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Geest en tijdgeest 
door ds. Jacob Kikkert 

 

Ooit verzuchtte de kerkvader Augustinus zo’n zestienhonderd jaar geleden te-

genover het verzamelde kerkvolk:  “Het zijn slechte tijden! het zijn moeilijke tij-

den! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan wor-

den de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden. 
Maar wat doen wij eraan? ... Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op 

God? Er is een overvloed aan slechte dingen in de wereld om te voorkomen dat 

we de wereld beminnen. ... De wereld is slecht, jazeker, slecht. Maar we bemin-

nen haar alsof ze goed is. Wat is er dan zo slecht aan de wereld? Want de hemel, 

de aarde en het water zijn niet slecht, en alles wat daarin is, vissen, vogels, bo-

men, ook niet. Al die dingen zijn goed. Nee, het zijn de slechte mensen die de 
wereld slecht maken (1)”. Blijkbaar doelde Augustinus op het levensgevoel van 

die dagen, op de publieke opinie. Kortom op de tijdgeest. Maar wat is dat; tijd-

geest? Eigenlijk is het een wat ongrijpbaar fenomeen. Meestal kun je pas achter-

af iets duiden over een bepaalde tijdgeest. Dat de jaren zeventig werden ge-

stempeld door een geloof in de maakbare samenleving is iets wat we pas later 

beter begrepen, toen er een zekere afstand in de tijd was ontstaan. Veel lastiger 

is het om de eigen tijd te beoordelen, als je er midden in zit.  
 

Als dat toch gebeurt met een begrip als tijdgeest, dan vallen twee dingen op.  

Soms wordt het wordt ‘tijdgeest’ gebruikt in de context van iemand die zich be-

klaagt over bijvoorbeeld  de hufterigheid in het openbaar vervoer, zoals wanneer 

mensen niet op willen staan voor ouderen. Wanneer de klager klaar is met z’n 

litanie, knikt de aanhoorder instemmend en zegt dan iets als: “Tja, waanzinnig, 
dat is de tijdgeest, hè?”. Het heeft dan de betekenis: “Ach, wat doe je eraan.” Op 

zich relatief onschuldig. Ernstiger vind ik de andere wijze waarop ik het gebruik 

van tijdgeest soms tegenkom in dag- en weekbladen. Nu en dan vallen daarin 

zinnen te lezen als: “Het komt door de tijdgeest, die is materiëler geworden, 

egoïstischer”. Of: “Hieraan is de nieuwe tijdgeest debet”.  

 
Plotseling lijkt die tijdgeest een zelfstandig handelende actor geworden. Een 

soort onzichtbare hand die stuurt en trekt en richting bepaalt. Je kunt je af vra-

gen of de schrijver nu écht denkt dat er een geest aan het werk is die mensen 

aanzet tot een onoorbaar gedrag of mateloos egoïsme. Nee, natuurlijk niet! Wat 

hier gebeurt is dat de tijdgeest als instrument wordt gebruikt om te fulmineren 

op alle onaangename kanten van ons moderne leven. Maar zonder te hoeven 

wijzen op oorzaken, schuldigen of verantwoordelijken! Diegene die op deze wijze 
de tijdgeest aanroept roept eigenlijk heel hard: “Jullie!” “Jullie lezers!, de men-

sen die zich niet dagelijks verbazen en kwaad maken over onrecht en misstan-

den”. En de lezer van het artikel denkt heel hard: “Ja, zij!”. “Die mensen die ik 

op straat tegenkom, buren, iedereen die niet deze krant leest en al die anderen 

die wel dat artikel lezen maar het niet begrijpen!”. En vermoedelijk denkt iedere 

lezer dat dan. En zo wijst iedereen naar iedereen. 
 

Vanuit een christelijke levensbeschouwing sta ik wat ambivalent tegenover een 

begrip als ‘tijdgeest’. Vanwege de bovenstaande connotatie. Maar ook vanwege 

de idee, en die is diep in onze westerse cultuur verankerd, dat de mensheid zich 

ontwikkelt. Over tijd denken we voornamelijk als een voortgaand proces van 

progressie: We komen ergens vandaan en gaan ergens naar toe. In zeker zin is 

dat ook verankerd in ons geloven: denk aan begrippen als het komend Konink-
rijk, of  de voltooiing van de wereld, of het zijn van alles in allen. 
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Dit zijn geloofsuitspraken. Ons geloven heeft daarmee een eschatologische, toe-
komstgerichte, spits. Tegelijkertijd is er een diep besef van het verschil tussen 

tijd en eeuwigheid, tussen de mensenwereld en Gods werkelijkheid: De werke-

lijkheid van God als een ervaring die je hier en nu kunt opdoen èn het besef dat 

deze ervaring slechts van gedeeltelijke en onvolkomen aard is. Er bestaat dus 

een onoverbrugbare spanning tussen de gebroken werkelijkheid van onze ge-

schiedenis (de tijd en de tijdgeest) en de volmaaktheid heelheid van Gods wereld 
(de eeuwigheid). Het reeds-nu en nog-niet. Door de eeuwen heen hebben den-

kers en theologen deze wezenlijke kloof aangevoeld.  Het heeft bijvoorbeeld er-

toe geleid dat zo’n kleine tweehonderd jaar geleden de filosoof Soren Kierke-

gaard zich op grond van deze fundamentele spanning keert tegen het gezapige 

burgerlijke christendom van zijn tijd, dat zich voor zijn gevoel wel heel comforta-

bel nestelde in de tijdgeest. Hij benadrukt dat het geloof een heel persoonlijke 
beslissing vraagt tégen de tijdgeest in en noemt dat: gelijktijdig worden met 

Christus. Geloof is voor hem iets dat zich altijd in de concrete actualiteit uitdrukt, 

als mensen gehoor geven aan wat ze als  evangelische opdracht verstaan. 

Doopsgezinden zouden dat discipelschap noemen. Niemand kan voor die keuze, 

voor dat appèl weglopen. Met andere woorden, wie zich dus op de tijdgeest be-

roept, loopt voor zijn eigen verantwoordelijkheid weg. Kan Augustinus daarom 

zeggen: “Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Laten we daarom de 
tijd liever goed leven” . “Dan worden de tijden vanzelf weer goed”? Blijkbaar 

hebben wij invloed op de kwaliteit van de tijd(geest). Ook al merken we daar 

soms weinig van. Maar misschien wel eens, achteraf. Dat schept toch toekomst-

perspectief zou je zeggen? Het is in ieder geval een wapen tegen de gevoelens 

van somberheid, zinloosheid en pessimisme dat ons kan overvallen. In al hun 

raadselachtigheid ervaar ik daarom in die woorden van Augustinus hoop en be-
moediging.  

 

 

(1) Van aangezicht tot aangezicht: preken over teksten uit het evangelie volgens 

Mattheüs. - Amsterdam, 2004. 
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De gave van de geest 
door Heleen Kieft-van der Sande 

 

De Heilige Geest, wie of wat is dat? Veel mensen vinden het moeilijk, weten niet 

wat ze zich erbij moeten voorstellen, het is zo onzichtbaar en vaag. Daarbij komt 

dat ons leven tot in de vezels is beïnvloed door wetenschappelijk denken. Iets is 

alleen waar als we het kunnen tellen, meten en wegen. Omdat het bestaan van 

God en de Geest nu eenmaal niet bewezen is, hoeven we er geen rekening mee 

te houden. En wat betreft de menselijke geest: steeds meer mensen geloven dat 

deze niet meer is dan een werking van chemische processen. 

