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Gemeente 
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Wat is wijsheid in de Bijbel 
 

De Bijbel is een boek vol wijsheid. Van de eerste tot en met de laatste pagina is 

de Bijbel erop gericht om de lezer wijzer te maken. Niet dat je in de Bijbel alleen 
maar wijsheden vindt of alleen maar wijze personen tegenkomt die alleen maar 

wijze dingen doen. Er staan genoeg verhalen in van mensen die eerder dwaas te 

noemen zijn, en zelfs degenen die toch enige wijsheid tentoonspreiden, doen 

geregeld dwaze dingen. Ik ben erg blij met die verhalen, want volgens mij zou 

een boek over alleen maar wijze en verstandige mensen ontzettend saai zijn. En 

niet alleen dat, je zou er gefrustreerd van raken: al die perfecte figuren, daar 

kun je als gewoon mens niet aan tippen. Je hebt meteen geen zin meer om 
verder te lezen en zo leer je niks. Nee, dan de Bijbel, vol met dwaze avonturen 

en dwaze figuren, die soms toch ook heel wijze dingen zeggen en doen. Met 

zulke personages kun je je vereenzelvigen. Je leert van hun fouten en zo word je 

wijs. Niet alleen van zulke verhalen, wijs of dwaas, kun je wijsheid leren, om ons 

het pad der wijsheid te wijzen, staan er in de Bijbel ook een aantal boeken die 

expliciet ‘wijsheidsliteratuur’ genoemd worden, zoals Spreuken, Prediker en Job. 
Maar er is wijsheid en wijsheid. Het boek Spreuken biedt vooral handige en 

praktische wijsheid, die niet zou misstaan op een Delftsblauw wandtegeltje. 

 

Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe. 

Spreuken 10:12 

 
IJver zonder kennis leidt tot niets, wie overijld te werk gaat, maakt al snel een 

blunder. 

Spreuken 19:2 

 

Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom. 

Spreuken 10:4 

 
Dit is gangbare, conventionele, wijsheid; de dingen die iedereen eigenlijk wel 

weet, maar die af en toe weer even onder de aandacht gebracht moet worden. 

Deze wijsheid laat zien hoe een cultuur haar werkelijkheid verstaat en geeft 

binnen die bekende werkelijkheid aanwijzingen voor de juiste manier van leven.  

 

Elke cultuur heeft zijn conventionele wijsheid. Het is wijsheid die je kunt nalezen 
in onder meer het boek Spreuken. Ook onze cultuur heeft zo z’n wijsheden, van 

‘niet praten met je mond vol’ tot de meer diepzinnige spreuken op 

wandtegeltjes. Het is niet de bedoeling dat je het boek Spreuken of een andere, 

meer hedendaagse, spreukenverzameling uit je hoofd gaat leren. Het zijn 

regeltjes, normen en waarden, die je gaandeweg in het leven leert door te doen. 

Het is vooral doe-wijsheid. 

 
Daarnaast is er een ander soort wijsheid, laten we die ‘alternatieve wijsheid’ 

noemen. Deze soort wijsheid kom je veel tegen in de Bijbel, maar niet alleen 

daar. Ook in andere geschriften, van Socrates tot Boeddha tot de Tao, lees je 

alternatieve wijsheid. Het is wijsheid die vraagtekens zet bij de gangbare 

wijsheid. Het is wijsheid die aanzet tot nadenken. Denk maar aan de Griekse 

filosoof Socrates die zijn gesprekspartners dikwijls tot wanhoop dreef met zijn 
eindeloze vragen. 

 

Misschien zijn kinderen wel heel goede alternatieve filosofen, omdat ze 

voortdurend ‘waarom’ vragen. Heel vaak hebben volwassenen geen antwoord op 

dat ‘waarom’. Dat doe je nou eenmaal zo, daarom. Maar zou het niet goed zijn 

als we bij onze gewoonten en gebruiken eens vaker de vraag ‘waarom’ stellen? 
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Waarom doen we het altijd zo? Kan het ook anders? Wat zit er achter onze 

gewoonten en gebruiken, achter onze tegeltjeswijsheden? Alternatieve wijsheid 
stelt de waarom-vraag en de is-dat-wel-zo-vraag bij onze gangbare wijsheid. 

 

In de gangbare wijsheid kennen we bijvoorbeeld de spreuk ‘Wie goed doet, goed 

ontmoet’. Over het algemeen is dat een prima aanwijzing om op een plezierige 

manier met elkaar om te gaan. Maar de alternatieve wijsheid stelt daar vragen 

bij. Is het wel altijd zo dat wie goed doet, goed ontmoet? En als dat niet altijd zo 
is, hoe zit dat dan? Het boek Job gaat in op deze vragen. Job, de man die op en 

top goed doet, rechtvaardig is, belandt op de mestvaalt met niet meer dan een 

scherf om zijn zweren te krabben. Zijn vrienden proberen het met de gangbare 

wijsheid: als het slecht gaat met Job, dan zal hij wel iets slechts gedaan hebben. 

Job ontkent dat, maar hoe zit het dan wel? Dan antwoordt God. Eigenlijk 

antwoordt hij niet, hij vuurt vraag na vraag af. Door die vragen wordt Job aan 
het denken gezet. Geen pasklaar antwoord krijgt hij, zoals de gangbare wijsheid 

gegeven zou hebben, hij krijgt meer dan dat: een dieper inzicht van alternatieve 

wijsheid. Met deze wijze bagage kan hij zijn rugzak vullen voor het vervolg van 

zijn levensweg. Het boek Job is een voorbeeld van die alternatieve wijsheid, 

maar je vindt dit soort wijsheden overal in de Bijbel, niet in het minst in de 

woorden en daden van Jezus. Hij is een wijsheidsleraar van de alternatieve soort. 

Met zijn provocerende uitspraken en gedrag probeert hij mensen tot nieuw 
inzicht te brengen. 

 

De gangbare wijsheid van zijn dagen leerde dat de sabbat er was om te rusten 

en zo God te dienen, elke arbeid was dus verboden. Jezus stelt de heiligheid van 

de sabbat niet ter discussie, maar zet de omstanders wel aan het denken over 

wat dat ‘dienen’ dan inhoudt. Mag je op sabbat een leven redden door iemand te 
genezen? 

 

Met zijn uitspraken en verhalen zet hij het gangbare denken op z’n kop. Iemand 

stelt hem de vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ Hij verwacht van Jezus een antwoord 

volgens de gangbare normen: die wel en die niet. Vrome joden wel, zondaars, 

hoeren, tollenaars, buitenlanders, Samaritanen niet. Maar Jezus draait de zaak 

om. Hij geeft geen lijstje, maar vertelt een verhaal: De Barmhartige Samaritaan. 
Aan het eind van het verhaal stelt hij de vragensteller een tegenvraag: ‘Wie is de 

naaste van het slachtoffer geworden?’ Daarmee zegt Jezus: je kunt mensen niet 

netjes indelen in hokjes, jij wel en jij niet. Er is geen vaste indeling. Het komt er 

allemaal op aan hoe jíj barmhartigheid en genade in jouw leven vormgeeft. 

Daarmee kun jij een naaste van iemand anders worden. 

