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Wijsheid en lijden 
door Heleen Kieft-van der Sande  

 

We bevinden ons nu in de 40-dagentijd of lijdenstijd. Een voorbereidingstijd op 

het Paasfeest. Een tijd van bezinning. Bezinning op allerlei levensvragen, op ons 

eigen leven of op ons geloof. 

 

Een levensbeschouwing of geloof is bepalend voor de wijze waarop we tegen de 

wereld en ons leven aankijken. Bepalend voor de beslissingen die we nemen. Het 

leven is vol momenten waarop we keuzes moeten maken. Welke keuze we ma-

ken zal dus vaak afhangen van onze levensbeschouwing, van de waarden en in-

zichten die we hebben, van onze wijsheid. Wat is wijsheid? 

Onze wijsheid hangt in ieder geval samen met onze levensbeschouwing of geloof. 

Zo heeft de cultuur waarin we leven een andere wijsheid dan bijvoorbeeld het 

christelijk geloof. In de huidige cultuur worden bepaalde dingen hoog gewaar-

deerd, zoals kennis, diploma’s sport, aanzien, carrière. We zien dan ook om ons 

heen dat mensen dat belangrijk vinden en ervoor kiezen hierin wat te bereiken 

en prestaties te leveren. 

 

Jezus laat ons een andere wijsheid zien. Deze heeft niets te maken met kennis, 

prestatie of succes, maar hangt samen met een ‘vertrouwen op God’. 

 

Ieder mens heeft er behoefte aan erkend te 

worden, als waardevol gezien te worden. Wat 

kan ons het gevoel geven waardevol te zijn, 

ondanks alles? Als we de ervaring hebben dat 

we er toe doen, kunnen we ook onszelf 

respecteren. We mogen geloven dat God  

van mensen, Zijn schepselen, houdt. 

Onze waarde hangt bij Hem niet af van  

wat we presteren of bereiken. We hoeven  

onszelf voor God niet te bewijzen. Door de relatie met God, door Zijn liefde te 

ontvangen en te beantwoorden, krijgt ons leven zin. Als we op God vertrouwen, 

geeft dat richting aan ons leven. 

Maar hoe kun je van iemand houden die je nooit gezien hebt? Toch is dat moge-

lijk. We hebben God immers leren kennen door Jezus. Uit de bijzondere verhalen 

die Jezus vertelt, zoals bijvoorbeeld ‘De barmhartige Samaritaan’ of ‘De verloren 

zoon’.  Allemaal verhalen waaruit blijkt Wie God is. Jezus leert ons: ‘God lief te 

hebben en onze naaste als onszelf’. Voor ons misschien overbekende woorden, 

maar niet zo gemakkelijk te verwezenlijken.  

 

Wat deze woorden inhouden heeft Jezus in zijn leven laten zien. Hij identificeert 

zich helemaal met Gods liefde en met de nood van mensen.  

Hij geneest zieken, zoekt mensen op die door de samenleving afgeschreven zijn. 

Hij is er voor wie hem nodig hebben. 
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Een kenmerk van Jezus leven is zijn ‘lijden’.  

Al gauw wordt het duidelijk dat hij in deze wereld ongewenst is vanwege zijn 

woorden en daden. Zijn boodschap is dat Gods Koninkrijk is begonnen en hij no-

digt mensen uit mee te werken aan dit Rijk van vrede en gerechtigheid. Maar op 

deze uitnodiging wordt niet echt ingegaan. Mensen willen vaak liever werken aan 

hun eigen koninkrijk. 

De conflicten met de religieuze en politieke autoriteiten worden steeds groter en 

het loopt tenslotte uit op Jezus’ dood. Zelfs zijn vrienden met wie hij alles deelt, 

laten hem uiteindelijk in de steek. De mens die mensen verandert, die weer 

nieuwe hoop geeft op een betere wereld, wordt afgewezen en gedood. Zijn ster-

ven kunnen we niet los  zien van de weg die hij tijdens zijn leven gegaan is. 

 

Een sterven dat ook nog vrijwillig wordt aanvaard. Is dat niet het toppunt van 

dwaasheid? Het past inderdaad niet bij ónze wijsheid. Maar God heeft nu een-

maal een andere wijsheid dan wij. “Want het dwaze van God is wijzer dan de 

mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen” (1 Kor. 1:25). Wat 

voor ons een geheim is, is de verborgen wijsheid van God. 

Een wijsheid die voor mensen heil brengt. Dit heil, Zijn koninkrijk, komt mis-

schien niet zoals wij dat zouden wensen of kunnen begrijpen, maar het vertrou-

wen erop geeft ons kracht om die weg te kiezen en te gaan. 
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Wat leven gelukkig maakt 
door ds. Jacob Kikkert 
 

 

Psalm 8 

2 HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 
U die aan de hemel uw luister toont – 

3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen 

bouwt u een macht op tegen uw vijanden 

om hun wraak en verzet te breken. 

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door u daar bevestigd, 

5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 

6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd: 

8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 

9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 

10 HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 

 
Psalm 8 vertolkt een gelukservaring: een 

diep, en misschien wel huiverend besef, 

dat er een onbegrijpelijk groot bezield 

verband is waarin je opgenomen en ge-

kend wordt, het universum van een Gij, 

een tegenover, iemand met een naam.  
 

Kun je dit met de psalmist meezeggen? 

Ben je gelukkig? Meestal vragen we niet 

aan elkaar of we gelukkig zijn. Onze doch-

ter  vindt dit eigenlijk maar een heel ver-

velende vraag als zij ernaar gevraagd 
wordt. We vragen liever: ‘hoe is het met je?’ En het antwoord is dan nooit, net 

zomin als dat wordt verwacht: ‘slecht’. Meestal antwoorden we  ‘goed, en met 

jou?’ Wanneer ben je gelukkig? Ik denk dat je je redelijk gelukkig kunt noemen 

als je er min of meer in slaagt te leven met alle tegenstellingen in jezelf. En 

vooral als er een paar mensen zijn die je goed vinden, zoals je bent. Die je aan-

vaarden. We weten dat een gelukkige jeugd geldt als de best mogelijke toerus-

ting voor het leven; maar welke jeugd is volstrekt gelukkig?  
 

Op latere leeftijd realiseer je je vaak pas hoe opvoeding - bijvoorbeeld spannin-

gen in het gezin of tussen je ouders - je beïnvloed heeft. Of andersom, wat je te 

danken hebt aan de onvoorwaardelijke trouw van je ouders - dat komt gelukkig 

ook voor. Gelukkig ben je als het je lukt door daar bovenuit te groeien - en je 

door vallen en opstaan en veel geduld leert accepteren wat je niet kunt verande-
ren. De ene mens is daar beter voor toegerust dan de andere. Tegelijkertijd is 
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ons mens-zijn bepaald door fragiliteit, broosheid en kwetsbaarheid. De scheids-
lijn tussen wat we als geluk - of niet - ervaren is soms maar zo dun als één ei-

witmolecuul dat kromstaat in een chromosoom, een geschiedenis die je leven 

lang bijblijft, verlies dat je plotseling overkomt, of een ongeluk met blijvend li-

chamelijke gevolgen. Een woord als ‘gelukkig’, of zijn tegenpool ‘ongelukkig’, is 

daarom te eenvoudig, te eenduidig, om onze ingewikkelde levens te typeren. 

 
Wel denk ik dat het een belangrijke geluksfactor kan zijn, in het leven van men-

sen, als zij bij iets groters behoren dan bij hun familie, zoals vrienden, kinderen, 

partner. Horen bij een politieke partij is voor sommigen een bron van inspiratie. 

