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Gastvrijheid : Een avondje uit of thuis? 
 
Een week was ik de afgelopen tijd,  met een groep van 19 mensen, op het kleine 

eilandje Iona . Een eiland kleiner dan Schiermonnikoog, ver van de bewoonde 

wereld, voor de Schotse kust. 

Ik was er helemaal uit: een andere omgeving, een andere manier van doen, en 

vooral ver van huis. En toch was ik er thuis, raakte ik er thuis.  Vriendelijke men-

sen ontvingen ons, er was een ‘eigen’ manier van doen, maar er was veel ruimte 
voor de gasten om mee te doen, in te brengen, er was ruimte voor ons verhaal, 

onze bagage.  Op zich was dat heel bijzonder, die combinatie van uit en thuis. 

Uit, ver weg zijn, dat is het doel van veel vakanties, van veel  spirituele vakan-

ties ook. Of van retraites  en kuurweken. Het idee is dat je even helemaal weg 

bent, en juist die dingen doet die je thuis niet doet, om in het contrast, in het 

andere, zicht te krijgen op je thuis. Van een afstand ontstaat helderheid, even 

niet in de dagelijkse tred.  Er komen nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden in 
de gedachten. Keuzes, beslissingen, wendingen, aan de ene kant.  Maar  vooral 

ook rust, stilte,  en gewoon er zijn.  In een meditatieve ruimte bijvoorbeeld, los 

van je zelf ,  een soort dragend algemeen rustig domein, van plaats, gewoonten 

en structuur, waar jij dan even kunt zijn. Niets hoeven, mee op de ‘flow’.  

Bijzonder was het, dat dat ’uit’ zijn eigenlijk de hele tijd werd doorbroken met 

‘gewone’ dingen. Gesprekken, opdrachten, bijeenkomsten, die gericht waren op 
het thuis zijn, en weer naar huis gaan. Met corvee werd je  ook ingeschakeld om 

het anderen thuis te maken en daar kon je iets van je eigen thuis inbrengen. Ook 

de vieringen waren geen stille, meditatieve bijeenkomsten waar je even lekker 

nergens was. Nee, ze brachten je per keer, met vorm en woord en lied , bij het 

leven zoals het is, het leven zoals je zelf dat hebt, met zijn mooie en moeilijke 

kanten. De vieringen brachten je bij huis. Ze zochten je op, en lieten je reageren 

en reflecteren.  
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Ik vind dat, en vond dat ook de vorige keer, erg  bijzonder. Mijn ervaring is dat 
ik steeds eigenlijk op zo’n reis op zoek ben naar het andere, het Andere of het 

Hogere. Maar eigenlijk wordt het spirituele dat ik zoek in de vorm van  een soort 

mooie roze wolk, juist een middel om me dichter bij het aardse, het dagelijkse te 

brengen. Het laat de schoonheid en de bijzonderheid van dat dagelijkse zien, 

maar ook het materiële en het aardse. De mooie en bijzondere kanten, maar ook 

het verdrietige,  het gebrokene en onvolmaakte.  Het is een verbinding van uit 
en thuis, die eigenlijk heel bijzonder, en ook wezenlijk is. Het heeft voor mij alles 

met geloof te maken: er is ruimte voor het gewone, het banale en het pijnlijke, 

maar ook voor het gewone, het mooie en het verrassende. En er is ruimte voor 

het Goddelijke, het bijzondere en ongrijpbare, en het Goddelijke, het onvermij-

delijke, het  pijnlijke en onverteerbare.  In de Keltische spiritualiteit balt dat zich 

samen in een trinitarisch besef. Dat is een ingewikkeld  kernstuk uit de traditie 
van de geloofseeuwen, maar het wil ongeveer zeggen dat het Goddelijke zich op 

verschillende niveaus laat merken. Het ondoorgrondelijke,  het hogere, onbegrij-

pelijke van God boven ons.  Het relationele, van verbondenheid, solidariteit en 

delen   van het Goddelijke naast ons. In mensen naast ons, in de wereld waarin 

we leven en in Jezus, Mens bij uitstek! En tenslotte het inspirerende, creatieve, 

hoopvolle in ons, de Geest van God, ons beste ik, de kracht en de warmte die er 

kan zijn, als het Goddelijke in ons. 
 

Gastvrijheid is daarmee op 

een Iona manier, niet de 

gastvrijheid van een restau-

rant waar je even lekker ver-

wend wordt, om thuis weer de 
afwas te doen.  Gastvrijheid is 

als de gastvrijheid van een 

gastvrij huis met mensen, 

waar je gast bent, waar er 

rekening wordt gehouden met 

je wensen en behoeften, maar 
waar je ook uitgenodigd en 

uitgedaagd wordt om mee te 

doen.  Je blijft geen gast, 

maar je wordt net zo goed 

gastheer of gastvrouw.  Gast-

vrijheid blijft om in het beeld 

van de triniteit te blijven niet  
boven je hangen, als gastvrij-

heid aan jou gedaan. Het 

wordt gastvrijheid  naar jou 

toe, naast jou en ook in jou..  

Dat is het wezenlijke van ge-

loven: het blijft niet een mooi 
stukje werk, in een wat ou-

derwetse setting op de zon-

dagmorgen, weg van de dagelijkse beslommeringen.  Nee het mag zijn: een le-

vengevende kracht die verbinding zoekt met ons, en ons aan elkaar en de wereld 

om ons heen geeft, om met woorden en daden van nu, ons even het gevoel te 

geven dat we ‘uit’ zijn,  opdat we met elkaar, met allen, ‘thuis’ komen en zijn! 

 
wees welkom!  Ds  Geert Brüsewitz 



De bijbel nader bekeken 

 

3 

 

Met hart en ziel luisteren 

 
Hoe kunnen we iets van God merken? 

Een veel gehoorde klacht is: “Waarom merken we zo weinig van God?” 

Het is een klacht van alle tijden. 

Ook voor mensen in de tijd van de bijbel, leek God vaak heel afwezig. 

 

Als we willen weten wie God voor de gelovige Israëlieten was, kunnen we niet 
beter doen dan de Psalmen lezen en naar de stem van de Psalmdichters luiste-

ren. In de psalmen komen we levensechte mensen tegen die hun hart uitstorten 

voor God. 

Soms voelt de dichter zich helemaal verlaten en zit geweldig in de put.  

Hij verlangt ernaar iets van God te merken. Als dat niet gebeurt, smeekt hij en 

roept hij tot  God. 

Maar dan komt er soms toch een ommekeer in zijn stemming. 
Door zich te realiseren wat God in het verleden gedaan heeft voor mensen krijgt 
de psalmdichter weer moed en vertrouwen. 

In het verleden heeft God zich steeds weer naar de mensen toegewend. Hij heeft 

het volk Israël redding uit Egypte en een nieuw land beloofd. 

Doordat het volk, weliswaar met ups en downs, heeft geluisterd, zijn Gods belof-

ten uitgekomen. 

Als de psalmdichter deze daden van God gedenkt en met hart en ziel luistert 

naar Zijn beloften, gaat daar zo’n kracht vanuit dat het heden er anders door 
wordt. Hij beseft dat God er weldegelijk is, ook voor hem, nu. 

 

Luisteren en horen zijn heel belangrijk voor het geloofsleven.  

Het woordje “hoor”  komt in de bijbel dan ook regelmatig voor. 

De geloofsbelijdenis van het volk Israël begint ermee: “Hoor Israël, de Heer is 

onze God” (Deut. 6:4). 

In veel bijbelse verhalen staat het horen en luisteren centraal. Daaruit blijkt hoe 
belangrijk dat is. 

Bijvoorbeeld in het verhaal over Jezus’ bezoek aan Marta en Maria in Luc. 10:38-42. 

Terwijl Marta druk bezig is en alles doet om het haar gast naar de zin te maken, 

zit Maria alleen maar naar Jezus te luisteren. Marta ergert zich aan het gedrag 

van haar zus, maar ze vindt bij Jezus geen gehoor. 

Integendeel, Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet worden af-
genomen. 

Betekent dit dat Jezus een passieve levenshouding goedkeurt? 

Ik denk niet dat het in dit verhaal gaat om de tegenstelling passief – actief. 

Jezus zal de verzorging van Marta zeker gewaardeerd hebben.  

Maar het feit dat Maria niet helpt, heeft als reden dat ze weet dat Jezus’ woorden 

belangrijk voor het leven zijn.  

Daarom wil ze luisteren en er niets van missen. 
  

Hoe kunnen wíj iets merken van God? 
Dat zal ook van onszelf afhangen. 

Het zal niet vanzelf gaan in een tijd die overstemd wordt door zoveel andere ge-

luiden en stemmen. 

We zullen met hart en ziel moeten luisteren naar wat de psalmdichters, de profe-

ten en Jezus over God hebben gezegd. 

We mogen geloven dat God dan ook in ons bestaan zal komen. 
 