 

Krijgen we meer duidelijkheid over de Heilige Geest als we het Pinksterverhaal in 

Handelingen 2 lezen? Lucas, de schrijver van het evangelie en ook van het boek 

Handelingen, vertelt dat op de 50e dag allen, onder wie de 12 discipelen bijeen 

waren. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentècostè, wat 50e bete-

kent. Wij vieren de 50e dag na de opstanding van Christus, het Pinksterfeest. 

Ook voor Israël was de 50e dag na Pesach een groot feest. 

 

Eerst is het een feest van dankbaarheid voor de eerste opbrengst van de oogst, 

die in een grote optocht naar de tempel wordt gebracht. Later wordt er gevierd 

wat er 50 dagen na de uittocht van het volk Israël uit Egypte is gebeurd: het 

volk staat bij de berg Sinaï en er wordt een verbond met God gesloten, waarbij 

de Tien Woorden worden gegeven. Israël is het door God geroepen volk, ‘de eer-

steling van Gods oogst’. Dit is een feest met een groot perspectief. Want een-

maal zal de dag komen dat Gods Woorden naar alle volken zullen uitgaan, zo 

zeggen de profeten. Bij de verbondssluiting voor de Sinaï lezen we over het ge-

luid van loeiende wind en over vuur. Dan is het goed te weten dat, als er in het 

Oude Testament over wind en vuur gesproken wordt,  dat altijd te maken heeft 

met Gods aanwezigheid. 

 

In Handelingen 2 wordt de komst van de Geest ook door zintuiglijk waarneemba-

re verschijnselen, wind en vuur begeleid. Men hoort iets en ziet iets als de Geest 

gegeven wordt. Gods Geest vervult het huis met zijn geluid en er worden tongen 

als van vuur gezien. Lucas zegt niet dat de Geest gelijk is aan wind en vuur. Het 

geluid dat gehoord wordt, is “uit de hemel”, dat wil zeggen: het komt bij God 

vandaan. Hij spreekt tastend, in aanduidingen. Het is een geluid “als” van een 

hevige wind. We moeten ons niet voorstellen dat het ging waaien.  

Het geluid en wat gezien wordt, laat zich alleen aanduidend, vergelijkend be-

noemen. Ook wat zich laat zien op de mensen, die in het huis samen zijn, is 

geen vuur. Het zijn tongen “áls” van vuur, die zich over de aanwezigen versprei-

den. De Geest is “als” de wind die we niet in onze greep krijgen, maar waarvan 

we het waaien ervaren. De Geest is “als” een vuur dat we zelf niet kunnen aan-

steken, maar dat we ontvangen en ons dan van binnenuit bezielt. 

 

Nog een uitwerking van de Geest is, dat de mensen in allerlei andere talen be-

ginnen te praten. Het lawaai van de stemmen in het huis is buiten te horen en 

een grote menigte stroomt daarom naar het huis toe. 
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Nu woonden in Jeruzalem veel Joden die onder allerlei vreemde volken buiten 

Israël hadden geleefd. Ze hadden daarvan de taal en cultuur overgenomen. Dat 

maakte hen nu tot geschikte beoordelaars van het talenwonder dat zich hier 

voordeed. De inwoners van Jeruzalem konden niet anders dan erkennen dat ze 

met een wonder te maken hadden omdat ze tussen alle talen die ze hoorden 

spreken, de taal die hen vertrouwd was, herkenden. 

 

Ze waren buiten zichzelf en zeiden: wat gebeurt hier? hoe kan het, ieder van ons 

hoort hen in zijn/haar eigen taal spreken over de grote daden van God. Wat is de 

bedoeling hiervan? Dit talenwonder vindt één keer plaats en karakteriseert pre-

cies wat de Geest zal gaan uitwerken. 

Zoals de inwoners van Jeruzalem allen persoonlijk werden aangesproken in  hun 

eigen taal, zo zal na Pinksteren ieder mens persoonlijk aangeraakt en bezield 

kunnen worden door Gods Geest. We zullen een nieuw mens kunnen worden, 

zodat we anders gaan denken en doen. 

 

Jezus leefde helemaal in Gods Geest die hij bij zijn doop heeft gekregen. Daar-

door heeft hij ons tekenen van Gods Koninkrijk laten zien. Diezelfde Geest heeft 

hij bij zijn afscheid aan ons beloofd en dat is met Pinksteren werkelijkheid ge-

worden. 
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KERKDIENSTEN 

EN ACTIVITEITEN 
 
 

 

Zaterdag       18 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
  

 

Zondag         19 mei 

10.00 uur     Pinksterdienst 

                     Ds. M.L. Bruggen 

            Viering doopjubilea 
                    Kiezels en keien 

 

Dinsdag        21 mei  

17.45 uur      Doperse Dis                      

Zaterdag       25 mei                      

14.00-16.00uur Openstellingkerk  

 
Zondag    26 mei 

10.00 uur     Ds. J.H. Kikkert 

12.00 uur uitstapje wijk Vinkhuizen 
                         

Maandag       27 mei                     

19.30 uur      Doopsgezind koor 

Dinsdag        28 mei 

18.00 uur      Jongerenmaaltijd 

19.00 uur      Jongerenprogramma 
Woensdag     29 mei 

19.30 uur      Bijeenkomst wijk 

                    Paddepoel/Selwerd 

Vrijdag          31 mei 

20.00 uur      Concert ”InAmerica” 

       Vrouwenkoor  Coro con Capri 
       Insamenwerking met het  

       Doopsgezindkoor 

       Meer info onder algemeen 

                   

 Zaterdag      1 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag        2 juni 

10.00 uur    Ds. F. van Hulst                                         

                                       

Dinsdag        4 juni                      

10.00 uur      Koffiemorgen          

19.30 uur      Kerkenraad  
Zaterdag       8 juni                  

14.00-16.00 uur Openstellingkerk 

14.00 uur      “Geloven met je 

                    voeten”                         

 

 
 
 
         

Zondag        9 juni 
10.00 uur    Ds. J.H. Kikkert 

                    Kiezels en keien 

 

Dinsdag        11 juni 

18.00 uur      Mennomaaltijd 

Zaterdag       15 juni 

14.00-16.00uur Openstelling kerk 
 

Zondag        16 juni 

10.00 uur    Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Dinsdag        18 juni 

17.45 uur      Doperse Dis 
Woensdag     19 juni 

                    Redactievergadering 

Donderdag    20 juni 

18.00 uur      Pizza’s, Bijbel en Bier 

Zaterdag       22 juni 

14.00-16.00uur Openstelling kerk 
 

Zondag        23 Juni 

10.00 uur  vertrek bij de DG 

                   Groningen 

10.30 uur  Buitendag  te 

         Zeerijp 

                 Ds. G.J. Brüsewitz 
10.30 uur     Kiezels en Keien  
                       

Zaterdag      29 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag       30 juni 

10.00 uur   Ds. G.J. Brüsewitz 
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7 juni: Maaltijd voor de vrijwilligers van de Open Hof! 
 
Dit seizoen bestaat de Open Hof al weer 15 jaar. In het najaar werd dit moment 

gemarkeerd met een nieuwe website en een kalender: De vrijwilligers stonden 

centraal. Wat is het eigenlijk verdrietig dat zo’n instantie nodig is, maar wat mooi 

dat er mensen zijn die zich willen inzetten voor mensen zonder dak of thuis. Je 

krijgt er veel voor terug, is vaak de reactie. Mensen zijn blij en dankbaar, als er 

ergens een plek is, als ze even gezien worden! 
 