 

 
In zijn doen en laten, zijn spreken en zwijgen, toonde Jezus zich een leraar van 

wijsheid. Hij was als het ware de Wijsheid (met een hoofdletter) in persoon. In 

http://www.grotescheur.nl/wp6/wp-content/uploads/2012/01/citaat-356-wat-is-wijsheid.png
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onze tijd is het wat minder gebruikelijk om abstracte begrippen te verbeelden in 

een persoon. Wij zijn gewend om op een abstracte manier te spreken. Maar ook 
in onze cultuur zijn er dit soort beelden. Bijvoorbeeld ‘De Dood’ die in gedichten, 

verhalen en films wordt verbeeld als een man met een zeis in een zwarte cape.  

 

In de Bijbel kom je veel meer van dit soort verpersoonlijkingen tegen. Zo is er 

Vrouwe Sion of Vrouwe Israël, de verbeelding van Israël in een vrouwfiguur. Ook 

ontmoeten we in de Bijbel Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid (onder meer 
in Spreuken 8 en 9), wijsheid en dwaasheid verbeeld in twee vrouwen. Vooral 

Vrouwe Wijsheid speelt een grote rol. Haar Griekse naam is Sophia en haar 

kennen we van onder meer de Hagia Sophia (in het Turks Aya Sophia). De Aya 

Sophia is nu een museum, maar werd ooit gebouwd als kathedraal ter ere van 

Vrouwe Wijsheid.  

 
De meest wijze is natuurlijk God, en daarom werd Vrouwe Wijsheid vaak 

afgebeeld samen met God. Je ziet haar op het fresco ‘De schepping’ van 

Michelangelo. Is zij God zelf? Of een eigenschap van God? We kunnen dit niet 

met logica beredeneren en op een rijtje zetten. Als je al woorden gebruikt om 

iets te zeggen over de verhouding van God en Vrouwe Wijsheid, dan in een 

gedicht. Dat is wat Johannes doet aan het begin van zijn evangelie. Hij dicht: ‘In 

het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God…’ 
 

Wat wij nu met ‘Woord’ vertalen, is in het Grieks ‘logos’. Een woord dat ook 

verwijst naar ‘wijsheid’. Je zou dus ook kunnen vertalen: ‘In het begin was 

Wijsheid, Wijsheid was bij God en Wijsheid was God…’ En zo gaat het gedicht 

verder. Wijsheid kwam naar de wereld, maar de wereld kende haar niet. Wijsheid 

werd mens / vlees en woonde bij ons. Als wij Johannes 1 lezen, denken we 
meteen aan Jezus.  

 

Zonder twijfel heeft Johannes dat ook bedoeld, maar in zijn woorden mogen we 

meer horen. Christus, zo laat Johannes in zijn gedicht horen, is als het ware de 

Wijsheid in mensengedaante. De Wijsheid die bij God was en God was. Of hoe je 

het ook maar in woorden zou willen uitdrukken, want in feite schieten alle 

woorden tekort. Wijsheid en Jezus, het is twee in één. Dat kunnen we begrijpen. 
We zien en horen het, als we lezen hoe hij spreekt, hoe hij handelt. Zijn wijsheid 

is goddelijke wijsheid. 

 

De wijsheid van Jezus doet het misschien minder goed op een Delftsblauw 

tegeltje op het toilet, maar het is uitstekend voedsel voor in de rugzak van het 

leven. 
 

 

 

Carolien Cornelissen 

 

Overgenomen van de website van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  
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De kip of het ei? 

Wat is de Wijsheid??? 
 

 
{De Heer heeft mij (= de Wijsheid) tot aanzijn geroepen als het begin van zijn 

wegen, vóór zijn werken van ouds af; van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, 

van den beginne, eer de aarde bestond. (Spreuken 8: 22)} 

 

Als God de aarde uit het niets maakte, wat ging er 

dan aan God vooraf? 
En waar kwam God vandaan? En wat was er allemaal 

vóór de schepping? 

Of te wel: wat was er eerst? De kip of het ei? 

Allemaal interessante vragen, maar wat is het 

antwoord? 

 
Dat antwoord is in feite heel simpel: de Wijsheid! Het is de Wijsheid die aan alles 

vooraf gaat volgens de schrijver van het boek Spreuken. Vóór de aarde bestond 

was de Wijsheid er al en God heeft gebruikt gemaakt van die Wijsheid om de 

aarde zo te ordenen dat die goed was. Sterker nog: In de bijbel wordt het begrip 

Wijsheid gelijkgesteld met de Tora. En de Tora zijn de eerste vijf boeken van de 

bijbel samengevat in de 10 geboden. Dat betekent dat de aarde geordend is in 

zeven dagen volgens de Tora. Daarmee heeft het begrip Wijsheid tegelijkertijd 
inhoud gekregen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Griekse cultuur, waar 

het begrip Wijsheid niet echt goed beschreven is.  

 

Nu we weten dat God, de aarde heeft geordend volgens de  Wijsheid (=Tora)  in 

zeven dagen, betekent dat tegelijkertijd dat de aarde, de mensen en alles wat er 

op leeft,  er al was. Bij het lezen van het scheppingsverhaal van de bijbel, is het 
goed om te weten dat de aarde geordend is door deze God, volgens het patroon 

van de Tora. Het is deze God, die op een gegeven moment in de tijd is 

verschenen. Een tijd waar geloofd werd in de Egyptische- en Babylonische 

goden. In deze wereld van het oude Oosten ontwikkelde zich destijds een nieuw 

geloof wat zich afzette tegen de Egyptische en Babylonische goden. 

 
Men ging geloven dat God er was. En dat die een bouwtekening had gegeven om 

de wereld anders te ordenen dan het daarvoor het geval was. Op het principe 

van de Wijsheid. De Wijsheid, die gelijkgesteld wordt aan de Tora.  Deze 

bouwtekening kennen wij als het scheppingsverhaal van de zeven dagen.  

 

Dat betekent dat de aarde en alles, er al was, en dat de vraag van hoe iets uit 

het niets kon ontstaan, er niet meer toe doet. Het gaat in feite om de vraag van: 
Vanuit welk principe wil je dat alles geordend is op de wereld. En daar heb je, 

net als God destijds, de Wijsheid, (samengevat in de 10 geboden) voor nodig.  

