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Het jaarthema: tijd 
door Heleen Kieft-Van der Sande 

 

Op een Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel is een graf te vinden 

met de voorstelling van een zandloper. Deze laat aan de ene kant een vleugel 

van een duif, aan de andere kant een vleugel van een vleermuis zien. Immers 

een duif vliegt overdag en een vleermuis vliegt ’s nachts, maar de tijd vliegt dag 

én nacht. Veel filosofen hebben zich bezig gehouden met het begrip ‘tijd’. 

 

De verleden tijd is niet meer, de tegenwoordige tijd glijdt als zand tussen onze 

vingers, de toekomende tijd is er nog niet, maar zal, als die er is, in een oog-

wenk verleden worden. We kunnen als mens de tijden niet overzien, hebben 

maar een beperkte kijk op het verleden en heden en een onzekere verwachting 

van de toekomst. De bekende kerkvader Augustinus (354-430) heeft in zijn boek 

“Belijdenissen” over tijd geschreven: 

“Wat is immers ‘tijd’? Wie zou dit gemakkelijk en kort kunnen verklaren? Wie zou 

dit ook maar in gedachten kunnen begrijpen om daarover iets te zeggen? …… 

Wat is dus ‘tijd’? Als niemand het me vraagt, dan weet ik het; als ik het wil uit-

leggen aan iemand die me ernaar vraagt, dan weet ik het niet”. 

Herkenbare en rake woorden, die de moeilijkheid van ‘tijd’ goed onder woorden 

brengen. 

Tijd …… Je zou kunnen zeggen: Onze tijd is ons leven. Zonder 

tijd is er geen leven. Als we onze tijd aan iemand of iets ge-

ven, dan geven we immers onszelf, ons leven. Hoe gaan we 

om met onze tijd? Wanneer ervaren we dat de tijd het leven 

is, dat onze tijd ons leven is? Wanneer is ‘tijd’ iets anders dan 

de afstand die de wijzer op onze klok en horloge aflegt?  

Iets anders dan onze zakagenda waarin we regelmatig onze 

bezigheden noteren? 

Misschien als we ervaren dat onze tijd, ons leven ons gegeven wordt. Dat we de 

mogelijkheid om te leven, gekregen hebben. Daarbij hebben we de vrijheid en de 

verantwoordelijkheid gekregen zelf onze levensweg te kiezen. Voor welke weg 

kiezen we? Wat is van wezenlijk belang in onze levenstijd? In dit verband kunnen 

we aan het verhaal van Martha en Maria denken (Lucas 10:38-42). Jezus is op 

bezoek bij Martha en Maria. Terwijl Martha druk in de weer is om het Jezus naar 

de zin te maken, zit Maria alleen maar te luisteren naar Jezus’ woorden. Als 

Martha zich ergert aan Maria’s gedrag, zegt Jezus dat Maria het beste deel heeft 

gekozen  en dat dat haar niet ontnomen zal worden. Geeft Jezus hier dus de 

voorkeur aan passiviteit boven activiteit? Ik denk niet dat het daarom gaat in dit 

verhaal. Het gaat niet om de tegenstelling tussen passiviteit en activiteit. Maria 

luistert intens naar Jezus’ woorden om daarin doel en zin voor haar leven te vin-

den. We zijn allemaal net als Martha druk met veel bezigheden.  

 

Al deze bezigheden kunnen zin en betekenis krijgen door eerst datgene waarvoor 

Maria heeft gekozen, in ons leven centraal te stellen. Centraal te stellen dat, wat 

we ook doen en in welke omstandigheden we ook zijn, we ons door Jezus laten 

inspireren en zo mogen geloven dat onze tijd in Gods hand is.   
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Wat doet het Nederlands Bijbel Genootschap? 

 
Het Nederlands Bijbel Genootschap (=NBG in de verdere tekst) zetelt in Haarlem 

en is een onmisbaar instituut voor alle kerken/verenigingen en particulieren, om-

dat zij heel zorgvuldig vanuit de grondtalen de Bijbel vertaalt. 

 

Sinds een aantal jaren maak ik deel uit van de ledenraad van het NBG en ik wil u 

hierover iets vertellen. Zoals u weet is in 2004 de gehele Bijbel in de Nieuwe Ver-
taling (NBV) verschenen en wordt door de meeste kerken gebruikt. 

 

De kernwaarden die het NBG voor ogen staan zijn: 

a. deskundigheid en betrokkenheid 

b. open houding naar verschillende tradities in het Christendom 

c. integriteit 

 
Veel mensen zijn op zoek naar verdieping en spiritualiteit en ontdekken dan dat 

zij helemaal niet naar de Oosterse landen hoeven te gaan, maar dat het dichtbij 

huis te vinden is. De bijbelse boodschap is voor de gelovigen in kerk, maat-

schappij en kloosters het fundament waardoor zij geestelijk gevoed kunnen wor-

den. 

 
 

De missie van het NBG is: ervoor zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen 

bereikt en aanspreekt. 

De investeringen in een nieuwe vertaling zijn enorm groot en uitgevers nemen 

het risico niet om dit zelf te verzorgen. 

Het NBG heeft, daartoe, gesteund door de vele wetenschappers, vertalers in 

dienst en een groot aantal mensen die helpen corrigeren en zoeken naar de juis-
te Nederlandse woorden, zinswendingen om de bedoeling  van de tekst helder te 

krijgen. Hoe een ieder de tekst vervolgens interpreteert is de eigen keuze en 

verantwoordelijkheid. 

 

In 2014 zal het NBG 200 jaar bestaan en zij hopen dat op meerdere wijzen te 

vieren met landelijke activiteiten. 
 

Ik verklap u alvast een aantal: 

Er zal in het Catharijne Convent te Utrecht een tentoonstelling komen over de 

bijbel in het dagelijkse leven.  

Er zullen ook ongetwijfeld antieke bijbels te zien zijn, want het NBG beschikt 

over een uitgebreide bibliotheek, waar ook een unieke oude Biestkens bijbel te 
vinden is. 

 

Verder zal er in dat najaar de Bijbel in gewone taal (BGT) verschijnen.  

Deze vertaling is speciaal bestemd voor mensen die moeite hebben met lezen en 

voor degenen die het Nederlands niet als moedertaal geleerd hebben. 
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Met een dankdienst in de St Bavo in Haarlem zal het NBG gedenken dat zij dit 
werk mag doen in dienst van haar Heer. 

 

Door leden, donateurs en kerken gesteund, en vooral ook door de aktiviteiten 

van veel  vrijwilligers (1882 personen) en medewerkers wil het NBG dat de bijbel 

zoveel mogelijk mensen bereikt.  

  
Zij geven daartoe ook boeken uit die het verstaan van de teksten bevorderen, 

opdat we begrijpen wat we lezen en het kunnen toepassen in het dagelijkse le-

ven.  

Gelovigen én seculieren zien de bijbel ook als een belangrijk cultureel en literair 

werk. Denk maar eens aan de vele spreekwoorden en gezegden in ons taalge-

bruik, denk maar aan de voorstellingen op schilderijen. Al een aantal jaren orga-
niseren de radio-omroep en het NBG de bijbelquiz. Daar hebt u misschien wel 

eens aan meegedaan en gezien hoeveel u scoort. 

 

Het NBG is aangesloten bij de United Bible Societas en geeft daarmee veel 

ondersteuning om de Bijbel elders op deze wereld te vertalen en koppelt het 

vaak aan alfabetiseringsprocjecten in de ontwikkelingslanden. 

 
Welke organisatiestructuur kent het NBG? 

Er is een ledenraad als hoogst verantwoordelijk beleidsorgaan van de vereni-

ging, ongeveer 32 personen hebben daarin zitting, waaronder twee namens de 

doopsgezinden. 