Het nastreven van een politiek ideaal samen met vele anderen, opgenomen zijn 

in een vredesbeweging, meedoen aan de fietsbeklimming Alpe d’HuZes,  verbon-

den zijn met een geloofsgemeenschap, dat geeft mensen een wijder horizon, 
verbindt mensen met grotere en evidente doelstellingen, die soms ook opwegen 

tegen persoonlijke momenten van ongeluk.  Het geluk heeft dan te maken met 

mee te kunnen doen, mee te groeien, deel uit te maken van een bezield ver-

band. Een dergelijke ervaring, die van je opgenomen weten in een bezield ver-

band, dat bezingt psalm 8. 

 

Als ik de hemel schouw, 
zon maan sterren daar gewrocht: wie zijn wíj dan 

dat aan ons gedacht zou worden, mens wie ben je 

dat je wordt geweten? 

Godendochters zijn wij en zonen gekroond met onzienlijke kronen, in ver-

fijnde lichamen gekleed. 

En heel de aarde uitgespreid aan onze voeten tot in de verste verten, 
dat wij haar behoeden. 

(uit: 150 Psalmen vrij van H. Oosterhuis) 

 

De psalmen, zelf in een gemeenschap ontstaan, stichten gemeenschap met al 

degenen die eeuwen eerder de woorden en zinnen ervan in de mond hebben ge-

nomen, hun verlangen, verwondering en gevoelens ermee hebben uitgedrukt,  
ermee hebben gebeden en gevloekt, hun eenzaamheid hebben verwoord, en ge-

zocht hebben naar wat grond onder de voeten is. Weten van deze verbonden-

heid, van toebehoren aan hemel en aarde en alles en allen - die Psalm 8-

ervaring, die intuïtie ‘dat aan je gedacht wordt’, ‘dat je wordt geweten’,  dat 

heeft voor de psalmist te maken met gelukservaring: Je kijkt naar de hemel, 

daar sta je - sterrenstelsels hoog boven je uit, en duizelend weet je, durf je te 

weten, dat jij even exact en liefdevol in het heelal bent gedacht als de maan en 
de sterren. Dat je kunt zeggen: ‘ik wil niet nergens bij horen, maar ik wil ver-

bonden zijn, ik wil niet gescheiden zijn, afgescheiden, afgezonderd, overgelaten 

aan mezelf, onvindbaar, weggeraakt, ver weg geraakt, vervreemd’.  

 

Tegenover die gelukservaring staat een andere werkelijkheid. De theoloog Paul 

Tillich noemt die werkelijkheid ‘zonde’. Hij bedoelt daarmee: de ervaring in ge-
scheidenheid van jezelf en anderen te leven, vervreemd te zijn van het leven 

zelf, in leegte, herkomst en doel verloren. Dat is zonde. Nu kan het zo zijn dat je 

gescheidenheid, je onmacht, je vervreemding, al dat in bijbelse taal ‘zondige’, - 

misschien wél jouw laatste woord is, maar het is niet de laatste waarheid. Het is 

niet het laatste woord óver jou, als mens.   

 

Dat is aan het bezield verband dat appèlleert aan het diepe weten van mensen - 
dat oeroude bijbelse besef dat opklinkt uit de psalm, dat op je toekomt en tege-

lijkertijd het diepe weten in jezelf is: wij, het universum en ik, zijn vanuit het-
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zelfde woord gedacht, en geroepen dat besef van verbonden-zijn met hemel en 
aarde en alles en allen, uit te leven, ieder op zijn of haar wijze.  

 

We kunnen die woorden beamen, ze in protest van ons wegstoten, er afkeer van 

hebben, ons er ongelukkig of gelukkig bij voelen, erdoor geconfronteerd worden 

met wat in ons is. Wat er ook gebeurt, het huis van de psalm eenmaal binnenge-

gaan betekent ruimte scheppen voor jezelf waarin je je kunt bewegen, ademha-
len, bidden, vloeken, vragen, en die je verlaat als een ander mens. Je ziet jezelf 

en de wereld met andere ogen. Deze ervaring wordt misschien daarna weer 

gauw vergeten, maar in het verborgene blijft ze vrucht dragen.  
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KERKDIENSTEN 
EN ACTIVITEITEN 
 
 

 

Zondag         24 februari 

10.00 uur     Ds. J.H. Kikkert 
10.00 uur      Keien  

 

Maandag       25 februari  

19.30 uur      Doopsgezind koor   

19.30 uur      Cursus Doperdom     

Dinsdag         26 februari   
18.00 uur      Jongermaaltijd 

                    +programma   

Woensdag     27 februari     

18.00 uur      vastenbijeenkomst    

Donderdag     28 februari       

20.00 uur      Broederkring 

Zaterdag       2 maart 
14.00–16.00uur Openstelling Kerk 

  

Zondag    3 maart 

10.00 uur     Ds. G.J Brüsewitz 

                   

Maandag   4 maart 
19.30 uur   Doopsgezind koor 

19.30 uur      Cursus Doperdom 

Dinsdag         5 maart 

10.00 uur      Koffiemorgen 

14.30 uur      Wijk Vinkhuizen 

19.30 uur      Kerkenraadsverg.  
Woensdag     6 maart 

18.00 uur      Vastenbijeenkomst 

Donderdag    7 maart 

19.30 uur      Leerhuis 

Vrijdag          8 maart 

20.15 uur   Gitaristenpodium 

                    Rafael Aguirre 
Zaterdag       9 maart   

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag   10 maart 

10.00 uur    Ds. G.J. Brüsewitz 

             Keien 
                     

Maandag       11 maart 

19.30 uur      Doopsgezind koor 

19.30 uur      Cursus Doperdom 

Dinsdag        12 maart 

18.00 uur      Mennomaaltijd 

19.00 uur    Jongerenprogamma 
Woensdag     13 maart 

18.00 uur      Vastentijdbijeenkomst  

19.30 uur      Redactie Gemeenteblad 

Donderdag    14 maart 
19.30 uur      Meditatie 

Zaterdag      16 maart 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag       17 maart 

10.00 uur    Ds. R.P. Yetsenga                   
                

Maandag     18 maart 

19.30 uur    Doopsgezind koor     

19.30 uur    Cursus Doperdom  

Dinsdag      19 maart                  

17.45 uur    Doperse Dis        
Woensdag   20 maart                  

14.30 uur    Wijk Paddepoel/Selwerd           

18.00 uur    Vastentijdbijeenkomst 

Donderdag  21 maart                 

19.45 uur    Dopers Café,  Minneke  

Schipper ‘Overal Adam en Eva’ 

Vrijdag        22 maart                 
20.15 uur    Concert Vocaal Ensem-

ble  

Zaterdag     23 maart                

14.00-16.00uur  Openstelling Kerk 

 

Zondag 24 maart 
10.00 uur  Palmzondag 

Ds. G.J. Brüsewitz en Ds J.H. Kikkert 

m.m.v. Doopsgezind koor 

10.00 uur    Keien 

 

Maandag 25 maart 
19.30 uur    Doopsgezind koor 

19.30 uur    Cursus Doperdom 

Dinsdag       26 maart 

18.00uur     Jongerenmaaltijd +  

                  Programma 

Woensdag   27 maart 

18.00 uur    Vastentijdbijeenkomst 
 

Donderdag 28 maart  

19.00 uur Avondmaaldienst 

  Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag  
19.00 uur  Remonstrantse kerk 

  Ds. J.H. Kikkert 

Zaterdag 30 maart  

Paasnacht project “Lichtlopers” 

Zondag       31 maart 

08.30 uur   Paasontbijt 

10.00 uur   Paasdienst 
                  Ds. G.J. Brüsewitz 

                  Keien  
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Palmzondag: Tina Haut treedt toe op haar belijdenis tot 
onze gemeente 
 
Op zondag 24 maart, Palmzondag, zal in een feestelijke 

dienst Tina Haut op grond van haar belijdenis toetreden 
tot onze gemeente. Ons koor verleend medewerking aan 

de dienst, de gemeente Haren viert weer de dienst met 

ons mee, en alle kinderen van Haren en Groningen, on-

der wie Farshad (de zoon van Tina),  maken met hun 

Palmstok de dienst extra feestelijk.  

