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Ik en de vreemde ander - niemand is helemaal thuis bij 
zichzelf 
door ds. Jacob H. Kikkert 

 
Onbekend maakt onbemind, zeggen we wel. Dat is in zekere zin ook zo. De ont-

moeting waarin we een ander beter leren kennen kan vooroordelen weg nemen. 

Maar we moeten daar ook weer niet al te rooskleurig over denken. De ander 

ontmoeten hoeft er niet in te resulteren dat wij die ander aardig gaan vinden of 

dat we zijn gewoonten klakkeloos aanvaarden of overnemen. Het thema van ‘de 

ander’ die we eigenlijk niet kennen is de laatste decennia uitgegroeid tot het cen-

trale onderwerp in allerlei discussies over ‘multiculturaliteit’ en ‘identiteit’. Er zijn 
grote culturele en psychologische verschillen tussen mensen – maar als die er 

niet waren was de ander ook niet de ander! Anderzijds, bij de mens die wij goed 

menen te kennen dreigt het gevaar dat wij het ‘anders-zijn’ niet meer opmerken 

of recht doen. Ok kunnen juist de mensen die we beter leren kennen, doordat we 

nauw met hen samenleven of werken, ons op de zenuwen gaan werken. Onbe-

kend is dan soms wel zo vredig.  
 

Het begrip ‘de ander’ maakt onmiddellijk duidelijk dat er sprake is van een fun-

damenteel onderscheid: het roept de gedachte op aan een ‘ik’ (eventueel een 

‘wij’) en iemand die daarmee niet samenvalt; een vreemdeling, iemand die hier 

niet thuis is. Het verschil komt op de voorgrond te staan. De ander doet zich in-

middels in vele gedaanten voor: de immigrant, de asielzoeker, de moslim, ie-

mand met een andere culturele achtergrond, maar ook de vrouw (voor de man), 
ieder ander mens, ieder ander levend wezen. Dat roept allerlei vragen op. Bij-

voorbeeld: hoe vreemd ben ik eigenlijk voor mezelf, wie is ‘ik’? Of: is een ont-

moeting tussen ik en de ander werkelijk mogelijk?  

 

Historisch gezien is er wel het een en ander over de ontmoeting te zeggen. In de 

tijd van het feodaal stelsel kende men heel weinig migratie van personen en 
goederen. Er was weinig handel en de enigen die reisden waren marskramers, 

pelgrims en boodschappers van de adel of de geestelijkheid. Het gevolg daarvan 

was dat iemand werd geboren in de groep mensen waar hij of zij de rest van het 

leven deel van zou uitmaken en de veranderingen van de samenstelling van de 

groep werd bepaald door geboorte en dood. De door het geloof gemotiveerde 

pelgrimages maakten hierop een uitzondering, maar pas in de loop van de mid-
deleeuwen begonnen de Noord-Europese gebieden daar ruimer gebruik van te 

maken. 

 

Binnen de gemeenschap was in het algemeen de enige vorm van ontmoeting van 

mensen er een met weinig relevantie voor de identiteit van de betrokkenen. 

Wanneer de handel op gang komt en mensen gaan reizen om te studeren, om 

schepeling te worden, of alleen maar in de stad gaan wonen, is de ontmoeting 
plotseling van karakter veranderd. Dan wordt de ontmoeting plotseling een ken-

nismaken van mensen die een leefwereld met zich meedragen die niet overeen-

komt. Het gaat hier om de leefwereld van een ander, een leefwereld die tot op 

dat moment onbekend was en die de ander daarmee tot vreemdeling maakte. 

Onbekend maakt dan al snel onbemind. 

 
Op de vraag wat de theologie daarover te zeggen heeft – het is tenslotte een 

theologische stukje – zou ik wellicht kunnen volstaan met te verwijzen naar de 

zogenaamde ‘gulden regel’ in het Evangelie naar Lucas of Mattheüs als recept 

voor ‘leven en laten leven’.  
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Een regel die luidt: ‘Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander 
niet aan’. Ofschoon hier een diepe wijsheid wordt vertolkt, mis ik hier wat het 

verbindende kan zijn tussen mijzelf en de ander. Daarom ben ik te rade gegaan 

bij Emmanuel Levinas (1906-1995). Een joodse filosoof die ook veel over ethiek 

en theologie heeft nagedacht en van wie ik een aantal werken in mijn boeken-

kast heb staan.  Eén van de belangrijke gedachten die we vinden bij Levinas is 

dat 'niemand helemaal thuis bij is zichzelf'.  Met andere woorden: we zijn alle-
maal ook vreemdeling. Wat bedoelt Levinas?  

Hij begint met te signaleren dat met name onze Westerse cultuur moeite heeft 

recht te doen aan de ander. Het is een cultuur die de ander primair beschouwd 

als een bedreiging van de eigen vrijheid. Met andere woorden, individuen en 

groepen zijn ertoe geneigd om de ander vanwege zijn vreemde gewoonten uit te 

sluiten en zelfs te doden! Of in het beste geval er een contract mee af te sluiten. 
Alleen wanneer de ander zijn vreemde gewoonten achterwege laat is hij welkom 

en wordt hij geholpen. Gastvrijheid en hulpvaardigheid zijn nooit onvoorwaarde-

lijk. Waarschijnlijk voor velen van ons herkenbaar: geheel volgens de economi-

sche ruilgedachte (geven en nemen, rechten en plichten) wordt de ander alleen 

met open armen ontvangen of geholpen wanneer hij aan specifieke voorwaarden 

voldoet. 

 
Nu verzet Levinas zich in zijn filosofisch denken tegen de dominante wijze waar-

op over deze relatie tussen 'ik' en 'de ander' wordt gedacht, en en passant kriti-

seert hij ook het daarop geënte handelen. Daarvoor heeft hij een filosofie van 

het gelaat ontwikkeld die ervan uitgaat dat ‘de ander’ op ‘mij’ een ethisch appèl 

doet. Als ik de uitvoerige en ook wel wat complexe gedachten van Levinas op dit 

punt zou moeten samenvatten, dan lukt dat misschien het best door ons de on-
derstaande situatie voor te stellen. 

 

Stel ik eet een lekker gebakje, 

ik geniet van een uitzicht, 

ik ga op in het werk dat ik aan het doen ben.  

Dan ontmoet je opeens een ander. Je ziet een gezicht voor je.  
Tot nu toe was er alleen ik,  

mijn eigen gedachten en de wereld om hem heen, en verder niets.  

 

Eigenlijk was ik bezig de wereld te consumeren; die mij eigen te maken, in mij 

op te nemen en van te genieten. En de wereld laat dat ook gebeuren. Het gebak-

je kan immers niet protesteren tegen het opgegeten worden en het uitzicht kan 

er bijvoorbeeld niets aan doen dat het bekeken wordt. Ik kan ermee doen wat je 
wil; ik kunt het uitzicht mooi of lelijk vinden, het uitzicht zelf heeft niets in te 

brengen. Ik ben helemaal thuis bij mijzelf. 

 

Wanneer ik de ander ontmoet, wordt de situatie opeens totaal anders. Nu is er 

niet meer één ik, één persoonlijkheid, en een aantal dingen die door die door mij 

worden geconsumeerd. Nu is er twee keer een ik. Twee keer een van elkaar ver-
schillend bewustzijn. Dit betekent dat ik mijzelf opeens niet meer als het cen-

trum van het universum kan beschouwen, want er zijn niet meer alleen dingen 

die ik aan mijn wil en visie kan onderwerpen, zoals het gebakje en het uitzicht. 

Er is nu ook de ander. De ander laat zich niet consumeren. Die heeft een weer-

woord. Als ik tegen de ander zegt: 'jij bent lelijk', kan de ander zeggen: 'inte-

gendeel, ik ben mooi'. Ik word dus ruw verstoord in de rustige wereld waarin ik 

mij alles eigen had gemaakt. Ik ben niet meer thuis bij mijzelf. Opeens is er een 
ongrijpbaar element, iets dat ik niet aanstuur, niet onder controle hebt, niet be-

vatten kan. Iets ook dat mij volkomen vreemd is, want het heeft een eigen uni-
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versum in zich en dat blijft voor eeuwig onafhankelijk en ongrijpbaar voor mij. 
Daarmee kom ik bij de kern van Levinas denken.  