 
 

Niet iedereen kan of wil vrijwilliger zijn, maar het werk gebeurt ook wel namens 

ons! Jaarlijks ondersteunen we de Open Hof, er zijn bestuursleden en mensen 

die vrijwilliger zijn geworden. En vanuit het werken in de Open Hof, vanuit de 
betrokkenheid bij mensen die het moeilijk hebben is ook het initiatief voor onze 

Doperse Dis begonnen. Pijke, onze initiator, heeft veel hulp gehad van de Open 

Hof, van de expertise, en van mensen die weten waarover het gaat als je dakloos 

bent, en die ons weer zijn komen helpen. 

 

Daarom is het mooi dat we iets gaan doen voor deze vrijwilligers. Op 7 juni ko-
ken Pijke Vossestein en Jacob Kikkert, met behulp van Annie van Til  een luxe 

verwenmaaltijd voor de mensen van de Open Hof, en de bediening is in handen 

van allerlei mensen uit de kerken die de Open Hof ondersteunen: Kerkenraadsle-

den, diakenen, dominees en anderen.  We hopen dat het een prachtige happe-

ning wordt, die onderling contact bevordert en kracht geeft aan mooi en goed 

werk dat in onze stad gedaan wordt! 

 
Ds. Geert Brüsewitz  

 

 

21 juni kerkennacht in Groningen 
 

Op de avond van de 21e juni vindt voor het eerst een kerkennacht in Groningen 

plaats, in aansluiting bij het landelijke initiatief. Bij ons zal er die avond een 

maaltijd zijn voor voorgangers van alle kerken in Groningen.  Een initiatief van 

de Raad van Kerken, waarmee we de onderlinge band tussen heel diverse ge-
loofsgroepen willen verstevigen. want ondanks al die verschillen, er zijn veel ter-

reinen waarop we elkaar nodig hebben en kunnen aanvullen. Ik ga op deze 

avond de maaltijd verzorgen, en als  er mensen zijn die  eventueel mee willen 

helpen met koken, bedienen of klaarzetten en opruimen, dan zou me dat zeer 

welkom zijn! Na de maaltijd is er een korte aftrap van de nacht/avond in onze 

kerk. Wat een eigen programma in de kerk  betreft, denken Onno de Graaf en ik 
aan een schildermoment.  

We hebben immers onze paas- en lijdenstijd doeken, die we voor deze gelegen-

heid weer wit willen maken, om vervolgens bijvoorbeeld van 8 tot 9 0f van 9 tot 

10, aan de hand van een korte meditatieve inleiding, te beschilderen met hen die 

mee willen doen.  Als er mensen zijn die dit een mooie activiteit vinden en hier 

mee uitvoering aan willen geven, dan hoor ik dat ook heel graag! 

 
Uw reacties graag via de mail: gjbrusewitz@gmail.com en 

o.de.graaf@gmail.com. 

mailto:gjbrusewitz@gmail.com
mailto:o.de.graaf@gmail.com
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Buitendag in de vroegere 
Vermaning van Zeerijp 
 
Onze jaarlijkse buitendag op 23 juni is dit 

jaar in Zeerijp.  

Een mooi wit kerkje met een nieuwe be-

stemming! Daar gaan we ons jaar van ‘ 

Verbindende Wijsheid’ afsluiten.  

 
Het was een jaar met veel verbindingen, 

met mooie nieuwe ontmoetingen, met 

nieuwe inzichten, en soms ook een af-

scheid, of verwarring over: Wat verbindt 

ons nu? Wie zijn we? Wat is het allerbe-

langrijkste? Wat blijft over als er veel ver-
andert?  

Mooi om zo’n bewogen jaar af te sluiten in 

een kerkje dat geen kerk meer is! Met een 

gemeente die zeker gemeente wil blijven!  

En dan zal ons thema nog een keer een 

hoofdrol spelen. Want we willen het hebben over wat ons allen verbindt:  

‘Doopsgezind zijn’. We hebben het er vaak over, we nemen het vaak in de mond, 
maar wat is het eigenlijk; ‘ Doopsgezind’ zijn? Soms wordt het als moreel oordeel 

gebruikt: Dat is niet Doopsgezind! En dan voelen mensen die soms jaren betrok-

ken zijn, zich ineens ergens buiten staan. En soms lijkt het alsof je alleen doops-

gezind ben als je zo ooit geboren bent! Wat heel vreemd is natuurlijk met een 

volwassenendoop… Soms is ook ‘doopsgezind’ ons betere zelf. Tolerantie, gast-

vrijheid, vreedzaam zijn, kortom al die dingen waren we soms node aan toeko-
men. 

Op de buitendag willen we ons met het ‘Grote Doopsgezind-zijn Spel’ ernstig 

en vrolijk vermaken en bezighouden met alle Doopsgezinde allergieën en valkui-

len, maar ook met alle doopsgezinde kwaliteiten en uitdagingen. Dus heb je over 

onszelf kleine en grote vreugdes, en kleine en grote ergernissen? neem ze mee, 

en kom voor een prachtige verdiepende ervaring naar Zeerijp! 
 

 

Buitendag – 23 juni  

 

10.00 uur evt. vertrek vanaf de Ou-

de Boteringestraat 

10.30 uur Start programma in 
Zeerijp 

15.00 uur Einde programma 

 

Opgave bij ds. Jacob Kikkert  

 

Adres: 
De kleine Antonius     

Borgweg 32   

9914 PG Zeerijp 
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Broederkring 
 
Na het gebruikelijke rondje wel en wee, vertelde br. Jan Smook over oud Gronin-

gen. In 1620 maakte Haubois een kaart  van Groningen. Hij ging straat voor 

straat tekenen en zo maakte hij een kaart van Groningen toen, met de dwingers 
(bastions van Groningen). 

Verschillende gebouwen hebben tot op de dag van vandaag nog dezelfde struc-

tuur ze zijn nog herkenbaar maar natuurlijk wel opgeknapt. Via 3D animatie 

maakten we een wandeling door oud Groningen. Een geweldige belevenis door 

de herkenbaarheid. Verder liet hij nog zien waar alle dwingers gestaan hadden. 

Ze hadden allemaal een naam b.v. Boteringe, Jat, Heere, Poele enz. Jan had 
foto's gemaakt van de plek waar ze vroeger hadden gestaan en had dit uitgete-

kend. Ook foto's van de oude stadspoorten werden getoond van 1621-1627. 

 

Een heel mooie avond waarvoor hij met applaus werd bedankt. Ook voor het vele 

werk dat hij er aan gehad heeft. (‘Maar ik vind dit heel leuk om te doen’, vertelde 

Jan.) 
 

Namens de broeders nog heel erg bedankt! 

J. Noord 

 

 

Bijeenkomst wijk Vinkuizen 
 

Op dinsdag 23 april  kwamen we bij elkaar bij zr. Jetty Tuinstra. Deze avond 
kwam zr. Nynke Hoogland ons vertellen over haar werk bij Buurtzorg. Enthousi-

ast zette zij uiteen hoe deze organisatie in elkaar steekt en vooral ook hoe zij als 

zelfsturend zorgteam in een wijk, als wijkverpleegkundigen hun vak kunnen uit-

oefenen en de cliënten de beste zorg bieden. Ze werken samen met huisartsen 

en andere hulpverleners.     

