
 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

58e jaargang, nummer 6                                                         1 juli 2015 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Inhoudsopgave 
 

 Bladzijde 

Hoofdartikel  1 

Doopsgezinde Gemeente Groningen  3 

Doopsgezinde Gemeente Haren 16 

Algemeen 22 

Colofon achterpagina 

 

 



Hoofdartikel 
 

 
1 

Langzame tijd 
 

We gaan weer richting de vakantieperiode. Ik merk dat ik in de weken daaraan 
voorafgaand de behoefte heb om af te bouwen. Dat is nog best lastig. Want er is 

in die laatste weken vaak nog van alles te doen, niet in de laatste plaats het 

voorbereiden van het nieuwe seizoen. Ik kan dan soms uren bomen over hoe tijd 

soms snel en soms langzaam lijkt te gaan. Hoe het kan dat we soms denken 

zeeën van tijd te hebben, maar veel vaker het gevoel hebben tijd tekort te 

komen en hoe die tijd de neiging heeft zich geheel te vullen met activiteiten, 

afspraken en bezigheden. Ik heb pogingen gedaan om te gaan snellezen, To-Do 
lijstjes  te maken en deze consequent af te strepen, dingen te  delegeren. Alles 

om maar tijd over te houden. Soms lukt dat ook. Maar die overtijd vult zich weer 

met andere nuttige, leuke en blijmakende dingen. Is daarom vakantie zo 

aantrekkelijk? Ik realiseer mij dat het voor sommige mensen ook een moeilijkere 

periode kan zijn. Velen hebben absoluut geen mogelijkheid om het woord 

‘vakantie’ in de mond te nemen. Oudere mensen, die niet meer kunnen of willen 
reizen. Anderen voelen zich eenzamer als kinderen vertrekken voor een lange 

reis, of als vrienden en bekenden op reis gaan. Of maken zich zorgen over of ze 

wel weer heelhuids zullen terugkeren. Ook vinden sommige mensen het lastig 

dat hun vertrouwde ritme wordt doorbroken. Toch is vakantie precies daarvoor 

bedoeld. Om ruimte te creëren. Zoals de wekelijkse zondag dat in zekere zin ook 

doet. 
 

Vakantie komt van het Latijnse ‘Vacare’. Het woordje vacature is ervan afgeleid. 

Er is een open plek. Vacare is een werkwoord en heeft te maken met ‘je leeg 

maken’, ruimte creëren, onbezet, je overgeven aan wat je ziet, hoort en voelt. 

Aan andere dingen dan de dagelijkse patronen. Dingen die het leven kleuren en 

het de moeite waard maken. De geur van de bloemen die je hebt geplukt in de 

tuin. Een plotseling vergezicht tijdens een bergwandeling. Of de geluiden van 
spelende kinderen. Dat kun je ver weg in het buitenland doen maar, behalve de 

bergwandeling dan, natuurlijk ook heel goed in je eigen omgeving. 

 

Vacere komt daarom voor mij dichtbij wat de filosofe Joke Hermsen noemt, de 

trage tijd. Zij observeert dat wij, mensen van het westelijk halfrond, sinds de 

negentiende eeuw steeds obsessievere klokkijkers zijn geworden. Onze kloktijd 
werd geëconomiseerd: tijd is geld geworden, en vandaag wordt onze ervaring 

van tijd gedomineerd door schaarste en acceleratie. Ondanks alle tijdbesparende 

machines die de voorbije honderd jaar werden ontwikkeld is tijd steeds meer iets 

geworden waar we tekort aan hebben. Wie weet nog dat de tijd twee gezichten 

heeft? vraagt Hermsen zich af. Ze neemt het op voor Kairos, de rebelse zoon van 

de Griekse god Chronos, de autist, die op rigide wijze de klok maar laat 
doortikken. Treiterend bijna. Berekenbaar, dat zeker. Daarom handig voor 

economen, politici en zorgverzekeraars die met instemming van Chronos de tijd 

in termen van geld gieten. Maar niet alles kan op ieder moment. Kairos, zo 

schrijft ze, vertegenwoordigde in de klassieke oudheid al die uitzonderlijke 

momenten waarop het denken een andere wending kon nemen. Kairos is de god 

van het geschikte ogenblik wanneer alles vloeibaar is en we met ons gevoel voor 

creativiteit heel veel kunnen bereiken. Wanneer ineens, vaak onverwacht, een 
nieuw en vruchtbaar initiatief mogelijk is. Mensen die alleen maar letten op 

horloges en agenda’s, economisch nut, en met hun aandacht eigenlijk al bij het 

volgende moment zijn, zullen voor de kansen die dit moment biedt weinig oog 

hebben. Hoeveel politici denken bij alle beslissingen die ze nemen niet reeds aan 
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de volgende verkiezingen, in plaats van aan het nu. Daarmee lopen ze in feite 

achter de feiten aan. 
 

Kairos vraagt om concentratie op het nu en om niet-calculerend handelen. Kairos 

staat voor ‘het geschikte moment’, de juiste maat, het besef van het momentum, 

van de juiste tijd, van een nu of misschien nooit.  We kunnen weliswaar deze 

wezenlijke momenten niet afdwingen, maar we kunnen ons er wel voor 

openstellen, door onze aandacht te scherpen en stil te staan bij al wat is, 
geweest is en nog komen gaat. Het zijn, zegt Hermes ergens, de momenten 

waarop Chronos er het zwijgen toe doet en de ‘ware tijd’ van Kairos begint te 

spreken, die ertoe doen. Ze wijst op het belang van rust, verveling, aandacht en 

wachten. Juist als we niet extra ons best doen, als we de dingen op hun beloop 

laten in plaats van doelmatig en efficiënt te werk te gaan, ontstaat ruimte en tijd 

voor creativiteit en intuïtie, waaruit ideeën, kunst en herinneringen ontstaan. 
Verveling is een van die steeds zeldzamer wordende ervaringen waarbij we nog 

doelloos bij onszelf en bij die andere, niet ingevulde en niet meetbare tijd 

kunnen verwijlen, en zonder enig houvast, misschien tot nieuwe inzichten 

kunnen komen. Dan geef je creativiteit de ruimte. Dan is er ruimte voor groei, 

voor nieuwe dingen en wie weet wat er dan ontstaat. Je vervelen is dus 

belangrijk, zegt Joke Hermsen. Al maakt zij wel onderscheid tussen 'toestand 

verveling', die je bijvoorbeeld ervaart tijdens een vliegtuigvertraging en 
'existentiële verveling', de variant waarbij je mijmerend uit het raam staart. Aan 

dat eerste heb je niet zoveel, maar existentiële verveling stelt je in staat je 

'binnenwereld te verkennen'. 

 

Ik neem me voor de komende weken deze gedachten ter harte te nemen en de 

kloktijd maar even te laten voor wat het is en ruimte te maken voor de langzame 
tijd van het geschikte ogenblik, de tijd van de intense aandacht, tijd voor 

lummelen, tijd voor leegte en nietsdoen.  

 

Ik wens u voor de komende weken, of u nu thuisblijft, verre of mindere verre 

oorden opzoekt, een goede zomerperiode toe gevuld, waar mogelijk, met rust, 

verveling, aandacht en wachten op wat zich aandient. Kortom: vacare. 

 
ds. Jacob Kikkert 
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Kerkdiensten en 
activiteiten 
Zaterdag 4 juli 
14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 5 juli 

10.00 uur Oecumenische  

zomerdienst Lutherse Kerk         

Ds. S. Freytag 
 

Dinsdag 7 juli 

10.00 uur  De Fontein 

600 Jaar Jan Hus 

Zaterdag 11 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
  

Zondag 12 juli 

10.00 uur Oecumenisch 

zomerdienst Lutherse Kerk 

Ds. S. Freytag 

 

Dinsdag 14 juli 
10.00 uur St. Jozefkathedraal 

Wat te zeggen over de Biecht 

Zaterdag 18 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 19 juli 
14.00 uur Oecumenische 

Zomerdienst  

Evangelische Broedergemeente 

De Fonteinkerk 

  

Dinsdag 21 juli 
17.45 uur Doperse Dis 

19.00 uur  Doopsgezinde kerk 

Filmavond  Amish Grace 

Zaterdag 25 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 26 juli 
10.00 uur Oecumenische 

zomerdienst Doopsgezinde kerk 

Ds. G.J. Brüsewitz  

 

