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Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



Hij is opgestaan! 

Maar hoe verder???? 

Door ds. Klaas vd Werf 

 

Het is al weer even geleden dat het Pasen 

was!  ‘Het feest van de opstanding’, staat 
er in de schoolboeken. Tenminste, voor 

zover er nog schoolboeken zijn. 

Maar anders kun je de betekenis van Pasen 

wel vinden op je tablet waarover 

binnenkort iedere leerling op het 

basisonderwijs kan beschikken.  
Wie nog een ‘ouderwetsche encyclopedie’ heeft  en zoekt bij het onderwerp 

“Pasen”, zal  ongetwijfeld  beschrijvingen  vinden uiteenlopend, dat “Jezus uit de 

dood is opgestaan”, tot “feest van het nieuwe leven”. 

 

Toch denk ik dat het accent over de betekenis van Pasen gezocht moet worden in 

wat Pasen voor het heden betekent.  Ik denk dat het accent van Pasen zo gelegd 
moet worden, dat met Pasen wordt gevierd dat het werk van God met de 

mensen niet is opgehouden te bestaan, maar dat het is doorgegaan. 

Pasen is vieren dat de mens van God toch in de wereld is gebleven!!!!! 

 

We vieren eigenlijk iedere (zon)dag,  dat deze mens van God, ‘in concreta’,  in 

de wereld is. En wat je onder dat ‘in concreta’ wilt verstaan, is juist de invulling 

van je geloof. De belangrijkste betekenis van Pasen is, dat je van uit je geloof 
zegt, dat de mens van God tóch in de wereld is gebleven, als voorbeeld voor 

andere mensen en dat daarmee God in de wereld is.  

 

Pasen is dus eigenlijk niet het feest van het nieuwe leven of het nieuwe begin.  

Het is meer het feest van de doorgaande beweging. Het werk van God met de 

wereld is tóch doorgegaan ondanks dat die wereld er alles aan heeft gedaan om 
met de kruisiging God te vernietigen.  

 

En met het feest van Pinksteren wordt die doorgaande geloofsbeweging 

voortgezet met de Heilige Geest. Het begrip “Heilige Geest” is een omschrijving 

voor het geloof dat je hebt gekregen in God, omdat de inhoud van dit geloof je 

aanspreekt. Je bent als het ware aangeraakt door een onnoembare kracht, die 

we uit verlegenheid maar “Heilige Geest” noemen en waardoor je bent gaan 
geloven. 

 

En door dat geloof kan het zomaar gebeuren dat je zelf ook Paasmomenten in je 

leven tegenkomt. Dat je het bijvoorbeeld even niet ziet zitten, maar dat er dan 

toch een onverwachte wending optreedt, waardoor je er weer tegenaan kunt.  

Dat je heel pessimistisch gestemd bent over de diagnose die door een specialist 
gesteld is, maar dat je dan toch weer kracht vindt om er voor te vechten. 

 

En dat je geloof ook de leidraad is voor je leven wat betreft de keuzes voor  

maatschappelijk politieke conflicten. En dat de vredesgedachte daarbij voor op 

staat, zoals deze mens van Godswege het aan de wereld heeft laten zien. 

Zonder geloof, vaart niemand wel! 
 

Ds. Klaas van der Werf 
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Bijbelse wijsheid    

 
Ėén van mijn lievelingliederen is dit, van Tera de MarezOyens,  met een 

prachtige tekst van de onvolprezen Jan Wit.  

 

Het benoemde de wijsheid van waaruit mensen kunnen leven, een wijsheid die 

roept, overtuigt, meeneemt en verovert.  Een wijsheid echter wel waar anderen 

van zeggen dat het een dwaasheid is. Paulus schrijft daarover op diverse 
plekken, vooral in een van zijn brieven aan een Griekse gemeente:   

 

1 Corinthiërs 1:21  Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld 

hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te 

redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 

 
Dwaasheid, omdat het geen logica heeft, en daarmee niet in het Griekse denken 

past. Als iets logisch is immers, kan je van te voren aan de hand van de 

omstandigheden en wetmatigheden bepalen wat er volgt..  

En dat is wijsheid, of liever kennis, waarop je kunt bouwen. (Behalve dan in de 

economie: resultaten behaald in het verleden, bieden geen garantie voor de 

toekomst!)  Ervaringen spelen een grote rol, zoals ik in het vorige gemeenteblad 

al schreef. En met deze dwaze kennis, bouw je op ervaringen die niet de jouwe 
zijn, die je overgeleverd hebt gekregen. Sterker, je bouwt op wat nog komen 

moet, en zich ontvouwt.  
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Bij deze wijsheid gaat het om nog meer: Zoals bezongen in het lied, gaat het bij 
deze wijsheid om verrukking, engagement, verleiding, en verbinding. Het is een 

partijdige wijsheid, die verlangen  oproept, en uitnodigt om mee te doen. In 

zekere zin staat dat haaks op deobjectiviteit van de positivistische wetenschap: 

iets is goed of fout. Ook al zeggen duizenden mensen dat iets goed is, is het fout 

dan is het fout. Maar hier is dart anders. Deze wijsheid groeit met het aantal 

deelnemers. Het is een soort Wikipedia. Terwijl de echte wetenschap er van 
gruwt, wordt op internet een soort wetenschappelijkheid gecreëerd die ‘open 

Source’ is. Dat betekent dat de bron van deze kennis overal vandaan komt en 

dat iedereen mag toevoegen en bijschaven. Uit verschillende bronnen komt de 

kennis: eigen ervaring, van horen zeggen, en eigen vinding of deductie, alles 

kan.  Met verschillende evangeliën mag je zeggen dat de Bijbelse wijsheid bij 

uitstek ‘Open Source’ is.. Wikevangelia… 
 

En deze wijsheid is niet opgehouden toen de Bijbelse geschriften ophielden. De 

prachtigste paasverzen komen namelijk  uit het Markus evangelie:   

16,7  Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor 

naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 

16,8  Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren 

bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen 
niemand iets zeiden.  

 

Volgens de wetenschap is het aannemelijk  dat dit oorspronkelijk de allerlaatste 

verzen waren van het evangelie. Het is het ultieme Paasgebeuren: Er is de 

constatering van een open graf, zonder een zichtbare opstanding, maar met een 

herinnering aan de belofte dat het werk doorgaat. En de verzekering dat de 
discipelen hem daar, op de lek waar ze wonen, zullen zien. En daarmee is hun 

getuige zijn, hun deelgenoot zijn aan deze gebeurtenis niet voorbij. En ze waren 

als de dood.. Als het ware nog met het graf in hun lijf. Niet omdat het onzinnig 

was, maar omdat ze de impact begrepen! En wij weten nu dat ze niet in het graf 

zijn gebleven, met de kaken op elkaar. Ze hebben de opstanding in zich ervaren 

en beseft dat ze er deel van waren. Immers, anders hadden wij het niet 
geweten! En daar is de wijsheid als een echte ‘Open Source’ meegegeven. Voeg 

onze verhalen en getuigenissen er aan toe en Pasen voltrekt zich.  

 

Geert Brüsewitz 
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Kerkdiensten 

en activiteiten 
 

 

Donderdag 25 april 

20.00 uur Broederkring 

Zaterdag 27 april 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag  28 april 

10.00 uur   Ds.J.H.Kikkert 

  

Maandag 29 april  

19.30 uur Doopsgezind koor 
Donderdag 2 mei 

14.30 uur Bijeenkomst 

Paterswolsewegkring 

19.30 uur Leerhuis 

Zaterdag 4 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 
Zondag  5 mei 

10.00 uur  Ds. G.J.Brüsewitz 

   

Maandag 6 mei                     

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 7 mei 
10.00 uur Koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

Woensdag 8 mei 

Redactievergadering                    

 Zaterdag 11 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
14.00 uur “Geloven met je voeten” 

17.30  Regioweekend 

“Dopersduin”  

12-18 jarigen  

tot zondag13.00 uur 

 

Zondag 12 mei 
10.00 uur Ds. G.J.Brusewitz 

  

Maandag 13 mei 

19.30 uur Doopsgezind koor     

Dinsdag 14 mei                      

18.00 uur Mennomaaltijd        
19.00 uur Jongerenprogramma  

Zaterdag 18 mei                 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

 

Zondag 19 mei 

10.00 uur Pinksterdienst 

Ds. Marion Bruggen 

Viering doopjubilea 

Kiezels en keien 

 
Dinsdag 21 mei 

17.45 uur Doperse Dis 

Zaterdag 25 mei 

14.00-16.00uur Openstelling kerk 

14.00 uur Uitstapje wijkVinkhuizen 

 
Zondag 26 mei 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

 

Maandag 27 mei                  

19.30 uur Doopsgezindkoor 

Dinsdag 28 mei 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 
19.00 uur Jongerenprogramma 

Woensdag 29 mei 

19.30 uur Bijeenkomst wijk 

Paddepoel/Selwerd 

Vrijdag 31 mei 

20.00 uur Concert “In America” 
Vrouwenkoor  

Coro con Capri 

I.s.m. het  

Doopsgezind Koor                           

zie www.coroconcapr.nl                    

bij “concertagenda” 
 

http://www.coroconcapr.nl/
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Paterswoldseweg kring & Leerhuis op 2 en niet op 9 mei 
 
Zoals elders in dit nummer al vermeld is, zijn de bijeenkomsten van de 

Paterswoldseweg kring en de bijeenkomst van het Leerhuis niet op de 9e mei. 

