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De Wijsheid van de Hoop: Pasen als mogelijkheid 
door ds. Geert Brüsewitz 
 

Daar gaat het immers om! Om geloof, hoop en liefde. Maar hebben die drie het 

eigenlijk wel voor het zeggen in het leven van alledag? Nee dus! De wereld is 

niet een wereld van liefde, niet van geloof en eigenlijk ook niet zo van hoop.  

Het leven is vaker meer: Goed voor jezelf zorgen, want een ander doet het niet. 

Hoop? Een goede verzekering daar heb je meer aan ! En geloof? Feiten, facts, 
daar gaat het om. Wetenschap, economie, kennis van zaken, en nogmaals goed 

voor jezelf zorgen. Wat leren we elkaar? Je te wapenen tegen de mislukking, je 

wapenen tegen verdriet, je wapenen tegen de aanvallen van een ander, de pes-

terijen, de afgunst..  

 

En dan gaan we in de tijd voor Pasen eens even langs al die ellende die we in 

deze wereld aantreffen. Want het is goed dat we er eens bij stil staan. Onderweg 
naar dat onbestaanbare feest van Pasen! Niet het feest van de eieren en de luxe 

stol, maar het idee dat alles wat we net in de afgelopen weken onder ogen heb-

ben willen zien, een eind heeft gekregen. De dood is overwonnen, want iemand 

die dood was is niet dood. En dat kan dus niet! Een beetje als dat jongetje 

waarmee we vroeger speelden, en die we honderd keer in het spel hadden dood-

geschoten, en die maar rond bleef lopen. Valsspeler! Zo kan ik ook winnen. Het 
staat van kinds af aan haaks op onze werkelijkheid, haaks op hoe het gewoon 

hoort te gaan. En terwijl we dus zo zijn, zo in het leven steken, in een wereld die 

we zo begrijpen, lezen we van een werkelijkheid, die: ‘de Grieken een dwaas-

heid‘ is. Kortom een werkelijkheid die verstandig,  nadenkende mensen en filoso-

fen al eeuwen als onzin terzijde hebben geschoven. Maar daar gaat het dus wel 

om! Een soort gekte, een soort onzinnige kracht die overeind houdt, zonder vol-

gens de geldende regels bestaansrecht te hebben. Dat is een wijsheid die onver-
klaarbaar, onbewijsbaar en waarschijnlijk ook niet te beredeneren is. Wat maakt 

die wijsheid dan wijs? Waarschijnlijk zoals elke wijsheid wordt: het is ervaring.  

 

En een ervaring ontstaat door te willen ervaren, door te onthouden, door met 

elkaar te delen, en door vast te houden. En vooral ook door te leren begrijpen. 

Maar dat is niet eenvoudig. Wat het nog moeilijker maakt: het is lang niet altijd 
je eigen ervaring! Het is een belofte. En een belofte is een realiteit, een ervaring 

soms, die je in potentie krijgt aangereikt, en die je, als je wilt, als een eigen er-

varing mag beleven en gebruiken, om van daaruit kracht te krijgen.  Is dat niet 

een veel te broos en breekbaar iets? Nee volgens mij niet, want in heel veel le-

ren, in heel veel wijsheid, mogen we de ervaring van anderen aangereikt krijgen. 

Zoals ouderen, wijze en dierbare betrokken mensen, die het beste met ons voor 
hebben. Zij geven aan ons door, en wij geven weer aan anderen door, om te 

helpen leven.  In zekere zin is die wijsheid, een wijsheid van ervaringen die ons 

aangezegd worden, een ‘wijsheid van de belofte’. En als we die belofte durven 

vertrouwen, en ons eigen maken, wordt het een  ‘wijsheid van de hoop’. Dat is 

waar de onbestaanbaarheid van Pasen over gaat. En het kan helpen. Als de reali-

teit van het verdriet te zwaar wordt. Zo doen kan uitgelegd worden als het niet 

serieus nemen van verdriet, of het niet werkelijk kennen en ervaren van verdriet. 
Maar Pasen is niet bedoeld om verdriet te ontkennen, of te bagatelliseren. Ver-

driet verdwijnt ook niet, het krijgt gezelschap..  
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Een verhaal van verdriet en hoop  
 

Er was eens een kleine vrouw die langs een stoffige veldweg liep. Ze was al ta-

melijk oud maar haar loop was licht en ze had de lach van een onbezorgd meisje. 

Bij een zittende  gedaante op haar pad bleef ze staan en keek. Ze kon er niet 

veel aan herkennen.  Het wezen dat daar in het stof op de weg zat leek bijna  

figuurloos. Het deed haar denken aan een grauwe flanellen deken met menselij-
ke vormen. Ze bukte zich en vroeg "Wie ben jij?". Twee bijna levenloze ogen ke-

ken moe ophoog: "Ik? Ik ben het Verdriet.”, fluisterde een stem stamelend en zo 

zacht dat ze het bijna niet kon horen. "Och, het Verdriet!", riep de kleine vrouw 

blij alsof ze een oude bekende begroette. "Je kent mij?" vroeg het Verdriet wan-

trouwend. "Natuurlijk ken ik jou. Steeds weer heb je mij een stuk weg begeleid". 

"Ja maar, stotterde het Verdriet, Waarom vlucht je dan niet voor mij?" "Waarom 
zou ik voor je vluchten, mijn liefje? Je weet toch zelf maar al te goed dat je 

iedereen inhaalt? Maar wat ik je wilde vragen, waarom zie je er zo moe uit?' 

"Ik... Ik ben verdrietig" antwoordde de grauwe gedaante... De kleine oude vrouw 

ging naast haar zitten. "Je bent dus verdrietig" zei ze en knikte vol begrip met 

haar hoofd. "Vertel me eens wat er is?" 

 

Het Verdriet zuchtte diep. Zou dit keer echt iemand luisteren? Dat had ze zich al 
zo vaak gewenst. "Ach, weet je,” begon ze voorzichtig, “het is zo. Niemand mag 

me. Het is nu eenmaal mijn lot om bij mensen te zijn en een tijd bij ze te blijven. 

Maar als ik kom schrikken ze terug. Ze zijn bang voor mij en mijden me.". Het 

Verdriet slikte hard. "Ze hebben manieren van zeggen waarmee ze me proberen 

uit te bannen. Ze zeggen "Ach, het leven is een groot feest", maar ze lachen ge-

maakt. Ze zeggen "van je ergeren wordt je hard", maar daar krijgen ze het zelf 
van aan hun hart. Ze zeggen "Kiezen op elkaar"! Maar daar krijgen ze kramp 

van! Ze zeggen dat alleen zwakkelingen huilen. Maar de tranen die er niet uit 

kunnen laat hun hoofd bijna barsten. Of ze verdoven zich met alcohol of drugs 

zodat ze mij maar niet hoeven voelen." "Och ja,” bevestigde de vrouw, “zulke 

mensen ben ik ook vaak tegen gekomen!”.  