 
Wees welkom in de dienst om Tina in ons midden te 

verwelkomen! 

 

 
 

 

Dopers Café in februari en maart 
 
Had u al de 21e februari in uw agenda gezet? Dan is er de indrukwekkende voor-

stelling ‘Ik noem je sneeuw’, erkenning en herkenning over geloofsgrenzen 

heen. De kerk is om 19.30 uur open de voorstelling begint 20.00 uur.  

21 maart staat ons Café in het teken van het boek Overal Adam en Eva van       

Mineke Schipper. 

 
Adam en Eva zijn de eerste voorouders in het scheppingsverhaal van joden, 

christenen en moslims. Rabbi's, priesters, kerkvaders, imams, kolonialen, missi-

onarissen, migranten en moderne media verspreidden dit verhaal in eigen vari-

anten over de hele wereld. Schepping, paradijs, slang en zondeval hebben in alle 

windstreken vertellers en kunstenaars geïnspireerd. Over deze rijke verhaal- en 

beeldtradities in de drie religies schreef Mineke Schipper een intrigerend boek. 
Een boek voor alle nazaten van Adam en Eva: gelovig en ongelovig, onwennig, 

nieuwsgierig of wantrouwig. www.overaladameneva.nl  

 

Mineke Schipper was ook te gast bij Wim Brands, het boekenprogramma van de 

VPRO.  Het boeiende interview geeft ook een mooi beeld van dit intrigerende 

boek en de schrijfster. In ons seizoen van verbindende wijsheid is een verslag 

van de verwevenheid van  oorsprong- en wijsheidsverhalen zeker op zijn plaats. 
Ook op 21 maart bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie 

of thee, om 20.00 uur begint de avond.  

 

 

'Pizza’s, Bijbel & Bier' 
 

De eerstvolgende keer is op vrijdag 22 februari.  Aanvang 18:00 uur in de Dia-

conie van de doopsgezinde gemeente.  Ook dit keer bevat programma een mix 
van theologie, literatuur, én ontspanning. We spitsen het deze keer toe op de 

‘gelaagdheid’ 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.   

 

http://www.overaladameneva.nl/
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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 

 
 

 

Thema-avond 
 

Bij de thema-avond op 5 februari jl. over het Jezus gebed in de Russisch Ortho-

doxe kerk waren rond de 10 belangstellenden. 

Als vervolg op de interesse over de kloosters zal er een lezing georganiseerd 

worden over de kloosters en de monniken van de heilige Athosberg 

op: di 26 februari 2013 om 19.30 uur in de Orthodoxe Kerk aan de Ganzevoort-
singel 2 te Groningen. 

Een ieder is welkom die interesse heeft in dit onderwerp. 

  

Saakjen van Hoorn  
 

 

Vastenmaaltijd en schilderen 
 

De komende weken is er opnieuw de gelegenheid om samen de voorbereidings-

tijd naar Pasen, de 40-dagentijd, op bewuste wijze mee te maken. Evenals vorig 

jaar besteden we een aantal woensdagavonden aan het lezen van de bijbeltek-

sten voor de aankomende zondagse kerkdienst. Dit jaar staan we stil bij een 

aantal psalmen. We wisselen van gedachten over de teksten, de betekenis ervan 
voor ons en de wereld waarin we leven. Vervolgens verbeelden we dat met el-

kaar in een schildering die dan op de zondag centraal zal staan in de dienst. 

 

Het thema van onze bijeenkomsten is een zin uit de brief 

aan de gemeente te Korinthe;  ‘Dood, waar is uw prikkel 

?’ (1 Kor 15:55). Een zin die veel oproept. Op velerlei 
wijzen ervaren we immers de macht van de dood in ver-

lies en eindigheid van alles wat ons lief is. In de brief aan 

de gemeente te Korinthe verwoordt deze zin een ver-

trouwen dat boven je macht als mens uitgaat. Het is de 

vraag naar de kracht van geloven, het antwoord op dat 

wat eigenlijk onbeantwoordbaar lijkt. Wat kunnen we in 
het licht van pijn, lijden en verlies? En wat kunnen we 

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

schillende (werk)woorden komen boven: Het uithouden, 

volhouden, troosten, nabij zijn. Of juist niet accepteren, 

tegen het onvoorstelbare ingaan. Of ook verzorgen, 

koesteren, niet vergeten. Of vieren, noemen en bezin-

gen. Loslaten soms, zelfs opnieuw beginnen. 
 

Psalmen zijn teksten bij uitstek waarin deze woorden klinken. Wie de ruimte van 

de psalmen binnengaat, betreedt een wonderlijke wereld. Vol intieme woorden 

van vertrouwen maar soms ook gevuld met dodelijke stiltes die weer overgaan in 
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heftige protesten, een scherpe schreeuw om recht,of de ervaring verwoorden 
gedragen te worden, door alles heen. 

 

Iedere woensdagavond in de Lijdenstijd in de Diaconie van de doopsgezinde 

kerk. Iedereen, ook van buiten de doopsgezinde gemeente Groningen, is wel-

kom! Aanvang 18:00 uur met een eenvoudige soep en een broodje. Om 20:00 

uur sluiten we weer af. U bent ook welkom als u maar een enkele keer wilt mee-
doen!!!   

 

Ds. Geert Brüsewitz, ds. Jacob Kikkert 

 
 
 

Leerhuis 7 maart:  In het teken van de vastentijd… 
 
Hoe gaan we om met tegenslag? Wat gebeurt er met ons als niet meer dat kun-

nen wat we altijd konden, en onze plek tussen de anderen ineens zo anders 

wordt?  In ‘Onderweg’ onze spirituele reisgids vertelt Jeanet van Woerden hoe ze 

door ziekte ineens helemaal op zich zelf wat teruggeworpen en hoe ze daarmee 

langzaam leerde omgaan. Vooral de dagboeknotities van Etty Hillesum hielpen 

haar daarbij. Het zoeken naar een nieuw evenwicht, een nieuwe bon van kracht, 
en leren anders naar zich zelf te kijken.  

In de vastentijd willen we haar aandeel in de reisgids bekijken en stukken lezen 

van Etty Hillesum. Ontdekken wat Jeanet ons aanreikt: Hoe het leven soms niet 

over doen gaat, maar vooral over zijn…  

Iedereen die mee willen denken en uitwisselen is om 19.30 uur van harte wel-

kom in de diaconie.. Heeft u het boek niet, en daardoor de teksten niet, laat het 
dan even weten! 

 

Ds. Geert Brüsewitz  
 
 

 

 

Vervolg op de meditatiebijeenkomsten 
 
In de afgelopen weken zijn we als ondersteunende groep voor  meditatie in onze 

gemeente bij elkaar geweest om na te denken over hoe we verder gaan. We 
hebben besloten voor alsnog verder te gaan met een vorm van Lectio Divina. 

Een meditatieve vorm van tot je nemen van bijbel- en andere wijsheidsteksten. 

