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Onze dagen tellen….. 
 

De dagen in ons leven gaan en komen.  

Als mens zijn we nu eenmaal aan tijd gebonden en krijgen we niet oneindig veel 

dagen. 

Hoe ouder we worden des te sneller gaat de tijd. Voor we het weten, staan we 

aan het eind van ons leven. 

“Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen”, zo zegt psalm 90. 

Even verder lezen we de woorden: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een 

wijs hart krijgen”. 

Prachtige woorden, maar hoe wordt dat bedoeld? 

Je dagen tellen ….. 

En, wat is een wijs hart? 

“Je dagen tellen”, dat doe je niet door steeds in je agenda te kijken en te beden-

ken wat je allemaal moet doen. 

Als kind telden we de nachten als we naar iets uitkeken: “nog zoveel nachtjes 

slapen, dan ben ik jarig”.  

Als patiënt tellen we de dagen, wachtend op de uitslag van een onderzoek.  

Zo gebruiken we tellen in de letterlijke betekenis.  

In psalm 90 is tellen: erbij stilstaan dat onze dagen ons gegeven zijn. Dat bete-

kent ook dat we de tijd die ons gegeven is gebruiken naar de criteria van de Ge-

ver. 

Tegelijk betekent het dat we verantwoordelijk zijn voor wat we met ons leven 

doen. 

 

Boven psalm 90 staat: Een gebed van Mozes. 

Er wordt in de psalm gebeden om een wijs hart. 

Wijsheid is in de bijbel iets wat heel diep gaat, iets wat de menselijke existentie 

raakt. 

Het is niet het resultaat van ons denkwerk of studie, het ontstaat niet door een 

voortdurende omgang met je hersens, wel in een voortdurende omgang met 

God. 

Onze dagen kunnen ook voorbijgaan zonder dat we er wijzer van worden. Dan 

rijgen we de dagen gedachteloos aaneen. 

Of we nemen met een verbitterd hart afscheid van het voorbije jaar en kijken er 

maar liever niet op terug. We zijn opgelucht dat het allemaal voorbij is. 

Toch … het krijgen van een wijs hart is niet afhankelijk van de aard van onze er-

varingen, hetzij ervaringen van voorspoed hetzij ervaringen van tegenslag. 

Het heeft wél te maken met onze levenshouding. Hoe staan we in het leven?  

Zien we ons leven als een product van tijd en toeval? Zijn we er dan nog wel ve-

rantwoordelijk voor?  

Of zien we ons leven als door God gegeven? Dan hebben we ook een fundament 

voor ons leven. Immers, een ander fundament kan niemand leggen. 

 

Heleen Kieft-van der Sande 
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Wij en de anderen 
door Gabe Hoekema 
 
In deze tijd zou je toch op zijn minst verwachten dat een thema met “ik” zou be-
ginnen. We schijnen steeds individualistischer te worden. Schijnen, want is dat 
werkelijk zo? Alle moderne sociale media schreeuwen het uit dat “ik” contact wil 
hebben, dat “ik” niet alleen wil zijn, niet alleen durf te zijn. Alle “ikjes” verdrin-
gen zich om op de tv te komen om zich vaak in volle breedte te tonen aan de 
kijkers, om uit de anonimiteit te treden, want het bestaan als “ik” is ook maar 
een eenzaam bestaan. 
 
Aan de andere kant verdwijnen de geïnstitutionaliseerde verbanden: kerken, po-
litieke partijen, vakbonden en al die clubjes die voor gezamenlijkheid stonden: 
gezamenlijkheid van ideeën, van geloof, van dromen, van doelen. Er blijven ge-
noeg momenten over waarop mensen samen komen, ook om samen iets te bele-
ven of te ervaren, maar zonder een echte band met de ander: voetbalwedstrij-
den, HOVO-cursussen, Yogaclubs, bridgeclubs. Je komt er om je ding te doen: 
kennis te nemen, vermaakt te worden, iets moois te ervaren, je lijf wat te oefe-
nen en dat is het dan. Soms ontstaat er een persoonlijke vriendschap. Maar wij 
van de HOVO, wij van de yoga, dat hoor je toch niet zoveel. 