Dit zijn vrijwilligers en zij vergaderen één tot twee keer per jaar en letten op de 

doelstellingen die het NBG wil nastreven.  Het bestuur is eind verantwoordelijk 
en daarin zit namens de doopsgezinden ds. Sybout van der Meer uit Haarlem. 

Zij stippelen het algemeen beleid uit en de directie gaat het uitvoeren. 

Vervolgens wordt aan de ledenraad verantwoording afgelegd over de wijze van 

uitvoering. 

 

Er is verder een Commissie financiële en economische zaken die de gang 
van zaken financieel bekijkt. Tot nu toe hebben de donateurs gul geschonken en 

velen hebben het NBG in hun testament opgenomen. Grote groepen trouwe le-

den en donateurs steunen het werk van het NGB soms al meer dan 40 jaar. 

De relatie met deze groep is belangrijk, maar zo langzamerhand komen er zor-

gen over het afbrokkelen van deze groep door ouderdom en overlijden. 

Daarom blijft het belangrijk dat de kerken een aantal keren per jaar collecteren 

voor het NBG en dankbaar ontvangen zij ook veel steun van “Kerk in Actie”.   
 

Het landelijk beraad bestaat uit 10 leden en komt bijeen ten behoeve van het 

vele vrijwilligers werk dat door het hele land gedaan wordt. Vrijwilligers worden 

professioneel aangestuurd om mensen te informeren over het werk van het NBG 

en bekendheid te geven aan de aktiviteiten zoals:  jongerenwerk, de KidsEx-

press, kinderboeken, samenleesbijbel, Bijbelzondag in oktober, straatbijbel: “hoe 
die torrie begon” over Genesis. 

 

Een bijzondere uitgave is het kwartaalblad: Met andere woorden. 

Daarin verantwoorden de schrijvers zich over de vertalingen en geven toelich-

ting. Ook over oude bijbels en de Qumran-teksten geven zij informatie. 

  

Voor de communicatie en fondsenwerving informeert het NBG via de klassie-
ke én de nieuwe sociale media. De website www. biblije.net trok de meeste be-

zoekers. 
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Online worden er ook cursussen gegeven, er wordt hevig getwittert en op face-
book kunnen de vrienden van het NBG het laatste nieuws volgen. 

 

Donateurs en leden van het NBG worden een aantal keren per jaar bijgepraat 

over de projecten in binnen- en buitenland via het blad Bijbelnieuws. 

 

Ik wil nog kort iets vertellen over de BGT (bijbel in gewone taal)  die vanuit de 
brontekst in begrijpelijk, helder en duidelijk Nederlands de teksten willen verta-

len. Daarbij wordt gebruik gemaakt van: 

-bekende woorden 

-eenvoudige zinsbouw 

-heldere indeling van de teksten 

-duidelijke verbanden 
-geen moeilijke beeldspraak  

Een reuzekarwei waar het NBG met vele medewerkers jaren aan besteed heeft. 

 

Wie van u nog vragen heeft over het NBG kan bij mij terecht. 

Saakjen van Hoorn - Dantuma 

 

 
 

 

 
 
 

www.NBV.nl 
www.bijbelingewonetaal.nl 
www.AllesOverdeBijbel.nl 

www.Bijbelsdigitaal.nl 
www.MeerOverDeBijbel.nl 

www.RondomDeBijbel.nl 
www.mybible.nl 

www.BijbelBeeldbank.nl 

http://www.allesoverdebijbel.nl/
http://www.bijbelsdigitaal.nl/
http://www.meeroverdebijbel.nl/
http://www.rondomdebijbel.nl/
http://www.mybible.nl/
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 

 

 

 

 

  
Donderdag 26 september 

18.00 uur  Jongerenprogramma 

19.45 uur  Dopers cafe 

Zaterdag   28 september 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 
Zondag  29 september 

19.30 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 

Dienst met Jongeren 

 

Maandag  30 september 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  1 oktober 
10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 

Donderdag  3 oktober 

20.00 uur  Bijbelleerhuis 

Vrijdag  4 oktober 

18.00 uur  Pizza, Bijbel en Bier 
20.00 uur  Orgelconcert t.b.v. het 

orgel in Leer 

Zaterdag  5 oktober 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  6 oktober 
10.00 uur  GDS-

Broederschapsdag  

met ds. J.H. Kikkert 

en ds. F. Fennema 

m.m.v. het 

Doopsgezind Koor 

Kiezels en Keien 
 

Maandag  7 oktober 
19.30 uur   Doopsgezind koor 

Dinsdag     8 oktober 

18.00 uur   Mennomaaltijd 

19.30 uur   Jongerenprogramma 

Zaterdag    12 oktober 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  13 oktober 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 
 

Maandag  14 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag  15 oktober 

17.45 uur  Doperse Dis 

19.45 uur  Meditatie 

 
Donderdag  17 oktober 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

19.45 uur  Dopers Café 

Zaterdag  19 oktober 

13.00 uur  Geloven met je  

voeten 

14.00 uur  Openstelling kerk 
 

Zondag  20 oktober 

10.30 uur  Doopdienst met 

ds. G.J. Brüsewitz en 

ds. J.H. Kikkert 

Kiezels en Keien 
 

Maandag  21 oktober 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Woensdag  23 oktober 

19.30 uur  Bijeenkomst wijk 

Paddepoel Selwerd 

Donderdag  24 oktober 

20.00 uur  Broederkring 

Zaterdag  26 oktober 
14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  27 oktober 

10.00 uur  Avondmaalsdienst 

met Ds. G.J. Brüse-

witz 

11.30 uur  Bijeenkomst 
Wijkcontactpersonen 

 

Maandag  28 oktober 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  29 oktober 

14.30 uur  Bijeenkomst wijk  
Vinkhuizen 

18.00 uur  Vrijwilligersbijeenkomst 

Doperse Dis 

Donderdag  31 oktober 

15.00 uur  Paterswoldsewegkring 
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Avonddienst voor en met jongeren en natuurlijk voor de 
hele gemeente 
 

Op 29 september, is er bij wijze van  
experiment een dienst op een ander tijdstip.  

Zondagavond om 19.30 uur.  

 

Tijdens het jaar is er af en toe een 5e zondag. Evenals in andere gemeenten ge-

bruik is, willen we deze 5e zondag wat anders invullen. We hebben in Groningen 

gekozen voor een experiment om voor en met jongeren een viering te organise-
ren. Een viering op een ander tijdstip om eens te kijken hoe dat bevalt, en mis-

schien ook anderen aanspreekt, in de hoop dat de zondagmorgen mensen niet 

massaal zeggen: ‘dan blijf ik maar eens weg!’ Een dienst met een andere invul-

ling en samenstelling om eens te kijken hoe dat er uit kan zien, zodat de mensen 

van zondagmorgen massaal zeggen: ‘daar heb ik zin in, dat lijkt mij leuk!’ In 

ons thema: Tijd, ruimte en plaats, willen we verbreden, in gesprek komen, 
nieuwsgierig maken en elkaar serieus nemen in wat ieder van ons wil en in kan 

brengen in de gemeente.  

 

We hopen dan ook dat er jongeren zijn die mee willen denken en doen, en dat er 

velen zijn die samen met hen een gemeente van zondagavond willen zijn, voor 

heel af en toe! 

Wees welkom, en doe mee! 
Bij ideeën en interesse neem gerust contact op met een van de predikanten. 

 

Eerste en tweede avond van het Dopers Café 
 
Met ons jaarthema ‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’, geven we jongeren 
rondom onze gemeente een plaats om te delen wat hun bronnen van inspiratie 
zijn. Raakvlakken van geloof en ongeloof in deze tijd, op een moment dat je 
langzaam maar zeker je eigen ruimte verkent. Met interviews, fragmenten beeld 
en geluid, delen ze wat kracht geeft, ruimte en inspiratie, en hoe zij kijken naar 
de verhalen en traditie van geloven waar ze iets, alles of niets meer mee heb-
ben! 