 

Ds. Kl. v.d. Werf 
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Kerkdiensten 

en activiteiten 
 
Zaterdag 20 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  

Zondag 30 juni 

10.00 uur     Ds. G.J.Brüsewitz 

                                                        
Dinsdag  2 juli 

19.30 uur      Kerkenraad 

 

Zaterdag  6 juli                      

14.00-16.00uur Openstelling kerk  

 
Zondag   7 juli 

Evangelische Broedergemeente 

Fonteinkerk, Eikenlaan 255 

14.00 uur   Ds. S.Delvendahl-    

bloem 
                

Zaterdag 13 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 
Zondag 14 juli 

Evangelisch-Lutherse kerk 

Haddingestraat 23 

10.00  uur Ds. S.Freytag   

                                     

Woensdag 17 juli 

Redactievergadering         
                              

Zaterdag  20 juli                  

14.00-16.00 uur Openstellingkerk                               

 

Zondag 21 juli 

Evangelisch-Lutherse kerk 
Haddingestraat 23 

10.00 uur Ds. S.Freytag 

              

Zaterdag 27  juli 

14.00 uur Concert Peter de Grote 

Festival; wandelen met Bach; de 
complete sonate’s en partita’s voor 

viool solo in de Pepergasthuiskerk,de 

Pepergasthuiskerk en (om 17.00 uur) 

in de Doopsgezindekerk meer info op 

www.peterdegrotefestival.nl 

  

 

Zondag 28 juli 

Doopsgezinde kerk 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

 

 

Andere kerkdiensten: 
     

Nieuwe Kerk: zondag 10.00 uur 

 

Russisch Orthodoxe Kerk:  

zaterdag 17.30 uur Vesper en 

zondag 10.30 Heilige Liturgie 
 

St. Franciscuskerk: zondag 9.30 uur 

 

St. Jozefkathedraal: zondag 11.00 

uur 

maandag-vrijdag: 12.30 uur 

 

Oecumenisch 
Zomerprogramma van de 

binnenstadskerken 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deze zomer organiseert een aantal 

Groningse kerken weer verschillende 

activiteiten en bijeenkomsten in de 
stad. 

Een belangrijk doel is om met een 

aansprekend zomerprogramma over 

de  grenzen van de eigen gemeen-

schappen heen te kijken en ook 

belangstellenden van buiten de 
kerken een inhoudelijk aanbod te 

doen. 

De laatste jaren sluiten zich steeds 

meer kerken aan, zodat het aanbod 

groter en gevarieerder is geworden.

http://www.peterdegrotefestival.nl/
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Dit jaar is gekozen voor het thema 

Slavernij-Bevrijding-Vrijheid, omdat het 

150 jaar geleden is dat Nederland de 

slavernij afschafte. De Evangelische 

Broedergemeente –ook bekend als de 

Hernhutters- staat hier op  7 en 9 juli 
uitgebreid bij stil. 

Zoals u in het programma kunt zien, 

benaderen de kerken het thema op 

verschillende manieren. 

Ook de diensten en vieringen van de 

deelnemende kerken zijn in deze folder opgenomen. 
 

U bent van harte welkom. 

 

 

Collectedoel 

Tijdens de diensten collecteren we deze zomer voor vluchtelingen en speciaal 

voor Syrische vluchtelingen in Noord-Syrië en Irak. Door de oorlog worden velen 
in Syrie beroofd van hun vrijheid, huizen en gezondheid. Stichting Vluchteling 

biedt o.a. hulp aan Syrische kinderen in het vluchtelingenkamp Domiz. Omdat er 

geen hoop is op een snelle terugkeer, is het goed kinderen hoop te geven en ook 

een mogelijkheid te bouwen aan de toekomst. Aangezien er geen middelbare 

school is in dit vluchtelingenkamp, maar wel veel kinderen van die leeftijd, zal 

een schoolgebouw in het kamp gebouwd worden zodat de kinderen al deze 
zomer weer naar school kunnen. 

 

 

Activiteiten 
 

dinsdag 9 juli  

Keti Koti 

10.00 uur De Fontein 
Keti Koti, het verbreken van de ketenen, wordt elk jaar in de EBG-Groningen 

gevierd. Dit jaar is dat 150 jaar geleden, een mijlpaal. De slavernij is een deel 

van de geschiedenis van zowel Nederland als Suriname. 

Op deze ochtend komen verschillende aspecten aan bod zoals de slavenhandel, 

het plantagesysteem, waarom duurde het zo lang voordat Nederland de slavernij 

afschafte? Wat veranderde er na de afschaffing van de slavernij. Waarom is 
stilstaan bij de afschaffing van de slavernij vandaag de dag nog van belang? 

 

dinsdag 16 juli  

Koffiemorgen 

10.00 uur Lutherse Kerk 

De vrijheid van een christen is het beroemdste geschrift van Luther. Hij begint 

direct met de prikkelende stelling: ‘Een christen is in vrijheid heer van alle 
dingen en niemands onderdaan; een christen is in dienstbaarheid knecht van alle 

dingen en ieders onderdaan.’ 

Ds. Susanne Freytag gaat dit geschrift toelichten. Vanuit de gedachten van 

Luther gaan we vervolgens nadenken over de vrijheid van een christen in onze 

tijd.  
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donderdag 25 juli  

H. Jacobus Zebedeus 

10.00 uur Moleben / Dankdienst in de Russisch Orthodoxe kerk 

10.30- 18.00 uur Lezing over H. Jakobus, gevolgd door een pelgrimage naar het 

startpunt van

 het Jakobuspad te Uithuizen per trein en fiets. 
De kosten voor de het vervoer van fiets en zitplaats zijn voor eigen rekening. 

De dag wordt geleid door de priester van de Russisch-Orthodoxe Parochie, 

hegumen Onufry. Opgave bij de priester. 

 

dinsdag 30 juli  

Koffiemorgen en bezichtiging van de kerk 
10.00 uur Sint Jozefkathedraal 

Het gespreksonderwerp is slavernij en bevrijding. Onderdrukking bestond in ons 

land op verschillende manieren en dat ondervonden bijvoorbeeld ook katholieken 

en doopsgezinden. 

Dankzij Thorbecke kwam er vrijheid van godsdienst en kon de katholieke 

hiërarchie worden hersteld. Zo kon ook de St. Jozefkerk worden gebouwd. 

 
dinsdag 6 augustus  

'We moeten het samen maken'  

10.00 uur Atelier Zonneschijn, Heinsiusstraat 1 

De Atilliaanse kunstenaar Salustiano Martha maakte het monument 'SAMEN' dat 

niet de verschillen tussen de mensen benadrukt, maar de overeenkomsten. De 

pijn en achterstelling van slavernij zijn in dit kunstwerk omgezet in bevrijding en 
hoop. Ds. Evert Jan Veldman (Nieuwe Kerk) interviewt de kunstenaar 

 

dinsdag 13 augustus  

Leven op straat 

10.00 uur Remonstrantse kerk 

Te gast is Caroline de Groot, straatjuriste. Zij werkt vanuit de Protestantse 
Diaconie in Amsterdam met illegalen, de zogenoemde sans papiers. Over de 

(on)mogelijkheden van een leven zonder status. 
 

 

In Memoriam 
 

Op 13 mei overleed br. Winston Bakker. Aan het begin van de afscheidsdienst 

klonk de melodie van een lied van Huub Oosterhuis: “Licht dat ons aanstoot in 

morgen”. Voor Winston was dat lied verbonden met de herinnering aan Marion 

Lopes de Cardozo - zijn lieve levenspartner, alweer vier jaar geleden overleden. 
Door Marion is Winston zich verbonden gaan voelen met deze plek, en met de 

mensen hier. Het was zijn wens om in de Vermaning aan de Oude 

Boteringestraat de afscheidsdienst gehouden. Maar het moest liever geen 

kerkelijke uitvaart worden, zei hij, met liederen, grote woorden over geloof, 

Jezus en God, en gebeden en zegenen.  

“Doe het maar sober, wat bescheiden”, zo waren zijn woorden. 