 

Buurtzorg is gebaseerd op de principes van zelforganisatie. Er is een groot ver-
trouwen in vakmanschap en het organisatievermogen van collega's zoals verant-

woordelijkheid voor financiën en personele vragen en deze zelf op te los-

sen. Buurtzorg wil met deze wijze van organiseren een pleidooi houden voor de 

waarde van wijkverpleging die overeenkomt met het vroegere kruiswerk. Een 

grote succesfactor speelt het BuurtzorgWeb, een internettoepassing die ma-

nagement overbodig maakt en voor een netwerkorganisatie zorgt, waarin col-
lega's door het hele land zich verbonden voelen bij de organisatie van Buurt-

zorg.  In 2012 werd Buurtzorg Nederland voor de 2e keer weer uitgeroepen tot 

beste werkgever van het land!  We hebben zeer genoten van de persoonlijke er-

varingen, die de positieve en betrokken kant van dit mooie , belangrijke werk 

lieten zien.  

 
Het was een waardevolle en zeer aansprekende avond, waarvoor Nynke heel 

hartelijk dank werd gezegd! 

 

Margriet Oldenziel 
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Verslag Paterswoldsewegwijk 
 

Ter afsluiting van het seizoen maakten we met elkaar een uitstapje naar muse-

um "Wierdenland" in Ezinge. Na een inleiding met film over de wierden zagen we 

het landschap en cultuur door de jaren heen. Iedere wierde heeft zo zijn eigen 

unieke verhaal. Daarna bezochten we het museum. Heel bijzonder waren de op-

gravingen van prof. van Giffen. Ons werden diverse vondsten getoond waaronder 

het paardengraf. 
Na afloop gingen we onder het genot van een kop koffie of chocolademelk even 

napraten en reden via Aduarderzijl weer huiswaarts. 

 

J. Noord 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Feestelijke gemeenteavond 
vrijdagavond 22 november 2013 
 

Komend najaar willen we weer een feestelijke gemeenteavond organiseren: de 

datum is vastgesteld op vrijdag 22 november. Noteert u dit vast in uw agenda! 

 

Alle commissies / kringen / wijken, enz.  worden hierbij aangemoedigd om na te 

denken over een leuke bijdrage aan deze avond.  
 

De feestcommissie bestaat nog maar uit drie personen, we willen graag verster-

king om een mooie avond neer te zetten. U kunt zich bij één van ons aanmelden.  

 

De feestcommissie, 

Rudy van Kalker 

Henk Huyer 
Ellen van Drooge 

 

 

 

 
 

 

 

 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

10 

 

Kerkdiensten Haren 
 
 

Zondag 19 mei, Pinksteren 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

 

Zondag 26 mei 

Buitendag in Steenwijk met de ge-
meenten Roden en Steenwijk 

10.00 Ontvangst met koffie 

10.30 Dienst met ds. M. de Vries 

11.30 Koffie; onderling contact 

12.15 Lunch 

13.15 Tentoonstelling Hildo Krop 

15.30 Afsluiting 
Zie het vorige Gemeenteblad of de 

website voor meer informatie 

10.00 Zondagsschool in Haren 

 

Zondag 2 juni 

10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 9 juni 

10.00 Ds. F.R. Fennema 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 16 juni 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool, afsluiting sei-

zoen met aansluitend uitje 

 

Zondag 23 juni 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

In de zomermaanden is er weer om 

de week dienst bij ons en zijn we de 

andere zondag te gast in het Witte 

Kerkje (Jachtlaan 11)  

 

Zondag 30 juni 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 14 mei 

19.00 Zusterkring 

Slotavond met wandeling 

 

Woensdag 15 mei 

20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 

 

Donderdag 16 mei 

14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 

 

Vrijdag 31 mei 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 4 juni 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Vrijdag 7 juni 

30+ seizoensafsluiting 

 

Woensdag 19 juni 

19.30 Redactievergadering 
 

Vrijdag 28 juni 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
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In memoriam dr. M.T. Mulder-de Jong (Marty) 
Groningen 15 september 1921 - Groningen 21 april 2013 
 
Op zondag 21 april overleed mevr. M. Mulder. Met haar man Renke Mulder was 

ze altijd betrokken bij de Doopsgezinde Gemeente Haren. Met name toen ze nog 

aan de Noël Bakerstraat in Groningen woonde bezocht ze de bijeenkomsten van 

de kring Paterswolde. Het echtpaar Mulder heeft veel baanbrekend werk gedaan 

op het gebied van longziekten en tuberculose. Na eerst te hebben gewoond in 

Appelscha verhuisden ze naar Haren, vanwege hun beider werkzaamheden in 
Beatrixoord. In 1962 promoveerden ze samen op dezelfde dag aan de Rijks Uni-

versiteit Groningen. Uiteraard stonden hun proefschriften in het kader van  long-

ziekten en  tuberculose. Na een lang verblijf van haar echtgenoot in Neerwolde , 

kwam zij er na zijn overlijden op 12 september 2007 alleen voor te staan. 

 

Het is vanaf deze tijd dat zij de activiteiten van de kring Paterswolde weer op-
pakte. Ze verhuisde al spoedig naar de Vondelflat in Groningen-zuid, en dankzij 

het halen en brengen kon zij toch deelnemen aan de kringactiviteiten in Paters-

wolde. 

De familie van haar echtgenoot was zo rond 1810 vanuit Emden naar de Neder-

landse kant van de Eems gegaan om daar in haar broodwinning te voorzien. Mul-

ler werd Mulder....er werd getrouwd ...en het begin voor een Nederlandse tak 

was gemaakt. Rond het eind van de 19e eeuw overleden de beide ouders van het 
gezin Mulder op jonge leeftijd, waarbij er één zoon als wees overbleef. Sociale 

voorzieningen waren er toen nog niet zoals nu, met als gevolg dat je was aange-

wezen op de weldoeners van kerken. En het toeval wilde dat een Doopsgezinde 

familie zich heeft ontfermd over deze Mulder, waarmee de kiem was gelegd voor 

het Doopsgezind zijn van dokter Mulder later.  

En het toeval wil dat een kleinzoon van de familie Mulder in Utrecht is afgestu-
deerd voor geschiedenis met een doctoraal scriptie over Doopsgezinden in de 18e 

eeuw. 

 

De laatste tijd namen haar lichaamskrachten af, mede ook doordat ze een been 

moest missen. Toch bleef ze altijd optimistisch en positief. Ook bij de bezoeken 

die ze mocht ontvangen. Op het bericht van overlijden dat we mochten ontvan-
gen stond een schildering door haar zelf gemaakt in 1988, met als titel ‘Nog on-

geboren’. Marty, 19 april 1988. 

We bewaren goede herinneringen aan haar inbreng. Op vrijdag 26 april heeft 

haar afscheid plaatsgevonden in het crematorium te Groningen, waarbij ook de 

kring Paterswolde zich heeft laten vertegenwoordigen.  

  

Op het bericht van overlijden stond de volgende tekst: 
Ich gehe langsam aus der Zeit heraus 

in eine Zukunft jenseits aller Sterne, und 

was ich war und bin und immer bleiben werde, 

geht mit mir ohne Ungeduld und Eile 

als wär ich nie gewesen oder kaum. 

 
Hans Sahl 

 

Dat ze mag rusten onder de hoede van de Eeuwige.  

Ds. Klaas van der Werf 
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Zusterkring 
  

18 maart 2013  

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

weer onze gast. Hoewel, vorig jaar was het hem niet mogelijk, vanwege een zeer 
ernstig ongeluk! Maar nu gelukkig wel weer. 

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

Maar toch eerst een inleiding geven over Pasen. Het woord afgeleid van het  

Joodse Pascha of Pesach. In het christendom de belangrijkste viering. 