 
Het Verdriet zakte nog verder in elkaar. "En dat terwijl ik alleen maar de mensen 

wil helpen. Als ik heel dicht bij ze ben kunnen ze zich zelf ontmoeten. Ik geef ze 

een plek voor hun pijn. Wie verdrietig is heeft niet zo’n dikke huid, en elke keer 

ontstaan er weer nieuwe wondjes. Maar als je Verdriet toe laat en ongehuilde 

tranen huilt, is er kans dat wonden genezen. Maar de mensen willen helemaal 

niet dat ik ze help. In plaats daarvan schminken ze een schelle lach over hun lit-

tekens." Het Verdriet zweeg. Tijdens het vertellen was ze steeds harder gaan 
huilen. De kleine, oude vrouw nam de in elkaar gedoken gedaante troostend in 

haar armen. Wat voelt ze warm en zacht aan, dacht ze en streelde zachtjes het 

bevende hoopje. "Huil maar, Verdriet" fluisterde ze liefdevol. "Rust maar uit zo-

dat je weer nieuwe krachten krijgt. Vanaf nu ben je niet meer alleen. Ik ga met 

je mee, zodat je je misschien minder moedeloos voelt." Verdriet stopte met hui-

len. Ze ging rechtop zitten en bekeek haar nieuwe metgezellin verbaasd aan. 
"Maar.....maar.. wie ben jij eigenlijk?" "Ik?", vroeg de kleine vrouw, aan wie je 

even haar leeftijd zag,  maar daarna  weer onbezorgd lachte als een jong meisje, 

"Ik? Ik ben de Hoop!”. 
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Wijsheid van de hoop 
 
1 Korinthe 13:  Geloof, hoop en liefde, deze drie zijn één, maar de meeste  

   van deze drie is de liefde. 
 

In het 13e hoofdstuk van de brief aan de christelijke gemeente van Korinthe 

schrijft de auteur van de brief, Paulus, een stuk dat gaat over de liefde. 

En met deze liefde wordt dan de naastenliefde bedoeld als één van de aspecten 

van het geloof. En in de tekst worden de aspecten geloof  én hoop én liefde als 

één geheel gezien. Toch ben ik het niet met Paulus eens wat betreft de volgorde 
van deze drieslag. Ik ben van mening dat de volgorde moet zijn: Geloof, liefde 

en hoop! 

 

Je geloof is de basis van je handelen. Dat geloof bepaal jezelf aan de hand van 

hoe jouw Godsbeeld is. Vanuit dat geloof maak je beslissingen voor je leven. Je 

gaat handelen vanuit je geloof. Of anders gezegd: je brengt je geloof in de prak-
tijk. En de kernsamenvatting van dat handelen is de liefde.  

 

Maar zowel het geloof als de liefde (= het handelen) zorgen ervoor dat de mens 

het begrip ‘hoop’ kent. ‘Hoop’ is datgene waarvan jij vindt dat het nog moet ge-

beuren. Zonder die ‘hoop’ heeft het leven eigenlijk geen zin. Als een mens geen 

hoop meer heeft, dan leeft hij bijbels gezien in de duisternis.  

 
En daarom ben ik het niet eens met Paulus zijn drieslag van geloof, hoop en lief-

de. Voor mij is de ‘hoop’, het allerbelangrijkste van het geloof.  

Want de hoop zorgt voor wijsheid voor het leven. Of… zoals het spreekwoord  

zegt: Hoop doet leven! 

 

Ds. Klaas van der Werf 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

 

  
Donderdag    21 maart 

19.45 uur     Dopers cafe 

 

Zaterdag       23 maart 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  

Zondag        24 maart 

10.00 uur    Palmzondag 

Ds.G.J.Brusewitz en Ds.J.H.Kikkert 
m.m.v. Doopsgezind koor 

10.00 uur      Keien                        

 

Maandag       25 maart  
19.30 uur      Doopsgezind koor                      

Dinsdag        26 maart                            

18.00 uur      Jongerenmaaltijd  

                    +programma                                           
Woensdag     27 maart                         

18.00 uur      vastenbijeenkomst     

 

Donderdag  28 maart                         

19.30 uur    Avondmaaldienst 
                    Ds G.J. Brusewitz                                

 

Vrijdag         29 maart Goede Vrijdag    

19.30 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.Brusewitz                                   
10.00 uur       Keien 

 

Dinsdag         2 april 

10.00 uur      Koffiemorgen 

19.30 uur      Kerkenraadsvergadering 
Donderdag     4 april 

19.30 uur      Leerhuis 

Zaterdag       6 april  

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag   7 april 

10.00 uur     Themadienst 

     Ds. J.H.Kikkert 
                     

Maandag        8 april 

19.30 uur       Doopsgezind koor 

 

Dinsdag        9 april 

18.00 uur     Mennomaaltijd 

19.00 uur     Jongerenprogamma 

19.45 uur     Voorjaarsleden – 

                   vergadering 
Donderdag   11 april 

19.30 uur     Meditatie bijeenkomst 

 Zaterdag     13 april 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zaterdag/Zondag 13-14 april 

Regioweeken Groningen/Drente 

 
Zondag       14 april 

10.00 uur   Ds. G.J.Brusewitz              

Maandag     15 april 

19.30 uur    Doopsgezind koor     

Dinsdag       16 april                     
17.45 uur     Doperse Dis         

Woensdag    17 april  

                   Redactievergadering                               

Donderdag   18 april                     
19.45 uur     Dopers cafe “De filosofie  

                   van de dialoog” door Bart  

                   Brandsma   

Vrijdag         19 april   
16.00 uur     Bijeenkomst”Pizza, Bijbel  

                   en  Bier”  

Zaterdag      20 april 

14.00-16.00uur  Openstelling Kerk 
 

Zondag       21 april 

10.00 uur   Ds G.J.Brusewitz 

                  Keien 

 
Maandag 22 april 

19.30 uur      Doopsgezind koor 

Dinsdag         23 april 

18.00 uur      Jongerenmaaltijd +  
                    Programma 

19.30 uur      Bijeenkomst              

                    Wijk Vinkhuizen 

Woensdag     24 april 
19.30 uur      Bijeenkomst wijk             

                    Paddepoel/Selwerd 

Donderdag    25 april 

20.00 uur      Broederkring 

Zaterdag       27 april 
14.00-16.00uur Openstelling kerk 

 

Zondag         28 april 

10.00 uur     Ds. J.H.Kikkert  
 

Maandag       29 april 

19.30 uur      Doopsgezind koor 
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Onze Paasweek 
 
Palmzondag 24 maart 10.00: Tina Haut treedt toe tot onze gemeente 

 

Op zondag 24 maart, op Palmzondag zal in een feestelijke dienst Tina Haut op 

grond van haar belijdenis toetreden tot onze gemeente. Ons koor verleend me-

dewerking aan de dienst, de gemeente Haren viert weer de dienst met ons mee, 

en alle kinderen van Haren en Groningen, onder wie Farshad, de zoon van Tina, 
maken met hun Palmpaas de dienst extra feestelijk.  