 

Levinas stelt namelijk dat de ander een appèl op mij doet: Ik ben niet meer al-

leen in het universum en daardoor wordt ik onvermijdbaar gedwongen op de één 

of andere manier te reageren op de aanwezigheid van de ander. Ook niets doen 

is immers een reactie, in dit geval een keuze. De ander ‘vraagt’  mij dus op zijn 
aanwezigheid te reageren. Dat doet de ander niet bewust. Het gebeurt, onge-

merkt en vanzelf, dat de ander een beroep op mij doet, alleen al door zijn aan-

wezigheid. Ik kan niet rustig doorgaan met gebakjes eten en mijn werk afmaken 

terwijl die ander daar voor mij staat.  

 

Gedurende meer dan vijftig jaar heeft Levinas, in meer dan honderd publicaties, 
een wijsgerige visie ontvouwd waarvan de confrontatie met 'de ander' naast en 

tegenover mij die - van aangezicht tot aangezicht en niet weg te denken aanwe-

zig - een beroep op mij doet het uitgangspunt is.  

 

Dat niemand helemaal thuis is bij zichzelf wijst er volgens Levinas dan ook op 

dat wij 'wezenlijk' (als geschapen wezens, betekent dat bij hem) elkaar niet on-

verschillig laten. Hij verwijst naar het bijbelse verhaal over Israël in Egypte: 'De 
conditie van vreemdelingen en slaven in het land Egypte brengt de mens en zijn 

naaste samen.' De beleving van vervreemding, verscheurdheid en onderdruk-

king, van niet thuis zijn bij jezelf, brengt mensen tot elkaar. Tegen de tijdgeest 

en ik-tijdperk in, formuleerde Levinas de grondstructuur van het menselijk be-

staan als jij-en-ik. Een mens, een ‘ik’, wordt pas 'ikzelf' in relatie tot de ander of, 

scherper nog, vanuit de ander. In de verschijning van een ander mens, die bin-
nenkomt in mijn tijd en ruimte, mij aanziet, vraagt, aanklampt, word ik verant-

woordelijk; wordt mij mijn verantwoordelijkheid geopenbaard. En daarin schuilt 

de kiem van mijn geweten en mijn verantwoordelijkheid: gehoor voor de stem, 

gezicht voor de ogen van de ander, het besef de ander niet te gebruiken (con-

sumeren als een gebakje) en niet te laten gebruiken. 

 
Ik word ‘ik’, ikzelf, in het overstijgen van mijn egoïsme. Die overstijging wordt 

mij mogelijk gemaakt in de ontmoeting met de ander in wiens ogen ik de vraag 

lees 'laat mij leven, gij zult niet doden'. En in de aanvaarding van de ander wórd 

ik daarop meer thuisgebracht bij mijzelf, als schepsel. Is dit moeilijk? Ik besef 

dat het moeilijke taal is om Levinas’ complexe gedachtengoed te bevatten. Maar 

is dit te doen? Ja!  Zij die al doende hier iets van begrepen hebben, vormen in-

middels een ontelbare menigte in de alledaagse geschiedenis van de wereld. 
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t Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, 
‘k zal hem gauw eens vragen naar zijn naam……. 
 

Dit zinnetje uit een oud Sinterklaasliedje geeft gelijk het antwoord op de vraag 
wie deze vreemdeling is, namelijk Sinterklaas. Want het liedje heeft als refrein 

dat de wens wordt uitgesproken dat “Sint Nicolaas vanavond aan ieder huis een 

bezoekje brengt om iets lekkers te strooien in elke hoek”.  De naam van deze 

vreemdeling in het liedje is dus “Sinterklaas” en nu de naam “Sinterklaas” be-

kend is, veronderstelt het liedje dat iedereen dan wel weet dat deze vreemdeling 

met goede gaven is gekomen. 
 

Sinterklaas is per slot van rekening een heilige en dat betekent dat de Rooms  

katholieke kerk deze man officieel als “voorbeeld voor het christelijke leven” 

heeft aangewezen. De heiligen van de Rooms katholieke kerk hadden en hebben 

de functie dat ze voor de mensen een voorbeeld functie zijn. De beelden in de 

kerk hebben als doel dat wanneer de mensen de kerk binnenkomen, dat ze er 
aan herinnerd worden dat deze heiligen hebben geleefd zoals Christus het heeft 

voorgedaan en dat men zelf ook zo moet leven. Probeer ook zo te leven als de 

heiligen willen de beelden ons vertellen. En de middeleeuwse mens werd geleerd 

dat een dergelijke levenshouding  zeker zal bijdragen aan je heil bij God. 

 

Nicolaas had volgens de overleving oog voor de vreemdeling, de weduwe en de 

wees. Hij ging in de avond van 5 december door zijn stad Myra en legde bij de 
vreemdeling, de weduwe en de wees, geld, fruit of iets anders wat van node was 

neer. Nicolaas deed dit vanuit de gedachte van advent en kerst. 

 

Het liedje gaat dus over een vreemdeling, die verdwaald is zeker en pas mag 

binnenkomen wanneer men zijn naam weet. Logisch want deze vreemdeling 

komt cadeaux brengen. Maar hoe zit het met de vreemdelingen die ook verd-
waald zijn en geen cadeaux hebben? 

 

Ds. Klaas van der Werf 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

 

Vrijdag     23 november 
18.00 uur   Bijeenkomst”Pizza,Bijbel 

                en Bier” 

 

Zaterdag   24 november  

14.00-16.00    Openstelling kerk 
 

Zondag   25 november 

10.00 uur    Ds. J.H.Kikkert 

Laatste zondag van het kerkelijk  jaar 
 

Maandag   26 november 

19.30 uur    Doopsgezind koor 

 
Dinsdag          27 november 

14.30 uur    Wijk Vinkhuizen 

18.00 uur   Jongerenmaaltijd 

19.00 uur   Jongerenprogramma 

 
Woensdag       28 november 

19.30 uur        Wijk Paddepoel-Selwerd 

 

donderdag   29 november 
20.00 uur   Broederkring 

 

Zaterdag        1 december 

14.00-16.00    Openstelling Kerk 
 

Zondag    2 december 

1e advent themadienst ‘Wijsheid” 

10.00 uur        Ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur        Keien 

 

Maandag   3 december 

19.30 uur   Doopsgezind koor 

 
Dinsdag          4 december 

10.00 uur       Koffiemorgen  

19.30 uur       Kerkenraadsvergadering 

 
Donderdag      6 december 

14.30uur         Wijk Paterswoldseweg

         

Zaterdag         8 december     
14.00-16.00    Openstelling kerk 

 

Zondag    9 december 

                       2e advent 

10.00 uur       Ds. F.R. Fennema 
                     

Maandag         10 december 

19.30 uur        Doopsgezind koor 

 
 

 

 

 
 

Dinsdag      11 december 

18.00 uur         Mennomaaltijd 

19.30 uur         Jongerenprogramma 
 

Woensdag    12 december  

19.30 uur    Redactievergadering 

                       Gemeenteblad  
19.45 uur         Helpmankring 

 

Donderdag     13 december 

19.30 uur         Meditatie in de Diaconie 

  
Zaterdag          15 december 

14.00-16.00     Openstelling kerk 

 

Zondag    16 december 
                        3e Advent 

10.00 uur        Ds. G.J.Brüsewitz                                            

10.00 uur     Keien  

 
Maandag     17 december 

19.30 uur    Doopsgezind koor 

 

Dinsdag      18 december 

18.00uur          Doperse Dis 
                       

Woensdag    19 december 

17.30 uur         Adventsavond voor de 

                       Gemeente en de wijken 
 

Zaterdag    22 december 

14.00-16.00     Openstelling kerk 

  
Zondag    23 december 

                        4e Advent  

16.00 uur    Kinderkerstfeest  

 
Maandag     24 december  

21.30 uur    Kerkdienst in Haren 

              m.m.v.Doopsgezind koor 

 

Dinsdag      25 december  
10.00 uur        1e Kerstdag           

                       Ds. J.H.Kikkert  

             m.m.v.Doopsgezind koor 

 
Zondag           30 december 

10.00 uur       Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag         31 december 
17.00 uur        Ds. G.J. Brüsewitz 
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Waar ben je? Themadienst 2 december 
 
In ons seizoen van verbindende wijsheid zijn er twee themadiensten gepland.  

Vieringen waarin we met elkaar ook vierend het verbindende van onze wijsheid 

willen uitdiepen.  Om te leren en te begrijpen, om te doen en te laten hebben we 

elkaar immers nodig. En samen zijn, dat doen we  zeker op zondagmorgen, om 

daar elkaar te ontmoeten en samen te zoeken naar wat ons bemoedigt en rich-

ting geeft.  De gemeente, dat is de relatie die we met elkaar hebben. Een relatie 
waarin ooit ons ja-woord klonk, als een soort antwoord op dat gevoel in ons dat 

God ja tegen ons zegt... En soms klonk er dan ook op ons ja, het antwoord van 

de gemeente.  In de relatie dan we dan met elkaar hebben, hebben we elkaar 

nodig, hebben we God nodig. En dan klinkt van tijd tot tijd de vraag: Waar ben 

je? Een heel Bijbelse vraag, die op vele plaatsen en tijden gesteld wordt! Een 

vraag aan God in tijden van nood, van wanhoop: Waar ben je eigenlijk! Waar 

was je? Kom te voorschijn, laat je zien!  
 