Pas in de middeleeuwen is in het protestantisme de lijdensgeschiedenis veel 

meer naar voren gekomen. Begin 18e eeuw werd Joh.S. Bach gevraagd muziek 
te componeren bij het lijdensverhaal van Christus. Erg bekend werd later de Mat-

thäus Passion. Pas in 1870 was de eerste uitvoering in Nederland. Vooral de 

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

"Bach" koren en orkesten ten gehore gebracht. 

Nog een paar gedeelten uit de Matthäus Passion liet ds. van der Werf horen, 

maar volgend jaar hopen we nog meer muziek, en uitleg bij de uitvoering te ho-
ren.  

 

8 april 2013  

Deze middag was mr. Gijs Schilthuis uit Middelstum uitgenodigd. De heer 

Schilthuis is oud-landelijk voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-

meen. Hij verzorgde voor ons een lezing en een kleine expositie over het ont-

staan en over de vroegere en huidige activiteiten van "Het Nut". 
In 1784 werd in Edam de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht onder 

leiding van de Doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuyzen om algemene kennis 

te verspreiden. Later was ook zijn zoon Martinus actief betrokken. 

 

Het was de eerste particuliere organisatie in Nederland die een deel van de ver-

antwoordelijkheid op zich wilde nemen voor de zedelijke en materiële verheffing 
van de minvermogende laag van de bevolking,  

Voorheen droegen kerk en overheid de verantwoording voor de samenleving. 

Maar zij maakten zich niet druk om de gewone man.  

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

voor het opleiden van onderwijzers en onderwijzeressen, voor het uitgeven van 

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

Nutspaarbanken. Mede dankzij initiatieven van Het Nut werd onderwijs bereik-
baar voor iedereen. In eerste instantie met educatieve Nutsprenten. Deze origi-

nele 19e-eeuwse prenten werden gebonden in een boek: "Leerzame prentjes 

voor de jeugd". Tijdens de viering van het 225 jarig bestaan van het Nut werden 

deze in een tentoonstelling voor het voetlicht gebracht. 

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

in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam, was ook Prinses Laurentien 
één van de sprekers. Zij roemde de bijzondere organisatie, die mede door de 

inzet van de vele vrijwilligers in de besturen, en de activiteiten van de Nutsde-

partementen, de maatschappelijke participatie en cohesie in de samenleving be-

vorderen.  

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

aan het voorkomen en bestrijden van de nog altijd voorkomende laaggeletterd-
heid, zag vele raakvlakken met de doelstellingen van Het Nut. 

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

ast over verschillende zaken .Het was verrassend om te horen hoe in het verle-

den de grondslag gelegd is voor de mogelijkheid van studie en educatie voor 

iedereen. Een heel interessante middag. 
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Onze laatste bijeenkomst van het seizoen is zoals gebruikelijk een wandelavond. 
Deze keer op dinsdag 14 MEI. Om 19.00u verzamelen we op de parkeerplaats 

naast het museum "De Buitenplaats" in het centrum van Eelde. 

Tegenover het museum is café Boelens (Hoofdweg 83). Daar gaan we na de 

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

 

Voor degene die geen vervoer hebben, vertrekken om 18.40u een paar auto's 
vanaf de kerk in Haren. Dan wel graag even bellen met 0598-324663. 

We hopen op goed weer, allemaal tot dan. 

                                                  

Ria Dijkman-Leutscher 

  

 
Adoptiethermometer 

 

Uit de thermometer ontvingen we een bedrag van  €  36,97 over de maand april.  

Tevens ontvingen we van de quiltgroep een gift van  €  15,  waarvoor heel harte-

lijk dank. 

Met deze beide bedragen erbij is de stand gekomen op  €  525,29. 

 
L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 

 

 

 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 
 

 

 

Vervolg  jaarverslag 2012 DG Haren  
 

 

Kerkdiensten 

Vrijwel elke zondag is er dienst in onze eigen Vermaning. De meeste diensten 
worden ingevuld door ds. Van der Werf. Daarnaast heeft onze dominee, in het 

kader van onze deelname in de Raad van Kerken Haren, in februari een dienst 

voor de jeugd in de Gorechtkerk geleid.  

Ook in 2012 zijn er de ‘vaste’ gastpredikanten, zoals ds. M. Bruggen, ds. F. Fen-

nema, ds. H. Leegte, ds. A. Noord, ds. S. van Hoorn – Dantuma, zr. A.T. van 

Kempen - Tollenaar, br. H. Meiborg, en lid en ds. Gabe Hoekema, die in onze 
Vermaning voorgaan. Eigenlijk maakt zr. Heleen Kieft sinds 2011 ook deel uit 

van deze groep. De kerkenraad is allen zeer erkentelijk dat zij onze gemeente al 

jaren verrijken met hun geest en woord.  

Uiteraard zijn er ook de gezamenlijke diensten met de DG Groningen, in 2012 op 

22 januari, palmpasen en op 14 oktober, eigenlijk altijd verrijkt met het koor on-

der leiding van Ella van Osnabrugge.  

 
Na alle diensten wordt altijd weer een lekker  kopje koffie gedronken, vaak in het 

bijzijn van onze zondagsschoolkinderen. Zusters van de huishoudelijke dienst 

dank daarvoor!  

 

Opmerkelijke ‘reguliere’ diensten waren bijvoorbeeld de viering op 7 oktober, 

waarin aan de hand van het verhaal van Gabe, geschilderd werd onder leiding 
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van Marjolein Uitham. Of de kerstavonddienst, waarin het muziek spektakel werd 
opgevoerd met koor, violist, koor en verteller Roelie de Vries.  

Of de viering van het avondmaal op Goede Vrijdag op 6 april. Gelukkig kon deze 

viering doorgaan, ondanks de afwezigheid van Klaas en het was een bijzonder 

samenzijn. Vooral ook omdat iedereen elkaar brood en wijn gaf.  

Of de dienst op 17 juni, geleid door zr. Kieft en voorbereid door leden van de bij-

belgesprekskring. 
 

Vieringen waarvoor onze gemeente verder is uitgenodigd, maar die niet in het 

eigen kerkgebouw zijn gehouden, werden onder meer georganiseerd in de DG 

Sappemeer, DG Groningen (Palmpasen), en in de Nicolaaskerk op 4 november te 

Haren.  

 
Samen ‘kerken’ met de Vrijzinnige Protestanten, de zusters en broeder van het 

Witte Kerkje, deden we uiteraard ook deze zomer weer. Dat begon al vroeg, na-

melijk op 13 mei. Deze traditie en wijze van samenscholing duurde in 2012 tot 

en met 19 augustus. Op naar 2013 zou ik zeggen!  

 

De gezamenlijke gezinskerstviering werd dit jaar vroeg gehouden en wel op 16 

december. De voorbereidingscommissie bestond dit jaar uit Tsjitske en Rinse de 
Vries en Yvette Krol. Uitvoering en regie van het goede geslaagde toneelspel was 

in handen van Tonny, Rinse en Tsjitske.  

Het stuk, “Geen stille kerstnacht,” handelde over een herbergier die steeds werd 

gestoord in zijn slaap door de bekende passanten. Zeer geslaagd, mooie uitvoe-

ring en zeer geconcentreerd spel door alle kinderen.Dank ook aan alle ouders 

van de zondagsschool voor coördinatie en voorbereidingen! De technische onder-
steuning kwam ook dit jaar weer van Henk Huizing. 