Heleen Kieft-van der Sande 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

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 

 
          Landelijke Broederkring 

Zondag    28 oktober 

10.00 uur    Ds. G.J.Brüsewitz 
 

Maandag   29 oktober 

19.30 uur    Doopsgezind koor 
 

Dinsdag             30 oktober 

19.30 uur    Wijk Vinkhuizen 
 

Woensdag   31 oktober 

19.45 uur   Helpmankring 

20.00 uur   Wijk Paddepoel-Selwerd 
 

 Donderdag    1 november 

18.00 uur       Bijeenkomst ‘Pizza 

             Bijbel en Bier”(i.p.v. 12okt) 
19.45 uur     Gemeenteavond 

     “Uitburgeren” 

 Vrijdag 2 t/m 4 november 

       Gemeentebezoek Hamburg 

 

Zaterdag        3 november 
14.00-16.00 uur  Openstelling Kerk 

 

Zondag       4 november 

10.00 uur       Ds. J.H.Kikkert 

10.00 uur       Keien 
 
Maandag      5 november 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag            6 november 
10.00 uur     Koffiemorgen  
19.30 uur     Kerkenraadsvergadering 
 
Donderdag        8 november 
19.30 uur      Meditatie in de diaconie 
 
Vrijdag              9 november 
20.15 uur      Gitaristenpodium 
           Goran Krivokapic         
 
Zaterdag       10 november     
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag     11 november 
10.00 uur      Ds.G.J. Brüsewitz 
                     
Maandag         12 november 
19.30 uur       Doopsgezind koor 
 
Dinsdag      13 november 
18.00 uur       Mennomaaltijd 
19.00 uur       Jongerenprogramma 
19.45 uur      Najaarsledenvergadering 
 
Woensdag     14 november         
19.30 uur   Redactievergadering 
                      Gemeenteblad          
 

Donderdag      15 november 
19.45 uur  Doperscafe  

Compassie als Drijfveer  
Boeddhistische inzichten, J.K. Hylkema 
 
   Vrijdag 16 t/m 18 november 
           Jongerencongres 
Zondag    18 november 
10.00 uur  Dienst Jongerencongres 
                       Ds.G.J.Brüsewitz                                            
10.00 uur    Keien  
 
Maandag      19 november 
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Dinsdag       20 november 
17.45 uur        Doperse Dis 
 
Vrijdag      23 november 
18.00 uur   Bijeenkomst “Pizza,Bijbel 

en Bier” 
   
Zaterdag       24 november 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
  
Zondag       25 november  
10.00 uur   ds. J.H.Kikkert 
 Laatste zondag kerkelijk jaar  
 
Maandag        26 november  
19.30 uur   Doopsgezind koor 
Dinsdag         27 november 
18.00 uur       Jongerenmaaltijd                   
19.00 uur       Jongerenprogramma 
 

Donderdag         29 november 
20.00 uur        Broederkring 
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In memoriam          
Dirk Tuinstra 
 

Donderdag 13 september hebben we 
in het crematorium in de kring van 

familie, vrienden en vele gemeente-

leden afscheid genomen van broeder 

Dirk Tuinstra. Dirk, zoals velen hem 

in onze gemeente noemden. Vrijdag 

7 september is Dirk van ons heenge-
gaan. 

De laatste maanden bleek steeds 

duidelijker dat hij niet meer beter 

zou worden. Fysiek broos geworden 

was er toen de moedige aanvaarding 

geen verdere behandeling te onder-
gaan.  

 

Naast het verdriet van hen die hem 

het meest missen, is er ook dank-

baarheid voor het feit dat hij thuis, in 

zijn vertrouwde omgeving is overle-

den. Zo wilde hij het ook. De  laatste 
dagen verzorgd door lieve mensen, 

en zijn Jetty, nog opmerkingen ma-

kend over de mooie wolkenluchten 

die hij van zijn ziekbed zag. 

 

Gedurende  afgelopen maanden wa-
ren er tal van blijken van medeleven 

mensen die op bezoek kwamen bij 

Dirk, en op bezoek bleven komen. 

Dirk was er door geroerd.  

 

Dirk was een man van de zee. 18 
Jaar was hij toen hij aanmonsterde 

als leerling machinist bij de koop-

vaardij in dienst van de ‘Oostzee’. In 

die beginjaren was hij dan lange pe-

rioden van huis. In 1965 trouwde hij 

met Jetty. En na anderhalve week 

verlof zat Dirk weer op zee, soms 
voor perioden van 9 maanden. Hij 

was dan ook wel weer maanden 

thuis, aan de wal, dat dan wel maar 

dan werd er gestudeerd, om op te 

klimmen tot 1e machinist. 

 
Tot de kinderen geboren werden. In 

’69 besloot Dirk aan land te blijven. 

Hij werkte eerst als werktuigkundige 

op de Hunze centrale, en vanaf ’75 in 

de nieuw gebouwde Eemscentrale. 

De Eemscentrale die uitzicht biedt op 

zee: de Eemsmond en de Wadden en 
de schepen die af en aan voeren. 

Dirk bleef zeeman. Getuige ook zijn 

vele fietstochtjes met de jongens, 

even naar Delfzijl, naar de haven. 

 

Wie gevaren heeft, heeft veel te ver-
tellen: over de verre reizen, de exo-

tische steden, andere werelden, en 

natuurlijk de schepen, machines, 

aandrijving en motoren. Eerst van 

koopvaardijschepen, later van de 

Hunze- en Eemscentrale. Over mu-
ziek; van Harry Bellafonte tot Bach, 

en natuurlijk orgelmuziek en het ko-

ken voor de kinderen als Jetty voor 

hulpwerk naar Polen was. 

 

Maar over wat er in hemzelf omging, 

daar praatte hij liever niet zoveel 
over. Over zijn gevoelens, of over 

zijn geloven. Dirk was een man van 

weinig woorden die er liever voor 

koos om, wanneer dilemma’s zich 

voordeden, dat  zelf op te lossen, te 

verwerken of te dragen. Geloven 
moest voor hem gedragen worden 

door je daden, en hoe je in het leven 

staat. 

 

Toch kon Dirk, in zijn hang naar hoe 

dingen moesten gaan, ook wel eens 
wat al te stellig zijn. Hij was dan niet 

makkelijk van zijn standpunt af te 

brengen. Het schuurde dan ook wel 

eens als de omstandigheden en din-

gen zich niet plooiden zoals Hij van 

te voren had bedacht, of verwacht. 

Anderzijds denk ik dat het ook wel 
waar dat niet altijd gezien werd waar 

Dirk’s inzet in- en bij de doopsgezin-

de gemeente allemaal tot uitdrukking 

kwam. Dat stelde hem wel teleur, en 

leidde dan tot wat afstand, maar 

nooit zó dat we elkaar loslieten.  We 
mogen hem daarin trouw en be-

trouwbaar mens noemen. 
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De woorden trouw en betrouwbaar 
klinken mee in de tekst van de psalm 

91 die gelezen is in de uitvaart-

dienst:  

 

1 Wie in de beschutting van de Aller-

hoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de 

Ontzagwekkende, 

2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toe-

vlucht, mijn vesting, 

mijn God, op u vertrouw ik.’,  

 
Woorden die aan Dirk zijn meegege-

ven, toen hij in ’67 op zijn belijdenis 

toetrad tot de doopsgezinde gemeen-

te in Sneek. Het zijn goed gekozen 

woorden. Voor een zeeman geven ze 

iets van houvast temidden van de 

wispelturigheid en de ontzagwekken-
de kracht van de elementen. Maar 

als woorden als deze met je meerei-

zen in je leven gaan ze ook iets 

weerspiegelen van hoe jiij zelf in het 

leven staat. Want waar hij misschien 

wat lastig kon zijn in de kleine din-
gen, was Dirk ruimhartig en be-

trouwbaar in zijn opvattingen over de 

grote dingen van het leven. 

 

In de afscheidsdienst hebben we in 

woord en lied stilgestaan bij wat 
broeder Tuinstra, voor ons betekend 

heeft. Naast het vele andere, zoals 

de medezeggenschapsraad van de 

school van de kinderen, noem ik zijn 

hart voor de doopsgezinde gemeente 

hier in Groningen: als lid van die 

gemeente, en het vele dat hij gedaan 
heeft als kerkenraadslid, boekhou-

der, bestuurder. En niet te vergeten 

het Gemeenteblad. Dirk kopieer, 

raapte en niette het blad, etiketteer-

de en bracht het naar de posterijen.  

Zelfs op zijn ziekbed stond hij met 
zijn ervaring  de mensen nog met 

raad en daad bij die op dat moment 

de kopieermachine bedienden. 

 

Nu is hij niet meer onder ons, en we 

zijn dankbaar wat we aan goede din-

gen in herinnering houden. Moge dat 
hen die hem lief waren tot troost 

zijn; zijn vrouw Jetty, zijn kinderen, 

en kleinkinderen, zijn familie.  

Onze gemeente is een geloofsge-
meenschap in de tijd. Mede gevormd 

door de mensen die ons voor gingen. 

We delen in de hoop dat Gods werk 

in en met ons ook doorgaat als wij er 

niet meer zijn. Ook Dirk Tuinstra is 

daar blijvend deel van.  Dat hij ge-
borgen moge zijn in de hoede van de 

Eeuwige. 

 

Ds. Jacob H Kikkert 

 

Overlijden Jan Hendrik 
van der Zee 
 

Op 22 september is op 61 jarige leef-
tijd Jan van der Zee overleden.  

Slechts met deze vermelding  in dit 

blad stellen we u op de hoogte. 

Hiermee hopen we zo goed  mogelijk 

te zijn omgegaan met zijn wens geen 

ruchtbaarheid en aandacht aan zijn 

overlijden te besteden binnen de 
gemeente enerzijds, en onze eigen 

wens u tenminste minimaal  te in-

formeren over het feit van zijn over-

lijden anderzijds. 

 

Ds Geert Brusewitz,   
namens kerkenraad en predikanten 

 

Kalender te koop! 
 

Dit jaar bestaat de Open Hof 35 jaar. 

Het thema van dit jubileum is ‘de 

kracht van vrijwilligers’. De Open Hof 

laat daarin zien hoe leuk het is om 
vrijwilliger te zijn en dat iedereen 

vrijwilliger kan worden. Dat willen ze 

o.a. laten zien door het uitbrengen 

van een jaarkalender.  

 

Als gemeente willen wij dit initiatief 
van harte ondersteunen. Daarom 

bieden wij u de mogelijkheid om op 

zondag 11 november, na afloop van 

de dienst, deze kalender te kopen. 

