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De ondertekening van de tweede verklaring rond de 
doop(v)erkenning van de Raad van Kerken 
 

De BV stemde na een goede en diepgaande discussie in meerderheid in met het 

voorstel ven de Broederschapsraad (BR) om de eerste verklaring van onderlinge 

dooperkenning niet te ondertekenen, maar de tweede verklaring wel. De doops-

gezinde vertegenwoordigster,  

Zr. Annelies Vugts-Verbeek, heeft positief en voluit meegesproken in de werk-
groep doop(v)erkenning van de Raad van Kerken. In de eerste verklaring waar 

de ondertekenende 

kerken  aangeven elkaars doop te erkennen staat echter de zinsnede: de doop is 

eenmalig en onherhaalbaar. Voor doopsgezinden is dat niet aanvaardbaar omdat 

we de keuze hierin aan de dopeling in samenspraak met de gemeente willen la-

ten. De BV was met de BR van mening dat dit het tekenen van de eerste verkla-
ring onmogelijk maakt. De tweede verklaring geeft aan dat we zorgvuldig met de 

vragen rond de doop willen omgaan en daarover met de andere kerken in ge-

sprek willen blijven. Ook hier was de BV het uiteindelijk met de BR eens dat het 

een goed signaal was deze verklaring te ondertekenen. 

 

Onderlinge toenadering rond de doop. 
Een verklaring. 
 

De doop geldt als teken bij uitstek dat christelijke kerken verbindt. Toch was de 
geschiedenis die theologie en prakrijk van de doop doormaakten er ook één van 

hevige conflicten. Sommige werken door in onze tijd. Zo blijft het moeilijk de 

tegenstelling te overbruggen  tussen kerken die enkel de doop van mondige 

mensen erkennen (volwassen doop, doop op belijdenis) en kerken die, soms bij-

na uitsluitend, de kinderdoop praktiseren. Dat bleek ook gaandeweg  het door de 

Raad van Kerken geïnitieerde Project Doop(v)erkenning. Niettemin zijn wij, de 

ondertekenaars van deze verklaring uit beide types kerken, elkaar nader geko-
men. 

 

Historische achtergronden. 

 

 Wat betreft de bijbelse achtergrond: wij onderschrijven met de doopverklaring 

van de commissie Faith & Order van de Wereldraad van Kerken, dat dopen op 
grond van persoonlijke belijdenis het best betuigde patroon in de nieuwtesta-

mentische  geschriften is (Lima 1982 paragraaf 11). Zeker, er werden al in de 

vroegste tijd van het Christendom ook kinderen gedoopt. Veelal werd immers 

met degene die zich tot dat nieuwe geloof bekeerde  en zich liet dopen, heel het 

huisgezin meegedoopt.. Maar primair ging het dan toch om de belijdenis en de 

doop van die bekeerling. Pas in de loop van de volgende eeuwen kwam de kin-

derdoop voorop te staan: kinderen mochten niet onder de macht van zonde en 
dood worden gelaten en de doop gold als het sacrament van vergeving en ver-

nieuwing. Maar ook de vanzelfsprekende samenhang van kerk en samenleving in 

het ‘corpus christianum  ‘ werkte hierin door. 

Zo werd de kinderdoop het overheersende patroon. De momenten van de doop 

en van het persoonlijk belijden van het geloof kwamen op het levenspad ver uit-

een te liggen. In een deel van de Reformatie , bij de dopers of doopsgezinden, 
wilde men terug naar de in de bijbel ‘best betuigde’ praktijk, de doop op grond 

van persoonlijke belijdenis. Men zag die als zuiverder: de doop niet als een al-



Hoofdartikel 

 

2 

 

gemeen teken van opname in de kerk, maar als bekrachtiging  van de eigen, 
bewuste keuze voor Christus. 

Twee tradities kwamen naast elkaar te staan: die van de kinderdoop en de vol-

wassenendoop. 

Sterker, tradities kwamen veelal tegenover elkaar te staan als opties die elkaar 

vrijwel uitsloten. Dat conflict heeft velen in verlegenheid gebracht en pijn ge-

daan. Hoe kunnen we het te boven komen? De toenadering tussen die tradities 
begint met de erkenning dat het hier om een gemeenschappelijk probleem gaat, 

de wrange vrucht van eeuwen kerkgeschiedenis. 

 
Groeiende wederzijdse waardering. 
 

In onze besprekingen werd het ons duidelijk dat er voor beide benaderingen veel 

valt te zeggen. Zij die hechten aan de doop op belijdenis (doopsgezinden, baptis-

ten, evangelicale christenen) erkennen  dat er ook achter de prakrijk van de kin-
derdoop zeer waardevolle gedachten schuilen. De gedachte bijvoorbeeld dat God 

zomaar voor ons kiest en wij niet voor God. Dat wordt betuigd met een ritueel 

dat op het moment van zelf kunnen kiezen ver vooruit loopt. Ook het verlangen 

om met een sterk, heilig teken te markeren dat God aan een kind zijn zegen 

geeft, wordt door wie hechten aan de volwassenendoop als zeer legitiem her-

kend. Evenals het verlangen om als ouders uitdrukking te geven aan het gevoel 

van dankbaarheid voor dit geschenk van nieuw van nieuw leven. Vandaar dat 
men in doperse kringen veelal in plaats van de kinderdoop  een ander ritueel aan 

de ingang van het leven kent: het kind wordt opgedragen aan God en krijgt de 

zegen: er wordt dankbaarheid geuit voor dit geschenk; de ouders beloven hun 

kind in geloof en liefde op te voeden. 

Anderzijds erkennen zij die uit kerken waar men vooral de kinderdoop  prakti-

seert, dat dopen en belijden  in wezen samenhangen. Dat komt in de praktijk 
van doop op belijdenis heel direct tot uiting. Natuurlijk is er ook bij de kinder-

doop een verband met belijden: die doop vooronderstelt het belijden van de ou-

ders en van de geloofsgemeenschap. Bovendien wijst de doop van een kind 

vooruit naar latere momenten van catechetische vorming, confirmatie, bewuste 

toetreding tot de kerk. Maar, zo moeten zij die aan de kinderdoop hechten er-

kennen, soms blijven die latere momenten uit en is er van een bewuste beaming 
van de ondergane kinderdoop niet of nauwelijks sprake. De volwassenendoop 

houdt de twee aspecten 

doop en belijdenis op 

een benijdenswaardige 

wijze bijeen! Geen 

wonder dat er in de 

kerken die de kinder-
doop praktiseren, re-

gelmatig gelovigen zijn 

die zeggen het te be-

treuren dat zij hun  ei-

gen (kinder)doop niet 

bewust hebben kunnen 
ondergaan en die daar-

om vragen om, wan-

neer zij belijdenis doen, 

opnieuw te mogen 

worden gedoopt. 
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Een levenslange groei. 
 