Wees welkom in dienst om Tina in ons midden te verwelkomen! 

   
Vastenmaaltijd 27 maart 18.00 uur: Verbeelding van Psalmen 

 

Op deze woensdag kijken we vooruit naar Pasen: Maak ons weer heel_ aan de 
dood voorbij. Met de hertaling van psalm 139 uit ‘150 psalmen vrij ‘ van Huub 

Oosterhuis schilderen we in het midden van deze lijdensweek naar Pasen toe. 

 
Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur: Avondmaal 

 

Voor de viering van het Avondmaal nodigt de kerkenkaad iedereen uit die zich 
vervonden voelt en weet met de gemeente. Met het thema van dit jaar: ‘Verbin-

dende Wijsheid’ weten en benoemen we dat geloven niet alleen van individuen 

en enkelingen is, maar dat we elkaar aanvullen en verrijken. We leven naar el-

kaar toe, en vanuit het samenzijn, op zoek naar wat we samen begrijpen en 

vermoeden van de werkelijkheid van een leven zoals God het bedoeld heeft. 

Daarvan is het avondmaal het symbool, en meer dan dat. Met het samen vieren 
geef je uiting aan die gemeenschap, die er op allerlei momenten en plekken kan 

en mag zijn. Soms haast niet te vatten en begrijpen, is het de kern van wat we 

willen en proberen te zijn: een (geloofs-)gemeenschap! 

Weest allen welkom! 

 
Goede Vrijdag 29 maart 19.30 uur: Kruiswegmeditatie met Remonstranten en 
Lutheranen 

 

Op deze vrijdag lezen we de verhalen over lijden en sterven van Christus. We 

zijn in de stilte van deze dag en avond samen in de Remonstrantse kerk. Bij het 

lezen en in de stilte worden we begeleid door de verbeelding van de kruisweg 

door Jan Toorop’ 
 

 

 

 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

6 

    

Paasnacht:  Lichtlopers in de nacht voor jongeren van 16 tot 
30 jr. 

 
Voor het vierde achtereenvolgende jaar zullen Lichtlopers de Paasnacht (30/31 

maart) in de stad Groningen doorwaken. Jonge mensen, die door het donker van 
kerk naar kerk zullen trekken in hartje stad. Samen onderweg naar het licht van 

de nieuwe morgen. Iedere jongere, die deze ervaring eens op wil doen, is van 

harte uitgenodigd om mee te lopen. Het thema is ‘TIJD’. In deze nacht wordt de 

klok een uur vooruit gezet. De nacht verliest tijd. Maar niet alleen hierdoor. Het 

is ook de nacht van waken bij het grote geheim: Gods tijd is aangebroken. Het 

donker en de dood kunnen zijn mensenkind niet vasthouden. 
 

23.00 uur: Doop van een Lichtloper 
De Paasnacht is de nacht om gedoopt te worden. In de oude kerk 

kwamen nieuwe geloofsleerlingen in het de kerk binnen en ontvingen 

de doop als teken van een nieuw leven. De Lichtlopers zijn getuige 

van de doop van één van hen in de Sint Jozefkathedraal (Radesin-
gel). 

  

23.45 uur:   

Lied voor de nacht 

Verzamelen van de Lichtlopers in de Martinikerk voor de tocht door 

de nacht. De Lichtlopers maken een lied voor de nacht en zingen het 

samen in, in de Lutherse Kerk (Haddingestraat). Het lied gaat de  

nacht door met de Lichtlopers mee.  

01.30 uur:  

Tijd beleven 

Soms duurt de tijd langer, soms vliegt de tijd. Vannacht verliezen we 
een uur en de Lichtlopers zijn er getuige van. Omringd door woor-

den, beelden, stilte en geluiden maken we het mee in de Remon-

strantse Kerk (Coehoornsingel)  

04.00 uur:  

Dienaar worden 

De paasnacht maakt alles anders. De Lichtlopers helpen een handje 

mee om het leven kleur te geven voor mensen die dat goed kunnen 

gebruiken. Ouderen, voor wie de wereld klein geworden is, staan 

centraal tijdens dit praktisch uur in de Pelstergasthuiskerk (Pelster-
straat).  

05.30 uur:  

Dansend door de nacht 
Sommige dingen kun je met woorden zeggen, andere kun je beter 

dansen. Het geheim van deze nacht en het verlangen naar het licht 

krijgen vorm in een dans. De Lichtlopers bewegen zich letterlijk door 

de nacht (Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat).  

07.00 uur:  

Begroeten van de dageraad 

De Lichtlopers zijn getuige van de nieuwe morgen. In de tuin van de 

Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof) begroeten we de dageraad van Pasen 

met een korte viering waarin het evangelie van de opstanding van 
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Jezus klinkt en brood en wijn worden gedeeld. Daarna is het tijd voor 

het ontbijt in de Nieuwe Kerk. De nacht is voorbij. 

 

 
 

Paasontbijt en Paasdienst 8.30 uur en 10.00 uur  
(denk om de ZOMERTIJD!!) 

 

Vanaf half 9 bent u van harte welkom voor een feestelijk Paas-

ontbijt. Opgeven kan via lijsten in de kerk. Een en ander staat 
onder leiding van Onno de Graaf.  
Om 10 uur is er dan de viering van het Paasfeest: Maak ons 
weer heel, aan de dood voorbij. 
 
Themadienst op 7 april 
 
De eerstkomende dienst met aandacht voor ons jaarthema ‘Verbinden wijsheid’ 

is op 7 april aanstaande. Het motto van de dienst luidt: ‘de wijsheid ligt voor het 

oprapen’. We willen daarmee een link leggen met bijbelse waarheden, maar ook 

met de gezamenlijk trektocht die we als gemeente ondernemen in de tijd. En 

soms zijn we ook letterlijk gezamenlijk onderweg. Al gaande doen we ervaringen 
op, ontmoeten mensen en sprokkelen stukjes wijsheid op onze weg, variërend 

van tegeltjeswijsheden tot diepe levenswijsheid.   

 

Gezocht: geestelijke wandelaars, zoekers en vinders, mijmeraars, genieters en 

pelgrims - een stuk of vier - die het aardig lijkt om de dienst mee voor te berei-

den. Hoe? Dat bepalen we dan samen.  De route ligt nog open.  

 
Meldt u aan bij ds. Jacob Kikkert.  