Dinsdag  28 juli 

10.00 uur PKN Nieuwe Kerk 
Predikantschap in verbinding 

Zaterdag 1 augustus 

14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 

Zondag 2 augustus 

10.00 uur Oecumenische 

zomerdienst Doopsgezinde kerk 

Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Dinsdag 4 augustus 
10.00 uur Oud-Katholieke kerk 

Verzoening als sacrament en viering 

Zaterdag 8 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 9 augustus 
10.30uur Oecumenische 

zomerdienst Remonstrantse kerk 

Ds. L.Lijzen 

 

Dinsdag 11 augustus 

10.00 uur Remonstrantse kerk 
Jacob en Esau als spiegel voor 

verzoening 

Woensdag 12 augustus 

Redactie vergadering 

Zaterdag 15 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

11.00 tot 16.00 uur Russisch 
Orthodoxe parochie Verzoening op 

straat 

 

Zondag 16 augustus 

10.30 uur Oecumenische 

zomerdienst Remonstrantse kerk 
Ds. L.Lijzen 

 

Dinsdag 18 augustus 

17.45 uur Doperse Dis 

Zaterdag 22 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 23 augustus 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

 

Maandag 24 augustus 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Zaterdag 29 augustus 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 30 augustus 

10.00 uur Ds. J. van Woerden 

 

Maandag 31 augustus 
Feest 70 jarig bestaan Doopsgezind 

koor
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Adressen                                               
 
Doopsgezinde Kerk                                                            Remonstrantse Kerk 
Oude Boteringstraat 33                                                      Coehoornsingel 14 
 
Evangelische Broedergemeente                                       Russisch Orthodoxe kerk 
Fonteinkerk,  Eikenlaan                                                      Ganzevoortsingel 2 
  
Evangelisch-Lutherse Kerk                                               Sint Jozefkathedraal 
Haddingestraat 23                                                                Radesingel 4 
 
Nieuwe Kerk                                                                          Pepergasthuiskerk 
Nieuwe Kerkhof 1                                                                 Pepergasthuisstraat 21-29 
 
Oud Katholieke Kerk 
Witte de Withstraat 2a 
 

Collectedoel bij de gezamenlijke diensten  
 

Het Collège des Frères is een school in Oost Jeruzalem met leerlingen van 

kleuterklas tot eindexamen.  De kinderen die hier komen  groeien op in een 

samenleving vol met spanningen: godsdienstig, politiek, sociaal, economisch. Het 

Collège kiest onvoorwaardelijk voor de jongens en de meisjes, ongeacht hun 
achtergrond. Interreligieuze dialoog en wederzijds respect worden gestimuleerd. 

De leerlingen zijn deels christen, deels  moslim. In en naast het uitstekende 

lesprogramma zijn er aparte modules voor persoonlijke ontwikkeling en 

vaardigheidstraining voor elk 

kind, joods, christelijk,  of  

moslim.  Spiritualiteit en 
cultuurbesef staan hoog in het 

vaandel. Het Collège is  een 

particuliere school, waar ook 

500 van de 1500 leerlingen, die 

het schoolgeld niet kunnen 

betalen, naar toe kunnen. Met 

onze bijdragen stellen we de  
school in de gelegenheid dit 

verbindende en opbouwende 

werk te blijven doen op het 

hoge kwaliteitsniveau dat men 

nastreeft. Verzoening in een 

verbrokkelende wereld. 
 

Giften op NL03ABNA0570142547 Diaconie Doopsgezinde Gemeente  

o.v.v. Collège des Frère 
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Oecumenisch Zomerprogramma van de binnenstadskerken 

                                                 Verzoening  

Verbindingen in een verbrokkelde wereld      
 
Ook dit jaar bieden de Groningse binnenstadskerken 

weer een gezamenlijk zomerprogramma aan. Ons  doel is 

met een aansprekend zomerprogramma waaraan steeds 

meer kerken deelnemen, over de  grenzen van de eigen 

gemeenschap heen te kijken en daarnaast 
belangstellenden van buiten de kerken een inhoudelijk 

aanbod te doen.  Na thema’s als 'Brood', 'Water' en 'Huis 

van God' staat dit jaar Verzoening centraal. Met als 

ondertitel Verbindingen in een verbrokkelde wereld.   

 

Wrakke bootjes, kapotgeslagen heiligdommen, gestutte huizen.. Mensen in 
beweging, religies tegenover elkaar, rijk en arm, onmetelijk ver van elkaar 

verwijderd en toch o zo dichtbij. Een verbrokkelende wereld, afkalvende 

samenhang en saamhorigheid, dat is het beeld dat we krijgen. Maar wat verbindt 

ons dan? En zijn er mogelijkheden tot hernieuwde samenhang en binding? Deze 

zomer willen we ons laten inspireren door wat er in de bronnen van ons geloven 

te vinden is aan verzoening en verbinding, en hoe dat ons kan meenemen in 
leven vandaag. 

U bent van harte welkom. 
 

Activiteiten 
 

7 juli        600 jaar Jan Hus  
       10.00 uur,  De Fontein 

Broeder Arnold en Otto Delvendahl van de Broedergemeente zullen vertellen 

over Johannes Hus, de Boheemse reformator uit de 14e en vroege 15e eeuw. Hij 

was priester en rector van de Praagse universiteit. Door het aan de kaak stellen 

van misstanden in de kerk kwam hij op 6 juli 1415 op de brandstapel terecht. 

 
14 juli     Wat te zeggen over de Biecht?  

       10. 00 uur,  St. Jozefkathedraal 

Over verzoening gesproken! We kijken naar een video-uitzending van KRO-RKK 

over de biecht. Na een toelichting door pastoor Wagenaar is er ruimte voor 

gesprek. 

 

21 juli      Amish Grace  
       19.00 uur!     Doopsgezinde kerk 

Filmavond Als een melkrijder een Amish schoolklasje gijzelt, en de meisjes en  

juf vermoordt, stelt hun geloofsovertuiging de kleine gemeenschap voor een 

bovenmenselijke opgave. Met hen stellen wij ons dezelfde vraag: Is 

verzoening,vergeving een gave? Of een keuze die je confronteert met eigen 

verdriet en woede. 
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28 juli     Predikantschap in verbinding    

      10.00 uur, PKN wijkgemeente de Nieuwe Kerk 

Diaconia is het hart van de kerk, en van de theologie van ds. Evert Jan Veldman 

. Opbouwwerk in hartje Rotterdam, kerkelijke presentie bij de vuurwerkramp in 

Enschede, een festival van de Geest dat verbinding zoekt tussen stad, buurt en 

kerk.  Met mildheid en scherpte bevraagt ds. Geert Brüsewitz hem op zijn 
bezieling. 

 

4 augustus Verzoening als sacrament en viering                                                     

10.00 uur,     Oud-Katholieke kerk 

Verzoening is een sacrament in de katholieke kerk. Daarmee is het dus een gift 

van Jezus zelf waarmee Hij dichtbij ons wil zijn. In de verzoeningsviering met 
pastoor Victor Scheijde overdenken we deze ochtend waar we moeite mee 

hebben en vragen om vergeving. Ervaar de heilzame werking van verzoening. 

 

11 augustus   Jacob en Esau  als spiegel voor verzoening  

     10.00 uur ,      Remonstrantse kerk      Het oude Bijbelverhaal staat bol van 

spanning, maar vooral van angst en moed. We spiegelen het verhaal aan de 

historische ontmoeting tussen de Egyptische president Sadat en premier Golda 
Meir van Israël in 1977 en aan onze eigen ervaringen. Ds. Lense Lijzen begeleidt 

de ochtend. 

 

15 augustus Verzoening op straat                                                                                                                                          

   11.00 tot 16.00 uur,    op de Ganzevoortsingel  

Op zaterdag 15 januari houdt de Russisch Orthodoxe parochie zijn jaarlijkse 
straatfeest voor de buurt. Er zijn kraampjes met informatie én met eten. 

Iedereen is welkom.                                                                        

 

Doopdienst in een oecumenische dienst op 16 augustus 
 

Op 16 augustus wordt in de zomerdienst Manon ter Haar gedoopt. Ooit is Manon 

lid geworden van de Remonstrantse gemeente met het ondertekenen van de 

beginselverklaring. In de afgelopen jaren is Manon naast Remonstrants lid, ook 
sterker betrokken geraakt bij onze doopsgezinde gemeente, als belangstellend 

lid. Ze doet in beide gemeenten aan van alles mee, voelt zich thuis bij beiden. In 

de afgelopen maanden, toen er in onze gemeente gedoopt werd en we daarover 

spraken, merkte Manon bij zichzelf dat ze deze vorm van verbondenheid miste in 

haar betrokkenheid. Maar met deze constatering is dat geen vaststaand feit. Dus 

besloten we in gezamenlijkheid met de Remonstrantse gemeente en de 
Doopsgezinde gemeente hierover na te denken en invulling  aan te geven. En dat 

gebeurt op 16 augustus. Manon wordt gedoopt, en blijft lid van de 

Remonstrantse gemeente en belangstellend lid in de Doopsgezinde gemeente. 