Zo neemt over en weer de waardering toe voor de sterke kanten van beide 
dooppraktijken. Beiderzijds groeit bovendien de overtuiging dat de doop niet 

slechts te maken heeft met één moment, maar deel is van een levenslange groei 

in Christus.(Lima, paragraaf 9). De kinder-doop is het begin van een weg waarop 

nog vele momenten van toe-eigening van het geloof moeten volgen. De volwas-

senendoop is gelieerd aan een aanwijsbaar moment van belijden, maar daaraan 

is een weg van er naar toe groeien  vooraf gegaan en er zal een weg van verder 
groeien in het geloof op volgen. Dit beeld van een levenslange weg relativeert de 

vaak scherp aangezette tegenstelling tussen beide posities. Volgens het rapport 

van de Joint Working Group van deWereldraad van kerken en de Rooms-

katholieke kerk  maken die elementen deel uit van het patroon van de initiatie 

van de doop:  de cathechetische vorming, de doop in het water en de participatie 

in het leven van de gemeenschap. Deze elementen zijn aanwezig in het levens-
lange proces van christen worden (JWG, Eight Report 2005, Baptism, paragraaf 

52). 

 

Onherhaalbaar? 

 

In de meeste kerken wordt de doop gezien als een sacrament of teken dat 

slechts één maal aan een mens kan worden bediend: het is onherhaalbaar.  
Soms staat die onherhaalbaarheid echter onder druk. Zoals gezegd: sommigen in 

de kerken waar de kinderdoop gebruikelijk is, betreuren het dat zij het sterkste 

teken van opgenomen worden in de kerk van Christus niet zelf bewust hebben 

ondergaan. Meermalen klinkt dan ook de vraag om wanneer men belijdenis doet, 

opnieuw te worden gedoopt. Binnen de hedendaagse westerse cultuur, die op het 

zelf ervaren veel nadruk legt, klinkt die vraag des te luider. De kerken die vast-
houden aan de (één- malige)  kinderdoop zoeken daarop een antwoord door 

meer aandacht te geven aan momenten en rituelen van doopvernieuwing of 

doopgedachtenis. Het gaat daarbij niet  om een herhalen van de doop, maar om 

een in herinnering brengen van de 

destijds ondergane doop. Om een 

opnieuw indachtig worden van het 
belang ervan. 

Ook in de op belijdenis dopende  

doperse kerken wordt de vraag om 

opnieuw gedoopt te worden ui-

teraard regelmatig gesteld. Hij 

klinkt vaak bij de overgang van 

een als kind gedoopte naar zo’n 
kerk. In de doperse kerken die aan 

deze doopverkenning deelnemen, 

is er begrip voor dat zo’n weder-

doop bij de zusterkerken, die de 

kinderdoop kennen, gevoelig ligt. 

Daarom beloven ze er voorzichtig 
mee om te gaan. Tot een erken-

ning van de kinderdoop over het 

algemeen, kunnen en willen  deze 

doperse kerken vooralsnog niet 

overgaan. Maar bij toetreding van 

iemand die als kind in een andere 

kerk werd gedoopt, is in sommige 
doperse gemeenten een herdoop 
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geen must. In die gemeenten erkent men de ooit elders aan een kind bediende 
doop, voor zover deze later door de gedoopte zelf in geloof is aanvaard. In ver-

schillende van deze doperse gemeenten doet men dan ook ervaring op met een 

vorm van ‘open lidmaatschap’ waar in die gemeenschappen voorheen het lid-

maatschap strikt gekoppeld was aan ‘doop op belijdenis’, staat men tegenwoor-

dig aan mensen die ‘slechts’ de kinderdoop ondergingen de volledige deelname 

aan het gemeentelijk leven toe. Voor de toekomst lijkt een verdere bezinning op 
dergelijke vormen van open lidmaatschap van belang. 

 

Is de doop noodzakelijk? 

 

‘De doop geldt als het teken bij uitstek dat christelijke kerken verbindt’, zo be-

gonnen wij deze verklaring. De meeste kerken delen de overtuiging dat de doop 
de onmisbare bezegeling is van 

het bij Christus’ kerk horen. 

Ook kerken die dat welhaast als 

een vanzelfsprekendheid ne-

men, erkennen niettemin dat er 

geloofsgemeenschappen zijn die 

dit sacrament niet erkennen en 
toch voluit in de christelijke tra-

ditie willen staan (Leger des 

Heils, Genootschap der Vrien-

den). Ook zijn er kerken, zoals 

de Remonstrantse Broeder-

schap, die de doop kennen als 
het teken van de opneming in 

de Kerk van Christus, maar hem 

niettemin niet als een strikte 

voorwaarde voor het lidmaat-

schap zien. Eén en ander herin-

nert ons er aan dat Gods gena-
de breder werkt dan enkel via 

het sacrament van de doop. 

 
Eén geest en eén doop. 

 
Er tekent zich een toenadering af tussen de kerken, met name ook tussen kerken 

die de kinderdoop kennen en de kerken uit de doperse tradities. Wij, de geloofs-

gemeenschappen die betrokken waren in dit proces van Dooperkenning, consta-

teren dat met dankbaarheid en vreugde. Wij hopen in verdere contacten, breed-

oecumenisch of bilateraal, steeds meer te ontdekken dat het de ene Geest is die 

in de verschillende dooppraktijken, met hun sterke en zwakke punten, werkt en 
ons brengt op oude vertrouwde wegen, maar soms ook op verrassend nieuwe. 

 

De kerken die deze verklaring ondertekenen verplichten zich om op basis van het 

hierboven gestelde verder het gesprek met elkaar over de doop te blijven zoe-

ken. 
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KERKDIENSTEN  

EN ACTIVITEITEN 
 
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 

 

Zaterdag          2 februari 
14.00–16.00uur Openstelling Kerk 
20.00 uur   Concert van Het Valborg 

  
Zondag    3 Februari 

 10.00 uur    Ds.G.J Brüsewitz 
                   

Maandag   4 februari 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
19.30 uur      Cursus Doperdom 
 

Dinsdag          5 februari 
10.00 uur       Koffiemorgen 
19.30 uur       Kerkenraadsvergadering 
 

Woensdag       6 februari 
19.30 uur   wijk Paddepoel-Selwerd 
 

Donderdag     7 februari 
19.30uur        Leerhuis 
        
Zaterdag        9 februari    
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag   10 februari 

10.00 uur  Gezamelijke dienst in  

 Haren   m.m v. Doopsgezind Koor 

                    Ds. K v.d.Werf 
                     

Maandag        11 februari 
19.30 uur       Doopsgezind koor 
19.30 uur       Cursus Doperdom 
 
Dinsdag     12 februari 
18.00 uur       Potluck 
 
Woensdag   13 februari 
18.00 uur    Vastentijdbijeenkomst  
19.30 uur    Redactie Gemeenteblad 

 
Donderdag  14 februari 
14.30 uur Bijeenkomst Paterswoldseweg 
 
 Zaterdag    16 februari 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
20.15 uur Concert a-capellakoor Braggi 
 
Zondag    17 februari 

10.00 uur       Ds. G.J.Brüsewitz                                         
                
Maandag    18 februari 
19.30 uur    Doopsgezind koor     
19.30 uur    Cursus Doperdom 
Dinsdag      19 februari 
17.45 uur    Doperse Dis 
 
Woensdag   20 februari 
18.00 uur   Vastentijdbijeenkomst  
 
Donderdag   21 februari 
19.45 uur     Dopers cafe 
 
Vrijdag         22 februari 
18.00 uur     Bijeenkomst     
            “Pizza,Bijbel en Bier” 
 
Zaterdag       23 februari 
14.00-16.00uur  Openstelling Kerk 
 
Zondag  24 februari 

10.00 uur   Ds. J.H.Kikkert 
10.00 uur       Keien 
 
Maandag  25 februari 
19.30 uur       Doopsgezind koor 
 
Dinsdag         26 februari 
18.00uurJongerenmaaltijd+Programma 
 
Woensdag      27 februari 
18.00 uur       Vastentijdbijeenkomst 
 
Donderdag     28 februari             
20.00 uur   Broederkring 
 

 

Kerstgroet Kees Arendz 
 

Zusters en Broeders, 
 

Ik wens u allen hele goede Kerstda-

gen toe. Ook wens ik u allen een heel 
goed 2013 toe als individu en als 

Gemeente. 

