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Lechaim - Op het leven! En de dood dan…? 
door Ds. Geert Brüsewitz  

 
De bijbel lijkt een echt levensboek te zijn! ‘Kies dan het leven’ staat er ergens. 

En geloven lijkt over leven te gaan: We zingen bijvoorbeeld: ‘wie niet bemind, 

leeft in gestorven staat..’ .Dood, dat is negatief, met de dood moeten we maar 

niet meer bezig zijn, ‘laat de doden de doden maar begraven!’ 

En: ‘ als je niet wilt delen, als je alleen aan jezelf denkt, ben je dood! ’Mooi! Posi-

tief! En verdriet? Nee, de bijbel gaat over hoop, vertrouwen, nieuwe kansen… 
Maar ja, wat dan als je verdriet hebt? Wat dan als het leven niet meer de moeite 

waard lijkt, als alles stil staat?  

 

Ik zie nog zo voor me dat ik ooit ergens bij een avondviering was, en een mij 

bekende zuster in het geloof eindelijk de moed had gevonden, om in al haar ver-

driet, weer die schurende woorden van hoop en verlangen en toekomst te horen. 
En de hoopvolle dominee bezwoer ons dat we niet vast moesten blijven zitten in 

verdriet, want dat schoot niet op. daar deden we onszelf schade mee, en God 

was een God van de troost, en als we in ons verdriet bleven, kon God niet troos-

ten, en dan hielden we zeg maar de deur dicht. Misschien in allerlei opzichten 

een prachtige mooie boodschap, maar ik zag ergens tussen mijn voorbuurvrouw 

in deze viering en geloof, hoop en liefde een hele dikke deur krakend dicht gaan. 

Zij was heel, heel verdrietig, en er werd van haar gevraagd dat verdriet te verla-
ten, terwijl dat niet kon, terwijl ze dat niet wilde, terwijl dat ondoenlijk was, en ik 

denk ook helemaal niet de bedoeling..  

 

Maar het is wel lastig in deze laatste dagen van het kerkelijk jaar, als we geden-

ken en stilstaan. Wat moet er dan met de dood in ons midden, in ons lijf, in ons 

gevoel? Als we lezen dat de doden de doden maar moeten begraven dan lijkt 
begraven iets menselijks dat ons afhoudt van Gods werkelijkheid. Hert staat dan 

op een lijn met trouwen (ook iets wat voor velen heel wezenlijk is) en de aan-

schaf van een akker (zeg maar een auto). Dat economisch handelen, hoe belang-

rijk dat soms ook lijkt, ook wel in de weg kan staan van belangrijker dingen, 

daar kan ik nog in komen, maar dat rouwen en verdriet net zoiets is als het aan-

schaffen van een auto, daar kan ik helemaal niets mee.  
 

Ik denk dus dat je zo’n uitspraak niet zo moet uitleggen, maar misschien lijkt dat 

te gemakkelijk. Zo van: die uitspraak zint me niet, dus die schrap ik uit mijn bij-

beltje. We kunnen misschien de tekst enigszins volgen, als we kijken naar zo’n 

ramp als in de Filippijnen. De zorg voor de levenden is zo wezenlijk en onmiddel-

lijk noodzakelijk, dat er niets anders belangrijker is, mag zijn, zelfs het begraven 

van de doden. De tekst in het Nieuwe Testament spreekt daar van zo’n urgentie.  
Om op andere gedachten te komen is juist het feit dat we op de zondag waarop 

we het koningschap van Christus gedenken, en daarmee de komst van zijn Ko-

ninkrijk centraal stellen, juist ook samen zijn rond onze doden, rond de mensen 

die wezenlijk voor ons waren en zijn, heel wezenlijk! Als we verlangen naar een 

wereld zoals die zou kunnen worden, realiseren we ons alles wat er nu ontbreekt. 

Juist als we verlangen naar een stad waar de dood niet meer is, realiseren we 
ons des te meer de dood van de dierbaren die we missen. Immers de dood die 

we kennen maakt het onvoorstelbaar moeilijk om te geloven dat die dood over-

wonnen zou kunnen worden. Dat kun je met je hersens niet meemaken, en met 

je gevoel al helemaal niet als je de dood, het verdriet en het gemis dagelijks er-

vaart. En een overwinning op de dood die heel wezenlijk is in ons geloven, zou 

heel arbitrair en selectief zijn, als dat alleen ergens in de toekomst zo zou zijn, 

maar niet zou raken aan ons verdriet, onze pijn van dit moment. Maar wat moet 
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je dan? Het hele geloof dat er een andere wereld mogelijk is overboord zetten? 
Je verstand volgen, dat zegt dat het overwinnen van de dood niet past in onze 

fysieke werkelijkheid? Je gevoel volgen, dat zich niet los kan maken van al die 

wezenlijke verbindingen van ons leven die verbroken zijn door de dood? Ook al 

zeggen zoveel dominees en gelovigen, met Bijbelwoorden in de mond, dat het 

leven wint?  

 
Ik heb er geen logisch antwoord op, alleen maar iets wat ik ineens opnieuw 

hoorde, toen we er over spraken. Een gek zinnetje eigenlijk. Bij het avondmaal, 

als we onze verbondenheid met elkaar en met Christus vieren, als een samen-

zijn, waar we troost zoeken bij elkaar en tegelijkertijd iets van hoop willen be-

noemen, klinkt altijd dat zinnetje: We verkondigen zijn dood totdat hij komt..  

In een soort mysterieuze verbondenheid tussen nu en straks, gaat het ook over 
toen. Christus is dood, hij is gestorven, en hij sterft steeds weer, daar waar 

mensen lijden en sterven, daar waar mensen elkaar van alles aandoen, en daar 

waar deze wereld in al zijn hardheid zichtbaar is. Maar als we hopen en verlan-

gen naar wat anders, of als we willen en durven zeggen: en toch, en toch..’ , kan 

dat niet anders dan met al dat verdriet voor ogen, met al ons gemis nabij.. 