Deze kalender kost 7,50 euro. Dit 

bedrag komt volledig ten goede aan 

het werk van de Open Hof. Het is van 
harte bij u aanbevolen! 
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Uitnodiging 

Najaarsledenvergadering 
dinsdag 13 november 

2012 
 

De kerkenraad nodigt leden en  
belangstellenden uit voor de Najaars-

ledenvergadering op dinsdag  

13 november in de Mennozaal.  

Aanvang 19.45 uur. 

 

De agenda + bijbehorende stukken 
zullen tijdig naar u worden verstuurd. 

Hierop staat o.a. de begroting van het 

Kerkenfonds en Beheerfonds 2013.  

 

M.b.t. de Broederschapsvergadering 

(BV): deze wordt gehouden op zater-
dag 17 november in Amsterdam.  

  

Het inhoudelijke gedeelte gaat deze 

keer over ‘de gemeente onderweg’.  

 

De stukken ter ondersteuning bij de 

behandeling van de financiële punten 
en de BV-stukken liggen, op afspraak, 

bij Nynke Dijkstra ter inzage vanaf 

woensdag 7 november 2012. 

 

Ellen van Drooge,  

secretaris  
 

Verslag kerkenraads-
vergadering 2 oktober  
 

Tijdens het eerste deel van de ver-

gadering is zr. Yvette Krol te gast om 
het jeugd- & jongerenwerk binnen de 

gemeente te bespreken. Deze groe-

pen zijn belangrijk voor de gemeente 

omdat ze onlosmakelijk verbonden 

zijn met hoe je gemeente wilt zijn 

met elkaar. Ook vanwege het serieus 

nemen van wat we als gemeente 
zeggen bij de geboorte-dankzegging. 

En als het jeugd- & jongerenwerk er 

niet meer is dan raken we iets kwijt 

(toekomst).  

Zr. Yvette Krol zal concreet mee 
gaan denken en de gemeente onder-

steunen bij het meer betrekken van 

ouders met jonge kinderen bij de 

gemeente en het begeleiden van de 

leiding van de kiezels/keien. 

 
Voor de naderende Najaarsleden-

vergadering worden verschillende 

zaken voorbereid en afgesproken. 

Voor hulp bij het verzendklaar maken 

van de stukken zal een verzoek op 

het vrijwilligersbord in de Mennozaal 
worden geplaatst. 

Ook wordt vooruitgekeken naar het 

bezoek aan de partnergemeente 

Hamburg op 2-4 november, een aan-

tal kerkenraadsleden weet al dat ze 

meegaan! 

 
Er kan teruggekeken worden op 

mooie en indrukwekkende activi-

teiten in de afgelopen maand; de 

najaarsfair, de belijdenisavond en 

doopdienst en de wandeling op 22 

september (Geloven met je voeten) 
die leuke contacten en mooie ont-

moetingen met zich meebracht.  

 

 
 

De verstaanbaarheid in de kerkzaal 

en het onderhoud van het orgel blij-

ven de komende tijd onder de aan-

dacht.  

 
Sjoukje Benedictus, 

notulist 
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Ledenboek  
 
Overleden op 22 september 2012 

Br. J.H. van der Zee in de leeftijd van 

61 jaar 

 

 

 
Overleden op 2 oktober 2012 

Zr. A. Valkenburg-v.d. Wal in de leef-

tijd van 94 jaar 

 

 

Ledenadministratie DGG 

Tiny Spanjer 
 

Adoptieprogramma 
 

Sinds jaar en dag doen we als ge-

meente mee aan het adoptiepro-

gramma van Bijzondere Noden, nu 

Wereldwerk. En sinds enige tijd 

wordt dit programma over de gren-
zen heen voor ons verzorgd door de 

I.M.O.  Dit staat voor Internationale 

Mennonitische Organisation,  de Eu-

ropese doopsgezinde samenwerking 

op het gebied van hulpwerk, waar 

dan vanuit Nederland Wereldwerk in 
participeert. Het adoptieprogramma 

is een individueel ondersteunings-

programma van kinderen in de om-

geving van Doopsgezinde gemeen-

ten, meest in Zuid Amerika. Soms 

zijn het jongeren die al wat verder in 
de opleiding zijn, en zich via een be-

roeps- of hogere opleiding proberen 

een goede positie in de maatschappij 

te bereiken, soms gaat het om hele 

kleine kinderen in een voorschoolse 

opvang, uit gezinnen die zelf niet 

goed in staat zijn alle monden te 
voeden, laat staan een opleiding te 

verzorgen.  

Meestal wordt aan de ‘pleegouders’ , 

in dit geval onze gemeente,  ge-

vraagd een kind voor enige jaren te 

ondersteunen, waarna meestal de 
steun weer gestopt wordt als de kin-

deren op een andere wijze verder 

kunnen in hun weg naar een goede 

toekomst. met het geld wordt 

meestal niet alleen het kind zelf ge-

holpen, maar ook de omgeving: het 
gezin, het dorp, de school.  Omdat 

onze band via de gemeente niet zo 

heel persoonlijk is, en eigenlijk hoeft 

dat voor de kinderen daar ter plaatse 

ook niet zo, is het wel goed om van 

tijd tot tijd iets te vernemen van de 
kinderen, terwijl het ook voor de kin-

deren en jongeren ook best goed is 

om te weten dat er ergens op de we-

reld mensen zijn die aan hen denken, 

met hen meeleven. 

 
Ik noem de namen van de kinderen 

die we onder andere ondersteunen 

en er is soms  een fotootje . 

Ik heb informatie over 3 kleine kin-

deren in een dagopvang  in Porto 

Amazonas, Bij Palmeira in de buurt, 

bij Curitiba. Ondanks het feit dat het 
Brazilië langzaam aan beter gaat, 

zijn er nog erg veel kinderen die on-

der het bestaansminimum zitten. 

 

 
 

De kinderen zijn nu Joao Victor de 
Brito Alves, die veel aandacht nodig 

heeft. Hij heeft net een broertje ge-

kregen en daar is hij niet helemaal 

blij mee…Hij is bijna 5, en je ziet 

hem op de schommel. 

En  Andey Vieira de Goes, die drum-
lus krijgt. Hij schrijft zelf een briefje 

waarin hij vertelt dat hij wiskunde 

leuk vindt, gitaar en drumles krijgt, 

en zijn moeder helpt met zijn kleine 

broertje.  Hij is 8 jaar 

Heel klein is nog Joao Pedro Vieira 

Soares de Freitas. Hij wordt bijna 3. 
Hij leeft met zijn ouders, zijn groot-

moeder een 3 ooms samen. Iedereen 

werkt mee om het gezinsinkomen  

bij elkaar te brengen.  Het huisje van 

steen is van grootmoeder. Joao is 
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volgens de berichten behoorlijk pien-
ter, hij speelt graag buiten en kijkt 

ook graag tekenfilms..Hij tekent ook 

graag, praat je de oren van het 

hoofd en is behoorlijk nieuwsgierig. ( 

misschien wordt ie ooit dominee) 

 
Namens de diaconie,  

 

Geert Brüsewitz 

 

N.B. Als u dit werk rechtsstreeks wilt 

ondersteunen, zoals ook anderen al 
doen, dan kunt u contact opnemen 

met de voorzitter van de Diaconie, 

Gerrit Koopmans 

 

En nog dit… 

 

 
De diaconie is er ook voor prakti-

sche, directe ondersteuning in en om 

de gemeente. Mocht u weet hebben 

van een situatie waar hulp nodig zou 

kunnen zijn, of hebt u zelf proble-
men, dan kunt u contact opnemen 

met een van de predikanten. Het-

geen u  aandraagt zal in alle ver-

trouwelijkheid en anonimiteit  be-

handeld worden. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Najaarsfair 
 

Op een regenbui na, was het een 

mooie herfstdag voor de traditionele 

rommelmarkt van onze gemeente, 

vanaf dit jaar de najaarsfair geheten. 

Met twee potten herfstboeketten op 

het voorplein, een grote tent om de 
spullen droog te houden, bakgeuren 
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om kopers te trekken en heel veel 
koopwaar in de kerk. 

Onder leiding van de rommelmarkt 

commissie in de persoon van zr. An-

neke van Kalker ontvingen de vrijwil-

ligers de taakverdeling en instructies. 

Br. Jaap Hulshoff lette op de inkom-
sten, de keukenploeg verzorgde de 

inwendige mens. 

Na afloop werd de rommelmarkt in 

strakke regie en met inzet van hulp-

troepen weer tot kerkzaal schoon-

gemaakt en gereed gemaakt voor de 
doopdienst die de volgende dag 

plaatsvond. 

De kerkenraad wil de rommelmarkt-

commissie, de vrijwilligers en onze 

koster Nynke Dijkstra hiervoor com-

plimenteren en bedanken.  

Dank jullie wel. 
 

Femmy Busscher 

 

 

Een hobbelpaard en 22 
stoelen……  
   

Een blauw hobbelpaard  verhuisde 

naar Peize en 22 groene stoelen  
gingen de lange weg naar België.   

De werkers van de Najaarsfair-

rommelmarkt 2012 zagen ze met 

plezier vertrekken. 

 

MET VEEL PLEZIER, want dat was de 
trend die op de hele markt duidelijk 

te merken was. 

 

De 45 medewerkers, jong en oud, 

voor en achter en tijdens de markt 

hadden er zin in. De samenwerking 

ging als een trein. De jongste mede-
werker, 12 jaar,  weerde zich alsof 

hij z’n leven lang achter zijn stand 

had gestaan. 

Anderen met vele jaren ervaring  

stonden te glunderen omdat het zo 

gezellig was en de verkoop goed liep. 
 

De doelen van dit jaar waren Het 

Voorjaarskamp voor 12 t/m 16 en de 

Doperse dis. 