Met broederlijke groet, 
 

Kees Arendz, Istanbul 
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World Fellowshipday 27 januari 2013 
 
Op zondag 27 januari vieren we in onze gemeente de verbondenheid met de we-

reldbroeder- en zusterschap. 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. Hen willen we centraal stellen deze zondag. Hun verhalen zijn op-

getekend in de martelarenspiegel, die deze zondag open zal liggen. 

Ook jongeren, die dit weekend samen zijn, en die met elkaar onderzoeken wat 

nu eigenlijk een held een held maakt zijn in deze dienst aanwezig.  

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

band, maar we hopen toch velen te mogen ontmoeten. 

 

 

Cursus Doperdom 
 
Als u zichzelf wel eens afvraagt dat u best wel wat meer over doopsgezinden zou 

willen weten, en over belangrijke opvattingen in een doopsgezinde manier van 

geloven, dan is het volgende voor u bestemd.  Evenals vorig jaar wordt er voor-

afgaande aan Palmpasen gedurende zes weken een intensieve cursus ‘doperse 
geloofsleer’ gegeven voor hen die wat meer over de rijke achtergronden van het 

doopsgezind-zijn willen weten, en ook omdat er altijd wel mensen zijn die zich 

wat meer willen oriënteren op onze gemeente, of zich willen laten dopen.  Het 

thema dit jaar is: Verbindende wijsheid in zeven ontmoetingen.  

 

In heden en verleden hebben mensen nagedacht over belangrijke thema’s 
rondom het doperse geloof, haar traditie en haar geschiedenis. We lezen brieven 

en teksten van hun hand over thema’s als navolging, spiritualiteit, idealen, oefe-

nen in geweldloosheid, verbondenheid wereldwijd,  enz. We zullen wellicht mer-

ken hoezeer thema’s als deze ook verbonden zijn met de biografie van hen die 

het betreft. En natuurlijk gaan we met elkaar in gesprek hierover en over wat dat 

bij ons oproept en wat het voor ons doopsgezind-zijn nú betekent. De datums 

van de bijeenkomsten vindt u in het programmaboekje en in de agenda. Heeft u 
interesse? Dan kunt u zich aanmelden bij de predikanten. We benaderen in de 

komende tijd ook mensen van wie we denken dat ze interesse zouden kunnen 

hebben, maar u kunt natuurlijk ook ons benaderen. Van te voren krijgen de 

deelnemers nog een programma met de precieze indeling van de avonden naar 

onderwerp. 

We komen van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur elkaar.  
De eerste bijeenkomst is op maandag 28 januari. Wees welkom! 
 

Ds. Geert Brüsewitz, ds. Jacob Kikkert 
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10 februari, gezamenlijke dienst in Haren 
 
Op 10 februari zijn wij allen van 

harte welkom bij de doopsgezinde 

gemeente Haren. In een gezamen-

lijke dienst gaat Dominee Klaas van 

der Werf voor, en ons koor, dat zijn 

basis in Groningen en Haren vindt, 
zal deze viering muzikaal onder-

steunen.  

Dit is dus anders dan in het 

jaarprogramma staat.  

Omdat de Worldfellowshipday als 

een georganiseerde GDS activiteit 

vervalt en omdat voortaan de 
broederschapsdag op 6 oktober als gezamenlijke GDS viering zal plaats  vinden, 

leek het verstandig de gezamenlijke dienst van Groningen en Haren in Haren niet 

meer in oktober te laten plaatsvinden maar in februari. Het koor zal ook tijdens 

de gezamenlijke viering van broederschapsdag van de partij zijn. 

 

Leerhuis op 7 februari 
 

Zoals al eerder gemeld, is er, anders dan in het programmaboekje staat,  elke 
eerste donderdag van de maand een leerhuisbijeenkomst. Op dit moment wer-

ken we met het boek ‘Onderweg, reisgids spiritualiteit. De afgelopen keer ston-

den de hoofdstukken van Marion Bruggen over het lege midden centraal. Hoe 

geloven we, leven we tussen activiteit en bezinning. Het begrip ‘gelassenheid’ 

vroeg om aandacht: uithouden, vasthouden, en de voortdurende balans tussen 

wat je als mens wil en denkt wat nodig is, en de ruimte die God krijgt om ons 
tegemoet te komen.. Al pratend zochten we naar de momenten waar wij God 

ontmoeten en hoe dat dan was… Wat is ons beeld van God? Is God een tegen-

over? Een kracht in ons, een basis van leven in deze wereld, of een deel van 

menselijkheid naast ons… We gaan met deze vraag verder: Wat is ons beeld van 

God, en hoe ontmoeten we deze eeuwige in de lege ruimten in ons bestaan, van 

waaruit we weer op weg gaan? 
U bent van harte uitgenodigd, om vanaf 19.30 uur in de Diaconie met en van 

elkaar te leren! 

 

Potluckmaaltijd 12 februari 
 
Vastenavond is de dinsdag voor Aswoensdag (de eerste dag van de veertigda-

gentijd, lijdenstijd of vastentijd). Het is de laatste dag waarop carnaval gevierd 

wordt  alvorens de veertigdagentijd aanvangt. Dan werden de bloemetjes nog 

eens flink buiten gezet en feest gevierd. In de afbeelding uit de 16e eeuw geti-

teld ‘Wafelbakkerij’ is dit te zien.  
Traditiegetrouw wordt in de doopsgezinden gemeente Groningen aan de voor-

avond van de veertigdagentijd een Potluckmaaltijd gehouden. Zo ook dit jaar: 

iedereen neemt iets te eten mee voor maaltijd en zo ontstaat er een feestelijke 

maaltijd waar we gezamenlijk van genieten. De predikanten zorgen voor de in-

vulling en de organisatie van de Potluck.  
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Maar, we hebben uw hulp daarbij nodig. We willen de avond graag muzikaal in-
kleden, met liedjes en muziek. Als u denkt daaraan te kunnen bijdragen? Graag ! 
 
Er liggen ook binnenkort lijsten in de kerk waarop u kunt aangeven dat u mee-

doet, èn waarop u kunt  invullen wat u meebrengt. U kunt dan denken aan sala-

des, hartige taarten, fruit, hapjes, toetjes, drinken etc. U kunt zich tot en met 

zondagmorgen 19 februari opgeven. We willen om 18.15 uur beginnen met de 

maaltijd. Om 19.30 uur kan iedereen naar huis. Of helpen met de afwas.  
Dat kan natuurlijk ook !!  