We zijn degenen die het evaluatieformulier invul-

den en zo met ons meedachten dankbaar voor de 

aangereikte ideeën en suggesties. Punten van  

aandacht zijn het tijdstip en de duur van de medi-
tatieve bijeenkomsten en de verbinding van medi-

tatie met wat er verder in de gemeente gebeurt.  

Wat het tijdstip betreft willen we het voor eerst 

even laten bij het nu gekozen tijdstip, de vroege 

avond. We sluiten niet uit dat we na april ook 

eens een ander tijdstip willen proberen. Bijvoor-

beeld de ochtend, of het eind van de middag, om ook werkers de gelegenheid te 
geven mee te doen. Heeft u voor andere tijdstippen belangstelling, laat het dan 

zeker weten! 
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Wat betreft de verbinding met wat er verder gebeurt in de gemeente: we willen 
bezien of het mogelijk is een van de diensten die er maandelijks zijn, en iets me-

ditatiever karakter te geven. iets meer ruimte voor stilte, voor gebed. Misschien 

ook een andere plek voor orgelspel, muziek als meditatief middel. Een andere 

omgang met de Bijbelteksten. 

 

Wat betreft de meditatiebijeenkomsten die nu volgen: die zijn vastgesteld op 14 
maart en 11 april. Inlopen om 19.15, van 19.30 tot 21.00 meditatie.  Om ook op 

deze bijeenkomsten de verbinding naar de gemeente te leggen, willen we als 

onderwerp voor de Lectio een tekst nemen die de zondag daarna centraal zal 

staan in de viering. Een korte , meditatieve tekst, om zo te ervaren dat je op 

heel verschillende manieren de werkelijkheid van een tekst tot je kunt nemen. 

Luisteren, bespreken, overdenken, verinnerlijken.  
 

We hopen dat u op 14 maart en 11 april mee komt doen om samen te medite-

ren. Zoals sommigen opmerkten in de evaluatie: Samen mediteren is ook weer 

anders dan alleen, in alle rust, thuis misschien, en het voegt daarmee ook weer 

iets toe! 

 

Wees welkom! 
 

 
 

Maslenitsa of Vastenavond op 16 maart samen met de 
Orthodoxe Kerk 
 
De parochie van de Russisch Orthodoxe Kerk Groningen en hun geestelijkheid, 

vader Onufry en vader Jewsewy, nodigen ons van harte uit voor het bijwonen 
van de Maslenitsa / Vastenavondviering  aan het begin van het Grote Vasten 

voorafgaand aan het Orthodoxe Pasen op 5 mei.  

De Orthodoxe kerk viert Pasen namelijk later, en dat betekent dat de Vasten-

avond ofwel Maslenitsa ook later valt en wel op zaterdag 16 maart. Het is aan 

de vooravond van Vergevingszondag, waarop men elkaar in de kerk vraagt :" 

Vergeef mij en bid voor mij " aan het begin van de Grote Vasten ( 17 maart tot 5 
mei ). Aan de Ganzevoortsingel 2, in de Orthodoxe kerk van Groningen wordt 

aan de vooravond van dit vasten op 16 maart, Vastenavond, om 17.30 uur een 

vesper gehouden. Na deze vesper is er dan meestal een traditionele gezellige 

avond, boven de kerk. 

Dit jaar zal op 16 maart 2013 om 19.00 uur, de traditionele viering bij ons in de 

Mennozaal een vervolg krijgen. Een gezellig samenzijn met blini’s (pannenkoek-

jes), met voordrachten, met muziek, poëzie, dans en klederdrachten van diverse 
landen. 
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In verband met de herdenking van '400 jaar Rusland-Nederland betrekkingen' 

zal de avond een extra feestelijk karakter hebben. De avond is in onze kerk, en 

dat vinden we erg mooi, want we een stukje gedeelde geschiedenis hebben: wa-

ren er niet ook ook veel dopersen in de Oekraine, en in Rusland, tot ver achter 

de Oeral. Maar we hebben ook een heden! Omdat we elkaar wat leren kennen in 

Groningen, en samen met de orthodoxe kerk hier twee diaconale projecten  in 
Odessa ondersteunen. Er wordt op de avond aandacht aan deze projecten ge-

schonken, voor kinderen met het syndroom van Down en voor kinderen met 

kanker. De financiële opbrengst van deze vastenavond , waarvoor we een bijdra-

ge vragen, is voor deze doelen bestemd. 

 

Globaal programma:  
 

17.30 Vesper aan de Ganzevoortsingel, 

waarbij we van harte zijn uitgenodigd. 

 

 

19.00  Maslenitsa / Vastenavondviering 

met meegenomen blini/pannekoekjes, sa-
lades, hapjes en drankjes (alles zonder 

vlees , maar wel met zuivelproducten,vis 

en ei). Er zal in het kort vertelt worden 

over de maslenitsa, ons project voor 

Odessa en onze interkerkelijke samenwer-

king t.b.v. onze naasten als praktisch christendom en als getuigenis van samen 
christenzijn 

 

De avond begint met een aanbieding van een traditioneel Russisch welkom met 

brood en zout voor de 3 voorgangers. Daarna wordt dit verdeeld onder de aan-

wezigen en begint ook het programma met traditionele Russische dans in kos-

tuum, muziek met saxofoon en begeleiding, pianospel en voordrachten van korte 
verzen van Russische en Nederlandse klassieken. De avond wordt afgesloten met 

het zingen van speciale Russische gezangen voor de paasnachtdienst. 
 

En… natuurlijk zou het mooi zijn als er van doperse kant ook voordrachten zou-

den kunnen komen, als er muziek is, en traditionele hapjes. We horen heel graag 

wie er mee wil helpen om deze avond gastheer of gastvrouw te zijn, en ook als 
mensen iets willen maken, of ideeën hebben voor een ‘doperse’ inbreng! 

 

We verheugen er ons op! 

 

Namens de voorbereidingsgroep in oprichting, 

Jaap Brüsewitz, Ellen van Drooge, Geert Brüsewitz  en Jacob Kikkert 
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Diaconale aandacht voor projecten die u inbrengt! 
 

Zoals misschien al bekend is, proberen we met ons dia-

conale fonds te ondersteunen waar nodig. We hebben 
een aantal ‘pleeg’kinderen in Zuid Amerika, die we met 

hun familie ondersteunen naar opleiding en werk. In 

Bosnië helpen we een aantal meisjes bij een opleiding 

via de kerkelijke gemeente in Sanski Most, we doen 

mee aan het rooster van de ADS voor diaconale en vre-

desdoelen dichtbij en verder weg,  en we hebben zo 
onze vaste aandachtsvelden, zoals de Open Hof of de 

voedselbank. Dit jaar is ons jaarproject een gezamenlijk 

project met de Orthodoxe kerk in Groningen voor kinderen in de knel in Odessa, 

de Oekraïne. Daarnaast weten we dat er ook velen in onze gemeente zijn die zelf 

een eigen verbinding hebben met een goed doel, zoals broeder Hoogenberg met 

zijn eigen initiatief voor een optreden van Sinterklaas in Brokopondo.  Afgelopen 
december helaas voor het laatst!  Vanuit de diaconie willen we heel graag onze 

onderlinge betrokkenheid vergroten door dit van elkaar te weten en vanuit de 

gemeente dan gezamenlijk te ondersteunen met een collecte in de dienst. 

 

Daarom doen we in dit gemeenteblad nogmaals een oproep en een aanbeveling 

om ons te betrekken bij een eigen betrokkenheid of initiatief op het diaconale 

vlak. We maken dan ruimte op ons collecterooster en delen in de dienst, via de 
aanbeveling voor de collecte, een stukje van wat er in en om en vanuit onze ge-

meente gedaan wordt!  