Maar haar doop vieren we samen! In de Remonstrantse kerk, in een dienst 

waarin Ds. Kikkert en Ds. Lijzen voorgaan. Ik hoop dat velen van ons daarbij 

kunnen zijn, om onze verbondenheid met Manon ter Haar te vieren. Het is 

eigenlijk ook wel mooi in een oecumenisch zomerprogramma waarvan de titel 
'Verzoening' is, 'verbindingen in een verbrokkelde wereld'. 

 

Ds. Geert Brüsewitz en Ds. Jacob Kikkert 
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Invoering betaald parkeren         
op zon- en feestdagen in binnenstad 
 
De gemeente voert binnenkort betaald parkeren in op zon- en feestdagen in de 

binnenstad, de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost. Dat gebeurt om de parkeerdruk 

op deze wijken te verminderen tijdens koopzondagen. In Groningen is het sinds 

1 december 2014 elke zondag koopzondag. 

Daarmee wordt het betaald parkeren op zon- en feestdagen vergelijkbaar met 

dat op alle andere dagen waarop de winkels open zijn. Bezoekers van de 
binnenstad, Hortusbuurt en Binnenstad-Oost moeten vanaf 1 juli op zondag 

tussen 12.00 en 17.00 uur betalen om hun auto te parkeren. Het besluit levert 

ook extra inkomsten op voor het gemeentelijk Parkeerbedrijf. 

Overzicht betaald parkeren Binnenstad Diepenring per 1 juli: 

maandag t/m woensdag van 9.00 -22.00 uur 

donderdag t/m zaterdag van 9.00 – 24.00 uur 
zon- en feestdagen van 12.00 – 17.00 uur 

Tarief € 2,50 per uur 

 

Kort parkeren 

Verder voert de gemeente per 1 juli een hoger parkeertarief in voor kort 

parkeren in de Hortusbuurt en Binnenstad-Oost. Ook dit gebeurt om de 

parkeeroverlast voor bewoners te verminderen. Ze hebben last van overloop 
vanuit het centrum. Automobilisten die willen parkeren in de Hortusbuurt en 

Binnenstad-Oost moeten daarom € 2,30 per uur in plaats van € 1,80 per uur 

gaan betalen. Dat geldt straks tussen 9.00 en 22.00 uur. 

 

Zusterkring in oprichting: 
 

Een deel van jullie weet het al: er is een nieuwe zusterkring in oprichting! Als 

rechtgeaarde doopsgezinden zijn we gelijk al overgegaan tot daden: het 
verkopen van mooi verpakte zelfgebakken koekjes, om geld in te zamelen voor 

het dak van een dokterspost in India die is opgericht door een Doopsgezinde. 

Onze eerste limited edition was na de kerkdienst van 7 juni direct uitverkocht. 

Dank aan allen die ze hebben gekocht, hopelijk hebben ze goed gesmaakt!  

 

Ook verder borrelen we van de ideeën: 

van het organiseren van maaltijden, 

uitstapjes en lezingen tot gezamenlijke 
breiprojecten en gesprekken over b.v. 

vrouwen in de Bijbel. Ons doel: 

contact met elkaar onderhouden, 

elkaar inspireren in het geloof en ook 

gelijk de daad bij het woord voegen.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dgnoordoostnederland.doopsgezind.nl/Gem_Veendam_kerk.html&ei=7mmOVamvC8bg7QbLvr3IAQ&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNGkeAhocpkULq2Rtxi7uRpOOux56g&ust=1435482059191475
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We denken aan activiteiten op wisselende momenten, zodat niemand vanwege 

het moment van samenkomst hoeft af te haken. Daarbij neem je alleen deel aan 

de activiteiten die je aanspreken. Als lid van deze zusterkring hoef je je dus niet 

af te melden als je ergens níet bij bent, maar alleen (wanneer dat handig is) aan 

te melden als je er wél bij bent. Zusters van alle leeftijden zijn welkom, net als 

belangstellend leden en zusters die ook actief zijn in de bestaande zusterkring 
Haren-Groningen. 

 

Heb je zin om mee te denken en doen? Stuur een mailtje naar: 

nieuwezusterkring@gmail.com. We voegen je dan toe aan onze maillijst.  

Via deze lijst ontvang je uitnodigingen en oproepjes. Als je op Facebook zit, 

zorgen we dat je ook een uitnodiging krijgt voor onze Facebookgroep. Daar 
brainstormen we bijvoorbeeld over nieuwe activiteiten en overleggen we over 

allerlei praktische zaken. 

 

Met gezusterlijke groet, 

Anna, Annette, Dink, Edith, Ellen, Ellie, Karine, Nynke, Veerle, Vicky en Yvette 

 

Afwezigheid predikant 

 
Van 3 juli tot en met 2 augustus ben ik afwezig in verband met vakantie. U kunt in die 
periode, in voorkomende gevallen wat betreft pastoraat en anderszins, contact 
opnemen hetzij met mijn collega, ds. Geert Brüsewitz, tel. 06 54 29 6082. 
 

Ds. Jacob H Kikkert. 
 

Vakantie 
koster/beheerder 

Van vrijdag 14 t/m zaterdag 29 

augustus ga ik met vakantie. De 

kerk is dan gesloten, behalve 

tijdens geplande diensten en 

activiteiten. Alléén voor dringende 

zaken die niet tot 30 augustus 
kunnen wachten kunt u contact 

opnemen met de kerkmeester 

Gertjan Hakkaart tel. 050 526 6601  

of met de vrijwillige hulpkoster Sietske Koopman tel. 050 318 2897. 

De sleutel voor de zaterdagmiddagopenstelling  

is te verkrijgen bij Tiny Spanjer tel. 050 577 6983 

 
Iedereen een mooie zomer gewenst!       Nynke Dijkstra 

 

Afwezigheid Ds Brüsewitz  
 

Van 10 tot 31 augustus ben ik niet beschikbaar voor werk in de gemeente.  

Ds. Kikkert vervangt mij dan. 

 

Ds.  Geert Brüsewitz  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://svergasia.nl/fijne-vakantie/&ei=tWqOVYuuNKiP7Ab6h5T4Bw&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNFiBwXwYRfpRZfuWLX55YWQG6R0sg&ust=1435483147957674
mailto:nieuwezusterkring@gmail.com
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Ledenboek  
 

Op 24 mei 2015 zijn als leden toegetreden door doop op eigen belijdenis. 

Zrs. Ellie van Setten, Nynke Veenstra en Veerle Vroon en br. Jasper Pondman.   

Op eigen belijdenis zijn toegetreden zr. Annette Laver en br. Henk Wolters 
 

Ellie van Setten,H.J. Melgersstraat 7, 9744 AK Groningen (wijk 29) 

tel. 050 280 9955, email: ellievansetten@gmail.com 
 

Nynke Veenstra, Violenstraat 37-2, 9712 RE Groningen (wijk 03) 

tel. 06 439 46601, email: nynkerv@hotmail.com 
 

Veerle Vroon, Nieuwstraat 105, 9724 KK Groningen (wijk 18) 

tel. 06 102 66112, email: v.vroon@gmail.com 
 

Jasper Pondman, Heemskerckstraat 15A, 9726 GC Groningen (wijk 19) 
tel. 06 2389 6825, email: jasper@pondman.eu 
  

Henk Wolters, Voermanstraat 18A, 9742 VC Groningen (wijk 27) 

tel. 06 275 32226, email: henkwoltersoetstad@gmail.com 
 

Annette Laver, tijdelijk p/a Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen (wijk 

02) 

tel. 06 467 60456, email: froggyned@gmail.com 
 

Adreswijziging per 15 juni 2015 
Zr. J.L. (Jikke) Abbring, van:Kosterijland 19 , 9785 CB Zuidwolde 

naar: Zetstee 89, 9472 VH Zuidlaren (wijk 32), tel. en email ongewijzigd 
  

Tiny Spanjer 

ledenadministratie 

 

Oproep voor foto’s in de Gemeentegids      
van de DGG 2015-2016 

 

Beste broeders en zusters, 
 

In september a.s. verschijnt er weer een nieuwe Gemeentegids (blauwe boekje) 

van onze Gemeente. Om de herkenbaarheid te vergroten staan veel van onze 

leden en belangstellenden daar met een foto in en dat wordt zeer gewaardeerd. 
Maar.. het kan best zijn dat er onder u mensen zijn die deze foto inmiddels niet 

meer zo up-to-date vinden en er liever een ander ‘portret’ in willen hebben! 
 