Opgeven bij ds. Jacob H. Kikkert Tel. 050 - 507 3195 jhkikkert@doopsgezind.nl 
 

 
O ja, over ons jaarthema gesproken; de Wijsheid. Aan de uil werden in de Mid-

deleeuwen wijsheid en waakzaamheid toegedicht. Anderzijds vormde hij de per-
sonificatie van domheid, zonde, jaloezie en haat. De uil komt als beeldmotief 

vaak voor in de late middeleeuwen. Op de afgebeelde 16de-eeuwse prent van 

Pieter van der Heyden is de uil op deze Vastenavond uitbeelding verkleed als 

pelgrim afgebeeld op een tekening boven de schouw.  
 

Meditatie op 14 februari 
 

Op donderdag 14 februari is er een meditatieavond met Lectio Divina.  

Aan het begin van de lijdenstijd willen we weer bij elkaar komen in de Diaconie 

om samen een tekst te bestuderen en op ons in te laten werken. U bent van har-

te welkom. We beginnen  om  19.30  en we werken tot 21.00 . 

De voorbereidingsgroep is druk bezig om de feedback van de enquêteformulieren 
te evalueren en  plannen te maken voor de tijd die voor ons ligt.  

U hoort daarover meer in het volgende nummer. 

 

mailto:jhkikkert@doopsgezind.nl
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21 februari Dopers Café met de theater voorstelling: 
 

“Ik noem je sneeuw” – muziektheater Theamus 

Muziektheaterproductie “Ik noem je Sneeuw” – een verhaal van twee moeders 
 

Op 21 februari is een van de laatste voor-

stellingen van dit stuk in de Doopsgezinde 

kerk in Groningen als onderdeel van ons  

Dopers Café .  De voorstelling van Thea-

mus is een samenwerking met de project-
groep “Geloven in Samenleven” . 
 

We zien het aangrijpende verhaal van twee 

moeders, voor altijd verbonden door hun 
zonen. De ene zoon sterft op 11 september 

2001 in het World Trade Center in New 

York. De andere wordt als terrorist tot le-

venslang veroordeeld. Hun vriendschap 

wordt tot symbool, tot uitroepteken: de 

verbinding tussen een Franse moslima van 
Marokkaanse afkomst en een christelijk 

Amerikaanse. Wat aarzelend begint vanuit 

wanhoop en pijn groeit uit tot een krachtige 

stem waarmee ze samen een boodschap 

van vrede de wereld insturen. Lukt het hen 

ondanks alle culturele en religieuze ver-

schillen om deze unieke verbintenis in 
stand te houden?  

Tekst van dichteres Albertine Soepboer , op jazz geïnspireerde muziek van Bob 

Driessen, spel en zang van twee de Turkse Esra Dalfidan en de Groningse Henri-

ëtte Tukkers creëren gezamenlijk een nieuw hedendaags ritueel rondom de 

dood.  Het ritueel van de vrouwen wordt zo het ritueel van alle moeders over de 

hele wereld. 
 

Het stuk stelt vragen over de essentie van wat leven in vrijheid is, wat liefde en 

opoffering betekent, wat extremisme ontketent. En laat zien hoe de publieke 

opinie beïnvloed wordt door de media. 
Theamus werkt in deze productie samen  met de interreligieuze projectgroep Ge-

loven in Samenleven. Geloven in Samenleven bestaat uit een groep maatschap-

pelijke activeringswerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-

Katholieke Kerk en Het Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk. De doelstel-

ling van het project Geloven in Samenleven is: “Het werken aan sociale cohesie 

op plaatselijk niveau door middel van het bouwen aan duurzame relaties tussen 
mensen.”  

Samen met een live mix van videobeeld en geluid, die een koortsachtige stem-

ming veroorzaken, maken musici en zangeressen/actrices onder regie van Gerda 

Holzhaus de thematiek rond 9/11 zeer actueel. 

Daarmee sluit de voorstelling goed  aan bij het thema  “Verbindende Wijsheid”  

van het Dopers Café dit seizoen. Na een periode waarin het juist en goed leek 

meer de nadruk te leggen op wat ons scheidt in cultuur en samenleving, en het 
failliet van een multiculturele samenleving uitvoerig filosofisch en politiek werd 

verklaard en ingezet, is het nu tijd voor een nieuwe impuls van verbinding. In 

een kleiner wordende wereld hebben we elkaar nodig en mogen we gebruik ma-

ken van onze overgeleverde wijsheid en gerijpte culturele rijkdom. De bekende 

theologe Karen Armstrong wees er in haar pleidooi voor compassie al op, in hoe-
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veel culturen en wijsheidstradities er iets te vinden is over de zorg voor de bui-
tenstaander, de zwakkere. 
 

Zoals altijd zijn de bijeenkomsten van ons Dopers Café gratis toegankelijk,  al zal 

er deze keer wel een vrijwillige bijdrage gevraagd worden. Vanaf 19.30 uur bent 
u van harte welkom, er is dan koffie of thee, de voorstelling begint om 20.00 uur 
 

Na afloop van alle voorstellingen die tot stand komen dankzij subsidie van o.a. 

het Fonds Podiumkunsten, de provincie Fryslân en het VSB Fonds – een unicum 
te noemen in deze barre tijden van schaarse subsidietoekenningen – workshops 

worden georganiseerd. Hierin worden persoonlijke gevoelens van rouw omgezet 

in woord, beeld of muziek. Met het resultaat wordt een reizende tentoonstelling 

samengesteld. 

De Dopers Café commissie 
 

Maaltijden in de 40- dagen….    Dood waar is uw prikkel?   
Verbindende wijsheid in de Lijdenstijd. 
 

Een zin uit de brief aan de gemeente te Korinthe die ongelooflijk veel oproept. 

Haaks op onze werkelijkheid, waarin we op velerlei wijzen de macht van de dood 

ervaren wordt. In verdriet en pijn, in gemis, in de boosheid om wat eindig is. Om 

alles wat eerder dan ons lief is, en wij kunnen dragen, ophoudt, of wordt kapot 

gemaakt. Het is een overwinningskreet, die boven je macht als mens uitgaat. 

Hoop op de overwinning op de dood, terwijl we die hoop nauwelijks verwezenlijkt 

zien worden..Het heeft iets van David tegenover Goliath, van de dwaas die zich 
niet wil houden aan de spelregels van de logica.. En toch, het is de vraag naar de 

kracht van geloven, het antwoord op dat wat eigenlijk onbeantwoordbaar lijkt. 

Wat kunnen we in het licht van alle pijn, alle dood, alle lijden..En wat kunnen we 

niet? En wat kunnen we met elkaar en voor elkaar?  

Verschillende (werk)woorden komen boven: Het uithouden, volhouden, troosten, 

nabij zijn. Of juist niet accepteren, tegen het onvoorstelbare ingaan.. Maar ook 
verzorgen, koesteren, niet vergeten. Of vieren, noemen en bezingen, eren. Los-

laten soms, zelfs opnieuw beginnen. 

Over al deze antwoorden op wat het lijden in ons bestaan teweeg brengt willen 

we het in de zondagen naar Pasen toe hebben. En op de woensdagen daaraan 

vooraf willen we, aan de hand van gedichten, liederen en teksten, schilderend 

verbeelden wat deze teksten ons aanreiken.  
 