 

 

 
Dopers Café - 21 maart en 18 april 
 

Heeft u de 21e maart al in uw agenda gezet? Dan staat ons Café in het teken van 

het boek Overal Adam en Eva van  Mineke Schipper:  Adam en Eva zijn de eer-

ste voorouders in het scheppingsverhaal van joden, christenen en moslims. 
Rabbi's, priesters, kerkvaders, imams, kolonialen, missionarissen, migranten en 

moderne media verspreidden dit verhaal in eigen varianten over de hele wereld. 

Schepping, paradijs, slang en zondeval hebben in alle windstreken vertellers en 

kunstenaars geïnspireerd.  

 

Op 18 april  is de laatste bijeenkomst van ons Dopers Café dit seizoen. Met als 
titel ‘De filosofie van de dialoog’ sluit Filosoof Bart Brandsma sluit onze reeks af 

met een bijdrage over ‘verschil, omgang met verschil, conflict & polarisatie'. In 

zijn bijdrage wil hij zijn ervaringen als 'filosoof in de dialoogpraktijk' delen. Bart 
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Brandsma werkte onder meer voor www.nieuwwij.nl, het centrum De Nieuwe 
Liefde van Huub Oosterhuis, maar ook in Noord-Ierland en Libanon. Hij leidde 

denktanks over polarisatie, met onder meer burgemeesters, de Nederlandse poli-

tie en met predikanten. Voor informatie zie: www.bartbrandsma.nl.  

 

Ook op 18 april bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie 

of thee, om 20.00 uur begint de avond.  
 

 

 

 

 

 

Leerhuis 4 april: Verder met Etty Hillesum 
 
Hoe gaan we om met tegenslag? Wat gebeurt er met ons als niet meer dat kan 

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 werd 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… 

 
Omdat we de laatste keer nog niet lang niet uitgepraat waren over: ‘Gelassen-

heit’, en wat dat voor ons leven betekent, hoe wij het uithouden en wat wezenlij-

ke dingen in ons bestaan zijn, gaan we verder met de gedeelten van 7 maart. 

Vooral de tekstgedeelten van ‘reisgenoot’ Etty Hillesum zullen we met elkaar le-

zen. 

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! 

 

Geert Brüsewitz  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.bartbrandsma.nl/
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Uitnodiging Voorjaarsledenvergadering 
dinsdag 9 april 2013 

 

De kerkenraad van de DGG nodigt leden en belangstellenden graag uit 

voor de Voorjaarsledenvergadering op dinsdag 9 april in de Mennozaal. 

Aanvang 19.45 uur. 

 

De agenda + bijbehorende stukken zullen na de Kerkenraadsvergadering van 
dinsdag 2 april a.s. aan u worden verstuurd. Hierop staan o.a. de 

jaarverslagen van de kerkenraad en de predikanten,  de diverse financiële 

verslagen over 2012 en evt. benoemingen. 

 

M.b.t. de BV: Deze wordt gehouden op zaterdag 13 april te Amersfoort. 

Br. Gerrit Koopmans zal namens de DGG aanwezig zijn. 

Mocht u belangstelling hebben voor de punten die tijdens deze vergadering be-
sproken worden, dan kunt u hierover contact met mij opnemen. 

 

De stukken ter ondersteuning bij de behandeling van de financiële punten en de 

BV stukken liggen, op afspraak, bij de koster, mevr. Nynke Dijkstra, ter inzage 

vanaf donderdag 4 april 2013 (tel. 050 - 312 3053). 

 
Mocht u de (financiële) stukken per e-mail – reeds voor de vergadering – willen 

ontvangen dan kunt u mij hierover een mailtje sturen. 

 

Ellen van Drooge, secretaris 

e-mail: ellenvandrooge@gmail.com 

 

 
Meditatiebijeenkomst 11 april 
 

Onze  eerstvolgende bijeenkomst van meditatie en stilte is 11 april. Inlopen van-

af 19.15, van 19.30 tot 21.00 meditatie.  Ook op deze bijeenkomst leggen we 

een verbinding naar de gemeente door in de  Lectio Divina een tekst te  nemen 

die op zondag 14 april 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, verinnerlij-
ken.  

 

We hopen dat u op 11 april mee komt doen om samen te mediteren. Samen me-

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

daarmee ook weer iets toe! 

 
Wees welkom! 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:ellenvandrooge@gmail.com


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

10 

    

'Pizza’s, Bijbel & Bier' 
 
De eerstvolgende keer is op vrijdag 19 april. Aanvang 18:00 uur in de Diako-
nie van de doopsgezinde gemeente.  Ook dit keer bevat programma een mix van 

theologie, literatuur, én ontspanning. 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.  

 

‘De letterlijke betekenis leert wat geschied is, de allegorische betekenis wat je 
moet geloven, de morele betekenis wat je moet doen en de anagogische beteke-

nis leert waarop je mag hopen’, aldus Geert Brüsewitz in de vorige bijeenkomst. 

Op 19 april beproeven we dit klassieke principe op bijbelteksten. Nu is het letter-

lijk nemen van bepaalde Bijbelverhalen vaak niet mogelijk maar zou dan uit een 

niet-letterlijk op te vatten verhaal een diepere betekenis gehaald kunnen wor-

den? Is dit uitleg, of  leert ons dat meestal meer over degene die er betekenis 
inlegt? 

 

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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Gedachtenis Anna Wietzes-van Borssum Waalkens 
 
Ze was een vertrouwde verschijning bij de vele activiteiten van onze gemeente, 

en niet in de laatste plaats, het koor. Op 1 februari waren wij bijeen met familie 
vrienden en gemeenteleden in het crematorium om afscheid van haar te nemen; 

van zr. Anna Wietzes-van Borssum Waalkens. Op maandag 28 januari 2013 

overleed zij. 88 Jaar mocht zij worden. Het koor zong in de afscheidsdienst.  

 

In de afscheidsdienst herinnerden we haar trouw. Annie - zoals ze door velen 

werd - genoemd -  ontbrak zelden op de bijeenkomsten in de kerk, of in de dien-
sten op zondagmorgen. Al werden de kerkdiensten de laatste jaren wat moeiza-

mer voor haar vanwege toenemende doofheid. De suggestie dat een gehoorap-

paraat wellicht iets voor haar zou zijn, was aan dovemansoren gericht. Het te-

kent haar eigengereidheid. Als wijkcontactpersoon van de doopsgezinde gemeen-

te had ze vele jaren  leden en belangstellenden bezocht ter gelegenheid van ver-

jaardagen of jubilea. Ze hield van de gezelligheid en van het gezelschap. 
 

Maar ze kon ook goed alleen zijn. Ze trok er op uit, maakte reizen, soms verre 

reizen. Vaak alleen. Soms in gezelschap. Was ze eenzaam? Ik durf het niet te 

zeggen. Op haar reizen en reisjes had ze altijd wel aanspraak. Was het niet met 

zomaar iemand op een terrasje dan was het wel omdat ze met anderen er op uit 

trok;  met een wandelgroep van de protestantenbond, naar de Dolomieten of 

naar Oostenrijk. Diegenen die met haar mee waren, bewaren daar goede herin-
neringen aan.  