 
In de bijbel bestaat er geen “ik”. De enige keren dat het over “ik” gaat, gaat het 
over de Heer, God, de Eeuwige, hoe we hem ook maar noemen, ja gaat het over 
de naam: ‘ik ben die ik ben’. Of in de woorden van het Johannesevangelie: Ik 
ben de goede herder, enzovoorts.  
In de bijbel gaat het van den beginne af aan over wij: jij en ik, wij en de ande-
ren. De eerste mens, mannelijk en vrouwelijk, twee broers, steeds weer twee 
broers, 12 nakomelingen, twaalf stammen van Israël, Israël als één van de vol-
keren, ja, dienstbaar aan de volkerenwereld, de mensheid. De twaalf leerlingen 
en apostelen, de gemeente. Er is geen “ik”, maar er zijn “wij”. 
Dat gaat dwars tegen de moderne tijd in. Maar de gemeente behoort ook een 
dwarsligger te zijn (en zonder dwarsliggers kan de trein niet rijden). De gemeen-
te behoort niet in alles met de tijd en de ideeën van de samenleving mee te 
gaan. Ook een moderne gemeente niet.  
De gemeente, zeg maar wij, wij mogen andere accenten leggen, waardoor onze 
manier van leven ook anders zal worden, onze prioriteiten ook anders zullen zijn. 
 
In de tijd waarin we leven zal dit geluid sterker moeten klinken. In een tijd waar-
in veel mensen zich terugtrekken in het eigen bastion, van groep, van ras, van 
geloof, van land en niet willen zien dat de mensheid een gemeenschap is, met 
alle botsingen van dien, in die tijd zal de gemeente nog meer dan anders haar 
verkondiging van “wij” en de “anderen” kunnen uitdragen.  
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Het mag niet zo zijn dat ook de gemeente, de kerk zich terugtrekt in eigen taal 
en dogmatiek, en niet ziet dat geloven niet meer langs de scheidslijnen van 
dogma’s, zelfs niet meer langs de scheidslijnen van het Christendom, Jodendom, 
Islam, Boeddhisme te formuleren en vooral te ervaren is. Wij en de anderen dat 
zijn niet de geestverwanten en de politieke vrienden en de geboren Nederlan-
ders, maar dat zijn werkelijk wij en de anderen die ons de spiegel voorhouden, 
die ons laten zien dat ons gevoel van suprematie gebaseerd is op een ontwortel-
de geschiedenis.  

 
 
Het idee dat je anderen datgene verwijt dat nog geen halve eeuw geleden tot het 
eigen gedachtegoed behoorde (de positie van de vrouw), het idee dat je anderen 
een orthodoxie verwijt, die mensen uitsluit, terwijl wij hier in Nederland in de 16e 
en 17e eeuw mensen vervolgden die anders geloofden dan de meerderheid, dat 
mensen in de ban gedaan werden, die niet pasten in de geloofsgemeenschap van 
dat moment.  
 
We leven niet allemaal in dezelfde tijd. We leven op aarde in verschillende mo-
menten van de geschiedenis, van de evolutie. En ik noem  evolutie met nadruk 
niet vooruitgang om te vermijden dat het ene moment in de evolutie beter is dan 
het andere en dat welvaart en democratie zonder meer hetzelfde is als vrijheid 
en verbondenheid. 
 
Wij en de anderen. Wie zijn wij? Wat zijn onze sterke en zwakke punten? Wie 
zijn de anderen? En wat zijn hun sterke en zwakke punten? Als we in staat zijn 
die te benoemen dan zullen we elkaar ook beter kunnen aanvaarden en met el-
kaar kunnen omgaan als medemensen. 
Maar als we blijven steken in ons “ik” en dan ook nog: “ik” ben de beste, vergeet 
het dan maar dat we verder komen als mensengemeenschap. Dan blijft de strijd, 
de strijd om macht op alle niveaus, de strijd om geld op alle niveaus, de strijd 
om land en de strijd om zeggenschap. En de geschiedenis heeft geleerd dat die 
strijd vooral mensenlevens kost, of leidt tot uitroeiing van hele volkeren. 
 