26 september, 20.00 uur Don Quichot 

Annerixt Pijlman, masterstudente Religie en Identiteit 

 
“Wat geeft mij zin en betekenis in het leven? Wat zijn mijn doelen? Waar haal ik 
mijn inspiratie vandaan? Vragen die ik tijdens mijn master ben tegen gekomen 
en die me niet loslaten. Ik ben op zoek naar antwoorden en probeer deze te vin-
den in zowel de praktijk als de theorie. Persoonlijke beleving en gedeelde erva-
ring. Uiteindelijk voel ik me net Don Quichot, vechtend tegen ontelbare vragen. 
Om er uiteindelijk achter te komen dat er niet altijd alleen maar antwoorden 
kunnen zijn.” 
 

17 oktober, 20.00 uur  Omgaan met de kreukels in ons leven. 
Annegreet van Wijk, geestelijk verzorger in een verzorgingshuis 
 

“Soms vraag ik me af hoe andere mensen dat doen? Die zinnetjes uit de bladen. 
‘Keuzes maken vanuit wie je echt bent.’ Of. ‘Aandachtig leven in het moment.’ 
Zou het echt bestaan? Mensen die daadwerkelijk evenwichtig zijn ? Mensen die 
geen koffie morsen voor een belangrijke vergadering?  Of na een paar wijntjes 
alles eruit flappen? Deze avond gaan we niet touwtrekken en ik vrees ook geen 
geheim ontrafelen. Misschien eerder balanceren en zoeken hoe om te gaan met 
de kreukels in ons leven. Welke strijkbout hanteert u? Of knipt u de vlekken er-
uit? Een avond vol verhalen over het zoeken, vinden en verliezen van zin.” 

19.30 uur 
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Pizza, Bijbel en Bier 
 
We gaan het tweede seizoen in met de 'Pizza, Bijbel en Bier' bijeenkomsten. De 

eerstvolgende bijeenkomst is op 4 oktober in de Diakonie. "Pizza, bijbel en bier" 

omvat een mix van theologie, literatuur, actualiteit, humor  én ontspanning. We 

beginnen met een snelle hap (pizza’s) eventueel een pintje (bier) en vervolgens 

een gedegen inhoudelijk discussie over geloof, leven en maatschappij (bijbel) als 

uitdaging om samen met anderen de oude verhalen en de structuur van de Bijbel 
te bevragen op wat voor jou relevant is.  

 

Al wie pakweg 28 is en nog geen 45 èn interesse heeft, die is van harte welkom! 

Dit jaar onderzoeken we met elkaar bijbelse en andere wijsheidsverhalen op hun 

hedendaagse relevantie. Waarschijnlijk stuiten we dan vanzelf op andere bron-

nen, buiten de Bijbel, die ons gaan helpen of uitdagen! 

 
Datum: 4 oktober, aanvang 18:00 uur. 

 

 

 

Broederschapsdag op 6 oktober en het nieuwe 
Liedboek 
 

Op zondag 6 oktober wordt in de GDS-Broederschapsdag het nieuwe ‘Liedboek – 

zingen en bidden in huis en kerk’ met een feestelijk tintje geïntroduceerd in de 

doopsgezinde gemeenten in het GDS-gebied.  

 

De door de GDS-gemeenten bestelde liederen-
bundels worden dan overhandigd aan de verte-

genwoordigers van de verschillende gemeenten. 

Hopelijk zullen gemeenten de bundel intensief 

gaan gebruiken. Al leert de ervaring dat de in-

voering van iets nieuws een langzaam proces is. 

Nieuwe melodieën en andere teksten vereisen 
openheid, nieuwsgierigheid en inspanning. En daarbij is er ook de gehechtheid 

aan oude vertrouwde liederen. Maar aan de andere kant: sinds de invoering van 

het huidige oecumenisch Liedboek voor de Kerken in 1973 zijn er talloze ge-

meenten bundeltjes en syllabi verschenen met zelf geselecteerde liederen; denk 

aan de Iona-bundel, liederen uit Taizé en Tussentijds.  Eigenlijk kun je zeggen 

dat de cultuur van de gemeentezang is veranderd in de laatste decennia en de 

liturgische vormgeving en beleving zijn een grotere rol gaan spelen, en in aan-
sluiting daarop worden passende liederen gezocht en gevonden.  

 

Nu is er dan het ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’, samengesteld 

door een breed palet aan denominaties, waaronder de Algemene Doopsgezinde 

Sociëteit. Toch zullen we ons bekende en geliefde liederen in de nieuwe liedbun-

del niet tegenkomen, en andere misschien wat meer dogmatisch ingekleurde lie-
deren, waar we ons niet zo bij thuis voelen, weer wel.  

 

Op de aanstaande Broederschapsdag maken we kennis met het nieuwe ‘Liedboek 

– zingen en bidden in huis en kerk’, we zullen er uit zingen in de dienst waarin 

wordt voorgegaan door ds. Fokke Fennema. Na een kleine koffiepauze is er een 

korte toelichting op het liedboek door Arjan Oosterhof, organist van de Doopsge-

zinde Gemeente Steenwijk en lid van de werkgroep Muziek in de Kerk (v/h de 
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Organistenkring). Vervolgens zal Ella van Osnabrugge, dirigente van het Gronin-
ger Doopsgezind Koor, een aantal liederen met ons gaan oefenen, zodat we ook 

gevoel krijgen voor de veelkleurigheid aan theologie en muzikaliteit in het nieu-

we Liedboek.  

 

We beginnen om 10.00 uur met inloop en een kopje koffie. De dienst zelf begint 

om 10.15 uur. We sluiten de Broederschapsdag  om 13.15 uur af met een een-
voudige lunch.  

 

Indien u van taxivervoer afhankelijk bent,  houdt u dan even rekening met dit 

latere tijdstip!! 

 

Ds. Jacob H. Kikkert 
 

 

 

Een cursus Doperdom in 7 ontmoetingen 
 

Geschiedenisboeken vertellen hoe ten tijde van de Reformatie de wederdopers of 

dopersen zijn ontstaan uit de beweging die Zwingli in Zurich op gang bracht. Een 

aantal volgelingen kon zich niet met diens opstelling verenigen. Zo ontstond in 
1525 een bijzondere beweging die zich snel over Europa verspreidde, en vooral 

ook in de Lage Landen een vruchtbare bodem vond. Deze radicale beweging 

wees hiërarchie in geloven af, het ging om eigen keuzes.  

 

Om geloofskennis op te doen, lazen ze zelf de bijbel, toen nog voornamelijk iets 

voor geestelijken. Ze ontdekten het avondmaal als kern van geloven, omdat het 

uitdrukking was van verbondenheid met God via Christus. God had mensen uit-
genodigd opdat zij in alle verantwoordelijkheid voor Hem en voor elkaar zouden 

kiezen. Daarbij paste geen kinderdoop meer, maar een gelovigendoop. Vandaar 

de naam Doopsgezinden. In die zelfgekozen gemeenschap ging het om samen 

leven en leren van broeders en zusters.  

 

Hoe zou God deze wereld en ons willen? Zonder geweld, gelijkwaardig, verant-
woordelijk? Door de eeuwen heen zijn er veel verschillende antwoorden gegeven. 

Sleutelwoorden zijn: eigen verantwoordelijkheid, tolerantie en begrip, omzien 

naar elkaar en engagement. Doopsgezinden en mennonieten, wijdverspreid over 

de hele wereld zijn een rijke familie. In zo’n familie valt veel te leren, in de ont-

moeting met de wereld rondom en elkaar. Met zeven van die ‘ontmoetingen’ met 

personen uit verleden en heden van de doopsgezinde geloofstraditie staan we in 
de cursus stil bij een aantal geloofsaspecten die voor Doopsgezinden in meer of 

mindere mate wezenlijk zijn, denk aan geweldloosheid, navolging, broeder- en 

zuster- schap, spiritualiteit en de kracht van het gebed. 