 

Spreek ons aan! 

 

De Diaconie bestaat uit: Gerrit Koopmans, Rudy van Kalker, Heleen van Til, 
Romkje Veenstra, Geert Brüsewitz, en Anneke Toxopeus en Anne van der Meer( 

Deze beide laatsten verlaten binnenkort onze diaconie, na jarenlange inzet en 

betrokkenheid!)  
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Verslag  Kerkenraadsvergadering van 5 februari  2013 
 
De inleiding wordt verzorgd door br. Rudy van Kalker; hij leest een gedicht voor 

uit de Gemeindebrief van Noordwest Duitsland: ‘Es geht nicht an’. 

 

De Kiezels en Keien staan als eerste bespreekpunt op de agenda. Tineke Wolters 

is bereid gevonden het leidingteam te versterken. In eerste instantie tot de zo-

mer.  Het programma tot de Pasen is afgesproken. Voor de planning van de peri-
ode daarna zal ook bij de ouders gepolst worden wanneer de kinderen aanwezig 

zullen zijn. Tevens zal er gewerkt worden aan een opvangrooster.  

 

Het tweede bespreekpunt is de Doperse Dis. Dit verloopt naar tevredenheid en 

ontvangt veel enthousiaste reacties. Het is een wederkerige activiteit waarin het 

geven én ontvangen naar voren komen. De benefietmaaltijd op vrijdag 11 janua-

ri was een groot succes; veel gasten, goede gesprekken,  heerlijk eten onder be-
geleiding van het pianospel van Huug Hartog. Er is door de vrijwilligers bergen 

werk verzet. 

De plannen voor voortzetting van de Doperse Dis worden besproken. In juni 

staat de evaluatie van het eerste jaar van de Doperse Dis op de KR agenda. 

 

Daarna volgen de ‘gewone’ agendapunten en lopende zaken: Enkele punten 
daarvan: Er komt binnenkort een deskundige van de firma Marcussen voor on-

derhoud van het orgel. 

In de vastentijd zijn er weer woensdagavondbijeenkomsten; er wordt dan 

gewerkt aan een vastendoek en aandacht besteed aan de overdenking van de 

daaropvolgende zondag. Het thema is `Dood waar is uw prikkel?`.   

Er is weer een Lichtlopersproject in de nacht voor Pasen, voor jongeren.  

Voor het paasontbijt zijn nog vrijwilligers nodig voor de organisatie.   
Er is een uitnodiging van de Russisch Orthodoxe kerk voor een gezamenlijke vie-

ring aan het begin van de vasten op 16 maart, en deze bijeenkomst zal daarna 

voortgezet worden in de Mennozaal met een hapje, drankje, verhaal en muziek.  

 

Sjoukje Benedictus, 

Notulist 
 

 

 

College van Collectanten 
 
Het bestuur van het college van collectanten zou het fijn vinden als het college 

uitgebreid zou kunnen worden met een aantal nieuwe leden. 

De collectanten krijgen 2 maal per jaar een schema waarin  zij zijn ingeroosterd 

voor een collectedienst.  

Deze "dienst" wordt door 2 personen verricht. Een persoon 

collecteert en de ander helpt met tellen. Onderling wordt 
uitgemaakt welke taak men op zich neemt. 

Ieder lid ontvangt een adreslijst van zijn/haar "collega's", 

zodat men zelf een  dienst kan ruilen. 

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaresse van het college: 

Sietske Koopman, tel. 050 -3182897 of via e-mail; sietskekoopman@ziggo.nl 
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Broederkring 
 

Voor het eerst in 2013 kwamen we weer bij elkaar met een kleine groep, want er 

waren veel afzeggingen door diverse omstandigheden. 

Allereerst werd er een rondje wel en wee gehouden. Het ging nogal over de be-

zuinigingen en de pensioenen en zorg, waar we allemaal niet vrolijk van werden, 

maar gelukkig kwamen er ook nog positieve verhalen op tafel. 

Voor deze avond had iedereen  een geliefde cd of gedicht meegebracht en werd 
er bij verteld waarom  en wat deze muziek voor hen betekende. 

Er werd o.a. geluisterd naar: 

Ma solituae  (Mustali) 

Serse ombra mai fu (Händel) 

Botani boy (Pascal) 

Porge amor (Mozart) en nog enkele  nummers. 

 
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op: donderdag 28 februari,  

’s avonds 20.00 uur in de Diaconie. 

 
 

Bedankt! 
 

De winter heeft veel moois te bieden, zeker als er sneeuw ligt.  De keerzijde kan 
zijn een uitglijder op de zelfde witte ondergrond.  Dat overkwam mij op 21 ja-

nuari al lopend, dicht bij huis: gevallen, heup gebroken, naar het UMCG, foto's, 

onderzoeken, bloedafname, metingen, gesprekken, enz.  Een dag later geholpen, 

zoals dat heet.   

Voor de zekerheid een geheel nieuwe heup, dat is voor de toekomst beter, is mij 

verzekerd.  Na 9 dagen vertrek naar huis. Het UMCG is deskundig en, gelet op de 
omstandigheden, ook prettig, maar er gaat niets boven het eigen huis, dat weet 

iedereen met zo'n ervaring.  Dan is er ook meer gelegenheid om je bewust te 

zijn van je omgeving en de mensen daar in: je naaste familie, vrienden, buren 

enz., en ook heel manifest de belangstelling uit de Doopsgezinde wereld van de 

stad, en dat in verschillende uitingen.   

 
Het is heel goed te merken, dat je in een kring van 

warmte bent opgenomen, en dat doet een mens 

goed! Graag wil ik, ook namens Margriet, iedereen 

hartelijk bedanken die aan mij/ons heeft gedacht.  

Heel veel dank daar voor!    

 

Met een hartelijke groet,  Hans Oldenziel 
 
 

Hartelijk bedankt 
 

Hartelijk dank voor de bloemen en de vele kaartjes 

die ik van jullie kreeg naar aanleiding van het over-

lijden van mijn zus Roely de Jong. Ik vond het bij-
zonder om te ervaren dat jullie zo hebben meege-

leefd. Dat maakt het allemaal toch gemakkelijker te 

dragen. Nogmaals dank jullie wel.  

 

Swanhilde de Jong 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

15 

 

Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 24 februari 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 3 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 
 

Zondag 10 maart 

10.00 Ds. A.J. Noord (Utrecht)  

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 17 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 24 maart, Palmpasen 

10.00 Doopdienst in Groningen 

m.m.v. het koor 

Ds. G.J. Brüsewitz, ds. J.H. Kikkert 
10.00 Zondagsschool in Groningen 

 

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. Van der Werf 

 

Zondag 31 maart, Pasen 

09.00 Paasontbijt (Zomertijd!) 
10.00 Dienst, br. G.G. Hoekema 

10.00 Zondagsschool 

 

 

Andere activiteiten 
 

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 
 

Woensdag 27 februari 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 
Dinsdag 5 maart 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

 

Donderdag 7 maart 
20.00 30+ bij Ineke Hetebrij  

 

Maandag 11 maart 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 13 maart 
19.30 Redactievergadering 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Donderdag 14 maart 

20.00 Open avond 
Mens en kunst: film 

 

Donderdag 21 maart 

(datum onder voorbehoud) 

14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 

19.30 Quiltgroep in de Voorhof 
 

Dinsdag 26 maart 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 

met ds. Van der Werf 

 

 

Oecumenische vespers 
 
Evenals in voorgaande jaren worden 

er in de veertigdagentijd oecume-

nische vespers gehouden op weg 

naar Pasen. 