En zo waren we bijeen, in de doopsgezinde kerk op 18 mei,. In een volle kerk, 
met zijn kinderen, naaste familie, vrienden, collega’s en vele gemeenteleden, om 

zijn leven te gedenken elkaar te troosten en afscheid te nemen. Met de muziek 

die bij hem past. Dochter Eline sprak met warmte over de band met haar vader, 
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over zijn zorgzaamheid, de reizen die ze samen maakten, zijn gevoel voor 

humor, zijn belezenheid en zijn speelse manier van in het leven staan, en het 

gemis nu hij er niet meer is. Verschillende collega’s van de afdeling Pathologie en 

Immunologie van het Universitair Medisch Centrum spraken over zijn toewijding 

aan de wetenschap en de belangrijk bijdrage die Winston geleverd heeft op het 

gebied van onderzoek. Maar bovenal was de herinnering aan Winston als een 
aimabele en erudiete collega en een vriend. Een echte geleerde, een associatief 

denker met een wat anarchistisch karakter en nogal wanordelijk van aard. Van 

dat laatste getuige o.a. zijn werkkamer met stapels boeken, planten, 

tijdschriften, gele foto’s aan de muur  en notities. Winstons’ belangstelling gold 

meer dan de wetenschap alleen, hij had een brede interesse voor kunst, 

literatuur en poëzie, intellectuele discussies, en hij was belangstellend en 
zorgzaam naar de mensen met wie hij samenwerkte.  

 

In 1941 werd Winston geboren in het toenmalig Nederlands Indië. Als peuter 

maakte hij de internering in de jappenkampen mee. In 1946 kon het gezin naar 

Nederland komen, woonde een korte tijd in de Haag, en verhuisde vervolgens 

naar Sneek, waar zijn vader een aanstelling als onderwijzer kreeg aan de HBS. 

Hij had een gelukkige en onbezorgde jeugd, met zeilen en paardrijden en een 
liefde voor literatuur die zich ontwikkelde,en ging vervolgens naar de tropische 

landbouwschool in Deventer. Na de militaire diensttijd studeerde hij biologie in 

Utrecht en kreeg na zijn afstuderen een aanstelling als bioloog bij de medische 

faculteit hier in Groningen. Er kwamen kinderen; Eline en Joris. In de jaren 

daarna specialiseerde hij zich in de immunologie en promoveerde vervolgens. In 

2002 ging Winston met vervroegd pensioen, maar bleef zich daarna inzetten 
voor onderzoek en zijn studenten, eigenlijk tot op het laatst. Winston was al 

geruime tijd ziek. Hij wilde daar geen grote ruchtbaarheid aan geven. Een 

enkeling was op de hoogte. Hij waardeerde de kaarten en de goede wensen die 

diverse mensen hem hebben gestuurd in de laatste maanden.   

 

We zagen hem regelmatig in onze diensten op zondagmorgen, dan zat hij vaak 
wat achteraan. Hij nam deel aan de gesprekken van de leerhuisbijeenkomsten. 

Niet zelden kwam hij dan op zijn oude motor van Woltersum naar de kerk 

gereden. De gemeente hier was voor Winston een plek waar mensen die hun 

bestaan in het licht van een groter geheel van zingeving en levensbeschouwing 

willen zien, en daarover van gedachten wisselen.  

 

Ik herinner mij dat onze gesprekken daar over gingen: soms diepzinnig, dan in 
het voorbijgaan, over geloven en verlangen naar geloof over diepte willen voelen 

in ‘gewone’ ervaringen over verbeeldingskracht, en hoop, en twijfel  en 

wetenschappelijkheid. 

Want hij zag zichzelf misschien toch nog het meest als een wat agnostisch 

ingesteld mens. Maar toch... 

Schrijfster Kristien Hemmerechts zei ooit in een interview:  
‘Ik ben niet gelovig, maar er is in mij een kind dat naar God verlangt’. 

 

Ik denk dat Winston zich daarin herkent zou kunnen hebben. 

Dat wat wij God noemen, niet los bestaat van ons verlangen in hem of haar. Dat 

verlangen naar geloof is soms gevat in poëzie, of dan weer eens in de 

werkelijkheid van proza en een mooi verhaal,of in het onzegbare tussen de 

woorden. In de oude geschriften van ons geloven, de bijbel, wordt over dat 
onzegbare in beelden gesproken. Beelden en gelijkenissen, geen redeneringen.  



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 

 
7 
 

Geloofstaal, geen wetenschap. Beeldspraak,  geen logica. Tenzij de logica van de 

hoop. Omdat verbeelding kan troosten. En soms zet één van die beelden zich 

vast in onze geest. Zoals een wijd landschap of stromend water waar licht op 

speelt. Zo worden het beelden van ruimte voor het onzegbare.  

Het geloofsverhaal zegt: 

daarheen zijn wij op weg, zijn onze doden op weg. Maar dichterbij dan 
tastenderwijs en  vragenderwijs, kun je niet komen. 

 

Winston, kon die geloofsgesprekken dan ook wel weer relativeren.  

Zoals hij dat op het laatst eigenlijk ook zijn eigen sterven kon.  

Hij aanvaardde dit ontijdig einde, was dankbaar dat hij toch nog zolang  

en zoveel had mogen leven. 
 

Er was de wijsheid, de wijsheid om te weten dat geluk niet iets heel groots is, 

maar een mooie dag, de natuur die in de lente tot leven komt 

een goed gesprek, of de nabijheid van lieve kinderen. 

 

Zijn laatste rustplaats is de begraafplaats in Woltersum naast zijn lieve Marion.  

 
We lazen daar tot slot woorden uit Psalm 119 

 

Achter mij  

zijt Gij  

en voor mij uit.  

Gij legt uw handen op mij. 
 

Dit is wat ik niet kan begrijpen,  

niet denken,  

dit gaat mij te boven. 

 

Beklim ik de hemel, daar zijt Gij, 
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook. 

Had ik vleugels van morgenrood,  

vloog ik over de verste zeeën, 

ook daar Gij, uw hand, 

uw rechterhand die mij vasthoudt. 

 

Wij zullen Winston missen, en gedenken zijn leven met eerbied.  
Wat mag blijven is rijkdom en dankbaarheid voor wat hij op zijn manier voor een 

ieder heeft betekent. 

 

Wie we liefhebben blijven in onze herinnering, over de dood heen. 

Mag dat ons troosten 

 
 

Ds. Jacob H Kikkert 
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Leiding voor Kiezels en Keien gezocht 
 

Gaia de Korte gaat deze zomer de leiding van de Kiezels en 

Keien verlaten. Ze gaat de Vakschool Goudsmeden in 

Schoonhoven volgen. Nu zijn we dringend op zoek naar iemand, 

die de leiding van het zondagsschoolwerk wil komen versterken. 

Samen met Tineke en Barabara zal bij toerbeurt het 
tweewekelijkse uur Kiezels en Keien op zondagmorgen ingevuld 

worden. Gemiddeld gaat het dan om eens per maand, plus een aantal malen 

voorbereiden samen met de predikanten. Mogen we een beroep op u doen? Wilt 

u meer weten neemt u dan graag even contact op met een van de predikanten. 