De boom was weer prachtig versierd door brs. Pieter Jan Haadsma en Piet Rei-

dinga.  

 

Zusterkring Haren 2012 

verslag door Ria Dijkman, secretaris 
Ook in 2012 kwamen we negen maandagmiddagen bijeen. Momenteel hebben 

we nog 18 actieve leden, waarvan een vijftal uit Groningen. De gemiddelde op-

komst is met vijftien zusters erg goed.  

Onze middagen zijn soms heel boeiend en leerzaam, maar ook gezellig en ont-

spannen. Het sociale contact is belangrijk.  

In 2012 waren onze gasten o.a.  

 Mw. Aly Bakker van de Historische Vereniging. Zij liet ons kennismaken 
met "Stolpersteine" en hun betekenis. 

 Mw. Anje Noorman gaf uitleg over iconen. Als hobby schilderde ze zelf 

ook. 

 Mw. Tjitske Kind vertelde over "Edelstenen in de Bijbel".  

 Zr. Lien Wieringa hield een boekbespreking over de dichteres M. Vasalis. 

 Zr. Heleen Kieft sprak over Pasen. 
 

We steunen de stichting Doopsgezinde Vrouwen Zendingshulp met onze collecte. 

Het seizoen beginnen we altijd met een reisje en we sluiten af met een avond-

wandeling in mei. In december verzorgen we een adventsavond voor de ge-

meente. 

Bestuursleden: Gerbrig Rietema-Siebenga (vz.) Aafke van Wijk-van Bergen 

(penningmeester) en R. Dijkman (secretaris). 
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Zondagsschool 
verslag door Tonny van Rede 

De zondagsschool blijkt een constante te zijn binnen DG Haren. We blijven een 

gemiddeld aantal kinderen houden van ongeveer 12. We hebben een vijftal ou-

dere kinderen die op de zondagsschool assisteren. En de ouders wisselen elkaar 

om beurten af om op de 2 groepen te leiden. 

Noemenswaardig dit jaar was het paasproject van kerk in Actie, waarbij de kin-
deren zelf geld hebben gespaard voor Oxfam Novib.  

 

Als afsluitende activiteit van het seizoen hebben we in de Appelbergen bosgolf 

gespeeld en heerlijke frietjes gegeten. De ouders hadden het met elkaar net zo 

gezellig als de kinderen. Op deze afsluiting werd afscheid genomen van Jibbe 

Blanksma en Jorn en Luuc Toxopeus.  
 

Om het gemeenschapsgevoel vast te houden zijn we in september met elkaar 

gaan kamperen in Amen. De een in de tent ,de ander in een gehuurde blokhut. 

Wat was dat gezellig! Aansluitend zijn we aangeschoven bij de startdag met de 

gemeente. Tijdens de maaltijd is een sfeerimpressie van het kamperen gegeven 

d.m.v. foto’s die met de beamer werden getoond. Met het thema "handen heb je 

om te geven", heeft iedereen tijdens deze dienst op een handje van papier een 
wens voor een ander geschreven en deze zijn naderhand uitgedeeld. 

 

De kinderen hebben ook enorm genoten van de gezamenlijke dienst in oktober, 

de dienst voor jong en oud, in het teken van "Kunst". In een volle kerk zijn de 

prachtigste schilderijen gemaakt (zonder te knoeien). De oudere kinderen heb-

ben daarbij goed geholpen.  
Het schaatsen met de GDS was ook weer een enorm succes. Net zoals vorig jaar 

kreeg iedereen een stempelkaart, die per rondje werd afgestempeld. De kinderen 

waren zeer gedreven om met elkaar volle kaarten te rijden. 

 

Het was een succesvol jaar met inhoudelijk goede zondagsschoolvieringen en 

een volle kerk tijdens de gezinskerstviering. Maar vooral het gevoel van saamho-
righeid dat deze zondagsschool bindt is zo waardevol. 

Als afsluitende activiteit voor de zomer is in de Appelbergen gevierd. Met een 

rondje bosgolf! Zeer origineel en voor herhaling vatbaar. Dit kon niet gezegd 

worden van de muggen die ook zeer aanstekelijk aanwezig waren.  

 

Deelnemende kinderen  

Famke en Tycho van der Berg, Jibbe en Kije Blanksma, Sarai Bounaanaa, Merijn 
en Twan Kiemel, Lynouk van Rede, Marien en Elciena Riepma, Hannah en Tine de 

Vries, Jorn en Luuc Toxopeus. 

 

Jeugdfonds 

De kerstcollecte heeft in 2012 het mooie bedrag van  € 973 opgeleverd. Het geld 

komt hoofdzakelijk ten goede van het zondagsschoolwerk. Namens ons allen 
gaat dank uit naar Piet Reidinga en Tineke Koorn voor het werk dat ze voor het 

Jeugdfonds hebben gedaan. 

 

Wereldwerk met adoptieprogramma 

verslag Loek en Berny Huizinga 

In 2012 is ook weer ruimschoots aan de  financiële verplichtingen van het adop-

tieprogramma voor onze drie adoptiekinderen voldaan. Het zijn Diosnel Ramon 
Davalos (Paraguay), Bryan de Oliveira Alves (Brazilië) en Michel Aurelio Coelho 
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(Brazilië). In de loop van het jaar is afscheid genomen van Diosnel en is Maria 
Elena Lomaquiz Silva als nieuw adoptiekind verwelkomd. Ook voor 2013 stellen 

br. Loek Huizinga en zr. Berny Huizinga voor deze drie kinderen te blijven onder-

steunen. Dat kan zeker gezien de financiële ondersteuning die in 2012 is gege-

ven. 

 

De thermometer voor ‘onze kinderen’ liep verrassend goed ! Op basis van het 
batig saldo van 2011, van € 298,94 , de extra giften en de collecte van het kin-

derkerstfeest, noteren we in 2012 een totale opbrengst van € 959,96! Na af-

dracht van € 600,- voor de drie kinderen aan zuster Sjoukje Wethmar van het 

adoptieprogramma, is onze thermometer voor 2013 (na aftrek van bankkosten) 

al weer met € 348,71 gevuld!  

Namens ons allen gaat dank uit naar Loek en Berny Huizinga voor deze inzet en 
continuïteit, onze contactpersonen namens het Doopsgezind Wereldwerk Adop-

tieprogramma. 

 

Verslag  kring 30+ 

Ook in 2012 kwam de 30+groep een aantal keren bij elkaar. De groep bestaat 

nog altijd uit  Anne-Geertje Hoekema, Frans Riepma, Tonny van Rede, Marjolein 

Bounaanaa, Yvette Krol, Hendrik-Jan Klein Nagelvoort, Ineke Hetebrij, Marianne 
Jansen en Ellen van Agthoven. 

Gaandeweg het jaar bleken interessante lezingen van de Gemeente in Haren en 

Groningen samen te vallen met onze avonden, waardoor onze eigen avond kwam 

te vervallen en wij ervoor kozen met elkaar naar de lezingen te gaan. 

In januari bespraken we een boek waarover werd getipt in het Gemeenteblad. 

Het handelde over een jonge vrouw die na een mislukte relatie weer thuis gaat 
wonen bij haar ouders met al hun doperse gebruiken en rituelen. Geen van ons 

vond het een leuk boek maar het leverde leuke gespreksstof op. 

 

Andere keren hadden we van te voren een programma bedacht, maar we werden 

ingehaald door de actualiteit: een ander onderwerp, soms uit de gemeente, soms 

uit de politiek, soms privé, vroeg onze aandacht en bespraken we met elkaar. 
Wij zitten nooit om woorden verlegen, er zijn interessante onderwerpen, discus-

sies, gedachtenspinsels: we gaan door in 2013. 