Kortom: de verkondiging van “wij” en de anderen, tegenover “ik”, blijft meer dan 
ooit noodzakelijk. Wat goed dat er een gemeente is die die verkondiging voor 
haar rekening wil nemen. 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 
 

 
Zaterdag 1september 
14.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag 2 september  
10.30 uur Kerkdienst met Kleine Oecumene in de Remonstrantse kerk met ds. 
L.J. Lijzen 
 
Maandag 3 september 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 
Donderdag 6 september 
19.30 uur Meditatie in de kerk 
 
Zaterdag 8 september  
10.00 uur Open Monumentendag tot 17.00 uur 
 
Zondag 9 september  
10.00 uur Startzondag seizoen 

2012 / 2013, kerkdienst met ds. G.J. Brüsewitz    
 
Maandag 10 september  
19.30 uur Doopsgezind koor 
 
Dinsdag 11 september  
10.00 uur Koffieochtend 
18.00 uur Mennomaaltijd 
19.30 uur Jongerenprogramma 
19.30 uur Kerkenraadsvergadering 
 
Zaterdag 15 september  
14.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag 16 september  
10.00 uur Kerkdienst met  

ds. J.H. Kikkert 
  
Maandag 17 september  
19.30 uur Doopsgezind koor 
 
Dinsdag 18 september  
18.00 uur Doperse Dis; daklozenmaaltijd 
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Woensdag 19 september  
Redactievergadering 
 
Donderdag 20 september  
20.00 uur Dopers café (koffie/thee vanaf 19.30 uur) met Froukje Santing: 
Dwars op de Tijdgeest 
 
Zaterdag 22 september    
14.00 uur Geen openstelling kerk wegens extern verhuur 
 
Zondag 23 september     
10.00 uur Kerkdienst met  

br. H. Meiborg 
 
Maandag 24 t/m donderdag 27 inbreng Najaarsfair 
9.00 tot 16.00 uur 
 
Maandag 24 september    
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 
Dinsdag 25 september    
18.00 uur Jongerenmaaltijd +  
  jongerenprogramma 
19.30 uur   Wijk Vinkhuizen       
 
Donderdag 27 september   
19.30 uur  Leerhuis 
20.00 uur    Broederkring 
 
Zaterdag 29 september      
10.00 uur Najaarsfair tot 16.00 uur 
 
Zondag 30 september    
10.00 uur Doopdienst met  

ds. J.H. Kikkert en   
ds. H. Leegte    

 
Nieuw e-mailadres  
redactie Groningen 

 
Hierbij een bericht over wijziging van het  e-mailadres van zr. Jetty Tuin-
stra. 
d.j.tuinstra@versatel.nl wordt met ingang van 1 september: 
jmtuinstrawinkler@gmail.com 
 
Jetty Tuinstra 
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Een nieuw winterseizoen 
 
We staan aan het begin van een nieuw winterseizoen vol kerkelijke activiteiten. 
Ik hoop van harte dat het voor iedereen een blij vooruitzien is om weer deel te 
nemen aan allerlei kerkelijke activiteiten.  
 
Zoals gebruikelijk is er ook dit seizoen weer voorzien in een programmaboekje, 
hetzij wel in een nieuw jasje, waarin de verschillende activiteiten in de gemeente 
vermeldt staan.  
Het programmaboekje komt beschikbaar met de startdienst op 9 september 
waarin ds. Geert Brüsewitz zal voorgaan.  
 
Om alvast even vooruit te blikken worden hier de datums van enkele activiteiten 
vermeldt opdat u de gelegenheid heeft deze in uw agenda op te nemen 
 
Meditatiebijeenkomst. Op donderdag 6 september is er in de kerk het vervolg op 
de bijeenkomst van juni jl. Inloop om 19:30 uur, aanvang 20:00 uur in de kerk. 
 
De eerste koffiemorgen in dit winterseizoen is op dinsdag 11 september. 
Op woensdag 12 september is er een bijeenkomst van de Helpmankring, en don-
derdag 15 september de bijeenkomst van de Paterswoldseweg. 
 
Het jaarlijkse uitstapje van de wijk Paddepoel-Selwerd is op zaterdag 15 sep-
tember. Aanvang 14:00 uur. 
 