De dood en het verdriet is niet opgelost en voorbij, maar als we vieren dat het 

anders kan en mag, en als we daarop hopen, dan horen degenen die we missen 
erbij, dan hoort ons verdriet erbij, dan heeft dat een plaats. Christus is dood, 

maar misschien…  

 

Zo zie ik het ook met deze laatste zondag.. Er zijn zoveel mensen niet meer on-

der ons, maar als we gemeente zijn onderweg naar het koninkrijk, zijn we dat als 

hele mensen, met al diegenen die we missen dichtbij. Dat mag klinken, hun na-
men mogen we noemen. Alle verhalen over hen mogen we vertellen. Juist zo 

verkondigen we dat Koninkrijk, totdat het komt.. 
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Herfsttijd! 
 
Tijd kunnen we meten in eeuwen, jaren, maanden, weken, dagen, uren en se-

conden. Voor de Olympische honderd meter echter zijn seconden niet eens toe-

reikend en wordt de tijd gemeten in honderdsten van een seconde. Want er is 

nogal wat verschil als je de finish haalt in 9,71 seconden of 9,72 seconden. Deze 

ene honderdste van een seconde bepaalt of je nummer één of nummer twee 

bent geworden. Over tijd gesproken!!! 
 

Als Doopsgezinde Gemeente leven we ook in de tijd.  We meten als gemeente de 

tijd misschien niet in een honderdste van een seconde, maar we staan wel stil bij 

wat achter ons ligt in de tijd en hoe we als gemeente verder moeten. Vooral in 

de herfst, wanneer de natuur in de rust gaat. We herdenken en gedenken de 

mensen met  wie we verbonden waren. Op de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar op 24 november kijken we terug en blikken we vooruit op de toekomst.  
 

Al bijna 500 jaar staan we in een Doperse traditie, als we tenminste 25 januari 

1525 als beginpunt aannemen. Uit archieven blijkt dat er (nog) geen oudere ge-

schriften bekend zijn dan de beschrijving van een eerste gemeente die te Zolli-

kon (Zwitserland) bijeenkomt en waarbij de datum 25 januari 1525 staat ver-

meld. Daarom wordt deze datum als het startpunt beschouwd van de Doperse 
traditie. Maar hoe staat het met deze Doperse traditie in 2025??? Blazen we op 

25 januari 2025, na precies 500 jaar, het Doperse licht uit en houden de Doops-

gezinde Gemeenten op te bestaan? Over tijd gesproken!!!! 

 

Ik denk dat we niet op deze manier moeten denken over de toekomst. Als we de 

Doopsgezinde Gemeente onderwerpen aan een bedrijfsmodel dan zal het advies 

zonder meer zijn om te stoppen. Maar een Doopsgezinde Gemeente is geen be-
drijf of een vereniging. Het is een groep van mensen die individueel hun levens-

overtuiging laten bepalen door hun geloof. Die het belangrijk vinden dat dit 

zichtbaar blijft in de maatschappij van vandaag. Dit jaar is het thema van de Al-

gemene Doopgezinde Sociëteit: Tijd. En daarom vieren we dit jaar weer Advent 

en Kerst. En waarom??? Omdat we dat belangrijk vinden in een wereld vol ge-

weld en oorlog. Over tijd gesproken!!! 
 

Ds. Kl. van der Werf 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten 
 
Donderdag 21 november 

20.00 uur  Broederkring 

Vrijdag  22 november 

20.00 uur  Feestavond 

Zaterdag  23-24 november 

17.00 uur  Regioweekend GDS 

 
Zondag 24 november 

10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 

Laatste zondag van het  

kerkelijk jaar 

13.00 uur  GDS-Schaatsmiddag 

 
Maandag  25 november 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Woensdag  27 november 

15.30 uur  Cursus Doperdom 

  in 7 ontmoetingen in de 

  Vermaning in Noordhorn 

Donderdag  28 november 
18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

19.45 uur  Dopers cafe 

Zaterdag  30 november 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag 1 december 
1e Advent 

10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag  2 december 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  3 december 

10.00 uur   Koffiemorgen 

19.30 uur   Kerkenraad 

Zaterdag  7 december 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag 8 december 
2de Advent 

10.00 uur  ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag  9 december 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  10 december 
18.00 uur   Mennomaaltijd 

19.30 uur   Jongerenprogramma 

 

 

Woensdag  11 december 

15.30 uur    Cursus Doperdom in 7 

  ontmoetingen in de 

  Vermaning in Noordhorn 

19.30 uur  Wijk Paddepoel/Selwerd 

Redactievergadering  
gemeenteblad 

Donderdag  12 december 

15.00 uur  Paterswoldesewegkring 

19.30 uur  Bijbelleerhuis 

Zaterdag  14 december 

14.00 uur  Openstelling kerk 
 

Zondag 15 december 

3de Advent  

10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag  16 december 
19.30 uur   Doopsgezind koor 

Dinsdag  17 december 

17.45 uur   Doperse Dis 

Woensdag  18 december 

17.30 uur    Adventsavond 

Donderdag  19 december 
20.00 uur  Broederkring 

 

Zondag 22 december 

16.00 uur Kinderkerstfeest 

Ds. J.H. Kikkert 

 
Maandag  23 december 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

 

Woensdag 25 december 

10.00 uur  Kerstmorgen 

  Ds. G.J. Brüsewitz 

Mmv Doopsgezind 
koor 

 

Zondag 29 december 

10.00 uur Oecumenische Dienst 

  in de Evangelisch  

  Lutherse kerk 
 

Dinsdag 31 december 

17.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 
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De Kosterij – een update 
 
In de afgelopen ledenvergadering heb ik al iets verteld over de stand van zaken. 

Nynke is voor 50% van de tijd overspannen verklaard en Sietske heeft veel te 

veel uren gemaakt in de laatste maanden. Donna Huizenga is sinds eind oktober 

voor 10 uur per week ingehuurd voor coördinerende en huishoudelijke werk-

zaamheden, maar zonder actieve medewerking van de leden kunnen we de ta-

ken in een drukke decembermaand niet volbrengen.  
 

Inmiddels is een aantal leden bereid geble-

ken om allerlei taken op zich te nemen. 