En, zoals zo vaak in een relatie, wordt de vraag ook terug aan ons gesteld, de 

ander in de relatie: Waar ben jij eigenlijk? Waar was jij? Een vraag tussen men-

sen ook: Een vraag aan Adam, aan Kain, aan Jacob, Esau, aan Sara. Waar was 

je? Wat deed jij? Aan David, aan Saul, aan Petrus, aan Rachel, aan Ruth.. waar 

was je, wat deed je, hoe gaat het met je. 
 

Over die vraag willen we met elkaar vierend denken: waar ben je? Waar kunnen 

we op vertrouwen, waar kunnen we elkaar voor benaderen, hoe kunnen we op 

en met elkaar bouwen! 

 

Met het begin van  Advent, met de voorbereiding naar Kerst, vragen we elkaar 

waar we staan, om elkaar te bemoedigen in wat we samen zijn:  Gemeente on-
derweg in de wereld van nu. 

 

We nodigen iedereen van harte uit voor deze dienst, en als u mee wilt denken 

en/of doen, graag!   

Ik hoor graag, want we hebben elkaar nodig!  

 
Ds.  Geert Brüsewitz  

 

Oud en Nieuw 
 
In het kader van de samenwerking in de kleine oecumene is afgesproken om op 

30 december, de zondag tussen Kerstmis en Oudjaar een gezamenlijke kerk-

dienst te houden.  Net als in de zomer, en op Goede Vrijdag,  als we samenwer-

ken in het organiseren van de (zondagse) vieringen,  willen we gaan samenwer-

ken in het verzorgen van een viering op deze zondag.  
 

Zoals de trouwe kerkgangers weten, zagen wij er in de afgelopen tijd vanaf om 

deze zondag te vieren, omdat met het houden van een kerstviering  en een ou-

dejaarsbijeenkomst er binnen een week dan wel erg veel vieringen zouden zijn, 

en dat is niet goed voor de belangstelling en de aanwezigheid. In andere kerken 

gingen er stemmen op, dat het toch wenselijk is, als er ergens in een van onze 

kerken een viering is, voor diegenen die daar prijs opstellen. Toen dit idee op-
kwam, hebben wij aangeboden om in dit experiment deze eerste viering te ver-

zorgen, op 30 december op onze gewone tijd, 10.00 uur.   
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U bent dan dus van harte welkom in onze Vermaning. Op 29 december 2013 zijn 
allen die dat wensen  welkom in de Lutherse kerk. 

 

Het is duidelijk dat dit misschien van invloed zou kunnen zijn op de belangstel-

ling op Oudejaarsavond. Toch willen we ook dan op onze gebruikelijke tijd, om 

17.00 uur een korte viering houden. We weten dat er velen zijn, die het juist op 

prijs stellen op deze dag van omzien en vooruitkijken  ook in de Vermaning sa-
men te komen.  Met een glas warme wijn tot slot zoeken we de geborgenheid 

van elkaar, en drinken we op wat komen mag.. 

 

 
 

U bent dus welkom op: 

 Zondag 30 december 10.00 uur 

 Maandag 31 december, oudjaar, 17.00 uur 

 

Ds. Geert Brüsewitz  

 
 

 

  

 Verslag  kerkenraads-verg. 6 november 2012 

 

In zijn inleiding  benoemt ds. Geert Brüsewitz het belang en de vormen-de wer-

king van mislukkingen; op weg naar een, uiteindelijk, mooi resultaat. 

 
Het eerste deel van de vergadering is vanavond voor de voorbereiding van de 

najaarsledenvergadering. In aanwezigheid van br. Jaap Hulshoff van de Financië-

le Commissie en zr. Janny de Weijs van de Beheerraad worden de begrotingen 

van het beheerfonds, het kerkenfonds en de diaconie besproken. De agenda voor 

de ledenvergadering wordt vastgesteld. Als inhoudelijk onderwerp op de najaars-

ledenvergadering staat `De gemeente onderweg`  geagendeerd.   
 

Daarna is er aandacht voor de vele activiteiten en zaken waar ieder mee bezig is 

vanuit de Kerkenraad zoals (om een aantal te noemen):  het woningbeheer en 

de toekomst daarvan, het geluid en de verstaan-baarheid in de kerk, de voorbe-

reidin-gen voor de komende maanden waarin altijd extra drukte is vanwege de 

kerstactiviteiten. Er wordt tevens teruggeblikt op een zeer inspiratievol bezoek 

aan de DG Hamburg afgelopen weekend. Een verslag van dit bezoek leest u ver-
derop in dit gemeenteblad.  

 

Om 22.15 uur dankt zr. Femmy Busscher ieder voor de aanwezig-heid,  het 

meedenken en de inbreng en sluit de vergadering. 

 

Sjoukje Benedictus, 
notuliste 
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Helpmankring samen met Leerhuis 
 
Besloten is om met ingang van heden de Helpmankring als gesprekskring samen 
te voegen met het Leerhuis.  Omdat er vaak al te veel te doen is, en omdat ei-

genlijk op de kring in Helpman en tijdens het leerhuis dezelfde onderwerpen aan 

de orde komen lijkt dit een verstandige beslissing. Het groothuisbezoek, dat 

eenmaal per jaar in de wijk plaats vind blijft natuurlijk wel bestaan, u wordt 

daar, als met een brief voor uitgenodigd in het voorjaar. 

 
Omdat het leerhuis met deze verandering iets prominenter wordt, lijkt het ver-

standig de frequentie iets op te voeren en weer op een vast tijdstip in de maand 

te laten plaatsvinden.  

 

Anders dan in sommige gevallen in het jaaroverzicht is opgenomen, worden de 

bijeenkomsten  gehouden op de 1e donderdag van de maand, in de diaconie. 
Voor de volledigheid , de bijeenkomsten voor de rest van het seizoen zijn: 

6 december 

10 januari (in verband met de jaarwisseling is deze bijeenkomst een week later) 

7 februari 

7 maart 

4 april 

2 mei 
en een laatste keer, op andere wijze, in de maand juni 

 

Het lijkt me leuk om, in het kader van leren, in de maand juni, iets te bezoeken, 

dan wel bij te wonen.. 

Met deze wijziging, komen dus de andere Leerhuisbijeenkomsten, op een ander 

moment in de maand, te vervallen. Iedereen die al eerder bij het Leerhuis be-
trokken was, krijgt hiervan ook via de mail bericht. 

 

Ds. Geert  Brüsewitz  

 

 
 
 
 
 
Doperse Dis 
 

Bij het uitkomen van dit Gemeenteblad moet de volgende Doperse Dis nog ko-

men. Daarover wordt dus later bericht. Wel zijn wij begonnen om geld in te za-

melen voor de Doperse Dis. De collecte van 4 november heeft 162 euro opgele-

verd en wij zijn hier zeer dankbaar voor. Verder werken wij aan een folder en bij 
de volgende Doperse Dis zullen wij hiervoor ook foto’s gaan maken. Met deze 

folder willen wij donateurs gaan werven. Voor 35 euro kan men een jaar lang 

één dakloze van een gratis maaltijd voorzien (10 x 3,50 = 35 euro, juli en au-

gustus zomerstop). Donateurs ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief en 

worden uitgenodigd om een keer te komen mee-eten met de Doperse Dis. 

 

Wij zijn daarnaast bezig met een benefietmaaltijd voor de Doperse Dis. Dit wordt 
een zeer luxe maaltijd, waar deelnemers 25 euro voor betalen. De helft van dit 
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bedrag wordt uitgegeven aan eten en drank, de andere helft is voor de Doperse 
Dis. Deze benefietmaaltijd is op vrijdag 11 januari in de kerk. Verder willen wij 

erop wijzen dat de dienst van 16 december in het teken staat van de Doperse 

Dis. Wij willen iedereen die de Doperse Dis een warm hart toedraagt uitnodigen 

om deze dienst te bezoeken, want het belooft een bijzondere dienst te worden! 

 

Namens het team van de  
Doperse Dis,     

Pijke Vossestein 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Doperse Dis in de Dienst 

 
Op de 3e advent, op 16 december, staat de Doperse Dis centraal in de viering. 