Voor beide bijeenkomsten staan en de 2e en de 9e in ons jaarprogramma. Maar 

de 9e is abuis! Dan is het namelijk Hemelvaart! En dat leek ons voor het uitje 

van de Paterswoldseweg wat ver….Nee, we gaan met de kring op 2 mei een uitje 

maken en wel naar Ezinge, waar een opgraving bij de kerk bezichtigd kan 
worden. Verder is Ezinge een prachtig plaatsje. We vertrekken waarschijnlijk 

weer zo rond 2 uur vanaf de Vondelflat.  

 

Inlichtingen bij br. Jan Noord. 

 

Leerhuis 2 mei 

 
Op 2 mei om 19.30 uur in de diaconie, is ons volgende en tevens laatste leerhuis 
van dit seizoen. Aan de hand van onze reisgids Spiritualiteit 

‘Onderweg’ , kijken we een korte film en verkennen we wat deze film 

ons zei. Het gaat erom in verbinding te komen met dat wat ons raakt, 

niet alleen wat ons opgevallen is op een verstandelijk nivo, maar 

meer wat beelden zijn die ons raken in wat wezenlijk voor ons is. Dit 

is best spannend en ook een werkvorm waarin we onze 

kwetsbaarheid tonen. Dat mag en kan in een leerhuis, en Donna zal 
ons helpen om de bevindingen en het gesprek in goede banen te leiden. tot de 2e 

mei! 

 

Geert Brüsewitz 

 

Geen kiezels en keien op 5 mei 
 
In overleg met de ouders is er besloten om op 5 mei geen kiezels en keien 

tijdens de viering op de zondagmorgen te hebben. Het is dan meivakantie en er 

zijn een aantal van ons dan afwezig.  

De bijeenkomsten van de keien die nog volgen zijn, naast 21 april ( Tineke en 

Barbara zijn dan de leiding), 19 mei( De pinksterdienst, Gaia en Tineke), 9 

juni(Gaia en Barbara) en 23 juni( Gaia). Op de 23e juni is onze Buitendag op het 

hoge land, en er zal dan voor de kinderen ook een leuk en verassend programma 
zijn! 

 

De keienleiding, Tineke Wolters Barbara Brüsewitz en Gaia de Korte. 
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Pinksterdienst en doopjubilea  
 
Zoals voorgaande jaren vieren wij als gemeente met Pinksteren de doopjubilea 
van een aantal gemeenteleden. Het blijft feestelijk om even stil te staan bij het 

feit dat er door de jaren heen mensen zijn die op grond van de doop op 

belijdenis de verbintenis zijn aangegaan, ooit, met de gemeente. Hoe 

verschillend we ook in het leven staan, hoe anders we ons geloof ook 

vormgeven, het verhaal van God en mensen heeft ons aangesproken. En de 

verschillen die wij vaak ervaren, en soms ook benadrukken 
als tegenstellingen, worden door Gods Geest tot een eenheid 

gemaakt. Als die Geest onder ons is komen we in beweging, 

staan we samen sterk staan, worden betrokken op elkaar en 

op wat ons omgeeft, en inspireren misschien anderen met 

ons aanstekelijke geloof. Pinksterzondag vieren we dat dat 

die Geest ons blijft inspireren en aan ons appèlleert, ook al 

worden we ouder, en wordt het anders. Met elkaar staan we 
rond diegenen die dit jaar jubileren en we denken aan toen, 

kort, lang, langer geleden. 

 

In deze dienst wordt voorgegaan door ds. Marion Bruggen. Dat is anders dan in 

uw jaarboekje staat vermeld. Dat komt namelijk zo: onze dochter Mirjam en 

haar echtgenoot Jan Martijn zullen met Pinksteren gedoopt worden in de 
doopsgezinde gemeente te Amsterdam, waar ze woonachtig zijn. Dat was bij het 

totstandkomen van het preekrooster nog niet bekend. Als ouders zijn we daar 

natuurlijk graag bij aanwezig. Dat is mogelijk geworden doordat collega Marion 

bereid is in de Pinksterdienst in mijn plaats  in onze gemeente voor te gaan. 

Daarover ben ik natuurlijk zeer verheugd. Anderzijds vind ik het ook wel een 

beetje jammer, omdat Hotsche en ikzelf dit jaar tot de jubilerenden behoren!   
 

U bent van harte uitgenodigd om de feestelijke dienst op 19 mei in onze 

gemeente samen te vieren. Op deze manier staan we stil bij wat God 

met ons begonnen is.  

Mede namens de kerkenraad, ds Jacob H. Kikkert 

 

 
 

 

 

 

 

Verslag  Kerkenraadsvergadering van  2 april  2013 
 

De inleiding wordt verzorgd door br. Gerrit Koopmans. Hij leest het laatste deel 
uit een preek van ds. Andries Bakker met het thema `Dood en weer tot leven 

komen’. Het verhaal van de verloren zoon gekoppeld aan het verhaal van Pasen. 

“God staat elke dag weer op in mensen”. 
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Voor de pauze wordt de voorjaarsledenvergadering voorbereid; de 

jaarrekeningen van Beheerfonds, Kerkenfonds en Diaconie worden besproken 

met br. Jaap Hulsshof van de financiële commissie en met zr. Janny de Weijs van 

de Beheerraad. De agenda voor de ledenvergadering wordt vastgesteld.  

Gelukkig is er nieuwe kandidaat voor het kerkenlidmaatschap en stellen twee 

leden zich herkiesbaar. 
 

De jaarverslagen van de kerkenraad en van beide predikanten geven een mooi 

overzicht van de veelheid en diversiteit aan activiteiten in de gemeente; voor alle 

leeftijdsgroepen en zeker ook voor de jongeren, misschien niet altijd zo duidelijk 

zichtbaar. 

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

DG Leeuwarden. Daar zal o.a. gesproken  worden over mogelijk gezamenlijk een 

aantal colleges/seminars te organiseren in het noorden met als thema de 

Vredesgedachte. Tevens zal het regionale jeugdwerk in Friesland, Groningen en 

Drenthe op de agenda staan.  

Tijdens de pinksterdienst zal er weer aandacht zijn voor de doopjubilarissen in de 

gemeente; dat is best een grote groep dit jaar. 
 

Sjoukje Benedictus, 

Notulist 

 

Vooraankondiging 

 
-Voor alle liefhebbers van ons kerkkoor…… 

-Alle volgers…… 

-Voor hen die meer van ons willen horen….. 

-Voor hen die eens wat anders willen horen….. 
 

Op vrijdag 31 mei organiseren Cora Con Capri (het vrouwenkoor o.l.v. 

Ella van Osnabrugge) en het Doopsgezind Kerkkoor een gezamenlijk concert in 

onze kerk. 

Een concert waar de kwaliteiten van elk koor te horen zullen zijn. 

Dat niet alleen, ze doen ook dingen samen! 
Dat belooft bijzonder en spannend te worden! 

Want onder het muzikale thema “Amerika”, kunnen musicalmelodieën, gospels 

en Mennonite hymnes elkaar tegen komen. 

Noteer 31 mei vast in uw agenda en let op nadere informatie in het volgende 

mededelingenblad. 

Let ook op het affiche van dit concert!   
 

Namens de koorleden, 

Henk Huyer 
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Gesprekken aan tafel bij Doperse Dis 
 

Tegen zes uur hebben Pijke en Annie de heerlijke maaltijd weer helemaal klaar 

en kunnen de gasten binnenkomen.Zij staan al voor de deur te wachten, 

ongeduldig soms een sigaretje rokend.Ze gaan bij een van de tafeltjes zitten en 

de vrijwilligers komen vragen of ze soep willen.Wij zorgen tijdens de maaltijd 
voor de bediening, dat is op de meeste plekken anders, daar moeten ze zelf in de 

rij staan om hun eten op te halen.Mannen die elkaar kennen schuiven vaak aan 

één tafel en komen dan tot een gezellig gesprek.Een aantal kennen elkaar van de 

straat, van de Open Hof, het Leger des Heils of de nachtopvang. 