Zaterdag 22 september is er een nieuwe activiteit onder de noemer: “Geloven 
met de voeten”. Zie voor meer informatie verderop in het gemeenteblad.   
 
ds. Jacob Kikkert 
 

Geloven met de voeten 

 

 
We willen aansluiten bij de groeiende aandacht voor spiritualiteit van de weg, 
oftewel ‘geloven met de voeten’, pelgrimage.  
Daarom doen we het aanbod om op een aantal zaterdagmiddagen gezamenlijk 
een stuk van het alom bekende “Jacobspad”, deel van de pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostela, te gaan lopen. In eerste instantie van Uithuizen naar 
Groningen in drie trajecten van ca. 15 km per keer, een afstand die voor de 
meesten is te overzien.  
 
De wandeling voert ons langs een aantal markante dorpen, middeleeuwse kerken 
en wierden in het weidse Gronings landschap. Een aantal teksten, of een vraag 
om over na te denken of er al wandelend met elkaar over in gesprek te zijn, ver-
gezellen ons op de  wandeling. Doel van deze wandeltochten: niet meer en niet 
minder dan samen onderweg te zijn, in verbondenheid met elkaar, de omgeving 
en de ‘trage’ tijd, en misschien pelgrim in de eigen ziel te worden. 
 
Op zaterdag 22 september is de eerste wandeling. We beginnen om 14:00 uur in 
Uithuizen, bij de St. Jakobus de Meerderekerk. Die bevindt zich ongeveer 10 min. 
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lopen van het NS-station in Uithuizen. We lopen dan met elkaar zo’n 2,5 uur tot 
Zeerijp, en regelen dan onze thuisreis met het openbaar vervoer. U kunt alle 
wandelingen meemaken, of besluiten dit maar een enkele keer te doen.  
 
Opgave om mee te doen bij  
ds.Jacob Kikkert, graag voor  
15 september!! 

Doopdienst 
 
Op 30 september zullen br. Jan Roelf Huizinga uit Overschild, en zijn zwager, br. 
Willem Schillhorn Schillhorn van Veen uit Finsterwolde, in een feestelijke dienst 
door de doop op belijdenis toetreden tot onze gemeente.  
Voortvloeiend uit contact met ds. Henk Leegte van de Verenigde doopsgezinde 
gemeente Amsterdam hebben beiden te kennen gegeven gedoopt te willen wor-
den. Omdat beiden in ‘het Groningse’ woonachtig zijn zal de doopdienst gehou-
den worden in de doopsgezinde gemeente Groningen.  
 
Br. Jan Huizinga is niet helemaal een onbekende in de Vermaning aan de Oude 
Boteringestraat, in zijn studententijd in de zestiger jaren heeft hij enige tijd cate-
chisatie gevolgd.  
 
De dienst zal worden geleid door ds. Henk Leegte en ds. Jacob Kikkert. 
 
ds. Jacob Kikkert 

 

Nieuw: 

 ‘Vrijwilligersbord’ 
 
In de Mennozaal hangt sinds kort een ‘vrijwilligersbord’, of eigenlijk twee vrijwil-
ligersborden.  
 
Het idee achter deze borden was in eerste instantie om de verzoeken en vragen 
van de Kerkenraad aan de gemeenteleden op te hangen. 
Denk daarbij aan een oproep voor het organiseren van de High Tea, het Paas-
ontbijt, en de buitendag. Of om een keer op de kinderen te passen tijdens een 
kerkdienst.  
 
Vervolgens ontstond het idee voor een tweede vrijwilligersbord waar we als ge-
meenteleden onderling onze vragen kunnen plakken en  diensten kunnen aan-
bieden. 
 
Ook dit kan van alles zijn. Zoekt u iemand die een keer zou kunnen helpen bij 
computerproblemen, een klein klusje in huis of in de tuin, of heeft u gewoon een 
uurtje tijd om eens bij iemand op bezoek te gaan die daar behoefte aan heeft. 
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Het bord bestaat uit zgn. insteek-hoezen waar losse kaartjes in kunnen. Het 
staat iedereen vrij om kaartjes in deze hoezen te steken om zijn/haar hulpvraag 
te stellen. 
Hierbij wel het verzoek om uw telefoonnummer / e-mailadres te vermelden en de 
datum waarop u het kaartje ophangt. 
 
Het is de bedoeling dat de borden zelf het werk gaan doen.  
U ziet de oproep voor een gemeenteactiviteit die u alleen of samen met anderen 
op zich wilt nemen en informeert de contactpersoon die het verzoek geplaatst 
heeft. 
 