 

Doopsgezind Gemeenteblad Groningen en Haren 

verslag Loek Huizinga 

Het gemeenteblad is in 2012 wederom 12 keer verschenen. Nieuw in 2012, en 

voor het eerst, een jaarthema namelijk, “Wij en de anderen.” De twaalf hoofdar-
tikelen van de rubriek ‘De Bijbel nader bekeken’, werden door de eigen predikan-

ten en emeritus predikanten van beide gemeenten van inhoud voorzien. Overige 

artikelen zijn uiteraard op verzoek van de redactie aangeleverd. 

  

De productie van ons gemeenteblad werd eind 2012 opmerkelijk vereenvoudigd: 

een nieuw kopieerapparaat was daar! Alles  gaat vrijwel automatisch, geen pa-
niek meer over de juiste bladzijden bij elkaar en noem maar op. Des te meer 

dank aan allen die, vooral op de maandag, hebben geniet, gestapeld, geraapt, 

hebben samengesteld en gesorteerd! 

Ook in 2012 waren de volgende onderdelen in handen van:  

- redactie DGH: zr. Jantiena Durksz en Loek Huiznga ;  

- redactie DGG:  zr. Jetty Tuinstra en Edith de Jonge; 

- lay-out:   zr. Ellen van Drooge (lid DGG) en 
br. Frans Riepma (lid DGH);  

- druk    Nynke Dijkstra en Pijke Vossestein  
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Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) 
Br. Anco de Vries is namens onze gemeente ook de afgevaardigde in 2012 naar 

de Broederschapsvergadering (BV) van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 

(ADS), de GDS en de Raad van Kerken in Haren.  

 

Groninger Doopsgezinde Sociëteit (GDS) 

Er worden ook in 2012 diverse bijeenkomsten door de GDS georganiseerd o.a. in 
onze Vermaning te Haren. Zo organiseerde de GDS een studiemiddag op 18 fe-

bruari, maar kwam men ook bijeen op 23 juni, als voorbereiding op de vergade-

ringen van de BR. 

 

Naast ondersteuning van de zondagsschool verricht Yvette Krol ook het regionale 

jeugdwerk, met als tastbaar resultaat de regioweekenden voor 12 tot 16 jarigen. 
Op 24 en 25 november 2012, de laatste zondag van het kerkelijke jaar is er ge-

lukkig één regioweekend in onze eigen Vermaning. Alle deelnemers op naar de 

dienst. 

Samen met alle anderen steken zij, wij allen, een kaars aan voor degene die niet 

meer onder ons zijn, voor hen die ziek zijn of voor degene(n) die ons licht of 

kracht nodig hebben. Zeer indrukwekkend, indringend en ontroerend.  

 
Raad van Kerken (RvK) Haren 

Zoals iedereen zo langzamerhand weet is de RvK de drijvende kracht achter de 

oud-papier actie op zaterdagochtend in Haren. Leden van de aangesloten 

gemeenten zijn op die ochtend druk in de weer om al het ‘oude goud’ in 

ontvangst te nemen. De oud-papier actie is dan ook al jaren een succes. In 2012 

is onze gemeente niet aan de beurt, maar in de najaarsledenvergadering in 
november worden wij als gemeente al wel opgeroepen na te denken over een 

projectdoel voor 2013. 

In 2011 was gekozen voor het project LINDA, Licht in Donker Afrika. Wie weet 

hoe het met dat project en vooral de weeskinderen is gegaan?! Wellicht toch 

reden genoeg om in 2013 een vertegenwoordiger van het project uit te nodigen 

voor een toelichting op dit project. 
 

Naast oud papier organiseert de RvK ook weer in 2012 het ‘Avondgebed’ op de 

laatste vrijdagavond van de maand, in de dorpskerk. In de dienst gaat de 

dominee of pastoraalwerker voor uit één van de deelnemende kerken.  

 

Kerkgebouw 

Kerkmeester br. Geert Christians draagt al jaren zorg voor het goede onderhoud 
van de gebouwen. In 2012 was er binnen - en buitenonderhoud. Na jaren, niet 

altijd even trouwe dienst, is één van de CV ketels vervangen. En gelukkig werd 

daar ook een nieuwe eenvoudiger, thermostaat bij geleverd. Vanaf 2012 dus 

weer elke zondag de zekerheid van aardse warmte!  

Buiten was de dakgoot aan de kant van het parkeerterrein aan de beurt voor 

vervanging. Grote klus maar goed geklaard en weer waterdicht!  
 

DG Haren, Kerkenraad  

Hendrik Blanksma 

 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 
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Coro con Capri 
zingt 

IN AMERICA 
 

 

 
m.m.v. het Groninger Doopsgezind Koor 

o.l.v. Ella van Osnabrugge 
m.m.v. Cas Straatman, piano 

 
Vrijdag 31 mei 2013 om 20.00 uur 

Doopsgezinde Kerk 
Oude Boteringestraat 33, Groningen 

 
Entree: gratis - vrijwillige donatie welkom 
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Bericht van Buitengoed Fredeshiem 
 
Buitengoed Fredeshiem: een Vrolijke Zotte Zomerweek (20-27 juli) 

 

In de vakantiebrochure 2013 van Fredeshiem staat o.a. de Vrolijke Zotte Zo-

merweek vermeld. Deze seniorenvakantie wordt gehouden van 20 t/m 27 juli en 

staat o.l.v. Tineke Huijing-Zijlstra en Martha Zijlstra.  

De week is ‘een Zomerzotheid’ met o.a. zomerse muziek met een zot optreden 
en een bezoek aan de zwoele Bamboetuin Mei Chu. U duikt verder in de verhalen 

van De Noordoostpolder, ‘een polder die perfect moest zijn’ volgens het boek 

‘Het Nieuwe Land’ van Eva Vriend. We verplaatsen ons verder in de tijd van de 

Dode Zeerollen en bezoeken de unieke tentoonstelling in het vernieuwde Drents 

Museum in Assen. Naast de zotheid zijn er rustige momenten met de meditaties 

van Ingrid van der Molen. Tussendoor 'zotte' verhaaltjes, vrolijke spelletjes of 

een leuke film. Een hele vakantieweek volledig verzorgd met heerlijke maaltij-
den, 1- of 2-persoonskamer en onderlinge gezelligheid. En wilt u gehaald en 

weer thuis gebracht worden? Fredeshiem biedt u vervoerservice voor slechts € 

0,25 per km! 

 

Naast de Vrolijke Zotte Zomerweek biedt Fredeshiem o.a.: 

* een oriëntatiecursus Zien Tekenen (1/5 juli) 
* Fietsvakantie door de wondere wereld van Fredeshiem (19/26 juli) 

* Land van Havezathes en Heerlijkheden (27 juli/ma 5 aug) 

* Schilders en hun symbooltaal: Van Eyck, Mankes e.a. (10/17 aug) 

* Shakespeareweekend (17/19 aug) 

* Quiltmidweek ‘Op z’n Hollands 2013’ (19/23 aug) 

* Steenwijker Hildo Krop: stadsbeeldhouwer van Amsterdam (23/28 aug) 

* Summerschool ‘Christendom van Oost naar West’ olv John van Schaik (23/28 
aug) 

 

Belangstelling? Bel Buitengoed Fredeshiem: (0521) 535100 of  

email: info@fredeshiem.nl 

 

 
 

 
 

mailto:info@fredeshiem.nl
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euMENnet projec: ‘Welcome to Mennonite Europe’ 
 
Al geruime tijd worden er voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een 

Europees Doopsgezind project. Een samenwerking van het Doopsgezind  Semi-

narium en het Internationaal Menno Simons Centrum.  

