen…. heel bijzonder. Het voelde vertrouwd zo met elkaar om een kaars in de 
kerkruimte. 
 
Op (waarschijnlijk) 6 september wordt er nog een meditatieavond georganiseerd. 
En wij raden u aan: kom….en beleef dit ook een keer! 
 

Wijkbijeenkomst Paddepoel/Selwerd  

 
Woensdag 16 mei kwamen we voor onze laatste bijeenkomst van dit seizoen bij 
elkaar ten huize van br. Sieds Sijtsma. 
Ds. Geert Brusewitz vertelde ons op een zeer boeiende wijze over “Iona.” 
Lineke opende de avond met een stuk over ”de doden zijn onze naaste buren”  
uit het boek  ”de mystiek uit de Keltische wereld “  geschreven door Anam Care. 
Dit sloot uitstekend aan bij het thema van deze avond: Iona,  een spiritueel 
centrum, waar geloof en leven verbonden wordt. 
Ds. Geert Brusewitz nam ons mee op zijn reis naar Iona en wist ons op zeer 
boeiende wijze daarbij te betrekken. Door de beelden konden we ons ook een 
heldere voorstelling maken van het landschap er omheen.  
 
In het nieuwe seizoen starten we met ons uitje. Op dit moment is nog niet 
bekend wat dat gaat worden en wanneer dat zal zijn. 
Allen een goede zomer gewenst. 
 
Tine de Boer 
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Wijk Paterswoldseweg 
 
Als afsluiting van het winterseizoen gingen we een uitstapje maken. We  
bezochten met elkaar het kloostermuseum in Aduard. De abdij van Aduard is van 
groot belang geweest voor haar omgeving de monniken werkten hard en groeven  
zelfs een kanaal. 
Verschillende huizen in Aduard zijn opgebouwd met kloostermoppen van het 
voormalig klooster. 
De Abdijkerk midden in het dorp was de voormalige ziekenzaal van het klooster.  
Het oudste medisch monument van heel 
Nederland en het enige bouwwerk dat 
bewaard is gebleven. 
Nu worden er alleen nog kerkdiensten en 
concerten gegeven. In het museum wordt 
aandacht besteed aan de geschiedenis van 
het klooster  (Sint Bernardushof).  
Het klooster was tussen de twaalfde en 
zestiende eeuw in heel Europa bekend. 
Het museum heeft allerlei   activiteiten en 
tentoonstellingen die betrekking hebben op 
de geschiedenis van Aduard van 1595 tot 
heden. 
Een mooie afsluiting van het seizoen, na afloop van het bezoek hebben we  
gezellig koffie gedronken in de boomgaard van het museum. 
 
Aly Noord 

De Doperse Dis 
 
Voor de maandelijkse maaltijd voor dak- en thuislozen hebben wij voldoende 
vrijwilligers en nu ook voldoende reserve-vrijwilligers. Gertjan heeft bij onze 
laatste bijeenkomst een korte training omgaan met agressie gegeven. We zullen 
het waarschijnlijk nooit nodig hebben, maar het is goed om er even bij stil te 
staan. Verder hebben wij de Jumbo benaderd met de vraag of zij ons voedsel 
(aan de datum) willen schenken en wij wachten nu op hun antwoord.  
 
PijkeVossestein 
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Open Monumentendag  

Zaterdag 8 september 2012 

 
 
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de Open Monumentendag, deze 
wordt gehouden op:  
zaterdag 8 september 
 
Het thema in Groningen is: ‘GRONINGS GROEN VAN TOEN’ 

Met dit thema sluiten we aan bij het landelijk thema: ‘Groen van toen’. 
Aanleiding is het feit dat 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de Historische 
Buitenplaats. 
 
Onze Vermaning zet de deuren open van 10.00 – 17.00 uur. 

Aan de invulling van het programma voor die dag wordt nog gewerkt. 
 
Maar een Open Monumentendag kan natuurlijk niet zonder u, de gastvrouwen en 
gastheren! Daarom bij deze de vraag of u ergens op deze dag ca. 2 uur aanwezig 
kunt / wilt zijn om de gasten te ontvangen.U kunt mij bellen of mailen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Tiny Spanjer 
tel. 050 5776983 / 06 237 59093 / email: tin.spanjer@planet.nl 
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Kerkdiensten Haren 
Zondag 24 juni 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 
 
Zondag 1 juli 
10.00 Ds. F.R. Fennema 
 
Zondag 8 juli 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 
 
Zondag 15 juli 
10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 
 
Zondag 22 juli 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
Mw. ds. E. van Overeem 
 
Zondag 29 juli 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 

Andere activiteiten 
 
Vrijdag 22 juni 
30+ Afsluiting seizoen 
 
Vrijdag 29 juni 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Dinsdag 3 juli 
19.45 Kerkenraad 
 