 

Zij hield van muziek en van zingen. Het is misschien daarom dat liederen als ‘Ik 

voel de Winden Gods vandaag’, waarvan zij hield en dat het koor in de af-

scheidsdienst zong, misschien meer over haar geloven zegt dan dat woorden dat 

kunnen. Want over haar geloven, wat daarin voor haar van betekenis was, of ze 
er troost aan ontleende, of hoop,  

daarover sprak Annie zich niet zo uit. Maar je kunt er wel over zingen. Dan zijn 

het woorden die je meezegt. Ook al zijn die mooi en afgerond en soms te groot 

om zelf te zeggen. Geloofswoorden zijn misschien makkelijker te zingen, dan let-

terlijk na te zeggen.  

 
De verbondenheid met de doopsgezinde gemeente had Annie van huis uit mee-

gekregen.  

Ze groeide op in een muzikaal gezin. De warme geborgenheid daarvan is haar 

leven lang bijgebleven. Misschien ook omdat het voor haarzelf moeilijk was dat-

zelfde te bieden aan haar gezin. Haar man Jan leerde ze kennen in de donkere 

oorlogsjaren. Ze trouwden in 1952. Haar werk bij Centraal beheer moest ze toen 

opgeven. Een zoon werd geboren. Er waren de vakanties met het gezin waaraan 
goede herinneringen worden bewaard: het kamperen, de natuur, het er op uit 

trekken, In 1975 overleed haar Jan. Een verdrietige periode brak voor haar aan. 

Daarna kwam het vele reizen; Amerika, Egypte, Israël, of naar Fredeshiem. Dat 

waren de dingen waarvan ze genoot. Ze moet op haar reizen veel hebben gezien 

en beleefd, waar we misschien maar weinig van weten. Ze hechte minder aan de 

andere, meer materiële en uiterlijke dingen. De laatste jaren maakten de men-
sen dicht om haar heen zich zorgen. We zagen hoe steeds meer het leven voor 

haar een soort grijze puzzel werd: dat je wacht en niet meer weet waarop, dat je 

vergeet over dag en nacht.  

 

Een jaar geleden verhuisde ze naar het verpleeg- en verzorgingshuis ‘t Blaubörg-

je. Het was een tijd van veel verandering voor haar als gevolg van de verhuizing 
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en door het sluipende proces dat zich in haar geest had genesteld en dat veel 
van het vertrouwde en dierbare uitwiste. Goede zorgen van het Blauwbörgje 

kwamen er voor in de plaats. 

 

Als we terugkijken op haar bestaan zullen er, zoals bij ieder mens, de kracht en 

de zwakheden te herinneren zijn, net zoals de goede en verdrietige momenten 

die ieder van ons ten deel vallen op onze reis door het leven. Maar wat we ons 
ook kunnen herinneren is dat Annie op bewonderenswaardige wijze de kunst ver-

stond het leven te nemen zoals het komt, en ervan te genieten. We namen af-

scheid met de muziek en de liederen waar ze van hield. En met de woorden van 

Psalm 139. Want hoe goed wij elkaar ook gekend menen te hebben, het best zijn 

wij gekend bij God. God zag ons begin. Hij was erbij zegt de psalm. Hij is met al 

mijn wegen in-de-doolhof-die-ik-ben vertrouwd, en hij is er nog steeds bij als wij 
ons hoofd voor de laatste keer te ruste leggen. Mag dat een dat een troostrijke 

gedachte zijn voor ons 

 

ds. Jacob H. Kikkert 

 

Verslag  Kerkenraadsvergadering van 5 maart 2013 
 

De inleiding wordt verzorgd door br. Bart Meijer; hij vertelt kort over een 

boeiend schrijven van een Anglicaanse bisschop: Religion for atheïsts. De 
schrijver spreekt met groot respect over religie. Tot besluit een tweet van de 

Dalai Lama waarin hij liefde en mededogen de diepste kernwaarden van het 

geloof noemt. 

 

De zoektocht naar nieuwe kerkenraadsleden gaat door. Zr. Femmy Busscher 

heeft veel gemeenteleden benaderd;  er is bereidheid om taken in de DGG op 
zich te nemen. De behoefte/noodzaak om de taken binnen de DGG te spreiden 

en ook te verlichten vraagt een andere organisatiestructuur.  Een belangrijk punt 

voor de komende vergaderingen en de bezinningsdag.  

 

Voor het goed beheren van het vermogen vraagt het Gasthuis om een wijziging 

van artikel 8 van de statuten van de Stichting het Doopsgezind Gasthuis. 

Statutair is vastgelegd dat dit besluit via de KR gaat.  

Het is waardevol dat het Gasthuis op deze wijze meer ruimte heeft om hun geld 

te beheren en de KR gaat akkoord met het verzoek van het Gasthuis. 
 

Vele praktische zaken passeren de revue en diverse activiteiten die op korte of 

lange termijn gepland staan worden nog besproken. Een kleine greep hieruit. 

De firma Marcussen heeft enkele noodreparaties aan het orgel uitgevoerd en met 

hen wordt overlegd voor een blijvend onderhoudscontact.  

De diverse activiteiten rondom Pasen vragen nog aandacht: er wordt o.a. een 

paasontbijt georganiseerd en er is weer het Lichtlopersproject voor de jongeren 
in de nacht voor Pasen. Op 24 maart, Palmpasen, is er een doopdienst. Zr Tina 

Haut zal toetreden.  

Op zondag 28 april is er na de kerkdienst een overleg met de kerkenraad van DG 

Leeuwarden. 

In 2014 zal het Bethel College Choir een concert geven in de kerk. En op 27 april 

2014 gaat Fernando Enns voor in de dienst. 
 

Sjoukje Benedictus, 

notulist 
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Nieuws over de Doperse Dis 
 

De Doperse Dis van februari was met 63 bezoekers buitengewoon goed bezocht. 

De sfeer was weer erg goed en het lijkt erop dat we naast Huug ook een vaste 

dakloze pianist hebben. Het is wel even afwachten hoeveel bezoekers wij trekken 

als het mooi weer is.  

 
Als het aantal bezoekers hoog blijft, of nog verder groeit dan kunnen wij meer 

vrijwilligers en ook meer reserve-vrijwilligers gebruiken. Reserve-vrijwilligers val-

len in voor vaste vrijwilligers en kunnen per keer aangeven of zij dan kunnen. U 

kunt zich hiervoor opgeven bij Romkje Veenstra (vrijwilligers-coördinator van de 

Doperse Dis).  