 

De vrijwilligers gaan elk ook bij een tafel zitten en dan hangt 

het van de spraakzaamheid van de gasten af hoe het 
gesprek gaat.Meestal begin je met een dagelijks praatje over 

het weer of iets uit het nieuws.Daarna mag je ook best 

vragen of ze onderdak hebben voor de nacht, vooral toen 

het zo koud was gingen de meesten naar de 

nachtopvang.Soms komt het gesprek ook op de reden hoe 

ze in dit daklozencircuit terecht zijn gekomen, de één kan of 
wil daar wat opener over vertellen dan de ander. 

 

Een keer zat ik aan tafel bij een vrouw, die vrijuit over haar verslaving sprak en 

hoe moeilijk het nu is om eruit te komen.Het is dan alsof je moeizaam een berg 

probeert te beklimmen die met zeep is ingesmeerd, je glijdt steeds weer terug. 

Ik heb ook wel eens aan tafel gezeten waarbij ik met iemand over het geloof kon 

praten naar aanleiding van een pelgrimstocht die hij had gemaakt.De gesprekken 
hoeven niet altijd ernstig te zijn, er wordt ook gelachen en gewoon gekeuveld 

over koetjes en kalfjes. 

 

Een gast zei de laatste keer: het is hier zo gezellig en ik zie zoveel blije 

gezichten.Dat komt zeker ook omdat één van hen heel goed piano kan spelen en 

meestal neemt Huug dat ook een poosje over. Voordat we beginnen staan de 
vrijwilligers in een kring en vragen de Eeuwige om Zijn zegen en nabijheid; tot 

slot zijn we dankbaar dat het weer zo goed en meestal probleemloos is verlopen. 

 

Saakjen van Hoorn 

 

 

Najaarsfair-2013 
~~   rommelmarkt  ~~ 
 

We hebben het eerste overleg voor de markt gehad. Veel 

is er nog niet van te vertellen, behalve de datum. 

 

Schrijf in de agenda’s, want de markt is op: 

 
 zaterdag 21 september. 
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Plaats zoals als altijd in de kerk en op het kerkplein. 

 

Wij hopen velen te zien. 

 

Voor vragen en ideeën:   Anneke     Jetty     Manon 
 
 

Verslag wijk Paterswoldseweg 
 

We kwamen bijeen bij zr. R. Wassenaar, die ons deze middag vertelde toegelicht 

met dia's, over haar vakantie van jaren geleden naar Syrië en Jordanië. 

We zagen de stad Damascus met zijn vele bezienswaardigheden uit de oudheid. 

We zagen de tempel van Bell en gingen naar Hamar, 

waar een eeuwenoud reuzenrad van 30 mtr. hoog 

zorgt voor de watervoorziening. Ook over Aleppe de 
stad (die tegenwoordig dagelijks in het nieuws is door 

de oorlogshandelingen) werden div. dia's  vertoond, 

o.a. van een prachtigopenluchttheater met 15.000 

zitplaatsen. In Jordanië  zagen we de stad Amman 

met zijn Abdoela moskee met zijn vele 

muurschilderingen en het Mozes memoriaal, eigenlijk 

te veel om op te noemen. Het was een heel geslaagde middag.  
Onze afsluitmiddag is op donderdag2 mei waarop we een reisje gaan maken naar 

een museum. 

 

J. Noord 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 28 april 

10.00 uur Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 5 mei 
  Geen dienst 

 

Zondag 12 mei 

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

Sande 

 

Zondag 19 mei 
Pinksteren 

10.00 uur Zr. A.T. van Kempen-

Tollenaar 

 

Zondag 26 mei 

Buitendag 

in Steenwijk met de 

gemeenten Roden en 

Steenwijk 

ds. M. de Vries 

Zie de uitnodiging verderop 

10.00 uur  Zondagsschool in Haren 

 

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 23 april 

19.45 Voorjaarsledenvergadering 

 

Donderdag 25 april 

20.00  30+ bij Ellen van 

Agthoven 
 

Vrijdag 26 april 

19.30  Oecumenisch 

Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 
Dinsdag 7 mei 

  Geen Themaochtend! 

19.45  Kerkenraad 

 

Woensdag 8 mei 

19.30  Redactievergadering 

 

Dinsdag 14 mei 
19.00  Zusterkring 

Slotavond met 

wandeling 

 

Woensdag 15 mei 

20.00  Bijbelgesprekskring 
  met zr. Kieft 

 

Donderdag 16 mei 

14.00  Kring Noordwijk 

  met ds. Van der Werf 

 
Vrijdag 31 mei 

19.30  Oecumenisch 

Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Buitendag 26 mei 
 

De doopsgezinde gemeente 

Steenwijk nodigt u uit voor de 

gezamenlijke buitendag (met de 
doopsgezinde gemeente Roden) op 

zondag 26 mei in Steenwijk.  

 

Programma: 

10.00 Ontvangst met koffie 

10.30 Dienst o.l.v. ds. M. de Vries 
11.30 Koffie; bijpraten 

12.15 Lunch 

13.15 Tentoonstelling Hildo Krop 

15.30 Afsluiting met thee of koffie 

De tentoonstelling is in RamsWoerthe 

een van de allerfraaiste Jugendstilge-
bouwen van Nederland, gelegen in 

een prachtig park op loopafstand (10 

min.) van de kerk en ook per auto te 

bereiken. 

 

Hildo Krop (1884-1970) is geboren in 

Steenwijk. Hij is jarenlang stads-

beeldhouwer van Amsterdam 
geweest. O.a. het monument op de 

Afsluitdijk is ook van hem. De 

collectie in RamsWoerthe omvat 

naast beelden in brons, terracotta, 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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steen, hout en gips ook keramische objecten, meubels, schilderijen tekeningen 
enz. 

De kosten voor deze dag zijn € 12,50. 

Voor wie niet meegaan naar de tentoonstelling € 8,50. 

Opgave 

U kunt zich t/m 9 mei voor deze buitendag opgeven via een lijst in de kerk of 

bij br. Haadsma, tel.: (050) 5348734, email: haadsma@hetnet.nl 
Geeft u ook even op of u vervoer wenst of plaats(en) in uw auto beschikbaar 

hebt. 

 

Verslag van de predikant over 2012 
 

Op vrijdag 9 maart 2012 werd ik geschept op de scooter, 

door een vrachtauto, waardoor ik beide armen heb 

gebroken. Dit betekende een abrupt einde van al mijn 
werkzaamheden en voor mij geen Paascyclus. Na op 15 

maart geopereerd te zijn, zag het er allemaal een stuk 

zonniger uit. Weliswaar kon ik beide armen nog niet 

gebruiken vanwege het gips wat er omheen zat, maar de 

chirurg was niet pessimistisch. Na heel veel korte ziekenhuisbezoekjes mocht in 

mei het gips eraf. Ik mocht echter de armen nog niet belasten. Dat betekende 
geen autorijden en niet fietsen. Toch weerhield dat me er niet van om op 20 mei 

deel te nemen aan de buitendag in Haren. Op 17 juni heb ik voor het eerst weer 

een dienst mogen leiden in Roden, waarbij mijn letterlijke buren (=de 

Doopsgezinde Gemeente Buitenpost), samen met Eenrum,  op bezoek waren.  

 

Na de zomer heb ik veel werkzaamheden kunnen doen. Met de startdag zijn ook 

mijn activiteiten weer begonnen. De reeds geplande activiteiten zoals de 
themaochtend, kring Noordwijk, kring Paterswolde en de preekbeurten leverden 

geen problemen op. Door nog niet te mogen autorijden heb ik niet alle 

werkzaamheden kunnen vervullen met name in het pastoraat. Door veel gebruik 

te maken van de trein is kon ik dit tot een minimum beperken.  

Ook de adventstijd en de kerstavonddienst  hebben geen problemen opgeleverd.  

 
Op 9 januari 2013 ben ik nog een keer geopereerd aan mijn arm. Daarbij is een 

plaatje weggehaald dat op het bot was geschroefd ter versteviging.  Op 8 mei 

2013 zou ik ook aan de andere arm worden geopereerd, om een plaatje weg te 

halen,  maar dit blijkt (gelukkig voor mij) na onderzoek niet meer nodig. 

Inmiddels heb ik mijn werkzaamheden weer hervat toen bleek dat ik weer auto 

mocht/kon rijden.  Nu de geplande operatie in mei niet doorgaat en de geplande 
preekbeurten reeds geannuleerd waren, gebruik ik deze tijd voor één week 

studieverlof  (retraite te Koningsbosch, Limburg) en één week vakantie. Van 6 

mei tot Pinksteren zal ik daarom afwezig zijn. 

 

Het jaar 2012 is voor mij vooral een jaar geweest met veel ziekenhuisbezoeken. 