Na een eenvoudige maaltijd van soep en brood, 

delen we met elkaar wat ons aarzelende om-

gang met het lijden is, of kan zijn, ons ant-

woord, of onze verlegenheid… 

U bent van harte welkom om op de woensda-

gen in de lijdenstijd mee te denken, samen te 
lezen, en samen te verbeelden. En, u weet, het 

gaat niet om tekentalenten, of het vermogen 

om goed te verwoorden of te begrijpen. Het 

gaat om onze wil om te delen, onder ogen te 

zien, en elkaar te willen bemoedigen. 

Op woensdag 13, 20 en 27 februari, en op 
woensdag 6,13, 20 en 27 maart bent u tussen 

6 uur en half 8 van harte welkom in de diaconie. 
 

Jacob Kikkert en Geert Brüsewitz  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

11 

 

Vieren  
 
Hoe doen we het, en waarom? De zondagse kerkdienst is één van de kernen van 
ons samen-gemeente-zijn. Als we terugkijken in de tijd dan zien we dat e.e.a. in 

de loop van de tijd in onze kerkdiensten en vieringen aan verandering onderhe-

vig is. Zo zijn sommige gebruiken langzamerhand gegroeid. Er is bijv. aandacht 

gekomen voor symboliek. We gebruiken liederen uit verschillende tradities en is 

er af en toe een andere opstelling in de kerkzaal. Veranderingen zijn de uitdruk-

king van datgene wat we belangrijk vinden en hopen te beleven. Daarom is het 
af en toe goed om stil te staan bij de vragen naar het hoe en waarom, of het zo 

goed is of dat we iets missen, en wat we graag zouden willen met elkaar.  Het 

gaat dan -- om enkele onderwerpen te noemen -- om de vormgeving, de muzi-

kale invulling en liederen die gebruikt kunnen worden, het welkom heten van 

gasten, de plek van kinderen, de bijzondere vieringen door het jaar heen, is er 

voldoende interactie of juist behoefte aan meer stilte, enz. In de kerkenraad is 

hier in alle beknoptheid over van gedachten gewisseld.  We kwamen tot de con-
clusie dat het fijn en goed zou zijn om met een aantal gemeenteleden en belang-

stellenden dit onderwerp meer uit te diepen. Waar moet u dan aan denken? Dat 

er het komend voorjaar een viertal bijeenkomst wordt gehouden om met elkaar 

na te denken over de kerkdiensten in de meest ruime zin van het woord. Hope-

lijk leidden de gesprekken tot praktische suggesties hoe we datgene kunnen be-

houden wat we waardevol vinden, en dingen anders kunnen doen waarvan we 
denken dat ze misschien beter of aansprekender zouden kunnen. Er tekent zich 

inmiddels een klein groepje geïnteresseerden af.  

 

Heeft u interesse mee te praten over dit onderwerp? Laat het even weten. Dan 

kunnen we met elkaar een eerste datum af proberen te spreken. 

 

Ds. Geert Brüsewitz,  ds. Jacob Kikkert 
 

Opnieuw een avond 'Pizza’s, Bijbel & Bier' 
 
De eerstvolgende keer is op vrijdag 22 februari. Aanvang 18:00 uur in de Diako-

nie van de doopsgezinde gemeente.  Ook dit keer bevat programma een mix van 

theologie, literatuur, én ontspanning. We spitsen het deze keer toe op de ‘ge-

laagdheid’ van de (bijbel)teksten en de vraag; hoe lezen we teksten? Kennen we 

er bijvoorbeeld een letterlijke betekenis aan toe, of een overdrachtelijke? Of gaat 

dat samen? En waar raakt dat dan aan ons eigen leven, de maatschappij en de 
cultuur.  O ja, in de geschiedenis van de kerk wordt, wanneer men het heeft over 

de bijbeltekst, wel gesproken over een viervoudig schriftzin, vier betekenislagen 

in de teksten.  

 

Maar voor we in deze materie duiken, beginnen we met een gezamenlijke maal-

tijd (pizza’s) eventueel een pintje (bier) na afloop en daarna de gedegen inhou-

delijk discussie over geloof, leven en maatschappij (bijbel). Al wie pakweg  30 is, 
en nog geen 45 en interesse heeft, die is van harte welkom! Ken je iemand die je 

een plezier kunt doen met deze informatie, speel het door! 

 

Graag krijgen we even een berichtje als je aan deze avond deel wilt nemen.  

 

Ds. Geert Brüsewitz, ds. Jacob Kikkert 
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Verslag  Kerkenraadsvergadering van  8 januari  
 
De inleiding wordt verzorgd door ds. Jacob Kikkert. Hij is geïnspireerd door zijn 

korte verblijf in Frankrijk en leest een tekst voor over De Hoop.  Een mooie, poë-

tische tekst waarin humor en verwondering doorklinkt. 

 

Er staan diverse bespreekpunten op de agenda. Als eerste de evaluatie van de 

diensten. Belangrijke vraag daarbij is: waar gaat ons verlangen naar uit. Wat 
verlang je als je hier binnenstapt op zondagochtend?  Wordt dat nu beantwoord, 

mis je iets, komt het in de buurt? Zowel inhoud als inrichting van de kerkzaal 

worden hierbij meegenomen.   

In het gesprek hierover worden de verlangens genoemd: geraakt worden, erbij 

horen, stilte, rust, zingen/muziek, ontzag en inzicht, het samenzijn na de dienst. 

Er wordt afgesproken dat in de gemeente gevraagd wordt om hierover mee te 

praten. Vanuit  de kerkenraad geven een aantal leden aan hier ook graag aan 
deel te nemen. 

 

Een ander bespreekpunt is het partnerschap met Hamburg; vorig jaar het 25-

jarig jubileum. Het afgelopen bezoek aan Hamburg is door de deelnemers als 

zeer waardevol en inspirerend ervaren. De organisatie vraag elke keer veel inzet.  

Besloten wordt om zeker de wederzijdse bezoeken voort te zetten maar mis-
schien in een iets lagere frequentie.  Misschien is het ook mogelijk een keer al-

leen een dienst op zondagmorgen te bezoeken?  E.e.a. wordt natuurlijk met 

Hamburg afgestemd. 

 

Daarna volgen de `gewone` agendapunten waarbij nog even extra aandacht 

voor de grote belang-stelling voor de benefietmaaltijd t.b.v. de Doperse Dis, op 

vrijdagavond 11 januari Het is helemaal volgeboekt en het Dagblad van het 
Noorden heeft zr. Femmy Busscher geïnterviewd. 

 

Sjoukje Benedictus, notuliste 

 

DG jaarboekje 2013 
 

Het Doopsgezind jaarboekje 2013 is weer 

beschikbaar. 

 

Onze koster Nynke Dijkstra heeft tien exem-
plaren in voorraad. Mocht u belangstelling 

hebben voor een boekje dan kunt u een 

exemplaar bij haar aanschaffen tegen con-

tante betaling van 14 euro. 