 

De eerste ontmoeting is met Maeyken Wens, een vrouw die in de begintijd van 

het doperdom in de XVIe eeuw vervolgd en gedood werd vanwege haar geloof. 

Ze vertelt haar zoon in een brief hoe belangrijk het is te staan voor je keuzes, en 
je geloof niet te verloochenen. 

De tweede ontmoeting is met Cor Inja, dienstweigeraar en vredesactivist. Hij 

deelt met ons zijn hoop op een nieuwe wereld, liefdevol, recht- vaardig en 

vreedzaam. Geloof wordt gevoed door hoop en liefde. 

De derde ontmoeting is met Shane Claiborne, een jonge man van nu, niet 

doopsgezind, die heel concreet het samenleven met mensen aan de rand zoekt, 
en zo de weg van Jezus gaat.  
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De vierde ontmoeting is met Arthur Paul Boers, een eigenzinnige doopsgezinde 
professor, die laat zien dat in gemeente-zijn met mensen die je niet zelf hebt 

gekozen narigheid soms niet te vermijden is. maar juist daardoor is het een uit-

dagend experiment, als je hen die anders zijn serieus neemt. 

De vijfde ontmoeting is met Atie Franken Duparc, een vrouw die haar leven wijd-

de aan ge- bed en meditatie. Goed leven zien we vaak als het doen van goede 

dingen. Maar toewijding, stilte, en zorgzaam bidden voor en denken aan, zijn 
minstens zo belangrijk. 

De zesde ontmoeting is met Larry Miller, jaren- lang gezicht van de wereldwijde 

broederschap. Hij vertelt ons hoe divers geloven zich concreet kan ontwikkelen 

en hoeveel we over grenzen heen van elkaar kunnen leren. 

De laatste ontmoeting is met Gerke van Hiele, doopsgezind predikant in Neder-

land, die inspiratie zoekt bij het Keltisch christendom. Hierin ziet hij grote ver-
bondenheid tussen geloof en dagelijks leven. Geloven is nooit stilstand, maar 

altijd weer zoeken naar wat hier en nu wezenlijk is 

 
De cursus is in de Vermaning in Noordhorn, in het kader van de samen-
werking tussen de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier en de 
Doopsgezinde Gemeente Groningen. We hopen dus op deelnemers uit 
beide doopsgezinde gemeenten. Ieder thema staat op zichzelf, het staat 
u dus vrij om aan één of ook enkele bijeenkomsten deel te nemen.  
 
Op 30 oktober, 13 en 27 november. Aanvang is 15:30 tot 17:00 uur. 
Graag opgave bij ds. Jacob Kikkert om het gezamenlijk vervoer vanuit 
Groningen te regelen; tel. 06 5151 6030 of per e-mail. 
 

Ds. Geert J Brüsewitz ds. Jacob H Kikkert 

 

 

 
 
 
Doopdienst op 20 oktober, 10.30 uur  
 

Zondag 20 oktober zal Laura Hoogcarspel op grond van haar 

belijdenis worden gedoopt en toetreden tot onze gemeente. In 

de feestelijke dienst waarin ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob 
Kikkert zullen voorgaan willen we haar verwelkomen als lid.  

 

Laura is geen onbekende in ons midden, een aantal jaren 

heeft zij de leiding van de Kiezels en Keien gedaan, en is al 

vele jaren actief betrokken bij de jongerenactiviteiten van de 

gemeente en in de broederschap. De aanvang van deze dienst 

is een half uurtje later: om 10.30 uur!  
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Tour des Orgues Denemarken 22-24 augustus 2013 
 

In de open ruimte in de dienst van zondag 25 augustus heb ik in het kort onze 

ervaringen gedeeld over de orgeltour naar Denemarken. In onderstaand verslag 

wil ik ook namens Jetty Tuinstra iets meer inhoudelijk vertellen. 

 

In samenwerking met Arriva Touring en de Kunstraad 
Groningen werd er van 22-24 augustus een orgeltour naar 

Denemarken georganiseeerd. ‘Onze’ Eeuwe Zijlstra gaf 

twee concerten in de Domkirche van Roskilde en 

Haderslev. 

De groep bestond uit 38 personen en kwam voor het 

merendeel uit het Noorden maar ook uit andere delen van 

het land. Behalve Jetty en ik zelf waren ook Anneke en 
Rudy van Kalker van de partij. 

 

We vertrokken donderdagmorgen 22 augustus om 07.30 

uur vanaf het hoofdstation in Groningen. Via het veer Putgarden-Roby kwamen 

we Denemarken binnen en arriveerden  ca. 17.00 uur in Roskilde. 

 
Roskilde is gelegen in de oostelijke regio Seeland en was 

tot ongeveer 1400 de hoofdstad van Denemarken. In de 

kathedraal van Roskilde liggen bijna alle vorsten van 

Denemarken vanaf de middeleeuwen begraven. De kerk 

was aanvankelijk een eenvoudig houten gebouw maar 

werd later uitgebreid tot de kathedraal van nu. De ka-

thedraal werd in 1995 op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO geplaatst. Het is één van de oudste uit bak-

steen opgetrokken post-Romeinse gebouwen in Noord-

Europa. 

De geschiedenis van het orgel van de Domkerk gaat terug tot 1555. In de huidi-

ge vorm is het een in 1991 uitgevoerde reconstructie naar de toestand van 1654, 

uitgevoerd door Marcussen & Son en adviseur Cor Edskes uit Groningen. Het is 
zowel optisch als muzikaal een veelkleurige instrument en één van de mooiste en 

gaafste barokorgels van Europa. Na het diner vertrokken we naar deze 

kathedraal waar we hebben genoten van een prachtig concert door Eeuwe op dit 

historische orgel. En niet aleen wij, de Arriva groep van 38 orgelliefhebbers, 

maar ook vele andere aanwezigen, in totaal bijna 200 toehoorders. 

  
Vrijdag weer vroeg uit de veren voor vertrek naar de stad Abenra op Jutland 

waar de fabriek van Marcussen & Son is ge-

vestigd. 

Hier kregen we een intensieve en interessan-

te rondleiding. De Deense firma Marcussen & 

Son bouwt sinds 1806 pijporgels in de klas-

sieke traditionele stijl voor kerken en con-
certzalen. Alle onderdelen worden in eigen 

werkplaatsen vervaardigd. Naast het bouwen 

van nieuwe orgels heeft de firma zich gespe-

cialiseerd in restauratie en onderhoud van 

historische instrumenten. Wereldwijd zijn er 

meer dan 1100 Marcussenorgels te beluisteren waaronder ook een aantal in Ne-
derland (Laurenskerk Rotterdam, Nicolaïkerk Utrecht en onze eigen Doopsgezin-
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de Kerk Groningen). In Abenra was nog even tijd om wat rond te kijken in de 
stad maar vervolgens vertrokken we op tijd naar het ca. 35 km. verder gelegen 

Haderslev.  

 

Eén van de meest in het oog springende gebouwen in deze stad  is de Domkerk, 

die dateert uit de 13e eeuw. In deze kerk staat één van de grootste orgels van 

Denemarken, met ruim 5500 pijpen. Het is gebouwd in 1652 door Peter Carsten-
sen, maar van het oorspronkelijke orgel is weinig meer over. In feite is het bij 

een grote renovatie van de kerk tussen 1941 en 1951 door de firma Marcussen & 

Son bijna geheel opnieuw gebouwd. De laatste restauratie dateert van 1977. Het 

orgel geniet door de prachtige klank internationale faam.  

Ook hier was het samen met vele andere orgelliefhebbers weer volop genieten 

van het prachtige orgelspel door Eeuwe met meeslepende, romantische maar 
ook ontroerende momenten. Het ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ van Franz List 

bezorgde sommigen kippenvel. Dit orgelspel was aan het eind van de middag. Na 

het inchecken in ons hotel in Haderslev wachtte ons het afscheidsdiner dat er 

voortreffelijk uitzag en ook heerlijk smaakte. 