Daarvoor zijn we zeer dankbaar. Het zou 

fijn zijn als zich nog een aantal mensen 

meldt (de mensen die zich al eerder gemeld 

hebben, hoeven dat niet opnieuw te doen). 
Als iedereen een beetje doet is de klus zo 

geklaard. Het gaat om ombouwwerkzaam-

heden (inrichting kerk- en Mennozaal), lich-

te schoonmaakwerkzaamheden en aanwe-

zigheid tijdens externe groepen (koffie- en 

theeverzorging). Het gaat momenteel met 
name om de maandagmiddag en vrijdagochtend. 

 

We hopen op deze manier een vrolijke en verbindende decembermaand voor 

iedereen te creëren. Je kunt je opgeven bij Donna Huizenga: donnadon-

na@home.nl, maar ook bij Jan Cees Noord: jcnoord@gmail.com 

 

Namens Nynke, Sietske en Donna, 
Jan Cees Noord, kerkmeester a.i.  

 

 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidzondag 
We gedenken hen die ons ontvallen zijn 

 

De drie laatste zondagen voor advent staan in het teken van de toekomst. Het 

zijn de zondagen van de voleinding, een afsluiting voordat met advent de op-

maat naar kerstmis begint. In deze drie laatste vieringen gaat het over tijd: 
moment en eeuwigheid, het nu tussen verleden en toekomst. Onze blik wordt 

gericht op het Koninkrijk van God, dat als een verlangen haaks staat op onze 

gebroken wereld. Leven, liefde en eeuwigheid worden gevierd, terwijl we met 

beide benen in de eindigheid staan, ons bewust van de alomtegenwoordige 

macht van de dood.  

 
Op de laatste zondag gedenken we daarom ook diegenen die niet meer bij ons 

zijn. We zeggen daarmee dat een toekomst niet denkbaar is zonder deze dierba-

ren die in gedachten, in liefde, in herinnering met ons mee gaan. In de viering 

noemen we de namen van de leden en belangstellenden die ons als gemeente 

ontvielen. En ieder die dat wenst, kan een kaars ontsteken voor iemand die ge-

mist wordt, hoe lang ook maar. We deden dat altijd in stilte, en iedereen die deel 

wil nemen nodigen we van harte uit voor de 24e november.  Maar als u dit wenst 
kan dit jaar ook een naam klinken bij het aansteken van de kaars. U wordt dan 

verzocht deze naam in ons gebedenboek te schrijven dat bij de ingang van de 

kerk ligt. 
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Er zit 

muziek in 
 

Voorlopig programma  

22 november 2013, 20.00 uur 
 

1. Uitslag limerick-wedstrijd  

2. Doperse liedjes door het Doopsgezind Koor 

3. Lied door de Broederkring 

4. Lied door de wijk Vinkhuizen 

5. Verhaal door Cees van Hoorn 

Pauze 

6. ‘Raad een lied of niet’ 

7. Meespelen met de organist 

Voor dit onderdeel mag u alles meenemen waarmee 

muziek gemaakt kan worden. Alles mag 

als het maar GEEN muziekinstrument is….  

 

Wij zoeken nog oude foto’s –  

u mag deze mailen naar  

ellenvandrooge@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:ellenvandrooge@gmail.com
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Dopers Café - donderdag 28 november 20.00 uur 
 

Zoals bekend geven we met ons jaarthema 'Neem de plaats, de ruimte en de 

tijd', jongeren rondom onze gemeente een plaats om te delen wat hun bronnen 

van inspiratie zijn. Op de laatste avond in deze reeks neemt Kalle Brüsewitz (net 

afgestudeerd in Kunst, Cultuur en Media) ons mee in het thema: 

 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en zelfs dat zie je niet 
 

Kalle: “Al jaren verbaas ik me over alles wat ik zie. Is dat wat ik zie, wel echt wat 

ik zie met mijn eigen ogen en brein? Mythologieën… In kunst, in het nieuws, in je 

eigen leven. Wat je ziet is niet wat je ziet! Blijf altijd scherp en ga de confrontatie 

aan met je eigen connotaties en veronderstellingen. Wat je ziet, zie je niet…. Kij-

ken als een bron van inspiratie.” 

 
Hartelijk welkom! 

Tiny Spanjer, namens de Dopers Café Commissie 

 

Pastoraat 
 
In onze gemeente proberen we op allerlei wijze aandacht en zorg voor elkaar te 
hebben. Veelal gebeurt dit door gemeenteleden onderling. Andere keren vind dit 
plaats in de  vorm van bijvoorbeeld ziekenbezoek of huisbezoek door één van de 
predikanten. Dat kan zijn voor een gesprek, of soms is er een aanleiding voor 
zoals bijzondere omstandigheden van ziekte, relatieproblemen of verlies. Het 
wordt door ons als predikanten van deze gemeente, zeer op prijs gesteld als 
mensen aangeven er behoefte aan te hebben dat collega Geert Brüsewitz of ik-
zelf een keer langs kan komen voor een gesprek. Vaak nemen wij ook wel zelf 
het initiatief om bij deze of gene op bezoek te gaan. 
 
Om e.e.a. wat beter te stroomlijnen, zal zr. Ellen van Drooge, vanuit haar functie 
als coördinator van het wijkwerk, binnenkort ook de coördinatie op zich nemen 
voor het maken van afspraken voor het reguliere huisbezoek van ons, de beide 
predikanten. In de meeste gevallen zal zr. Ellen van Drooge dus contact met u 
opnemen voor het maken van afspraken voor huisbezoek. Dat laat overigens on-
verlet dat u ook zelf contact op kunt nemen met de predikanten, of eventueel 
met zr. Ellen van Drooge. Zeker wanneer het ziekte betreft of ziekenhuisopname. 
 
Mede namens ds. Geert Brüsewitz en zr. Ellen van Drooge,  
ds. Jacob Kikkert 

 
Leerhuis donderdag 12 december 
 

Niet op de 5e december, de eerste donderdag van december, maar op de tweede 

donderdag, de 12e komen we om half 8 bij elkaar in de diaconie voor ons leer-

huis. De afgelopen bijeenkomst spraken we met elkaar over de vraag die Manon 

in ons midden legde: wat is jullie, wat is ons beeld van God? het werd een diep-

gaand gesprek over beelden, de noodzaak van beelden, en over wat wezenlijk is 
in ons geloof.. Vaak ging het over het verbindende, de relatie. Met mensen om  

ons heen, met God. 