Dat kan en daarom bij deze de oproep: als u met een andere meer 

recente foto in de Gemeentegids wilt staan, stuur deze dan vóór 1 

augustus a.s. naar mij toe. 
Deze oproep geldt uiteraard ook voor hen die nog niet met een foto in 

het boekje staan. 
 

U kunt de foto zowel digitaal als per post naar mij toesturen; in het laatste geval 

scan ik de foto in en krijgt u deze retour. Grote Beerstraat 242, 9742 SJ 
Groningen. 

Ik zie uw foto’s graag tegemoet!  Alvast dank en een hartelijke groet 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.grevennatuursteen.nl/projecten-gallery.html&ei=aWyOVZXdCend7QaahajoCw&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNGMyeB2wYTgp7lLZHGfncWLK6h-hw&ust=1435483547604965
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Tiny Spanjer, ledenadministratie.   050 5776983   tin.spanjer@planet.nl 

FEEST!!! 
 

Het Doopsgezind koor bestaat 70 jaar !  

Noteer in uw agenda 31 augustus aanstaande. 

Eerder al deden wij u mededeling over dit jubileum. 
Wij, (de koorleden) nodigen u van harte uit  

om dit met ons mee te vieren. 

Voorafgaand aan de feitelijke jubileumdatum ( 1 september ),  

vieren wij op 31 augustus een door ons uitgeroepen " oudejaarsavond ". 

 

Een avond, waarop wie dat wil, met ons het glas kan heffen en kan genieten van  

een hartverwarmende en verrassende film " young at heart " ( jong van hart ).  
 

Het is de schets van de repetities van een koor, met als bijzonderheidje, dat de 

gemiddelde leeftijd zo rond de 80 ligt !  Zingen doet iets bijzonders met je, de 

film laat dit op een verrassende wijze zien. 

 

Ook het Doopsgezind koor met z'n vele senioren blijft jong van hart op weg naar 
een volgend lustrum. 

Daar mag op geklonken worden, samen met een ieder die ons een goed hart toe 

draagt. Dus een uitnodiging aan oud leden en donateurs, leden van de kerk te 

Haren en Groningen. 

 

U bent allen welkom op maandag 31 augustus aanstaande om 17.30 uur in de 

Mennozaal. 
De film duurt ongeveer 1 1/2 uur. 

Het is prettig wanneer u even meldt, dat u het plan hebt te komen. 

Dat kan per mail : hjhuyer@gmail.com 

 

Namens het koor, 

Henk Huyer 
 

Startdienst op 13 september        
 Leeftocht voor de 'Leeftocht' 
Misschien anders dan in het huidige jaarprogrammaboekje vermeld staat, maar 

we beginnen het nieuwe seizoen met elkaar op 13 september. Met een positieve 

verbindende dienst, die natuurlijk zoals gebruikelijk iets meer tijd neemt dan 

anders, starten we een nieuw seizoen, waarin we verder op reis gaan met elkaar 

in het kader van  "de pelgrimage naar rechtvaardige vrede" die we samen met 

de landelijke broederschap vorig jaar begonnen zijn. Dit jaar is het motto: 
'Geroepen om te leven' , en dat willen we gestalte geven door met elkaar te 

delen wat het is dat ons leven geeft. Waardoor worden we eigenlijk 

aangesproken, geroepen in het gemeenteleven, in het samenzijn van de 

gemeente. Wat kunnen we eigenlijk niet missen? wat vinden we belangrijk, en 

wat waarderen we het meest in dat wat we met elkaar hebben?  

 

Met andere woorden wordt deze zoektocht naar het leven van de gemeente, en 
hoe we daar verder in kunnen groeien, "waarderende gemeente-opbouw" 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aandachtscentrumdordrecht.nl/agendaberichten/zaterdag-6-juni-2015-vieren-we-feest-aandachtscentrum-5-jaar-op-de-singel/&ei=zW2OVa76M-XO7ga94bygDw&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNHr1aDBRlAqJPXgZSzue0HKGzgJcg&ust=1435483928198717
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://goedeherderkerk.pknhoogeveen.nl/&ei=5m6OVaGqLOPg7QaX9rHQCA&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNGnNbVIarhFMCDV-tFY925wrfUcSw&ust=1435484245986136
mailto:tin.spanjer@planet.nl
mailto:hjhuyer@gmail.com
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genoemd. Op de startdienst willen we deze zoektocht met elkaar laten beginnen. 

Niet met technische beschouwingen over hoe, waarom en wat,  maar door te 

vieren. Door te ervaren, te beleven en te delen. En hoe meer mensen daarbij 

betrokken zijn, hoe beter! We kunnen elkaar daarin niet missen, want het is 

jammer als we een deel van de rijkdom van wat we zijn niet zouden beleven! 

Daarom hopen we dat er velen meedoen en komen. zo creëren we immers 
zoveel mogelijk leeftocht op deze 'Leeftocht' 

In het volgende gemeenteblad meer! 

 

Noteer alvast!  Tot dan,  

de voorbereidingscommissie 

 

Nieuws uit de Kerkenraadvergadering van 2 juni 2015 

 
Voorafgaand aan de kerkenraadvergadering was er een ontmoeting met de Regio 

Gemeenten. Er was een afvaardiging van Eenrum - Mensingeweer, Assen en 

Westerkwartier. Het was een goede eerste bijeenkomst waarin we elkaar wat 

hebben leren kennen maar ook gesproken hebben over de behoefte tot 

samenwerking en op welke manier dit zou kunnen en op welke termijn. Een 

aantal zaken kunnen nu al worden opgepakt andere zullen in later stadium 
ontwikkeld worden. 

  

Na deze bijeenkomst startte de Kerkenraadvergadering. 

De opening is verzorgd door ds Jacob Kikkert. Hij las het eerste hoofdstuk voor, 

al tijdens het regio overleg, uit het boek van JJ Suurmond, “Op reis met de 

kleine prins”. 

Er wordt gesproken over de nieuwe groep leden en belangstellenden. Hoe kan 
met hen het geloofsgesprek verder gevoerd worden. Waarderend 

Gemeenteopbouw wordt hierbij genoemd, maar ook aansluiten van KR bij bijbel 

en pizza. 

De komende acties tav het Waarderend Gemeenteopbouw worden 

doorgesproken.  

De bezinningsdag 2015 komt aan de orde. Deze zal weer in september plaats 
vinden. 

 

Het initiatief voor het starten van een 

zusterkring binnen onze Gemeente is 

onderwerp van gesprek en wordt positief 

ontvangen. Wel met de aantekening om 
contact met de Harense zusterkring te 

hebben aangezien ook een aantal zusters 

van onze Gemeente daar bij betrokken zijn.  

Initiatief zal vanuit onze Gemeente worden 

genomen met de wethouder t.a.v. betaald 

parkeren vanaf 1 juli. Er is overleg gaande 

of de ingangstijd aangepast kan worden. Dit 
geldt niet alleen voor onze Gemeente maar 

ook voor de andere binnenstadskerken. 

 

De verbouw van de Diaconie wordt nog besproken en verder worden de vaste 

agendapunten doorgenomen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.denhaagdirect.nl/betaald-parkeren-en-witte-raven-in-de-bomenbuurt/&ei=Z2-OVYCFBIS27gaWybto&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNH681p_C_Dbbxh4nxjg3s5p30_Eiw&ust=1435484347769360
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De vergadering wordt afgesloten om 21.45u met het gedicht “Ogen” van Czeslaw 

Milosz door ds Jacob Kikkert. 

 

Jantien Groeneveld 

Notulist 

Open Monumentendag  

Zaterdag 12 september 2015 

 

 
Evenals voorgaande jaren doet ook dit jaar onze gemeente mee met de Open 
Monumentendag, deze wordt gehouden op zaterdag 12 september. 