Toch ben ik blij dat ik in september 2012 de draad weer heb kunnen oppakken. 

De vele reacties die ik mocht ontvangen hebben mij zeer gesterkt bij het 
genezingsproces.  

 

Ds.Kl.v.d.Werf 
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Reglement 
 
Het reglement dat vorig jaar is aangenomen, is digitaal beschikbaar (als pdf-

bestand). Het voordeel is dat je daarin een zoekfunctie hebt. De digitale versie is 

al toegezonden aan wie een bij de administratie bekend e-mailadres heeft.  Maar 

u kunt het ook afgedrukt op ouderwets papier krijgen. Voor beide versies kunt u 

contact opnemen met br. Haadsma. 

Ook met inhoudelijke vragen over het reglement kunt u bij hem terecht: 
(050) 5348734 of haadsma@hetnet.nl 

 

De Emmaus -gangers 
Wie zijn deze twee mannen? 

 

In de bijbel komt het verhaal voor van twee mannen die van Jeruzalem naar het 

dorp Emmaus lopen. Zij ontmoeten Jezus die net uit het graf is, onderweg naar 

Emmaus, maar herkennen hem niet. Pas bij de derde ontmoeting, bij het breken 
van het brood tijdens het eten, gaan hun de ogen open. Het verhaal is een 

antwoord op de vraag dat Pasen weliswaar het feest van de opgestane Heer is, 

maar dat de betekenis Pasen niet moet worden gezocht in het concrete maar in 

het symbolische. Namelijk dat de mens van God op die plekken aanwezig is waar 

in zijn geest gehandeld wordt. Zoals bijvoorbeeld bij het avondmaal vieren.  

 

De ene Emmaus-ganger heeft de naam Cleophas, de andere heeft geen naam.  
De christelijke traditie heeft de metgezel van Cleophas wel een naam gegeven en 

stelt dat het zijn zoon Simon was. En deze Simon is volgens de traditie de 

opvolger van Jacobus als leider van de christelijke gemeente van Jeruzalem. 

Deze Simon is dus in feite de tweede leider van de net ontstane christelijke 

beweging.  

Heel bewust heeft de traditie deze Simon in het 
leven geroepen. Door te stellen dat deze Simon 

Jezus dus daadwerkelijk heeft gezien wordt hij 

dé persoon bij uitstek om de tweede leider te 

worden van de christenheid, na de dood van 

Jacobus.  

 
In de Doopsgezinde Martelaarspiegel, die in de 

zeventiende eeuw werd geschreven,  wordt deze 

Simon uitgebreid beschreven en wordt tevens 

vermeld, hoe oude christelijke schrijvers uit de 

3e eeuw als Eusebius en Hegesippus al over 

deze Simon vertelden.  

Of het historisch allemaal klopt valt niet meer te 
achterhalen. Deze Simon wordt echter niet in 

het bijbelgedeelte over de Emmausgangers (Lucas 24) genoemd. 

Het kwam de oude christelijke schrijvers heel goed uit dat deze Simon niet in de 

bijbel genoemd werd want zo konden ze zelf de verbinding leggen dat één van 

de eerste ooggetuigen de leider werd van de eerste christelijke gemeente.  

 
Hieronder volgt het relaas uit de martelaarspiegel over Simon in een eigen 

transscriptie.  

 

Martelaarspiegel. 1e deel. Pagina 46. 
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Simon Cleophas, één van de tseventig Discipelen Christi, door Atticus, 
onder Trajanus, gekruyst, Anno 109. 

 

Van de afkomst Simonis Cleophae, ende van sijnAmpt. 

Simon Cleophas, was een sone van Cleophas en Maria, een 

neveonsesHeerenJesu/ omdat hyJosephs, Christi gemeenden Vaders/ Broeders 

Sone was: desewierd met gemene bewilling der Gemeynte/ na de dood des 
apostels Jacobi, tot bisschop der Gemeynte tot Jerusalem verkoren: 
 

Dat hy te onderscheyden is/ van Simon Zelotes. 

weshalvenhy te onderscheyden is van dien Simon, metten toenaemZelotes, die 

een van de Apostelen geweest/ en in Persiagekruyst is. Want die was een 

SoneAlphae, maar dese een SoneCleophae, niet een van de twaelve/ maer van 
de tseventig Discipelen Christi; gelijk Eusebius ook toestaet/seggende:  
 

Dat hy de Heere Christus gesien en gehoort heeft. 

Indien yemand wilde zeggen/dat dese Simon met sijneoogen Christus gesien/ en 

met sijneoorensijnPredicatiengehoort heeft/ die en soude niet buyten reden en 

waerheydsulks gevoelen: 
 

Dat hyhondert en twintig jaren oud was. 

En dat niet alleen vanwegen de lankheydsijns levens/ als hondert en twintig 

jaren oud zijnde/ maar veel meer uyt kracht van het Getuygenisse des 

heyligenEuangeliums/ waer in melding gedaen wort van Maria, de 

huysvrouwCleophae, wiens Sonehy geweest is na het schrijven Egesippi (die de 
naestehistory-schrijver geweest is aen de tijden der Apostelen) hist. Eccles. 

Eusib.Pampil.lib.3.cap.1 I.-c. 
 

Dat hy Jacobus sagsteenigen. 

Dit is die Simon, van dewelke betuygt wort/ dat hy Jacobus, den Heyligen 

Apostel des Heeren/heeft siensteenigen. Epiph.supra, in Sym.Alph.-c. 
 

Dat hybyAttticumaengeklaegt / ende veel dagen met roeden deerlijk 

gegeeseltwierd. 

Desewierd van eenigeboose Boeven aengeklaegt/byAtticus, des keysersTrajani 

Stadhouder/ dat hy een Christen was/ ja een bloed-vriend Christi/van den 
geslachte Davids 
 

Waeroverhy vele dagen lank/met geesselen en scherpe roeden deerlijk wierd 

geslagen/also dat sich iedereen/ die het aensag/moest jammeren en 

verwonderen/ ja den Rechter selve verwonderde sich hoe dat een stok-oud man/ 

van hondert en twintig jaren/sooonlijdelijkenMartelisatie/soo lange 
haddekonnenuytstaen. 
 

Dat hy ter dood veroordeelt/ en gekruystwierd; ende in wat tijd dat 

sulcks geschiedde. 

Ten laetsten als hy noch in sijnBelijdenisse/even volstandig volharde/ is hysijnen 

Heere/die hy beleed/ in’t lijden gelijkformig geworden/ en van Atticus 
veroordeelt/ tot de Galge des Kruyses (welke dood hy heeft geleden) in ’t tiende 

jaer des KeysersTrajani, over-een-komende met het jaer Christi/ hondert en 

negen. Vergelijkt het 1.boek A. Mellini, gedrukt anno 1617 fol. 24.col.1.2. met 

hist.Mart. Ioh.Gyfii, nu onlangs gedrukt byI.Braat, anno 1657. fol. 15.col.1-c 

 

Ds. Kl. vd Werf 
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Zusterkring 
 
18 maart 2013  

Nog krap veertien dagen voor Pasen. Dus was ds.van der Werf, bijna traditie, 

weer onze gast. Hoewel, vorig jaar was het hem niet mogelijk, vanwege een zeer 

ernstig ongeluk! Maar nu gelukkig wel weer. 

Hij wilde ons vooral muziek laten horen uit de MatthäusPassion van Joh.S. Bach. 

Maar toch eerst een inleiding geven over Pasen. Het woord afgeleid van het 
Joodse Pascha of Pesach. In het christendom de belangrijkste viering. 

Pas in de middeleeuwen is in het protestantisme de lijdensgeschiedenis veel 

meer naar voren gekomen. Begin 18e eeuw werd Joh.S.Bach gevraagd muziek te 

componeren bij het lijdensverhaal van Christus. Erg bekend werd later de 

MatthäusPassion. Pas in 1870 was de eerste uitvoering in Nederland. Vooral de 

prachtige koralen en aria's spreken aan. In de passietijd wordt het altijd door 

"Bach" koren en orkesten ten gehore gebracht. 
Nog een paar gedeelten uit de MatthäusPassion liet ds.van der Werf horen, maar 

volgend jaar hopen we nog meer muziek, en uitleg bij de uitvoering te horen.  

 

8 april 2013  

Deze middag was mr. Gijs Schilthuis uit Middelstum 

uitgenodigd. De heer Schilthuis is oud-landelijk 
voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 

Hij verzorgde voor ons een lezing en een kleine expositie 

over het ontstaan en over de vroegere en huidige 

activiteiten van "Het Nut". 

In 1784 werd in Edam de Maatschappij tot Nut van 't 

Algemeen opgericht onder leiding van de Doopsgezinde predikant Jan 

Nieuwenhuyzen om algemene kennis te verspreiden. Later was ook zijn zoon 
Martinus actief betrokken. 

