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Vredesgemeente in deze tijd  
 
Op een bijeenkomst van predikanten in het voor-

jaar hield Prof. Fernando Enns een inleiding over 

Vredesgemeente in deze tijd. 

Fernando Enns is sinds kort hoogleraar aan het 

seminarie en aan de Vrije Universiteit met als 

leeropdracht vredestheologie. Hij is actief ge-
weest binnen de Wereldraad van Kerken en was 

de initiator van het Decennium om geweld te bo-

ven te komen (2000-2010). 

 

In 6 punten gaf hij de aanwezige predikanten een aantal overwegingen. 

Het eerste punt heb ik in het gemeenteblad van juli/augustus genoemd:  

‘De vredeskerk is diep geworteld in een troostende en krachtgevende spiri-
tualiteit. Zij is een vierende en verkondigende gemeenschap.’ 

 

Het tweede punt heb ik genoemd in het gemeenteblad van oktober: 

‘De kerk van Christus is in haar eigen zelfbegrip een Vredeskerk, of ze is in 

het geheel geen kerk.’ 

 
Het derde punt luidt: 

‘De Vredeskerk is een uitnodigende kerk. Een gemeenschap, waarin leven 

gedeeld wordt door eenvoudige middelen. Zij probeert diegenen uit te no-

digen die direct of structureel geweld geconfronteerd worden, zonder de 

gegeven sociale grenzen van religie, ras of geslacht te aanvaarden tenein-

de te bouwen aan vrede.’ 

 
Het lijkt erop dat Fernando Enns hier twee dingen benadrukt die met elkaar sa-

menhangen: Een uitnodigende, open kerk die daarbij grensoverschrijdend durft 

te zijn.  

In Nederland zijn de kerk over het algemeen zeer besloten. Voor het grootste 

deel witte kerken of in veel geringere mate volledig zwarte kerken. Vaak ook nog 

bepaald door het behoren tot een bepaald volk: Nederlands, Ghanees, Suri-
naams, enz. Er zijn uitzonderingen, maar die vind je nog niet eens in de nieuwe 

kerken, de pinkstergemeenten of de vrije Baptisten. 

Ook economisch zijn veel kerkgemeenschappen besloten: middle class wat de 

Nederlandse kerken betreft. 

Hoe verbinden we nu die besloten kerkgemeenschappen met een open uitnodi-

gend karakter? Dan moet er dus wat gebeuren wat Enns in de tweede zin zegt: 
het leven delen met eenvoudige middelen. Durven we dat? Durven we dat al in 

de beslotenheid van onze eigen gemeente? Hier en daar wel, omdat er in de loop 

van de jaren vriendschappen ontstaan. Maar durven we het ook op basis van ons 

gedeeld geloof? Dat is best eng en de samenleving die ons steeds meer dwingt 

om losse individuen te zijn, maakt het er ook niet gemakkelijk op. En durven we 

dat ook nog met mensen met een andere dan de christelijke religie? En hebben 

we er eigenlijk weet van in hoeverre de verschillende religies op belangrijke pun-
ten met elkaar overeenstemmen. (Lees Karen Armstrong) 

Met eenvoudige middelen ons leven delen. Zonder grenzen te bepalen.  

Kom maar op met ideeën. 

 

Gabe Hoekema 
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Het onheilspellende van de inschrijving 

 

‘In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk 

zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 

bewind van Quirinius over Syrië’ (Lucas 2.2). Opnieuw zullen deze bekende en op 

het eerste gezicht onschuldige woorden uit het Lucas evangelie overal klinken in 

de kerstnacht. Over een volkstelling die de gehele bewoonde wereld omvat. Een 

inschrijving waartoe weliswaar elk huis verplicht wordt. De verwachting is dat 
inwoners van Nazareth zich laten registreren in Nazareth. Want volkstellingen 

tellen logischerwijs altijd in de woonplaats van een persoon. Daar kan hij immers 

belasting betalen. En wanneer een volkstelling plaatsvindt om mensen militaire 

dienstplicht op te leggen wil je ook weten waar je potentiële soldaten wonen.  
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Dus ook Jozef zou zich moeten laten inschrijven in Nazareth, omdat hij daar 

woont. Maar de tekst verklaart onomwonden dat 'iedereen op reis ging om zich 

te laten registreren, elk naar zijn eigen stad'. Voor de hoorder toentertijd werd 

daarmee al vanaf het begin duidelijk dat het relaas van Lukas vooral een literaire 

constructie is, in plaats van geschiedenis. Niet alleen laat Lukas in zijn beschrij-

ving Jozef en Maria naar Bethlehem reizen omdat daar de profeet Micha de ge-
boorte van de Messias had voorzegd (zie Micha 5:1 en Jeremia 23:5-6). Ander-

zijds heeft Lukas het motief van de registratie nodig om al aan het begin van zijn 

relaas een vooruitblik te geven hoe het deze Messias zal vergaan. Daarmee staat 

zijn evangelie al vanaf het begin onder enorme spanning. Hoe zit dat? 