Het kamp werd vertegenwoordigd 
door Lisette, Chienus, Peter, Floris, 

Daan, Rianne, Harriet en Maarten. 

Ook deelnemers werkten mee. 

De Doperse Dis werd vertegenwoor-

digd door Pijke. 

 
Wat was er nu zo bijzonder aan deze 

markt. Niets, zeggen we, de samen-

werking tussen allen, de sfeer was 

gewoon zo als elk jaar geweldig. 

 
Wat was er nieuw op de markt?   

Het vorig jaar was op het kerkplein 

een grote tent gezet en met de ad-
viezen van dat jaar zijn we verder 

gegaan. Het kerkplein met weer de 

tent zag er feestelijk uit, er zaten  

vele smullende mensen tussen de 

bloemen, ballonnen en marktwaar. 

 
Was je er niet?  dat is even pech. 

Had je wel mee willen doen?   

In 2013 even bellen! 

Welk datum ? We trekken onze 

agenda’s  in januari. 

tot dan maar. 

 
Met alle dank die we maar kunnen 

bedenken aan alle medewerkers 

 

de Rommelmarktcomm. 

Anneke  Jetty  Sieka  Manon  Lineke 

 

Doperse Dis    
opnieuw een succes 

 
Hij [Jezus] zei ook tegen degene die 

hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u 

een maaltijd aanbiedt of een feest-

maal geeft, vraag dan niet uw vrien-
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den, uw broers, uw verwanten of uw 
rijke buren, in verwachting dat zij u 

op hun beurt zullen uitnodigen om 

iets terug te doen. Wanneer u men-

sen ontvangt, nodig dan armen, 

kreupelen, verlamden en blinden uit. 

Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen 
voor u dan wel niets terugdoen, 

maar u zult ervoor beloond worden 

bij de opstanding van de rechtvaar-

digen.’ (Lucas 14 vers 12 t/m 14). 

 

De tweede Doperse Dis was opnieuw 
een succes. Er waren met 32 bezoe-

ker iets minder bezoekers dan vorige 

keer. Deze doelgroep blijkt wat on-

voorspelbaar te zijn, maar de grootte 

blijft zo wel mooi beheersbaar. Ver-

der mochten wij deze keer drie nieu-

we vrijwilligers van buiten onze Ge-
meente begroeten. Wij zijn daar erg 

blij mee en we zijn blij dat zij zich 

thuis voelen in ons team. De sfeer 

was wederom goed en de opzet met 

kleine tafels met een gastheer of 

gastvrouw werkt buitengewoon pret-
tig en geeft veel ruimte om een goed 

gesprek te voeren. 

 

Verder hebben Nynke Koopmans en 

Niels Verkaik na de prachtige poster 

ook een heel mooi logo ontworpen 
(zie afbeelding). Het logo zullen wij 

gebruiken voor brieven, folders etc. 

De volgende stap is om geld in te 

zamelen voor de Doperse Dis. Met 

een klein team van vrijwilligers gaan 

we daar vanaf volgende week aan 

beginnen. Wij hebben al de helft van 
de opbrengst van de Najaarsfair ge-

kregen, bijna 450 euro en wij zijn 

daar uiteraard zeer dankbaar voor. 

Het is echt een heel mooi begin, 

maar wij hopen natuurlijk op meer. 

Het gaat niet alleen om het geld, 
maar ook om te proberen om meer 

mensen te verbinden met dak- en 

thuislozen. 

 

Namens het team van de Doperse 

Dis,  Pijke Vossestein 

 

Wijkbijeenkomst 
Vinkhuizen 
 

De eerste keer van het nieuwe sei-
zoen,op 25 sept., was in Noordhorn 

bij Annie en Anton van Til. Door ver-

keersstremmingen werd het een 

avontuurlijk ondernemen maar ge-

lukkig kwam iedereen goed terecht!   

Het onderwerp was"de Wijsheid in 
pacht", ingeleid door ds.Kikkert.      

Daarvoor spraken we met elkaar 

over de voorgaande zomermaanden 

en hoe deze voor ieder zo'n heel per-

soonlijke karakter hadden. Vooral 

voor zr.Jetty Tuinstra door het zware 
ziekteproces en het overlijden op 7 

september van br.Dirk Tuinstra. We 

zullen hem zeer missen in onze 

kring.   Het ingaan op het onder-

werp, waarbij we probeerden in taal 

uit te drukken wat wijsheid inhoudt 

voor ons, konden we dat tenslotte 
creatief omzetten door een spreuk te 

schrijven op een tekenen.  Het was 

een goed samenzijn en de fam. van 

Til werd hartelijk dankgezegd voor 

hun gastvrijheid. 

                                                   
DE VOLGENDE KEER, OP DI. 30 OCT. 

IS 's AVONDS OM 19.30U  !!!!!    

( IPV eerst aangekondigd 's middags) 

en is bij fam. Oldenziel van Gogh-

straat 45, tel. 3110405 

Meditatie 
 

In de afgelopen tijd hebben we onder 
leiding van Tjitske Hiemstra en Al-

berte van Ess kennis gemaakt met 
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meditatie in verschillende vormen. 
Tjitske Hiemstra bood meditatie aan 

d.m.v. Lectio Divina en Alberte van 

Ess koos voor de Ignatiaanse medi-

tatievorm. Hierbij word je actief be-

trokken in een Bijbelverhaal.  

Na deze eerste kennismaking met 
meditatie zijn wij van mening dat het 

zinvol is om door te gaan met het 

organiseren van meditatieve bijeen-

komsten. ( Wij = het meditatie team, 

Geert Brüsewitz, Saakjen van Hoorn, 

Willemien Nauta, Swanhilde de Jong, 
José Weening.) 

 

Saakjen van Hoorn wil de meditatie 

voorbereiden en  begeleiden; in deze 

startfase door middel van Lectio Di-

vina.  Willemien Nauta zal praktische 

aanwijzingen geven en ons zo helpen 
vanuit de drukte van alledag ruimte 

te maken voor aandacht en stilte. 

Op 11 oktober waren we bij elkaar 

voor de door ons voorbereide medi-

tatie.  

De diaconie was omgetoverd tot een 
stemmige stilte-ruimte. Een grote 

brandende kaars temidden van een 

kring van stoelen. De kring vulde 

zich met een 12 tal gemeente leden. 

 Van Willemien leerden we hoe je 

kunt aarden. Hoe je meer uit je 
hoofd in je lijf kunt komen. Gedach-

ten en onrust in je hoofd? Laat het 

voorbij zeilen als wolkjes aan de he-

mel. 

 

 
Saakjen leidde de meditatie in, met 
een tekst uit een gedicht van Nancy 

Lataire: 

 

" Al ken ik uw wegen zo weinig 

en weet ik niet 

waarheen de tocht mij brengt, 

ik weet dat Gij 
een God van liefde zijt 

en ik deze weg moet gaan."     

  

 Lectio Divina kent vier stappen om 

je te bezinnen op een tekst. 

Lectio: je hoort / leest de tekst zorg-
vuldig. Proeft de woorden. Welk 

woord, welke zin raakt je? 

Je staat daarbij stil met gedachten 

en gevoelens. 

Meditatio: Je overdenkt de tekst. 

Maak je een woord ,een zin "eigen". 
Wat heeft het te zeggen over jouw 

leven hier en nu? 

Oratio:  Je richt je hart tot God. Is er 

iets wat God jou wil zeggen. 

Contemplatio: Wees aanwezig in het 

hier en nu en ontvankelijk. 

 
Voor de onervaren meditatie beoefe-

naars onder ons was het fijn dat de 

stiltes niet al te lang duurden.   

Voor zover we dit wilden, deelden we 

met elkaar wat ons in de tekst had 

geraakt, wat het met ons had ge-
daan. 

Ik heb deze avond als zeer zinvol 

ervaren en ik stond daarin niet al-

leen. Er waren heel wat blijken van 

waardering voor Saakjen en Wille-

mien. Fijn om in een kring van ver-
trouwde mensen de stilte, de rust en 

warmte van elkaar te ervaren. 

 

José Weening-Hallmans. 

 

 

Wil U ook een meditatie bijeenkomst 
bijwonen? 

U bent van harte welkom.  

 

Volgende meditatie avond op: 

 

8 november en 13 december. 
Aanvang 19.30 
Inloop 19.15  Einde 21.00 

Verslag van de Broeder-
kring 27 september  
 

Op de eerste avond van het nieuwe 
seizoen wordt ruim tijd uitgetrokken 

om bij te praten. We zijn vanavond 

met z´n tienen. Opvallende zaken 
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zijn onder meer de afwezigheid van 
broeder Bakker die eigenlijk altijd 

van de partij is maar nu steeds 

slechter ter been wordt en daarom 

voor vanavond heeft afgezegd.  

 

Broeder Jan Smook heeft een roerige 
periode achter de rug omdat hij pas 

is verhuisd. En natuurlijk komen wij 

te spreken over de Koninklijke on-

derscheiding van broeder Yetzenga 

(vanavond in ons midden) die hem 

werd opgespeld de dag nadat ze op 
Schiphol waren teruggekeerd van 

een verre reis. De onderscheiding 

wordt hem toegekend voor al het 

werk dat hij door de jaren heeft ver-

richt voor de Broederschap.  

 

Broeder Yetsenga geeft aan dat hij 
dit jaar stopt met zijn werk in de 

Broederschapsraad. Er komt dus een 

vacature! Het is maar dat u er op 

verdacht bent voor het geval u wordt 

benaderd. 

 
Belangrijk is de komende broeder-

kringendag die dit jaar op 27 oktober 

wordt gehouden in Schoorl. Opgave 

voor deelname bij br. Tammo van 

Hoorn. 

Ook bespreken we de onderwerpen 
die de komende tijd aan de orde zul-

len komen.  