 

Verslag kerkenraadsvergadering  7 mei 2013  
 

Zr. Femmy Busscher leest een gedeelte uit de epiloog in ‘Daar staat mijn huis’ 
van Hans Keilson als opening. Br. Jan Cees Noord wordt verwelkomd als nieuw 

verkozen kerkenraadslid.  

 

De taken van de kerkenraadsleden worden herverdeeld. Resultaat van de 

besluitvorming is dat br. Bart Meijer de functie van secretaris op zich neemt, en 

de vertegenwoordiging in het Gasthuisbestuur neerlegt. Br. Jan Cees Noord 

neemt deze vertegenwoordiging op zich. Zr. Tiny Spanjer (geen kerkenraadslid) 
is bereid hand- en spandiensten te blijven doen. Br. Rudy van Kalker blijft 

vertegenwoordiger in de Diakonie (en is ook penningmeester daarvan). De 

vertegenwoordiging naar jeugd en jongeren toe houdt br. Onno de Graaf in zijn 

portefeuille.  

Wel is het zinvol om het geheel van jeugd- en 

jongerenwerk en de plaats daarvan in het geheel 
van het gemeente-zijn een keer inhoudelijk te 

doordenken. De kerkenraad hecht belang aan het 

jeugd- en jongerenwerk. De predikanten, br. Onno 

de Graaf en br. Jan Cees Noord plannen op korte 

termijn een gezamenlijk overleg over dit 

onderwerp. Zr. Femmy Busscher blijft voorzitter 
en heeft tevens de vertegenwoordiging naar de 

GDS in haar portefeuille. Br. Jan Cees Noord is 

bereid deze vertegenwoordiging in voorkomende situaties waarnemen. Zr. Ellen 

van Drooge blijft, nu als niet-kerkenraadslid, het wijkwerk coördineren.  

 

 

Het concept-jaarprogramma voorziet niet in meer activiteiten dan voorgaande 
jaren, wel laat het een aantal verschuivingen zien. Een nieuw element in het 

jaarprogramma is een vorm van groepspastoraat voor ouderen, de predikanten 

streven er naar dit op te zetten. T.a.v. het jeugd- en jongerenwerk wordt 

opgemerkt dat dit zichtbaarder mag worden door er publicitair meer aandacht 

aan te besteden.  

 
Tijdens de voorjaarsleden vergadering, die in de kerkzaal werd gehouden, bleek 

de geluidsinstallatie defect en maakte dat niet het hele programma kon worden 

afgerond dat voor de voorjaarsledenvergadering was voorzien. De 
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geluidsinstallatie is inmiddels weer gerepareerd. Br. Jan Cees Noord vraagt zich 

af of het mogelijk is om activiteiten op elkaar te laten aansluiten, bijvoorbeeld 

door een ledenvergadering te laten plaatsvinden na de kerkdienst. De 

predikanten zullen dit als voorstel meenemen in de planning.  

N.a.v. de voorjaarsledenvergadering wordt nog even stilgestaan bij de suggestie 

om te zoeken naar mogelijkheden als gemeente meer duurzaam te bankieren. 
Deze suggestie wordt onderzocht en op de activiteitenlijst geplaatst. 

Het Bezinningsweekend voor de Kerkenraad is vastgesteld op vrijdag 30 en 

zaterdag 31 augustus. De locatie is Fredeshiem.  

 

In het gezamenlijk overleg onlangs met de kerkenraden van de doopsgezinde 

gemeente Groningen en Leeuwarden is o.m. stil gestaan bij het gedenkboek dat 
in de doopsgezinde gemeente Groningen gebruikt wordt, en dat het goed is 

aandacht te hebben voor de wijze waarop. Ook zullen we elkaar op de hoogte 

houden van bijzondere activiteiten die interessant kunnen zijn voor andere 

gemeenten.  

De doopsgezinde gemeente Leeuwarden is geïnteresseerd in het project ‘Kirche 

der Stille’ van onze partnergemeente in Hamburg. Afgesproken is dat we een 

gezamenlijk bezoek gaan brengen aan Hamburg. 
Nadere informatie over het nieuwe Liedboek zal volgen op de aanstaande GDS-

vergadering. De doopsgezinde gemeente Groningen gaat nog bezien in hoeverre 

het liedboek wordt aangeschaft. Daarover moet nog verder van gedachten 

gewisseld worden in relatie met het gebruik van gedrukte liturgie en de 

gedachten daarover in de toekomstige werkgroep Liturgie in het nieuwe 

winterseizoen.  
De vergadering wordt gesloten om 22:05 uur. 

 

Verslag: Jacob Kikkert,  

bewerking: Jan Cees Noord 

 

Gemeente onderweg, op weg naar 2020 
 

Intermezzo bij die dienst van 26 mei 2013. 

 
Het thema van de dienst was: over jonge wijn in nieuwe zakken, gevoel voor 

traditie en oog voor vernieuwing. 

 

Het verlangen dat maar blijft, onrust dat ons steeds weer drijft, naar de verten, 

horizon, grenzen die je overschrijdt... 

 

Deze tekst kwam boven toen Jacob en ik, deze dienst voorbereidden. 
De tekst die we zongen in het kerstoratorium tijdens de kerstviering van 2012 en 

die me heel toepasselijk leek om mijn verlangen als voorzitter van de Kerkenraad 

met u te delen in deze dienst. 

 

Het verlangen dat ik aanvankelijk met de titel ‘participerende gemeente’ aan de 

voorjaarsledenvergadering zou presenteren.  
Want ik wil u zo graag meenemen in mijn verlangen om met onze gemeente op 

weg te gaan naar de toekomst, naar 2020. Ik weet alleen niet altijd goed hoe we 
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samen op weg kunnen gaan, zonder mensen achter te laten of onderweg te 

verliezen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wie zijn we als Doopsgezinde Gemeente?  
We zijn gastvrij en we doen leuke dingen. We zijn ook heel actief. Velen van ons 

zijn betrokken bij verschillende activiteiten binnen onze gemeente. Actief in de 

Diaconie, Beheerraad, Financiële Commissie, het Gasthuis, de Doperse Dis, het 

Dopers Café, of de Kerkenraad. Of we zorgen voor het regelmatig uitkomen van 

het Gemeenteblad, we oefenen en treden op als kerkkoor, we collecteren voor 

een groot aantal goede doelen. En dan zijn er natuurlijk nog de regelmatige 

bijeenkomsten van broeder-en zusterkring, koffieochtenden, Mennomaaltijden en 
noem maar op. 

We zijn niet alleen actief in eigen kring, maar ook in de wereld om ons heen. 

Samen werken met de Binnenstadskerken, actief bij Open Hof, Groninger 

Studenten pastoraat en Martiniziekenhuis, participeren in de Broederschapsraad, 

GDS en Mennofund en onze afspraken met het Westerkwartier.  

Met hoeveel zijn we? 
We zijn met ongeveer 180 leden en belangstellenden, een cijfer dat al een paar 

jaar stabiel is. Ik denk niet dat dit op de wat langere termijn zo zal blijven. Want 

als je naar onze leeftijdsopbouw kijkt, dan zien we dat bijna 60% van ons boven 

de 60 jaar is. Bij de “boven 50-jarigen” is dat zelfs 75 %!! 