 

 
Jozef en Maria worden dus ingeschreven. Het woord volkstelling of inschrijving 

(Grieks: apografè) zal bij diegene die gepokt en gemazeld is in de bijbelse verha-

len terstond alarmbellen doen gaan rinkelen. Hij zal zich onder meer het  relaas 

in het (deuterocanonieke) 3e boek der Makkabeeën (4:10-14) herinneren, dat 

beschrijft dat onder de koning Ptolemaeus IV Filopator sterke anti-joodse senti-

menten heersten. De Egyptische koning gelastte de namen der Joden te be-

schrijven (apografè), ‘omdat hij hen wilde pijnigen en uitroeien’. Of het boek 
Richteren (8:14). Daar laat Gideon de namen der oudsten en  stadsbestuurders 

opschrijven, om ze later te doden. In de Septuagint, de Griekse vertaling van het 

Oude Testament, wordt consequent in de bovengenoemde teksten het woord 

apografè gebruikt. Ook het boek 2 Samuel 24:1 vv. en het parallelle 1 Kronieken 

2, hoewel daar een ander woord wordt gebruikt, laat zien dat tellen en registre-

ren kwalijke gevolgen heeft. Registreren blijkt steeds in relatie te staan tot ge-
weld, verdrukking en dood. Lucas zèlf lijkt dit nog eens te onderstrepen als hij in 

Handelingen 5:37 terug verwijst naar de volkstelling in het tweede hoofdstuk van 

zijn evangelie. Hier haalt hij Judas de Gallileeër aan, mogelijk de stichter van de 

Zeloten, en vertelt in één adem door dat hij met heel zijn gevolg is uiteengesla-

gen. Dus ook hier blijkt: registreren (apografè) en geweld zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Dat krijgt de oplettende hoorder van het Lucas evangelie dus 
mee. Vanaf het begin. 

 

 

Nu zal het Augustus’ bedoeling niet zijn alle ingeschrevenen te willen uitroeien. 

Dat kon men toen ook bedenken. Maar onheilspellend klinkt het wel, die eerste 

zin uit Lucas 2, vol angstige herinneringen en grote dreiging. De verse herinne-

ring aan 3 Makkabeeën  en de andere passages doet je bij het bevel tot inschrij-
ving huiveren. Bij de evangelist Mattheüs krijgt deze dreiging gestalte in de kin-

dermoord te Bethlehem en de vlucht van Jozef en Maria met het Kind naar Egyp-

te. Maar ook bij Lucas is die dreiging dus al in het geboorteverhaal aanwezig. In 

de romantiek van het kerstgebeuren met herders en engelen lezen we daar vaak 

wat al te snel over heen. We kunnen dus vanaf het begin al vermoeden hoe het 

verder zal gaan: het kind dat in deze nacht  van de inschrijving wordt geboren 
zal omgebracht worden, want de dode die straks aan het einde van Lucas’ evan-

gelie gaat vallen, hij staat al geregistreerd. En toch..., zegt Lucas, het zal de 

voorzegde en gehoopte Messias blijken te zijn. Dat is de uiteindelijke theologi-

sche pointe van de inschrijving. 

 

Ds. Jacob H Kikkert 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

Woensdag     19 december 

17.30 uur   Adventsavond voor de 
                Gemeente en de wijken 

 

Zaterdag   22 december  
14.00-16.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag    23 december 

              4e Advent 
16.00 uur    Kinderkerstfeest 

 

Dinsdag             25 december 
10.00 uur    1e Kerstdag 

                  Ds.J.H.Kikkert 

m.m.v. Doopsgezind koor met het 
kerstoratorium “De appel- 

bloesem in de winter” 

zie elders in het blad  
 

Zondag             30 december 

10.00 uur   Ds. G.J. Brüsewitz 

 
maandag   31 december 

17.00 uur   Ds. G.J. Brüsewitz 

 
Zondag     6 januari 

10.00 uur     Ds.G.J Brüsewitz 

                  Nieuwjaarsborrel na 
 
Maandag     7 januari 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag           8 januari 
10.00 uur        Koffiemorgen 
18.00 uur     Mennomaaltijd  
19.30 uur       Kerkenraadsvergadering 
 
Donderdag       10 januari 
19.30uur          Leerhuis 
 
Vrijdag         11 januari 
17.45 uur      Doperse Dis       
              benefietmaaltijd  
        
Zaterdag          12 januari     
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag     13 januari 
10.00 uur       Ds. J.H. Kikkert                
10.00 uur         Keien 
                     
 
Maandag         14 januari 
19.30 uur       Doopsgezind koor 
 
 

Dinsdag      15 januari 
18.00 uur       Jongerenmaaltijd 
19.00 uur       Jongerenprogramma 
 
Donderdag    17 januari            
19.30 uur    Redactievergadering 
                      Gemeenteblad  
19.45 uur        Dopers cafe 
 

Vrijdag     18 januari 
20.15 uur        Gitaristenpodium 
      Gabriel Bianco   
                        

 Zaterdag         19 januari 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag    20 januari 
10.00 uur       Oecumenische dienst                                           
               in de Nieuwe Kerk 
 

Maandag     21 januari 
19.30 uur    Doopsgezind koor 
Dinsdag      22 januari 
17.45 uur        Doperse Dis 
                      
Zaterdag    26 januari 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
17.30 uur     Regioweekend voor 12- 
  18 jarigen tot zondag 13.00 uur 
  
Zondag    27 januari 
10.00 uur     Ds. G.J Brüsewitz 
10.00 uur        Keien                        
 

Maandag     28 januari  
19.30 uur    Doopsgezind koor 
19.30 uur        Cursus Doperdom 
Dinsdag      29 januari 
14.30 uur       Bijeenkomst Wijk  
                     Vinkhuizen      
18.00 uur       Jongermaaltijd           
19.00 uur       Jongerenprogramma                    

            

Donderdag     31 januari 
20.00 uur       Broederkring 
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Kerstviering  eerste kerstdag 
 
In de viering op eerste kerstdag zal het Groninger Doopsgezind Koor het kersto-

ratorium 'Als appelbloesem in de winter' ten gehore brengen. Het koor staat on-

der leiding van dirigente Ella van Osnabrugge. De instrumentele begeleiding zal 

bestaan uit Roel Griffioen, pianist, fluitiste Emma Smit en violiste Berdien Heu-

ker. De teksten worden gelezen door Dirk Noordzij. Het oratorium is geschreven 

door Marijke de Bruijne en op muziek gezet door Anneke van der Heide e.a.  
 