Ook de vragen en diensten van het tweede bord gaan in onderling overleg. 
 
Mochten er nog vragen zijn of heeft u goede ideeën over dit systeem, dan horen 
wij dat graag! 
 
Namens de Kerkenraad, 
Ellen van Drooge 

 
Wijk Vinkhuizen  
 
Betreffende de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen:  Deze zal zijn op 25 
september bij Annie en Anton van Til in Noordhorn.  
 
We beginnen de avond om 19.30u. Hopelijk kunnen we allemaal, maar bij ver-
hindering graag even een berichtje (0594-750245 of 050-3110405). 
 
 Margriet en Hans Oldenziel 
 

Broederkring 

 
Hieronder staan de data waarop de bijeenkomsten van de Broederkring plaats 
zullen vinden in het komende seizoen. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur in 
de Diaconie. In het bijzonder nodigen we alle broeders uit niet nog niet eerder 
een Broederkringbijeenkomst hebben meegemaakt.  
 
• 27 september 2012 
• 27 oktober 2012 Landelijke  Broederkringendag  
• 29 november 2012 
• 19 december 2012 Deelname  aan Adventsavond 
• 31 januari 2013  
• 28 februari 2013 
• 27 maart 2013 
• 25 april 2013 
• In mei 2013 wordt er een uitstapje georganiseerd  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tammo van Hoorn, 050-
5424764. 
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Kerst in de nazomer?! 
 

Middenin de zomer denkt 
het koor al aan de kerst; 
komende kerst zullen we 
het kerstoratorium ‘Als ap-
pelbloem in de winter’ van  

 

 

Marijke de Bruijne, Chris van Bruggen, Anneke Plieger-van der Heide en Peter 
Rippen ten gehore brengen, met instrumentale begeleiding van piano en 2 flui-
ten.  
 
We willen graag alle zangliefhebbers uitnodigen om mee te doen.   
De repetities zijn op maandagavond van 19.30 tot 21.30u in de Mennozaal. De 
eerste repetitieavond voor het kerstoratorium is op maandag 24 september 
(vanaf 20.45 uur) en elke maandagavond vanaf 15 oktober .  
 
Sjoukje Benedictus 
 

29 september Najaarsfair 
 

Wij zoeken, zoals elk jaar  weer medewerkers voor deze dag. 
Velen van jullie hebben vaker meegewerkt, voor anderen zal het de eerste keer 
zijn. Wij hopen dat velen aan deze dag willen meewerken. 
De markt is van 10 tot 16 uur. De werkers worden om 9 uur verwacht.  
 
Belangrijk is dat onderstaande strook z.s.m. ingevuld wordt opgestuurd, zodat 
we weten wie mee kan werken en wanneer. Bellen kan ook.  
 
De strook moet naar: Sieka v.Veen, Kajuit 410, 9733 CZ Groningen. 
E-mail: siekadebeer@gmail.com  Tel.:050-8222163.  
 
Voor de medewerkers is de lunch ‘van het huis’, evenals de warme maaltijd aan 
het eind van de dag. Een goed gebruik waar we elkaar, terwijl onze pijnlijke voe-
ten onder de tafel worden gestopt, eens extra toeknikken. 
 
De netto-opbrengst gaat dit jaar naar de volgende doelen: 
- Het tienerkamp voor 12 t/m 16 te Witten, o.l.v. Lisette Stuut van Kalker. 
- de Doperse Dis, o.l.v. Pijke Vossensteijn 
Beide zullen uitgebreid vertegenwoordigd zijn. 
 
We  hopen dat je op deze dag kunt en wilt meewerken. 
 
OPGAVESTROOKJE Najaarsfair 
 
(doorstrepen wat niet van toepassing is) 
Datum: 29 september 2012 
Plaats: in de kerk (verzamelen in het Mennohuis) 
Naam: 
Ja - ik werk mee aan de Najaarsfair 
ik kan: ’s morgens 
ik kan: ’s middags                      
ik kan: de hele dag 
ik kan wel/niet helpen opruimen 
ik kan zorgen dat de overgebleven boeken ergens komen     ja/nee 
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ik kan zorgen dat de overbleven kleding ergens komt           ja/nee 
ik kan zorgen voor het overgebleven speelgoed                   ja/nee 
ik eet ’s avond wel/niet mee              ik ben vegetarisch: ja/nee  

 
  
Inbreng goederen 
maandag 24 september  t/m donderdag 27 september van 9 tot  16 uur. 
 