 

Voor vanavond voert broeder Noord 

ons mee naar Roden waar hij ruim 

vijftig jaar geleden nauw betrokken 

was bij de stichting van een nieuwe 
Doopsgezinde Gemeente aldaar. Het 

is een boeiend verhaal met vele 

amusante en ontroerende details uit 

de eerste hand.  

 

Zoals het verhaal van dominee Toos 
Offerhaus uit Haren die een Solex 

kreeg om snel en comfortabel heen 

en weer te kunnen reizen. En dat ze 

soms in de onverwarmde kerk moest 

overnachten om zondagmorgen op 

tijd aanwezig te kunnen zijn. Ook is 

het interessant om te horen hoe de 
gevestigde kerkgenootschappen vaak 

met scheve ogen keken naar de snel 

groeiende nieuwe loot aan Doopsge-
zinde stam. 

 

Broeder Noord raakt daarover niet 

uitgepraat. We moeten jammer ge-

noeg stoppen. De volgende bijeen-

komst zal zijn op donderdag 29 no-
vember in de Diakonie. 

 

Bijgaande foto toont een deel van 

onze broederkring op haar jaarlijkse 

uitstapje ter afsluiting van het sei-

zoen op 3 juni bij de grote beuk ach-
ter het steenhuys bij Niebert. 

 

Tolbert, oktober 2012 

Albert Visser 

 

 
 

15 november-Dopers Café  
Compassie als drijfveer, 
boeddhistische inzichten 
 

Verbindende wijsheid va uit boed-

dhistisch perspectief. 

Op de derde Dopers Cafe avond is 
Jean Karel Hylkema onze gast. Ir. 

Jean Karel Hylkema is lange jaren 
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werkzaam geweest in management-
functies.  

 

 
 
Met een achtergrond van politicolo-

gie, bosbouw en agrarische economie 

kwam hij terecht in de wereld van 

uitgeverij en pers. Hij begeleidde 

veel fusie- en reorganisatieproces-

sen. Daarnaast vervulde en vervult 

hij tal van bestuursfuncties. Als zoon 
van  een doopsgezinde predikant was 

er aan de basis van zijn bestaan al-

tijd de vraag naar geloven. In een 

persoonlijke tocht van lange jaren 

ontstond er een steeds diepere ver-

binding met de wijsheidstraditie van 
het Boeddhisme.  

 

Uiteindelijk maakte hij de overstap 

naar een leven als monnik, op zoek 

naar verstilling en meditatie. Zijn 

leermeester, de Tibetaanse lama So-
gyal Rinpoche, vroeg hem echter na 

een jaar de zakelijke kant van zijn 

organisatie  vorm te geven.  

 

Zo ontstond er een bestaan waarin 

nieuw leven en vorig leven vrucht-

baar met elkaar verbonden werden: 
Jean Karel Hylkema  is o.a. de auteur 

van het boek ‘Management vanuit 

compassie’, waarin hij zijn boeddhis-

tische inzichten vertaalt naar modern 

leiderschap.  

 
 

Centraal in elke religie staat het le-
ven zelf. Hoe kun je leven, en wat is 

de beste manier om de fundamentele 

waarden van het leven tot hun recht 

te laten komen in ons persoonlijk 

leven en het samenleven van ons 

allen.  
 

Ook over grenzen heen kunnen in-

zichten elkaar bevruchten, kunnen 

bruggen gebouwd worden.  

In een kleiner wordende wereld kan 

zo ook de geestelijke afstand tussen 
mensen verkleind worden. 

 

 
 

We hopen dat velen ook deze avond 

de weg naar het café van één avond 
weten te vinden, Oude Boteringe-

straat 33. We beginnen om 20.00 

uur, vanaf 19.30 is de zaal open. 

 

De Dopers Café Commissie  
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 28 oktober 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 4 november 

10.00 Oecumenische dienst 

in de Nicolaaskerk 
 

Zondag 11 november 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 18 november 

10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 

 
Zondag 25 november 

Laatste zondag kerkelijk jaar met 

herdenking overledenen 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 2 december 

Eerste advent 

10.00 Br. H.R.A. Meiborg 

10.00 Zondagsschool 

 

 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 24 oktober 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Vrijdag 26 oktober 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 30 oktober 

14.00 Wijkbijeenkomst  

Eelde / Paterswolde met ds. Van der 

Werf bij fam. Reidinga 

19.45 Kerkenraad 
 

Maandag 5 november 

14.30 Zusterkring 

 

Dinsdag 6 november 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

 

Woensdag 7 november 
19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Donderdag 8 november 

20.00 Open avond 

‘De mens en de kunst’, drs. Saskia 

van Lier over schilderingen in de ou-
de Groninger kerken 

Zie informatie hierna 

 

Woensdag 14 november 

19.30 Redactievergadering 

20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 

 

Woensdag 21 november 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Donderdag 22 november 

19.45 Gemeenteavond 
‘Uitburgeren’, praktische voorberei-

ding voor de laatste levensfase 

Inleiders: Cis Harmse en 

Saakjen van Hoorn-Dantuma 

Zie informatie hierna 

 
Maandag 26 november 

14.30 Zusterkring 

 

Donderdag 29 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

 
Vrijdag 30 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

 
 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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Open avond 
8 november 20.00 uur 

De Doopsgezinde Gemeente Haren 

organiseert al enige jaren in de win-
termaanden een ‘open-programma’ 

waarbij iedere belangstellende van 

harte welkom is.  

Deze winter is gekozen voor het 

thema: ‘De mens en de kunst’ . 

Onder dit thema biedt de Doopsge-
zinde Gemeente Haren het komende 

seizoen drie inspiratiemomenten om 

op verschillende manieren onze ver-

houding tot kunst te beleven en 

vorm te geven. 

 

Op donderdag 

8 november 

a.s. zal drs. 

Saskia van 

Lier, gespecia-

liseerd in het 

middeleeuwse 
christendom, 

kerkbouw en 

iconografie, 

ons kennis la-

ten maken met 

de schilderin-
gen in de oude 

Groningse ker-

ken. Zij laat 

zien en vertelt hoe religie en kunst 

met elkaar verbonden zijn. Wat de 

betekenis is van de muurschilderin-
gen of van de voorstellingen op oude 

doopvonten, zijn zo maar een paar 

vragen die aan de orde zullen ko-

men. 

 

Op het programma staan verder: 

24 januari 2013 - Drs. Petra Bolhuis 
zal met ons nadenken over de vraag 

wat de kunst voor de mens betekent. 

14 maart 2013 - We kijken naar een 

film die met kunst verbonden is. 

Plaats: Doopsgezinde Kerk 

Nieuwe Stationsweg 1, Haren 

Aanvang: 20.00 uur 

Toegang vrij 

Gemeenteavond 
22 november 19.45 uur 
 

Thema: ‘Uitburgeren’: praktische 
voorbereiding voor de laatste levens-

fase. Inleiders: Cis Harmse (hulp bij 

verlies, verandering en rouw)   

en Saakjen van Hoorn-Dantuma (ou-

derenpastor). 

Iedereen is als de 
dood voor de 

dood. Wij willen 

niet nadenken 

over ons levens-

einde. Soms 

worden we ertoe 
gedwongen, bij-

voorbeeld als er 

sprake is van een 

ongeneeslijke 

ziekte. Maar ook 

een fataal ongeluk kan zomaar het 

einde van ons leven betekenen. 
 

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.  
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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 hierna te 

noemen 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 hand-

leiding betreffende maatregelen voor 

en na het overlijden, helpt u daarbij. 

Dit boek is een vraagbaken, een 
‘doeboek’; losbladig, met invulbladen 

die u kunt kopiëren, veranderen, bij-

werken en bespreken met bijvoor-

beeld uw nabestaanden, executeur, 

huisarts, notaris of uw ouders die op 

leeftijd geraken. 
 

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. 

 

Doodeerlijk, A.A. Wouda 

Servo Uitgeverij, Rolde. 

tel. 0592 371418 

www.uitgeverijservo.nl uitgeverijser-
vo@planet.nl 

ISBN 97 8905 7860 706 

prijs: € 26,50 

te bestellen via uw boekhandel of 

rechtstreeks bij de uitgeverij 

Voor uw gemak: op onze info-avond 

is het boek ook te koop/bestellen. 
 

zr. Saakjen van Hoorn-Dantuma  

Dienst 14 oktober 2012 
met Groninger 
Doopsgezind Koor 
 

Met als thema “ontmoeting in wijs-
heid” werd op 14 oktober in Haren 

een gezamenlijke dienst gehouden 

van de doopsgezinde gemeenten 

Groningen en Haren onder leiding 

van ds. Geert Brüsewitz. Tevens 

werkte het Groninger doopsgezind 
koor onder leiding van Ella van 

Osnabrugge mee aan deze dienst. 

 
De overdenking ging met name over 

de noodzaak van een veilige plek. 
Het koor zong, vaak samen dan wel 

in afwisseling met de gemeente in 

totaal zeven liederen. Daarbij waren 

twee Duitstalige, te weten “Schenk 

und Weisheit” en “Meine engen 

Grenzen” en twee Engelstalige name-

lijk “Bless the Lord, my soul” en 
“Blest be the tie”.  
 

Verreweg het moeilijkste en meest 
uitdagende was evenwel het vier-

stemmige lied “De wijsheid van voor 

alle tijden” van Tera de Marez Oyens 

(ook te vinden in het Liedboek, lied 

22). Dit lied werd gezongen na de 

inleiding op de viering. Het koor 
heeft vanaf de zomervakantie flink 

geoefend op de bijzondere akkoor-

den en de juiste inzetten in dit bij-

zondere lied.  
 

Het blijkt dat met een ruime voorbe-

reidingstijd en een trouw bezoek van 

de koorleden Ella het koor ook best 

lastige stukken kan laten zingen. 