 

Het thema in Groningen is: ‘Kunst & Ambacht’ 
Met dit thema sluiten we aan bij het landelijk thema. Daarmee  staat zowel de 

kunst als het ambacht in en rond het monument centraal. Het monument is dé 

plaats waar kunst en ambacht samenkomen. Met het thema Kunst & Ambacht is 

er aandacht voor de architectuur zelf –moeder aller kunsten- en de toegepaste 
kunsten die daarin te zien zijn. In Groningen wordt op dit thema ingespeeld met 

programmaonderdelen waarmee het vak van de ambachten rondom 

monumenten in het zonnetje worden gezet, zoals het openstellen van 

werkplaatsen, restauratieateliers, opgravingen e.a. 

Wat dit voor de invulling van ons programma betekent is nog niet bekend. 

 
Onze Vermaning zet de deuren open van 10.00 – 16.30 uur. 

 

Maar deze dag kan natuurlijk niet zonder uw hulp als gastvrouw en gastheer! 

Daarom bij deze de vraag of u ergens op deze dag ca. 2 uur aanwezig kunt/wilt 

zijn om de gasten te ontvangen. Ik zie uit naar uw telefoontje of mailtje! 

 

Alvast bedankt en een hartelijke groet 
 

Tiny Spanjer 

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

 

 

 Geloven met je voeten 
 
Zaterdag 13 juni verzamelden wij 

ons op het parkeerterrein van 

voormalig Kamp Westerbork. Jacob 

opende deze etappe met het lezen 

van het gedicht OGEN van Czeslaw 

Milosz (1911-2004).  

 
Ogen 

Geachte ogen van me, het gaat niet 

best met jullie. 

Ik krijg van jullie geen scherpe tekening, en als er een kleur is dan is hij wazig. 

http://www.openmonumentendag.nl/index.php
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://basdekker.eu/beeldbank/displayimage.php?pid%3D53471&ei=zXGOVfuDBcGM7Abv54fYCQ&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNGSeLvmy5MpDFyIaOd9Ux4Bvq_dOQ&ust=1435484938475481
mailto:tin.spanjer@planet.nl
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En jullie waren een meute koninklijke jachthonden, waarmee ik vroeger uittrok in 

de ochtend. 

Trefzekere ogen van me, veel hebben jullie gezien, landen en steden, eilanden 

en oceanen. 

Samen begroetten we machtige zonsopgangen wanneer de weidsheid opriep 

over de paden te rennen, nog wat vochtig van de dauw. 
Nu is wat jullie zagen verborgen in mij en geworden tot herinnering of droom. 

Langzaam trek ik weg van de kermis van de wereld en merk bij mezelf iets als 

afkeer op, van de apenpakken, het kabaal, het tromgeroffel. 

Wat een opluchting. 

Alleen gebleven, met mijn beschouwen van de principiële gelijkheid van de 

mensen en het kleine zaadje van hun verschil. 
Zonder ogen, starend naar één licht punt, dat zich uitbreidt en dat mij ontvangt. 

 

- Met deze indrukwekkend woorden gingen we op pad en liepen de twee  

kilometer lange weg richting kamp. De tiende mei was ik er nog met de leden 

van de Broederkring geweest. Het zal nooit wennen, want elke keer horen en 

lezen we de namen van hen die nooit zijn teruggekeerd. De lichte regen die op 

ons neerdaalde gaf weer even dat unheimische gevoel. De doodlopende 
spoorweg aan het eind met de tekst uit Klaagliederen van Jeremia: “Wij konden 

over onze pleinen niet gaan, zij belaagden ons bij elke schrede…” De 

doodsdreiging, geen toekomst meer!  

Maar onze weg ging verder en nog wel in alle vrijheid. Opklaringen; een eerste 

zonnestraal… Gesprekken over hoe het toch allemaal heeft kunnen gebeuren en 

de link die gelegd werd naar de uitzichtloze situatie van mensen op de vlucht. 
Door een schitterend mooi landschap bereikten we Elp, waar op het terras 

heerlijke dranken, gebak en krentenwegge werd genuttigd. Nog vijf kilometer 

naar Westerbork waar we bij de oude Stephanuskerk deze etappe van het 

Jacobspad beëindigden. Nog even terug pendelen naar het parkeerterrein, waar 

afscheid werd genomen, met veel dank aan Jacob die ook nu onze goede herder 

was. 
 

Renze Pieter Yetsenga 

 

 

Zomervrijwilligers 
gezocht voor de 
Doperse Dis 

 

Op verzoek van veel van 

onze gasten gaat de 

Doperse Dis dit jaar ook 
in de zomervakantie 

gewoon door. In de 

zomer-maanden moeten 

daklozen immers ook gewoon eten. Dit betekent wel dat veel van onze 

vrijwilligers dan op vakantie zijn. Daarom zoeken wij dus vrijwilligers die in juli of 

augustus een keer willen helpen. Het gaat om dinsdag 21 juli en/of dinsdag 18 

augustus. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij van 17.30 tot 19.30 aanwezig 
zijn en het is ook  fijn als een paar mensen iets langer blijft om te helpen met 

opruimen en afwassen. Dus wil je een keer zinvol werk doen in een gezellige 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 

 
14 

omgeving met bijzondere gasten en leuke vrijwilligers meld je dan aan op 

dopersedis@gmail.com of neem contact op met Romkje Veenstra. 

 

Pijke Vossestein  

 

Opbrengst Mennomaaltijd 

 
Bij de Mennomaaltijd eten we niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor het 

goede doel. Het geld dat overblijft van wat de gasten betalen is dit jaar €247, 

12. 

We hebben met elkaar besloten dat dit geld gaat naar een project van 

Wereldwerk en Mennonite Central Committee (MCC). Het is de bedoeling om een 

container vol pakketten voor school en voor hygiëne te sturen naar Noord-

Afrikaanse en Syrische vluchtelingen. Deze pakketten kunt u zelf maken. Meer 
informatie staat in de Doopsgezind nl van juni. In onze Gemeente gaat Romkje 

Veenstra ook aan de slag met dit project. Dus als u mee wilt doen met dit mooie 

project dan kunt u haar ook benaderen.  

Het geld van de Mennomaaltijd zal gebruikt worden om een deel van de kosten 

van het vervoer van de container te betalen. 

 
Pijke Vossestein 

 

 

 

In Memoriam Cor Legger 
 

Op 22 april overleed ons oudste lid, zuster Cornelia Legger-Birza, Cor op de 

uitzonderlijke leeftijd van 98 jaar. Enige dagen daarna herdachten we haar hier 

op deze plek, samen met Tineke haar dochter, met haar familie, haar broers en 

zuster, hun kinderen en kleinkinderen. En velen uit onze gemeente. 

 
We zullen haar missen, zeker omdat ze zo trouw was aan onze gemeente. Ze 

heeft veel gedaan hier. Voor kinderen op de zondagsschool, als zondagsschool 

juf, voor bewoners van Gasthuis en Rusthuis, als voogdes zoals dat heette, die 

bewoners met raad en daad ter zijde stond, in de kerkenraad, en gewoon, of niet 

zo gewoon, als ouder lid, dat zo veel kon vertellen over hoe het was.. We zullen 

haar missen als vaste aanwezige hier in de vieringen, waar ze trouw was, tot op 
het allerlaatste, met slechts een onderbreking als het echt niet ging. Zoals ten ze 

longontsteking had, of was gevallen in haar huis met de harde stenen buitentrap, 

en ze langer in de Coendershof was. We zullen haar missen, zoals ook afgelopen 

zondag, toen we zo'n feestelijke dienst had met zoveel mensen die gedoopt 

werden en/of lid werden.  

 

Ik zei het nog vorige week, toen mijn ogen onwillekeurig naar de plek gingen 
waar ze laatste tijd zat, omdat dat een goede plek was met de rolstoel. En als 

mij zoiets gebeurt, heb ik altijd het idee, dat dat niet voor niets is, dat ik 

aanwezigheid nog voel. In ieder geval in mijn hoofd en hart. Ze zat hier dan, en 

bij mooie dingen trok haar gezicht. Een mengeling van verdriet en vreugde. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mcccanada.ca/contact&ei=ZHSOVdzUGYmnU6KPipAN&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGS-roDZhASYl-WmFtegxgpe2KHhQ&ust=1435485661106940
mailto:dopersedis@gmail.com
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Zoals ik ook benoemde bij haar afscheid. Zij had een door de oorlog getekend 

leven. Met het grote verdriet dat haar man Fre Legger, wiens naam gelukkig 

sinds enige jaren hier in de kerk vereeuwigd is en aanwezig, van haar 

weggevoerd werd, en vermoord is.  