Het kerstoratorium biedt volop gelegenheid om samen met de gemeente te zin-

gen. Gezongen en gelezen tekst wisselen elkaar af. Rode draad is voortdurend 
het bijbelverhaal dat steeds in (korte) gedeelten wordt gelezen en het geheel 

van teksten en liederen bij elkaar houdt. Het belooft een feest te worden, met 

feestelijke teksten en dito muziek, ook om al zingend en luisterend misschien 

naar diepere lagen in het kerstgebeuren en in jezelf door te dringen.  
 

Als toelichting op het thema: In de middeleeuwen zette men wel op 6 december 

een tak van de appelboom in huis om die met kerst in bloei te hebben, teken dat 

het leven na alle duisternis terug zou komen. Bloesem in de ‘dode’ tijd van het 

jaar verwijst naar geboorte en vernieuwing, en daarmee naar wat hoop en belof-
te inhouden. 
 

Vlak voor de dienst oefent het koor een aantal liederen met de gemeente. Als het 

u mogelijk is, komt u dan 10 minuten voor aanvang.  

 
De dienst zelf begint om 10.00 uur.  Ds. Jacob Kikkert gaat voor. U bent van har-

te welkom. 
 

 

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. Op 30 december op onze gewone tijd, 10.00 uur, bent u van 

harte welkom in onze Vermaning. Ook op Oudejaarsavond,  op onze gebruikelij-
ke tijd, om 17.00 uur houden we een  korte viering. We weten dat er velen zijn, 

die het juist op prijs stellen op deze dag van omzien en vooruitkijken ook in de 

kerk samen te komen. Met een glas warme wijn tot slot zoeken we de geborgen-

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

U bent dus welkom op:  

Zondag 30 december 10.00 uur 

Maandag 31 dec., oudjaar, 17.00 uur 
 

Ds. Geert Brüsewitz 
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Oecumenische Viering 
 
In de Week van gebed voor de eenheid van christenen vieren de binnenstadsker-

ken gezamenlijk de zondagse dienst. Deze oecumenische viering is op zondag 20 

januari ’13 om 10 uur in de Nieuwe Kerk en wordt voorbereid door de Oecumeni-

sche Vieringen Groningen (Pepergasthuiskerk) en de protestantse gemeente van 

de Nieuwe Kerk. Het thema is: ‘Wandelen met God’. In het boek van het begin 

wandelt God in de avondkoelte door de tuin. In de dienst zal er aandacht zijn 
voor de ecologische stadstuin, die fruit en groente voortbrengt, duurzaam dicht 

bij huis. En we weten ons verbonden met de Dalit-gemeenschap aan de onder-

kant van de Indiase samenleving. Zij hebben deze keer het thema met liturgi-

sche teksten en rituelen aangereikt, o.a. het delen van ontkiemde zaden als 

symbool van hoop en verandering. Laten we elkaar ontmoeten en inspireren, van 

klein tot groot!  

World Fellowshipday,   een beetje anders.. 
 
Op zondag 27 januari vieren we in onze gemeente de verbondenheid met de we-

reldbroeder- en zusterschap. Dat doen we op deze zondag, dichtbij de 21e janua-

ri, omdat dat de dag was waarop in 1527voor het eerst dopers elkaar als volwas-

senen doopten. Een soort wereldwijde verjaardag van het doperdom.  Het thema 

wordt dit jaar aangedragen vanuit Columbia:   

 

Gerechtigheid en getuigenis, gemeente zijn in onze tijd 
De vraag naar gerechtigheid is wezenlijk voor samenleven wereldwijd. Maar om-

dat er zoveel verschillen zijn, roept het vragen op, en laat het discussies en ge-

sprekken ontstaan. De gerechtigheid van God staat vaak haaks op wat mensen 

eronder verstaan. Als wij God willen kennen, is het  nodig dat wij inzicht krijgen 

in Gods visie op, en verlangen naar,  gerechtigheid.  

 
Met dat verlangen zijn er door de eeuwen heen velen geweest die vanuit hun 

verstaan van een liefdevolle, rechtvaardige wereld ook haaks op de machten van 

hun tijd kwamen te staan. In onze geschiedenis kennen we met naam en naam-

loos getuigen van Gods Koninkrijk. Getuigen die we met een ander woord marte-

laren noemen.  

Centraal op deze zondag willen we , zoekend naar vrede en recht nu,  ook deze 
getuigen noemen en rechtdoen. Ooit immers zijn in onze traditie hun verhalen 

opgetekend, om ons als spiegel te dienen voor onze eigen handelen in deze tijd. 

 

Anders dan andere jaren vieren we deze dienst niet georganiseerd in GDS ver-

band, maar we hopen toch velen te mogen ontmoeten. 

 

Geert Brüsewitz  
 

Dopers Café , een filmavond  
 

In januari gaan we met ons  Dopers Café verder in het teken van Verbindende 

Wijsheid. 

Juist in deze grimmiger wordende tijd,  In een kleiner wordende wereld,  hebben 

we elkaar nodig. 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

8 

 

Het  is belangrijk dat mensen de hand naar elkaar uitsteken en over grenzen 
heen naar verbinding zoeken! Een prachtig en ontroerend beeld van een derge-

lijke verbinding wordt gegeven met de film:   
 

Des Hommes et des Dieux (2010)  van Xavier Beauvois  
 

 
Een klooster in Algerije , hoog in de bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse 
monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen , 

nemen deel aan feesten, en waken over gezondheid. Extremisme en geweld ne-

men toe, maar ondanks het toenemende gevaar groeit de vastberadenheid onder 

de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om  gewonde terroristen te 

behandelen, reageren de autoriteiten furieus. Een verhaal over waarden die ge-

confronteerd worden met fundamentalisme. 

Dit op ware feiten gebaseerde drama werd  bekroond tijdens het Filmfestival van 
Cannes. 