 

De volgende keer staat de vraag van Johannes de Boer centraal: wat is het ver-

schil tussen theologie en filosofie als het gaat om de vraag wat nu er werkelijk 

toe doet? 
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Hoe ziet de theologie de wereld, en hoe kijkt de filosofie er tegenaan... We zullen 
met name kijken naar een aantal antwoorden die gegeven zijn op de vraag waar 

het kwaad vandaan komt, en wat de zin van dat kwaad is. ook met deze toespit-

sing is het al een overweldigende vraag, en we zullen slechts misschien de grote 

lijnen kunnen bespreken. We willen zeker ook ruimte inbouwen om te praten 

over wat ons aanspreekt en opvalt hierin. Tot de 12e december.  

 
Wilt u meedoen, laat het dan voor de 5e december weten, dan stuur ik iets ter 

voorbereiding toe 

 

Ds.  Geert Brüsewitz  

    

Liedjes van verlangen op de Adventsavond 19 december 

 

Op 19 december is er een Adventsavond voor de gehele gemeente. Het is be-
doeld als een gezellig samenkomen in een kerstsfeer met daarin afwisselend lied-

jes die alleen in deze tijd van het jaar gezongen worden, muziek en poëzie. We 

nemen de tijd om even stil te staan bij wat ons verbindt, draagt en vormt: lied-

jes van verlangen die we misschien wel tegen beter weten in elkaar toeroepen, 

toezingen, over hoe het zou het moeten zijn. Dat niemand elkaar meer kwaad 

doet. Wolf en lam samen…. 
 

We hopen dat verschillende gemeenteleden zullen willen musiceren of voordra-

gen. Vanzelfsprekend wordt een adventsverhaal verteld. Er is geen maaltijd !! 

Wel kleine versnaperingen door gemeenteleden verzorgd. We beginnen met een 

glaasje glühwein, en verder is er natuurlijk koffie en thee. Indien u iets wilt bij-

dragen, graag opgave bij Geert Brüsewitz of Jacob Kikkert. 

 
Graag zien we nog dat een aantal gemeenteleden kleine versnaperingen mee-

brengt. Denk bijvoorbeeld aan kleine soesjes, zalmtoastjes, kleine sandwiches, 

quiches, satéstokjes. Indien u een aantal kleine hapjes meebrengt, bijvoorbeeld 

een versnapering voor 5 à 10 personen, zal er genoeg zijn voor iedereen. U kunt 

op de lijst in de kerk intekenen.  

 
Aanvang 17.30 uur, tot uiterlijk 20.00 uur.  

Iedereen is welkom!!! 

 

 

Bethel College Concert Choir komt naar Groningen 
 
Maandagavond 20 januari geeft het 
Bethel College Choir een concert in 
onze kerk. Gedurende de maand ja-
nuari zal het koor een tournee ma-
ken door Europa en concerten geven 
in Polen, Duitsland, Zwitserland en 
Nederland. Het koor bestaat uit 44 
zangers/zangeressen, allen studen-
ten van het Bethel College in North 
Newton, Kansas. Bethel College is in 
1887 opgericht en daarmee het oud-
ste doopsgezinde College in Noord 
Amerika en heeft een lange muzikale 
traditie. Recente tournees hebben 
het koor gebracht naar steden als 
Praag, Sarajevo, Berlijn, Leipzig, 
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Stockholm en Wenen. Nu het koor ook naar Groningen komt, is het een unieke 
gelegenheid om jonge mensen vanuit de Verenigde Staten te ontmoeten, velen 
van doopsgezinde achtergrond. Het Groninger Doopsgezind Koor, die haar weke-
lijkse kooravond hiervoor heeft opzij gezet, zal samen met het Bethel College 
Choir een aantal liederen ten gehore brengen. Het belooft een prachtige muzikale 
avond te worden.  
 
Een aantal praktische zaken vragen onze aandacht: 
Voor een deel van de koorleden wordt gastgezinnen gezocht voor de overnach-
ting van maandag op dinsdag. Mocht u een bed, of de bank, of een slaapmatje 
beschikbaar hebben voor één of twee personen, dan hoor ik dat graag.  
Als gastvrije gemeente is het fijn om onze gasten een maaltijd aan te bieden. Er 
worden dus koks en/of kokkinnen gezocht die voor ca. 60 mensen een eenvoudi-
ge warme maaltijd willen bereiden. 
Daarnaast is het fijn als er één of twee personen bereid zijn om de komst van 
het koor met mij mee te helpen coördineren. 

 
Graag hoor ik van u. 
Jacob Kikkert 
 

 
Samen liederen zingen uit het Nieuwe Liedboek 
 
In mei jl. verscheen het nieuwe Liedboek. Veel kerken hebben naar de komst 
daarvan uitgekeken, en in veel gemeenten wordt er langzamerhand mee kennis-
gemaakt. Al leert de ervaring dat de invoering van iets nieuws een langzaam 
proces is. Nieuwe melodieën en andere teksten vereisen openheid, nieuwsgierig-
heid, inspanning en plezier hebben in samen zingen. 
 
De GDS organiseert zaterdagmiddag 25 januari 2014 
voor iedereen die houdt van zingen een bijeenkomst in 
de Vermaning in Haren waarop verschillende liederen uit 
het Liedboek ons wat meer eigen kunnen maken, zodat 
we ook gevoel krijgen voor de veelkleurigheid aan theo-
logie en muzikaliteit in het nieuwe Liedboek.  Het lied-
boek deelt de liederen op in verschillende genres, bij-
voorbeeld de psalmen, de levensweg en de getijden van 
de dag en van het jaar.  
 
Onder leiding van de dirigente van het Groninger Doops-
gezinde Koor, Ella van Osnabrugge en stadsorganist 
Eeuwe Zijlstra zingen we een selectie van liederen uit het 
Nieuwe Liedboek. De middag wordt besloten met een 
korte vesper. 
 