De leeftijdsgroep tussen de dertig en de vijftig jaar ziet er stabiel uit, al is het 

aantal leden minder. Kortom onze gemeente wordt ouder. En dat merken we 
ook. 
 

Verslag(je) bijeenkomst college van collectanten  d.d. 21 

april 2013 
 
Aanwezig 12 personen. 

Anneke Toxopeus heet de aanwezigen welkom. 

Nadat we met elkaar hebben geluncht (soep en een  broodje) bespreken we een 

aantal zaken. 

 

Afspraken: 

1. familielid/collectanten zullen niet meer op dezelfde dag worden ingeroosterd. 
Het bestuur van het  college bekijkt of er in het archief een reglement is, waarin 

hierover afspraken zijn vermeld. 

 

2. Collectedoelen en opbrengsten van collectes zullen worden vermeld in het 

kerkblad. Heleen  van Til zal dit verzorgen. 
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3. Als iemand zijn/haar dienst ruilt is het prettig dat de collega-collectant 

hierover wordt geïnformeerd. 

 

4. Aan de kerkenraad zal worden gevraagd akkoord te gaan met de "benoeming" 

van 3 nieuwe     collectanten, te weten;  

Zr. Van Drooge 
Zr Weening 

Br. Hakkaart 

De nieuwe collectanten zullen worden ingeroosterd in het nieuwe seizoen. 

 

5. Op de adressenlijst zal het adres van ons erelid mevr. Van Slochteren  worden 

gewijzigd. Ook zr.Lineke Lutgendorp wordt vermeld bij de ereleden. 
 

Na afloop kregen de collectanten een bakje witte (blauwe) druifjes als dank voor 

de werkzaam heden in het afgelopen seizoen . 

De afwezigen ontvingen een kaart waarin zij eveneens werden  bedankt. 

 

De aanwezigen werden bedankt voor hun komst en hun inbreng in deze 

"vergadering". 
 

Sietske Koopman 

secr. college van collectanten 

 

 

Feestelijke gemeenteavond 

22 november 2013 

 
Wij hopen dat deze datum in alle agenda’s staat – aan het begin van het nieuwe 

seizoen krijgen alle commissies / kringen / enz. een brief met het verzoek om 

een bijdrage aan deze avond te leveren. Een verhaal, een lied, een toneelstukje 

misschien, iets ‘geks’…. Misschien goed te weten dat Eeuwe Zijlstra ook de hele 

avond aanwezig zal zijn – verzoeknummers mogen ook ingediend worden!  

 

De feestcommissie bestaat nu uit vier personen, Martine van Hoorn komt ons 
versterken. We zoeken nog meer hulp! U kunt zich bij één van ons aanmelden.  

 

De feestcommissie, 

Martine van Hoorn 

Rudy van Kalker 

Henk Huyer 
Ellen van Drooge 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=verjaardagsvlaggetjes&source=images&cd=&cad=rja&docid=mp9PY4oM2pmEaM&tbnid=swNNxZTkOvNR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://s244.photobucket.com/user/lizetjeee/media/verjaardagsvlaggetjes.jpg.html&ei=2I-GUdGjC6ed0AWghIHgBw&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNFMvYCljAIsvJ5kX71fSAz17PH23A&ust=1367859525067995
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NAJAARSFAIR – ROMMELMARKT  2013.                          
 

Hoe staan de zaken, wat willen we en wat kan er.   

 

Het gaat goed en dat betekent dus dat er gekeken is hoe we de markt dit jaar 

gestalte zullen geven.  De laatste jaren is er, met voorstellen en ondersteuning 

van vele medewerkers veel veranderd. Niet verbeterd, maar met dank aan allen 
die vele jaren hard aan de rommelmarkt hebben meegewerkt. We kijken naar de 

mogelijkheden en ideeën van nu. 

 

De Najaarsfair-rommelmarkt van onze gemeente is op 21 september. 

 

We zijn nu twee jaar bezig het kerkplein meer te gebruiken. Wie het vorig jaar 

het plein heeft gezien, kan zich voorstellen welke richting we op willen. Datzelfde 
geldt voor de kerkzaal. Wie een voorstel heeft, een idee heeft, laat het ons 

weten. 

Wie zich nu al wil opgeven om mee te werken, mail of bel ons. 

 

 

De advertenties in de kranten stromen over van de vele rommelmarkten in de 
hele provincie, maar wij zijn een Najaarsfair-rommelmarkt  en wij willen mee in 

de stroom der markten.  

 

De vele mensen die aan onze markt meewerkten hebben gemaakt dat we 

bekend staat als goede en gezellige markt.  Dat hebben we dan maar mooi voor 

elkaar gekregen.  

 
Goederen voor de markt kunnen we nog niet in ontvangst nemen, maar zoals 

één van onze broeders zei: Ik verzamel al en leg het apart.  

 

Schrijf in de agenda:  

21 september  

Najaarsfair-rommelmarkt. 
 

 

De marktcommissie. 

Manon ter Haar    Lineke Lutgendorp     

Jan Hoogenberg     Anneke v.Kalker 

 
Jetty Tuinstra email: jmtuinstrawinkler@gemail.com   
 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:jmtuinstrawinkler@gemail.com
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Verslag Wijk Vinkhuizen 
 

Op Zondag 26 mei, na de kerkdienst en het koffiedrinken, vertrok wijk 

Vinkhuizen rond 12u richting Midwolde en Niebert voor het jaarlijks uitstapje.  

We startten in restaurant  "Het Theehuis" in Midwolde en genoten daar van een 

smakelijke lunch. Daarna bezochten we de 

er tegenoverstaande kerk met het 
grafmonument van Anna van Ewsum 

(Vrouwe van Nienoord) en haar beide 

echtgenoten. We kregen daarbij beeldende 

uitleg van de gids. Ook de vele originele 

rouwborden kregen ruime aandacht, met 

daarbij de geschiedenis van de omgeving 

m.n. Nienoord.   Tenslotte bezochten we in 
Niebert het Steenhuis met daarin de 

presentatie van een authentieke weergave 

van oude ambachten, zoals bakkers, 

smeden, huisschilders, kruideniers etc.   

 

 
Als afsluiting genoten we bij warme kachels!, van koffie met een heerlijke wafel 

met warme kersen!     

Al met al een mooi slot van ons seizoen!  

 

Margriet Oldenziel 

 

Feestelijke afsluiting Doperse Dis 
 

Op dinsdag 4 juni hebben wij een afsluiting gehad met alleen de vrijwilligers van 

de Doperse Dis en op 18 juni voorlopig de laatste Doperse Dis met gasten. Beide 
avonden waren zeer geslaagd. In juli en augustus is er een zomerstop en we 

beginnen weer in september op Prinsjesdag. 

 

Ik ben ontzettend blij en trots op ons fantastische team en ook op onze 

bezoekers, die ondanks al hun problemen toch ook vrijwel zonder uitzondering 

hun best doen om het gezellig te maken. Ter illustratie daarvan heb ik een 
commentaar uit ons gastenboek bijgevoegd (even puzzelen wat er staat!) 
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De bezoekersaantallen die wisselen nogal. We hebben een vaste kern, die altijd 

komt en het vaak ook gewoon in hun agenda hebben staan. Daarnaast hebben 

veel daklozen nauwelijks een dagplanning en speelt toeval, of ze op tijd horen 

dat het er is, ook een grote rol. Waarschijnlijk blijft het aantal bezoekers zo 

tussen de veertig en zeventig mensen per keer (zie ook de grafiek). 