Immers,  wat je met elkaar doet en onderneemt, dat mag je ook vieren!  Voor de 

derde keer al, werd er een maaltijd in en vanuit onze gemeente georganiseerd 

voor tegen de 40 mensen zonder dak of zonder thuis.  En met elkaar willen we 

dankbaar zijn voor de kansen en de mogelijkheden die een dergelijk nieuw pro-
ject biedt,  voor de onvermoede gaven en krachten die zich laten zien. Je kunt 

genieten van de nieuwe ontmoetingen  die plaatsvinden, en van de rijkdom van 

wat je leert en aangereikt krijgt als je bezig bent.  En het doet ertoe, als mensen 

dankbaar zijn voor wat er gebeurt, als er gastvrijheid is.  Met de hele gemeente 

willen we dit vieren, omdat het belangrijk is met iedereen te delen wat in en 

vanuit ons midden gebeurt!   Wees van harte welkom op de 16e, en neem wat u 
kunt missen mee, de collecte zal zijn voor de Doperse Dis.  
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Geloven met je voeten II 
 
Op de laatste zaterdag van oktober liepen we de tweede etappe van het Jacob-
spad. Het werd een prachtige dwaaltocht door het Groningse land van Zeerijp 

naar Ten Post. De start was deze keer in de majestueuze Jacobskerk van Zeerijp,  

waar Jacob Kikkert ons het nodige ter overdenking 

 
meegaf op deze voettocht langs mooie plekjes en fraaie vergezichten. Het weer 

was de tochtgenoten weer zeer gunstig: veel zon en de wind in de rug! Met z’n 

twaalven waren we: vijf mannen, zes vrouwen en een hond. De laatste, vriend 

van Donna en voorzien van de welluidende en blij makende naam “Happy”, liep 

ongeveer twee maal zoveel kilometers als de anderen. En wij vonden het al heel 
wat. Goede gesprekken hadden we, je leert elkaar weer beter kennen en kunt 

samen ook heel goed stil zijn. Zeker als je de kerken van Eenum, Wirdum en 

Wittewierum betreedt, waar de geschiedenis – zoals die van abt Emo – je tege-

moet komt. Blij waren we allemaal toen het kerkje van Eenum niet alleen open 

was, maar ons ook welkom heette met een tekst op het leitje naast de preek-

stoel: “Blied dat joe der binn’n”. Dat doet een mens goed. 
 

Pieter Westra 

 
Zie voor foto’s: www.dggroningen.doopsgezind.nl/nl/gemeentemetelkaar/geloven-met-

je-voeten.html 
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25 jaar jubelfeest  moet gevierd worden! 
 
Het zou wel heel merkwaardig zijn als we hieraan voorbij zouden gaan. 

Zo niet wij Groningse en Hamburgse gemeenteleden. 

 

Of het leuk was? Dat is te kort door de bocht. De reis er heen ging goed, zéér 

soepel, want tegen alle verwachtingen in geen files, konden we steeds doorrijden 

met chauffeur Geert op de heenreis en chauffeuse Ellen terug.  
 

De ontvangst was een blij weerzien van vele bekenden. Voor hen die voor de 

eerste keer meegingen was het heel snel wennen. Ook al omdat er enkele enor-

me pannen met soep en brood klaar stonden. Ulrike die met een aantal mede-

werkers hiervoor had gezorgd zei ’s avonds: helemaal op. Ze keek er wat glazig 

bij. 

 
De avond onder leiding van prof. Fernando Ens met een forum gaf aan hoe men 

in deze gemeente  vorm geeft  in een serie van vijf bijeenkomsten waar een ie-

der welkom is, hoe er gesproken wordt over hoe om te gaan met mensen die 

totaal anders in het leven staan als de doorgaande burger. Laten we deze men-

sen aan ons voorbij gaan, hoe staan we tegenover deze mensen en doen we iets 

of niets. 
Op de inhoud van het onderwerp waren we niet voorbereid, wat voor ons als 

gasten jammer was, te meer daar door de niet geweldige geluidsinstallatie er 

veel van het gesprek verloren ging. 

 

Zaterdagmorgen reisden we naar Wedel, een klein plaatsje dat tegen Hamburg 

aangegroeid zit en wat een Mennonitisch Gemeindehaus heeft, een soort praat 

en ontmoetingshuis.  
Een bijzondere morgen, waar de verwoesting in de 2e wereldoorlog van Wedel, 

de wederopbouw door een grote groep Amerikaanse jonge dienstweigeraars  aan 

de hand van een fotoreportage duidelijk werd. Veel van de broeders en zusters  

zagen hun  kindertijd voorbij komen. Ze wezen en vertelden aan ons en aan el-

kaar allemaal door elkaar, wat ze beleefd hadden, wie was en menigeen had het 

bij alle blijdschap, moeilijk. Deze, zo op het eerst gezicht chaotische  morgen, 
bond ons samen waar tussen Duits en Nederlands geen verschil was. Bijzonder 

was ook te horen dat velen als kind  naar ons land waren gestuurd om aan te 

sterken, daar naar school waren geweest en nu nog het Nederlands verstonden 

en konden lezen. Spreken… nou dat toch maar niet. 

 

 
 
’s Middags ging men alleen of met anderen op struun langs de Elbe of de stad in. 

Tijdig was iedereen in de kerk voor het buffet. Een geweldig buffet waarvan het 

moeilijk was wat te kiezen. Van enkele heb ik het recept veroverd.  
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’s Avonds gebeurde eigenlijk het zelfde als in Wedel. Aan de hand van vele foto’s  
beleefden we met elkaar het 25 jaar  Hamburg-Groningen-contact. 

Men bevroeg elkaar ‘’waar is die’’  en ‘’hoe gaat met haar en hem’’, maar ook 

waarom is …… er nu niet bij.  We kennen elkaar, we waren bezorgd om elkaar, er 

werd gespraat of men elkaar dagelijks zag. Iemand vertelde stralend binnenkort 

opa te worden en menigeen knikte, jawel men kende de a.s. moeder. We zagen 

de a.s. opa al achter de wagen lopen.   
Dat de binding in 25 jaar niet minder maar hechter is geworden was duidelijk.  

Terwijl iedereen naar de gast-adressen ging, gingen de meeste jongeren nog 

even de stad in. 

 

De kerkdienst de volgende dag werd geleid door Bernhard Thiessen. Na de dienst 

, koffie en de lunch. Wie niets meer op kon van al dat lekkers dat ons al was 
aangeboden, kon een lunchpakket meenemen. Er werd op toe gezien of we wel 

fruit meenamen en iets te drinken, want we moesten niets te kort komen. We 

voelden ons thuis, waar moeders vroeger hetzelfde zei. 

 

Hebben we geen aardigheidje achter gelaten bij vertrek? Maar natuurlijk.  

Voor de gemeente mocht Elke Foth een Doopsgezind Bord in ontvangst nemen. 

De tekst van ‘’ dopen wat mondig is’’ hoefde niet vertaald te worden. Ze waren 
er duidelijk heel erg blij mee. Elke zei later: ‘nu horen nu helemaal bij elkaar’. 

 

 
 

Dit weekend gemeentecontact is met recht een jubileumfeest geweest.  

We hebben geen indrukwekkende bergen beklommen, maar we hebben elkaar 
als broeders en zusters gezien, gesproken en gewaardeerd en dat mogen we als 

meer dan indrukwekkend zien. 

 

Met alle dank aan de gemeente in Hamburg voor hun aller inzet , zeg ik op z’n 

Gronings: ‘t kon minder.  

 
Anneke van Kalker 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

13 

 

Belijdenisdienst 

 
Voorbereiding met hulp van ds. Kikkert. Waar je hoe dan ook jezelf tegenkomt. ’t 

Is ook bijzonder waarover je praat. Dan de dag zelf. Gespannen, jazeker, wat 

doe je wel, wat niet. Je zit in de kerk, anders dan normaal. Als een toeschouwer, 

je bent alleen. Alles wat gebeurt gaat rondom jou. Het is goed gegaan. Overwel-

digend waren de goede vele wensen. Cadeaus, de hartelijkheid werd duidelijk 

voelbaar waarbij ik het gevoel kreeg mij te midden van een grote familie te be-
vinden. Overweldigend. 

 

Heel erg bedankt iedereen hiervoor. 

 

 

Verslag van de  
wijkbijeenkomst  

Paddepoel/Selwerd 
 

Op woensdagavond 31 oktober kwamen we weer bij elkaar ten huize van Siets 

Sijtsma. 
Fijn om te zien, dat we dit keer bijna voltallig aanwezig waren. We beginnen met 

koffie/thee en een heerlijke tractatie van Manon. 