 

Ellen van Drooge 
Secretariaat  
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Nieuws over de Doperse Dis 
 
De benefietmaaltijd voor de Doperse Dis was een groot succes. Er waren 49 gas-

ten, wethouders, gemeenteraadsleden, hoogleraren en mensen uit onze eigen 

Gemeente. De gasten hebben het erg leuk gehad en het programma was pas om 

21.30 afgelopen. Daarna hebben we met de vrijwilligers nog gegeten en daarna 

tot 24.00 opgeruimd en schoongemaakt en een dag later is dat verder gegaan. 

 
De benefietmaaltijd heeft na aftrek van de kosten €1222,70 opgeleverd. Ook 

hebben veel mensen, die niet naar de benefietmaaltijd konden komen, toch geld 

overgemaakt, op dit moment is dat €995,- en dat wordt wellicht nog meer. Als 

laatste wil ik nog noemen dat een collecte op Mennorode €??? heeft opgeleverd. 

Ons doel om zelf al het geld bij elkaar te brengen is nu al zo goed als geslaagd. 

 

De afgelopen daklozenmaaltijd was een doorslaand succes. Er waren 46 gasten 
en het was weer erg gezellig. Bij onze maaltijd heeft een dakloze jongen prachtig 

piano voor ons gespeeld. Daarnaast is het een ontmoetingsplek met veel goede 

gesprekken tussen daklozen en vrijwilligers, maar ook tussen daklozen onder-

ling. Tenslotte hebben wij van een koekjesclub nog zelfgebakken koekjes gekre-

gen. Het was moeilijk om onze gasten na een leuke avond weer de kou in te stu-

ren. 
 

Pijke Vossestein 

 

Dit is de favoriete plek  
van onze poes Sokje. Voor de bank op het gemeenteblad 

 
 

Swanhilde en Jildou de Jong 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 27 januari 

10.00 Dienst in Groningen, Wereld-

broederschapsdag  

Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Zondag 3 februari 
Ds. G.G. Hoekema 

 

Zondag 10 februari 

Dienst met koor en gemeente Gro-

ningen, ds. K. van der Werf 

 

Zondag 17 februari 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 

 

Zondag 24 februari 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 3 maart 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

 

Andere activiteiten 
 

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 

 
Vrijdag 25 januari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Zaterdag 2 februari 

13.30 GDS-beraadsmiddag 

Iedereen is welkom 
Zie uitnodiging verderop 

 

Dinsdag 5 februari 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

 

Woensdag 6 februari 
19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

 

Maandag 11 februari 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 13 februari 
19.30 Redactievergadering 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Donderdag 21 februari 

(datum onder voorbehoud) 
14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 

 

Vrijdag 22 februari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Verslag van de 
Adventsviering 

 
De Adventsviering van de Zuster-

kring in Haren vond plaats op 11 de-

cember 2012. 

Voor deze avond konden we putten 

uit de Brief van de Landelijke Zuster-

kringen, waarin ds. Christine Schlette 
een voorbeeld van een Adventviering 

had geschreven. Met enkele aanpas-

singen konden we deze overnemen. 

 

 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

15 

 

Het thema van deze avond was de dienstbaarheid van Maria, Zij hoort dat ze 
moeder gaat worden van Gods zoon en zodra ze deze boodschap krijgt is ze be-

schikbaar. Er is geen enkele twijfel. Ze reist zelfs met Jozef naar Bethlehem om 

haar burgerplicht te doen, ze is op dat moment hoog zwanger, maar Maria is be-

reid de weg die God met haar voor heeft te volgen. Ze vertrouwt er op dat alles 

goed komt.  

Dit is geen oud verhaal; zoals God onverwacht inbreekt in het leven van Maria 
kan het ook in ons leven gaan, in onverwachte ontmoetingen, ook wij kunnen 

worden als Maria, als een vrouw, die ontvankelijk is en vol vertrouwen zich be-

schikbaar stelt, niet als een slaafse onderwerping, maar die bereid is om voor de 

weg te kiezen die God met ons wil gaan; Onze Levensweg. 

Niet gemakkelijk, geloven en twijfelen, liggen voortdurend met elkaar overhoop. 

We zongen onder de orgelbegeleiding van Matty Niemeijer verschillende liederen 
met aangepaste teksten. 

 

Na de pauze was er een muzikaal intermezzo, Twee jonge meisjes Susana en 

Xenia, die in een klarinetorkest zitten speelden voor ons verschillende bekende 

kerstliedjes. 

 

Het kerstverhaal van Roely de Vries was een sprookje, dat ook het thema dienst-
baarheid aanroerde. De jonge prins wilde helemaal geen koning worden en ging 

op reis. Hij ontmoet een veerman, die hem over de rivier zet, maar als hij met 

een goudstuk wil betalen vraagt de veerman zijn brood met hem te delen. Dan 

ontmoet de prins een herder. Ben je niet eenzaam vraagt de prins, maar de her-

der zegt, ik zorg voor mijn schapen en door te zorgen kunnen we leven en laten 

leven. Zoek wie je nodig hebben en je zult weten waarheen je moet gaan. Ook 
de herder weigert het goudstuk van de prins en vraagt zijn fles wijn met hem te 

delen. De volgende ontmoeting is met een boerin, voor wie hij haar last met zijn 

paard vervoert. Zij vraagt hem zijn mantel met haar te delen, zodat ze geen kou 

lijdt. 

 

De laatste ontmoeting is met een monnik, die op 
blote voeten in sandalen naar het klooster loopt. 

Hij wil niet meerijden op het paard, want “als ik 

loop en denk maakt dit de weg kort, mijn hart 

vrolijk en mijn lichaam warm”. De monnik spoort 

de prins aan elkaar verhalen te vertellen en ge-

heimen te delen. De prins doet zijn verhaal De 

monnik vertelt over Het Koningskind, dat ons 
over het water van het leven brengt en als een 

herder voor ons zorgt, ons als een gastheer aan 

zijn tafel nodigt om brood en wijn te delen. Als 

een mantel slaat hij zijn arm om ons heen. 

“Prins doe zoals in dit verhaal en wees koning 

over ons”. 
 

Alle medewerkers aan deze adventavond werden 

bedankt.  

Een ieder werd een goede reis naar huis ge-

wenst.  

 

Gerbrig Rietema-Siebenga 
 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

16 

 

Vredesgemeente in deze tijd 
 
Op een bijeenkomst van predikanten in het voorjaar 

hield Prof. Fernando Enns een inleiding over Vredes-

gemeente in deze tijd. 

Fernando Enns is sinds 2011 hoogleraar aan het se-

minarie en aan de Vrije Universiteit met als leerop-

dracht vredestheologie. Hij is actief geweest binnen 
de Wereldraad van Kerken en was de initiator van het 

Decennium om geweld te overwinnen (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 heb ik genoemd in het gemeenteblad van december: 
‘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 vierde punt luidt:  
‘De vredesgemeente is een visionaire gemeente. Omdat zij gelooft in de 

andere werkelijkheid, namelijk die van het rijk Gods, zal zij de gegeven 

economische voorwaarden niet aanvaarden als definitief, maar blijven zoe-

ken naar alternatieven om “overvloed voor allen” toe te staan.’ 