 

 Op onze eerste Dopers Café avond,  op 17 januari, 20.00 uur, bent u van harte 

uitgenodigd voor deze film . En misschien is er na afloop nog tijd om iets ervan 

met elkaar te delen.. 

 

Meditatiebijeenkomsten 
 

Ook in het nieuwe jaar willen we verder gaan met het organiseren van medita-

tieve bijeenkomsten in en voor onze gemeente. We blijven hiervoor in eerste in-

stantie op de donderdag bij elkaar komen. De nu al vastgelegde data zijn: 14 

februari, 14 maart en 11 april. 

Omdat we heel graag ook van u willen horen wat uw ervaringen zijn met de bij-

eenkomsten die er al waren, of wat voor u een goede invulling en vormgeving 
van meditatie zou zijn, hebben we een enquêteformulier gemaakt. Dit formulier 

is mee te nemen in de kerk of het kan digitaal worden verspreid. We zien uw 

opmerkingen en ideeën graag tegemoet! 
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In Memoriam  
 
Op vrijdag 5 oktober namen we in de kleine kring van familie afscheid van onze 

zuster Anna Valkenburg - van der  Wal.  Ze mocht 94 jaar worden. De laatste 

jaren leefde ze wat teruggetrokken in zichzelf. Het leven viel haar niet licht in de 

jaren na het overlijden van haar man midden jaren tachtig. Met zijn overlijden 

stierf er ook iets in haar, haar geluk, haar grote liefde, het plezier in haar leven, 

het gevoel bestemd te zijn voor iets. Het verlies van haar Jan heeft haar intens 

verdriet gedaan, en haar wereld was daarna nooit meer hetzelfde.  
 

In de zomer van 1918 werd geboren Anna van der Wal op een grote boerderij in 

Eastermar, in Friesland. Ze was, geloof ik, de middelste in een gezin van 10 kin-

deren. Het was in die jaren geen gemakkelijke tijd. Een tijd van economische 

teruggang, groeiende werkeloosheid en armoede.  Op een boerderij had je het 

niet slecht getroffen. Maar in die tijd werd er wel van je verwacht dat je mee-
hielp, als kind, op het land, met het vee, en als meisje, in het huishouden. Haar 

ouders ging het op de boerderij niet voor de wind.  

 

Uiteindelijk kwam het gezin bij de Noorderhogebrug te wonen. Anna ging uit 

werken. In de bediening in de stad; als serveerster. In de begin van de donkere 

oorlogsjaren kwam ze Jan tegen. Een toevallige ontmoeting met een leuke jon-
geman uit Utrecht. op de boot van Stavoren naar Enkhuizen. Jan en Anna trouw-

den in 1945. Hun huwelijk werd bevestigd in de doopsgezinde kerk aan de Oude 

Boteringestraat.  

 

Ze kwamen te wonen aan de Noorderhogebrug en werkten in die beginjaren bei-

den in de horeca: Jan als gerenommeerd kelner en gérant,  Anna als serveerster. 

Een tijd van hard werken, en lange dagen maken. Beiden hadden grote liefde  en 
passie voor het horecavak. Toen de kinderen werden geboren zorgde Anna voor 

de kinderen. Ze was de spil in het gezin,  bracht harmonie en vond het belangrijk 

dat het gezellig was in huis. Ze was het gelukkigst als ze haar gezin om zich 

heen had: de warmte en gezelligheid van samen eten, de tafel zorgvuldig ge-

dekt.  

Ze had het vermogen veel van zichzelf te geven en daardoor ruimte te 
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scheppen voor anderen. Het zijn herinneringen die haar kinderen en kleinkinde-
ren koesteren. Die zorgvuldigheid, trouw, bescheidenheid en zorgzaamheid is als 

een rode draad door haar leven.   

 

Toen haar Jan later ziek werd omringde Anna hem liefdevol met haar zorgen. 

Zijn overlijden in december 1987 was een intense pijn en verdriet die ze nooit te 

boven zou komen.  De zorgzaamheid die haar tot dan toe zo kenmerkte, die kon 
ze niet meer kwijt. Na de dood van haar man kwam Anna minder in de kerk aan 

de Oude Boteringestraat, de plek waar zij zich verbonden mee voelde de plek 

ook waar zij en Jan in 1947 waren gedoopt. Als dooptekst kreeg ze mee:  “weest 

blijde met de blijden, weent met de wenenden”. (Rom 12.15).  

Woorden die met haar meegereisd zijn door een groot deel van haar leven; die 

betrekking hebben op zorgzaamheid, op empathie die gegrond is in je levens-
overtuiging, verweven met wie je bent,  en met wat wezenlijk voor je is.   

We mogen er nu vrede mee hebben dat aardse heeft ze verruild voor het hemel-

se. Ze verlangde ernaar door Gods goedheid weer verenigd te zijn met Jan. Een 

verlangen dat de laatste jaren haar hart bezwaarde waardoor ze vond dat haar 

leven voltooid was en dat de dood verlicht en vrede geeft.  

 

In een sobere bijeenkomst namen we afscheid van haar.  We gedachten haar 
met een woord van Paulus uit de tweede Korinthebrief over verlangen naar het 

hemelse huis (2 Kor 15.1-2a). Wat nu blijft en blijven zal is de herinnering. Dat 

de warmte daarvan ons mag troosten, vandaag, morgen, en alle dagen. Zij zal 

worden gemist. En tegelijkertijd is er het besef dat het zo goed is. 

 

ds. Jacob H Kikkert 
 

 

 

 

Verslag  Kerkenraads-vergadering 4 december   
 

Als inleiding leest br. Gerrit Koop-mans enkele mooie teksten uit het boek `Pro-

fessionele Ethiek`:   ‘Mens durf te leven’  en `Wij en onze naasten`. Deze laatste 

tekst gaat over verbondenheid en vertrouwd-heid. 
Er zijn drie bespreekpunten deze vergadering. 