 

En toen was het al weer zaterdag, de dag van 

vertrek. Na een lange busrit, mede veroorzaakt 
door druk (vakantie) verkeer en wegwerkzaam-

heden arriveerden wij rond 17.30 uur weer in 

Groningen. 

Aan het eind van de reis zei onze chauffeur en 

reisleider: ‘eigenlijk moet je wel een klein beetje 

‘gek’ zijn, 22 uur in de bus, 1450 km. gereden 
voor een concert van 2 uur! Maar het was een 

prachtige reis waar wij zeer van hebben genoten. 

 

Jetty Tuinstra en Tiny Spanjer 
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Er zit muziek in!! 
Met dit thema gaan we op vrijdag- 

Avond 22 november feest vieren. 
Een avond waar we, met een knipoog naar 
muziek van vroeger, aan de gang gaan met 

Oudhollandse liedjes, AKC-liedjes 
en wat meer.... "Kneuterig" en gezellig 
voor oud, met rap- en hiphop-versies 

voor & door jong.  

 
Wij hopen dat een groot aantal groepen, families,  

wijken, commissies, duo’s, trio’s en  
iedereen die het maar leuk vindt,  

een bijdrage wil leveren! 
 

Wij ontvangen uw opgave  

graag uiterlijk 1 november.  
 

 

De feestcommissie, 
Johan de Boer, Ellen van Drooge,  
Henk Huyer, Martine van Hoorn,  

Rudy van Kalker en Eeuwe Zijlstra 
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Uitstapje wijk Paddepoel-Selwerd  
 

Zondag 8 september gingen we met onze wijk naar Jan Steen, de beeldhouwer 

die   ook het beeld in onze kerk gemaakt heeft.  Jan Steen woont op een boerde-

rij in den Andel. We waren er deze keer allemaal, ook Henk Wolters , die eerst 

niet mee zou. Hij was nl. jarig die zondag. Op een gegeven moment, besloot hij 

zijn verjaardag op zaterdag te vieren, zodat hij zodoende toch mee kon. Hij 

vroeg of zijn vrouw ook mee mocht, zij zou anders op zijn verjaardag alleen thuis 
zijn. Samen met Jacob waren we dus met tien mensen, een mooie groep. 

 

Eerst gingen we met ons allen naar de kerk, daar hadden we een 

bijzondere   dienst. We moesten met alle mensen uit de kerk, de 

dienst zelf maken. Het was een fijne morgen, die tot 12 uur duurde. 

Na de dienst gingen wij met onze groep naar de diaconie, waar we 

allemaal een zak met 3 broodjes kregen, en een pakje met drinken. 
Het was heel genoeglijk, eigenlijk was het de bedoeling om buiten te 

picknicken. Aangezien het weer dit niet toeliet, het was nl. regen, 

regen en nog eens regen.  
 

Na de lunch gingen we op weg naar den Andel, waar Jan Steen ons 

om 2uur  verwachtte. Jan stond al bij de schuurdeur om ons te ver-

welkomen. Na de begroeting nam hij ons  mee naar de schuur, waar 

reeds stoelen klaar stonden. Hij zou nl. een film over zijn werk ver-

tonen. Voordat hij daar mee begon, kregen we eerst koffie of thee, 

met iets lekkers erbij. Dit alles stond al klaar, heel gezellig, ook een 
bos bloemen op de tafel ontbrak niet. 

 

De film was heel mooi en zijn uitleg was boeiend. Hetgeen hij wil 

maken zit allemaal in zijn hoofd. Hij is nu al 78 jaar, maar zit nog vol 

met plannen, hij is nog lang niet uitgeput. Voordat hij zijn ontwerpen 

maakt verplaatst hij zich zelf in zijn creaties, bv. in een vogel of een 

mens. Hij smeert zijn hele lichaam met modder in, zodat hij een is 
met de natuur. Zijn vriend maakt overal foto’s van, zodat hij aan de 

hand daarvan aan het werk kan gaan. Het materiaal wat hij gebruikt 

komt allemaal van het wad. Als het kunstwerk zover klaar is gaat het 

naar de gieterij om in brons gegoten te worden. 

 

Na de film hebben we in het 
atelier rond gekeken. Overal 

stonden beelden, geweldig 

heel mooi. Plotseling wees hij 

naar het raam en zei: ''Kijk 

eens de zon schijnt en het is 

droog, zullen we dan ook nog 
even in de tuin gaan kijken." 

Ook daar stonden her en der  

beelden. Op verschillende 

plaatsen om de boerderij 

heeft hij een terras aange-

legd. Op een ervan had je een adembenemend uitzicht. We hebben enorm geno-

ten,  en hebben hem dan ook heel hartelijk bedankt. Hier vandaan  gingen we 
nagezwaaid door Jan naar Noordpolderzijl. Daar moest je met een hoge stenen 

trap de dijk op Sieds zei: "Ik blijf bij jou beneden".  "Nee hoor ik ga mee de trap 
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op." Ik had net van mijn fysiotherapeut geleerd, hoe je de trap moest lopen. Bo-
ven gekomen hadden we een prachtig uitzicht over het wad. 

De verschillende eilanden konden we zien liggen. Zo ook Borkum, waar Sieds de 

volgende morgen voor een midweek naar toe zou gaan. Wij zeiden: "Doe je sok-

ken en schoenen maar uit, dan kun je alvast beginnen te lopen over het wad en 

dan ben je er misschien wel voor morgen." 

  
Nu nog naar Garnwerd om daar bij café restaurant Hamming te eten. We hebben 

daar eerst nog een tijdje buiten gezeten onder het genot van een drankje, daar-

na werden we naar binnen gebracht en konden we kiezen uit twee maaltijden. 

Nadat we heerlijk gegeten hebben gingen we voldaan en tevreden naar huis. We 

kunnen terug kijken op een fijne dag. 

  
Lineke Lutgendorp 

 

 

Broederkring weer van start 
 

Op donderdag 12 september komt een kleine selectie van de broederkring bijeen 

op de eerste avond van dit seizoen. Door verplichtingen elders moeten verschil-

lende leden verstek laten gaan. Dit weerhoudt er ons niet van om een interes-
sante en inspirerende avond met elkaar te hebben zo zal blijken.  

Broeder Jan Noord gaat van start met een mooi gedicht van Dorothee Solle 

waarin het thema van deze avond, geweldloosheid, wordt behandeld. Het werd in 

vorige jaren eens ingestuurd voor de veertig dagen kalender. 

 

Na het gebruikelijke intermezzo waarin ieder die dat wil kort verhaal doet over 

het wel en wee van de afgelopen maanden geeft Jan Noord het woord aan de 
gastspreker van vanavond Gabe Hoekema.  

Broeder Hoekema vertelt niet alleen over het onderwerp maar ook over hoe hij 

betrokken is geraakt  bij het onderwerp. Blijkbaar spreekt het onderwerp aan 

want vaak wordt de spreker onderbroken voor een vraag of een aanvulling. In 

telegramstijl volgt hier een aantal punten die door broeder Hoekema worden be-

handeld. 
 

Broeder Hoekema is opgegroeid in de Doperse traditie en stelt vast dat in de wij-

de omtrek in zijn familie niemand iets te maken had met het militaire bedrijf in 

welke vorm dan ook. Vader Hoekema was voorzitter van de vredesgroep en later 

hijzelf. De mens is niet alleen op aarde; God stelt in Genesis uitdrukkelijk een 

mens naast, tegenover hem. In zijn brief aan de Efeziers  spreekt Paulus over de 
geestelijke wapenrusting (Efeziers 6 vs 10 tot 17). Doopsgezinden werden wel de 

weerloze christenen genoemd. Hoe praktiseer je geweldloosheid in een wereld 

vol geweld. Door je weerloos op te stellen? Jezus: Ïndien iemand u op de ene 

wang slaat zo keer hem ook de andere wang toe!” Matteus 5 (de zaligsprekingen 

of ook wel de bergrede genoemd): Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de 

aarde beërven. Zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd 

worden. In 2010 wordt Fernando Enns hoogleraar Vredestheologie aan de VU. 
Voor hem hield Sjouke Voolstra zich met het onderwerp bezig.  