Op 25 januari 2014, aanvang 14.00 uur tot ca. 16.00 uur, in de Doopsgezinde 
Kerk te Haren. 
 
Opgave vooraf is gewenst bij ds. Jacob Kikkert, jhkikkert@doopsgezind.nl of 06 
5151 6030. 

 
 

Vooraankondiging Wereldbroederschapdsdag 
in Sappemeer 
 
De Wereldbroederschapsdag op 26 januari 2014 zal een wat andere vorm heb-
ben als voorgaande jaren en is in de Vermaning te Sappemeer. De dienst begint 
om 10:00 uur en wordt voorgegaan door ds. Klaas van der Werf. Het thema van 
de Wereldbroederschapsdag is: “Zaai overvloedig - deel wat je hebt”, en refe-

mailto:jhkikkert@doopsgezind.nl
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reert aan wat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Corinthe in 2 
Corinthe 9:6-15.  
De Wereldbroederschapsdag vieren we gezamenlijk met de gemeenten in de 
GDS Regio. 
 
Wereldbroederschapsdag markeert het ontstaan van de doperse beweging in 
1525. Tijdens de Zwitserse reformatie van Zwingli in Zürich dachten een aantal 
volgelingen van Zwingli, waaronder Conrad Grebel en Felix Mantz, zo anders over 
de betekenis van avondmaal en doop dat zij een afzonderlijke gemeente wilden 
stichten. Zwingli vreesde dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit 
van deze groep. Om hen de pas af te snijden werd de kinderdoop verplicht. Op 
21 januari 1525 volgde een verbod op de samenkomsten van de radicalen en 
werd een aantal mensen verbannen.  
 

Nog diezelfde avond vroeg Blaurock 
aan Grebel hem te dopen met de wa-
re christelijke doop.  
 
Toen hij die van Grebel ontvangen 
had voltrok Blaurock de plechtigheid 
aan de anderen. Jaarlijks wordt we-
reldbroederschapsdag op een zondag 
rondom deze datum gevierd in alle 
doperse gemeenten wereldwijd.  

 
 

 

 
Vrijwilliger worden bij de doperse dis? 
 

De doperse dis is een vaste activiteit geworden in onze gemeente.  
Pijke Vossestein heeft veel gemeenteleden enthousiast gemaakt voor het idee te 

gaan koken voor dak- en thuislozen. U hebt er ongetwijfeld over gehoord in de 

dienst, of er in het gemeenteblad, doopsgezind.nl, en misschien wel eens een 

enkele keer in een plaatselijke krant over kunnen lezen. Een heel aantal vrijwilli-

gers is vanuit de gemeente, of van daarbuiten bij deze activiteit betrokken.  

De groep dak-en thuislozen die een keer in de maand van deze gratis maaltijd 
komt genieten is er zeer over te spreken. Per keer hebben we tussen de 30 en 

70 personen mogen bedienen. In oktober waren er 62 gasten.  

 

Wij hebben voor deze activiteit een behoorlijk groot aantal vrijwilligers nodig, 

omdat we deze gasten willen bedienen aan tafel en wanneer maar enigszins mo-

gelijk samen met hen willen eten. Met een vrijwilliger per tafel ontstaat rust. En 

rust is de voorwaarde om lekker te eten, en, wanneer de gasten willen, eens wat 
met elkaar te praten, op een manier  zoals thuis aan tafel. Je praat over alle-

daagse dingen,neemt de dag door, of wisselt ervaringen uit. Een eetsituatie die 

onze gasten nauwelijks of slechts zeer spaarzaam kennen. We hechten aan deze 

opzet omdat een mens niet alleen van brood of 

in dit geval een maaltijd leeft, maar zeker ook 

aandacht en belangstelling nodig heeft om 
waardigheid te kunnen voelen. Als vrijwilligers 

voelen wij ons vaak zeer verrijkt door de ge-

sprekken die ontstaan en het deelgenoot worden 

van nieuwe ervaringen.  

 

Elke keer staan veertien tafels klaar voor onze 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

11 

 

gasten. Dit houdt in dat we voor de bediening per keer veertien vrijwilligers no-
dig hebben. Tot nu toe is het gelukt steeds voldoende bemensing te vinden. Maar 

eigenlijk zou onze pool van vrijwilligers  wat groter moeten zijn. Hoewel de vrij-

willigers enthousiast en zeer trouw zijn, blijkt toch in de praktijk dat af en toe 

iemand uitvalt door ziekte, of andere onvoorziene zaken. Daarom zou het fijn 

zijn wat meer personen op de lijst van vaste of reservevrijwilligers te kunnen 

optekenen.  
En u begrijpt het al: het is een vraag aan u. Hebt u eens per maand op de derde 

dinsdag zo´n 2½-3 uur beschikbaar werkt u dan eens met ons mee. Naast het 

bedienen van de gasten en het samen met hen eten, houdt het verder in het bij 

toerbeurt doen van enig nawerk: opruimen en afwassen Ook wanneer u niet ie-

dere maand beschikbaar bent, kan er worden meegedaan.  

 
Zowel jongeren als ouderen worden van harte uitgenodigd om zich te melden. 

Maar kent u iemand in uw omgeving die in dit project geïnteresseerd is en wel 

eens een maaltijd zou willen bijwonen, maakt u hem/haar dan daarop attent en 

nodig uit om kennis te maken met de doperse dis. 

 

Een afspraak kan worden gemaakt met Romkje Veenstra, e-mail:  

romkjeveenstra@hetnet.nl, telefoon 050-3131966, of dopersedis@gmail.com  
 

Romkje Veenstra 

 

 

Wijk Paterswoldseweg 
 
Op deze wijkmiddag spraken we met elkaar o.l.v. ds Geert Brüsewitz over her-

vormingsdag. Maarten Luther die toen zijn 95 stellingen op de deur van de slot-

kapel in Wittenberg hamerde. 
Hij kreeg grote bezwaren tegen het biechten en het kopen van aflaatbriefjes, zo-

als Rome voorschreef om een plaats in de hemel te te  verwerven. Bekend is ook 

het Lutherlied "Een vaste burcht is onze God". 

