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Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

In memoriam 
 

Op vrijdag 7 september is Dirk Tuinstra overleden.  

Dirk was ondermeer de “geestelijke vader” van het Gemeenteblad nieuwe stijl. 
Dirk drukte, raapte en niette het blad en bracht het naar de posterijen ter  

distribuering en dat gedurende een aantal jaren. Een hele onderneming waarvoor 

we Dirk erg dankbaar zijn. Zelfs op zijn ziekbed heeft hij nog enveloppen geëti-

ketteerd. 

Jetty, zijn echtgenote, is als redactrice bij het gemeenteblad betrokken. 

Wij, de medewerkers van het blad, wensen Jetty en haar familieleden heel veel 

sterkte en kracht toe voor de toekomst. 
 

Edith de Jonge, Jantiena de Vries-Durksz, Loek Huizinga, Ellen van Drooge,  

Frans Riepma, Onno de Graaf, Pijke Vossestein 

 

Namens de redactie,   Loek Huizinga 
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Wij en de anderen – Energie voor Vrede! 
Door ds. Geert Brüsewitz 

 
In onze reeks artikelen in het Gemeenteblad over de wezenlijke zaken van het 

geloof is deze maand gereserveerd voor de Vrede. Met het samenvattende eerste 

deel van de titel gaat het om de relationele kant van geloven. We spraken over 

de zorg om elkaar, het pastoraat. Het bouwen met elkaar, de gemeentetheolo-

gie. De zorg om de wereld, het diaconaat. Het bouwen aan een geloofswereld 

over grenzen heen, de oecumene. 
In september, de maand waarin de Vredesweek plaats vind, dit jaar van 16 tot 

23 september, nu dus, aandacht voor de vrede, zoals we weten een echt doops-

gezind thema! 

 

Energie voor vrede, dat is de titel op de voorpagina van de krant bij deze week  

die voor me ligt. En dat is een mooie positieve benadering van vrede. Het is ook 
de toon van de krant: inzet, verandering, herkennen van het positieve in de an-

der, het overwinnen van verschillen, samenwerken. 

Ik ben in de doopsgezinde traditie grootgebracht, en er was met en rond vrede 

altijd een vreemde dubbelheid. Aan de ene kant was er het heilige moeten van 

de vrede, met een profetische en vaak intolerante heftigheid tegenover mensen 

en gedachten die de vrede in weg stonden. Hierbij was de manier waarop wel 

eens niet zo erg vreedzaam! Aan de andere kant was er die wat knusse, verstik-
kende deken , die alles wat een bedreiging voor vrede was wilde toedekken. 

Ogenschijnlijk vredig, maar eigenlijk ook best gewelddadig! 

 

 
 

In de afgelopen dagen, op een heel leerzame en ook voor mezelf confronterende 

cursus over conflicten, met collega’s  in Mennorode, kwam ik deze beide wegen, 

bewegingen weer volop tegen. In mezelf, in de verhalen, in onze traditie, ons 

gedachtegoed.  In de inleiding van een geweldig mooi boekje over de omgang 
met problemen in onze traditie van Arthur Paul Boers staat het prachtig ver-

woord. Het boekje heet: Never call them Jerks! Wat zoiets betekent als: Noem ze 

nooit  klootzakken! En dan gaat het over al die mensen in en buiten de gemeente 

waar we niks mee kunnen, die precies het tegenovergestelde willen, en die we 

het liefst negeren, of uit de gemeente zouden willen verwijderen. (ontbroederen, 

of ontzusteren, zoals je dat nu bij Facebook kan)  
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In die inleiding staat er dat we een soort sociale code hebben als Doopsgezinden, 
die vaak met de beste bedoelingen heel contraproductief is.  Vrede, en vreed-

zaam zijn, leidt vaak tot ‘Aardig zijn’, en dat aardig willen zijn  leidt tot ontken-

ning: Problemen niet willen zien. Een tweede houding, valkuil, is verdraagzaam-

heid, dit kan leiden tot vermijding. Zo van, willen we samen het uithouden dan 

moeten we allerlei zaken maar niet aan de orde stellen. een derde valkuil is 

zorgvuldigheid. Hierdoor ben je zo aan het afwegen dat je bij de kern van dingen 
weg gaat, bij je emoties bij je gevoel en dat van anderen. Zo ontstaat er afstand, 

verwijdering .  

 

Het boek is er vooral op gericht, om wat zich aandient en de vrede lijkt bedrei-

gen, niet met deze mechanismen ergens opzij en uitzicht te krijgen, maar als 

uitdaging, in alle spanning en moeite, ter hand te nemen en met elkaar te door-
leven om te groeien en te overkomen. Dat is geweldig spannend en gevaarlijk, 

want dat kan reuze uit de hand lopen!  

 

Ik vond het mooi, in deze inleiding te zien, dat op zich mooie nobele concepten, 

van Bijbelse allure, ons verder af kunnen brengen van wat ze eigenlijk beogen. 

Zeg maar, hoe het proberen wegnemen van de energie, de explosiviteit van te-

genstellingen en conflicten, ze sterker kunnen maken. Dat is één van de kanten 
van de invloed die ‘vrede willen’ op ons heeft. De andere kant is het heilige moe-

ten van het overtuigen, de haast op het gewelddadige affe manier van strijden 

voor vrede. Vanwege de goede zaak, het heilige ideaal , worden grenzen over-

schreden Dat kan omdat het niet gaat om het eigen gelijk, maar om Gods werk 

op aarde! Het is de keerzijde van het belang van ethiek. We vinden het belang-

rijk om het goed te doen, we hebben duidelijke beelden hoe het hoort en hoe het 
goed is,  en als broeders en zusters zijn we vertegenwoordigers, grondpersoneel, 

van de Allerhoogste. We voeren we in Zijn naam deze strijd hier met allen die 

Gods vrede in de weg staan!  Je zou haast zeggen dat daar waar aan de ene kant 

te weinig energie gestoken wordt in de vrede, of de verkeerde energie, om alles 

onder de deksel te houden, er in het tweede geval teveel energie gebruikt wordt, 

en ook verkeerde energie.  
 

Mooi was het, tijdens de cursus en ook al eerder, te merken dat ik beide bewe-

gingen ken in onze wereld! Ik heb ze meegemaakt, er onder geleden, en zeker, 

als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, ook aan meegewerkt!  