De eerste evaluatie van de samen-werking met het Westerkwartier. Ds. Jacob 

Kikkert heeft, vanaf juni 2012, 6-7 dagdelen in Westerkwartier gewerkt; vnl. in-

dividueel pastoraat.  De komende tijd is het de bedoeling de inhoud van de 
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werkzaamheden iets meer te verleggen naar andere activiteiten van gemeente-
zijn, met een gemeenschaps-vormend en geloofsopbouwend karakter.  

Het tweede bespreekpunt is het vervolg van het Woningbeheer.  N.a.v. de dis-

cussieavond met betrokkenen op 20 november jl. wordt afgesproken dat de Be-

heerraad verdergaat met het overleg met een mogelijk nieuwe huurder; het gaat 

dan om kort-lopende verhuur van 1 a 2 jaar.  En er wordt afgesproken dat het 

punt Rusthuis weer op de VLV wordt geagendeerd waarbij  ook de notitie worden 
meegenomen, van de werkgroep die enkele jaren geleden de verschillende mo-

gelijkheden/ scenario`s voor het Rusthuis heeft uitgewerkt. 

Het derde bespreekpunt betreft de Kiezels en de Keien.  Er zal gezocht worden 

naar versterking van het huidige, jonge leidingteam. 

 

Daarna is er aandacht voor o.a. de activiteiten die rond Kerst en Oud en Nieuw 
gepland staan.  Zr. Anna Brüsewitz heeft aangegeven het leuk te vinden te hel-

pen met het versieren van de kerstboom in de Mennozaal, maar ook bij mensen 

thuis. 

 

 
 

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor ieders inbreng. 
 

Sjoukje Benedictus,  notuliste 

 

Hello dear Anike, First of all 

 I would like to thank you and your church for finding 

money for my schooling for this year as well.  Thank you 

so much. During my summer time I had good time, and I 

had rested a lot, spend time with my friends we went to 
swimming pool where we enjoyed swimming. Also I had 

a chance to read few books; we had really hot summer 

so it was nice to stay in the house during the day. 

As you know I have started my first year of high school.  

I applied for traffic school and I like it very much.  It is a 

good school and it last for 4 years.  My first days in 

school were very exiting.  Everything was new and un-
known, but soon I had adjusted to the new environment.  

I have got some new classes which I didn’t have in ele-

mentary school, and I hope those will not be hard for 

me.  I like my new professors, and I like my new friends from my classroom.  I 

am excited about this year and I hope my grades will be good as well.   

My family is ok, my father was really ill, but now he is ok we were all very wor-
ried about him.  They all say hi to you.  Also thank you for your letter I was so 

happy when I receive it. 

This is all for now, Greetings from Sanski Most from  

Madija 
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Hello, 
First of all thank you for the letter you send to me, it was nice to hear from you.  
I am fine, my third school year had started well and it is not as hard as I thought 

it would be.  Pupil from older generation had told me that third class is the hard-

est, with the most subjects, and professors are so demanding, but if you study 

hard it will be ok.  But despite their comments I already have a lot of good 

grades and I don’t find this year so difficult.  For me the hardest was first year, 

but when I saw all subject and professors, and with studying hard I saw that is 
not so hard and impossible, and I can say I like my school very much.  The pro-

gram in this school year is not so complicated.  I don’t have music and art clas-

ses, but now I have sociology, logic and psychology (all those three subject are 

lectured by one professor), and we got democracy as well, but other professor is 

teaching this class.  Those are my changes in school program.  Also our profes-

sors are starting to tell us about our last year in school and about possibilities 

where to go for our excursion, and also they are starting to prepare us for facul-
ties.  I am so happy I am half way done with my high school, and next year I will 

be 18, and also will start to think more about faculty options, and then big 

changes will happened in my life, but until then so many things will happen.   

This month I went to bay close for me, and also I went to Christian youth confer-

ence in Sarajevo, which I like so much.  My family is ok, I am so happy with my 

younger sister who is also so excellent in her school.   
I would also use this opportunity to thank you again, for the money for my 

schooling, this means a lot to me, and my family since they can’t afford my 

schooling.   

This is all for now, looking forward to share my future school achievements with 

you,,, 

 

Greetings, Alma 
 

Bijeenkomst Wijk Vinkhuizen 
 

Op dinsdag 27 nov.2012 kwamen we 's middags bij elkaar bij zr. Jetty Tuinstra-

Winkler. Na eerst bijgepraat te hebben gingen we luisteren naar br. Jan Noord.  

In Roden geboren en getogen, vertelde Jan over de wordingsgeschiedenis van de 

Doopsgez.Gemeente in Roden,die in 1955 een eigen kerkgebouw kon openen.  
 

Het kerkelijk werk is dan al 17 jaar aan de gang. In 1937 gaf ds.Postma 

(dps.gez.pred te den Horn) de eerste stoot aan het kerkelijk werk in Ro-

den.Catechesatie ging van start en eens in de maand reed er een 'kerkbus' naar 

de dienst in den Horn. Door de oorlog moest dat al gauw weer stoppen. In 1941 

begonnen in het dorpshuis a/d haven kerkdiensten en weer later ook de zondag-

school. Uiteindelijk werd in 1950 aangesloten bij de Doopsgez.Gem. Gron., 
waarbij vooral de betere bereikbaarheid en evt. steun voor de toekomst de door-

slag gaven. In 1951 werd da CE Offerhaus via de Dps.Gem.Gron. beroepen als 

predikante voor de kringen Haren en Roden.   