 
Verder hebben wij € 500,- van Stichting Fonds van Wijlen Doctor Jacobus van 

Zanten gekregen om grotere pannen en andere spullen voor in de keuken te 

kopen. Veel dank hiervoor en we kunnen het geld goed gebruiken, omdat we 

eigenlijk niet de juiste spullen hadden om voor zeventig bezoekers plus nog bijna 

twintig vrijwilligers te koken. Als laatste wil ik nog zeggen dat het voor ons een 

bijzondere en verrijkende ervaring is om samen met onze bezoekers te eten. 
 

 
 

Namens het team van de Doperse Dis,       

Pijke Vossestein 
   

 

        

Een feestavond voor de vrijwilligers 
 

Op vrijdagavond 7 juni waren de vrijwilligers van de Open Hof uitgenodigd voor 

een feestavond in het gebouw van de Doopsgezinde Kerk aan de Oude 
Boteringestraat. Het idee is ontstaan tijdens ons 35-jarig jubileum in november, 

waar de voorganger van de Doopsgezinde Kerk vond dat hij nog iets extra's 

wilde doen voor de vrijwilligers, die jaar in jaar uit fantastisch werk doen met en 

voor hun dakloze en/of verslaafde medemensen.  

 

In september 2012 is, in samenwerking met de Open Hof, de 

eerste Doperse Dis, een avondmaaltijd voor dak- en 
thuislozen, in hetzelfde gebouw aan de Oude Boteringestraat 

georganiseerd. Dit was meteen een groot succes. Sindsdien 

wordt er elke maand een maaltijd georganiseerd, waarbij de 

gasten aan tafel worden bediend en met alle egards worden 

behandeld. Onze bezoekers ervaren de Doperse Dis als een 

avondje verwend worden.  
 

Op 7 juni mochten onze vrijwilligers ervaren wat een groot deel van onze 

bezoekers maandelijks meemaakt. En inderdaad: het was een avond waarin we 

http://www.openhof.org/images/feestavond2013/feestavond2013_1.jpg
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/nl/gemeenteawereld/doperse-dis.html
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compleet in de watten werden gelegd. Allereerst was er de ruimte, die zo 

ontzettend prachtig was aangekleed en waar je je meteen welkom voelt. Dat 

welkomstgevoel werd nog versterkt door de gastvrijheid die tentoongespreid 

werd door alle vrijwilligers en voorgangers van de verschillende Groninger 

kerken, die hieraan hun medewerking verleenden. Elke tafel kreeg vervolgens 

een gastheer/-vrouw die zijn of haar tafelgenoten voorzag van alles wat nodig 
was. 

     
 

En het eten? Voortreffelijk!  
 

De organisatie van deze speciale Doperse Dis had bovendien nog 

gezorgd voor een humoristisch en theatraal intermezzo. Een 

deftige dame, ik meen dat ze Alie heette, hield een hele rede 

over vrijwilligerswerk aan de rand van de samenleving. Veel 

humor, maar ze deelde ook enkele rake klappen uit. 

Bijzonder, hoezeer haar act was toegesneden op de 
vrijwilligers van de Open Hof.  

 

Na afsluiting van de avond met koffie of thee en een 

bonbonnetje gingen we voldaan naar huis. Verscheidene 

vrijwilligers opperden al dat ze hoopten dat hiermee een nieuwe 

traditie is ingezet...  
   

Dit is overgenomen van de website van Open hof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.openhof.org/images/feestavond2013/feestavond2013_3.jpg
http://www.openhof.org/images/feestavond2013/feestavond2013_2.jpg
http://www.openhof.org/images/feestavond2013/feestavond2013_5.jpg
http://www.openhof.org/images/feestavond2013/feestavond2013_4.jpg
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Kerkdiensten Haren 
 
In de zomermaanden is er weer om 

de week dienst bij ons en zijn we de 

andere zondag te gast in het Witte 

Kerkje (Jachtlaan 11) 

 

Zondag 30 juni 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 7 juli 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Dhr. A. Trox 

 

Zondag 14 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 21 juli 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 
Zondag 28 juli 

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

 

Zondag 4 augustus 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 
Zondag 11 augustus 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

 
 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 26 juni 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Vrijdag 28 juni 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 2 juli 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Dinsdagmiddag 2 juli 14.30 uur  

thee drinken in de Mikkelhorst aan 

de Klaverlaan in Haren met de 

Zusterkring 

 
Woensdag 17 juli 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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19.30 Redactievergadering 
 

Vrijdag 26 juli 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Van de leden 
 

Op 15 juni is zr. Jantje Hemmes-
Kammer in Zuidlaren overleden in de 

leeftijd van 85 jaar. Zij was lid in 

Veendam en meelevende belang-

stellende van onze gemeente. In het 

volgende Gemeenteblad zal een in 

memoriam van haar worden 
opgenomen. 

 

Terugblik op zondag 16 juni 2013. 
 
Een bijzondere zondag in Haren.De laatste keer zondagschool van dit seizoen. 

De kinderen gaan s middags wat leuke dingen doen,maar eerst gaan ze onze 

kerkdienst verzorgen. 

Het thema is op reis gaan en wat je dan aan voorbereiding nodig hebt. 

Abraham ging op reis omdat hij die opdracht kreeg,maar hoefde niks voor te 

bereiden. 
Als nomade nam hij gewoon zijn hele hebben en houden mee en ging op pad. 

Zo makkelijk gaat het tegenwoordig niet meer,maar als je de kans krijgt moet je 

wel gaan. 

Met behulp van de beamer werd er gezongen,dus geen liedboeken mee de kerk 

in. 

Wij mochten het onze vader met de kinderen mee bidden. Weer eens wat 

anders,met al die gebaren. 
En de uitsmijter,de hele zondagschool bij de deur om de kerkgangers een hand 

te geven. 
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En dat vonden de kinderen volgens mij verreweg het leukst.  

 

Anco de Vries 
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Afsluiting zondagschool 16 juni 2013  
We gingen naar het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap aan het 
Reitdiep. 

We gingen lekker picknicken, iedereen had wel wat lekkers meegenomen. Je kon 

er heel veel spelen vlak bij het water. 

 

   
 

Er waren geiten en die gingen we aaien. 
We gingen ook visjes vangen en andere waterdingen in de sloot en daarna 

onderzoeken wat het was. Ik ging samen met Lynoek visjes vangen en onder de 

microscoop kijken. 

Daarna gingen we nog even lekker spelen en toen gingen we naar huis. 

 

Groetjes Elciena Riepma 

 

Quilt uitje 
 

Na een seizoen gequilt te hebben vonden wij, (Betty Hoekema, Tineke Koorn, 

Saakjen van Hoorn, Hilje Ledeboer, Marga Oosterbaan, Marga Kooistra en 

ondergetekende) het tijd worden voor een uitje. 