Woensdag 18 juli 
19.30 Redactie Gemeenteblad 
 
Vrijdag 27 juli 
19.30  Oecumenisch Avondgebed in de Dorpskerk 
 

  

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



Doopsgezinde Gemeente Haren

Groot(se)ouders 

Ik ontving het volgende bericht van Gerbrig 
Rietema 
 
Hallo Anco. 
We willen jullie graag ons goede nieuws 
mededelen. 
We zijn op 4 juni grootouders geworden van 
twee prachtige gezonde jongetjes. De stress 
en angst die we gedurende verschillende weken gehad hebb
positief gedraaid. 
Hartelijke groeten ook namens Hybo
 
Gerbrig 
 
 
Ik heb begrepen dat moeder en kinderen al weer thuis zijn en de beide jongens 
al weer bijna op hun geboorte gewicht van bijna vijf pond zijn. Wij feliciteren de 
beide grootouders van harte.
 
Anco 
 

Adoptieprogramma
 
Uit de thermometer ontvingen we over de maand mei een bedrag van 
De totaalstand is hiermee gekomen op
 
L.Huizinga                             
B.Huizinga-Lutgendorp 
 
 
 

Verslag Buitendag 

 
Op 20 mei was er weer de gezame
Vanaf 10 uur kwamen de zusters en broeders uit Steenwijk,
NoordOost Nederland (NON) binnen.
 
Eerst een kopje koffie,daarna om half 11 
de dienst, die werd geleid door zuster van 
Kempen. 
 
De overdenking ging over ontmoeten,
ontvangen van gasten en die gasten in 
bescherming nemen. 
 
Na de dienst was er weer koffie en de 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Al onze gasten waren op de hoogte van de malheur die onze dominee
overkomen en men was dan ook blij verrast dat Klaas,
aanwezig was. 
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ontving het volgende bericht van Gerbrig 

We willen jullie graag ons goede nieuws 

We zijn op 4 juni grootouders geworden van 
twee prachtige gezonde jongetjes. De stress 
en angst die we gedurende verschillende weken gehad hebben is dus gelukkig 

Hartelijke groeten ook namens Hybo. 

Ik heb begrepen dat moeder en kinderen al weer thuis zijn en de beide jongens 
al weer bijna op hun geboorte gewicht van bijna vijf pond zijn. Wij feliciteren de 

grootouders van harte. 

Adoptieprogramma 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand mei een bedrag van 
De totaalstand is hiermee gekomen op  €  567,60. 

                               

 2012 

Op 20 mei was er weer de gezamenlijke buitendag . 
Vanaf 10 uur kwamen de zusters en broeders uit Steenwijk, Roden,

(NON) binnen. 

Eerst een kopje koffie,daarna om half 11 
die werd geleid door zuster van 

De overdenking ging over ontmoeten, het 
ontvangen van gasten en die gasten in 

Na de dienst was er weer koffie en de 
gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 
Al onze gasten waren op de hoogte van de malheur die onze dominee
overkomen en men was dan ook blij verrast dat Klaas, samen met zijn vrouw,

 

en is dus gelukkig 

Ik heb begrepen dat moeder en kinderen al weer thuis zijn en de beide jongens 
al weer bijna op hun geboorte gewicht van bijna vijf pond zijn. Wij feliciteren de 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand mei een bedrag van €  24,20. 

Roden, Haren en 

Al onze gasten waren op de hoogte van de malheur die onze dominee was 
samen met zijn vrouw, 
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Na een uitstekende maaltijd (soep en brood) togen we met zijn allen naar de 
Hortus, alwaar wij samen met een gids op pad gingen. 

 
Via het arboretum, het rosarium en de 
bamboetuin kwamen wij terecht op het 
terras aan de vijver, waar we een kopje 
thee of koffie genoten. 
Het was een genoeglijke dag, mede door 
het prachtige weer wat we hadden. 
 
Ik wil dan ook graag zuster en broeder 
Haadsma complimenteren met de goede 
organisatie, heerlijke maaltijd, prima 

programma en het mooie weer. 
 
Anco de Vries 

Oproep! 

Zusters en broeders. 
Wij hebben een gemeenteblad, redactie, drukkers en nieters. 
 

 
 
Dit alles om ons allen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen 
onze gemeente. 
Dus als u een keer denkt, ik voel de winden gods vandaag, of juist niet, doe daar 
dan eens verslag van in ons gemeenteblad. Het hoeven geen literaire 
hoogstandjes te zijn, gewoon verslag van datgene wat u is overkomen, 
opgevallen, mee-gevallen, tegengevallen. 
Van de redactie kunt u niet verwachten dat zij het gemeenteblad vol schrijven. 
 
Anco de Vries 
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Seniorenvakanties Fredeshiem:  

vervoer geregeld met haal- en brengservice! 