De spullen moeten heel en schoon zijn. 
 
Kijk in je kasten wat over of te veel is, of misschien eruit gegroeid bent, speel-
goed, boeken en natuurlijk je overschot aan juwelen, 
wij kunnen alles gebruiken, uitgezonderd: computers, televisies en grote stukken 
zoals koelkasten, bedden e.d.  
 
Bij vragen, bel of mail  een van ons 
 
 
de Rommelmarktcommissie 
Anneke v.Kalker,   
Jetty Tuinstra,  Manon ter Haar,  
tel.0595-412301,  
050-5798640, 050-5713797 
Sieka v.Veen,     Lineke Lutgendorp 
050-8222163     050-5715524 
e-mail: siekadebeer@gmail.com  
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 26 augustus 
10.00 Ds. G.G. Hoekema 
 
Zondag 2 september 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 
 
Zondag 9 september 
10.00 Ds. K. van der Werf 
weer terug achter de tafel! 
 
Zondag 16 september 
17.00 Startdag met maaltijd 
 
Zondag 23 september 
10.00 Ds. M.L. Bruggen 
 
Zondag 30 september 
10.00 Ds. H. Leegte (Amsterdam) 
 
 

Andere activiteiten 
 
Woensdag 29 augustus 
13.00 Reisje Zusterkring   
 
Vrijdag 31 augustus 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
Dinsdag 4 september 
09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 
 
Maandag 17 september 
14.30 Zusterkring 
 
Woensdag 19 september 
19.30 Redactie Gemeenteblad 
 
Vrijdag 28 september 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
 

Startdag 16 september 
 
Het nieuwe seizoen 2011-2012 starten we traditioneel met een gezamenlijke 
maaltijd: zondagmiddag 16 september om 17.00 uur. Het is de bedoeling dat 
iedereen iets voor de maaltijd meeneemt. Voor soep en brood wordt gezorgd. 
 
Om te weten voor hoeveel mensen we moeten dekken, graag  even opgeven op 
de lijst in de kerk of bij de kerkenraad. Het is niet nodig om op te geven wat u 
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meebrengt. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er altijd grote verscheiden-
heid is en ook voldoende.  
 
We hopen jong en oud op de startdag te ontmoeten! 
 

 

Het nieuwe seizoen 
 
Elke zondag is er dienst. Maar ook de zondagsschool en diverse kringen beginnen 
weer. Interesse? Dit zijn de contactpersonen voor informatie: 

Zondagsschool en Crèche 
     Tonny van Rede, 050-3184576 
Themaochtend en Kring Noordwijk 
     Klaas van der Werf, 0511-543270 
Bijbelgesprekskring 
     Heleen Kieft, 050-5346830 
Zusterkring 
     Ria Dijkman, 0598-324663 
30+ 
     Ellen van Agthoven, 050-5340859  
Oecumenisch Avondgebed 
     Mads Haadsma, 050-5348734 
Kerkenraad 
     Anco de Vries, 050-5348227 
     Hendrik Blanksma, 050-5342964 
Zie ook onze website 
     www.dgharen.doopsgezind.nl 
 
 
 

Zusterkring 
 
Het reisje is dit jaar op woensdag 29 augustus (zie gemeenteblad juli). 
 
Onze eerste bijeenkomst is 17 september a.s., 's middags 14.30 uur. 
Zoals bijna altijd beginnen we het seizoen met onze eigen belevenissen van de 
afgelopen zomermaanden. Dat kan over een vakantie gaan, maar ook andere 
leuke of minder leuke dingen welke je tegen kwam en met ons wilt delen.  
(Aafke van Wijk wil deze middag graag ook de contributie voor dit seizoen, t.w. € 
12,  innen). 
 
De data voor het nieuwe seizoen van onze bijeenkomsten op maandagmiddag 
zijn:  
17 sep., 8 okt., 5 nov., 26 nov. 2012 en 7 jan., 11 feb., 11 mrt., 8 april en de 
laatste avond 7 mei 2013. 
De adventsdienst is 11 december 2012.  
 