 

Het onderwerp, dat ds. Jacob Kikkert deze avond met ons wil behandelen, is het 

leven en denken van Spinoza, zodat Lineke als opening van de avond citaten van 

Spinoza voorlas.  

Jacob begint met ons de vraag te stellen wat wij onder goed en kwaad verstaan. 
Dat blijkt niet zo eenvoudig te beantwoorden te zijn, aangezien er nuanceringen 

zijn en het ook met je geweten te maken heeft. Spinoza gelooft niet in de vrije 

wil. 

In Amsterdam was een gemeenschap ontstaan van Joodse vluchtelingen, waar-

toe de Joods-Portugese ouders van Spinoza behoorden.  

 
Bento Spinoza is in 1632 geboren (en overleed in 1677). Doordat de vader van 

Spinoza al op jonge leeftijd overleed, rolden Spinoza en zijn broer Gabriel al 

vroeg in de handelsonderneming van zijn vader  Spinoza had toen al wijsgerige 

opvattingen en kwam daarmee in aanvaring met de Joodse gemeenschap. De 

conflicten liepen zo hoog op, dat hij in 1656 in de ban werd gedaan, hetgeen 

voor hem aanleiding was om zijn naam te veranderen in Benedictus, de latijnse 
versie.. Tevens moest hij de handelsfirma, die hij samen met zijn broer dreef, 

vaarwel zeggen. Hij gaat in zijn onderhoud voorzien met het slijpen van lenzen 

voor microscopen en telescopen naast zijn activiteiten als filosoof. Hij voegde 

zich bij de vrijdenkers van die tijd. 

Hij beoefent een praktische filosofie: verstand en intuïtie zijn hierbij belangrijke 

elementen. 

 
Hij is zeer vrijzinnig; gelooft niet in een hogere macht. God is voor hem onein-

digheid; is in de wereld; niet boven of buiten de wereld. Hij ziet God als een on-

derdeel van de natuur,die niet verandert. Bijvoorbeeld: een steen valt altijd naar 

beneden. Dat zijn vaststaande wetmatigheden. Geluk ziet hij als tevreden zijn 

met jezelf; leven in het hier en nu en accepteren, dat je de ander niet kunt ver-

anderen. Spinoza kan ook niets met goed en kwaad; schuld en genade.  
Dat brengt het gesprek op hoe ieder van ons God ervaart. Voor de een is dat de 

God, waar je een relatie mee op kunt bouwen als een persoon; voor de ander het 
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Eeuwige; meer een gevoel om en in je als mens en natuur, Zo blijft het zoeken 
naar woorden. 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 28 november om 19.30 uur bij Siets en 

zal gaan over China aan de hand van de ervaringen van Tjerk. 

 

Tine de Boer 

 

Wijk Paterswoldseweg 
 

In onze wijk kwamen we weer bijeen. Na even bijgepraat te hebben was ons on-

derwerp: ‘Wie of wat was 

heel erg belangrijk voor ons en wat heeft dat betekend in ons leven’.  

 

We kwamen tot de conclusie dat we een beschermde gezinssituatie hebben ge-

had en door oorlogservaringen snel wisten wat goed of slecht was. 
Gehoorzaamheid was heel gewoon, geborgenheid ook, en verantwoording nemen 

werd al jong van je verwacht. 

Ervaringen leren delen en luisteren naar wat een ander te vertellen heeft is be-

langrijk. 

 

De eerstvolgende bijeenkomst zal pas zijn op donderdag 14 februari maar afge-
sproken is dat we met elkaar naar de Adventsviering gaan op woensdag 19 de-

cember om 17.30 uur. 

 

J. Noord 

 

Verslag gezamenlijke  
Broederkringdag in Dopersduin in Schoorl 
Georganiseerd door de 

Broederkring uit Schagen 
 

Om acht uur vertrokken we uit Groningen: Tammo van Hoorn, Jan Smook en on-

dergetekende. 

Nadat we de Afsluitdijk waren gepasseerd kregen we te doen met hagel, sneeuw 

en gladde wegen, maar we kwamen goed over en de koffie stond klaar. 

 

Ondanks de vele activiteiten toevallig op deze dag in de broederschap, was de 
opkomst goed 60 broeders. 

 

Na een hartelijk welkom aan ons allen vertelde de heer Meijer directeur van Do-

persduin over de nieuwe ontwikkelingen en de plannen voor dit huis.  

De bedoeling is om over te gaan naar vernieuwing en ook duurzaamheid. Do-

persduin bestaat 80 jaar en dan wordt het tijd om alles eens te renoveren. Er is 
een team van vrijwilligers en 14 vaste krachten die de boel draaiende houdt. 

 

In de oorlog hadden de Duitsers nogal veel vernield en mee genomen, waaron-

der ook de Bijbel, maar na de oorlog werd die gelukkig door een broeder terug 

gevonden. Hierna vertelden diverse broeders over de invullingen van hun bijeen-

komsten. Daarna zoals gebruikelijk bestond de maaltijd weer uit zuurkool en 

boerenkool met worst.  
 

Na dit middageten kwam de heer Broere vertellen (met dia's) over de stichting 

Nederland-Polen (opgericht in 1993) die veel doet voor het restaureren van gra-

ven. In de loop van de jaren zijn er zes voormalige mennonietenkerkhoven ge-
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restaureerd. Aan het einde van de tweede wereldoorlog vluchtten veel menno-
nieten voor de oprukkende Sovjet legers en ze vonden een toevluchtsoord in 

Duitsland, Uruguay, Paraguay en Canada. Zij hadden vóór de wereldoorlog de 

Sovjet Unie verlaten vanwege het bewind van Stalin. De graven van de gesneu-

velden werden niet meer onderhouden zodat er een stichting in het leven werd 

geroepen. Momenteel helpen ook Polen en scholieren mee om de graven te on-

derhouden. 
 

Tot besluit werd er een Vesper gehouden waarin voorging ds Wieteke van de Mo-

len (oud kerkenraadslid van Groningen). De heer Span (voorzitter landelijke 

broederkringen) bedankte Schagen en Dopersduin voor de gastvrijheid en wens-

te allen een goede thuisreis toe. De volgende broederkringendag in 2013 zal 

worden gehouden in Midden Friesland  
(Grouw). 

 

J. Noord 

 

Wijk Vinkhuizen 

Op dinsdag 30 oktober werd de wijkbijeenkomst gehouden,waarbij mevrouw Jos 

Bos-Schilder, voorheen boerin op Lutjebosch. Aan de hand van dia's, over de 

ruim 200-jaar oude voornoemde boerderij kwam vertellen. De dia's lieten de 
prachtige tekeningen zien,gemaakt door Cornelia Petronella Bos (1911-1991) en 

schoonzus van mevr. Jos Bos-Schilder.  

Deze tekeningen zijn ook in boekvorm uitgegeven (uitg. Philip Elchers/Profiel). 

Cornie Bos maakte haar levenlang tekeningen van alles rond en in de boerderij, 

van de dijken en land en het wad erachter. Ze schreef uitgebreid erbij van wat ze 

zag, beschouwend en filosoferend. Het was een boeiende avond door het op lief-

devolle en enthousiaste wijze vertellen van deze kostbare nalatenschap. Mevr. 
Bos werd hartelijk dank gezegd hiervoor!  

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 27 november om half 3 bij zr. Jettie 

Tuinstra-Winkler, Diamantlaan 45/35 tel.5798640.  

Die middag zal br. Jan Noord vertellen over de oprichting en ontwikkeling van de 

Doopsgezinde Gemeente Roden.  

Margriet Oldenziel 
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Kerkdiensten Haren 
 
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 

 

Zondag 9 december 

Tweede Advent 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 16 december 

Gezinskerstviering 

16.00 De zondagsschool zorgt weer 
voor een feest voor jong en oud! U 

bent van harte uitgenodigd met kin-

deren, vrienden, grootouders en 

kleinkinderen hieraan deel te nemen 

 

Zondag 23 december 

Geen dienst 
 

Maandag 24 december 

Kerstavonddienst met koor 

21.30 ds. Van der Werf 

Na de dienst is er glühwein 

 
Zondag 30 december 

Geen dienst 

 

Zondag 6 januari 

Nieuwjaarsdienst 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Andere activiteiten 
 

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 vorig Gemeenteblad  

 

Donderdag 22 november 
20.00 30+  bij Ellen van Agthoven, 

Beatrixlaan 16, Haren 

 

Maandag 26 november 

14.30 Zusterkring 

 
Donderdag 29 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

 

De kerkenraad nodigt leden en be-
langstellenden graag uit voor de Na-

jaarsledenvergadering. 