Mijn persoon en geloofsleven is niet zo van het alleen maar een beetje aardig 

zijn, en rekening houden etc. Terwijl dat prachtige zaken zijn! Ik kan veel van 

anderen leren op dat gebied. Maar ik ben meer van de strijd voor recht, en eer-
lijkheid, en doorgaan tot alles goed is! Als kleine jongen was ik al de spreekbuis 

voor alles wat niet deugde, met als gevolg dat ik een groot deel van mijn school-

carrière, lager en hoger, buiten de klas doorgebracht heb. 

 

Ik ie ook wel nu, dat de geweldige energie die ik er in stak, mij blokkeerde. 

Woest was ik, ik kwam vaak geen steek verder, en de zaak zelf ook niet . Met 
onze volwassenendoop en eigen verantwoordelijkheid was het ook niet zo goed 

mogelijk te denken dat problemen zich ook buiten mij om konden oplossen, of 

misschien wel niet, en dat we het dan gewoon maar moeten uithouden…. 

 



Hoofdartikel 

 

3 

 

Nu begrijp ik wel, waar onze valkuilen zitten: Te weinig energie stoppen in din-
gen waar we echt aan kunnen en moeten werken. Soms ons vastbijten in ge-

beurtenissen, en ze als een soort heilige oorlog beschouwen, zonder te vertrou-

wen op de kracht van God, die via andere wegen misschien ook werkt, via ande-

re mensen, zonder ook soms te kunnen toegeven dat we er maar mee moeten 

leren leven, hoe pijnlijk en moeilijk het ook is. 

 
Energie voor vrede ! Ik vind het een prachtig beeld dat het proces van werken 

aan vrede beschrijft. Positieve energie! Soms betekent dat in moeilijke gebeurte-

nissen en situaties niet alleen kijken naar wat er nog moet, en wat er allemaal 

verkeerd is gegaan en gaat. Maar omkijken en om je heen kijken naar al die 

mensen die gebutst en gebeukt er toch nog steeds zijn en mee willen doen, mis-

schien soms wel even een tandje minder. Soms is het de positieve energie die 
ons ingeeft: hier moeten we echt wat doen, dit moet echt eens aan de orde, bo-

ven tafel. En soms is het de energie, die nodig is om onszelf in toom te houden, 

en te laten. Om ruimte te laten ontstaan voor anderen, voor God. Ruimte voor 

het ervaren van Gods genade… Het besef dat wij niet alles kunnen en moeten. 

 

Energie, om met elkaar de wijsheid toe te laten, ruimte te geven, om te weten 

wanneer het één en wanneer het andere geboden is. Het is allemaal een kwestie 
van timing. Kairos noemen ze dat in de bijbel. En het mooie is dat het er niet om 

gaat dat wij de juiste tijd bepalen, maar dat we aanvoelen wat God de juiste tijd 

vind… 

  

En daar hebben we elkaars energie bij nodig! 
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Nader bekeken: geweldloosheid 
 
Is geweldloosheid een algemeen kenmerk van het Doopsgezind-zijn?  

Het antwoord is naar mijn mening ‘nee’! Het is niet juist om te zeggen dat ge-
weldloosheid automatisch een kenmerk is van een doopsgezinde gemeente. Een 

doopsgezinde gemeente behoort een plaats te zijn waar het moet gaan over de 

betekenis van het geloof. Een doopsgezinde gemeente behoort niet voor te 

schrijven op welke partij je moet stemmen en van welke verenigingen je lid moet 

zijn. Ieder mens maakt zijn keuzes op grond van zijn of haar eigen geloof. 

 
En waar de één tot de conclusie komt dat er maar één weg is om conflicten op te 

lossen en dat is via geweldloosheid, komt een ander tot precies de tegenoverge-

stelde conclusie dat het goed is om voor waarden als recht en gerechtigheid, de 

wapens op te nemen. Terwijl beiden toch als uitgangspunt het geloven in dezelf-

de God hebben. Geweldloosheid is namelijk een uitvloeisel van je geloof en is 

geen algemeen kenmerk. Door je geloof kun je tot de overtuiging komen dat 
geweldloosheid de enige weg is voor vrede. Daarbij is je geloof de basis voor je 

levensovertuiging en kán dat leiden dat je tot deze conclusie van geweldloosheid 

komt. Maar dat hoeft niet voor iedereen te gelden.  

 

 
 

Dit jaar is het thema van de vredesweek ‘powered by peace’. En dit jaar staan 
niet de oorlogen centraal maar de achtergronden van die oorlogen namelijk de 

strijd om de grondstoffen. Want in feite is dat de oorzaak dat er oorlog gevoerd 

wordt. Als Hitler met zijn legers Duitsland binnenvalt dan motiveert hij zijn solda-

ten dat het een strijd is tegen het onchristelijke Rusland, dat erop uit is om het 

christelijke Europa in te lijven. Daarmee probeert hij zijn soldaten voor zich te 

winnen. Zij denken te vechten voor een goede zaak namelijk de waarden van het 

christendom. Maar in feite ging het Hitler om de grondstoffen en probeerde hij de 
olievelden van de Kaukasus te bereiken. Zijn soldaten hield hij voor de gek door 

te zeggen dat ze een ideologische oorlog voerden. Want de Russen zijn een zeer 

gelovig volkje, dat door het communisme niet kon worden uitgeroeid. 

 

En of het nu om Irak, Syrië of Noord-Soedan gaat. Conflicten gaan over bodem-

schatten en grondstoffen. De religie wordt er dankbaar bijgehaald om mensen te 
motiveren om te vechten voor een goede zaak. Maar het verschil van religie is 

nooit in de geschiedenis de hoofdzaak voor een conflict in de wereld geweest. 

Altijd is de werkelijke oorzaak van een conflict: de macht om de grondstoffen! En 

daarom moet je die conflicten ook niet willen oplossen met geweld maar met 

geweldloosheid. Want de nieuwe hemel en de nieuwe aarde kunnen er alleen 

maar komen als mensen bereid zijn om zonder geweld de grondstoffen van de 
wereld eerlijk te gebruiken. En daar is geloof voor nodig.  

 

Ds. Klaas van der Werf 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

Maandag t/m donderdag g  

                      24-27 sept. 

Inbreng Najaarsfair 

9.00 tot 16.00 uur 
 

Donderdag   25 september 

20.00 uur   Broederkring 

 

Zaterdag   29 september  

9.00–16.00    Najaarsfair  
  

Zondag   30 september  

10.00 uur   Doopdienst 

                    Ds.J.H.Kikkert en 

            Ds H. Leegte   

 

Maandag    1 oktober  
19.30 uur   Doopsgezind koor 

Dinsdag     2 oktober  

10.00 uur   Koffiemorgen 

19.30 uur    Kerkenraad 

 

Zondag    7 oktober 
10.00 uur   Avondmaal 

    Ds. G.J.Brüsewitz 

10.00 uur      Keien 

 

Maandag   8 oktober 

14.30 uur   Zusterkring  
                    (DG Haren) 

19.30 uur   Doopsgezind koor 

 

Dinsdag   9 oktober  

18.00 uur   Mennomaaltijd       

19.00uur   Jongerenprogramma 

 
Vrijdag   12 oktober 

18.00 uur   Bijeenkomst “Pizza. 