 

Weduwe geworden op het moment dat het leven eigenlijk nog moest beginnen... 
Een groot verdriet dat haar vrolijke natuur tot zwijgen had gebracht. En met die 

vrolijke natuur, was het alsof alleen als er iets moois gebeurde, ze dat even wilde 

laten zien. Om te tonen hoe belangrijk het is om positief te blijven, terwijl dan 

alleen, en alleen dan, niet alleen de zon te zien was in haar gezicht, maar ook 

het verdriet mee naar boven kwam dat ze met de vreugde wilde beantwoorden. 

Alleen het verdriet ervaren was te moeilijk, alhoewel het voor Tineke, haar 
dochter wel belangrijk was geweest, om zo ook te kunnen delen in het verdriet 

dat ook haar raakte. Cor wilde Tineke beschermen, zoals alle moeders dat willen, 

en zeker moeders die alleen voor de taak van opvoeden staan, maar beschermen 

is ook afschermen, terwijl soms ook toelaten zo belangrijk is.  

 

In het afscheid kon ik gebruik maken van een interview van Cor, toen ons oudste 

lid, en Anna, mijn dochter, toen ons jongste lid. En het was bijzonder om te zien, 
hoe jaren overbrugd werden. In aandacht voor het gasthuis, in zorg voor de 

gemeente, in de lol van met doopsgezinde jongeren op pad zijn. Over liefde, en 

jongens, over Fre die prachtig muziek kon maken en een gangmaker was. 

 

Een voorvalletje was de manier waarop Anna vertelde hoe Cor haar bestraffend 

even toe kon spreken als ze stond te roken bij de uitgang van de kerk. Nadat ze 
er ooit wat van gezegd had, en ze het weer eens zag als ze in haar rolstoel naar 

buiten werd geduwd, stak ze dan heel onzichtbaar voor anderen, even een 

vingertje omhoog.. Ze vroeg in het interview dan ook of Anna nog rookte, en ze 

zei: Niet doen hoor! Maar het klonk niet boos of bestraffend, maar bezorgd, vol 

medeleven. Bij het voorbereiden van het afscheid had ik een zelfde ervaring bij 

Tineke, met suiker in de thee voor mij. En ik realiseerde me dat Tineke dat zelfde 
had. En hoe ze vanuit die zorg ook zoveel gedaan heeft voor haar moeder.  

 

De cirkel is daarmee rond. Cor is, naar wij hopen en geloven, en zoals we het in 

de viering ook uitdrukten met twee halve bossen bloemen die we bij elkaar 

brachten, een helft vanaf de kist naar de andere helft bij het portret van Fré, nu 

verenigd met haar echtgenoot Fré Legger, die ze zo aan haar zijde moest 

missen. Moge zij rusten in vrede.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.123rf.com/profile_gloriaolsy&ei=skyQVZO1Fo-y7QaGkjE&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNGKI0oxnUuv2ehskRBu55JToYvRRA&ust=1435606514224744


Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

 
16 

 

 

Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 5 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 12 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Mw. C. Boon-Themmen 
 

Zondag 19 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 26 juli 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 

 
Zondag 2 augustus 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 9 augustus 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. G. Hovingh 

 
Zondag 16 augustus 
10.00 Ds. A.J. Noord (Haarlem)  

 

Zondag 23 augustus 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 
Zondag 30 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 7 juli 

09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 

14.00 Theedrinken voor thuisblijvers 

in de Mikkelhorst. 

19.45 Kerkenraad 

In de vakantie vervallen de meeste 
activiteiten. Maar wie contact wil, 

kan 2 juni op de Mikkelhorst gezellig 

komen theedrinken vanaf 14.00 uur. 

 

Woensdag 12 augustus 

19.30 Redactievergadering 

 
Vrijdag 28 augustus 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

nu weer in de Dorpskerk 

 

 

 
 

 
 

 
 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mikkelhorst.nl/index.php?mact%3DNews,mb86a8,default,1%26mb86a8category%3DGeneral%26mb86a8number%3D25%26mb86a8lang%3Dnl_NL%26mb86a8moretext%3DKlik hier om verder te lezen...%26mb86a8pagenumber%3D6%26mb86a8returnid%3D15%26page%3D15&ei=sXWOVcSmBcKOU7-9odgO&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHNbHUlVWoumT4sHmIdboSOKOgtnA&ust=1435485965459838
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Kerkenraadsvergadering 2 juni 2015 
 
Op de voorjaarsledenvergadering hebben we met elkaar van gedachten 

gewisseld over ‘het bestaansrecht van de gemeente’. Waar sta je als gemeente 
in de samenleving als het gaat om verkondiging? Wat hebben we de wereld te 

bieden? Waar sta je voor als gemeente en hoe geef je dat vorm op het grensvlak 

van gemeente en wereld? Hoe vast zit je aan de gemeente, wat verwacht je 

ervan? Kan het anders? Moet het anders? Hoe? In de rondvraag meldde br. 

Hoekema: Het komende jaarthema (pelgrimage voor gerechtigheid en vrede) 

sluit aan op  dat van de Wereldraad van Kerken. Maar in Nederland wordt er 
m.u.v. de doopsgezinden en Quakers geen aandacht aanbesteed. Kunnen wij op 

plaatselijk niveau andere kerken uitnodigen dit gestalte te geven?  

 

Deze vragen waren aanleiding om br. 

Hoekema uit te nodigen voor een 

brainstorm over Pelgrimage van 
gerechtigheid en vrede* in het eerste deel 

van de vergadering (waar bovenstaande 

centraal stond). Dit meerjarig thema sluit 

aan op dat van de landelijke raad van 

Kerken. De vraag is: wat kunnen we 

lokaal met anderen met dit thema doen? 

De PKN besteedt landelijk nauwelijks aandacht aan dit thema.  Rooms 
katholieken maken geen deel uit van de Wereldraad van Kerken, maar een 

internationale oecumenische dialoog tussen rooms-katholieken en doopsgezinden 

mondde uit in het rapport  ‘Called Together To Be Peacemakers’ (Peter Nissen 

maakte deel uit van de delegatie die ook het  rapport opstelden, maar dit is niet 

echt bekend bij katholieken). Als doopsgezinden vinden wij het belangrijk dat 

over Pelgrimage van vrede en gerechtigheid  gedacht wordt en over een andere 
manier van leven.  Bij dit onderwerp kan gebruik gemaakt worden van de 

bijbelstudiegids van de GDB en andere handreikingen van de GDB en het 

inhoudelijke jaarboekje van de ADS (nog niet verschenen). Er kan hierover een 

gemeenteavond gehouden worden en wellicht een open avond (naar buiten 

gericht).  

 
Besloten wordt dit onderwerp voor de zomer op een open wijze in te brengen bij 

de predikanten en pastores van de Raad van Kerken in Haren, zodat er over 

nagedacht (gebroed) kan worden. Dit kan dan gespreksonderwerp zijn op de 

eerste bijeenkomst in september van predikanten en pastores in Noordlaren. Van 

belang is dat dit onderwerp breed gedragen wordt.  Br. A.A. de Vries, onze 

vertegenwoordiger naar de Raad van Kerken in Haren, voelt er ook voor met dit 

onderwerp (pelgrimage van gerechtigheid en vrede) wat te doen. Verder zal 
contact gezocht worden met de Raad van Kerken in Haren om hierbij haalbare en 

behapbare activiteiten te organiseren.  

 

De voorzitter dankt br. Hoekema voor zijn inbreng en zijn bereidheid om mee te 

werken met dit alles. 

Daarna volgen de gebruikelijke punten op de agenda (notulen, ingekomen post, 
terugblik) en doet ds. Van der Werf kort verslag over zijn korte retraite in een 

Grieks klooster. Pinksteren leeft daar niet echt. De gemeente zal er meer over 

horen.  

Op 7 juni preekt ds. Van der Werf in een gezamenlijke dienst met Roden en 

Eenrum in Eenrum over het thema van het Wereldcongres: Gaan met God. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bridgefolk.net/theology/colloquia/2007theology/&ei=p--OVca2JYT9UszEgNAK&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGFwtiuOD9OAQTgmfvoyEgJEhG9KA&ust=1435517181995758
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In de open ruimte in de dienst op 14 juni zullen de cheques van het oudpapier 
worden overhandigd door B. Koorn van de Raad van Kerken. Br. Nienhuis zal het 

project toelichten dat door Jan-Jacob Koorn is ingebracht: Bibliotheek bij de 

eerder gebouwde kleuterschool (een eerder doel van de oudpapieractie) in 

Bourkino Fasso. Een vertegenwoordiger van de Stichting Naar school in Haïti zal 

over het werk  (van Marijke Zaalberg daar)  vertellen. 