Het was de eerste particuliere organisatie 

in Nederland die een deel van de 

verantwoordelijkheid op zich wilde nemen 

voor de zedelijke en materiële verheffing 

van de minvermogende laag van de 
bevolking,  

Voorheen droegen kerk en overheid de 

verantwoording voor de samenleving. 

Maar zij maakten zich niet druk om de 

gewone man.  

Het Nut heeft zich in de afgelopen twee 
eeuwen ingezet voor volksonderwijs, voor 

het opleiden van onderwijzers en onderwijzeressen, voor het uitgeven van 

goedkope (school)boeken, en het stichten van volksbibliotheken en ook o.a. 

Nutspaarbanken. Mede dankzij initiatieven van Het Nut werd onderwijs 

bereikbaar voor iedereen. In eerste instantie met educatieve Nutsprenten. Deze 

originele 19eeeuwse prenten werden gebonden in een boek: "Leerzame prentjes 

voor de jeugd". Tijdens de viering van het 225 jarig bestaan van het Nut werden 
deze in een tentoonstelling voor het voetlicht gebracht. 

Bij de feestelijke opening van deze tentoonstelling "Nut'tig leren voor iedereen" 

in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam, was ook Prinses Laurentien 

één van de sprekers. Zij roemde de bijzondere organisatie, die mede door de 

inzet van de vele vrijwilligers in de besturen, en de activiteiten van de 
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Nutsdepartementen, de maatschappelijke participatie en cohesie in de 
samenleving bevorderen.  

Prinses Laurentien die zich via de Stichting Lezen & Schrijven inzet en bijdraagt 

aan het voorkomen en bestrijden van de nog altijd voorkomende 

laaggeletterdheid, zag vele raakvlakken met de doelstellingen van Het Nut. 

De heer Schilthuis, wiens hart ligt bij "Het Nut", vertelde uitgebreid en 

enthousiast over verschillende zaken .Het was verrassend om te horen hoe in het 
verleden de grondslag gelegd is voor de mogelijkheid van studie en educatie 

voor iedereen. Een heel interessante middag. 

 

Onze laatste bijeenkomst van het seizoen is zoals gebruikelijk een wandelavond. 

Deze keer op dinsdag14 MEI. Om 19.00u verzamelen we op de parkeerplaats 

naast het museum "De Buitenplaats" in het centrum van Eelde. 
Tegenover het museum is café Boelens (Hoofdweg 83). Daar gaan we na de 

wandeling een kopje koffie of thee drinken. (Consumptie voor eigen rekening). 

 

Voor degene die geen vervoer hebben, vertrekken om 18.40u een paar auto's 

vanaf de kerk in Haren. Dan wel graag even bellen met 0598-324663. 

We hopen op goed weer, allemaal tot dan. 

 
Ria Dijkman-Leutscher 

 

Jaarverslag 2012 DG Haren  

Geledingen 

Kerkenraad 

De kerkenraad tot en met de najaarsledenvergadering op 29 november bestond 

uit: 

Br. A. de Vries voorzitter  
treedt af eind 2012 

Zr. L.C.G. Salomons –Amelo 

vice- voorzitteraftredend najaar 2015 

Br. P.J. Reidinga lid  

 aftredend voorjaar 2014 

Br.R.J. Nienhuis boekhouder   aftredend  
najaar 2013 

Br. H.J. Blanksma secretaris aftredend 

 najaar 2013 

 

In de voorjaarsledenvergadering wordt de boekhouder weer ‘gewoon’ lid van de 

kerkenraad. Tevens wordt het rooster van aftreden vastgesteld conform het 
voorstel.  

In de najaarsledenvergadering is br. Anco de Vries afgetreden als voorzitter. Ter 

vergadering wordt Anco bedankt voor zijn tomeloze inzet gedurende jaren in 

goede en stormachtige tijden. Op een later tijdstip zal op meer passende wijze 

afscheid worden genomen. 

Er zijn in de najaarsvergadering geen nieuwe leden tot de kerkenraad 

toegetreden. Het jaar 2012 wordt afgesloten met 4 kerkenraadsleden. Aanvulling 
is dringend gewenst. Nog belangrijker is dat activiteiten in onze gemeente 

doorgaan, zoals de zusterkring, de zondagsschool, de themaochtenden, de 
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bijeenkomsten met jongere en oudere 30 + en natuurlijk de inspirerende 
culturele ontmoetingen die elk seizoen weer beleefd kunnen worden.  

 

De kerkenraad vergadert vrijwel altijd de eerste dinsdag van de maand . In 2012 

is de kerkenraad 11 maal in vergadering bijeen geweest.  

Het DB van de DG Haren heeft in 2012 op 24 april overleg gehad met het DB van 

de DG Groningen, over activiteiten onder een gezamenlijke noemer zoals het 
gemeenteblad, het koor, inzet jeugdwerker en diensten in Haren met het koor 

van DG Groningen. Het overleg is altijd ontspannen, opbouwend en inspirerend. 

 

Werkers 

Ds. K. van der Werf, predikant. 

De predikantsplaats in de DG Haren is in 2012 onveranderd en heeft een omvang 
van 0,4 fte (twee volledige werkdagen). De functie van pastoraal werker is in 

2012 niet meer uitgeoefend.  

In maart werd onze dominee Klaas getroffen door een ongeluk toen hij op zijn 

brommer door Buitenpost reed. Daarbij werd hij “geschept”door een 

vrachtwagen die hem niet zag (dode hoek) met als gevolg twee gebroken  polsen 

en nog veel meer verwondingen. Door dit noodlottige ongeval kon onze dominee 

in tal van diensten, waaronder de avondmaalsviering, niet voorgaan. Gelukkig 
ging het herstel goed en kon Klaas zich met de startdag weer als voorganger 

‘melden’ in onze gemeente. 

Ook in 2012 is met zr. Kieft afgesproken dat een aantal activiteiten zoals 

themaochtenden of een bijbelkring, door haar begeleid kunnen worden zolang er 

behoefte aan is. 

Van zr. Kieft is als pastoraal medewerker op zondag 19 februari in een dienst 
waarin Klaas voorging, officieel afscheid genomen. Dat had al in 2011 zullen 

gebeuren echter er was steeds een aanleiding waardoor het niet kon 

plaatsvinden.  

 

Commissies en andere geledingen  

 
De financiële commissie wordt ook in 2012 gevormd door de brs. S.S.F. 

Hazewinkel,  P.J. Haadsma en J.L. Blanksma, en zr. AG Hoekema-Riepma. 

 

Naast alle andere zaken heeft de financiële commissie in 

2012 o.a. een gesprek gevoerd met de ABN Amro 

betreffende haar beleggingen. Dat heeft geresulteerd in 

het wat risicomijdender maken van de 
effectenportefeuille.  

Ook in 2012 is meer hoofdgeld ontvangen dan begroot. 

Ook zijn de opbrengsten uit beleggingen gestegen ten 

opzichte van 2011. Het jaar 2012 is afgesloten met een minder negatief resultaat 

dan was begroot. Op basis van de controle op de goedgekeurde jaarrekening 

2011, kon de boekhouder decharge worden verleend  in de 
najaarsledenvergadering.  

 

De hoofdgeldcommissie bestond ook in 2012 uit de brs. P.J Reidinga en P.J. 

Haadsma. 
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Ledenvergaderingen & culturele activiteiten 

De gebruikelijke ledenvergaderingen, voorjaar en najaar, zijn in 2012 gehouden 

op 26 april en 29 november. In 2012 zijn geen extra leden vergaderingen 

uitgeschreven maar is er op 28 maart wel een ledenvertoeving geweest om de 

voorstellen voor het nieuwe reglement te bespreken. Ter voorbereiding van die 

bijeenkomst hebben veel leden meegedacht en geschreven; dank daarvoor want 

het heeft allemaal geleid tot meer helderheid en begrip van waarom bepaalde 
artikelen op een bepaalde manier zijn geformuleerd. 

In de voorjaarsledenvergadering van 26 april is het belangrijkste punt het te 

wijzigen reglement. Alle leden hebben als bijlage van de agenda een notitie 

ontvangen waarop is aangegeven wat de herziening van het reglement omvat. 

Naast tekstuele wijzigingen, modernisering van taal en zinsconstructie en enkele 

ander aanpassingen, liggen de onderstaande punten ter stemming voor aan de 
leden:  

a) Belangstellenden en stemrecht. Uitslag stemming: 19 stemmen  voor   

b) Stemmen bij volmacht in de ledenvergadering. Uitslag stemming: 18 

stemmen voor en     1 onthouding. 

c) Zittingstermijn leden in de diverse geledingen. Er wordt ter vergadering een 

‘strenge’ versie van het voorstel geformuleerd nl. 1 x herbenoeming in 

functies die door de ledenvergadering worden benoemd. Uitslag stemming: 
17 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 onthouding. 