             Bijbel en Bier” 

 

Zaterdag - zondag  

13- 14 oktober  
Regio weekend Dopersduin Schoorl 

begint om 17.30 uur tot zondag 

13.00 uur   

 

Zaterdag     13 oktober     
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag    14 oktober 

10.00 uur     Gezamelijke dienst 

                     in Haren 

                     Ds. G.J. Brüsewitz 
                    Mmv Doopsgezind koor 

 

Maandag      15 oktober 

19.30 uur      Doopsgezind koor 

 

Dinsdag     16 oktober 
17.45 uur   Doperse Dis 

 

Woensdag   17 oktober          

19.30 uur   Redactievergadering 

                    Gemeenteblad          

 

Donderdag  18 oktober 
19.45 uur  Dopers Café 

                   “Op het leven”,  

                   muzikale theatervoor 

   stelling 

 

Zaterdag     20 oktober 
14.00-16.00 uur Openstelling Kerk 

 

Zondag  21 oktober 

10.00 uur  Vriendendienst  

                   Ds. G.J.Brüsewitz    

10.00 uur   Keien  
 

Maandag   22 oktober 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag    23 oktober 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

19.00 uur  Jongerenprogramma 

 
Donderdag 25 oktober 

14.30 uur  Wijk Paterswoldseweg 

19.30 uur     Leerhuis 

   

Zaterdag  27 oktober 

11.00 uur     Congres Doopsgezinde 
                   Historische Kring 

14.00 uur   “Geloven met je 

          voeten” II  
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Zaterdag     27 oktober 

Landelijke dag Broederkringen 

  

Zondag  28 oktober  

10.00 uur  ds. J. Brüsewitz  

 

Maandag   29 oktober  
19.30 uur  Doopsgezind koor 

 

Dinsdag    30 oktober 

19.30 uur   Bijeenkomst    

                   Wijk Vinkhuizen 

 

Woensdag  31 oktober 
19.45 uur  Helpmankring 

20.00 uur    Wijk Paddepoel-Selwerd 

 
 

Ledenboek  
 

 
 

Overleden op 7 september 2012 

Br. D. Tuinstra in de leeftijd van 70 

jaar. 

 

Ledenadministratie DGG 
Tiny Spanjer 
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Uitnodiging Avondmaal 

Zoals elders in dit blad te lezen is, 

treden op zondag 30 september 

twee leden toe tot onze gemeente 

in een bijzondere dienst. Juist als 

er nieuwe leden bij de gemeente 

komen, is het goed om extra aan-

dacht te besteden aan de onder-

linge verbodenheid die wij met 

elkaar in Christus hebben.  

 

Op zondag 7 oktober vieren we 
dan ook Avondmaal, en daarom  

nodigen we een ieder die zich ver-

bonden weet met onze gemeente 

uit voor deze viering! 

 

De kerkenraad 

 
 
Ionareis 
 

Van vrijdag 28 september t/m 6 ok-

tober ga ik met een groep van 19 

mensen, jongeren en ouderen naar 

Iona. Uit onze kring gaat er een aan-
tal studenten mee, evenals een aan-

tal studenten, betrokken bij het GSp, 

en een aantal ouderen van de Nieu-

we Kerk en andere kerken in de stad. 

 

Samen met Ds. Evert Jan Veldman 
leid ik deze reis. Ik heb er zin in, en 

ik hoop erg dat het verrijkend is voor 

velen, ook voor de studenten uit on-

ze gemeente.  

 

Ik ben die week dus afwezig voor 

werk hier, maar tijdens de dienst op 
7 oktober, hopen we vers van de 

pers, verslag te doen van onze erva-

ringen en in de dienst te verwerken.  

Deze dienst is een Avondmaals-

dienst, dus misschien proberen we 

ook iets van de ervaren gemeen-
schappelijkheid  tijdens ons verblijf 

in deze viering te brengen. 

 

Ds. Geert Brüsewitz 

 

 
 
Eerste Doperse Dis een 

doorslaand succes 
 
De eerste Doperse Dis van 18 sep-

tember is met 38 gasten buitenge-

woon goed bezocht. De sfeer was erg 

goed. De dak- en thuislozen vonden 

het fijn om bediend te worden en een 

gesprek te voeren met onze vrijwilli-

gers en met elkaar. Vrijwel alle be-
zoekers waren zelf ook heel sociaal 

en prettig in de omgang.  

 

Er waren veel leuke gesprekken tus-

sen vrijwilligers en bezoekers. Naast 

het eten is het ook echt een ontmoe-
tingsplek geworden. Veel bezoekers 

hebben ons bedankt en hebben aan-

gegeven de volgende keer zeker 

weer te komen. Ik wil nog mijn com-

plimenten geven aan onze vrijwilli-

gers die het echt fantastisch hebben 

gedaan en ook aan onze gasten die 
zich voorbeeldig hebben gedragen. 

 

Pijke Vossestein 
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21 oktober vriendendienst 

 
Op 21 oktober is onze jaarlijkse 
vriendendienst.  

 

We willen natuurlijk altijd een gast-

vrije en open gemeente zijn waar 

mensen welkom zijn en zich thuis 

kunnen voelen, maar op de 21e doen 
we weer even extra ons best om te 

laten zien hoe we dat bedoelen.  

 

 
 

Het gaat over toegankelijkheid, be-
grijpelijk maken wat we doen en 

waarom. Dat doen we om niet alleen 

iets te willen laten zien, maar ook 

omdat we open willen staan voor wat 

anderen, ook buiten de kerk be-

weegt. Een dienst waarin het  mooi is 
als we mensen uit onze omgeving, 

die dat misschien best eens leuk  

vinden meenemen. Ze  laten ervaren 

wat voor onszelf waardevol is. Neem 

mensen mee, nodig ze uit!  

En, als er dingen zijn, waar we spe-

ciaal aan zouden moeten denken, 
laat het ons weten en denk mee! Wat 

we juist wel, of juist niet moeten 

doen, veel of weinig aandacht, het is 

fijn als jullie je betrokken weten! 