 

In1954 werd begonnen aan de bouw  van een eigen kerkgebouw en het opmer-

kelijke was dat een groep van 34 Internationale Jongeren meehielp. Het resul-
teerde in 1955 met de opening van een eigen kerk met 200 zitplaatsen en...met 

een torentje waarin een helder klokje, met als randschrift: "Per vocum meam 

Deus vos vocat" :" Door mijn stem roept God u".    
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Met nog vele wederwaardigheden uit die 50 jaar werd deze geanimeerde middag 
afgerond met veel dank aan de spreker en aan de warme hartelijke gastvrijheid 

van  

 

zr. Margriet OLdenziel 

 

Wijkbijeenkomst Paddepoel/Selwerd 
 
Op 28 november kwamen we bijeen in het altijd gastvrije huis van Siets Sijtsma. 

Tjerk v.d.Schaaf vulde de avond met een verslag van zijn reis naar het zuiden 

van China, waar zijn zoon en schoondochter leven en werken. 

 

Vooraf las Lineke iets uit het boekje van Hans Bouma, Taal naarje hart, 

getiteld Vakantie, toepasselijk gezien de vakantie van Tjerk. 

Tjerk begon zijn verhaal met de ontboezeming dat hij dagen lang over zijn reis 
zou kunnen vertellen, voor vanavond beperkte hij zich tot verschillende invals-

hoeken zoals daar zijn eten, werken, wonen op het platteland, natuur en vooral 

de cultuur van China, die zo geheel verschilt met onze westerse cultuur. 

 

Als voorbeeld noemde hij de grote ambitie van de schooljeugd, er moet, maar ze 

willen het ook, gepresteerd worden om later een betere toekomst tegemoet te 
gaan. Ze denken daarbij b.v aan een eigen huis en auto en veel geld verdienen. 

Ze moeten keihard werken, lange uren maken en vaak lange reistijden voor lief 

nemen. Maar ze vinden  dit heel normaal. 

 

Tjerk heeft ook een dag les gegeven op het instituur waar zijn kinderen les ge-

ven. Op zijn vraag wat  ze van Nederland wisten, was het enig denkbare ant-

woord Tulpen. Van polder, dijk, wonen beneden de zeespiegel konden ze zich 
geen voorstelling maken. Boeiend vond hij het om hierover te vertellen. 

 

In China hebben de meisjes het moeilijker dan de jongens. Oorzaak hiervan is de 

één- kind-politiek, nu gelukkig niet meer gehandhaafd, maar waar alleen de ge-

boorte van een jongen belangrijk was. Zij waren de toekomst van de ouders en 

werden vaak verwend, meisjes daarentegen werden in het gunstigste geval ge-
duld en hadden veel moeilijkheden te overwinnen. Maar ze werden er gehard 

door. 

 

Tjerk voelde zich veilig in de omgeving waar hij logeerde. Hij fietste veel langs 

kleine weggetjes en ondervond nooit enige hinder. Ook ‘s nachts kun je ongehin-

derd op straat lopen. Veel politie en strenge straffen bij overtredingen helpen om 
de veiligheid te garanderen. Straf voor jongeren bestaat uit het straatvegen van-

af 4 uur ’s morgens met een strenge controle of het goed gebeurt.  

China is een fietsstad, Sjanghai (maar ook Groningen) behoort tot de drukste 

fietsstad van de wereld. De natuur is prachtig, heuvelachtig, steile bergen, druip-

steengrotten wisselen elkaar af. Wij mochten dat bewonderen in een aantal foto 

boeken,die Tjerk had meegebracht. 

 
China kampt met een economische achterstand, die razend snel wordt ingehaald 

door het continu bouwen van nieuwe  huizen in de steden. China is momenteel 

één grote bouwput. Grond is heel schaars, waardoor vele mensen die aan een 

rivier wonen en een klein stukje landbouwgrond hebben, zelf op een bootje op 

het water gaan wonen om meer profijt van hun grond te hebben. Begraven mag 

ook niet meer,tenzij je een familiegraf hebt, iedereen moet gecremeerd worden. 
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De armoede op het platteland is schrikbarend, vandaar dat hele bevolkingsgroe-

pen naar de stad verhuizen, en vandaar ook de bouw van zoveel huizen in de 

grote steden. Op levensgevaarlijke bamboesteigers gebeurt dit. 

 

Het verkeer in de steden is zeer chaotisch, verkeersregels zijn er, maar niet om 

gebruikt te worden, zebrapaden worden op de weg geschilderd, niet om de func-
tie maar om de 

 

straat wat op te vrolijken. 

Kortom aldus Tjerk een fascinerend land. Medemenselijkheid is er, maar alleen 

voor de naaste familie. Alles is gericht op het verdienen van veel geld. 

 
Na de koffiepauze, waarin we werden getrakteerd op chinese snoepjes, gaf 

Tjerk via een diaserie uitleg over de natuur en de markt, en wat dat laatste be-

treft, vooral over wat er aan vlees te koop is. Zoals daar zijn honden, katten, 

vleermuizen (lekkere krokante snack), levende vissen, slangen en insecten, kort-

om alles wat eetbaar is,  wordt gegeten. Ook door Tjerk, die gelukkig niet altijd 

wist, wat hij at. 

De natuur is prachtig veel door de natuur gevormde kalksteenheuvels, rivieren 
met boogbruggen, halve cirkel boven de grond en halve cirkel in het water weer-

spiegeld, waardoor het samen één grote cirkel en dus eenheid vormt. 

Kortom, Tjerk zou er wel willen wonen.. Na afloop kreeg hij een fles wijn aange-

boden. 

Nadat Jacob grote moed toonde door een sterk(lees te sterk) gepeperd gedroogd 

vissenstaartje te eten, was deze boeiende avond voorbij. 
We komen weer bijeen op 14 februari van het komend jaar. 

Manon ter Haar 
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Gemeente Haren organiseert  
al enige jaren in de 
wintermaanden een ‘open-
programma’ waarbij iedere 
belangstellende van harte 

welkom is Kerkdiensten 

Haren 
 

Zondag 23 december 

Geen dienst 

 

Maandag 24 december 
21.15 Kerstavonddienst 

Door koor en musici wordt samen 

met de gemeente het kerstoratorium 

"Als appelbloesem in de winter" uit-

gevoerd, met daarin een overdenking 

van ds. Van der Werf. 