Met de uitkomsten van de stemming op bovenstaande onderdelen is de 

voorgestelde herziening van  het reglement door de leden goedgekeurd.  

Daarmee is het werk van de reglementscommissie, gestart in 2010, goed 

afgerond. De commissie, gevormd door zr. Gerbrig Rietema, en de brs. Pieter 

Jan Haadsma en Geert Christians, wordt bijzonder bedankt voor haar inzet! 

In de DG Haren is het eigenlijk al traditie, namelijk het organiseren van 

thematische en culturele bijeenkomsten voor leden, maar vooral ook voor 

belangstellenden buiten onze gemeente. In 2012 zijn zr. Ger Zijlstra en de brs. 

Christians, Hoekema en Blanksma bijeen gekomen.  

In de eerste helft van 2012 waren er nog de bijeenkomsten uit het seizoen 

2011/2012 namelijk met ds. Gerke van Hiele uit Wageningen op 22 maart over 
Spiritualiteit en Ethiek, en ds. Iris Spekman uit Almere op 19 januari over 

Spiritualiteit in dopers perspectief. 

Op 16 februari was er een mooie 

opvoering van Anna Zernike door 

ds. KorneelRoosma – de Vries uit 

Stiens. 

De aandacht in het seizoen 
2012/2013 ging uit naar ‘De mens 

en de Kunst’. In het najaar is 

gestart met een gezamenlijke 

‘schilderdienst’ onder leiding van 

Marjolein Uitham en geïnspireerd 

door woorden van Gabe Hoekema. 
Het heeft prachtige gedachten, verbeeld in schilderijtjes, opgeleverd. 

Aansluitend kwam op 8 november drs. Saskia van Lier vertellen over muur- en 

gewelfschilderingen in Groninger kerken. Een zeer enthousiast verhaal! 

De gebruikelijke buitendag werd georganiseerd op 20 mei door de DG Haren in 

de personen van Mads en Pieter Jan Haadsma. Ook de DG’s  Roden en Steenwijk 
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waren uitgenodigd. Na de traditionele kerkdienst onder leiding van Fien van 
Kempen, de koffie en koek, en na een uitstekende lunch van zelfgemaakte soep 

en brood, ging het richting Hortus om daar te genieten van het arboretum, de 

bamboetuin en het rosarium. Een ontspannende dag, mooi weer en veel 

ontmoetingen.  Dank aan familie Haadsma.  

De traditionele startdag, aangekondigd als start van het winterseizoen, werd 

gevierd op 16 september. Het thema was/is: Handen heb je om te geven.” Nadat 
iedereen een papieren hand had gekregen en daarop iets kon schrijven wat hij 

de ander zou toewensen, kon de gezamenlijke maaltijd beginnen.  

De kinderen en ouders van de zondagsschool zijn de startdag gestart met hun 

winterseizoen en wel door gezamenlijk het hele weekend te kamperen in het 

mooie plaatsje Amen in Drenthe. Een groot succes! Alle broeders en zuster 

konden dat gelukkig ook zelf waarnemen via de beamer en ondertussen genieten 
van de heerlijke spijzen. 

Leden en belangstellenden 

In 2012 telt de DG Haren het onderstaande aantal: Per december 

 leden    59 

 belangstellenden 28 

 zondagsschool  14/11 

 
In 2012 is één lid overleden: zr. J. Benninga. 

Zuster C.J. Wierenga-te Hennepe, tot 2011 belangstellende hier en lid in 

Zeerijp/Zijldijk, is lid geworden in Haren. 

 

We konden in 2012 twee nieuwe belangstellenden inschrijven namelijk zr. J. van 

der Hem-Hofstra en zr. L. Groendijk. 

In 2012 is vanuit onze Vermaning afscheid genomen van de heer Westerdijk. De 

heer Westerdijk was de steun en toeverlaat van iedere koster, zorgde mede voor 

de kerstboom en bood een onvoorziene gast vaak de mogelijkheid om toch even 

een kijkje in onze Vermaning te nemen. De heer Westerdijk, kerkbewaker van 

onze Vermaning, is 85 jaar geworden. 

 
 

Persbericht 
 

Gebed bij de troonswisseling 

Op zondagavond 28 april zal om 19.00 uur een 

gebed  bij de troonswisseling worden gehouden.  

Het initiatief  is genomen door de gezamenlijke 

kerken in Haren. De pastores  de Boer, de Jager 
en Oosterdijk zullen in deze bijeenkomst , die 

gehouden wordt in de Dorpskerk, voorgaan. 

Iedereen is van harte welkom om ook op deze 

wijze te danken voor de regeerperiode van 

Koningin Beatrix en te bidden voor de komende 

vorst en vorstin. 
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Kerstcollecte 2012 
 
In het gemeenteblad van februari 2013 konden wij melden dat op dat moment 

de tussenstand € 848 bedroeg. 

De eindstand per 10 april bedraagt  €  973.  Een prachtig resultaat, dat 

hoofdzakelijk ten goede komt van de zondagsschool. 

Wij bedanken allen die financieel en/of organisatorisch hebben bijgedragen aan 

dit mooie eindbedrag van harte. 
 

Jeugdfonds Doopsgezind gemeente Haren, Te Paterswolde 

IBAN rek nummer!                                                           

NL69RABO 0315810637EUR 

 

Namens het Jeugdfonds, 

T.Koorn- Gulmans secretaris 
P.J.Reidinga  penningmeester 

 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 
17 maart: Oxfam Novib, 

kippen- en geitenproject € 100,40  

31 maart: Algemene Kamp Commissie (AKC)  €  70,82 

7 april:   Algemene Kamp Commissie (AKC)  €  74,70 

14 april: Stichting Doopsgezinde Friese Monumenten €   67,10 

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

betreffende doelen worden overgemaakt.   

 

Adoptieprogramma 
 

We ontvingen uit de thermometer over de maand maart 

een bedrag van €  56,40. 

Voor het tarief basispakket werd een bedrag van € 4,35 
ingehouden voor de maanden maart t/m mei.  Hiermee is 

de totaalstand geworden  €  473,32. 

 

L.HuizingaB.Huizinga-Lutgendorp 
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Doopsgezinde Bijdragen 
 
Onze gemeente is lid van de Doopsgezinde Historische 

Kring. 

Voorrecht van dit lidmaatschap is dat jaarlijks een 

boekwerk wordt toegezonden genaamd Doopsgezinde 

Bijdragen. Dit jaar is nummer 38 in de reeks 

verschenen. 
In dit fraaie boekwerk staat ondermeer een 

lezenswaardig artikel van Gerke van Hiele onder de titel 

“Doopsgezinde identiteit? Een eeuw brochures in ADS 

folders in vogelvlucht”. 

Jammer dat dergelijke boekwerken min of meer 

ongemerkt en veelal ongelezen in de kast in de 

kerkenraadskamer verdwijnen.    
Vandaar dus dit stukje met de mededeling dat het zeker niet verboden doch juist 

zeer gewenst is dat kennis wordt genomen van boeken uit de kast in de 

kerkenraadskamer. U bent dus van harte uitgenodigd!  

 

 

 
Roelof Nienhuis 

Impressie Pasen 2013  
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Vermaningspad 2013 
 

Het Vermaningspad 2013 wordt op Hemelvaartsdag (9 mei) georganiseerd door 

de Doopsgezinde Gemeente Almere en Inloophuis De Ruimte. 

Dit evenement voert u deze keer niet langs eeuwenoude vermaningen of door 
oude polders. 

 

U fietst of rijdt met auto of bus 

door een nieuw landschap, langs 

plekken waar de Almeerse 

doopsgezinden bij elkaar komen, 
langs eigentijdse 

vermaanplaatsen, door mooie 

natuur en door een jonge stad. 

Onderweg zijn er diverse 

gelegenheden om koffie, thee of 

soep te nuttigen, soms tegen een 

kleine vergoeding. 
 

U dient zelf een lunchpakket mee 

te nemen. 

 

Bezienswaardigheden 

Alle routes gaan langs mooie of 
bijzondere plekken, bijvoorbeeld: 

 Stadsboerderij de Kemphaan 

 De Groene Kathedraal 

 Natuurbelevingscentrum de Oostvaardersplassen 

 Bezoekerscentrum de Trekvogel bij de Lepelaarsplassen 

 Vogelkijkhut bij de Lepelaarsplassen 
 Veel moderne architectuur in een stad van amper 35 jaar oud. 