 

N.B. Elders staat vermeld dat de 
Lutherse Gemeente deze zondag bij 

ons te gast is. Door omstandigheden 

is dit niet mogelijk, en dat spijt de 

Lutherse gemeente zeer. Ze wensen 

ons een goede dienst. We zien elkaar 

in ieder geval op 30 december, als er 

bij ons een gezamenlijke dienst is 
van de kleine oecumene en op 10 

februari als wij in de Lutherse kerk te 

gast zijn.  

 

Namens de Kerkenraad en de  

predikanten 

Verslag kerkenraadsver-
gadering 11 september 
 

Zr. Femmy Busscher heet ieder van 
harte welkom bij de eerste KR-

vergadering van het nieuwe seizoen.  

Als inleiding leest zr. Ida Bruijn 

`Heimwee naar de hemel` van Maar-

ten van Rozendaal en Paul de Mun-

nik.  
 

Het bezinningsweekend van de ker-

kenraad (31 augustus / 1 septem-

ber op Dopersduin in Schoorl) wordt 

als een zeer waardevol begin gezien 

van het nieuwe seizoen. De kerken-
raad heeft een stevig jaar achter de 

rug, in het bezinnings-weekend had-

den we de tijd en de rust voor ver-

dieping.  

Iedereen heeft dit als een zeer waar-

devol weekend ervaren en een heel 

goede manier om het werkjaar zo 
samen te starten. De wens is uitge-

sproken om komend jaar weer te 

beginnen met een bezinnings-

weekend.  

 

Het volgende bespreekpunt is het 
woningbeheer van de DGG.   

De KR belegt eind november een bij-

eenkomst waarbij het Gasthuis-

bestuur, de Werkgroep Toekomst 

Gebouwen, de Beheerraad, de Finan-

ciële Commissie en de kerkenraad 
het woningbeheer verder zullen be-

spreken.   

 

De evaluatie van de zomer-

activiteiten is positief: waardevolle 

activiteiten, zeer divers waarbij ieder 

in zijn kracht kwam te staan. Telkens 
is geprobeerd om met 2 KR-leden als 

afgevaardigde aanwezig te zijn. Dit is 

goed bevallen. 

 

De startdag op 9 september is goed 

geweest. Het geluid is helaas nog 
steeds een punt dat aandacht vraagt. 

Er is afgesproken een nieuwe micro-

foon (op het gezicht) te proberen.  
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De activiteiten die de komende peri-
ode gepland staan worden voor-

bereid, o.a. de belijdenisavond op 20 

september en doopdienst op 30 sep-

tember. 

Er komt binnenkort een nieuw kopi-

eerapparaat. Er volgen dan een aan-
tal demonstraties voor de diverse 

betrokkenen.  

 

Sjoukje Benedictus,  

notuliste 

 
 

 

 

DOPERS CAFE 18 OKTOBER   
OP HET LEVEN! 
 

 
 

een prachtige voorstelling  die 

past in het jaarthema  ‘verbin-

dende wijsheid’  
 

Op 18 oktober spelen verteller Kees 

Posthumus en accordeonist Juul 
Beerda hun nieuwe voorstelling ‘Op 

het leven!’ in onze kerk. In deze mu-

zikale theatervoorstelling zijn Joodse, 

christelijke en islamitische verhalen 

broederlijk bijeen gebracht. ‘Op het 

leven’ volgt in verhalen, liedjes en 

muziek de loop van het leven. De 
voorstelling begint bij de geboorte, in 

dit geval van Mozes, Jezus en Mo-

hammed.  

 

 

 
 

Daarna volgen verhalen en liedjes 
over kinderen, vaders en moeders, 

spelen en school, verliefdheid, trou-

wen, armoede en rijkdom, ouder 

worden en sterven.  

 

Joodse, christelijke en islamitische 
verhalen wisselen elkaar af. De 

teksten zijn of geheel nieuw, of be-

werkte versies van bestaande verha-

len uit de drie tradities. Verhalen 

verbinden, waar dogma’s verdelen. 

Alle godsdiensten zoeken naar ant-
woorden op de grote vragen van het 

leven. Waar komen wij vandaan? 

Waar gaan wij naartoe? Wat is de zin 

van ons leven? Rondom deze vragen 

cirkelen in elke traditie tal van verha-

len. Deze verhalen zijn nu voor het 

eerst bijeengebracht in één theater-
voorstelling.  

 

‘Op het leven!’ wordt gespeeld door 

Kees Posthumus (tekst, zang en 

spel) en Juul Beerda (techniek, mu-

ziek en spel). Regisseur is Heleen 
Hennink. Eerder maakten zij samen 

de succesvolle voorstellingen Menno 

Simonszoon (2011), Arminius! Rek-

kelijk! (2010) en Calvijn op bezoek 

(2009). 

 
De voorstelling begint om 20.00 uur, 

om 19.30 is er een kopje koffie. Na 

afloop is er de mogelijkheid nog even 

met de spelers van gedachten te 

wisselen.. 
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Gemeenteavond  

1 november om 19.45 uur 
 

Thema: Uitburgeren: praktische 

voorbereiding voor de laatste  

levensfase 

Inleiders : Cis Harmse en Saakjen 
van Hoorn–Dantuma  

 

Iedereen is als de dood voor de 

dood. Wij willen niet nadenken over 

ons levenseinde. Soms worden we 

ertoe gedwongen, bijvoorbeeld als er 
sprake is van een ongeneeslijke ziek-

te. Maar ook een fataal ongeluk kan 

zomaar het einde van ons leven be-

tekenen. 

 

Ook als er niets dreigt is het zinvol 

om over een aantal dingen na te 
denken, zoals: wil ik begraven of ge-

cremeerd worden? Wie moeten er in 

geval van nood onmiddellijk op de 

hoogte gesteld worden? Weten mijn 

nabestaanden eigenlijk wel waar ze 

de informatie over abonnementen, 
verzekeringen, lidmaatschappen etc. 

kunnen vinden? Is die informatie ge-

ordend? Heb ik eigenlijk wensen over 

mijn afscheid? Weten mijn nabe-

staanden wat ik absoluut niet zou 

willen? 
Zo maar enkele overwegingen die u 

ertoe zouden kunnen bewegen eens 

een paar dingen op een rijtje te zet-

ten en vast te leggen. Want je kunt 

je wel iets voornemen, maar als het 

niet op papier staat is het nog raden 

voor de nabestaanden, die daarmee 
veel tijd kwijt zijn die ze anders aan 

een mooi afscheid zouden kunnen 

besteden. 

Wij willen mensen informeren over 

de mogelijke praktische voorberei-

dingen, die zij kunnen treffen om 
zakelijk, medisch en pastoraal dingen 

te regelen voor de laatste levensfase 

en voor achterblijvende familieleden.  