Om het geheel goed te laten verlo-
pen worden om 21.15 uur enkele 

liederen met de gemeente doorge-

nomen onder leiding van de dirigen-

te, Ella van Osnabrugge. 

De dienst zelf begint om 21.30 uur. 

 
Zondag 30 december 

Geen dienst 

 

Zondag 6 januari 

10.00 Nieuwjaarsdienst 

Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 13 januari 

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

 

Zondag 20 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 27 januari 

10.00 Gezamenlijke dienst in Gro-

ningen, ds. G.J. Brüsewitz 

 

 

Andere activiteiten 
 

Vrijdag 28 december 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Maandag 7 januari 

14.30 Zusterkring 

 

Dinsdag 8 januari 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

Woensdag 9 januari 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Woensdag 16 januari 
19.30 Redactievergadering 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Donderdag 17 januari 

(datum onder voorbehoud) 

14.00 Kring Noordwijk 
met ds. Van der Werf 

 

Donderdag 17 januari 

20.00 30+  bij fam. Hoekema-

Riepma, Rijksstraatweg 106, Haren 

 
Woensdag 23 januari 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Donderdag 24 januari 

20.00 Open avond 

‘De invloed van kunst op mensen’ 
Inleiding door mw. drs. P. Bolhuis 

Zie informatie elders in het blad 

 

Vrijdag 25 januari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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Kinderkerstfeest 

Afgelopen zondagmiddag is het kinderkerstfeest gevierd in onze kerk. 
 

 
 

In een volle kerk hebben we met elkaar kerstliederen gezongen en speelden de 

zondagsschoolkinderen het Kerstverhaal na dat ingestudeerd was met Rinse en 
Tjitske.  

Een knorrige herbergier werd achtereenvolgens gestoord door 

Jozef en Maria, door de herders, door de koningen en door de 

engelen. Uiteindelijk zag hij met eigen ogen dat Jezus in de 

kribbe lag en dat veranderde hem van een knorrige herbergier 

in een zachtaardige en vredevolle man.  
 

Tjitske las een kerstverhaal voor en  na afloop kregen de zon-

dagsschool kinderen een boek en de andere kinderen een klein 

presentje.   
 

 
 
Frans Riepma 

 

De Doopsgezinde Gemeente Haren organiseert al enige jaren in de wintermaan-

den een open-programma, waarbij iedere balangstellende van harte welkom is. 

Deze winter is gekozen voor het thema: 
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 ‘De mens en de kunst’  
 

Onder dit thema biedt de Doopsgezinde Gemeente Haren het komende seizoen 

nog 2 inspiratiemomenten om op verschillende manieren onze verhouding tot 

kunst te beleven en vorm te geven. 

 

Op donderdag 24 januari 2013, zal drs. Petra Bolhuis, filosoof en orthopedagoog 

een inleiding houden over: ‘De invloed van kunst op mensen’ 
Deze titel roept bij een filosoof onmiddellijk een aantal vragen op. Vragen zoals: 

‘wat is invloed, wat is kunst en wat zijn mensen?’ 

Is invloed hetzelfde als de werking op? 

Is kunst iets wat ons raakt en over welke kunstvormen hebben we het: schilder-

kunst, beeldhouwkunst en doet levenskunst ook mee? 

En waarom invloed op mensen? Is er iets aan mensen waardoor we kunnen of 
moeten veronderstellen dat zij kunst anders ervaren dan andere zoogdieren? 

In haar inleiding zal mevrouw Bolhuis dieper op deze vragen ingaan en zal zij 

met ons nadenken over de vraag wat kunst voor de mens betekent. 

 

Plaats:  

Doopsgezinde Kerk 

Nieuwe Stationsweg 2, Haren 
 

Aanvang: 20.00 uur 

Toegang vrij 

 

Op het programma staat verder nog: 

14 maart 2013 - een film die met kunst verbonden is. 
 

Zusterkring 
 

26 november 2012  

Het was alweer de tijd van liturgiekaartjes maken voor de adventsavond van 11 

december. Aafke had weer een leuk ontwerp gemaakt, en naast onze gewone 

agenda, werd er ijverig geknipt en geplakt. Maar ondertussen wordt er ook veel 

gepraat en daarom is het altijd een gezellige en ontspannen middag en de kaart-
jes zijn weer keurig in orde gekomen. 

Onze volgende bijeenkomst is op  

7 januari 2013.  

Dan is het traditiegetrouw "eigen inbreng". Heb je een gedicht, verhaal of iets 

anders dat je met ons wilt delen, neem het mee!  

Altijd weer blijkt deze middag bijzonder en verrassend. 
Graag tot dan. 

 

P.S. De bijeenkomst van 11 maart gaat naar 18 maart 2013. 

 

Ria Dijkman 
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Dankzegging 
 
Langs deze willen ik graag mede namens mijn man onze dank uitspreken voor 

alle medeleven en de vele lieve reacties, die we dit jaar mochten ontvangen bij 

de problemen van onze kleinkinderen en mijn oog. Gelukkig gaat alles goed, en 

zien we met vertrouwen de toekomst tegemoet. We wensen allen prettige feest-

dagen en een gezond nieuw jaar.  

Gerbrig Rietema-Siebenga 
 

Adventviering van de Zusterkring 
 

Op 11 december vierden ongeveer 35 aanwezigen samen met de zusterkring een 

sfeervolle adventavond in de Doopsgezinde kerk in Haren. In het volgende ge-

meenteblad vindt u een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst. 