Hulde dus aan onze dirigente! 
 

In de komende periode gaat het koor 

bezig met het kerstoratorium “Als de 

appelbloesem in de winter” van Ma-

rijke de Bruijne. We hopen de resul-
taten over enige tijd aan u te kunnen 

laten horen.  

 

Roelof Nienhuis 
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Vredesgemeente       
in deze tijd 
 

Op een bijeenkomst van predikanten 
in het voorjaar hield prof. Fernando 

Enns een inleiding over Vredesge-

meente in deze tijd. 

 

Fernando Enns is sinds kort hoogle-

raar aan het seminarie aan de Vrije 
Universiteit met als leeropdracht 

vredestheologie. Hij is actief geweest 

binnen de Wereldraad van kerken en 

was de initiator van het Decennium 

om geweld te boven te komen 

(2000-2010) 
 

In 6 punten gaf hij de aanwezige 

predikanten een aantal overwegin-

gen. 

Het eerste punt heb ik in het ge-

meenteblad van juli/augustus ge-

noemd: 
    De vredeskerk is diep geworteld in 

een troostende en krachtgevende 

spiritualiteit. 

   Zij is een vierende en verkondi-

gende gemeenschap. 

 
Het tweede punt luidt: 

De kerk van Christus is in haar eigen 

zelfbegrip een Vredeskerk, of ze is in 

het geheel geen kerk. 

 

Als Fernando Enns het over de kerk 
van Christus heeft dan zouden wij 

misschien liever zeggen: de gemeen-

te van Christus. Maar voor Enns gaat 

het verder en dieper. De hele kerk 

van Christus: Rooms-Katholiek en 

Oosters Orthodox, PKN en Luthers en 

ook Mennoniet /Doopsgezind. 
 

To be or not to be. Het bestaansrecht 

van de kerk, van de hele kerk hangt 

er van af of zij zich zelf ziet, begrijpt, 

verstaat als vredeskerk. Daarin on-

derscheidt de kerk zich van andere 
groepen. Ik zeg niet van  andere 

godsdiensten, want het is maar de 

vraag of je niet hetzelfde kunt zeg-

gen van het Jodendom, van de Is-

lam, van het Hindoeïsme, van het 

Boeddhisme. Lees daarover bij Karen 

Armstrong. Of die godsdiensten zich-
zelf ook allemaal verstaan als vre-

desgodsdiensten weet ik niet en is 

ook niet zo ter zake. Maar de kerk 

van Christus zou zichzelf wel zo moe-

ten zien, gezien de boodschap van 

Christus. 
 

Vrede op aarde in mensen een 

welbehagen. Dat is toch het eerste 

wat door de engelen gezongen wordt 
bij de geboorte van Jezus. (Ik laat nu 

even in het midden of dat een goede 

vertaling is van wat er staat en ik 

laat ook even terzijde  dat het ge-

boorteverhaal een preek is en geen 

verslag.) 
 

Volgens Enns moet de kerk van 

Christus zich zo verstaan. Een ande-

re reden om er te zijn in de wereld is 
er niet. We spelen geen kerkje om-

dat het leuk is, gezellig, of omdat we 

het heerlijk vinden elkaar met theo-

logische halve waarheden om de 

oren te slaan, of om ons te verdedi-

gen tegen andere vormen van reli-
gie. We zijn kerk, gemeente, omdat 

we vrede op aarde verkondigen  in 

ons doen en laten, in onze woorden 

en daden,in onze organisatie en in 

onze catachese. 
 

 
 

En zo niet, dan zijn we geen kerk en 

hebben het recht niet om ons ge-

meente/kerk van Christus te noe-
men. Dan mogen we de naam van 

Christus niet in onze mond nemen, 

dan zijn onze liederen vals, dan is 

onze organisatie vals, dan is alles 

aan ons valse schijn. Het ziet er ge-

weldig uit, maar het stelt niets voor. 
                                                                                  

Gabe Hoekema 
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De mens en de kunst 
De Doopsgezinde Gemeente Haren 
organiseert  al enige jaren in de win-

termaanden een ‘open-programma’ 

waarbij iedere belangstellende van 

harte welkom is.  

Deze winter is gekozen voor het 

thema: ‘De mens en de kunst’  
 

Onder dit thema biedt de Doopsge-

zinde Gemeente Haren het komende 

seizoen 4 inspiratiemomenten om op 

verschillende manieren onze verhou-

ding tot kunst te beleven en vorm te 
geven. 

 

Op 7 oktober zal de dienst in het te-

ken staan van verbeelding. Verbeel-

ding van verhalen,emoties, hoop en 

geloof. 

Bij het drukken van dit gemeente-
blad is deze dienst al geweest. 

Een erg mooie dienst waar iedereen 

zijn/haar creativiteit kon laten zien. 

 

De andere open avonden over dit 

thema zijn op: 
 

8 november a.s. zal drs. Saskia van 

Lier, gespecialiseerd in het middel-

eeuwse christendom, kerkbouw en 

iconografie, ons kennis laten maken 

met de schilderingen in de oude Gro-
ningse kerken. Zij laat zien en vertelt 

hoe religie en kunst met elkaar ver-

bonden zijn. Wat de betekenis is van 

de muurschilderingen of van de 

voorstellingen op oude doopvonten, 

zijn zo maar een paar vragen die aan 

de orde zullen komen. 
 

24 januari 2013 - Drs. Petra Bol-

huis zal met ons nadenken over de 

vraag wat de kunst voor de mens 

betekent. 

 
14 maart 2013 - We kijken naar 

een film die met kunst verbonden is. 

 

Plaats:  

Doopsgezinde Kerk 

Nieuwe Stationsweg 2 Haren 

Aanvang: 20.00 uur 
Toegang vrij 

Een creatieve en 
inspirerende ontmoeting 
in de Vermaning van 

Haren op 7 oktober 2012 

 
Op zondag 7 oktober  jl. was het zo-

ver, schilderen met z’n allen op basis 

van een bijbelverhaal of overden-
king. Het was een plannetje van Mar-

jolein Uitham dat ze zo’n twee jaar 

geleden lanceerde toen we als ge-

meente inspirerende  plannen nodig 

hadden. Het paste nu perfect in ons 

thema van dit winterseizoen “De 
mens en de kunst”, en wat was het 

leuk, verrassend, ontspannend, in-

spirerend, en bindend!  

 

De kerkzaal was gevuld met tafels, 

potten met kwasten en borden met 
verf er op. Zo’n 38 leden, waarvan 

circa tien zondagsschoolkinderen, 

zaten klaar om zich te laten inspire-

ren. Wat zou het verhaal zijn en wel-

ke beleving zou ieder van ons aan 

het doek toevertrouwen?  

 
We begonnen met samenzang en 

een korte toelichting op wat de be-

doeling was door Marjolein.  Daarna 

was het de beurt aan Gabe Hoekema 

die twee verhalen aan ons voorlas 

namelijk Deuteronomium 34 (toen 
verliet Mozes de vlakte van Moab) en 

Psalm 1 (… gelukkig de mens die niet 

meegaat met wie kwaad doen).  

 

En dan was er nog een klein gedicht-

je van Martin Bril (Kunst). Kort, 

krachtig, dragend, en we konden aan 
de slag! 

 

Wat hadden de verhalen bij ieder 

opgeroepen of in beweging gezet?  

Een beeld, gevoel, stemming, ver-

langen  of fantasie? Het mocht alle-
maal op het doek worden gezet, ge-
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schilderd, geplakt, geschreven of een 
combinatie van al die werkvormen.  

 

 
 

Iedereen heeft zichzelf en elkaar min 

of meer verbaasd doen staan door 

het resultaat: mooie kleine pareltjes 
van beelden, kleuren en vormen! 

Fantastisch om te zien en nog inspi-

rerender om samen te beleven. Het 

heeft ons allen een stukje dichter bij 

ons zelf en elkaar gebracht en dat 

was nou juist wat Marjolein destijds 
al voorvoelde! Allen dank die hebben 

meegewerkt en Marolein in het bij-

zonder; op naar de volgende “doe 

ervaring” als afsluiting van ons cultu-

rele ontmoetingen in het voorjaar 

van 2013!  

 
Hendrik Blanksma 

 

Zusterkring 
 

Op maandagmiddag 8 oktober was 

Tjitske Kind onze gast. Zij heeft in 

Roden een natuurgeneeskundige 

praktijk. Vele jaren werkte ze ook 
met edelsteentherapie.  

Deze dieptegesteenten zijn door al-

lerlei geologische processen, van 

koolstof, zand en metalen, gedrukt 

tot stenen die een positieve energie 

uitstralen. Allemaal anders van kleur, 
vorm en soms ruw of juist heel glad.  

Edelstenen hebben een verschillende 

energielading (trillingsgetal), ze kun-

nen je leven positief beïnvloeden in 

tijden van stress, ziekte en grote 

veranderingen, om weer in balans te 
komen.  

Ieder mens heeft zijn energiebanen 

en energieknooppunten. Zo kan de 

rode granaatsteen je bijvoorbeeld 

helpen om je magnesiumstroom in je 

lichaam weer op gang te brengen. 
 

In de bijbel lezen we ook over stenen 

en edelstenen. In Ex.28:9-20 staat 

over Aäron die het priesterambt be-

kleedde, dat hij in bijzondere geval-

len een borstkleed droeg met twaalf 

verschillende edelstenen, (vier rijen 
van drie) en twee stenen op de 

schouderstukken. Hierdoor kreeg hij 

een soort kracht en kon zich open-

stellen, kreeg wijsheid. 

 

Sommige stenen moeten van tijd tot 
tijd ook een poosje in het licht liggen 

en af en toe afgespoeld worden om 

weer energie te krijgen. 