Cis Harmse heeft daartoe een power-

pointpresentatie en inleiding ge-

maakt en ik kan iets vertellen over 

de pastorale praktische kant.  

Verder krijgen de belangstellenden 
een hand-out over de onderwerpen 

die wij behandeld hebben en in het 

kort weergeven wat in het boek aan 

de orde komt.  

 

Als u de moeite neemt eens bij een 
aantal zaken stil te staan zult u zien 

dat het u rust geeft.  

Daardoor wordt stilstaan bij ons le-

venseinde ineens ook veel minder 

eng. Het boek 'Doodeerlijk', een 

handleiding betreffende maatregelen 
voor en na het overlijden, helpt u 

daarbij. Dit boek is een vraagbaken, 

een 'doeboek'; losbladig, met invul-

bladen die u kunt kopiëren, verande-

ren, bijwerken en bespreken met 

bijvoorbeeld uw nabestaanden, exe-

cuteur, huisarts, notaris of uw ouders 
die op leeftijd geraken. 

 

Voor uw gemak: op onze info-avond 

is het boek ook te koop. 

 

De auteur, Aaktje A. Wouda, is oud-
internist en oud-vaatarts en heeft het 

boek geschreven toen ze al 80 jaar 

was, na vijf jaar uitgebreide re-

search. Toen ze na het overlijden van 

haar man geen enkel praktisch boek 

kon vinden over dit onderwerp heeft 
ze het zelf maar geschreven, waar-

mee ze tevens een nieuw levensdoel 

had. Boeken over rouw en afscheid 

waren er genoeg, maar een gids met 

praktische tips voor de laatste fase 

ontbrak. 

 
Servo Uitgeverij, Rolde.  

Tel. 0592 371418 

www.uitgeverijservo.nl 

uitgeverijservo@planet.nl 

ISBN 97 8905 7860 706 

€ 26,50 te bestellen via uw boekhan-
del of rechtstreeks bij de uitgeverij  

 

zr. Saakjen van Hoorn-Dantuma  

 

N.B.: Hetzelfde thema zal in DG Ha-

ren aan de orde komen op donder-

dag 22 november 2012  
 
 

http://www.uitgeverijservo.nl/
mailto:uitgeverijservo@planet.nl
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Bezoek aan de DG Ham-

burg 2, 3 en 4 november 
 

Dit jaar is het 25 jaar geleden 

dat de Doopsgezinde Gemeenten 

Hamburg en Groningen bij elkaar 

kwamen. Dit willen we in het eerste 

weekend van november in Hamburg 
vieren. We hebben besloten om dit 

keer de mensen de mogelijkheid te 

geven om te kiezen tussen een be-

zoek van vrijdag tot en met  zondag 

of van zaterdag tot en met  zondag. 

Zondag vertrekken we na de lunch 

weer richting Groningen.   
 

Vrijdag willen we in de middag ver-

trekken, om zo rond 18 uur in Ham-

burg te zijn. Daar wonen we, na een 

eenvoudige maaltijd, het Menno Fo-

rum bij, initiatief van de Gemeente 
Hamburg voor  niet doopsgezinden 

en doopsgezinden uit de omgeving. 

Centraal staat de theologie van de 

verzoening, als een belangrijk the-

ma, vanuit de doopsgezinde wereld, 

ook voor niet Doopsgezinden,  en 
Fernando Enns  zal een inleiding 

houden. Voor vertaling wordt ge-

zorgd. 

 

Zaterdag laten de Hamburgers ons 

delen in de schoonheid en de dyna-

miek van hun stad, en daarna heb-
ben we een gezellige ontmoeting met 

de gemeente in en bij de kerk. Daar 

is gelegenheid om herinneringen te 

delen, en foto’s en dia’s te kijken . 

Na een gezamenlijke maaltijd  gaan 
we naar onze gastgezinnen, en als er 

jongeren meegaan, wat we hopen, 

dan is er onder de kerk voldoende 

gelegenheid daar de nacht door te 

brengen. 

 
De volgende morgen  is er de dienst 

in de kerk, en na de Andacht is er 

nog wat aandacht voor de stoffelijke 

mens, en keren we huiswaarts. 

 

We hopen dit keer op een grote op-
komst, van jong, iets ouder en oud  

vanuit Groningen.  

U kunt zich aanmelden bij  

Anneke Toxopeus 

tel. 06-2736 4331 of  

anneke.toxopeus@gmail.com 

 
Graag aanmelden voor 19 oktober. 

Van 19 tot 28 oktober ben ik op va-

kantie.  

 

Ook zijn we geïnteresseerd 

 in foto’s en documentatie- 
materiaal van de afgelopen 

 25 jaar, ook als u zelf  

niet in staat bent om  

mee te gaan! 

 

Anneke Toxopeus 
 

 
Bericht Wijk Vinkhuizen 

 

Voor de 2e wijkbijeenkomst van het 

nieuwe seizoen komen we bij elkaar 

op dinsdag 30 oktober 's middags om 

14.30u in de van Goghstr. nr 45.  

 

Deze middag komt mevr. Jos Bos-
Schilder om ons (met dia's van teke-

ningen, gemaakt door haar schoon-

zus Cornie Bos) te vertellen over de 

boerderij Lutjebosch bij Usquert. Het 

is de plek waar we met ons reisje op 

16 juni geweest zijn  Bij onverhoopte 
verhindering graag even bellen naar 

3110405 

 

Hans en Margriet Oldenziel 

 

 

mailto:anneke.toxopeus@gmail.com
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Geloven met je voeten 
 

 
Zaterdag 22 september jl. liepen 15 broeders en zusters van de doopsgezinde 

gemeenten Groningen en Westerkwartier de eerste etappe van het Jakobspad 

o.l.v. ds. Jacob Kikkert. 

 

We vertrokken vanaf de Jacobus de Meerderkerk in Uithuizen – het startpunt van 

het Jakobspad dat eindigt in Santiago de Compostella.  
 

We kregen de volgende tekst mee: 

Pelgrim 

Je verlangen is groot 

Je weg is lang 

Je bent gedragen 
Je bent geborgen 

Vraag 

 

Onderweg genoten we van de ruimte van het Groninger land, de mooie wolken-

luchten, de stilte, een speciaal moment in het kerkje van Oldenzijl, en hadden we 

goede gesprekken tijdens het wandelen. De kopjes koffie bij Boerderij De Diek’n 

vormden een welkom pauzemoment.  
 