 

Wanneer is een oorlog gerechtvaardigd? Alleen staat tegen staat. Wanneer er 

sprake is van onrecht tegenover burgers. De oorlog moet kans van slagen heb-

ben en het toegepaste geweld moet proportioneel zijn. Rechtvaardige Vrede in 

plaats van een rechtvaardige oorlog. De Amisch in Amerika stellen zich weliswaar 
weerloos op maar stemmen meestal wel op de Republikeinen die een hoog bud-
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get voor defensie voorstaan. De staat heeft een verantwoordelijkheid om burgers 
te  beschermen tegen geweld. Belangrijk is het voorkomen van oorlog bijvoor-

beeld door vreedzame interventie maar ook meehelpen   herbouwen.  De MCC 

brengt dit in praktijk door zich te begeven naar gebieden waar oorlog en onrecht 

heersen om praktische hulp te bieden zonder partij te kiezen. 

 

Een avond blijkt te kort om het onderwerp in zijn volle breedte en diepte te be-
handelen. We moeten stoppen. Het is al over tienen. 

Broeder Hoekema zeer bedankt voor deze interessante inleiding! 

De volgende bijeenkomst van de broederkring zal zijn op donderdag 24 

oktober. Hoort, zegt het voort!  Van acht tot tien in de Diakonie. 

 

Tolbert, september 2013       
Albert Visser 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 29 september 

10.00 Ds. Van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 6 oktober 

Regionale viering in Groningen van 
de Broederschapsdag met koor 

Thema: het nieuwe Liedboek 

10.00 Inloop met een kopje koffie 

10.15 Kerkdienst 

ds. Fennema en ds. Kikkert 

11.10 Koffie 

11.30 Beknopte inleiding  
12.00 Feestelijke uitreiking Lied-

bundels aan gemeenten 

12.10 Muzikale workshops (45 min) 

ook één voor kinderen  

13.00 Lunch 

14.00 Afsluiting met een korte 
Vesperviering 

 

Zondag 13 oktober 

10.00 Zr. Van Kempen-Tollenaar 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 20 oktober 

10.00 Ds. Van der Werf 

 

Zondag 27 oktober 

10.00 Ds. Kikkert 

 

Zondag 3 november 
10.00 Oecumenische dienst in de 

Nicolaaskerk (met zondagsschool) 

 

Andere activiteiten 

 

Woensdag 25 september 

20.00 Bijbelgesprekskring 

Met zr. Kieft 

 

Donderdag 26 september 
14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 

 

Vrijdag 27 september 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Dinsdag 1 oktober 

09.45 Themaochtend 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 2 oktober 

19.30 Quiltgroep 
(informatie: Tineke Koorn) 

 

Maandag 7 oktober 

14.30 Zusterkring   

 

Woensdag 16 oktober 
19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Woensdag 23 oktober 

Quiltgroep (tijd in overleg) 

 

Vrijdag 25 oktober 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
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Van de leden 

Marjolein Bounaanaa-Uitham is geruime tijd belangstellende van onze gemeente 
geweest. Zij heeft meegewerkt aan ons jubileumboek, de zondagsschool, 30+ en 

vorig jaar heeft zij in de dienst op 7 oktober, die in het teken stond van de ver-

beelding, ons laten schilderen; de resultaten hangen nog in de kerk. Hartelijk 

dank!  

Nu is zij met haar man naar de Vrije Baptistengemeente (VBG) in Groningen ge-

gaan. Uiteraard blijft zij ook altijd welkom bij ons, als dat zo uitkomt. Zij schreef 
de volgende hartelijke brief:  

 

 

Dag lieve mensen, broeders en zusters, 

Haren, augustus '13 

Al enige jaren ben ik als gast in de gemeente. Ik heb samen met mijn 

kinderen met de kinderkring veel bijzonder mooie momenten mee mogen maken 
en met u gedeeld, als ik alleen al denk aan de familiekerstvieringen, 

Pinksteren, Pasen of het afsluiten van het jaar etc., het zijn er teveel om 

op te noemen. Ook samen als gemeente schilderen was een erg mooie en 

bijzondere ervaring! Het zijn herinneringen die ik koester! Het afscheid 

nemen valt me dan ook zwaar, maar nu de kinderen groot zijn en er eentje 

bijna de deur uitvliegt, is het voor mij ook tijd om verder te gaan. Ik heb 
besloten om toe te treden tot de VBG in Groningen. Nadat ik daar samen met 

mijn echtgenoot de Alpha-cursus heb gevolgd, voelt het voor mij als de 

logische volgende stap.  

Doorslaggevend hierin is ook dat Hafid zich er meer thuis voelt. Samen met mijn 

gezin hoop ik daar God nog beter te leren kennen. Ik wil de Doopsgezinde ge-

meente in Haren hartelijk bedanken voor haar gastvrijheid en de fijne tijd die we 

in de afgelopen jaren mochten beleven. 

Met vriendelijke groet, 

Marjolein Bounaanaa-Uitham 

 

 

 
Bijbelgesprekskring 

 

Op woensdag 25 september starten we weer met de bijbelkring. Na diverse boe-

ken uit het Nieuwe Testament, stappen we nu over naar het Oude Testament. 
We zullen een aantal selecties uit het boek Jesaja (er zijn 66 hoofdstukken) ma-

ken en bespreken. Hierin zit veel stof voor goede gesprekken. 

 

Ook nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom, 25 september om 20.00 uur in de 

Voorhof. 

 
Heleen Kieft-van der Sande 
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Kamperen zondagsschool 
 
We hebben lekker met z'n allen ge-

kampeerd met de zondagsschool. 

We gingen leuke spelletjes doen met 

elkaar. Daarna hebben we een wande-

ling gemaakt in het bos. We hebben 

met z'n allen, met z'n 19en, in 1 hut 
gegeten. Buiten was het te nat. 

In de avond hebben we een weerwol-

ven spel gedaan in onze hutjes. We 

hebben daarna lekker geslapen, we 

gingen pas om kwart voor 11 naar bed. 

De volgende ochtend  heb ik alle ou-
ders een kopje koffie op bed gebracht. Daarna hebben we het weerwolven spel 

weer gedaan, zooo leuk is het. Toen was ik de weerwolf. 

We hebben in de middag nog even gewandeld en hebben leuke foto's gemaakt. 

We hebben hele mooie paddenstoelen gezien en schelpen gevonden op het pad. 

Toen gingen we weer terug naar de auto en naar huis. 

Dit was een mooie start voor de zondagsschool. 

 
Groetjes, Lynouk  

 

 
 

Ik zelf vond het kamperen erg leuk. We kampeerden in Norg. 

Het was gezellig en vrolijk. Lynouk, Marien, Elcina, Tine, Famke, Tygo en Jorn en 
Luuc (die waren er even) waren er ook bij. 

We hebben met zijn alle gaan weerwolven (dat is een spel). 

We hebben heerlijk met zijn alle gegeten. We hebben als avondeten wraps gege-

ten. Super gezellig dus. 

 

Hannah 
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Start winterwerk 
 
Zondag 15 september vierden we in de gemeente de opening van het winter-

werk. Zoals ieder jaar was het ook dit keer weer heel feestelijk. Iedereen had 
iets lekkers meegenomen, mooi om te zien en te proeven. De kinderen waren 

zaterdag al met hun ouders naar Norg gegaan en hadden daar hun start van het 

zondagsschool seizoen. Er was overnacht in blokhutten. Van hun uitstapje waren 

dia’s gemaakt en die waren te zien op een scherm achter in de kerk. 