Ook worden edelstenen vaak in ver-

band gebracht met de sterrenbeel-

den. 
 

Als je een steen of zelfs een zandkor-

rel (is ook een steentje) onder een 

microscoop bekijkt, ontdek je verras-

sende facetten.  

 
Tjitske vertelde veel en boeiend over 

edelstenen. Veel meer dan ik hier 

kan weergeven. Het was een leuke 
en leerzame middag. 

 

Onze volgende bijeenkomst is 5 no-

vember a.s. Dan houdt zr Lien 

Wieringa een boekbespreking over 

dichteres M. Vasalis.  

Graag tot dan. 
 

Ria Dijkman  
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Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen wij 

over de maand september een be-

drag van € 46,65. 

De stand is hiermee gekomen op € 

700,15. 

 
Van onze adoptiekinderen ontvingen 

we de volgende berichten: 

We nemen afscheid van  onze stu-

dent Diosnel Ramon Davalos uit Pa-

raguay.  

Diosnel is bezig aan zijn afstudeer-

scriptie. Hij schrijft ons de volgende 
brief. 

 

Zoals ik het gewend ben neem ik 

contact met u op. Ik stel me zo voor 

dat u inmiddels al vele brieven van 

me hebt en in iedere brief heb ik 
mijn dank uitgesproken. In deze brief 

doe ik dat weer, ik ben dankbaar 

voor de ondersteuning voor mij en 

mijn familie, die er het meest van zal 

profiteren dat ik gestudeerd heb en 

dat dankzij u kon doen omdat u mij 

de gehele tijd begeleid hebt. 
Nu ben ik Godzijdank bezig met mijn 

afstudeerscriptie. De studie van de 

talen waarvan ik u de vorige keer 

heb bericht, heb ik afgesloten. 

Nu is het voor mij van belang mijn 

kennis aan te wenden voor mijn 
land, maar ook internationaal. 

Mocht u ooit mijn ondersteuning no-

dig zijn in uw programma, dan kunt 

u op mij rekenen. 

Ik neem afscheid van u. Rest mij u te 

bedanken voor wat u voor mij hebt 
gedaan en zoals men bij ons zegt: 

Padres Guasu. 

 
Noot: we hebben voor ‘padres guasu’ 

geen vertaling kunnen vinden. Het is een 

plaatselijk gebruik. 
 

Wij wensen Diosnel het allerbeste toe 

in zijn loopbaan en we zijn blij dat 

we zo’n geweldige student hebben 

kunnen en mogen ondersteunen. 
 

De plaats van Diosnel wordt ingeno-
men door Maria Elena Lomaquiz Silva 

uit Paraguay. 

 

Ze schrijft: 

Ik ben Maria Elena en ben 17 jaar. Ik 

heb twee zusters en woon bij mijn 
ouders. 

Ik zit in het laatste jaar van de 

school”Reino de Holanda.” 

Ik wend me in alle respect tot u om u 

te danken voor de ondersteuning die 

ik dit jaar van u krijg. 
Mijn droom is mijn school te beëin-

digen en naar de universiteit te gaan 

om boekhouding te leren zodat ik 

onafhankelijk word en mijn ouders 

helpen kan. 

In de vakantie heb ik gewerkt. Zon-

dags ga ik naar de kerk. 
Graag zou ik u persoonlijk willen be-

danken, maar ik doe het dan nu met 

deze brief. 

Ik neem afscheid met een handdruk 

en ik wens u Gods zegen. 

                                                                         
Maria. 

We heten Maria welkom en wensen 

haar een goede studie toe. Een foto 

van Maria vindt u op het prikbord.  

 

  
Van onze twee jonge adoptiekinderen 

ontvingen we ook berichten. 

 

Michel Aurelio Coelho. 
De kleine Michel heeft een beugel, hij 

heeft een tand verloren. 

Hij is altijd erg lief, lacht overal om. 

Thans zit hij in de derde kleuter-

groep, we werken met een bijzonder 
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boek, hebben daar veel plezier bij, 
we spelen en hij leert er veel door. 

Hij speelt graag met z’n kameraad-

jes. Op de nieuwe foto op het prik-

bord staat hij geheel links.     

 

Brijan Felipe de Olveira Alves.. 
Brijan is een gezonde jongen. Hij is 

gehoorzaam, maar heeft een sterke 

persoonlijkheid. Gaat goed met alle 

kinderen om, vooral met zijn beste 

vriend Joâo. 

Hij leert gemakkelijk, herkent de 
eerste hoofdletters van zijn naam, 

probeert zelfs zijn naam te schrijven, 

kent de kleuren en heeft begrip van 

de tijd. 

Op de speelplaats speelt hij graag 

verstoppertje en in de leerhoeken 

speelt hij het liefst in de autospeel-
hoek. 

De ouders verheugen zich in zijn da-

gelijkse ontwikkeling. Ook van Brijan 

vindt u een nieuwe foto op het prik-

bord. 

                                                                                        
Loek Huizinga     

      

                                                                          

 

 

Opbrengst collecten  
 

 
 

Ter informatie zijn hierna opgeno-

men de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen 
periode. 

 

20 mei: Kinderherstellingsoord  

Siloam op Curacao  € 113,36 

27 mei: Doopsgezinde Zending 

    €  62,15 

3 juni: Novib, project van de zondag-
school    €  57,80 

17 juni: WereldWerk €  39,30 

1 juli:  Algemene Hulpdienst Haren

    €  59,70 

15 juli: Algemene Hulpdienst Haren

    €  39,70 
29 juli: Nederlands Bijbel Genoot-

schap    €  48,30 

12 augustus: Nederlands Bijbel Ge-

nootschap   €  49,50 

26 augustus: Liudger Stichten 

    €  68,05 
2 september: Liudger Stichten 

    €  32,80 

9 september: Kinderherstellingsoord 

Siloam op Curacao  € 107,40 

23 september: Pastoraal Diaconaal 

Fonds Elspeet  € 149,55 

30 september: Pastoraal Diaconaal 
Fonds Elspeet  €  74,30 

7 oktober: WereldWerk t.b.v. vrede

    €   67,45 

14 oktober: WereldWerk t.b.v. vrede

    € 127,96 

  
De boekhouder draagt er zorg voor 

dat de ontvangen bedragen naar de 

betreffende doelen worden overge-

maakt.   
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Geloven met je voeten 
 
Dit winterseizoen wordt een viertal wandelingen georganiseerd onder de noemer 
‘Geloven met je voeten’. We sluiten daarmee in zekere zekere zin aan bij de groei-
ende aandacht voor ‘spiritualiteit van de weg’: pelgrimeren verheugt zich in een 
groeiende belangstelling van mensen die voor korte of langere tijd willen loskomen 
van de dagelijkse dingen, en met behulp van de de ‘trage tijd’ van het onderweg-zijn 
pelgrim in de eigen ziel  worden. Onderweg zijn is een veel gebruikte en gesmaakte 
metafoor voor het menszijn. Het leven is een queeste, een speurtocht. En de mens 
een reiziger tussen gisteren en morgen, tussen ergens en nergens. Wie echt op weg 
gaat, weet dat het er niet om gaat zo snel mogelijk een einddoel te bereiken; neen, je 
ontdekt geleidelijk meer en meer dat het ‘gaan van de Weg’ zélf wezenlijk is. 
 
Het traject dat we lopen is onderdeel van het bekende Jakobspad. We lopen daarvan 
in een aantal zaterdagen drie à vier korte etappes. De wandeling voert ons langs een 
enkele markante dorpen, middeleeuwse kerken en wierden in het weidse Gronings 
landschap. Een tekst, een gedachte of een vraag om over na te denken, of er al 
wandelend met elkaar over in gesprek te zijn, vergezelt ons op de wandeling.  
 
Een eerste deel van het traject is inmiddels gelopen: van Uithuizen naar Zeerijp. Een 
aantal foto’s van de wandeling is te vinden op onze website.  
 
 
Op zaterdagmiddag 27 oktober lopen we het tweede gedeelte, van Zeerijp naar Ten 
Post. Opnieuw een traject van ca. 12 km. We beginnen om 13:30 bij de Jacobskerk 
in Zeerijp. Deze vertrektijd sluit goed aan bij de OV dienstregeling. Vanuit Ten Post 
kunnen we met de bus weer terug naar Groningen. 
 
Graag opgave vooraf bij Jacob Kikkert 
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Regionale dag  

over het Nieuwe Liedboek  
 

op 24 november 

in de Doopsgezinde kerk in Zaandam 
 
Het nieuwe Liedboek voor de Kerken komt er aan: op 25 mei 2013 wordt het 

Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk gepresenteerd in Monnickendam. 

Kerken bereiden zich op het verschijnen van het Liedboek voor door het organi-

seren 

van regionale dagen voor iedereen, die er mee te maken krijgt: kerkmusici, 

voorgangers, koren en gemeenteleden. 

 
Zo ook de Doopsgezinde Broederschap: op zaterdag 24 november organiseert 

de 

werkgroep Muziek in de Kerk een regionale dag rond liederen uit het nieuwe 

Liedboek . Locatie is de Doopsgezinde kerk te Zaandam. 

Het wordt een dag waarop het plezier in het zingen van bekende en minder be-

kende 
liederen voorop staat en er voor elck wat wils is. 

Er is ruimte voor het zingen van bekende liederen, maar ook voor het aanleren 

van 

nieuwe of minder gangbare melodieën. Jongeren kunnen meedoen aan een 

workshop onder leiding van Jan Marten de Vries met voor hen aantrekkelijke 

liederen. Bespelers van muziekinstrumenten zijn daarbij zeer welkom. 

Er is ook een workshop over liederen voor koor en gemeente. Het doopsgezind 
koor 

uit Zaandam verleent zijn medewerking aan deze workshop . 