Op 25 mei om half twee vertrokken wij uit Haren naar Van der 

Valk in Assen. Daar stond Marga Oosterbaan op ons te wachten.  

Op naar een quiltwinkel in Nieuw Buinen. Daar was ook een 
tentoonstelling die erg mooi bleek te zijn. Het waren 

voornamelijk artquilts. 

Bij binnenkomst in de winkel zagen we mooie scandinavische 

kleding dus U begrijpt wij waren even de lapjes vergeten. 

Verderop in de winkel waren erg veel mooie quiltlapjes in allerlei kleuren en 

figuren. Het kiezen was dan ook erg moelijk. 
Gelukkig bood de heer des winkels ons een kopje thee of koffie aan met een 

koekje. Zo konden we alle indrukken even op ons in laten werken. 

Met frisse moed stofjes en kleding uitgezocht en weer op naar Assen gereden. 

In Assen hebben we heerlijk gegeten in een klein restaurantje. 

Daarna nog even bij Marga thee en koffie gedronken met iets lekkers en 

nagepraat over de leuke middag/avond.  
Volgend seizoen gaan we er weer fris tegen aan en laten vast nog wel iets van 

onze kunstwerken zien in de kerk. 

 

Iedereen een goede zomer toe gewenst. 

 

Jantiena de Vries-Durksz 
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Wijsheid en geloof 
 
Waar is de wijze van weleer? 

Waar is het godsgeloof? 

Want hij die het zoekt bij onze Heer 

Ziet tussen wijsheid en geloof 

Echt geen enkele kloof 

 
De wetenschap heeft meer te vragen 

Dan zij dragen kan 

Zij denkt door oeverloos door te zagen 

Wijn te vinden in de kan 

Die gevuld met water 

Nimmer vrede brengen zal 

Nu niet of straks, later 
  

Alle vragen zijn gesteld 

Die een mens bedenken kan 

De waren wijsheid die nog telt 

Doet eigenwijsheid in de ban 

Legt haar eeuwig het zwijgen op 
Waneer God zelf spreken zal 

 

 

 

 

Uitnodiging thee drinken met de Zusterkring 
 

De zomer is begonnen en dat betekent vakantietijd. 
Alle activiteiten staan stil of op een laag pitje.  

Behalve dat velen er op uit trekken zullen er ook 

thuisblijvers zijn.  

Om toch weer eens een gezellig babbeltje te maken en 

een kopje thee te drinken nodigen wij als Zusterkring 

ieder die zin heeft uit om op dinsdagmiddag 2 juli om 
14.30 uur in de Mikkelhorst aan de Klaverlaan in Haren 

samen een kopje thee te drinken en indien mogelijk in 

de tuin te kijken. 

Mocht je vervoersproblemen hebben, dan even eentelefoontje en we halen je op. 

(tel: 050-3093242 Gerbrig Rietema). Om 16.00 uur gaan we weer huiswaarts.  

Graag tot ziens op 2 juli. 
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HET ORGEL  van Leer…….    
 

Enige tijd geleden stond in ons gemeenteblad  een roep om ondersteuning 
betreffende het in zéér droevige staat verkerende orgel  van onze broeders en 

zusters aldaar.  

 

Ons koor zong tijdens een kerkdienst in Leer, waar 

hun predikant Jan Lüken Schmid voor ging, met 

groot succes maar allen waren toch een beetje 

bibberig of het orgel het niet zou begeven.   
Het ging goed, maar duidelijk hoorbaar was, dat er 

dringend iets moest gebeuren. Niet met het koor, let 

wel, want dat kreeg terecht alle waardering.   

 

Ook in Doopsgezind NL.  stond een uitgebreid stuk 

met dezelfde oproep als in ons blad. 
 

Hoe staan de zaken er nu voor.  

Het bedrag dat nog nodig is, €90.000, komt niet zomaar aanvliegen.  

 

Er zijn door de gemeente van Leer vele brieven  een flyers verstuurd  in de hoop 

dat  er geholpen zal worden. De definitieve opdracht aan de Nederlandse 
orgelrestaurateur kan nog niet gegeven worden, maar wie het zal doen is 

bekend. Zijn offerte ziet er goed en gedegen uit. Hier kan men mee uit de 

voeten.  

 

Is er al geld binnen gekomen? Gelukkig wel en dat geeft ‘de burger moed’. 

 

Acties zullen er komen, een shanty-koor in Leer heeft zich gemeld. Bij ons in 
Groningen staat, net als in Leer, een orgelpijp in de kerk om de goede gaven op 

te vangen. 

 

In 2015 viert de gemeente ‘’475 jaar Mennoniten in Leer’’ en het orgel kan 

dan klaar zijn…………. als………..   

Hoe noemen we dit: samen sterk OF allen in de benen? Duimen en hopen?  
 

De Nederlandse ondersteuningscommissie 

Eeuwe Zijlstra                 Beno Hofman            Rudy van Kalker 

 

Info: JanLSchmid@schmid-kirche.de 

glrvk@kpnmail.nl 
insajansen@t-online.de 

 

Banknummers voor de orgelrestauratie zijn: 

Bank naam    : Ostfriesische Volksbank Leer te Leer 

BIC nr. bank  : GENODEF1LER 

IBAN nr.        : DE48 2859 0075 0018 132 00 

              
en: 48 53 87 476,  t.n.v.   G.L.R.van Kalker CJ       Vermelding orgelfonds.  

 

 

mailto:JanLSchmid@schmid-kirche.de
mailto:glrvk@kpnmail.nl
mailto:insajansen@t-online.de
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Open Monumentendag 

Zaterdag 14 september 2013 

 

 
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de Open Monumentendag, deze 

wordt gehouden op zaterdag 14 september. 

 

Het thema in Groningen is: ‘Groningse pronkjuwelen’ 
Met dit thema sluiten we aan bij het landelijk thema: ‘’Macht en pracht’.  

Aanleidingen voor dit thema zijn de vieringen van 300 jaar Vrede van Utrecht en 

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in 2013. In Groningen worden de 

belangrijkste monumentale gebouwen opengesteld. 

 

Onze Vermaning zet de deuren open van 10.00 – 17.00 uur. 

Aan de invulling van het programma voor die dag wordt nog gewerkt. 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Maar wat is een Open Monumentendag zonder u, de gastvrouwen en gastheren! 

Daarom bij deze de vraag of u ergens op deze dag ca. 2 uur aanwezig kunt/wilt 
zijn om de gasten te ontvangen. U kunt mij bellen of mailen. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Tiny Spanjer 

tel. 050 5776983/06 237 59093/email: tin.spanjer@planet.nl 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Groningen_Oude_Boteringestraat_33.JPG
mailto:tin.spanjer@planet.nl
http://www.openmonumentendag.nl/index.php
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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, is 

bereikbaar b.v.k. tussen 8:30 en 9:00. 

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 –  Br. Bart Meyer 
Tel; 050-5259818 

e-mail   bartmeyer@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 Groningen 
 

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 24 juli 2013. Kopij (alléén 

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

Verdana, pt. 11) inleveren vóór 17 

juli 2013 bij de respectievelijke 

redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  
J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 

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

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 
Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 

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

jantienadurksz@home.nl  

 

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