In de eerste vesper op 17 februari 

ging ds. Van der Werf voor. 
De volgende vesperdiensten zijn er 

elke zondag tot Pasen om 17.00 uur, 

op 24 februari in de Gorechtkerk, 

daarna in de Dorpskerk. 
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Dienst 10 februari met Groninger Doopsgezind Koor 
 
Met als thema “Op kunst en traditie moet je zuinig zijn” werd op 10 februari in 

Haren een gezamenlijke dienst gehouden van de doopsgezinde gemeenten Gro-

ningen en Haren onder leiding van ds. Klaas van der Werf. Tevens werkte het 

Groninger doopsgezind koor onder leiding van Ella van Osnabrugge mee aan de-

ze dienst. 

In de overdenking refereerde ds. Van der Werf diverse malen aan de lezingen die 
in de afgelopen periode in Haren werden gehouden over wat kunst met mensen 

doet. 

Het koor zong, vaak samen dan wel in afwisseling met de gemeente in totaal ze-

ven liederen. Daarbij waren enkele echte klassiekers zoals het Ave verum corpus 

in de toonzetting van Mozart en het Gloria en het Agnus Dei uit de Messe breve 

no.7 van Charles Gounod. Erg fijn om deze mooie liederen weer eens te zingen! 

In de komende periode gaan we bezig met de voorbereidingen voor de palmpa-
sendienst in Groningen. Met name de alten kunnen nog wel enige versterking 

gebruiken. De liederen voor palmpasen zijn niet al te lastig zodat het een ge-

schikt moment is om een keer op maandagavond mee te zingen bij de repetitie. 

U kunt dan tevens de sfeer op ons koor eens proeven. 

 

Roelof Nienhuis 
 

 

Gedicht ‘Het licht’ 
 

Het onderstaande  gedicht is gemaakt door Gerry Tulner uit Nietap. 

Gerry is lid van de Doopsgezinde gemeente Roden en maakt  gedichten over le-

vensvragen die haar bezighouden. Zo heeft ze ook de onderstaande tekst ge-

dicht. Met deze tekst heeft zij de gedachten en gevoelens van velen verwoord. 
Jellie Alkema uit Leek werd ook gegrepen door deze tekst. Als musicus heeft zij 

deze woorden op muziek gezet en als organist en dirigent van het Doopsgezind 

kerkkoor Roden ervoor gezorgd, dat dit lied op het repertoire van het koor 

kwam. Inmiddels is het lied in regionale zangbundels terechtgekomen en kan het 

worden gezongen in de diensten.   

 
Het licht is in de mensen. 

Het licht is overal .  

Het zit in kleine dingen, 

die zweven door ’t heelal. 

 

Het licht zit in ’t begrijpen  

van ieder om ons heen; 
In ’t door de mist heenkijken,  
want velen zijn alleen. 

 

Het licht zit in ’t aanvaarden 

van één die anders is; 

want zijn wel onze waarden 
voor hem een lafenis? 

 

Het licht is om te warmen, 

het brandt je niet als vuur. 

Het sluit je in zijn armen, 

het brokkelt af als een muur.  
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Laat het toch steeds weer schijnen 

al wordt het vaak gedoofd. 

Laat die warmte nooit verdwijnen: 

De Mens, hij zij geloofd! 

 

Het licht is in de mensen. 
Het licht is overal.  

Het zit in kleine dingen, 

die zweven door ’t heelal! 

 
Ds. Klaas van der Werf  

 

 

Inleiding over Vredesgemeente in deze tijd 

 
Fernando Enns is sinds 2011 hoogleraar aan het seminarie en aan de Vrije Uni-

versiteit met als leeropdracht 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 heb ik genoemd in het gemeenteblad van januari 2013:  

‘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.’ 

 
Het vijfde punt luidt: 

‘De vredeskerk erkent de plaats en de wederzijdse afhankelijkheid van de 

mens binnen de natuur – van schepping tot verlossing. Dit maakt ons (1) 

onze gelijkenis bekend aan God en de beperkingen als deel van het ge-

schapene, en (2) onze verantwoordelijkheden in zorg voor dieren, planten, 

heel de schepping, inclusief het klimaat.’  

 
De Vredesgemeente is niet een geïsoleerd groepje gelovigen dat voor vrede en 

dus tegen geweld en oorlog is, maar is een gemeente, die het welzijn van heel 

de aarde op het oog heeft. De grond daarvan is dat de gemeente zowel verbon-

den is aan de schepping, als aan de schepper. Voor Enns is die relatie fundamen-
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teel. De mens als gelijkend op, beeld van de schepper en de mens levend in, op 
en van het geschapene. 

De oergrond, God, het scheppend beginsel van al wat leeft, zit daarom evengoed 

in de genen van de vredesgemeente als al dat leven zelf. En daarom zal al wat 

leeft en groeit en bloeit ons niet alleen boeien, maar zal ons ter harte moeten 

gaan. Een vredesgemeente draagt dus de kleur groen in haar wezen, als groen 

de kleur van het leven is. 
Maar dat betekent ook dat de vredesgemeente een veel groter terrein te verzor-

gen heeft dan alleen de relaties tussen mensen en groepen mensen. Leven in 

vrede is omvangrijker dan alleen het leven met mensen. En vandaag de dag be-

tekent dat ook dat de natuurlijke bondgenoten van de vredesgemeente de na-

tuurbeschermers zijn, ook al kun je kritiek hebben op de wijze waarop zij dat 

soms in de praktijk doen.  
 

Gabe Hoekema 

 

 

De mens en de kunst 
 

In het kader van het ‘open-programma’ dat de Doopsgezinde Gemeente Haren al 

enige jaren in de wintermaanden organiseert, zal op donderdag 14 maart 2013 
een documentaire over de muziek ‘Canto Ostinato’ van de Nederlandse compo-

nist Simeon ten Holt worden vertoont. Hierin vertelt een aantal mensen over de 

rol die deze muziek in hun leven heeft gespeeld. 

 

Onder het thema ‘De mens en de kunst’  zijn dit seizoen 

reeds 2 lezingen georganiseerd waarin verschillende aspec-
ten van beeldende kunst en de invloed hiervan op mensen, 

zijn belicht. We willen het winterprogramma 2012-2013 

afsluiten met een film over muziek en haar betekenis voor 

ons. 

Iedere belangstellende is van harte welkom.  

 
Datum: 14 maart 2013  

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Nieuwe Stationsweg 2, Haren 

Aanvang: 20.00 uur 

Toegang vrij 

 

 

Kunst en de mens 
 
Volgens Plato is kunst de expressie van het bestaan van een betere wereld naast 

die van jezelf. Hij beschreef dat als het Schone, het Goede, het Ware. De kun-

stenaar geeft weer hoe hij/zij die betere wereld ervaart. In het begin ging het 

meestal om religieuze afbeeldingen en vaak in opdracht vervaardigd. 

Als in de loop van de tijd de wetenschap zich gaat bezighouden met het ware 

blijven het goede en het schone over voor de kunst. 

 
Maar ook het goede heeft een knauw gekregen,want het geloof in een betere 

wereld komt steeds verder van ons af te staan,het verhaal heeft lang niet altijd 

meer een happy end. 

Blijft over het schone,waarbij je er vanuit moet gaan,dat de kunstenaar wil tonen 

hoe iets er in zijn beleving uitziet. Dat ervaren wij niet altijd als mooi,omdat onze 

kijk op dat stukje heel anders is. Iets wat voor het individu herkenbaar is en 
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emotie teweeg brengt ervaart het individu als kunst. Je kunt dus met velen van 
kunst genieten omdat je een gezamenlijke emotionele ervaring ondergaat, maar 

die emotie ontstaat in het individu en kan voor iedereen verschillende achter-

gronden hebben. Kunst is geen kunst omdat het zo benoemd wordt,het is kunst 

omdat je het zo ervaart. Het is bijna net als met je geloof. 