 

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 12 december en zal in het teken 

staan van Advent. 
 

J. Noord 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:romkjeveenstra@hetnet.nl
mailto:dopersedis@gmail.com
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 24 november 

Laatste zondag kerkelijk jaar met 

herdenking overledenen 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 1 december 
Eerste advent 

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

(In het vorige Gemeenteblad was ten 

onrechte br. Meiborg vermeld) 

 

Zondag 8 december 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 15 december 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 22 december 

Gezinskerstviering 

16.00 De zondagsschool zorgt weer 

voor een feest voor jong en oud! U 

bent van harte uitgenodigd met kin-

deren, vrienden, grootouders en 
kleinkinderen hieraan deel te nemen 

 

Dinsdag 24 december 

Kerstavonddienst met koor 

21.30 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 29 december 
Geen dienst 

 

Zondag 5 januari 

Nieuwjaarsdienst 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 19 november 

14.00 Wijk Paterswolde bij de fam. 

Reidinga, met ds. Van der Werf 

 

Donderdag 21 november 
20.00 Open avond ‘Leven met tijd’ 

met Jaap van Kampen  

Zie het artikel over open avonden 

 

Zaterdag/Zondag 23/24 november 

Regioweekend 12-18 jaar 

Info/opgave: Yvette Krol 06 

14111847 

 

Zondag 24 november 

13.30 Schaatsen voor jong en oud op 
Kardinge van 13.30 tot 16.00 uur 

Info/opgave eveneens bij Yvette Krol 

 

Maandag 25 november 

14.30 Zusterkring   

 
Woensdag 27 november 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 28 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

met o.a. begroting en benoemingen 

Na de pauze vertelt ds. Van der Werf 
over het vroege christendom n.a.v. 

zijn studieweek in een klooster 

 

Vrijdag 29 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Dinsdag 3 december 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 
Woensdag 4 december 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Woensdag 11 december 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

19.30 Quiltgroep 
 

Dinsdag 17 december 

19.30 Adventsavond 

De zusterkring komt ook dit jaar 

weer met een goed verzorgd pro-

gramma in een sfeervolle kerkzaal, 
waarbij iedereen heel hartelijk wel-

kom is 

 

Dinsdag 7 januari 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad
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Open Avonden in Haren 
 
In het komende seizoen zullen vier open avonden plaats vinden in de Doopsge-

zinde Kerk te Haren. 

 

Het all-over thema is Leven met tijd 

 

Op 21 november komt Drs Jaap van Kampen.  
“De tijd bestaat niet, net zo min als de wind; wij geven betekenis en bepalen zo 

de tijd”. Onder dit thema zal Jaap van Kampen een inleiding houden en het ge-

sprek aanknopen met de aanwezigen. 

 

Op 23 januari 2014 zal Chris Fictoor een inleiding houden en ons meenemen in 

de muziek met als thema: “Muziek neemt de tijd”. 

 
Op 20 maart zal Remco Ekkers ingaan op de betekenis van tijd in de literatuur. 

“Langzamer dan de oudste steen”  is het citaat van waaruit hij ons meeneemt in 

de literatuur. 

 

Op 15 mei zal theatermaker Kees van der Zwaard  een voorstelling geven van 

zijn productie: “De broer van Job”. Het verhaal van een mens die moet leren le-
ven met verlies. 

 

Verdere info: wwwdgharen.doopsgezind.nl 

 

 

Zingen in de Paastijd 
 

Het kerkkoor vraagt zangers om mee te doen met het project “De Twaalf”. 

Op zaterdag 12 april (Groningen) en op maandag 14 april (Drachten) zal een 

cross-art project met beeld, tekst en muziek uitgevoerd worden. Chris Fictoor 

heeft het initiatief genomen om rond de beelden van de twaalf apostelen van 

Koos van Bruggen liederen van Herman Verbeek op muziek te zetten. Het 

Doopsgezind Kerkkoor zal deze liederen ten gehore brengen naast het lezen van 

teksten en het zien van de beelden. 
 

Het Kerkkoor vraagt liefhebbers om het koor te versterken voor dit project. De 

repetities beginnen in het nieuwe jaar (2014) op maandagavond. 

 

We zoeken alten, bassen sopranen en tenoren. Eigenlijk ook een beetje in  die 

volgorde. De bedoeling is natuurlijk wel dat het koor wat de stemmen betreft in 

evenwicht blijft. We denken dat het een prachtig project wordt en hebben er zin 
in.  

 

Aanmelden bij:  

Ella van Osnabrugge (dirigent) via 050-5416804 

Henk Huijer via 050-5254179 
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Zusterkring 
 
Op 4 november jl. was br. Jan Hoogenberg onze gast. Zo'n vijftien jaar geleden 

ging hij samen met zijn dochter naar Suriname om daar te gaan werken in het 

onderwijs. Ze waren bijzonder welkom want er was een te kort aan leerkrachten. 

Zelf al vele jaren ervaring als leraar in het middelbaar onderwijs en zijn dochter 

had de aktes voor de lagere school. 

 
Ze kwamen terecht in Brokoponto. Een plaats nabij het grote stuwmeer aan de 

Suriname rivier. Toch wel erg in de binnenlanden. Vooral in die jaren waren de 

wegen nog erg slecht en moeilijk begaanbaar. Veel ging met bootjes. 

In Brokopondo is een basis en een Muloschool. Na de basis school gaat iedereen, 

voor zover men de mogelijkheid heeft en het financieel aankan, naar de Mulo. 

Dat is daar een heel brede opleiding en pas daarna studeert men verder in de 

stad Paramaribo of gaat naar het buitenland. De kinderen zijn erg leergierig en 
hebben om naar school te kunnen, soms lange afstanden te lopen. 