Graag tot ziens, eerst op 29 augustus en dan 17 september!  
 
Ria Dijkman 
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Rijkdom 
 
Het is zaterdagmiddag 4 aug. en wij besloten een fiets- en wandeltochtje te ma-
ken. We gingen richting Vennebroek, door landgoed de Braak en plaatsten onze 
fietsen tegen een hek,  
om lopende verder te gaan. 
De zon die af en toe door de wolken heenkwam verwarmde onze ruggen , want 
het windje was fris. 
Wat een prachtige natuur. In het water zwommen enkele eendjes rustig rond en 
dan die stilte. 
Het vele paars van de kattestaarten, de boterbloemen en de witte kelkjes van de 
heggewinde. Het fluitekruid en de wilde spirea, het was er allemaal en nog te 
veel om op te noemen. 
En terwijl wij daar zo liepen, dacht ik, dat ik hier zomaar mag lopen en mag ge-
nieten ,wat een rijkdom! 
 
Denk daarbij natuurlijk aan de Schepper van al dit moois, laten wij het koesteren 
en zuinig op zijn. 
‘s Ochtends was ik in de supermarkt geweest, en daar hoorde ik mensen met 
elkaar praten , en zij zeiden wat een slechte zomer hebben we anders hè. Jam-
mer voor hen ,maar ik geniet al vanaf maart, met de zomertijd, lange dagen. 
Maar ja wij hebben ook de tijd om er elk moment dat goed is, er van te genieten. 
 
Ik wens iedereen nog fijne zomerdagen, voordat de herfst begint, alhoewel die 
ook mooi kan zijn. 
  
Vriendelijke groet van  
Iet Reidinga 
 
 

Hoe ik verder leef, 
 

Schoon schip maken door het offer van de Heer, 
Dat je met reine gedachten leeft, 
En zonodig tegen de wind in leven. 
Dat je niet overal mee gaat doen. 
Dan komt vanzelf het licht over je heen 
En dan gewoon naar eer en geweten leven.  
 
Cees Kreeft 
 
 

 
Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen we over de maand juli een bedrag van €  27,30. 
De stand is hiermee gekomen op  €  613,60 
 
L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
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Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk 

    
AankondigingAankondigingAankondigingAankondiging    
De GDB viert dit jaar haar 95 jarig bestaan en dat willen we met elkaar vieren  
op vrijdag 14 en zaterdag 15 september in Dopersduin te Schoorl van 15.30 tot 
15.30 uur. 
 
We gaan veel zingen, oude en nieuwe liederen. 
We luisteren naar en leven ons in teksten. 
We spreken samen over toen en over nu.  
We denken na over de komende 5 jaren, en dan???? 
Het wordt een feest- en werkweekend, want we vieren samen en leren aan en 
met elkaar. Zo was de GDB, zo is de GDB. 
 
Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:  
 
vrijdagmiddag: 15.30 uur aankomst 
                         16.30 welkom 
       17.00 herinneringsboek 
       17.30 Ds. Jelle Keuning en de GDB 
                         18.00 maaltijd 
                         19.00 wandeling 

19.30 bibliodrama 
                         21.30 avondsluiting 
                         22.00 gezellig samenzijn 
 
zaterdag:          08.30 ontbijt 

     09.15 meditatie 
09.30 de komende 5 jaren van de GDB: suggesties 

                         10.30 pauze 
     11.00 Onderweg: reisgids spiritualiteit  

                         12.30 warme maaltijd 
           13.30 bijbelstudie 
                         15.00 afsluiting 
                         15.30 vertrek 
 
Wilt u deze 24 uur meebeleven,  geeft u zich dan op  

voor 1 september bij:  
 
Harry Schram, tel. 035 5417 840 of via email: harry912@hetnet.nl  of  
Margreet van der Schee, tel. 0521 340 234 of via email: gdb@hotmail.com 
 
Aan dit feest zijn alleen uw reiskosten verbonden, geen verblijfkosten. 
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GDB - DOOPSGEZINDE RETRAITES  
2012 - 2013 

 
Wij nodigen u van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan een van onze retraites. 