 

Zoals jij het beleeft,wat voortkomt uit jouw emotie, is jouw geloof. En als ande-
ren het ongeveer net zo beleven,kun je een geloofsgemeenschap beginnen. Dat 

wil niet zeggen dat je allemaal precies hetzelfde gelooft. 

Frank Herbert schrijft in één van zijn boeken: ieder denkend wezen heeft recht 

op zijn eigen religie. Maar ook dat de God waarin men gelooft een afspiegeling is 

van de emotie van de gezamenlijke gelovigen. 

 
Anco de Vries 

 

 

 
 
De quiltgroep 
 

 
 

Op woensdagavond, ongeveer 1 keer in de 14 dagen, komen een paar dames bij 

elkaar. We krijgen dan les van Betty Hoekema in het quilten. Bijna iedereen 

heeft het eerste werkstuk af. Het zijn mooie kleurrijke quilts geworden. Als 

iedereen de quilt af heeft zullen we die in de kerk tentoonstellen. 
 

Ook zijn we bezig geweest om een hele grote quilt op te rijgen. Die quilt is van 

Betty en die was te groot om thuis op te rijgen. Er moeten dan drie lagen op el-

kaar gelegd worden en vanuit het midden vast geregen worden. Dat was een 

hele beproeving. De eerste keer ging fout. We waren te fanatiek. Alles weer uit 

gehaald en op nieuw begonnen. Tevreden gingen we naar huis. 
 

Jantiena de Vries 
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Zusterkring 
 

11 februari 2013 - Deze middag stond in het teken van het handboek "Doodeer-
lijk" van Aaktje Wouda. Een losbladig handboek met als ondertitel: "Navigeren is 

vooruitzien. Dat geldt ook voor het leven". 

Onze gastspreekster was zr. Saakjen van Hoorn. Door haar vele jaren als domi-

nee en ouderen pastor kreeg ze veelvuldig te maken met de laatste levensfase 

van mensen en de realiteit van het afscheid. Ze kreeg van mw. Wouda dit hand-

boek aangereikt, waarin vele facetten van de problematiek worden besproken. 
Ook zelf heeft ze nog wat toegevoegd.  

 

Gelukkig zijn vele zaken veel beter bespreekbaar geworden. Toch ontbreekt vaak 

nog een zekere voorbereiding op die laatste reis. Er is zoveel te regelen na een 

overlijden en dan is het prettig als er het een en ander op papier gezet is. Daar-

over wordt gesproken in dit handboek. Saakjen gaf heel duidelijk uitleg en voor-

beelden uit de praktijk. Het is goed er eens bij stil te staan, al blijft het een 
moeilijk onderwerp. Belangrijk is het bespreekbaar maken en zaken vastleggen. 

Na de pauze besprak ze de meer praktische kanten, welke ook aan bod komen 

en belangrijk zijn. Het was een bijzondere middag.  

 

Onze volgende bijeenkomst is 18 maart. Dan is onze gast ds. Klaas van der 

Werf. Hij neemt ons mee in de passiemuziek. 
 

Ria Dijkman-Leutscher   

 
 
 
Opbrengst collecten  
 

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

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

16 december:  Adoptiekinderen      €   94,16 

24 december:  WereldWerk       € 229,70 
  6 januari:      Duurzame Ontwikkeling     €   81,00 

13 januari:  Duurzame Ontwikkeling     €   28,50 

20 januari:  Siloam       €   77,80 

  3 februari:  Inloophuis Almere      €   48,50 

10 februari:  Inloophuis Almere      € 126,90 

De boekhouder draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de betref-

fende doelen worden overgemaakt.   
 

 

 

 

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand januari een bedrag van  
€ 37,90. Voor het tarief basispakket werd voor de maanden december t/m  

februari € 3,75 ingehouden. De stand is  € 382,87. 

 

L. Huizinga en B. Huizinga-Lutgendorp 
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Tussenstand kerstcollecte 
 

Op dit moment is € 848 ontvangen. Daar zijn wij heel erg blij mee. Het is ieder 
jaar weer fijn om te merken dat het belang van de zondagsschool wordt inge-

zien. De kinderen die de zondagsschool bezoeken zijn afkomstig uit zo’n 6 à 7 

gezinnen. De kosten van dit jeugdwerk worden gelukkig breed gedragen door 

leden en belangstellenden, waarvan de kinderen lang geleden op de zondags-

school zaten. Uit de controlelijsten blijkt dat ook leden en belangstellenden die 

nooit kinderen op de zondagsschool hebben gehad, toch trouwhartig bijdragen. 
Geweldig! 

 

Wij doen een beroep op degenen die nog geen gift hebben overgemaakt, dit 

alsnog te doen. 

Alvast hartelijk bedankt. 

 
T. Koorn-Gulmans     Doopsgez. Gemeente Haren 

P.J. Reidinga, secr, penn.    Jeugdfonds, Paterswolde 

Bankrek 3158.10.637 
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CD en Voorjaarsconcert van de Martini Brassband Groningen 
 
Op zaterdag 6 april 2013 organiseert de Martini Brassband Groningen (MBG), 

waarin ik zelf de 1e bariton bespeel, haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Dat wordt 

dit jaar gehouden in de Fonteinkerk, Eikenlaan 255 te Groningen. 

Muzikale gast is sopraan Fardau van der Woude.  Ze is 4e-jaars student aan het 

Prins Claus Conservatorium en heeft een breed repertoire. Naast afzonderlijke 

optredens gaan we ook gezamenlijk werken ten gehore brengen. 
Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar bij de leden van de band of te bestel-

len via de banner op de website: www. martini-brassband.nl. In de voorverkoop 

betaalt u € 12,50 en aan de zaal € 15,00. Donateurs van de band bezoeken het 

concert gratis. 

Wilt u donateur worden, dan kunt u zich inschrijven via de website of bij de le-

den. We hopen velen van u te ontmoeten. 
 

In 2012 bestond de MBG 40 jaar. In 

het kader van dit jubileum heeft de 

band in het voorjaar van 2012 een CD 

opgenomen met de titel: ‘On the mo-

ve’. We zijn erg trots op het eindresul-

taat na twee opnamedagen in het ge-
meentehuis van Roden. 

Op de CD staan 17 brassbandwerken, 

waaronder een concertmars, filmmu-

ziek, koralen en een groot brassband-

werk. 

Een aantal leden van de Doopsgezinde 
Gemeente is al enthousiast en heeft al 

geruime tijd een CD in zijn of haar be-

zit. Er worden zelfs exemplaren naar 

het buitenland gestuurd voor familie en 

vrienden! Fijn dat de muziek zo ge-

waardeerd wordt. 
De CD is te bestellen via www.martini-brassband.nl of via de leden van de Marti-

ni Brassband. De prijs is € 15,- per stuk (excl. € 2,50 verzendkosten). 

Verzending van de CD geschiedt na betaling van het verschuldigde bedrag op het 

rekeningnummer van de MBG: 3372180 te Groningen. 

 

Hartelijke groeten, Philip Kiemel 

 
 

Gezocht: Fitte vutters en Hojo’s (hele oude jongeren) 
  

 Van 7 t/m 14 juli organiseren Agnieszka en Caspar uit Polen een werkvakantie. 
 In het hart van de Wijseldelta (of Vistula Delta) staat een “pilarenhuis” 

 dat overgebracht is uit een Mennonietendorp en gerestaureerd is naast een 

 lapidarium; een grafsteenverzameling van verschillende Mennonieten 

 begraafplaatsen. 