Reeds eerder ontving u bij doopsgezind nl 04 een mysterieus achtkantje van kar-

ton, voorzien van de projektnaam en bedrukt met een selectie uit Doperse ken-

merken. 
Ook werd in doopsgezind nl 03 door Prof Fernando Enns onder de titel “Europees 

netwerken” ingegaan op het projekt. 

 

Onder de werk-naam euMENnet is een projektteam bezig met het ontwikkelen 

van een website: “Welcome to Mennonite Europe”. Deze site heeft als eerste doel 

om de invloed van vijf eeuwen doperse omzwervingen door Europa onder de 

aandacht te brengen. De site zal in het najaar van 2014 operabel zijn en is be-
stemd voor iedereen: doopsgezinde zusters en broeders, onderzoekers, toeris-

ten, educatiedoeleinden etc.  

 

De leiding van het project is in Nederlandse handen en wordt uitgevoerd onder 

regie van twee docenten van het Doopsgezind  Seminarium: Prof. Piet Visser en 

Prof. Fernando Enns. Daarmee is tevens de link naar De VU in Amsterdam en de 
Universiteit van Hamburg gelegd. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en het 

Internationaal Menno Simons Centrum zijn partners in het project. Inmiddels 

werken er al 13 partners uit 9 landen mee.  

 

Waarom? 

De site moet dienen als venster naar meer informatie over de trektocht van de 

Mennonieten door Europa. Het is niet per se bedoeld als archief-site. Het gaat 
meer om bewustwording van dit stukje doopsgezinde geschiedenis. Het moet 

mensen nieuwsgierig maken. Men moet er meer van willen weten.  

 

Al sinds het begin van de 16e eeuw, weken ‘dopersen’ keer op keer naar elders 

uit. Meestal als gevolg van onderdrukking, het ontbreken van geloofsvrijheid of 

juist gedreven door een expliciete geloofsopvatting, economische malaise of juist 
economische voorspoed etc. Hun invloed op economie, onderwijs, gezondheid, 

sociaal bewustzijn, religie/kerkgemeente, taalontwikkeling, planologie, kunst en 

cultuur is groot geweest. Overal in Europa lieten zij sporen achter. Er is veel do-

cumentatie aanwezig, maar het is voor een groot deel alleen lokaal toegankelijk 

of helemaal niet bekend. Hoe langer we wachten hoe meer dit verhaal over de 

trektochten op de achtergrond raakt of slechts ‘dood’ archief wordt. 
 

Het idee voor dit Europese project is al eerder ontstaan. Het werd in het kader 

van  MENNO2011 door het IMSC uitgewerkt als Nederlands project met als resul-

taat een grote touch-screen table, met portretten en info van alle Doopsgezinde 

gemeenten in Nederland.  

Het succes van deze tafel krijgt nu een vervolg met dit Europese project. 

 
Hoe? 

Op dit moment staat alles in het teken van de voorbereiding voor het project. 

Vanaf januari 2012 zijn twee leden van het team, half Europa rondgereisd om 

draagvlak te verwerven. Inmiddels zijn 13 partners uit diverse (Doopsgezinde) 

geledingen, uit 9 Europese landen, bereid om mee te werken. Te weten Zwitser-

land, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Nederland, België, Polen, Litouwen, Oekra-
ine. Er lijkt veel behoefte aan het project te bestaan. Iedereen is enthousiast. 
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Tijdens de rondreis werd aan den lijve ondervonden hoe veel er te vertellen is. 
Iedereen is bereid om het project te verwezenlijken en de uitdaging aan te gaan. 

Taalbarrières en reisafstanden worden genegeerd, en hoezeer wij als ‘dopersen’ 

ook van elkaar verschillen: we maken er een Europese Doopsgezinde presentatie 

van. 

 

Er zijn het afgelopen jaar werkgroepen gevormd om een eerste schets voor de 
website te maken en om een begroting op te stellen. Uitgangspunt voor de site is 

een landkaart van Europa. Uit het brede spectrum van doperse identiteit zijn 8 

thema’s gekozen. Vanuit een achttal plaatsen op de kaart zal een introductie-

video worden gepresenteerd, steeds gekoppeld aan een van de identiteitsthe-

ma’s. Nederland heeft hiertoe een test-video gemaakt  met als thema ‘toleran-

tie’. Met dank voor alle suggesties en voor de medewerking van gemeenten.  Om 
financiële ondersteuning vanuit Brussel te verkrijgen is het project recent uitge-

breid met een Europese Tour-karavaan, Deze zal gedurende twee maanden de 

belangrijkste migratie-routes volgen. Het ligt in de bedoeling om voor dit onder-

deel jongeren een plaats in de organisatie te geven. In augustus 2013 wordt be-

kend of de Europese subsidie wordt toegekend.  

Intussen gaat het projectteam door met het vinden van sponsoren en wordt alles 

in het werk gesteld om in augustus met het project van start te kunnen gaan. 
 

Wie meer informatie wil over dit project kan contact opnemen met Antoi-

nette Hazevoet of Kees Knijnenberg  via info@mennosimonscentrum.nl   

Of ga naar facebook: mennosimonscentrum 
 

 

 
 

 

Concert Psalmen voor Nu in Drachten 
 
Op 14 juni geeft Psalmen voor Nu een benefietconcert in Drachten. Het afgelo-

pen jaar heeft Psalmen voor Nu gewerkt aan haar negende CD met dertien ver-

nieuwde psalmen. Aan de CD hebben o.a. Suzanne van der Velde (The Psalm 

Project), Lars Gerfen (The Fruits) en Kinga Bán (Sela) meegewerkt.  

 

Tijdens het feestelijke concert zingt de band samen met de zaal de nieuwe psal-

men. Een avond van uitbundig zingen, stil luisteren en overtuigende teksten die 
de eeuwen doorstaan hebben. Psalmen voor Nu werkt vanaf 2002 aan een nieu-

we psalmberijming: een berijming in fris, direct en herkenbaar Nederlands op 

nieuwe eigentijdse melodieën. De opbrengst voor het concert is bestemd voor 

een zendelingsgezin dat voor de zendingorganisatie Athletes in Action werkt. 

 

Het concert begint om 20:00 in de Bethel, Bolder 75. Kaarten zijn te bestellen 
via www.truetickets.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 (be-

reikbaar b.v.k. op maandag tot en met 

donderdag tussen 8:30 en 9:15. Ook op 

andere momenten kunt u mij thuis tref-

fen of een boodschap inspreken. (In 
dringende gevallen buiten de vakantie 

kunt u ook bellen met 06 51516030),  

e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 
Kerkenraad 

Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-

271010, e-mail fbusscher@home.nl 

 
Secretaris  -tijdelijk via de voorzitter zr 

F. Busscher. 

 

Boekhouder - G. Koopmans 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 

tel. 050-5261812, e-mail: 

gerritkoopmans@gmail.com 

ING 824906 t.n.v. Doopsgezinde Ge-
meente 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 te 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 26 juni 2013. Kopij (alléén 

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

Verdana, pt. 11) inleveren vóór 19 

juni 2013 bij de respectievelijke 

redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 
jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 
 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 
J.C. de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ 

Haren, tel. 050 - 5348227, jantiena-

durksz@home.nl  
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