 

Op school leert men uit Nederlandse boekjes, en kent men ook de Nederlandse 

tradities en gebruiken. Zoals het Sinterklaasfeest! Want dat is waar Jan Hoogen-

berg eigenlijk voor kwam om over te vertellen! Al reeds jaren wordt er ook in 

Suriname Sinterklaas gevierd. En omdat Sint wit moet zijn en Jan ook nog groot, 
was hij de aangewezen persoon om Sint Nicolaas te spelen. Ook nadat hij in 

2001 weer naar Nederland ging, bleef hij elk jaar teruggaan om Sinterklaas te 

zijn. Dat deed hij met veel plezier, ondanks de hitte!  De laatste jaren financieel 

bijgestaan met giften van familie, vrienden en buren. Langzamerhand was hij 

daar wel drie dagen bezig om alle scholen, vooral in de binnenlanden te bezoe-

ken. Er moesten bijna 4000 pakjes ingepakt worden. De Sint kreeg daarbij hulp 
van vrouwenverenigingen.  

 

Het was altijd een groot feest voor de kinderen. De bruine meisjes die vaak voor 

zwarte Piet speelden, wilden beslist zwart geschminkt worden! 

Maar vorig jaar bracht Jan nog wel pakjes rond, maar niet meer als Sinterklaas.  

Net als hier momenteel, speelde vorig jaar in Suriname al het zwarte Pieten ver-

haal. De witte Sint en zwarte Pieten worden discriminerend genoemd.  
Het gaat hem erg aan het hart om na 12 jaar te moeten stoppen. Maar hij wou 

geen punt van discussie worden. Toch gaat hij ook nu nog wel terug om alle 

goede vrienden te bezoeken.  

 

Het was een erg leuke middag, vooral om eens zoveel over Suriname te horen. 

 
Onze volgende bijeenkomst is 25 november 14.30u. We gaan eerst bezig met 

de kaarten voor de adventsdienst. Daarom graag een schaar en plakstift mee-

nemen! Daarnaast is er nog een ander onderwerp deze middag. 

Graag allen tot dan. 

     

Ria Dijkman-Leutscher 

 

 

 

 
 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 

15 

 

 

 

Een geweldige verjaardag 
 
In oktober ben ik tachtig jaar geworden. Het is een prachtige dag geworden. Een 

plant kreeg ik via Tineke Koorn van de gemeente, waarvoor hartelijk dank. 

 

De kinderen hadden een spandoek tussen de bomen voor ons huis gehangen 

waarop het heuglijk feit vermeld stond met afbeeldingen. Het was prachtig. Met 

kinderen, kleinkinderen en  vrienden hebben we een etentje gehad. Reuze gezel-

lig. 
In de dienst op de zondag erna kreeg ik de kanselbloemen. Ook hiervoor bedank 

ik de kerkenraad en de gemeenteleden. Op deze wijze is het beslist leuk tachtig 

te worden, hoewel het toch wel erg oud klinkt.  Nogmaals, hartelijk dank voor de 

belangstelling!! 

 

Loek Huizinga 
   

 

 

Bedankt 
 
Dertig oktober jl. waren Jantiena en ik veertig jaar 

getrouwd. Wij hebben dat met de kinderen en klein-

kinderen gevierd met een heel gezellige dag in de 

dierentuin. Heel relaxt en gezellig. Later op de dag 

hebben we met ons allen gegeten. 
 

Enige tijd later hebben we met de broers en zussen en schoonmoeder een ver-

jaardagsvisite georganiseerd. Met gebak en een drankje en we hebben onze 

trouwfilm nog eens bekeken. 

Wat op zich natuurlijk heel leuk is, maar wat ook benadrukt hoelang veertig jaar 

is. Er komen een heleboel mensen voorbij die je mist. 
 

Graag wil ik mede namens Jantiena bedanken voor de mooie bloemen die wij uit 

de gemeente hebben ontvangen! 

 

Anco de Vries 
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Jeugdwerkcollecte 2013 

 
Naarmate je ouder wordt lijkt het wel of de tijd steeds sneller gaat. Dat geldt 

speciaal voor vaste punten, zoals b.v. de kerstcollecte in de maand december. 

Voor je het weet is het ‘al weer zover’. Binnenkort komt uw wijkcontactpersoon 

dus langs met de lijst. 

 

Waar gaat de opbrengst van deze grootste collecte van onze gemeente naar toe? 
Hoofdzakelijk naar de zondagsschool voor de aanschaf van werkmateriaal, kleine 

cadeautjes enz. 

De zondagsschool vangt kinderen op tot en met twaalf jaar. We hopen dat de 

zondagsschoolleerlingen dan hun weg vinden  binnen het doopsgezinde jonge-

renwerk. De kosten van deze vorm van jeugdwerk binnen het GDS gebied vindt 

u terug op de begroting van 2014, die op de najaarsledenvergadering wordt be-

handeld (ds Yvette Krol zorgt o.a. voor begeleiding van onze zondagsschool.) 
 

Vorig jaar bedroeg de opbrengst € 973, een prachtig bedrag. Helpt u ons om ook 

dit jaar van deze collecte weer een succes te maken? 

 

Namens het Jeugdfonds Doopsgezinde Gemeente Haren te Paterswolde, 

Bankrekeningnummer (IBAN) NL69RABO0315810637. 
 

T. Koorn-Gulmans 

P.J. Reidinga, penn  

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand oktober een bedrag van €  

34,90. Voor het tarief basispakket werd €  4,35 ingehouden over de maanden 
september t/m november. De totaalstand is hiermee gekomen op  €  698,09 

Mocht u een gift willen overmaken voor de adoptiekinderen dan kan dat op het 

IBAN nummer NL36 INGB 0750 386037  t.n.v. L. Huizinga. 

 

De adoptiekinderen 

Van Bryan Felipe de Oliveira Alves hebben we een nieuwe foto gekregen, zie het 
prikbord. 

Bryan is gezond, eet goed en is zelden ziek. Hij kan soms wat eigenzinnig zijn, 

maar de leidsters werken goed samen met de ouders. Hij gaat goed om met al 

zijn vriendjes, vooral Josué. Hij doet goed zijn best, kan zijn naam schrijven en 

kent getallen en hoofdletters. Hij speelt graag met auto’s. 

Hij weet dat hij dit jaar al naar school zal gaan en de ouders maken zich al zor-

gen over de omschakeling. 
 