  

Met een groep van max. 10 personen gaan we de omgeving opknappen, data 

 verwerken (Duits sprekers zijn van harte welkom!) en tuinwerkzaamheden 
 doen. Tussen het werken door zal er volop aandacht zijn voor de cultureel 

 historische achtergrond van de Mennonieten in de Wijseldelta en voor 
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 ontspanning en uitstapjes. Kosten bedragen €50 p.p. alles inclusief. Er is 
 geen leeftijdsgrens maar 40+ heeft de voorkeur. Overnachtingen zijn in het 

 pilarenhuis dat uitgerust is met alle faciliteiten voor een pension. 

 

 Opgeven kan bij Caspar Jonker via e-mailadres DCC@Doopsgezind.nl, tel. 

 0048796709167 of via de post naar Zielna 29a/6, 51-313 in Wroclaw, Polen. 

  

 
Dopers Café Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
Oude Boteringestraat 33, donderdag 21 februari 2013 
aanvang: 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. Toegang: gratis 

 
Ik noem je sneeuw  

 

Muziektheatervoorstelling ‘ik noem je sneeuw’ van Theamus 

De voorstelling is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de ontmoeting en 

hechte vriendschap tussen twee vrouwen van heel verschillende afkomst. De 

Amerikaanse Phyllis Rodriguez heeft haar zoon verloren bij de aanslagen op het 

World Trade Center. Aicha el-Wafi is een Marokkaanse moeder die in Frankrijk 

woont. Haar zoon is zonder overtuigend bewijs tot levenslang veroordeeld voor 
betrokkenheid bij de aanvallen. Het verhaal van deze vrouwen neemt de bezoe-

ker mee naar diep verdriet dat mensen – ondanks enorme verschillen – toch sa-

menbrengt. 

Het stuk wil mensen aan het denken zetten over de essentie van wat leven in 

vrijheid is, wat liefde en opoffering betekenen en wat extremisme ontketent. Het 

wakkert het culturele debat aan, het houdt mensen een spiegel voor en het zoekt 
naar wat mensen met elkaar verbindt. www.theamus.nl 

 

In deze huidige ‘snelle’ tijd wil ons Dopers Cafe Groningen bezinning en verdie-
ping bieden op het raakvlaak van geloof en samenleven. Vanuit een doopsgezin-

de achtergrond zoeken we naar een open uitwisseling van ideeën. De avonden 

zijn literair, wetenschappelijk of theatraal, steeds met een hapje en een drankje 

na. De toegang is vrij, aanvang 20.00, zaal open 19.30 uur. 

 

 

Buitengoed Fredeshiem: vakanties, Gloria, vrouwen-
weekend, Summerschool, Filosofie! 
 

Begin maart verschijnt de nieuwe activiteiten/vakantiebrochure van Buitengoed 

Fredeshiem. Met vakantieprogramma’s rond Pasen, Pinksteren, de Doopsgezind 

Erfenis Tour, zomerse seniorenvakanties en arrangementen rond Shakespeare en 

beeldhouwer Hildo Krop. Vraag deze brochure vrijblijvend aan via (0521) 535 
100 of info@fredeshiem.nl.  

Naast deze vakantiearrangementen biedt Leeftocht ook boeiende programma’s 

op Fredeshiem. Zo is er bijv.: 

* het Koorweekend ‘Gloria’ van Vivaldi vindt nu plaats van 12-14 april a.s. Een 

echte aanrader om samen met andere delen hiervan te zingen olv dirigent en 

pianist.  
* een ‘bijzonder weekend voor vrouwen van 50-60+: ‘Inspiratie voor een nieuwe 

levensfase’ (7/9 juni) 

mailto:DCC@Doopsgezind.nl
mailto:info@fredeshiem.nl
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* Summerschool ‘Christendom van Oost naar West’ olv John van Schaik (23/28 
aug) 

Uitgelicht: Leeftocht in ‘Maand van de filosofie’ 

In het weekend van 19/21 april wordt het jaarthema uitgediept: ‘Schuld en boe-

te’. Je denkt dan al gauw aan het boek van Dostojewski, dat nu trouwens in een 

nieuwe vertaling ‘Misdaad en straf’ heet. Waar staat een modern mens als het 

gaat over goed en kwaad? Welke grenzen geeft de filosoof Kant aan met betrek-
king tot goed handelen? Hoe neemt Levinas de denkende en oordelende mens 

als uitgangspunt? En wat speelt er in de actualiteit? Tussendoor is er tijd voor 

muziek en creatief bezig zijn met kleur en taal. En hopelijk worden we samen 

wijzer! Leiding: ds Martha Bakker-van Kampen en Anneke Bos-Joostema 

 

Bel Buitengoed Fredeshiem: (0521) 535100 of email: info@fredeshiem.nl 
 

 

Uit Gemeindebrief der Nordwestdeutschen Mennonieten 
GemeindenLeer – Emden – Norden – Gronau – Oldenburg 
 
Gefunden – Zum fragen und nach-denken 

Es geht nicht       Es geht nicht an, 

     dass Gott Mensch wird 

     und alles bleibt 

     wie es ist. 

 
     Es geht nicht an, 

     dass Gott Mensch wird 

     und kein Mensch 

     lässt ihn nicht. 

 

     Es geht nicht an, 

     dass Gott Mensch wird 
     und kein Mensch 

     wird anders. 

 

     Es geht nicht an, 

     dass Gott Mensch wird 

     und die Welt 
     geht ihren Gang. 

 

     Es geht nicht an, 

     dass Gott Mensch wird 

     und  Kinder weinen 

     noch immer. 
 

     Es geht nicht an, 

     dass Gott Mensch wird 

     und Menschen abseits 

     stehen müssen. 

 

     Es geht nicht an,  
     dass Gott Mensch wird 

     und keinem Menschen 

     geht ein Licht auf. 

  

mailto:info@fredeshiem.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-mailgbrusewitz@-

dggroningen.doopsgezind.nl  
 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195 (be-

reikbaar b.v.k. op maandag tot en met 

donderdag tussen 8:30 en 9:15. Ook op 
andere momenten kunt u mij thuis tref-

fen of een boodschap inspreken. (In 

dringende gevallen buiten de vakantie 

kunt u ook bellen met 06 51516030), e-

mail: jhkikkert@xs4all.nl 
 

Kerkenraad 

Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-

271010, e-mail fbusscher@home.nl 
 

Secretaris – E. van Drooge, tel. 050-

5342064, e-mail evandrooge@home.nl 

 
Boekhouder - G. Koopmans 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-5261812, e-mail: 
gerritkoopmans@gmail.com 

ING-Giro 824906 t.n.v. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen te Groningen 

 

Ledenadministratie –  
C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983, e-

mail: tin.spanjer@planet.nl 

 
Diaconie: 

Bank ABN AMRO 570142547 t.n.v. Dia-

conaal Fonds v.d. Doopsgezinde Ge-

meente, Zuidhorn 
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 

Internetadres: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge 

  

Druk / verspreiding 

Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen 

 

 

 
 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  
K. van der Werf, tel. 0511-543270;  

06 305 25 130 Julianalaan 14, 9285 NB 

Buitenpost 

 

Pastoraal werker:  
H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 
Voorzitter: A.A. de Vries, tel. 050-

5348227, e-mail: ancodevries@home.nl 

 

Secretaris: H.J. Blanksma, Kerkstraat 
22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 

e-mail: hj.blanksma@home.nl 

 

Leden: P.J. Reidinga en L.C.G.  

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 maart 2013. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 13 
maart 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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