 

 
 

De groene Kathedraal 
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Programma 

U kunt vanaf 9.30 uur starten vanuit kerkcentrum ‘De Goede Rede’ in Almere 

Haven. Hier staat evtueel uw huurfiets klaar. 

Op de startplek ontvangt u voor enkele euro’s een programmaboekje waarin 

routebeschrijvingen staan en informatie over bezienswaardigheden onderweg. 

Er zijn fietsroutes uitgezet van 16, 34 en 55 km en er is een route voor 
auto/touringcar. Via de website kunt u binnenkort  ook de GPS-beschrijving van 

de routes downloaden. 

Iedere route doet het inloophuis aan. 

 

De dag wordt om 16 uur afgesloten met een vesper in De Goede Rede. 

Deze dienst wordt geleid door ds. Iris Speckmann. 
 

N.B.: Als u voor de langste route kiest en onderweg de tijd wilt nemen om op 

mooie plekjes te stoppen, dan adviseren wij om vóór 11 uur te starten. 

 

Fietshuur 

Er is een beperkt aantal huurfietsen beschikbaar 

(€ 7,50 per dag), waaronder een klein aantal elektrische fietsen (€15 per dag). 
Graag vóór 15 april a.s. aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. Dit kan per 

e-mail: organisatie@vermaningspad2013.nl 

 

Meer informatie 

Verdere informatie (o.a. een routebeschrijving naar kerkcentrum ‘De Goede 

Rede’) is te vinden op dewebsite: www.vermaningspad2013.nl 
en op 

Facebook: Vermaningspad2013 

 

Vragen kunt u per e-mail stellen: organisatie@vermaningspad2013.nl 

of telefonisch: Gerrit Jan Romeijn, tel. 036 5336107. 

 
 

 

mailto:organisatie@vermaningspad2013.nl?subject=Fietshuur
http://vermaningspad2013.us6.list-manage.com/track/click?u=0f69109ba8&id=5ec7c26c75&e=b330a07971
http://vermaningspad2013.us6.list-manage.com/track/click?u=0f69109ba8&id=5629373970&e=b330a07971
mailto:organisatie@vermaningspad2013.nl
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De Doopsgezinde gemeente Uithuizen 

 

nodigt u uit voor de 

 

KLUGKISTLEZING   op 5 mei 2013 

In de gemeente Eemsmond is er, behalve de Christelijke 

kerkgenootschappen, ook een religieuze gemeenschap waar de 
meesten van ons niets of maar weinig vanaf weten. Daarom 
leek het ons een goed idee om de Klugkistlezing dit jaar aan de 
Boeddhistische gemeenschap te wijden. Wellicht kunnen wij 
meer overeenkomsten ontdekken dan wij nu tot nu toe 
dachten.Wij hebben de abt van het Boeddhistische Klooster Zen 
River in Oldörp bereid gevonden om de lezing te houden. 

 
U ben hartelijk welkom op 5 mei 2013 om 14:30 h in de  
Doopsgezinde Vermaning, 

Mennonietenkerkstraat 12 
Uithuizen 
 
De entree is, zoals altijd, gratis. 

Iedereen is van harte welkom. 
De vermaning is open vanaf 14:00. 
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MAART/APRIL BERICHT VANBUITENGOED FREDESHIEM 

VOOR LEDEN EN BELANGSTELLENDEN VAN DOOPSGEZINDE GEMEENTEN 

Fredeshiem:  

vakanties, Gloria, vrouwenweekend, 
Summerschool, Filosofie! 
 

De nieuwe activiteiten/vakantiebrochure van Buitengoed Fredeshiem is onlangs 

verschenen. Met vakantieprogramma’s rond bijvoorbeeld Pinksteren, waar u een 
boottocht maakt, het Ikonenmuseum bezoekt, kunt luisteren naar een 

bandoneonist en een verhalenvertelster en o.a. Jugendstilvilla RamsWoerthe 

bezoekt. Maar in de brochure treft u ook een volledig verzorgde Fietsvakantie 

aan o.l.v. Sieb en Tymen Kiestra, de Doopsgezind Erfenis Tour (2-7 juni), 

zomerse seniorenvakanties zoals ‘Een vrolijke Zotte Zomerweek’ en ‘Land van 

Havezathes en Heerlijkheden’ en arrangementen rond Shakespeare en 

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

 

Naast deze vakantiearrangementen biedt Leeftocht ook boeiende programma’s 

op Fredeshiem. Bijv: 

* studiedagen over Ka-ba-laholv rabbijn dr. Tzvi Marx (3-6 juni) 

* een oriëntatiecursus Zien Tekenen (1/5 juli) 
* Summerschool ‘Christendom van Oost naar West’ olv John van Schaik (23/28 

aug) 

 

Uitgelicht: Vervoerservice 

Bij een aantal vakantie-arrangementen verzorgen wij een eigen vervoerservice. 

Vrijwillige chauffeurs halen u hierbij van huis op en brengen u na de vakantie 
weer thuis. De vergoeding die wij hiervoor vragen is slechts € 0,25 per km. Deze 

service dient u minimaal twee weken voor aanvang van uw verblijf bij ons aan te 

vragen. Voor meer informatie belt u (0521) 535 100. 

 

 

Belangstelling? Bel BuitengoedFredeshiem: (0521) 535100 of email: 

info@fredeshiem.nl 
 

Buitengoed Fredeshiem… voor Inspirerende Ontmoetingen. 

 

 

 

 
 

mailto:info@fredeshiem.nl
mailto:info@fredeshiem.nl
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Zomeractiviteiten Mennorode 

 

Socratisch gesprek over spiritualiteit – Ymkje de Boer 

6 t/m 8 juli 2013 

Wat is spiritualiteit? Wat betekent het als je zegt 'ik geloof'? Maak kennis 

met het Socratisch gesprek. Hierin ga je twee dagen lang in een kleine 

gemotiveerde groep op filosofisch onderzoek uit. De ervaringen en 

beleving van de deelnemers zelf staan centraal. 

Iedereen met een interesse in deze methode – met en zonder ervaring – kan meedoen 

aan dit Socratisch gesprek. Neem de tijd voor analyse en reflectie, afgewisseld met 

lekker en verantwoord eten en drinken, een heerlijk bed en een verfrissende wandeling 

in de omgeving. 

Kosten deelname: € 250,- per persoon, inclusief overnachtingen* 

Reserveren: 0577 498 111 of info@mennorode.nl 

 

Verhalen weekend - Kees Posthumus 

13 t/m 14 juli 2013  
31 augustus t/m 1 september 2013 

Een goed verhaal goed vertellen. Hoe leer je dat? Door het te doen! In dit 

vertelweekend gaan we aan de slag met theorie en praktijk rond verhalen 

vertellen. 

Veel gevarieerde oefeningen en opdrachten zorgen ervoor dat je ‘beslagen ten ijs’ komt. 

Je leert contact maken met het publiek, je leert je adem en je stem goed te gebruiken. 

Je fantasie wordt wakker gemaakt en er ontstaan nieuwe verhalen. 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het vertellen van verhalen. In deze workshop ligt 
inhoudelijk de nadruk op Bijbelverhalen. 

Kosten deelname: € 195,- per persoon, inclusief overnachting* 

Reserveren: 0577 498 111 of info@mennorode.nl 

 

Workshop Fotografie –RamsesSingeling 
30 juli t/m 1 augustus 2013  

Gedurende de workshop leren de deelnemers eerst de basis van 

communicatie met foto’s. Aan de hand van een paar korte eerste 

opdrachten wordt zichtbaar gemaakt hoe je communiceert met foto’s. 
Vervolgens kiezen de deelnemers de opdracht die het beste bij hen past 

op dat moment en maken een plan om de fotoserie te realiseren. 

mailto:info@mennorode.nl
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De opdrachten hebben als doel de deelnemers aan te zetten tot reflectie, introspectie en 

daarna: actie! Als uiteindelijk resultaat komt ieders eigen verhaal goed tot uiting. De 

vaardigheden passen bij een goede fotograaf en kunnen deelnemers helpen met een 

persoonlijke thema aan de slag te gaan. 

Kosten deelname: € 295,- per persoon, inclusief overnachting* 

Reserveren: 0577 498 111 of info@mennorode.nl 

 

Willem de Mérode - Hans Werkman 
2 t/m 3 augustus 2013 

In De Mérodes gedichten zit een grote spanning tussen een onmogelijke 

aardse liefde en de liefde voor God. Willem de Mérode werd beschouwd 

als de beste protestantse dichter van zijn generatie. Als jong dichter 

kwam hij er al voor uit dat hij van jongens hield. Maar een seksuele 
relatie wees hij af. 