 

Bij de Doperse Dis van maart komt Jannie Visscher (wethouder van o.a. Zorg en 
Welzijn) een keer meelopen als vrijwilliger. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee en 

het geeft haar de kans om direct in contact te komen met daklozen. Verder stond 

in het vorige verslag van de Doperse Dis vermeld dat er een collecte is geweest 

op Mennorode, maar daarbij ontbrak het bedrag. Die collecte heeft € 136,80 op-

gebracht en nogmaals: wij zijn hier erg blij mee. 

 
Tenslotte zal eind maart de eerste nieuwsbrief van de Doperse Dis verschijnen. 

Het is de bedoeling dat die nieuwsbrief twee keer per jaar verschijnt, om dona-

teurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden. De nieuwsbrief wordt 

alleen digitaal per e-mail verstuurd. Als u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, 

dan kunt u zich daarvoor opgeven bij dopersedis@gmail.com. 

 

Namens het team van de Doperse Dis, 
Pijke Vossestein 

 

 

Verslag Wijk Vinkhuizen 

Op dinsdag 5 mrt, 's middags om half 3, kwamen we weer bij elkaar. Het thema 

van de middag was 'De hel, dat zijn de anderen' van Jean   Paul Sartre. Deze 

uitspraak zou een soort van leidraad worden. In je werk/woon/leefomgeving kom 

je allerlei mensen tegen: klagers, treuzelaars, betweters, arrogante mensen, 
grappenmakers. Hoe ga je ermee om; je bent geneigd ze te mijden. Maar vaak 

moet je nu eenmaal met ze verder.  

Ds. Kikkert begon de middag met het lezen van een psalm uit het boek '150 

psalmen' van Huub Oosterhuis. De Doopsgezinde traditie in b.v. het vredesden-

ken kan wel eens een valkuil zijn. Hoe ga je om met geschillen/met elkaar. We 

keken naar de Doopsgezinde geschiedenis, met name naar de tijd van de ban en 

de mijding. Dat ging best ver, met vaak als gevolg: uit elkaar vallende gemeen-
ten. We noemden Menno Simons, hadden het over de verstrooiden van Munster; 

veel later, in de 20e eeuw over het vredesdenken en handelen van Cor In-

ja;'geen celketen tegen deze dromen'.Hij bleef zo denken tot zijn ein-

de(overl.1989).  Een gemeente zonder vlek of rimpel, het koninkrijk Gods op 

aarde is nog steeds niet vanzelfsprekend.   Deze boeiende  middag gaf veel stof 

tot praten en nadenken.  

Margriet Oldenziel  
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Wijk Paterswoldseweg 

 
Op onze wijkmiddag van donderdag 21 maart zal zr. R. Wassenaar ons meene-
men naar Syrië en Jordanië met dia's van haar reis van toen. 

Een actueel onderwerp omdat we in tegenstelling van jaren geleden nu vaak vre-

selijke oorlogsbeelden op de televisie zien van dit prachtige land. 

 

J. Noord 

 

 

Broederkring 
 
Donderdag 28 februari kwamen we als Broederkring weer bijeen. Tammo van 

Hoorn heette ons allen welkom. Hij las een stukje voor over Stromende rivieren, 

waar het onderwerp vanavond over ging. Hierna ons rondje wel en wee, wat  de 

afgelopen tijd  ons bezig hield. 

 

Na de koffie kreeg Albert Visser het woord. Hij las een gedeelte voor uit het Boek 

van Auke v.d. Woud, over de rivieren in ons land. 
Het gaat terug naar 1800, toen de rivieren met regelmaat overstroomden, met 

als gevolg dat mens en dier verdronken. Ook in de strenge winters van toen, 

kwam met de dooi het ijs los en stapelde met de stroom van de rivier op tot ijs-

bergen, die de boerderijen en dorpjes met de grond gelijk maakten. 

Pas rond 1861 zijn er maatregelen genomen. Dijken en kwelders werden aange-

legd.  Langzaam kwam er verbetering, maar wie draaide voor de kosten op, dat 
was nog een hele lange strijd. 

 

Een aantal jaren geleden ging Albert met de vut. Hij ging aan het lezen, o.a. het 

boek van Auke v.d. Woud en zo kwam hij op het idee met de camera er op uit te 

trekken, langs de rivieren, de IJssel met zijn Hanzesteden, de Rijn, Maas, de 

Waal enz. Dit leverde hem prachtige foto’s op en boeiende verhalen, waar wij 
mee konden genieten, via de beamer op het scherm. Albert nog bedankt. 

 

De volgende keer is op donderdag 25 april in de Diaconie om 20.00 uur. 

Dan gaat Jan Smook het onderwerp verzorgen. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. Tot ziens. 

 

Sieds Sijtsma 
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Kerkdiensten Haren 
 
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 
 

Zondag 7 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 14 april 

10.00 Ds. H. Leegte (Amsterdam) 
 

Zondag 21 april 
10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

 

Zondag 28 april 

10.00 10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Avondmaal 

Ieder die zich in Christus met ons 

verbonden weet, is welkom bij de 

viering van het Avondmaal op Goede 

Vrijdag 29 maart. 

 

Pasen 
Met Pasen is er natuurlijk dienst. 

Vooraf is er weer een paasontbijt. 

Ook de kinderen zijn bij het ontbijt 

en aansluitend is er zondagsschool. 

Graag opgave vooraf om het goed te 

kunnen organiseren. Dat kan op de 
lijst in de kerk of bij br. R.J. Nien-

huis, e-mail: roe-

lof.nienhuis@gmail.com; 

tel.: 050-5340109. 

 

 

Andere activiteiten 
 
Woensdag 20 maart 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

Donderdag 21 maart 
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 

bij de fam. Rietema 

 

Dinsdag 2 april 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 8 april 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 17 april 

19.30 Redactievergadering 
20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Dinsdag 23 april 

19.45 Voorjaarsledenvergadering 

 
Donderdag 25 april 

20.00 30+ bij Hendrik Blanksma  

 

Vrijdag 26 april 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Regioweekend 12-18 jaar 

Voor jongeren is er een regioweek-

end van 13 op 14 april in Sappe-

meer. 

Info bij Yvette Krol, 06-14111847. 

 
Kindermiddag 4-12 jaar 

Op zondag 21 april is er een Kinder-

middag in Zijldijk van 13 tot 16 uur. 

 

 

Ledenvergadering 

De kerkenraad nodigt leden en be-

langstellenden graag uit voor de 

Voorjaarsledenvergadering in de kerk 
op dinsdag 23 april om 19.45 uur. 

Aan de orde komen o.a. jaarstukken 

en benoemingen. 

De informatie voor de vergadering 

wordt u tevoren toegezonden. 
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Paasdienst 
 
Op 31 maart mag ik in de Paasdienst voorgaan. Het liefst weer samen met de 

gemeente. Samen cirkelen rond de geheimverhalen van de opstanding. 