U kunt kiezen uit onderstaande retraites die - onder ervaren leiding -  
het thema op hun eigen wijze uitwerken.  

Alle retraites worden gehouden op Buitengoed ’ Fredeshiem’ in Steenwijk. 
 

RETRAITE  1  
Vrouwenretraite 

Vrijdag 2 t/m zondag 4 november 2012 
Thema: Vrouwen met een visioen’ 

Leiding: 
ds. Tineke Weidema-Bos (Bolsward) 

ds. Yvonne Hiemstra (Dokkum) 
Muzikale leiding: 

Ds. Maria van der Burgt (Ruurlo) 
Maximaal 20 deelnemers 

 
 

RETRAITE 2 
Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren 

Vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2013 
Thema:  ‘Wijsheid’  

Leiding: 
ds. Marion Bruggen (Groningen) 

drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere) 
ds. Tjitske Hiemstra (Leeuwarden) 

Maximaal 25 deelnemers 
 
 

RETRAITE 3 
Vrouwenretraite in de veertig dagen tijd 

Vrijdag 22 maart t/m zondag 24 maart 2013 
Thema: ‘Wat is wijsheid?’  

Leiding: 
ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) 

ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht) 
ds. Wilma Tiemersma-Veenstra (Franeker) 

Maximaal 25 deelnemers 
 
 

Informatie en/of opgave bij Marije Worst 
tel. 0597-856220 

email: marijeworst@yahoo.nl 
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Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bij Mennorode 
Maatschappelijke thema’s aan bod in vier weekenden 
  
In september start het nieuwe seizoen van Vrijzinnig Leerhuis Elspeet. Het leer-
huis biedt een plaats waar de ‘grote thema’s’ op een nieuwe manier, intellectu-
eel, open en niet-dogmatisch worden benaderd. Bedoeld voor vrijzinnig georiën-
teerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij willen verdiepen en 
delen. De vier weekenden vinden plaats bij Mennorode conferentiecentrum, ver-
deeld over 2012 en 2013.  
  
Waarom Vrijzinnig Leerhuis Elspeet? 

Steeds meer mensen in kerkelijke gemeenten en daarbuiten hebben 
belangstelling voor geloofsdoordenking in relatie tot cultuur en maatschappij. 
‘Vrijzinnig leerhuis Elspeet, open doperse groep voor studie en ontmoeting’ is 
een kring van mensen die intellectuele nieuwsgierigheid willen verbinden met 
onderlinge betrokkenheid. De groep wordt gevormd rond thematisch opgezette 
bijeenkomsten, viermaal per jaar.  
  
Thema’s en sprekers 
Thema’s die aan bod komen zijn: Goed en kwaad, Muziek, Verzet en overgave, 
Eer. Docenten en gespreksleiders zijn dr. Alfred van Wijk, drs. J. van Woerden, 
drs. M. Bruggen, drs. H. Pijlman en drs. J. van Kampen. Zij gaan aan de hand 
van film, literatuur en beeldende kunst dieper in op de thema’s in relatie tot an-
dere disciplines, zoals sociologie, psychologie en filosofie. De vaste contactper-
soon van het leerhuis is dr. Alfred R. van Wijk. 
  
Praktische informatie 
Er zijn twee identieke programma’s die parallel lopen. Per keer 3 dagdelen inclu-
sief 1 overnachting. 
 
Elke bijeenkomst is van vrijdag 17.30 uur tot zaterdag 16.00 uur. Kosten bedra-
gen € 480,- voor het gehele seizoen, dit is inclusief verblijf en BTW, exclusief de 
geldende toeristenbelasting.  
 
Inschrijven kan via de website www.mennorode.nl (kies ‘reserveren’ op de ho-
mepage en klik vervolgens op ‘inschrijven Vrijzinnig Leerhuis Elspeet’), via  
reserveringen@mennorode.nl of telefonisch 0577 - 49 81 11.  
  
  



 
 

 

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 
22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 
e-mail: hj.blanksma@home.nl 
 
Leden: P.J. Reidinga en L.C.G. Salo-
mons-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 26 september 2012. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 
in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 19 
september 2012 bij de 
respectievelijke redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  
J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 
tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 
jmtuinstrawinkler@gmail.com  
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, jantiena-
durksz@home.nl  