Ons eindpunt was de Jakobskerk in Zeerijp. Hier start onze volgende etappe op 

zaterdag 27 oktober. In het voorjaar van 2013 staan er ook nog twee etappes 

gepland.  

 

Ellen van Drooge & Jan Cees Noord 
 

   



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

12 

 

 
 
 

 
Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 30 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 7 oktober 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

10.00 Zondagsschool 

Speciale dienst jong en oud 
‘Verbeelding van Verhaal’ 

zie informatie verderop 

 

Zondag 14 oktober 

10.00 Ds. G.J. Brüsewitz 

met gemeente Groningen en koor 

 
Zondag 21 oktober 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 28 oktober 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 
Zondag 4 november 

10.00 Oecumenische dienst 

in de Nicolaaskerk 

 

 

Andere activiteiten 
 

Vrijdag 28 september 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 2 oktober 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 3 oktober 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Maandag 8 oktober 
14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 10 oktober 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Donderdag 11 oktober 
30+ bij Tonny van Rede 

Emmalaan 28 

 

Woensdag 17 oktober 

19.30 Redactievergadering 

20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 

 

Donderdag 18 oktober 

(datum onder voorbehoud) 

14.30 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 
 

Woensdag 24 oktober 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Vrijdag 26 oktober 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

 

Contactpersonen 
 

Er zijn weer heel veel activiteiten 

begonnen. Wilt u meer informatie, 

dit zijn de contactpersonen: 

Zondagsschool 

     Tonny van Rede, 050-3184576 
Crèche 

     Anne-Geertje Hoekema, 3146630 

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 

Quiltgroep Haren en Groningen 

     Saakjen van Hoorn, 050-5256923 

Oecumenisch Avondgebed 
     Mads Haadsma, 050-5348734 

Kerkenraad 

     Anco de Vries, 050-5348227 

     Hendrik Blanksma, 050-5342964 

Zie ook onze website 

     www.dgharen.doopsgezind.nl 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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In memoriam 
Jantje Benninga-Zijlstra 
 

24 augustus 1929 Middelstum  
13 september 2012 Groningen  

Sinds 6 februari 1991 weduwe van 

Jacob Frederik Benninga. 

 

Donderdag 13 september overleed 

Jantje Benninga-Zijlstra in ‘Huize 
Rikkers-Lubbers’ te Groningen op 

een leeftijd van 83 jaar. Na het over-

lijden van haar echtgenoot Jaap in 

1991 kwam Jantje vanuit Loppersum 

in Haren wonen.  

Ze had haar man leren kennen in de 
vijftigerjaren in De Weer, bij een 

feest van de tennisvereniging. 

Jaap kwam uit Loppersum en Jantje 

uit Middelstum en De Weer lag  pre-

cies tussen deze twee dorpen.  Ze 

gingen eerst in Winschoten wonen in 

een salonwagen, waarna werd ver-
huisd naar Loppersum. Eerst werd er 

nog gewoond in de salonwagen, 

maar na twee verhuizingen gingen ze 

wonen in de Raadhuisstraat. Toen de 

kinderen hun eigen weg zochten in 

het leven was dit huis veel te groot 
voor hun en werden er al plannen 

gemaakt om te verhuizen naar Delf-

zijl of naar Haren. Maar het bleven 

steeds plannen. 

 

Na het overlijden van haar man, be-
sloot ze om de knoop door te hakken 

om ‘op het zand’ te gaan wonen. Het 

werd dus Haren en geen Delfzijl. Op 

zoek naar een woning zagen ze in 

het kantoor van de makelaar ook 

foto’s van andere woningen in Haren.  

Met als resultaat dat de beoogde wo-
ning niet doorging maar dat werd 

gekozen voor een woning aan de To-

renlaan. 

 

Dit bleek een goede keus want vanaf 

het begin voelde ze zich hier thuis. 
Het was alsof ze een tweede leven 

had gekregen. Ze was actief in de 

zusterkring. 

Werd lid van de plattelandsvrouwen 
en volgde de activiteiten van “Groei 

en Bloei”  nauwgezet. Ze hield ont-

zettend van bloemen en planten en 

ze vond het dan ook jammer dat 

haar tuin niet wat groter was. De 

appelboom aan de straat was haar 
trots. In het voorjaar had deze boom 

een prachtige bloesem en in het na-

jaar kreeg menigeen een zakje ap-

pels of een potje eigengemaakte ap-

pelmoes mee. 

  
Haar grootste hobby was handwer-

ken. Uiterst nauwkeurig en precies 

heeft ze prachtige kantkloskussen-

tjes gemaakt en vele quilts. Tijdens 

de jaarlijkse adventsviering van de 

zusterkring in de kerk, hing er altijd 

een quilt met kerstmotieven van 
haar aan de wand. Ook tijdens de 

afscheidsdienst in het rouwcentrum 

aan de Bamshorn in Haren hingen 

twee van haar lievelingsquilts aan de 

wand.  

 
Ze is altijd zeer betrokken geweest 

bij de Doopsgezinde Gemeente. Ze 

sprak weinig, maar dacht veel. Van 

haar verjaardagen kon ze genieten 

als de kinderen op bezoek kwamen 

en er iets speciaals werd georgani-
seerd voor haar. 

Van de dag van haar 80e verjaardag 

heeft ze intens genoten mede ook 

doordat ze hebben gegeten als fami-

lie in ‘haar’ oude huis in Loppersum, 

dat inmiddels een kookstudio is ge-

worden.  
Dit jaar heeft ze haar 83e verjaardag 

nog gevierd in Delfzijl met een 

etentje in  het Eemshotel. Niet we-

tend dat drie weken later de levens-

krachten zouden wegvloeien. Na en-

kele dagen in het Martini ziekenhuis 
te hebben verbleven werd ze opge-

nomen in ‘Huize Rikkers-Lubbers’ 

waar ze slechts zes dagen heeft mo-

gen verblijven. 
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Op dinsdag 18 september hebben we 
afscheid van haar genomen.  

De tekst voor de overdenking was 

Matteus 6:28 waar gesproken wordt 

over de ‘leiliën des velds’, welke zo 

prachtig bloeien dat je je als mens 

niet bezorgd moet maken over alles 
in het leven, maar juist moet genie-

ten van de verwondering en de 

schoonheid van de dingen zoals die 

prachtige leliën.  

 

 
 
Aansluitend heeft de begrafenis 

plaatsgevonden in Middelstum 

waarmee haar levensweg van 83 jaar 

is beëindigd op de plek waar ze werd 

geboren op 24 augustus 1929. 

 
Dat Jantje Benninga-Zijlstra moge 

rusten onder de zegen en de hoede 

van de Eeuwige.  