 

 
 

Het belangrijkste van deze viering was  wel het ongedwongen samen zijn van de 

gemeente, het zingen en tijd te hebben voor elkaar.  
Het was een begin van het winterwerk. 

Jong en oud samen, dat is fijn. 

Wij leven op aarde en dromen de hemel: 

een land in de verte, een mooi schilderij.  

Waar mensen en dieren de rijkdom verdelen, 

maar niet zonder jouw erbij. 
Wij leven op aarde en dromen de hemel:  

een land in de verte, een mooi schilderij.  

Wij maken het samen en God zal ons helpen, 

maar niet zonder jou erbij. 

 

Simon en Tineke Koorn 
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Zusterkring 
 
Zoals gewoonlijk openen we het nieuwe seizoen met een uitstapje. Deze keer op 

21 augustus, een warme en zonnige dag! Zo tegen één uur waren we met vijf-

tien zusters aanwezig in Haren. 

Met vier auto's vertrokken we richting Paterswolde, naar het parkeerterrein van 

De Twee Provinciën. Daar stapten we op een mooie rondvaartboot voor een tocht 

over het Paterswoldse en Hoornsemeer. Ruim anderhalf uur varen, met nog thee 
of koffie onderweg! Een aparte belevenis, Groningen zo eens te zien vanaf het 

water, vooral met het stralende weer. 

Daarna reden we weer richting Haren. Ons doel was het buurtschap Essen, ge-

meente Haren. Daar werden we al opgewacht door Annemiek Bos. Zij heeft op 

haar eigen erf een bezoekerscentrum over het voormalige klooster Yesse inge-

richt, en zij vertelde ons daarover. 

 
In Essen heeft van 1215 tot 1594 een Cis-

terciënzer vrouwenklooster gestaan. Daar 

leefden enkele tientallen nonnen, vooral 

dochters van gegoede families uit Gronin-

gen. Essen vormde een verhoging in het 

landschap tussen de Stad en de Hondsrug. 
Uit de stukken blijkt dat er sprake was van 

stevige gebouwen, een kerkje met toren-

spits en een noorder- en zuiderpoort. Er was 

een school en er werden zieken en ouderen 

verzorgd. Het klooster bezat in de wijde 

omgeving vele landerijen en was in grootte 

derde in de provincie Groningen.  
Het klooster dat van 1249 tot 1418 onder Aduard viel, sloot zich later aan bij een 

klooster nabij Hardenberg.  

 

Cisterciënzer lekenbroeders hielden zich bezig met het bakken van stenen en 

met waterbeheersing van het gebied. Ook verbetering en het bewerken van het 

land. Met name in de 16e eeuw moest het klooster regelmatig soldaten herber-
gen, die om de stad Groningen vochten. 

In 2002 publiceerde Annemiek Bos het boekje: "Het klooster Yesse in Essen". 

Voor dat boekje ging ze op zoek naar feiten. De verhalen over het klooster wer-

den al jaren ook verteld door haar buurtgenoot Bouwe Seffinga. Vanwege zijn 

leeftijd gaf hij het stokje door aan haar, maar zij zat een beetje met de opdracht. 

Ze wilde de herinnering aan het klooster wel levend houden, maar dan moest er 
ook iets tast- en zichtbaars komen. Vandaar dit bezoekerscentrum.(Sinds 2006). 

Hier zijn alle vondsten die betrekking hebben op het klooster verzameld. 

 

Graafwerk in 2010 heeft verrassende ontdekkingen opgeleverd. Er zijn sporen 

van de grondvesten van de kloosterkerk gevonden. Op verschillende plekken zijn 

kleinere vondsten gedaan. Bij de gracht werd een houten dakpan ontdekt. Een 

unieke vondst naar zijn soort, het derde exemplaar in Nederland. 
Een wonder, dat in 1219 in het klooster met het Mariabeeld plaatsvond, heeft 

vermoedelijk vele bedevaartgangers naar Essen getrokken. De reformatie in 

1594 betekende ook het einde van het klooster.  

 

Annemiek Bos heeft bijna haar hele leven in deze buurtschap gewoond, en ver-

telde enthousiast over alles. Tussendoor was er nog tijd voor koffie of thee! 
Een erg leuke ontdekking, en zo dicht in de buurt! 
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Daarna ging het naar het centrum van Haren. We aten tot besluit heel lekker en 

gezellig in het Italiaanse restaurant "Sa Capanna".   

Weer een geslaagd uitstapje. Fenna en Mads bedankt! 

 

Maandagmiddag 2 september was weer onze eerste bijeenkomst. We kwamen 

nog even terug op ons geslaagde uitje! Altijd een leuke start. Deze keer 16 zus-
ters, met ook een nieuw gezicht, van harte welkom. Gerbrig maakte in haar in-

leiding ruimte en aandacht voor het overlijden van Jantje Hemmes. Zij overleed 

15 juni jl. Een heel betrokken en trouw lid van onze zusterkring. Wij zullen haar 

inbreng missen. We zongen: "De Heer is mijn Herder". 

 

Deze middag was het onderwerp onze eigen zomerbelevenissen. Niet alleen van 
ver, maar ook van dicht bij huis. Het is altijd weer een leuke en ontspannen mid-

dag met allerlei verhalen en anekdotes.  

Gerbrig gaf ons tot slot nog een wijsheid mee: "Je kunt de windrichting niet ver-

anderen, maar de stand van de zeilen wel".  

 

Onze volgende bijeenkomst is 7 oktober. Dan zal 

ds. Klaas van der Werf ons kennis laten maken en 
vertellen over de Dode Zee-rollen. Dit naar aanlei-

ding van de expositie welke deze maanden te zien 

is in het Drents Museum te Assen. Vast een inte-

ressante middag. Graag tot dan. 

 

P.S. Donderdag 3 oktober is er in Groningen een contactmiddag van de zuster-
kringen van Groningen/Drenthe, over het wel en wee van de diverse kringen in 

het GDS gebied. Niet alleen voor de besturen maar voor alle leden! 

Om 14.00u in de Diaconie van de Doopsgezinde kerk. Welkom. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 

 

 
 
Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen wij over de maanden juli en augustus 

respectievelijk   € 18,39  en  €  35,60. 
Af: tarief basispakket juni t/m augustus  €  4,35. 

Met deze mutaties is de totaalstand gekomen op  €  632,95. 

 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp  
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Concert op het Marcussenorgel 
Doopsgezinde Kerk,  

Oude Boteringestr. 33, Groningen 
 

Vrijdag 4 oktober 2013 
Aanvang: 20.00 uur 

Entree: vrije gift 
 

 
 

Het concert wordt gegeven ten bate van de restauratie  van het 

historische orgel van de Mennonieten Kirche in Leer/ Ostfriesland. 

 

Organist: Eeuwe Zijlstra 

 

Na het concert  is er een napraten met Ostfriesenthee e.d., foto’s van or-

gel en kerk,  over de geschiedenis en de restauratie  met Beno Hofman, 

Eeuwe Zijlstra, Winold van Putten en Jan Lüken Schmid van de Ostfriesi-

sche gemeentes.  
 

De kerk is om 19.30 uur open, met een kop koffie c.q. thee. 

Iedereen, groot en klein  is van harte welkom. 