Hoewel er na herziening van het preekrooster op 14 juni dienst is in Haren met 
ds. Van der Werf, zal de zondagsschool niet aanwezig zijn; zij sluiten hun seizoen 

af in Bakkeveen. 

Op 21 juni kunt u mee op reis met de GDS. Op 28 juni is de start met de 

gezamenlijke diensten in het “Witte Kerkje”.  

Br. Nienhuis meldt dat er een nieuwe kleine cv-ketel besteld is (voor verwarming 

van Voorhof, hal en zondagsschool). De oude is afgekeurd (in het hart gebroken, 
gevaarlijke gassen komen vrij).  

De brandweer heeft de kerk op brandveiligheid gecontroleerd en laten weten dat 

de ‘groenverlichte bordjes’ waarop de uitgang is aangegeven niet meer voldoen. 

Ook dienen de zachtboardplafonds (in gang en toilet) te worden vervangen door 

gipsplaat (de plafonds in Voorhof en kerkenraadskamer zijn bij de verbouwing 10 

jaar geleden al vervangen).  
 

Br. Nienhuis doet kort verslag van de voorjaarsvergadering van de GDS 

(financiën en jaarverslagen). Jeugdwerker Y.Krol vertelde enthousiast over het 

jeugdwerk. Het was een goede vergadering. Na aftreden van br. Dukers is zr. 

Tine de Boer benoemd als voorzitter en Anne Geertje Hoekema als secretaris.  
  

Na verdeling van de huishoudelijke taken (er is in juni alleen dienst op 14 juni) 

sluit de voorzitter na de rondvraag om 21.30 de vergadering. 
   

Mads Haadsma 

 

* Het gaat niet om een Pelgrimage op de weg naar of voor Gerechtigheid en 

Vrede, maar het gaat om een weg van Gerechtigheid en Vrede. De weg is het 

doel, de enige weg naar gerechtigheid en vrede is een vreedzame weg, van 

eerlijke verhoudingen en oprechtheid. Met geweld bereik je geen vrede; geweld 
leidt ook niet tot rechtvaardigheid. Een goede verstaander hoort in dit thema een 

ouder motto terug: ‘Vrede is de Weg’. En dat is meteen de kracht van het 

thema: het zoeken naar wat vrede en recht dient is niet nieuw, alsof het vreemd 

is en van buiten wordt opgelegd. Het is tijd hier een nieuwe impuls aan te geven. 

(uit het begeleidend schrijven bij het jaarthema van de commissie van 

Geestelijke Zaken van de ADS).  
 

Uitnodiging thee drinken met de Zusterkring 

 

Een echte mooie zomer hebben we nog niet, maar misschien wel op 7 juli. Er 

zullen op dat moment weer veel mensen met vakantie zijn, maar er zijn altijd 

thuisblijvers. Met deze thuisblijvers willen we graag weer thee drinken en een 

babbeltje maken bij de Mikkelhorst, aan de Klaverlaan in Haren. 
We hopen dat het weer beter is als op 2 juni, toen toch 4 mensen gekomen zijn 

en we een gezellige middag hadden. 

We ontmoeten elkaar om 14 uur tot ongeveer 16 uur en neem gerust je vrienden 

mee! 

Mocht je vervoersproblemen hebben, dan even een telefoontje en we halen je 

op. (tel: 050-3093242 Gerbrig Rietema).  

Graag tot ziens op 7 juli. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.degoudenkoffieboon.nl/thee/&ei=mfKOVar8E-KE7gatxYOgCA&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNHTAPAiMRfQPey2GmtKZyTIdPO9XA&ust=1435517966136111
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Zusterkring 

 
Even een mededeling. 

Ons reisje, waarmee we altijd ons seizoen beginnen, is dit jaar gepland op 

woensdag 19 augustus. Voor in de agenda!!!  

Meer bijzonderheden in het volgende gemeenteblad. 

 

Groet, Ria Dijkman 

God, de hoogste waarde in ons leven 

 
Mensen in alle tijden stelden vragen: 

Is dit het nou? 

Gewoon: geboren worden, een tijdje leven hier op aarde en dan sterven? 

Is dat het? Zijn wij dáárvoor hier? 

Vaak is het leven mooi en goed. Mensen zijn gelukkig. 

Maar even vaak zie je ellende, rampen en verdriet. 
Is dát leven? 

Soms is het vreselijk en nutteloos. 

 

Wij, zo zeiden die mensen, wij kunnen niet geloven dat het leven zó is. 

Ons hart kan niet aannemen dat dit alles is. 

Er moet meer zijn dan dit alleen. 

Wij zien het niet, maar wij geloven wél dat het er is. 
Er is verlangen naar beter, naar hoop, liefde, vertrouwen, vergeving, trouw, 

nieuw begin, toekomst. 

 

En inderdaad, soms merk je dat. 

Toen ik moedeloos was, hielpen mijn vrienden me. 

Toen ik wanhopig was kreeg ik tóch weer moed, doordat mensen bij me kwamen 
en bij me bleven. 

Je kunt het lang niet altijd zien, maar het is er wel. 

Er is meer dan je kunt zien. 

En dat ‘Meer’ kreeg namen: Liefde, Hoop, Vertrouwen, Vrienden, 

Gerechtigheid, Erbarmen, Vergeving, Vrede….JHWH (= ik ben er ook nog. 

Ik ben dat ‘Meer’ dan er aan de buitenkant schijnt te zijn. 
Ik ben er voor jou.) 

 

Achteraf konden ze het aanwijzen: dáár was ‘Liefde’ in mijn leven. 

Dáár, toen hielp JHWH mij er door. 

En toen zeiden ze: 

Dáár willen we vanuit leven. 

Dáár kiezen we voor. Dat het kán. 
Dáár leven we op. Toe maar, je zult het zien…. 

Waag het maar; dat ‘Meer’, die JHWH is er. 

 

God, de hoogste waarde in ons leven. 

 

 
Tekst:  pater Dries van den  Akker SJ 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.heiligen.net/welkom_voorw.php&ei=NfOOVczvM6ep7AbJpK6oBw&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNHzYv7ClMGpu7OXrUhzffhdSsdWTQ&ust=1435518103314032
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Vermaningspad 14 mei 2015 
 
’s Morgens op tijd op pad, de auto in Sneek 

geparkeerd en op de fiets verder naar Ijlst, 

waar om 10 uur de start plaatsvond. 

Ijlst, een mooi stadje met een mooie 

vermaning. We waren inderdaad om 10 uur 

op pad. Terug richting Sneek en noordelijk 
om het Snekermeer, richting Joure. 

Schitterende route, maar het weer viel wat 

tegen. Volgens het weerbericht kon er in het 

zuiden van het land wat regen vallen, maar noordelijk van het Snekermeer viel 

er ook nog wel een spatje. 

Bloeiende bermen en boten op het water, een mooie tocht! 

En de vermaning kregen we vanaf het water; eerst kwam er een boot voorbij 
met als naam Vaya con Dios (ga met god), daarna kwam de Esparansa voorbij 

(hoop) en of dat nog niet genoeg was lag er 150 meter verderop een schip met 

de naam Deo Volente (als god het wil). 

Halverwege stonden er twee dominees 

die het met ons wilden hebben over 

wegen. Die heb ik een compliment 
gemaakt voor het regelen van die boten 

met die inspirerende namen. En we waren 

het er wel over eens dat er meerdere 

wegen naar Pingjum/Witmarsum leiden. 

En dat het misschien een goed idee is om 

eens een keer een andere weg te kiezen. 

Niet over bakboord, maar over 
stuurboord! We zijn voortdurend bezig 

het net te vergroten, de mazen te verfijnen, maar het net moet naar de andere 

kant. 

In Joure was er heerlijke soep en veel gezelligheid en dus moesten we nog even 

doortrappen om op tijd in Sneek te zijn. Wat 

geeft het een kick om weer eens in een 
stampvolle vermaning te zingen. 

Gelukkig hoefden wij niet meer terug naar 

Ijlst, onze auto stond al in Sneek. 