Van Michel Aurelio Coelho hebben we eveneens de nieuwste foto. Michel zegt zelf 

dat het goed met hem gaat. Het is een blij kereltje, hij houdt van muziekinstru-

menten. Op school zit hij in de eerste klas en heeft de pauzes het liefst, dan kan 

hij spelen. 

Wij krijgen heel veel dank voor de ondersteuning van onze adoptiekinderen. 
 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 
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Opbrengst oud papier actie Raad van Kerken 
 
 

Een foto van de overhandi-

ging van een cheque van de 

Raad van Kerken. De oud pa-

pier actie van RvK levert jaar-

lijks veel geld op. Deze keer 

was de DG gemeente Haren 
aan de beurt om een deel 

hiervan aan een goed doel te 

besteden. De voorzitter van 

de RvK overhandigt op de 

foto de cheque aan Roelof. 

Het geld gaat naar Curaçao, 
naar de stichting Siloam, 

waar kinderen worden opgevangen.     (foto: Gerbrig Rietema). 

 

 

 



 
 

 

 

Start eumen.net project ‘Welcome to Mennonite Europe’. 
 

In oktober 2013 is na twee jaar van voorbereiding het eumen.net project  

‘Welcome to Mennonite Europe’ officieel van start gegaan, mede dankzij de steun 

van een aantal Doopsgezinde fondsen en instellingen. Het project heeft tot doel 

vijf eeuwen omzwervingen van Mennonieten in Europa in beeld te brengen, ver-
bindingen te leggen en ontmoetingen te laten plaats vinden. 

 

Het eumen.net project wordt uitgevoerd door het Internationaal Menno Simons 

Centrum te Witmarsum, in samenwerking met het Doopsgezind Seminarium, de 

VU Amsterdam, de ADS, de Universiteit van Hamburg en Doopsgezinde partners 

uit negen Europese landen.  

 
De belangrijkste onderdelen die op stapel staan zijn: 

= Het ontwikkelen van een website waarin de informatie (interactief) in beeld 

wordt gebracht. = Het organiseren van een 9000 km lange, twee maanden du-

rende trektocht langs belangrijke ’Mennonite Higlights’ in Europa, gedurende de 

zomer van 2014. Deze MIGRATIE TOUR start in Zwitserland, trekt naar N-

Europa, gaat via Polen naar Oekraïne om vervolgens via Midden-Europa in Cen-
traal-Duitsland te eindigen. De TOUR is vooral bedoeld als kennismakings-  en 

promotie-podium. De negen Europese landen die in eumen.net samenwerken 

zullen zich tijdens de TOUR presenteren. Na afloop wordt de tocht uitgewerkt in 

een meer permanente MIGRATIE-ROUTE als onderdeel van de eumen.net websi-

te. Het gehele project wordt meegenomen ter presentatie tijdens de Assembly 

van de Mennonite World Conference in Harrisburg PA USA in de zomer van 2015.  
 

 

Voor de MIGRATIETOUR, zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
(18-80 jr), die in juli en augustus 2014 willen meereizen 
in twee personenbusjes of bij de organisatie ervan willen 
helpen. De 9000 km lange TOUR is opgedeeld in vier trajecten 
van ongeveer twee weken. Aanmelden is mogelijk voor de ge-
hele tour of voor een of meer trajecten. Opstapplaatsen zijn: 

(Utrecht) Zürich, Leeuwarden, Gdansk, en Wenen. Vooral 
jongeren, zowel uit Nederland als uit de Europese partnerlan-
den, nodigen wij hiervoor uit. Van de vrijwilligers wordt me-
dewerking verwacht bij diverse activiteiten tijdens de reis. Er 



 
 

 

vindt vooraf instructie plaats. De reiskosten van de TOUR zijn 
in principe voor rekening van het project.  
 

 

Nadere inlichtingen en uiterste datum voor aanmelding 15 december 2013;  

MIGRATIE TOUR 2014 bij Antoinette Hazevoet, projectleider,  

e-mail: hazevoet@mennonsimonscentrum.nl 

 

 
 
 Concept route 2        MIGRATIE-TOUR eumen.net zomer 2014 

 

 
 

 
October 22,  2013 

 

 



 
 

 

MENNONITE MIGRATION TOUR summer 2014 
 

 date Route Alternative 

route 

Country/ 

Region 
June 29 – 3/7 Zurich  CH 

  Emmental  CH 

  Liestal  CH 

  Basel  CH 

July 4 - 7 Montbéliard  F 

  Colmar  F 

  Les Vosges  F 

  Strasbourg  F 

July 8-16 Antwerpen  B 

  [Krefeld]  D 

  Amsterdam  NL 

  Witmarsum  NL 

  Leeuwarden  NL 

  Groningen  NL 

July 17 - 23 Münster  D 

  Bremen  D 

  Hamburg  D 

  Bad- Oldesloe  D 

  Berlin Berlin D 

  [Wismar] ------- D 

July 24 – 3/8 Gdansk Torun P 

  Nowy Dwor Gdanski Swietcie P 

  Elblag Gdansk P 

  Swietcie Nowy Dwor 
Gdansk 

P 

  Torun Elblag P 

  Warsaw Warsaw P 

Aug 4– 18 Kiev  UA 

  Dnipropetrovsk  UA 

  Zaporozja/Chortiza  UA 

  Tokmak/Molochansk  UA 

  Odessa  UA 

  Lviv   UA 

  Brno  CZ 

  Nikolsburg  CZ 

  Falken-

stein/Niedersulz 

 AU 

Aug 19- 22 Wenen  AU 

  Linz  AU 

  Ausgburg  D 

Aug 23 -31 Frankenthal  D 

  Bolunden/Weierhof  D 

  Bielefeld  D 

  Detmold  D 

     

 

 

 



 
 

 

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 

NL54INGB0000824906 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 NL03ABNA0570142547 
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 
Ellen van Drooge 

  

Druk / verspreiding 
Jetty Tuinstra 

Edith de Jonge 

 

 

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  

luciaamelo@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 

Postgirorek.: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256 84  
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 

18 december 2013. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 
11) inleveren vóór 11 december 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
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