Wilt u deze zomer graag op vakantie, maar vormt het vervoer een probleem? Of weet u een ouder iemand 
voor wie dat geldt?  
 
Buitengoed Fredeshiem haalt gasten nu desgewenst van huis enbrengt hen weer thuis! Want wat is het 
geval? Door de drastische verlaging van het persoonlijke kilometerbudget (vervoer via Valys) zijn de 
reiskosten voor een weekje vakantie voor sommigen fors gestegen. Dit kan mensen helaas beletten om op 
vakantie te gaan. Dat is zonde.  
 
Daarom zorgen wìj er nu voor dat belangstellenden door ons vanaf huis worden opgehaald en na een 
mooie vakantieweek weer veilig worden thuisgebracht! 
 
Dit aanbod geldt voor twee periodes: 

- Seniorenvakantie: Tintelende Zomerverhalen (zat. 7 t/m zat. 14 juli 
- Seniorenvakantie: Werelden van vercshil (zat. 4 t/m ma 13 aug) 

 
De kosten voor gasten bedragen slechts € 0,25 per km. Er is beperkt plaats; spoedig reageren raden wij 
daarom aan. Heeft u belangstelling? Bel osn dan: (0521) 535 100 of mail: info@fredeshiem.nl. 
 

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. de boot of een museumboerderij in Giethoorn, een fruitbedrijf bij Luttelgeest en Royal Goedewaagen 
in Nieuw Buinen.  
 
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. 
 

Seniorenvakantie: Werelden van verschil zat 4 – ma 13 augustus 
In deze 10-daagse seniorenvakantie komt u in verschillende werelden terecht… het exotische Dierenpark 
Taman Indonesia, een gezellige Pasar Malam, ‘de wereld van Veenhuizen’ met het Gevangenismuseum, in 
het Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden of het Hollandse Klompenmuseum Gebr. Wietzes in 
Eelde. En van de wondere waterwereld kunt u genieten tijdens een heerlijke boottocht over de Friese 
meren. Live-muziek, een voorstelling met prachtige natuurbeelden en een barbecue completeren deze 
zomerse vakantie. 
 
En verder o.a.:  

• Shakespeare Theater Diever& Hollands Venetië Fietstocht-weekend (18/20 aug) 

• Zomer Academie (24/29 aug) met Jacob Slavenburg, Annine van der Meer en John van Schaik. 

 
Belangstelling? Mail of bel ons: info@fredeshiem.nl./tel. 0521-535100  
Onze medewerkers staan u graag te woord.  
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Nieuwe zending   
 
 
 
“Onlangs logeerden mijn vrouw en ik in een hotel. Op het nachtkastje lag een Bijbel waarin ik 
wat heb gelezen. Dit heeft mij zeer goed gedaan.” 
 
“Tijdens een hotelovernachting heb ik een exemplaar van de hotelbijbel gelezen en ik was 
onder de indruk van dit boek.” 
 
Keer op keer ontvangt de Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) dergelijke 
reacties op het verspreiden van Bijbels in onder meer hotels, vakantiehuizen, gevangenissen 
en ziekenhuizen.  
 
De Bijbel is geen gewoon boek. Levend en krachtig is het Woord van God (Hebr. 4:12). Dát 
is de reden, dat de Bijbelvereniging zich inzet om dit Woord in zoveel mogelijk 
overnachtinglocaties te plaatsen.Om mensen te bereiken met dit verlossende Woord van 
God. Mensen, die misschien al lang op zoek waren. Of die lang geleden het geloof de rug 
toekeerden. Of die zich nooit tijd gunden om te lezen in dit bijzondere Boek. 
 
Kortgeleden bestelde de Bijbelvereniging een nieuwe zending Bijbels: 25.000 exemplaren. 
Een nieuwe zending: 25.000 mogelijkheden om levens te veranderen.  
 
U kunt die mogelijkheden helpen benutten. Door te bidden voor het werk van de 
Bijbelvereniging. En door één of meer Bijbels te adopteren. Op deze manieren werkt u mee 
aan het verspreiden van de bijbel en het controleren van de plaatsing. 
 
Is het ook úw verlangen dat het Woord van God mensen raakt? Hoeveel Bijbels laat u dan 
de Bijbelvereniging neerleggen op overnachtingslocaties? Eén, twee, drie, vier of meer? U 
kunt uw antwoord overmaken op bankrekeningnummer 53.98.98, ten name van de 
Bijbelvereniging, Barneveld. Hartelijk dank! 
 
Voor meer informatie: www.bijbelvereniging.nl of tel. 085-104 17 14. 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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-mailgbrusewitz@-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 
 
 

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 25 juli 2012. Kopij (alléén als Word-
document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 18 juli 2012bij 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 

 
 
Lay-out 
Frans Riepma 
 

Druk: 
Anco de Vries 
Loek Huizinga 
Pijke Vossestein 

 