 

De vredesgemeente zal zich nooit neerleggen bij de bestaande orde omdat zij 
verder kijkt dan die bestaande orde. Over de horizon heen ziet zij een wereld, 

een samenleving, waar alle mensen tot hun recht komen, ook in economisch op-

zicht. De overvloed die de aarde nog steeds biedt, aan voedsel, aan leefmoge-

lijkheden zullen allen ten goede komen. Het gaat daarbij niet om bezit en rijk-

dom, omdat het maar de vraag is of bezit en rijkdom tot het wezen van de mens 

behoren. Het gebruik van wat voorhanden is, het gedeelde gebruik daarvan, dat 
is de droom die de vredesgemeente heeft en uitdraagt. De vorm die daar aan 

gegeven wordt, is ondergeschikt aan die droom. Elke samenleving kan daar zijn 

eigen vorm aan geven, mits de voorwaarde overeind blijft dat iedereen deel kan 

hebben aan wat voorhanden is. De vredesgemeente zal zich dus moeten inspan-

nen om die ‘economische’ alternatieven te vinden en uit te dragen. Dat vereist 

kennis en inzicht, die soms binnen de kerk, maar ook daarbuiten aanwezig is, of 

die opnieuw geleerd moet worden. Herman Wijffels is één van die mensen die 
daarbij behulpzaam kunnen zijn. Wellicht ook sommige banken, al gaat de droom 

van de vredesgemeente verder dan het groen beleggen. Duurzaamheid mag nog 

steeds het woord zijn dat binnen deze droom, binnen die visionaire blik mag 

klinken, maar dan gericht op het behoud van alle overvloed voor allen. 

 

Gabe Hoekema 
 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

17 

 

Open Avond over ‘De Mens en de Kunst’. 
 
Op donderdag 24 januari 2013 is mevr. drs. Petra Bolhuis uitgenodigd om een 

inleiding te 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 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.  

 

Drs. Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog en heeft een filosofische praktijk 
waarbinnen zij ook pedagogische ondersteuning geeft. Daarnaast doceert zij filo-

sofie aan de Seniorenacademie /HOVO in Groningen, Drenthe en Amsterdam. 

 

Deze avond en de inleiding 

van Mevr. Bolhuis is open 

voor een ieder die er be-
langstelling voor heeft. Toe-

gang vrij. 

Aanvang 20.00 uur 

Plaats:  

De Doopsgezinde kerk, 

Nieuwe Stationsweg 1, 

Haren. 
 

Van harte welkom. 

 

Info: 
www.dgharen.doopsgezind.nl 

 
 

Open avond op 24 maart 
 

Film en kunst gaan heel vaak samen. Niet altijd. Soms is de film niet meer dan 

een commercieel product, of een gezellige, onderhoudende film. 

Maar een film kan ook zelf kunst zijn. Denk aan de film ‘Glas’ die Bart Haanstra 

maakt, zij het in opdracht van de glasfabriek in Leerdam. 

Film kan ook over kunst gaan, in welke vorm ook.  

Misschien dat u een idee of suggestie hebt, die op 24 maart kan worden uitge-
voerd. Ook de culturele commissie van de Doopsgezinde Gemeente Haren zoekt 

nog. 

Graag uw ideeën bij Geert Christians. Tel. 050 5349959. 

 

 

 

http://www.dgharen.doopsgezind.nl/
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Zusterkring 
 
7 januari 2013, onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. We waren met 14 

zusters en zoals de laatste jaren gebruikelijk, is deze middag gevuld met eigen 

inbreng. Velen hadden een verhaal of gedicht, een krantenartikel of column wat 

ze aansprak, meegenomen. Zo is het altijd weer een afwisselend programma. 

Het ene verhaal lokt het andere uit, en dus komt men druk in gesprek en zo deel 

je samen allerlei onderwerpen. De middag was weer zo voorbij. 
 

Onze volgende bijeenkomst is 11 

februari. Dan is onze gast 

zr.Saakjen van Hoorn, ouderen-

pastor.  

Naar aanleiding van het invulboek 

"Doodeerlijk" van Aaktje Wouda zal 
zij het één en ander toelichten en 

bespreken. 

Graag allen tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher  

 
 

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand december een bedrag van  

€   19,45 

De collecte na het kinderkerstfeest bracht het geweldige bedrag op van   

€   94,16 
Tevens ontvingen we twee giften van respectievelijk  € 15  en  € 10. Heel veel 

dank hiervoor!  

De eindstand van 2012 is met alle bedragen 

erbij  €  348,71. 
 

Dit is tevens het batig saldo waarmee we 

2013 beginnen. 

 

Bedankt uit naam van onze 

adoptiekinderen voor alle goede 

gaven en een 

goed en vooral gezond 2013!!!! 
 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 

 
    

 

 

 



Algemeen 

 

 

19 

Uitnodiging voor de GDS-beraadsmiddag,  

2 februari 2013 in Haren 
 

Op de vorige beraadsmiddag, op 18 februari 2012, hebben de vertegenwoordi-

gers een korte presentatie gegeven over de vitaliteit van de gemeenten in het 

GDS-gebied.  

 
Het algemene beeld was toen dat de gemeenten gelukkig nog steeds vitaal zijn, 

al maakt men zich wel zorgen over de toenemende vergrijzing en de steeds klei-

ner wordende groep van actieve (kerkenraads)leden.  

Opvallend was verder hoeveel activiteiten de verschillende gemeenten elk jaar 

weer in gang weten te zetten. Daaruit blijkt ook met hoeveel inzet, ervaring, en 

niet in de laatste plaats kennis en kunde al deze activiteiten worden bedacht en 
uitgevoerd. 

 

Op de komende Beraadsmiddag willen we daarom met elkaar nagaan hoe wij van 

elkaars kennis, kunde en ervaringen gebruik kunnen maken en nader ingaan op 

‘communicatie’. Veel gemeenten gebruiken het gemeenteblad o.a. voor de inter-

ne communicatie. Andere gemeenten maken gebruik van folders of kleine boek-
jes om geïnteresseerden te informeren over de gemeente en over doopsgezin-

den. Maar denk ook aan websites als ‘etalage’ van de gemeente. 

 

Op 2 februari is er de gelegenheid om de ervaringen op dit gebied uit te wisse-

len. Wellicht kan de ene gemeente gebruik maken van wat in een andere ge-

meente op het gebied van folders of informatieverstrekking een beproefd con-

cept is gebleken.  
Wellicht kunnen we zo van elkaar leren en ook inventariseren of er behoeft is om 

daarin wat meer gezamenlijk op te trekken! En natuurlijk nemen we ook graag 

kennis van het vele materiaal dat er al is in de verschillende gemeenten. 

 

Neem daarom materiaal mee. Bijvoorbeeld uw gemeenteblad of presentatiefol-

der, tips op het gebied van presenteren of communicatie, of wat dies meer zij. 
Zodat we elkaar wederzijds kunnen inspireren. 

 

Iedereen is welkom !!! 

 

Waar: Doopsgezinde kerk Haren 

Wanneer: 2 februari 2013 
Tijd: 13.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur 
 
 



Algemeen 
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Activiteiten  
van Buitengoed Fredeshiem 
 
 
Het vernieuwde Buitengoed Fredeshiem biedt ook in 2013 volledig verzorgde arrangementen aan, o.a. 
rond Pasen, Pinksteren en in de zomer. Ook zijn er koorweekenden rond o.a. het Gloria van Vivalde en 
Taizé. Zie onze website www.fredeshiem.nl.  
 