Tijdens het De Mérodeweekend zullen we gedichten van hem lezen en hierover 

discussiëren. We laten zijn leven aan ons passeren, richten de schijnwerper vooral op zijn 

jongensgedichten, zijn religieuze gedichten en zijn Chinese gedichten. We zien de 
televisiedocumentaire over zijn leven en zullen samen in Eerbeek op zoek gaan naar zijn 

huis en zijn graf. 

Kosten deelname: € 195,- per persoon, inclusief overnachting* 

Reserveren: 0577 498 111 of info@mennorode.nl 

 

Gedichten schrijven - Yke Schotanus 

5 t/m 9 augustus 2013 

Kom een midweek dichten in de inspirerende omgeving van de 

prachtige Veluwe. Onder leiding van een ervaren schrijfdocent, Yke 
Schotanus, verken je verschillende kanten van de poëzie. 

Uiteenlopende technieken, dichtvormen en inspiratiebronnen passeren 

de revue. En uiteindelijk gaat iedereen met een boekje met minstens één eigen gedicht 

naar huis. Plezier in het dichten en in het praten daarover staan echter voorop. 

Er zullen twee of drie gezamenlijke bijeenkomsten per dag zijn. Daarnaast is er voor 

iedereen ook de mogelijkheid om een aantal keer even apart met de docent wat werk te 

bespreken. (foto: MarjonWeijzen) 

 
Kosten deelname: € 525,- per persoon, inclusief overnachtingen* 

Reserveren: 0577 498 111 of info@mennorode.nl 

 

* Op basis van volpension. Exclusief toeristenbelasting á € 0,80 per persoon per nacht.  

mailto:info@mennorode.nl
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Doopsgezinde Zending 

Zaterdagochtend 1 juni a.s. vindt de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de 

DOOPSGEZINDE ZENDING plaats in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente 

Bussum – Naarden (Wladimirlaan 10 Bussum; op 5 minuten loopafstand van het 

NS-station.) 

Het bestuur van de Doopsgezinde Zending heeft br. Alle G. Hoekema gevraagd 

een lezing te verzorgen met als thema: 
 

De Doopsgezinde Zending in Indonesië tijdens de negentiende eeuw 

 

Aan het onlangs verschenen boek Het Zendingsbusje en de 

Toverlantaarn heeft br. Hoekema een bijdrage geleverd over de 

DoopsgezindeZendingsvereniging in de 19eeeuwopen. U kunt het 

boek na afloop van de lezing bij ons kopen (kosten € 18,50). 
 

Sinds de achttiende eeuw voelen westerse christenen zich persoonlijk 

geroepen om het evangelie te brengen in de ‘heidenwereld’. Er 

ontstonden, ook in Nederland, tal van particuliere, gewoonlijk niet-

kerkelijk gebonden organisaties 

die aandacht vroegen voor de zending; door middel van bidstonden, 
diverse publicaties, zendingsfeesten en lezingen door zendelingen met verlof.  

Kinderen spaarden een maandagscent voor het zendingsbusje, of verzamelden  

melkflesdoppen, theelood, gebruikte postzegels en oud papier. Brede lagen van  

de bevolking maakten zo kennis met de mensen in de niet-westerse wereld. 

Deze bundel studies vraagt aandacht voor dit onderbelichte aspect van de  

geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw in Nederland, dat aan de  

wieg stond van de Nederlandse ontwikkelingshulp. 
 

10.00 uur: ontvangst 

10.30 uur: lezing 

Aansluitend aan lezing: huishoudelijk deel ALV  

(ook niet-leden zijn van harte welkom) 

1. Opening, welkom, vaststelling agenda en mededelingen 
2. Notulen ALV 2012 

3. Jaarverslag 2012 

4. Jaarrekening 2012, rapportage van de Kascommissie en Voorstel tot 

decharge bestuur inzake gevoerd beleid 

5. Begroting 2014 

6. Toelichting op enkele lopende projecten 
7. Bestuur en Kascommissie 

8. Rondvraag en Sluiting 

Lunch 

13.00 uur: einde bijeenkomst 

 

In verband met de logistiek aanmelden bij het secretariaat van de Doopsgezinde 

Zending: 
info@doopsgezindezending.nlof 033 – 433 30 85 

mailto:info@doopsgezindezending.nl
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Doopsgezinde Zending 
DutchMennoniteMission 

 
www. doopsgezindezending.nl 

PINKSTEREN 2013 

ons werk in West Papua voleinden… 

 

Zusters en broeders, 
 
Ter gelegenheid van Pinksteren roepen we uw hulp in om voor ex-lepra 

patiënten in West Papua hun noodzakelijke huisvesting te behouden.  
 

Hoe hopen we dit aan te pakken? 

De Doopsgezinde Zending gaat, samen met een bevriende zendingsorganisatie 

van PKN-zijde, het de plaatselijke kerk te Sorong financieel mogelijk maken om 

landjes nabij het plaatselijke ziekenhuis aan te kopen. Op deze landjes zijn nu 

ex-leprapatiënten gehuisvest. De huidige eigenaar wil deze landjes gaan 

verkopen en dan zullen alle ex-patiënten moeten vertrekken. Sommigen zullen 

niet in staat zijn zelf voor vervangende woonruimte te zorgen. Als de 

plaatselijke kerk de nieuwe eigenaar wordt, dan zal de kerk landjes kunnen 

toewijzen aan die ex-patiënten die dit het meeste nodig hebben. 
 

Wat ging vooraf? 

Sinds 1950 is de Doopsgezinde Zending actief in West Papua (voormalig Nieuw 

Guinea). Eén van onze zendelingen in ruste, zr. Ruth Watofa-Bähler, woont daar 

nog steeds. Samen met haar overleden zus Lydia heeft zij decennialang in de 

Vogelkop prachtig werk verricht onder de vele lepra-patiënten. Eerst te voet, 

later per brommer trokken ze de bush in. Samen spoorden ze lepra-patiënten op 

en zorgden voor behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte. 

Ernstig zieken werden verpleegd in het ziekenhuis te Sorong. Ernstig verlamden 

kregen onderdak op de landjes. Ruth is, ondanks haar hoge leeftijd, nog steeds 

sterk betrokken bij ‘haar’ ex-patiënten. 

 

Watisons doel? 

Ruth Watofa-Bähler doet een uitdrukkelijk beroep op ons om voor deze ex-

patiëntenop te komen. Met aankoop van de landjes door de plaatselijke kerk zal 

veel geld gemoeid zijn. Met uw hulp  denken we het te gaan redden. De ex-

patiёnten van Ruth mogen toch niet dakloos worden?  

 

Hoe kuntu helpen? 

Uw financiële bijdrage ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, 

graagopbankrekening545424976 t.n.v.deDoopsgezinde 

Zending.Vooruwsteundankenwijuhartelijk. 
 

Metbroederlijke  groet, 

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending 
 

Zaterdagochtend 1 juni a.s. spreekt br Alle Hoekema over ‘Doopsgezinde Zending in 
Indonesiё tijdens de negentiende eeuw’. Plaats: Bussum. Welkom! 
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Jeugd en Jongeren 
 

Voorjaarskamp  2013 
voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. 

 
wanneer:  8 t/m 12 mei 

waar:   Witten 

heenreis:  woensdag 8 mei om 19.30 op de parkeerplaats van  

‘van der Valk’ in Assen met fiets. 

terugreis:  op 12 mei om 16.30 op dezeparkeerplaats met fiets. 

prijs:   € 65.— 
 

Inlichtingen  en opgave: 

Lisette Stuut van Kalker 

06-39114125 / 0598-634567 

lisettestuut@kabel-netvisit.nl 

 

Rianne Groenwold 
06-15404119 

rianne.groenwold@gmail.com 

 

problemen met vervoer: bel Lisette of Rianne 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:lisettestuut@kabel-netvisit.nl
mailto:rianne.groenwold@gmail.com
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Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 

(bereikbaar dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 17.15 en 17.45. Ook op 

andere momenten kunt u mij thuis 

treffen of een boodschap inspreken. (In 

dringende gevallen buiten de vakantie 
kunt u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail gbrusewitz@-

dggroningen.doopsgezind.nl  

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

(bereikbaar b.v.k. op maandag tot en 

met donderdag tussen 8:30 en 9:15. 

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 

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. 

Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente, Zuidhorn 

 

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

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

 

 

Lay-out 

Frans Riepma 

  

Druk / verspreiding 

Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  

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

06 305 25 130 Julianalaan 14, 9285 NB 
Buitenpost 

 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 
tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: 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 15 mei 2013. Kopij (alléén 

als Word-document en b.v.k. in 

Verdana, pt. 11) inleveren vóór 8 

mei 2013 bij de respectievelijke 

redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  
J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 

jmtuinstrawinkler@gmail.com  
E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 
Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 

J.C. de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ 
Haren, tel. 050 - 5348227, 

jantienadurksz@home.nl  
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