 

Informatie:  

ds. Jan Lüken Schmid   e-mail  JanL.Schmid@schmid-kirche.de 

Ewert Cramer          e-mail  ec@cramer-technik.de 

Rudy van Kalker      e-mail: glrvk@kpnmail.nl 

 

De Mennonieten Gemeinde Leer bedankt de Doopsgezinde gemeente Gro-

ningen voor hun inzet voor het orgel van Leer en wel speciaal  Beno Hof-

man, Eeuwe Zijlstra, Anneke en Rudy van Kalker.                
 

mailto:JanL.Schmid@schmid-kirche.de
mailto:ec@cramer-technik.de
mailto:glrvk@kpnmail.nl
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Driedelige Cursus (voor slechts 12 euro!) over het 
hoofdwerk van de Joodse filosoof Franz Rosenzweig: 
“Der Stern der Erlösung” (de ster van de verlossing)  
 

docent: emeritus hervormd predikant drs. Adri Sevenster, een Rosenzweig-
specialist die ook een boek over hem schreef: ‘Sabbatsrust voor een zondags-

kind’ tevens oud-universitair docent Hebreeuws en filosofie 

 

Data & 

Tijden: 

7 okt    19.30 uur tot 21.30 uur (maandagavond) 

4 nov   19.30 uur tot 21.30 uur (maandagavond) 

25 nov 15.30 – 17.30 uur (maandagmiddag) 

Plaats: de zondagschoolkamer  in het Mennohuis, Oude Boteringestraat 33. 

Kosten: De 12 euro kunnen verspreid over de avonden betaald worden. (inbe-

grepen daarbij zijn: koffie of thee en enkele kleine versnaperingen) 

 
Franz Rosenzweig  

was een vriend en nauwe medewerker van de veel bekendere Martin Buber - met 

wie hij o.a. samen een nieuwe speciale Duitse vertaling van het Oude Testament 

maakte, en met wie hij in de jaren ‘20 het Freies Jüdisches Lehraus leidde (een 

soort volksuniversiteit). Hij schreef in 1921 bovengenoemd doorwrocht werk, een 

originele joodse godsdientfilosofie die tegelijk een wijsgerige mens- en geschied-
beschouwing is. In de afgelopen eeuw heeft het werk een belangrijke rol ge-

speeld in de christelijke kerk en theologie bij het opnieuw doordenken van de 

plaats die het christendom inneemt ten opzichte van het Jodendom, alleen al 

doordat Rosenzweig in zijn boek het Jodendom als cultuurfenomeen opnieuw op 

krachtige wijze zijn eigenstandige plaats teruggaf naast kerk en christendom, 

welke laatste immers vaak gewaand hadden (of dat soms nog doen) in een soort 

hoger beschavingsstadium het Jodendom ‘overwonnen’ te hebben. 
‘Shalom Culture’ 

De cursus wordt gehouden in het kader van de lezingenreeks ‘Shalom Culture’. 

‘Shalom Culture’ krijgt al 2 jaar één keer per maand, op maandagavond, onder-

dak in onze kerk, om onderwerpen van cultureel belang met een joodse kant er-

aan te belichten. De mensen die erop af komen zijn van diverse pluimage: Jood-

se Groningers, christenen, agnosten en humanisten, die allen gemeen hebben 
dat ze geïnteresseerd zijn in joodse cultuur in de breedste zin. De avonden wor-

den gekenmerkt door een levendige, gezellige en zeer informele sfeer en men 

kan - vaak al tijdens de lezingen - uitgebreid ingaan op wat de sprekers te berde 

brengen en met de andere aanwezigen meningen en ervaringen uitwisselen. 

 

Andere sprekers en onderwerpen   
17 feb: houding kerk en theologie tegenover de staat Israël, ds. Henk Poot 

7 april: René S. de Vries over zijn boek ‘Joodse Groningers’  
19 mei: Tsafrira Levy, schrijfster/dichteres over schrijven in een vreemde taal 
16 juni: Johan de Wolf over onderhoud van Joodse begraafplaatsen in NL 
Op zondag 16 maart is één speciale lange dag gepland, vol Joodse cultuur, met 
veel verschillende kortere lezingen en andere activiteiten, zoals, muziek, dans 
en film. Hier worden nog meer vrijwilligers voor gezocht. 
 

Email: shalom.culture@gmail.com (voor aanmelden - niet noodzakelijk) 

Website: https://sites.google.com/site/shalomculture/ (voor evt. wijzigingen) 

mailto:shalom.culture@gmail.com
https://sites.google.com/site/shalomculture/
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Nieuw seizoen Vrijzinnig Leerhuis Elspeet  
Maatschappelijke thema’s in vier weekenden bij Mennorode 
 
 
Elspeet – Op 20 september start het nieuwe seizoen van Vrijzinnig Leerhuis Elspeet. 
Het leerhuis biedt een plaats waar de ‘grote thema’s’ op een nieuwe manier, intellectu-
eel, open en niet-dogmatisch worden benaderd. Bedoeld voor vrijzinnig georiënteer-
den die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij willen verdiepen en delen. De 
vier weekenden vinden plaats bij Mennorode conferentiecentrum, verdeeld over 2013 
en 2014.  
 
Waarom Vrijzinnig Leerhuis Elspeet? 

Steeds meer mensen in kerkelijke gemeenten en daarbuiten hebben belangstelling voor 
geloofsdoordenking in relatie tot cultuur en maatschappij. ‘Vrijzinnig leerhuis Elspeet, open 
doperse groep voor studie en ontmoeting’ is een kring van mensen die intellectuele 

nieuwsgierigheid willen verbinden met onderlinge betrokkenheid. De groep wordt gevormd 
rond thematisch opgezette bijeenkomsten, viermaal per jaar.  

 
Thema’s en sprekers 

Thema’s die aan bod komen zijn: Populisme, Arbeid, Grenzen & grensgebieden en Mystiek. 
De docenten en gespreksleiders zijn dr. Alfred van Wijk, drs. J. van Woerden, drs. M. Maas-
sen en drs. J. van Kampen. Zij gaan aan de hand van film, literatuur en beeldende kunst 
dieper in op de thema’s in relatie tot andere disciplines, zoals sociologie, psychologie en filo-
sofie.  
 
Opzet programma 
Er zijn twee identieke programma’s die parallel lopen. Per keer 3 dagdelen inclusief 1 over-
nachting. Elke bijeenkomst is van vrijdag 17.30 uur tot zaterdag 16.00 uur. Kosten bedragen 
€ 490,- voor het gehele seizoen, dit is inclusief verblijf en BTW, exclusief de geldende toeris-
tenbelasting. Inschrijven kan via de website www.mennorode.nl (kies ‘reserveren’ op de ho-
mepage en klik vervolgens op ‘inschrijven Vrijzinnig Leerhuis Elspeet’), via in-
fo@mennorode.nl of telefonisch 0577 - 49 81 11.  
 

Voor meer details, kijk op www.mennorode.nl. 



 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

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

dere momenten kunt u mij thuis treffen 

of een boodschap inspreken. (In drin-

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

e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

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

bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-
spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 

6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 
Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-

271010, e-mail fbusscher@home.nl 

 

Secretaris  - B. Meyer, tel. 050-525 
9818, e-mail bartmeyer@home.nl 

 

Boekhouder - G. Koopmans 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 

tel. 050-5261812, e-mail:  

gerritkoopmans@gmail.com 

ING 824906 t.n.v. Doopsgezinde  

Gemeente Groningen te Groningen 
 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO 570142547 t.n.v. Dia-
conaal Fonds v.d. Doopsgezinde Ge-

meente Groningen.  

 

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

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 
 

Lay-out 
Ellen van Drooge 

  

Druk / verspreiding 
Nynke Dijkstra 

Pijke Vossestein  

 

 

Colofon DG Haren 

 

Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  
06 305 25 130 Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 

 

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

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo, 
Kromme Elleboog 21, 9751 RB Haren, 

tel. 050-5349165, e-mail luciaame-

lo@hotmail.com 

Plv. Voorzitter: P.J. Reidinga, Leeuwe-
rikweg 7, 9765 JV Paterswolde, tel. 050-

3092588 

Secretaris: H.J. Blanksma, Kerkstraat 

22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 
e-mail: hj.blanksma@home.nl 

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 

23 oktober 2013. Kopij (alléén als Word-

document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) 
inleveren vóór 16 oktober 2013 bij de 

respectievelijke redactieleden. 

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

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:jhkikkert@xs4all.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