Een vraag zou kunnen zijn: Wat betekent Pasen voor ons, voor ons leven, van-

daag de dag. 

Is Pasen: 1. een onmogelijk verhaal? 

2. een volksfeest? 
3. een vrije dag? 

4. de vervulling van een droom? 

5. het hoogtepunt van het leven, omdat leven sterker bleek dan de 

`  dood? 

6.  iets anders? 

 

Is er onder u iemand die in haar/zijn eigen leven een paasverhaal heeft beleefd? 
En wat betekent Pasen voor de wereld? Iets, niets, nou eh…? 

 

We zien elkaar na het paasontbijt. Ik kijk er naar uit. 

 

Gabe Hoekema 

 
 

 

Vredesgemeente in deze tijd 
 

In zes punten gaf Prof. Fernando Enns vorig jaar een aantal overwegingen over 

de vredesgemeente in deze tijd. 

Eén voor één heb ik ze u laten lezen en er wat commentaar mijnerzijds aan toe-

gevoegd. Nu het laatste, zesde punt. Ik herhaal de punten steeds weer om de 
samenhang ervan in het oog te houden. 

 

1. ‘De Vredesgemeente is diep geworteld in een troostende en krachtgevende 

spiritualiteit. Zij is een vierende en verkondigende gemeenschap.’ 

 

2.  ‘De gemeente van Christus is in haar eigen zelfbegrip een Vredesgemeen-
te, of ze is in het geheel geen gemeente.’ 

 

3. ‘De Vredesgemeente is een uitnodigende gemeente. Een gemeenschap, 

waarin leven gedeeld wordt door eenvoudige middelen. Zij probeert diege-

nen uit te nodigen die direct of structureel geweld geconfronteerd worden, 

zonder de gegeven sociale grenzen van religie, ras of geslacht te aanvaar-

den teneinde te bouwen aan vrede.’ 
 

4. ‘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.’ 

 
5. ‘De Vredesgemeente 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 geschapene, en (2) onze verantwoordelijkheden in zorg voor dieren, 

planten, heel de schepping, inclusief het klimaat.’  
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6.  ‘De Vredesgemeente is realistisch over het kwaad in de wereld. Zij weet 
dat het iets kost om de geweldloze weg van Jezus te volgen. Het is geen 

passieve weg: de vredesgemeente geeft haar vertrouwen aan de defensie-

ve ‘wapenrusting Gods’ als een gereedschapskist om stand te houden in de 

strijd gevecht. Het aanvaarden van kwetsbaarheid is een voorwaarde 

vooraf bij het getuigenis van de Vredesgemeente, en veiligheid wordt al-

leen aanvaard als een doel, als het net zo goed de ander betreft, zelfs de 
vijand.’ 

 

Het is terecht dat er gezegd wordt dat we realistisch moeten zijn over het kwaad 

in de wereld. Even realistisch als de Bijbel die na het gedicht over de 7 dagen 

van de scheppingsorde ons laat horen dat mensen, broeders, elkaar doden, be-

driegen, de schuld geven, enzovoorts. 
 

De wereld is geen rozentuin, en we moeten elkaar dat ook niet beloven. Wat we 

wel kunnen, is met vallen en opstaan, met angst en beven en soms met moed 

laten zien dat het kwaad geen tegenkwaad hoeft op te roepen. Dat we in de we-

reld kunnen staan en kunnen leven zonder agressie, maar in staat zijn te incas-

seren, niet uit zwakheid, maar uit kracht. Dat zijn al weer hele grote woorden, 

zeker van iemand die zelf meestal als de dood is als het er op aan komt. 
Maar we zijn nooit te oud om te leren en we zijn nooit te oud om te oefenen. Er 

zijn vele manieren en methoden om ons een manier van re-ageren eigen te ma-

ken op wat er agressief op ons afkomt. Meestal in een gesprek, of een ontmoe-

ting in woorden: schelden, beledigen en dergelijke. Hoe reageren we? Gooien we 

olie op het vuur? Dat helpt meestal niet, tenzij we onszelf willen laten gelden. 

Lopen we weg? Dan blijft de agressie hangen, er gebeurt niets mee.  
Of re-ageren we op een andere, onverwachte manier? Te beginnen met je af te 

vragen waarom de ander scheldt, beledigt en dan aftasten of je daar achter kunt 

komen. Waarom maak je de ander kwaad?  

 

We zijn nooit te oud om te leren.  En áls we vredesgemeente willen zijn, zouden 

we tijd en energie moeten steken in het oefenen van non-agressieve re-actie.  
En dan praten we (nog) niet over Syrië, Noord Korea, of de Tweede Wereldoor-

log, waar we blijkbaar ook nog lang niet klaar mee zijn. 

Als we in deze wereld met al zijn kwaad het aandurven om Vredesgemeente te 

zijn, zijn we misschien wel wat anderen van ons verwachten en waar zij en wij-

zelf misschien ook wel op wachten. 

 

Gabe Hoekema 
 

Afscheid van Anco de Vries 
 

In de dienst van 3 maart jl. nam Piet Reidinga in een gloedvolle speech namens 

de gemeente afscheid van Anco de Vries als jarenlang voorzitter van de kerken-

raad. Vooral naar voren werden gehaald de kennis van zaken, de inzet en de 

humor van Anco, ook in roerige tijden. 

 
Eén en ander ging gepaard met enkele geschenken, een paar bruine wollen sok-

ken tegen koude voeten, een droge worst, goed voor de smaakpapillen en een 

hongerige maag en een boekenbon. Een instemmend applaus van de aanwezige 

gemeenteleden viel tenslotte Anco ten deel. 

 

De redactie 
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Zusterkring  
 
Maandagmiddag 8 april a.s. verzorgt Mr. Gijs Schilthuis uit Middelstum, oud-

landelijk voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een inleiding en 

een kleine expositie over het ontstaan en over de vroegere en huidige activitei-

ten van het Nut. 
  
Ria Dijkman, secretaris 
  
 
Opbrengst collecten  
 

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

gen bedragen uit de afgelopen periode. 
 

17 februari:  Kinderherstellingsoord Siloam op Curacao   € 31,05 

24 februari:  Kinderherstellingsoord Siloam op Curacao   € 76,20 

  3 maart:     DCG, begeleiding landelijk jongerenwerk   € 72,20 

10 maart:     DCG, begeleiding landelijk jongerenwerk   € 55,65 

           

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 februari een bedrag van  

€ 38,40. De stand is hiermee gekomen op €  421,27. 

 
L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 

 

 

 



 
 

 

Mennonieten die hun heil zochten in Leer!     
 

Het mag dan lang geleden zijn en velen van ons zullen dit niet weten of er niet 

bij stil staan, maar in de tijd dat wij dopersen in ons land niet veilig waren, zoch-

ten onze voorvaderen hun heil over de grens naar o.a. Leer. 