 

Ds. Klaas van der Werf 

 

  

Weer thuis! 
 

Tijdens een hele moeilijke periode na 

een operatie met complicaties in 

april, heb ik veel medeleven uit onze 

gemeente gekregen in de vorm van 

kaarten, bloemen en bezoekjes. 
Hiervoor ik u allen heel hartelijk be-

danken. 

 

Sinds medio juli ben ik weer thuis en 

is mijn mobiliteit vooral ook dankzij 

intensieve revalidatie die ik in De 

Dilgt nog steeds krijg, deels terugge-
keerd. Nog steeds is er vooruitgang. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw 
medeleven, het deed me heel goed. 

 
Riek Toxopeus-Boneschansker 

 

 

 

In gesprek met de Bijbel 
 

Op woensdag 3 oktober zullen we 

weer met de bijbelgesprekskring be-

ginnen. 
Iedereen die hieraan mee wil doen, 

is van harte welkom. We beginnen 

om 20 uur in de Doopsgezinde kerk. 

 

Het zijn fijne, zinvolle en ook gezelli-

ge bijeenkomsten. 

De bijbel is soms niet zo gemakkelijk 
te begrijpen. In je eentje de bijbel 

lezen valt dan ook niet altijd mee en 

vaak nemen we er de tijd niet voor. 

Meestal stimuleert onze omgeving 

ons ook niet om met de bijbel bezig 

te zijn: we leven in een tijd waarin 
steeds minder plaats is voor de chris-

telijke traditie en de bijbel. 

Daardoor wordt de afstand tussen 

onszelf en de bijbel steeds groter en 

gaan de verhalen ons minder aan-

spreken. Nu kun je de vraag stellen 

of dat zo erg is. Ik denk het wel. 
 

In de bijbel gaat het over bijzondere 

ervaringen van mensen met God: 

ervaringen dat God mensen niet los-

laat, dat mensen gered en bezield 

worden. 
 

Verder vinden we in de bijbel veel 

aandacht voor onze levens- en ge-

loofsvragen: “Waar leef ik voor?”, 

“Wat geeft mijn leven zin?” 

Dit, en zo is er nog meer te noemen, 
zijn allemaal redenen om eraan mee 

te helpen dat dit unieke boek naar 

onze tijd zal worden doorvertaald en 

doorverteld. 

 

Heleen Kieft-van der Sande 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

15 

 

Gebondenheid 

 
De gebondenheid  met  Christus  

Is de ware vrijheid. 

 

Cees Kreeft 

 

Zusterkring 
 

29 augustus, weer tijd voor ons jaar-
lijkse reisje aan het begin van het 

seizoen. Het was een warme en stra-

lende dag. We kwamen om één uur 

samen in de Voorhof en even later 

vertrokken we met vijf auto's uit Ha-

ren. 

Aafke van Wijk en Fenna Tilstra had-
den deze keer de organisatie op zich 

willen nemen en stuurden ons rich-

ting Groningen. Via Dorkwerd verlie-

ten we de stad, en bleven het Reit-

diep volgen langs smalle, kronkelen-

de wegen. Via Oostum en Krassum 
en door Garnwerd naar Aduarderzijl. 

Daar stopten we bij de sluizen en 

klommen de dijk op. Een schitterend 

wijds uitzicht, zeker in de zomerzon 

die zo volop scheen. 

Deze sluizen zijn eeuwenlang van 

strategisch belang geweest voor 
Groningen. In de tachtigjarige oorlog 

is hier bloedig gevochten en in 1672 

zijn de zijlen opengezet en zo ont-

stond er een waterlinie tot aan de 

stad en kon Bommen Berend niet 

verder optrekken. Sinds de afsluiting 
van de Lauwerszee heeft de sluis 

geen functie meer. Het is nu een wa-

terstaatkundig monument. 

Ook stopten we nog bij de Allersma-

borg in Ezinge. Een goed onderhou-

den en gerestaureerde borg. Ver-
scholen tussen groen, en tegenwoor-

dig ook open voor diverse gelegen-

heden. 

Daarna kwamen we bij onze be-

stemming: "Museum Wierdenland" in 

Ezinge  

Het wierdenlandschap van Middag-
Humsterland behoort tot de oudste 

cultuurlandschappen in Noord-west 

Europa. Ver voor de jaartelling be-

gonnen de bewoners van het kustge-

bied met het ophogen van hun 
woonplaatsen, om te kunnen blijven 

wonen in een gebied dat regelmatig 

overstroomde. 

De kunstmatig gevormde woon-

heuvels worden in Groningen wier-

den genoemd en in Friesland terpen.  
Na de aanleg van dijken, groeien in 

de Middeleeuwen sommige woon-

plaatsen uit tot flinke wierdendorpen, 

die vandaag de dag nog steeds be-

staan.  

 

 
 
Het museum vertelt de geschiedenis 

van de opzienbarende archeologische 

opgravingen in de wierde van Ezinge 

rond 1930. Onder leiding van de ar-

cheoloog Van Giffen zijn de resten 

van 85 boerderijen uit opeenvolgen-
de prehistorische perioden blootge-

legd en zo wordt duidelijk hoe de 

wierdenbewoners leefden.Tot de vas-

te collectie van dit museum behoren 

historische foto's en voorwerpen ge-

vonden tijdens deze opgravingen.Er 
is ook, verzonken in de vloer, het 

beroemde dubbele paardengraf te 

zien dat opgegraven is in de Bou-

werd, een wierde die dicht bij het 

museum ligt. Daarnaast zijn er wis-

selende tentoonstellingen en is het 

één van de vijf Archeologische In-
formatiepunten. (AIP.Groningen).  

We werden rondgeleid door een gids 

en deze vertelde met veel passie. 

Na een kopje thee of koffie wandel-

den we nog even naar de 13DE eeuw-

se kerk van Ezinge. Deze is, zoals 
meestal gebeurde, boven op de 

wierde gebouwd. Ook rond de kerk 

krijg je een mooi uitzicht op de om-
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geving. Helaas was de kerk niet open 
voor bezichtiging. 

Daarna reden we weer huiswaarts. In 

Haren aten we nog met elkaar in een 

restaurant bij de molen. Het was een 

gezellig einde van een heel mooi uit-

stapje. 
 

17 september, onze eerste bijeen-

komst van dit seizoen. 

We waren met vijftien zusters, en we 

stonden stil bij het overlijden van zr. 

Jantje Benninga 13 september jl. Zij 
was een trouw lid en erg betrokken 

bij onze kring.  

We zullen haar inbreng missen. 