 
In het jubileumjaar 2011 werd vanuit Buitengoed Fredeshiem (Steenwijk) een Doperse Erfenis Tour geor-
ganiseerd. Een groep van 27 deelnemers maakte toen deze tour door Nederland. 
 
 

Doperse Erfenis Tour  
van 2 - 7 juni  
 
 
 
De vele enthousiaste reacties, die spraken over een interessante, afwisselende, uitgebalanceerde en goed 
voorbereide rondreis met een aangenaam gezelschap, heeft Fredeshiem doen besluiten om de Doperse 
Erfenis Tour voor 2013 op het programma te zetten. Nu in een iets korter programma en mede daardoor 
aantrekkelijk geprijsd. Van zondag 2 tot vrijdag 7 juni wordt deze tour aangeboden.  
 
 
Natuurlijk brengen we een bezoek aan Witmarsum en Pingjum, maar ook aan de Friese steden Sneek en 
Workum. Op dinsdag gaat de reis naar Noord Holland, met bezoek aan De Rijp, De Molengang met het 
verhaal van Leeghwater, naar Dopersduin en de Zaanse Schans. 
Na een heerlijk ontspannen dag op Buitengoed Fredeshiem varen we op donderdag naar Ameland. Hier 
zijn maar liefst drie vermaningen en er zal o.a. worden verteld over de bijzondere gemeente in Ballum: de 
Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland.  

 

 
De tour is geheel verzorgd en men verblijft op Buitengoed Fredeshiem, dat voor deze tour ideaal is gele-
gen. Henk en Cathrien van der Vegt en Anneke Bos fungeren als leiding en gids. 
 
 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u een kijkje nemen op de nieuwe website www.DoperseErfenisTour.nl. 
Een telefoontje naar Fredeshiem (0521-535100) of een email (info@fredeshiem.nl) is ook voldoende om 
meer informatie toegestuurd te krijgen. 
 

http://www.fredeshiem.nl/
http://www.doperseerfenistour.nl/
mailto:info@fredeshiem.nl
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Voorjaarsconferentie in Fredeshiem 
Op (8), 9 en 10 maart 2013 houdt Doopsgezind WereldWerk in Fredeshiem 

haar Voorjaarsconferentie  met het thema: 
 

'Slavernij, afgeschaft of actueel? 
 

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat  in Nederland de slavernij werd afgeschaft. Neder-
land speelde daarin niet altijd een fraaie rol. Wat weten wij ervan? 
 

Mevrouw Patricia Gomes verzorgt een algemene inleiding. 
In interactieve workshops verdiepen wij ons in:  De slavernij in Suriname, Slavernij, bestaat het nog?, 
Slavernij in Bijbels perspectief, Glasschilderen. 

Op zaterdagavond bekijken we een documentaire over de slavernij. 
Zondag is er een meditaiteve wandeling. 
In de viering besteden wij aandacht aan het vergroten van ons bewustzijn over ons eigen handelen in 

relatie tot het slavernij verleden. 
 

De conferentie begint zaterdag om 14.00 uur en duurt tot zondag na de lunch; desgewenst kan men 
op zaterdagmiddag vanaf 12.30 uur aan de lunch deelnemen. Vanaf vrijdagavond is er een speciaal 
programma voor jongeren (16-30 jaar).  Ook Kinderen zijn van harte welkom, voor hen is er een apart 

programma.  
 

  Zakelijke gegevens    

 
- Aanmelding vóór 1 maart 2013  a.s. bij:  Jet Visser-Romijn, Bizetstraat 1c, 2983 BC Ridderkerk, 
  tel. 0180-419952, e-mail: jetromijn@hetnet.nl.  

        Voor jongeren: jdvg.doopsgezind@gmail.com    
 

- Bij aanmelding a.u.b. vermelden: naam, adres,  tel.nr. e-mailadres, tijd van aankomst en vertrek, 

  eventuele dieet- of andere wensen, voor  kinderen en jongeren tevens de leeftijd. 
 
Na de aanmelding krijgt men uiterlijk een week voor de conferentie het definitieve programma toege-

stuurd.  
 

- De kosten bedragen voor kinderen € 15,- en voor niet werkende jongeren € 25,-.    
        Volwassenen betalen naar draagkracht € 50, € 75 of € 90 ( het laatste bedrag is dekostprijs).        
      -  Betaling op girorekening 78.68.80.333 t.n.v.   Doopsgezind WereldWerk, Deventer 

        o.v.v. Conferentie Fredeshiem 2013 en de  naam(en) van de deelnemer(s). 
      - Indien de kosten een probleem zijn, kunt u  contact opnemen met penningmeester Roel    

        Meihuizen, Postbus 803, 7400 AV Deventer, tel. 0570-635283, roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl. 

 

      -Adres van het Doopsgezind  Broederschapshuis: 
       'Buitengoed Fredeshiem', Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult, tel. 0521-535100 

 

mailto:roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl
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AMSTERDAM CENTER FOR RELIGION, PEACE & JUSTICE STUDIES  
 
(Doopsgezind Seminarium, VU Faculteit Godgeleerdheid) 

Apartheid in Suriname? 
Towards Ecumenical Solidarity  

and “Just Peace”  

for Indigenous People 

Mrs. Sarah Augustine 

Assistant Professor of Sociology at Heritage University Se-
attle (U.S.A.) 

Working on the Yakama Indian Reservation, Toppenish 

PUBLIC LECTURE and DISCUSSION 

In 2012 the World Council of Churches adopted a statement to denounce the „Doctrine of Discov-
ery“, a body of law and policy that hurts indigenous peoples around the globe. Since 2009, many 
WCC member churches have demonstrated solidarity by adopting policies that repudiate the Doc-
trine.  This is a start – while the struggle for food, water, land, and survival for the Wayana people in 
Suriname continues, because their rainforest homelands are threatened by resource extraction.   

The presentation will explain the socio-political situation, the historical context of the „Doctrine of 
Discovery“, as well as its current applications related to land tenure in Suriname. The mandate and 
strategy the Wayana people have adopted to opposethese policies will be explored. 

Sarah Augustine provides first-hand information and experience. Her visit is part of a preparatory 
process towards presentiung the „case“ to the Assembly of the WCC in Busan/Southkorea Okt. 2013. 

 

Wednesday, 30 January 2013, 15.00-17.00 
VU Universiteit Amsterdam, BelleVu, 0H54 

 



Jeugd en Jongeren 
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Regioweekend  
26 en 27 januari 
 

In Groningen en Drenthe vinden de weekenden op wisselende locaties plaats. Is 

je mailadres bij ons bekend of ben je lid van de hyves, dan ontvang je iedere 

keer ongeveer twee weken voorafgaand aan het weekend een herinneringsmail-

tje. Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan het weekend. De kos-
ten voor een weekend bedragen € 10. 

Locatie deze keer: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen. 

Aanvang 17.30 uur. 

Voor informatie en opgave kijk je op www.dgregioweekend.hyves.nl  of neem je 

contact op met Yvette Krol,  yvettekrol@hotmail.com  of 06-14111847 

 
 

 

http://www.dgregioweekend.hyves.nl/
mailto:yvettekrol@hotmail.com


 
 

 

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 20 februari 2013. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 13 

februari 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,  

jantienadurksz@home.nl  

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