Op de agenda staat o.a. de samen-

stelling van de kerkenraad en de be-

groting voor 2013. 

 
De stukken voor de vergadering zijn 

u reeds toegezonden. 
 

 

Vrijdag 30 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 4 december 

09.45 Themaochtend  

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 
Donderdag 6 december 

14.00 Vergadering wijkorganisatie 

Regeling kerstattenties 

Regeling jeugdwerkcollecte 

 

Dinsdag 11 december 
19.30 Adventsavond 

De zusterkring komt ook dit jaar 

weer met een goed verzorgd  

programma in een sfeervolle kerk-

zaal, waarbij iedereen heel hartelijk 

welkom is  

 
Woensdag 12 november 

19.30 Redactievergadering 

 

Donderdag 20 december 

(datum onder voorbehoud) 

14.30 Kring Noordwijk 
met ds. Van der Werf 

 

Vrijdag 28 december 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
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Notulen voorjaarsledenvergadering DG Haren op 26 april 

2012 

 
Aanwezig 

Er zijn 19 leden en 2 belangstellenden aanwezig. 

15 Leden en 3 belangstellenden hebben bericht van verhindering gestuurd. 

 

Opening 

Voorzitter De Vries heet iedereen van harte welkom, en vraagt alle aanwezigen 
de vergadering gezamenlijk te openen met het zingen van lied 1 uit onze bundel. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Voorzitter De Vries meldt over het herstel van Klaas van der Werf: nu gips-vrij, 

binnenkort weer naar de arts, was bij laatste bezoek goed gestemd, misschien 

bij één van de volgende themaochtenden aanwezig.  
 

Vaststelling van de agenda 

Vastgesteld conform toezending. 

 

Vaststelling van notulen najaarsledenvergadering 24 november 2011  

Met de opmerking van br. Hazewinkel dat hij niet aanwezig was bij deze verga-

dering, worden de notulen van voorjaarvergadering 2012 goedgekeurd.  
 

Jaarverslag 2011 van de DG Haren  

Jaarverslag is gereed en komt in het Gemeenteblad, verdeeld over twee edities.   

 

Kerkenraad 

Na toelichting op voorstellen over toekomstige samenstelling van de kerkenraad 
wordt ingestemd met:  

a. vaststelling van de zittingstijden van de huidige kerkenraadsleden volgens het 

voorgestelde rooster; 

b. de boekhouder wordt weer gewoon lid van de kerkenraad.  

 

Financiën 
a. Jaarrekening 2011 

Toelichting op de vergadering door br. R.J. Nienhuis op de volgende punten: 

De afdracht (in %) aan ADS is verhoogd. 

Op de balans is voor het eerst de werkelijke waarde van de effecten in plaats van 

de boekwaarde aangegeven; koersmutaties komen nu tot uitdrukking in het ka-

pitaal. Op deze wijze worden verrassingen in de toekomst voorkomen. Er is dus 

sprake van een realistische jaarrekening. 
Op de vraag of het aan- en verkoopbeleid van effecten in lijn is met de doel-

stelling van onze kerk, is het antwoord: ja, het beleid is voorzichtiger geworden 

en er zijn ook stapjes gezet naar een duurzamere portefeuille. 

b. Verslag controlecommissie ter vergadering, en verlening decharge boekhouder 

Namens de commissie meldt br. G.G. Hoekema dat de boeken in orde zijn be-

vonden en de boekhouder decharge verleend kan worden. De vergadering be-
krachtigt dat met applaus. Ook het Jeugdfonds is gecontroleerd en br. Reidinga 

kan als boekhouder daarvan eveneens gedechargeerd worden. 

Br. Hoekema treedt af als lid van de controlecommissie. Een plaatsvervangend 

lid moet nog worden benoemd.  

c. Hoofdgeld 2012 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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Reglementsherziening 

De kerkenraad richt allereerst een woord van dank aan de leden van de regle-

mentscommissie. Hij heeft veel waardering voor de formuleringen en het tech-

nisch inzicht van br. Haadsma, de diplomatie van br. Christians, en de betrok-

kenheid en nuchtere blik van zr. Rietema. Ook de bespreking met leden op 28 

maart, en de inzet van commissie en enkele leden naar aanleiding van de uit-
komsten van die bespreking, waardeert de kerkenraad zeer.  

Alle leden hebben als bijlage van de agenda een notitie ontvangen waarop is 

aangegeven wat de herziening van het reglement omvat. Naast tekstuele wijzi-

gingen, modernisering van taal en zinsconstructie en enkele andere aanpassin-

gen, liggen de onderstaande punten ter stemming voor aan de leden.  

a. Belangstellenden en stemrecht 
De koppeling tussen stemrecht en lidmaatschap blijft. De gedachte is om de hui-

dige belangstellenden te vragen of zij er voor voelen lid te worden. Opmerking: 

iemand kan hier belangstellende zijn maar elders lid. 

Er zal verder nagedacht worden over de verhouding belangstellenden/leden. Uit-

slag stemming: 19 voorstemmen.  

b. Stemmen bij volmacht in de ledenvergadering 

Volmacht moet “intelligent” worden ingezet. Daarmee wordt bedoeld dat als een 
voorstel bij de behandeling in de vergadering inhoudelijk verandert, de oorspron-

kelijk verleende volmacht dan niet meer bruikbaar is. 

Het aantal volmachten wordt gelimiteerd tot 2; het aantal maximaal uit te bren-

gen stemmen, inclusief de eigen stem, is dus 3. 

Uitslag stemming: 18 voorstemmen, 1 onthouding. 

c. Zittingsperiode voor diverse functies 
Er wordt ter vergadering voor de ‘strenge’ versie van het voorstel gekozen, nl. 

dat herbenoeming in functies waarvoor de ledenvergadering benoemt, maar 

éénmaal mogelijk is. De ledenvergadering kan om dringende redenen hiervan 

afwijken. Uitslag stemming: 17 voorstemmen, 1 tegenstem en 1 onthouding. 

d. Kerkmeester 

Conform de praktijk zal de kerkmeester niet altijd lid hoeven te zijn van de ker-
kenraad: 19 voorstemmen. 

 

Met de uitkomsten van de stemming op bovenstaande onderdelen, is de voorge-

stelde herziening van het reglement door de leden vastgesteld.  

  

Contacten: DB Groningen en Haren, GDS, ADS/BV, Raad van Kerken in 

Haren 
Toelichting door voorzitter De Vries, die onze vertegenwoordiger is in onder-

staande geledingen.  

a. DB van Groningen en Haren 

Dagelijkse besturen DGG en DGH zijn op 24 april 2012 bijeen geweest. 

Goede bijeenkomst; gezamenlijke bespreekpunten: Gemeenteblad; vervanging 

kopieerapparaat; koor; vrijwillige ambtsdrager in Martiniziekenhuis. 
b. GDS 

Convent van predikanten gaat opnieuw van start, planning is op 9 mei 2012. 

c. ADS/BV 

De BV heeft Iris Spekman benoemd tot BR lid. Afscheid is genomen van zr. 

Krebber, br. Tas en br. A.G. Hoekema. 

De agenda van de BV wordt, voorafgaand aan de BV, in GDS-verband door-

genomen. 
d. Raad van Kerken in Haren (RvK) 

DG Haren mag in 2013 opnieuw een project kiezen voor het ‘oud-papier geld’ dat 

door de RvK wordt ingezameld. 
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Wat verder ter tafel komt en Rondvraag 

Br. De Vries meldt dat het blad Doopsgezind NL ook voor belangstellenden is. 

Zr. Salomons is nieuwsgierig naar mogelijkheden om ’s middags te vergaderen in 

plaats van ’s avonds. 

Zr. Tilstra merkt op dat er een foute datum voor deze voorjaarsvergadering in 

ons jaarprogrammaboekje vermeld stond. Dat is erg verwarrend. Br. Blanksma 
beaamt dat en biedt verontschuldigingen daarvoor aan, de kerkenraad had dat 

eerder moeten opmerken en rectificeren. 

Programma buitendag: graag vrijwilligers. Zr. Haadsma maakt soep en doet in-

kopen. Brs. De Vries en Nienhuis melden zich terstond als vrijwilliger aan. 

 

Sluiting 
Voorzitter De Vries dankt om 21.20 uur iedereen voor de aanwezigheid, en 

vraagt alle aanwezigen de vergadering gezamenlijk af te sluiten met het zingen 

van lied 3 uit onze bundel. Na het zingen wordt iedereen wel thuis gewenst.  
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Zusterkring 
 

Op 5 november was onze gast zr. Lien Wieringa.  