 

Leer, een klein plaatsje in het noorden even over de grens met Groningen, ont-
ving deze invasie met open armen.   

Velen trokken verder richting Hamburg, maar een grote groep vestigde zich in 

Leer waar ze door hun beroep en hun harde werken, zeer welkom waren. Leer 

werd, met dank aan deze vluchtelingen, een bloeiende stad. Heden ten dage is 

dit in de stad zelf en in gesprekken met Lerianen, goed te merken. 

 

In de Mennonitenkirche, de plaats waar de dopersen  bij elkaar kwamen en ko-
men, vinden we voor in de kerk op de tafel naast de kaars, de opengeslagen Ne-

derlandse statenbijbel.  

 

De kerk is enkele jaren geleden gerestaureerd, met ondersteuning van velen. 

Voor het orgel was toen geen geld meer over en dat is, heel erg jammer. Dit or-

gel  jammert, zucht en stottert of houdt het helemaal voor gezien. 
Tijdens de feestelijke trouwdienst van de Nederlandse Bas en de Duitse Kreske 

‘genoot’ een volle kerk van een zuchtend orgel dat erg z’n best deed.  

 

Tijdens de diensten, waar behalve gemeenteleden ook velen van buiten komen, 

merkt men dat dit prachtige orgel een stevige beurt nodig heeft . 

 

Het zal duidelijk zijn dat financiële ondersteuning van vele kanten nodig is. Voor 
de restauratie heeft men, na goed overleg met de organist Eeuwe Zijlstra van 

Groningen, een Nederlandse orgelbouwer gekozen.  

 

De Nederlandse ondersteuningscommissie, bestaande uit Eeuwe Zijlstra, Beno 

Hofman en Rudy van Kalker, probeert de dopersen in Leer te helpen. Zij zijn te 

bereiken voor informatie over het orgel  en wat er gaat gebeuren: gl-
rvk@kpnmail.nl. 

 

Het informatieadres in Leer is: JanLSchmid@schmid-kirche.de 

 

Het banknummer voor de orgelrestauratie is: 

BLZ     : 28590075 
KT.Nr. : 18138200 

BIC     : GENODEFILER 

IBAN   : DE48 2859 0075 0018 132 00 

 

Wij hopen dat velen van u, van jullie hiervan gebruik maken, zodat het orgel van 

Leer tijdens dienst weer zingen en jubelen kan.  

 
Anneke van Kalker 

mailto:glrvk@kpnmail.nl
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Wat eigen is. Even voorstellen: wij zitten in De Berm. 
 

Al een tijdje mogen wij gebruik maken van dat prachtige zaaltje achter de 

Doopsgezinde Kerk en binnenkort gaan wij onze eerste expositie houden in De 

Goudvink in Vinkhuizen. Dus het wordt tijd dat u eens wat meer van ons hoort.  

 

Wij zijn een groep van zeven kunstenaars die elke twee weken op woensdag-
avond bij elkaar komen om het werk wat we maken aan elkaar te tonen en er-

over te praten. Verder is het heel gezellig om bij elkaar te zijn en het ook over 

andere dingen te hebben natuurlijk, maar wat ons bindt is vooral de gedreven-

heid (of even niet) om iets te maken dat we mooi vinden of waarmee we iets van 

onszelf willen uitdrukken. We hopen dat we op deze manier elkaar kunnen inspi-

reren en soms ook becommentariëren, want anders wordt het soms niet duidelijk 

 
aan onze club, is dat we allemaal op de één of andere manier verbonden zijn met 
Lentis of de GGz en zo hebben we elkaar ook leren kennen. Twee jaar geleden is 

De Berm dan opgericht als kunstenaarscollectief om met respect voor ieders ach-

tergrond en gevoeligheid elkaar de veiligheid te geven die we nodig hebben om 

onszelf te laten zien. 

 

U zult zich misschien afvragen waarom we De Berm heten. Het is een plek waar 
je even uit het geraas van alledag kunt stappen, even op je gemak bij elkaar zit. 

Bovendien kun je in de berm van alles vinden waar andere mensen overheen 

kijken omdat ze ergens naar onderweg zijn, vandaar. 

 

We houden ons met allerlei verschillende dingen bezig. De één met dichten, de 

ander met schilderen of knutselt van alles in elkaar. Sommigen hebben een  kun-

stenaarsopleiding, anderen weer niet, maar dat maakt niet uit. Op de één of an-
dere manier zijn we scheppend bezig.  

 

Zoals gezegd zijn we (nu al twee jaar) blij met de gastvrije huisvesting van de 

Doopsgezinde Gemeente Groningen, in het bijzonder de medewerking van ds. 

Jacob Kikkert, ds. Geert Brüsewitz en Nynke voor de koffie natuurlijk. Dank jullie 

wel! 

 
In april exposeren we wat van ons werk in De Goudvink. Wij willen u uitnodigen 

ook eens te komen kijken. Het adres is Goudlaan 297, 9743 CH Groningen. De 

openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 9 tot 5 uur.  

 

Chris van Boetzelaer 

Houkje van Dijk  
Gea Drok  

Reina van der Graaf 

Stan Koperdraad 

Fred van der Louw 

Jan Smook 

 



 
 

 

Compassieprijs  - 
Stadjers voor Compassie 

 
 

Voor de landelijke Compassieprijs, die op 5 april in Groningen wordt uitge-
reikt, zijn 37 nominaties binnengekomen voor 20 verschillende mensen. 

 

Organisator Marijke van de Hel van Stadjers voor Compassie is blij met 

het grote aantal. ‘We hebben dit jaar gekozen voor de media als het 

maatschappelijk terrein waarop de prijs wordt uitgereikt en we waren vol 

spanning hoe dat zou uitpakken met nominaties. Als ik nu kijk naar het 

aantal en naar de uitvoerige toelichtingen erbij, dan ben ik dik tevreden. 

Het zal voor de juryleden een hele klus zijn, maar ze vinden er beslist uit-

stekende kandidaten tussen.’ 

 

De prijs wordt op vrijdag 5 april uitgereikt in ForumImages, Hereplein 73, 

Groningen. Rond de uitreiking wordt een kort programma georganiseerd 
met onder andere een lezing van Jacobine Geel over het thema ‘media en 

compassie’. De bijeenkomst start om 14.30 uur en is vrij toegankelijk voor 

alle belangstellenden. Aanmelden kan met een mail naar in-

fo@stadjersvoorcompassie.nl. 
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Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-
dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-

dere momenten kunt u mij thuis treffen 

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende 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.  

 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053 

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge 

  

Druk / verspreiding 

Nynke Dijkstra 

Pijke Vossestein  

 

 

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: Vacant  
 

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 24 april 2013. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 17 

april 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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