 

Zoals gebruikelijk de laatste jaren 

vormen onze zomerbelevenissen of 

andere leuke of minder leuke anek-
dotes ons onderwerp voor deze mid-

dag. Over een reis ver weg of dicht-

bij. Een ontmoeting waardoor je 

weer terugkomt in je jeugd of zo-

maar een ontmoeten welke je blij 

maakt. Velen hadden wel wat te ver-
tellen en de middag was zo voorbij. 

 

 
 

Onze volgende bijeenkomst is 8 ok-

tober en dan zal mw. Tjitske Kind uit 

Roden ons vertellen over "Edelstenen 

in de Bijbel". 

 

Op donderdag 4 oktober a.s. is er 
een contactmiddag van alle zuster-

kringen in het G.D.S. gebied. Aan-

vang 14.00 uur in de Diaconie van de 

Doopsgezinde Kerk te Groningen. 

Niet alleen voor bestuursleden maar 

ook leden zijn welkom!  
Graag tot ziens. 

 

Ria Dijkman 

Startdag Haren  

 
Op zondagmiddag 16 september 

hebben we met een agapè-maaltijd 
gevierd, dat de winterwerk-

activiteiten weer beginnen. Ieder had 

wat lekkers meegebracht, wat stond 

uitgestald op de tafels en na het nut-

tigen  van de courgettesoep en de 

groentesoep werd het een lopend 
buffet om te proeven wat voor ge-

rechten er waren gemaakt. Onder-

tussen kon iedereen kijken naar de 

foto’s die waren gemaakt van het 

kamperen van de kinderen van de 

zondagschool met hun ouders. Zij 
zijn het nieuwe seizoen gestart met 

een kampeerweekend in Amen en 

hebben van zaterdag op zondag in 

blokhutten en tenten geslapen.  

 

Zondagmiddag waren ze weer terug 

in Haren en tijdens de maaltijd heb-
ben we met een foto collage op het 

nieuwe beamerscherm in de kerk, 

een impressie gekregen van dit kam-

peerweekend. 

 

Het thema was ‘Handen heb je om te 
geven’. Iedereen kreeg aan het begin 

van de maaltijd een papierenhand 

met als opdracht er iets op te schrij-

ven wat je een ander zou willen toe-

wensen. Tijdens de maaltijd werden 

deze ‘handen’ opgehaald om ze na 
de maaltijd weer als wens mee te 

geven.  

Dat we een inspirerend winterseizoen 

mogen hebben! 

 

Ds. Kl. v.d. Werf 

Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen we 

over de maand augustus een bedrag 

van € 27,40. 

De totaalstand is hiermee gekomen 

op  € 641,00. 

 

L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
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Zondagsschool 
 

 
 

De zondagsschool begon hun seizoen 

met een kampeerweekend op de 

camping in Amen.  

 

 
 

In 3 trekkershutten en 3 tenten 

brachten zij 1 nacht door. Er was 
bewust geen programma maar een 

ongedwongen samenzijn waarbij de 

kinderen gezellig met elkaar konden 

spelen op de leuke camping en de 

ouders konden bijpraten.  

 

 
 

Er werd gezamenlijk gegeten van 

een Mexicaans buffet wat er bij 

iedereen wel in ging. En er werden 

veel spelletjes gedaan als Uno en de 

weerwolven van wakkerdam.  

Zondag tegen de middag ging ieder-
een weer naar huis om aan het eind 

van de middag naar de start-

dienst/maaltijd te komen. 

 

 
 

Dit jaar zal de zondagsschool op een 

iets andere manier bij elkaar komen. 

Er wordt gewerkt in 4 blokken van 

ongeveer 4 zondagen achter elkaar. 
Zo kunnen kerkelijke thema’s als ad-

vent/kerst en de 40 dagen tijd/Pasen 

meer als geheel beleefd worden. De 

kleinste kinderen zullen vanuit ‘Kom 

in de kring’ gaan werken. Het doosje 

blijft belangrijk voor beide groepen 
en ook de wegwijsboom die in de 

kerk staat zal weer gevuld gaan wor-

den. 

 

Anne-Geertje Hoekema 
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Jongerencongres ‘Voor de verandering’ 
 

Loop jij altijd voorop met het nieuwste van het nieuwste of wil je liever dat alles 

bij het oude blijft? Wat betekent verandering? Soms geeft een verandering alleen 

je eigen leven een andere wending, soms beïnvloedt het ook het leven van ande-

ren. En soms lijkt het onmogelijk iets te veranderen, terwijl je dat graag zou wil-

len. 
 

Van vrijdagavond 16 november tot en met zondag 18 november 2012 

wordt het Jongerencongres in Groningen georganiseerd met als thema 'Voor de 

verandering'. Tijdens dit congres gaat het over verandering, de keuzes die hierbij 

komen kijken en wat voor gevolgen dit heeft.  

 

Ook het Jongerencongres is veranderd, maar het vertrouwde karakter blijft.  
Kijk voor meer informatie over het programma en opgave op  

jongerencongres.doopsgezind.nl 

 

Kom (voor de verandering) naar Groningen!  
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http://www.doopsgezind.nl/en/news/item/533/eerste_menno_simons_lezing_op

_20_oktober_2012_in_leeuwarden/?menu=208 

 

http://www.doopsgezind.nl/en/news/item/533/eerste_menno_simons_lezing_op_20_oktober_2012_in_leeuwarden/?menu=208
http://www.doopsgezind.nl/en/news/item/533/eerste_menno_simons_lezing_op_20_oktober_2012_in_leeuwarden/?menu=208
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DIT IS VAST ERG LEUK……   

 

Tijdens de Najaarsfair op zaterdag 29 september is organist Eeuwe Zijlstra  
speciaal voor de kinderen aanwezig. 
 
Alle kinderen die dat willen kunnen een kijkje nemen op het orgel, alles vragen 
wat ze over het orgel willen weten, verzoeknummers aandragen en wellicht 
kunnen ze ook samen met Eeuwe spelen…..   
 
Grijp je kans op zaterdag 29 september van 14 – 15 uur. 
De Najaarsfair is van 10 – 16 uur in de Doopsgezinde Kerk in Groningen.  
 
We hopen jullie te zien; vriendjes & vriendinnetjes zijn uiteraard ook van harte 
welkom!  
 
De rommelmarktcommissie, 
Anneke, Jetty, Sieka, Manon, en Lineke 
 

 



 
 

 

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 / verspreiding 

Anco de Vries 

Jan Noord 

Pijke Vossestein 
Onno de Graaf 

 

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 24 oktober 2012. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 17 

oktober 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  
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