 

Ondanks haar hoge leeftijd was ze bereid voor ons een boekbespreking te hou-

den. Enthousiast en gedegen voorbereid wist ze ons te boeien met het levens-
verhaal van Margaretha  Droogleever Fortuyn-Leenmans (1909-1998) pseu-

doniem: M. Vasalis. Dit naar aanleiding van de verschenen biografie van deze 

dichteres en proza schrijfster. "Kiek" genoemd in familie en vriendenkring.  

 

Deze bijna duizend bladzijden tellende biografie, over een uniek vrouwenleven in 

de twintigste eeuw is geschreven door Maaike Meijer. 

De biografie vertelt over haar jeugd in Den Haag, medicijnenstudie in Leiden, 
specialisatie tot kinderpsychiater en haar verblijf in Afrika. Haar vriendschappen 

en correspondentie met andere kunstenaars en schrijvers. 

 

Haar huwelijk in 1939 met Jan Droogleever Fortuyn, later hoogleraar neurologie. 

Hun vier kinderen, waar van een jongetje vroeg overleed. De moeilijke oorlogsja-

ren in Amsterdam. Later was ze ook werkzaam in Assen en Groningen. Voor wel-
ke dilemma's ze komt te staan in haar intense en drukke bestaan. Er bleef weinig 

tijd en ruimte over voor dichterschap. Ook had ze al vanaf haar jeugd reumati-

sche pijnen.  

 

Maar ze was en is nog steeds, een geliefde en bekende dichteres en ze ontving 

de hoogste literaire prijzen.  

Zelf bleef ze op de achtergrond, hield niet van publiciteit. In 1951 kwamen ze in 
Groningen wonen. Zij worstelde in de tweede helft van haar lange leven met het 

schrijverschap. In 1957 stopt ze geheel. Vandaar misschien ook de beperkte om-

vang van haar oeuvre. Slechts drie bundels zijn er uitgegeven. In 2002 is er nog 

postuum een bundel verschenen.  

Vanaf 1964 tot aan haar overlijden woonde het echtpaar in Roden. Daar is in 

2009, haar honderdste geboortedag een gedenkteken geplaatst. 
Door de biografie is er nu veel bekend geworden over haar privé-leven. De nabe-

staanden hebben na lang overleg, Maaike Meijer inzage gegeven in haar memoi-

res en briefwisselingen. Zes jaar was deze ermee bezig.  

We hebben met aandacht geluisterd naar zr Lien Wieringa. Ze vertelde de inhoud 

van de biografie met veel oog voor detail. Een mooie middag. 

 
Onze volgende bijeenkomst is maandag 26 november. Dan bereiden we ons voor 

op advent en maken ook de liturgiekaartjes voor de adventsavond 11 december. 

(Misschien is het handig een schaartje mee te nemen). Graag tot dan. 

 

Ria Dijkman 

 

 

Huissamenkomst 
30 oktober  
  
Op deze middag waren we met 10 personen aanwezig bij de fam. Reidinga  in 

Paterswolde. Ds. vd Werf vertelde ons over verschillende soorten bijbels. 

Allereerst de Statenbijbel van 1637 die van grote invloed is geweest op de ont-

wikkeling vd de Nederlandse taal. 
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Dan de Naardense bijbel, door Pieter Oussoren vertaald, het O.T. uit het He-
breeuws, en het N.T. uit het Grieks. 

Die bijbel is zo genoemd vanwege de overgenomen fresco’s uit de kerk van 

Naarden en andere kerken. 

Prachtige afbeeldingen zijn er in te zien. 

 

Ook kwam aan bod de Groot Nieuws bijbel, door de Katholieke Bijbelstichting en 
het Bijbelgenootschap, met prachtige illustraties door Annie Vallotton. 

 

Klaas wist het weer boeiend te vertellen. Er ontstond tussen allen een leuk ge-

sprek. Weer fijn om met zo’n klein groepje samen te zijn. 

 

We hopen in februari of maart dit nogmaals te doen, bericht hierover komt ui-
teraard naar U toe. 

We bedankten Klaas hartelijk en wensten allen wel thuis. 

 

Iet en Piet Reidinga  

 

 

Kerstcollecte 2012 
 
Binnenkort kunt u weer bezoek verwachten van uw wijkcontactpersoon voor bo-

vengenoemde collecte. De opbrengst van deze collecte komt vrijwel geheel ten 

goede van onze zondagsschool (materiaalkosten, cadeautjes, kosten startdag 

enz.). 

Voor ondersteuning van dit werk werken wij samen met de andere Doopsgezinde 

Gemeenten in het GDS-gebied (ds Yvette Krol).  

 

 
  

Het vorige jaar bedroeg de opbrengst van deze grootste collecte van onze ge-

meente  €  997! Het zou geweldig zijn als wij ook dit jaar in de buurt van dat be-

drag zouden komen. Mogen wij op u rekenen? 
Namens het Jeugdfonds, bankrek. 3158.10.637 t.n.v. Jeugdfonds DG Haren TE 

Paterswolde 

 

T. Koorn-Gulmans 

P.J. Reidinga, secr-penn  

 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

21 oktober: Zending (stranger no more), €  68,00 

28 oktober: Zending (stranger no more) , €  41,20 

11 november: Gemeenteopbouw (ADS) , €  65,60 
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De boekhouder draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de betref-

fende doelen worden overgemaakt.   

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand oktober een bedrag van €  

30,75. De totaalstand is hiermee gekomen op  €  731,75. 

De ING bank heeft met ingang van 2013 het tarief voor het basispakket ver-

hoogd van €  3,75 naar €  4,35 per kwartaal. Uiteraard geldt dit ook voor onze 
rekening van het Adoptieprogramma. Een eventuele gift voor onze adoptiekinde-

ren is uiteraard zeer welkom op rekeningnummer 750386037 t.n.v. L. Huizinga,   

Gentiaanweg 2   9753 BC te Haren. 

 

Het rekeningnummer dat vermeld staat op blz 6 van het jaarboekje 2011 – 2012 

is niet meer van toepassing.  
 

L. Huizinga & B. Huizinga-Lutgendorp 
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Uilenbordspel 
 

Op zoek naar een origineel cadeau voor volwassenen om met 
Sinterklaas, Kerst, een verjaardag of zo maar te geven? 
 

Bestel dan het uilenbordspel. 
Dit spel is gebaseerd op het traditionele ganzenbordspel. Het uilenbordspel is, 

anders dan bij het ganzenbordspel, gericht op onderlinge uitwisseling en verdie-

ping.  

 

Het spel, een uitgave van de ADS,  bestaat uit een speelbord op A3 formaat van 

stevig karton. Bij het spel zitten uilen om als pionnen te gebruiken. Het spel kan 
in groepjes van maximaal zes personen gespeeld worden. Ook bevat het spel 

vragen- en wijsheidskaartjes.  

Een speler die op een vakje met een uil terechtkomt, wordt uitgenodigd om te 

reageren op een uitspraak die op één van de wijsheidskaartjes staat. Komt een 

speler op een vakje met een symbool dan wordt hij uitgedaagd de bij het sym-

bool behorende vraag te beantwoorden.  
Het uilenbordspel geeft de spelers de mogelijkheid om op ongedwongen wijze 

met elkaar over het jaarthema Wat is wijsheid  in gesprek te komen.  

Het spel is ontwikkeld voor volwassenen. Ook voor niet- Doopsgezinden is dit 

spel boeiend om te spelen. 

 

Het uilenbordspel is voor  € 4,50 per spel te koop bij het secretariaat van de ADS 

(telefonisch: 020 62 30 914 of per mail: ads@doopsgezind.nl) 
 

Bij vijf of meer exemplaren betaalt u slechts € 4,- per spel.  

 

 

 
 

 

 

mailto:ads@doopsgezind.nl
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NOVEMBER BERICHT VAN BUITENGOED FREDESHIEM 

 

Nieuwbouw geopend! 

Begin oktober is de nieuwbouw van Buitengoed Fredeshiem feestelijk geopend. 

Alle zalen op Fredeshiem dragen de naam van doopsgezinde historische figuren, 

zoals menno Simons, ds T.O. Hylkema, Anne Zernike, Cornelis Lely. Ruim 200 

belangstellenden zagen hoe de naam van de nieuwe zaal passend (incl. encyclo-

pedie) werd onthuld: de Winkler Prins-zaal. Daarna genoot men in de ruime foy-

er van een hapje, drankje, muziek en elkaars gezelschap.  
 

Kerst en Oud&Nieuw: haal- en brengservice! 