De dag begint om 11 uur en wordt om 15.45 uur afgesloten met een korte 

vesper, 

waarin een aantal liederen uit het Nieuwe Liedboek gezongen wordt. 

Iedereen met hart voor het kerklied is van harte welkom. U krijgt een lunch 
aangeboden en de toegang is vrij. De ADS onderschrijft namelijk het belang van 

deze bijeenkomst en neemt de kosten voor haar rekening. 

Voor een goede organisatie van de dag is opgave vooraf gewenst. Dat kan 

telefonisch of per e-mail bij Elina Keijzer, tel. 072-5120528 email: keijze-

re2@planet.nl 

 
Kijk voor actuele informatie en de exacte dagindeling op de website 

www.muziekindekerk.nl of op www.dgzaandam.doopsgezind.nl 

 
 

 



Algemeen  

 

25 

 

Organistencursus van start 
 

In november 2012 start een nieuwe basiscursus voor pianisten en organisten 
werkzaam binnen een gemeente van de Doopsgezinde Broederschap. Bij vol-

doende aanmelding zal dat op twee plaatsen zijn: Haarlem en een nog nader te 

bepalen plaats in Noordoost-Nederland. Docenten zijn: Marco Bij de Vaate in 

Haarlem en Mark Heerink in Noordoost-Nederland. 

De cursus wil een steun in de rug zijn van de (beginnende) organist /pianist met 

weinig of geen ervaring in het begeleiden van de gemeentezang. Ook als u al 
langer in diensten speelt maar weinig muzikale scholing heeft bent u van harte 

welkom. 

 

Inhoud en duur 

De basiscursus duurt 2 jaar. Per jaar worden 10 lessen van 30 minuten gegeven, 

waar mogelijk in een kleine groep, zodat een langere lestijd mogelijk is en u ook 
van elkaar kunt leren. Deelname vereist dat u in ieder geval een eenvoudige, 

tweestemmige zetting van een kerklied van blad kunt spelen. Beheersing van het 

pedaalspel is niet vereist. 

Aan het einde van de cursus: 

- kunt u de samenzang van de gemeente - eventueel de voorganger/of cantor 

verantwoord begeleiden met hulp van bestaande begeleidingen bij de liederen. 

- kunt u eenvoudige, korte voorspelen/intonaties bij de liederen maken 
- weet u de weg in het grote aanbod van begeleidingen, voorspelen en intonaties 

- kunt u eenvoudige orgelliteratuur, passend voor de kerkdienst spelen 

 

Afsluiting 

De cursus wordt afgesloten met het voorspelen van een of meer bestaande zet-

tingen van een lied, voorafgegaan door een kort voorspel en een stukje orgellite-
ratuur. Na afloop krijgt u van de docent en de werkgroep Muziek in de kerk op 

grond van uw spel een advies met daarin persoonlijke aandachtspunten. Ook 

wordt geadviseerd over uw 

eventuele deelname aan de vervolgcursus. 

 

Kosten 
€ 250,- per cursus jaar, waarvan de A.D.S de helft betaalt. U betaalt dus € 125. 

Reiskosten en eventuele materiaalkosten zijn voor eigen rekening 

 

Cursusplaatsen en -tijden 

In Haarlem: kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem. 

Voor Noordoost-Nederland is de locatie nog niet bekend, waarschijnlijk in Sneek 

of omgeving. E.e.a is mede afhankelijk van de woonplaats van cursisten. 
Cursustijden worden in onderling overleg vastgesteld. 

 

Aanmelding: 

Bij de secretaris van de werkgroep Muziek in de Kerk, Bert Geleijnse, tel.0118-

591016 

e-mail: bertgeleijnse@gmail.com. 
Graag vermelden: uw adresgegevens, de gemeente, waar u speelt en de ge-

wenste cursusplaats t.w. Haarlem of de nog nader te bepalen plaats in Noord-

oost-Nederland. 
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Vader en zoon krijgen de geest 

maandag 26 november - Henk en Pieter van Os 
 

 

   

 Een bijzondere ontmoeting met vader Henk en zoon Pieter van Os naar aanleiding van hun 

briefwisseling 'Vader en zoon krijgen de geest’. Centraal daarin staat de ‘drang naar gods-

dienst’ van Henk van Os, maar in de boeiende brieven passeren aan de hand van     persoon-

lijke gebeurtenissen talrijke levensmomenten de revue, die velen zullen aanspreken en ook 

raken. Ook de rol van hun Groningse thuishaven speelt daarin mee. Beiden zullen delen uit 

hun brieven voorlezen en ook met de aanwezigen in gesprek gaan. 

Prof. dr. Henk van Os (*1938) is kunsthistoricus en hoogleraar Kunst en Samenleving aan de 

Universiteit van Amsterdam. Vele jaren was hij directeur van het Rijksmuseum in Amster-

dam. Pieter van Os (*1971) is politiek redacteur bij NRC Handelsblad. De avond wordt geor-

ganiseerd samen met andere kerken in de Groningse binnenstad. 

Henk en Pieter van Os: Vader en zoon krijgen de geest. Brieven over de drang tot godsdienst. 

Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2012 

Datum:                maandag 26 november 

Plaats:                   Remonstrantse kerk, kerkzaa 

Tijd:                     19.30 uur 

Toegang:             vrijwillige bijdrage 
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Nieuwbouw officieel geopend: Winkler 

Prinszaal 
Het was een gezellige drukte afgelopen zondag, 

toen de nieuwbouw officieel en feestelijk werd 

geopend. Ruim 200 gasten waren aanwezig en 

de nieuwe grote zaalcapaciteit bewees direct 

dienst. Een hapje, drankje, boeiende sprekers, 

muzikale bijdragen, een trotse voorzitter en direc-

teur en een verdwaalde gast met een Winkler 

Prins-encyclopedie.  

 

Ruimte rode draad Buitengoed 

Fredeshiem 
‘Ruimte rode draad in Buitengoed Fredeshiem’, 

zo kopte de regiopagina van de Stentor van vrij-

dag 5 oktober. In een uitgebreid stuk is Jolanda 

de Kruyf in gesprek met directeur Alex de Ruiter. 

De grote aanleiding voor het artikel is de uitge-

breide verbouwing die onlangs is voltooid, en 

onder andere een nieuwe foyer en ruime nieuwe 

zaal met zich mee brengt.  

  

Buitengoed Fredeshiem op Sociale Media 
Volg Fredeshiem op Twitter 

Volg Restaurant Vondel op Twitter 

Vind ons op FaceBook 

 

 

 

 

http://fredeshiem.us2.list-manage1.com/track/click?u=7a555b412fb8171b4b95f3b4a&id=dd5ce78b56&e=061b70529b
http://fredeshiem.us2.list-manage1.com/track/click?u=7a555b412fb8171b4b95f3b4a&id=dd5ce78b56&e=061b70529b
http://fredeshiem.us2.list-manage1.com/track/click?u=7a555b412fb8171b4b95f3b4a&id=dd5ce78b56&e=061b70529b
http://fredeshiem.us2.list-manage2.com/track/click?u=7a555b412fb8171b4b95f3b4a&id=791f28fccf&e=061b70529b
http://fredeshiem.us2.list-manage2.com/track/click?u=7a555b412fb8171b4b95f3b4a&id=791f28fccf&e=061b70529b
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ADS Spitsuurclub over geloof en ongeloof 
Weekend voor 30 jaar en ouder, bij Mennorode 
 
Elspeet – De Spitsuurclub is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en 
wordt dit seizoen voor het eerst bij Mennorode gehouden. Het betreft een weekend 
over geloof en ongeloof voor iedereen van 30 jaar en ouder. Van 3 t/m 4 november 
2012.  
 
Inhoud programma 

Een weekend vol inhoud, diepgang en gesprek over geloof en ongeloof. De volgende on-
derwerpen staan centraal: wat stelt godsdienst als projectie voor? Hoe kan je aankijken te-
gen het fenomeen godsdienst als maatschappelijk nuttig of noodzakelijk? Wat zeggen in-
vloedrijke atheïsten en hoe worden ze aangevallen? Zijn er bewijzen voor Gods bestaan? Op 
zondag is er een Wake up Walk en een korte viering. 
 
Praktische informatie 
Het weekend begint op zaterdag 3 november om 10.30 uur en wordt op zondag 4 november 
om 12.00 uur afgesloten. De kosten bedragen € 90,30 (inclusief maaltijden en overnachting). 
Kinderen van 4 tot 12 jaar ontvangen € 20,00 korting. Voor hen is er een kinderprogramma. 
Kinderen tot en met 3 jaar gratis. Er is een kortingsprijs voor doopsgezinden en betrokkenen, 
namelijk € 60,00 voor volwassenen en € 40,00 voor kinderen. Locatie: Mennorode conferen-
tiecentrum, Apeldoornseweg 185 in Elspeet. 

Aanmelden kan via www.mennorode.nl/reserveren 

De Spitsuurclub wordt georganiseerd door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) in 
samenwerking met Mennorode. Op 6 en 7 april 2013 is het volgende Spitsuurclub weekend, 
met als thema ‘loslaten’. 

Voor meer details, kijk op www.mennorode.nl. 
 

http://www.mennorode.nl/reserveren
http://www.doopsgezind.nl/
http://www.mennorode.nl/


 
 

 

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 

Frans Riepma 

  

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. 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 21 november 2012. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 14 

november 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  

mailto:gbrusewitz@-dggroningen.doopsgezind.nl
mailto:gbrusewitz@-dggroningen.doopsgezind.nl
mailto:jhkikkert@xs4all.nl
mailto:evandrooge@home.nl
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
mailto:jmtuinstrawinkler@gmail.com
mailto:e.de.jonge@home.nl
mailto:loek.berny@home.nl
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mailto:jantienadurksz@home.nl