                                                           Gerbrig Rietema-Siebenga 

 

Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen we over de maand november 

een bedrag van €  48,05 

Tevens ontvingen we een gift van  €  30 , waarvoor heel hartelijk  

dank. Met beide bedragen erbij is de stand gekomen op  € 810,10 
Voor onze drie adoptiekinderen  Maria Silva; Bryan Alves en 

Michel Coelho hebben we inmiddels €  600,- overgemaakt op  

de rekening van zr. Sjoukje Wethmar, penningmeester van het 

Adoptieprogramma Doopsgezind Wereldwerk te Delf, waardoor 

we verder gaan met een nieuwe stand van € 210,10 
 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 



Algemeen 

 

 

19 

     Organisatie:  EA – RvK - ECG   
     Meer info: 

     Ds. Simon Bijl RvK tel.: 050-3131017 

     Antje Oosterhof ECG   tel.: 050-5798607 
     www.weekvangebed.nl   >   Groningen 

Week van Gebed 
Groningen 

 
 
 
             

 
Groningen 20–27 januari 2013: gebedssamenkomsten 

op diverse locaties 

 
 

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Internationale Week 

van Gebed. Wereldwijd komen christenen, jong en oud, deze week samen om te 

bidden voor o.a. kerk, land, stad, regering, zending, hulpverlening en zorg. 
 

Ook in Groningen komen we samen en dragen we het nieuwe jaar aan God op, 

staan we stil bij het belang van gebed en zoeken we de eenheid in ons geloof 

door samen te bidden.  
Deze bijeenkomsten zullen bestaan uit een korte toespraak door onderstaande 

voorgangers, samen zingen en ruim tijd voor gebed en ontmoeting. 
 

Aanvang bijeenkomsten zondag–zaterdag om 19.30 uur: 

(tot circa 20.45 uur) 
Zondag 20/1 Ton Huttenga i.s.m. studenten “Op weg in gesprek”  

Locatie:  Columnakerk Paulus Potterstraat 2 (Kostverloren) 
 

Maandag  21/1 Anne de Vries      “Op weg met een gebroken lichaam” 

Locatie:  Leger des Heils Dirk Huizingastraat 15-17 
 

Dinsdag  22/1 Jan Bosch  “Op weg naar vrijheid” 

Locatie:   Immanuelkerk Overwinningsplein 1 
 

Woensdag 23/1 Michel van Heijningen   “Op weg als kinderen van de aarde” 

Locatie:   Helperkerk Waldeck Pyrmontplein 13 
 

Donderdag 24/1 Jacob Kikkert    “Op weg als vrienden van Jezus” 
Locatie:   De Cirkel  Korreweg 47 (zij-ingang Singelweg 14b) 
 

Vrijdag  25/1 Willem de Graaff  “Op weg over grenzen heen” 
Locatie:   Jeruzalemkerk W.A. Scholtenstraat 25-27 
 

Zaterdag  26/1 Jan Uuldriks           “Op weg in solidariteit” 

Locatie:  Adventkerk Hofstraat 28 
 

Laat ons bidden om eenheid, zodat wij, onderweg met elkaar optrekkend 

in de voetsporen van Jezus Christus, dichter tot elkaar komen. 

http://www.weekvangebed.nl/
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Schaatsmiddag GDS 2012 
 

 
 

Op zondagmiddag gingen we schaatsen. We waren met een hele grote groep en 

het ging goed. We hadden een stempelkaart en we gingen snel rondjes schaat-
sen. Ik had de stempelkaart vol en heb wel 10 kilometer en nog meer ge-

schaatst. We hadden allemaal een medaille gekregen. 

 

Groetjes Elciena Riepma 
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Wat doe JIJ  
deze zomer? 

 

 

Het kampjaar 2012 is een groot succes geweest met 10 supermooie kampen! 
Sinds de zomer hebben bestuur en leiding niet stilgezeten en zijn we alweer van 

start gegaan met het vormgeven van de kampen van 2013. In de zomer van 

2013 zullen er wederom tien fantastische kampen gedraaid gaan worden. Je kunt 

naar een Waddeneiland, punteren, surfen en zeilen in Giethoorn, zeilen op de 

Friese wateren, op trektocht met de Skût of 

golfsurfen op Texel. In de zomer van 2013 kun je nu 

ook superstoer gaan survivallen of met kajuitboten 
de Nederlandse wateren trotseren. Hieronder vind je 

alle kampen met leeftijden en data. Meer informatie 

kunt u vinden op www.akckampen.nl. Folders kunt u 

bestellen via: administratie@akckampen.nl. 

Aanmelden voor de kampen is mogelijk na de 

lancering van de folder eind december. 
 

 

Week 1: 20 tot en met 27 juli 2013:  

 Giethoorn 2: 13-14 jaar, HL Anne Stoker  

 Zeilzwerfkamp: 15-16 jaar, HL Maartje Aalderink  

 

 
Week 2: 27 juli tot en met 3 augustus 2013:  

 't Avontuur: 9-11 jaar, HL Martijn Verkaar  

 De Uitdaging: 12-13 jaar, HL Sofie van Wessel  

 Giethoorn Nostalgia: 15-17 jaar, HL Johan Tempelaar  

 Zeilen: 16-18 jaar, HL Janneke Priester (LET OP: dit kamp is van 26 juli 

t/m 2 augustus!)  
 

 

Week 3: 3 tot en met 10 augustus 2013:  

 De Ontdekking: 9-11 jaar, HL Laura Hoogcarspel  

 Giethoorn 1: 11-12 jaar, HL Wiebe Dijkstra  

 De Survival: 14-16 jaar, HL Dirk Kruijt  
 De Overwinning: 18-21 jaar, HL Sander Visser (LET OP: dit kamp is van 2 

augustus t/m 9 augustus!)  

 

 

Weet je al wat JIJ deze zomer gaat doen???  

 

http://www.akckampen.nl/
mailto:administratie@akckampen.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 

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. 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 23 januari 2013. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 16 

december 2013 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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