Traditiegetrouw biedt Fredeshiem rond de komende feestdagen twee volledig 

verzorgde arrangementen aan: Kerstarrangement (19-27 dec) en het 

Oud&Nieuwarrangement (27 dec-3 jan). De sfeer op Fredeshiem is rond deze 

dagen altijd extra bijzonder. Er zijn excursies met een touringcar, lezingen, voor 
de liefhebbers een Kerstworkshop, vieringen, optredens van koren en andere 

muziekgezelschappen en heerlijke maaltijden. Er is gelegenheid voor gezamen-

lijkheid maar ook om even rustig een boek te lezen of een wandeling te maken. 

Bovendien verzorgen wij een haal- en brengservice door heel Nederland (Wad-

deneilanden: vanaf de boot) voor slechts € 0,35 per km! Kortom, het gemak 

dient de mens voor een heerlijke week eruit.  

 
Belangstelling?  

Bel Buitengoed Fredeshiem: (0521) 535100  

of email: info@fredeshiem.nl 

 

Buitengoed Fredeshiem… voor Inspirerende Ontmoetingen. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@fredeshiem.nl


Algemeen  

 

25 

 

12-Daagse busreis naar Polen met de  
Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen 
vrijdag 28 juni t/m dinsdag 9 juli 2013 
 
In juli 2013 vindt in Gdansk en omgeving een 3-daags Mennonietentreffen 
plaats. Doopsgezinden uit vele landen zullen zich op dit treffen verzamelen 

rondom het thema van het doperse erfgoed in de Weichseldelta. De 

Doopsgezinde Stichting Nederland-Polen organiseert hier een 12-daagse 

groepsreis naar toe, met als extra een bezoek aan Dresden, Warschau, het 

merengebied van de Mazuren, Wismar en Bad Oldesloe. We verblijven tijdens de 

reis in 3-sterren hotels, allen voorzien van lift, en zoveel mogelijk gelegen in de 

stadscentra. Overnachtingen: 1 x Dresden, 2 x Warschau, 2 x Mazuren, 5 x 
Gdansk, 1 x Wismar. 

 
Dag 1, vrijdag 28 juni 2013, Opstap in Aalsmeer, Schiphol NS of Deven-

ter NS. Busreis vanuit Nederland naar Dresden met onderweg een ruime lunch-

pauze.  

Dag 2 Reis naar Warschau. Vandaag een lange reisdag door het midden van 

Polen naar Warschau. Hier komen we aan het begin van 
de avond aan. 

Dag 3 Warschau. Na een rustige ochtend in het hotel 

verkennen we onder leiding van een Nederlands spreken-

de gids Warschau, zowel te voet als met de bus. We be-

zoeken o.a. de Stare Miasto (oude stad) en het Koninklijk 

Paleis.  
Dag 4 Warschau en de Mazuren. Een vrije ochtend in Warschau. Onderweg 

naar de Mazuren stoppen we in Pultusk, het dorpje met het grootste marktplein 

van Polen. 

Dag 5 De meren van de Mazuren. Een bezoek aan dit mooie gebied is niet 

compleet zonder een boottocht op één van de prachtige meren. Bij mooi weer zo 

mogelijk een picknick. 
Dag 6 Wolfschanze en Elblag. De Wolfschanze is het voormalige bunkercom-

plex van waaruit Hitler zijn legers aanstuurde. Een rondleiding over het complex 

brengt de 2e WO een stuk dichterbij. Daarna rijden we via de oudste Doopsge-

zinde kerk ter wereld naar Gdansk. 

Dag 7 Gdansk. Onder leiding van een Nederlands sprekende gids verkennen we 

Gdansk.  

’s Middags varen we met de boot naar het schiereiland Hel en met de bus terug. 
 Dag 8 Gdansk Mennonietentreffen. ’s Ochtends Mennonietentreffen in de 

voormalige Doopsgezinde kerk van Gdansk, ’s middags 

vrije tijd in Gdansk. 

Dag 9 Malbork en Westerplatte. ‘s Ochtends een uitge-

breid bezoek aan het immense kasteel van Malbork, in de 

middag gaan we naar de Westerplatte, de plek waar WO 
II begon. 

Dag 10 Mennonietentreffen in Nowy Dwor Gd. en Heubuden. De hele dag 

staat in het teken van het Mennonietentreffen. 

Dag 11 Reis naar Wismar. Een lange reisdag door Noord Polen naar Wismar in 

Duitsland. 

Dag 12, dinsdag 9 juli 2013, Wismar en Bad Oldesloe. In de ochtend ver-

kennen we te voet de Hanzestad Wismar. Daarna bezoeken we de Mennokate in 
Bad Oldesloe. Hier was de drukkerij van Menno Simons gevestigd. Aan het eind 

van de middag bereiken we Groningen waar we nog een gezamenlijke af-
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scheidsmaaltijd zullen nuttigen. Uitstapplaatsen zijn: Groningen NS, Heerenveen 
NS, Amsterdam Amstel NS, Schiphol NS en Aalsmeer. 

 

Prijs: € 1057 p.p. (bij 40 deelnemers) op basis van een 2-persoonskamer met 

douche/toilet en halfpension. Toeslag voor 1-persoonskamer: € 190. Alle in de 

reisbeschrijving genoemde excursies zijn bij de prijs inbegrepen.  

 
Opgave vòòr 1 maart 2013. Een uitgebreide reisbeschrijving en het opgavefor-

mulier is te vinden op: www.mennoniteheritagetours.eu of neem contact op met 

Albert Bolt te Rijsenhout, telefoon 0297-340525, email a.bolt@zonnet.nl  
 

 

Psalmzingt vrijheid, blijheid 
[naar De Genestet] 

 
Ze zijn niet echt “vet” om te zingen, de psalmen. Deze oude liederen van kerk en 

synagoge vinden velen zwaar door hun toon en tekst. Soms begrijpelijk, soms 

ook ten onrechte. Trage en statige melodieën en woorden zo oud als Methusa-

lem. Maar ook: waar klinkt zo direct de stem van de opstandige mens en de 

dankbare gelovige, de weter en de twijfelaar? 

In veel kerken, ook bij de diensten van het GSp, klinken regelmatig op de kloos-

tertraditie geïnspireerde psalmversies. Daarin proef je vooral de meditatieve 
sfeer, die zo bij deze omgeving hoort. 

Op een van mijn mooiste cd’s, vorig jaar gekregen bij een oecumenische bijeen-

komst in Praag, staan veel psalmen. Hij is afkomstig van de kerk van de Bo-

heemse Broeders. De Boheemse Broeders wortelen in de vroege reformatie van 

Jan Hus, maar zijn ook verwant zijn aan (en deels opgegaan in) de beweging van 

de 18e eeuwse vroomheidsbeweging van graaf Nikolaus Zinzendorf. Deze stichtte 
op zijn landgoed de nederzetting Hernhut. In de volksmond heten hun geestelij-

ke nakomelingen dan ook Hernhutters, maar officieel vormen zij de Evangelische 

Broedergemeente. Ook in Groningen zijn de Broeders (en zusters) aanwezig. 

Wat de “Boheemse” psalmen zo anders maakt, is de lichtere toon. In de verte 

doen ze denken aan de zang uit de Russisch-Orthodoxe kerk, maar de Tsjechen 

nemen je meer mee, op de hoogte- en dieptepunten van je leven. Zelfs al kan ik 
de teksten niet verstaan, ze hebben een nagalm, die mij zeer aantrekt. Neem 

bijvoorbeeld psalm 88, Boze mé spasy (Heer, God die mijn heil zijt, u roep ik bij 

dag). Intiem, eenvoudig, de diepte in. 

En geldt een overstijgende kracht  niet voor veel van wat we in de kerken –nog- 

zingen? Woorden kunnen we soms oud vinden,  maar dan voegt de muziek, het 

klinken van instrumenten, het samen zingen iets toe, dat zelfs oude woorden nog 

laat leven. 
Dat neemt niet weg dat het natuurlijk ook een opdracht blijft om nieuwe teksten 

te maken en nieuwe muziek te componeren. En moderne tradities als Taizé en 

Iona te blijven inbrengen. Gelukkig lukt dat vaak wonderwel. 

En ieder zal zo zijn eigen voorkeuren hebben. Maar in deze donker wordende da-

gen denk ik bijvoorbeeld aan Licht dat ons aanstoot in de morgen of aan Als alles 

donker is, ontsteek dan een lichtend vuur.  
Laten we elkaar –jong en ouder- vooral naar deze voorkeuren vragen. Want 

soms maakt het gezongen lied immers makkelijker iets los dan het geschreven 

woord. 

 

Lense Lijzen 

 

http://www.mennoniteheritagetours.eu/
mailto:a.bolt@zonnet.nl
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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 

Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen 

 

 

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 19 december 2012. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 12 

december 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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