Omdat wij op een gegeven moment even 

van de route zijn afgeweken hadden wij  59 

km op de teller staan. We hebben van elke 
km genoten.    
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Anco de Vries 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

12 april 2015 Organisatie Wereldcongres Jongeren   €  119,70 

19 april 2015 Adoptiekinderen     €    36,60 
26 april 2015 Kinderherstellingsoord Siloam, Curacao €    69,50 

  3 mei 2015 Doopsgezind WereldWerk    €    32,40 

 10 mei 2015 Doopsgezind WereldWerk    €    50,40 

17 mei 2015  Algemene Kamp Commissie   €    28,70 

24 mei 2015  Doopsgezinde Zending    €    29,00 

31 mei 2015  Doopsgezinde Zending    €    50,46 

14 juni 2015  Algemene Kamp Commissie   €    56,62  
 

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

betreffende doelen worden overgemaakt.   

 

Buitendag GDS in Gieten 
 

Op zondag 21 juni was de buitendag 

van de GDS in de Veenhof in Gieten. 
Met ongeveer 100 zusters en broeders 

en een paar kinderen uit 11 gemeenten 

hebben we een virtuele busreis 

gemaakt langs alle gemeenten in 

Groningen en Drenthe. Bij elke gemeente stonden we even stil: wat is er de 

moeite waard aan de gemeenten om uit te stappen en naar binnen te gaan. 
Mooie verhalen van 

vaak kleine gemeenten 

maar nog vol leven, 

geloof en activiteiten. 

Al die dingen werden 

op ansichtkaarten geschreven. Elke gemeente kreeg een 

koffertje mee met een ansichtkaart van elke gemeente. 

Dit om in je eigen gemeente te delen, er van te 

vertellen maar ook om eens te denken, kom we gaan 
eens bij een andere gemeente langs want die heeft wat 

leuks of interessants te doen! 

Nadat de busreis bij de eindhalte was aangekomen was 

het tijd voor ontmoeting. Helaas werkte het weer toen 

even niet mee. Maar overal waren tafels gezet waar 

men aan kon zitten. We eindigden met een heerlijk 
lunch buffet. Waarna ieder weer per busje, auto of fiets 

naar huis ging. 
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Wie weet waar de GDS bus ons volgend jaar brengt! De datum is in ieder geval 
al wel bekend: 19 juni 2016. 

 

Anne-Geertje Hoekema 
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Orgelconcert in Sappemeer 
 

De restauratie van het Lohman-orgel (1855) in de doopsgezinde kerk in 

Sappemeer is onlangs voltooid. Ter gelegenheid daarvan geeft de 
Japanse organiste Yukiko Yamada een concert in onze kerk. Zij is in 

haar land en ver daarbuiten wereldberoemd. Zo heeft ze onder meer 

concerten gegeven in Polen, Zwitserland, Engeland, Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Kroatië, Zuid-Korea, China en Rusland. In het 

laatstgenoemde land heeft ze onlangs een tournee langs zeven steden 

afgerond met een TV-optreden. Daarnaast heeft ze vele prijzen 
gewonnen, onder andere een eerste prijs bij een Barok muziek festival 

in Lucera (Italië) en heeft ze gespeeld op een ‘International Baroque 

music festival’ in Beijing. 

 

Het concert vindt plaats in de doopsgezinde kerk in Sappemeer, 

Noorderstraat 53  

 

Op zondag 2 augustus  

 
Aanvang: 15.00 uur  
 

De opbrengst is, op verzoek van Yukiko, bestemd voor de slachtoffers van 

de aardbevingsramp in Nepal. 

 
Hartelijke groet, 

Jacqueline Smits 

 

 

 

Waarderende gemeenteopbouw 
in het komende winterseizoen 
 

Over waarderende gemeenteopbouw 

Het komend winterseizoen zal aandacht besteed worden aan wat 

inhoudelijk nodig en wenselijk is voor onze gemeente in de toekomst. De 

bedoeling is, zoals u al heeft kunnen lezen in de vorige uitgave van het 

Gemeenteblad, om dit te doen aan de hand van een methode die 

omschreven wordt als 'waarderende gemeenteopbouw’ en waarop we 

onze verhalen over God en de gemeente  met elkaar kunnen delen. Chris 

't Mannetje, docent aan de Fontys hogeschool voor theologie 

levensbeschouwing te Utrecht, is een van de mensen die deze methode  
om waarderend te kijken, door te vragen naar het positieve en te dromen, 

heeft ontwikkeld voor kerkelijke geloofsgemeenschappen. Een jaar 

geleden was hij de inleider op een studiedag in Fredeshiem voor 

doopsgezinde  predikanten en kerkraadsleden uit Friesland, Groningen en 

Drenthe en liet de aanwezigen op inspirerende wijze kennismaken met 
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deze methode. Hieronder volgt een interview met hem dat enkele jaren 

geleden is verschenen in het Christelijk Weekblad. 

 

Jacob Kikkert 
 

 

Interview - De focus moet liggen op wat er goed gaat, niet op de 

problemen 

 

Het is bijna een Pavlov-reactie. Als dingen niet goed gaan, probeer 

je de problemen die daaraan ten grondslag liggen op te lossen. 

Maar wat als je het anders aanpakt, zegt de initiatiefgroep 

Appreciative Inquiry van de oecumenische stichting Leve de Kerk. 

Concentreer je op wat wel goed gaat, en neem dat als 

uitgangspunt. 

 
Chris ’t mannetje, docent aan de Fontys Hogeschool Theologie en 

Levensbeschouwing heeft al een paar jaar ervaring met Appreciative 

Inquiry, of de weg van het waarderend opbouwen. Behalve voor 

teamleiders en directeuren van scholen is de methode ook heel geschikt 

voor pastorale teams, kerkelijke gemeentes en parochies, vindt hij. 

 

In de kerk is uitgaan van het probleem heel gebruikelijk. “In een artikel in 

een parochieblad dat ik onder ogen kreeg stond bijvoorbeeld: ‘Als u om u 

heen kijkt en al die lege plekken en grijze hoofden ziet….’ Inplaats 

daarvan kun je ook vragen; ‘Waarom bent ú hier? Lat die motivatie ook 

aan anderen zien.’ dat is een heel andere insteek dan uitgaan van het 

negatieve.” Op het eerste gezicht lijkt de methode misschien nogal intern 

gericht, maar dat is schijn, zegt ’t Mannetje. “De link naar buiten is er al. 
Kerkleden zijn nooit alleen maar bezig in de kerk, ze hebben ook hun werk 

en andere contacten, en ze doen voor een groot deel juist dingen buiten 

de kerk.”Bovendien blijkt dat je daar, al doende, vanzelf bij uitkomt, is 

zijn ervaring. De methode brengt dynamiek waardoor er meer dingen 

gaan veranderen dan alleen dat waarmee je begon. Het is een andere 

manier van kijken. Deelnemers aan een cursus Appreciative Inquiry gaan 

eerst an wat volgens hen de essentie is van een vitale gemeente. Die 

essentie is op dat moment al in hun gemeenschap te vinden, is de 

overtuiging van ’t Mannetje. “De sporen van God zitten al in de 

werkelijkheid”. De vraag is vervolgens: wat werkt en waarom werkt het 

daar?  En hoe kunnen we het laten groeien? 

 
Mopperen 

Vaak hebben mensen geen oog voor het positieve dat er al is. Als 

voorbeeld noemt hij 45 pastores die allemaal te maken hadden met 

schaalvergroting van hun parochies. “Daar konden z heel goed over 

mopperen, tot ik vroeg wat heeft die regiovorming jullie dan opgeleverd? 

Toen hoorde ik enthousiaste verhalen. Veel mensen ontdekken dat ze 

eigenlijk slachtoffergedrag vertonen en de verantwoordelijkheid voor wat 

er niet goed gaat bij anderen leggen. Als je dat doet hoef je zelfs dus niets 

te veranderen. Maar met Appreciative Inquiry begin je bij jouw eigen 

verhaal en zit je er midden in.” 
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Voor sommige mensen is Appreciative Inquiry een brug te ver. “Mensen 

met een allergie voor ‘Tsjakkaa!’ moeten een grote stap zetten. Eigenlijk 

is Appreciative Inquiry een afgeleide van positief denken. Het kan 
natuurlijk ook dan best lukken Ik heb een vice-voorzitter van een 

kerkbestuur meegemaakt die al aan het begin van de dag uitriep dat het 

wel erg Amerikaans was. Maar aan het eind van de dag was hij overtuigd 

van de werkwijze van Appreciative Inquiry. Het resultaat van de dag had 

driemaal zijn verwachtingen overtroffen, zei hij.” 

 

Anderen zitten zo vast in een moppercultuur dat ze het niet lukt om te 

schakelen. Een andere valkuil is probleemoplossend denken. Dat moet je 

juist niet meer doen bij Appreciative Inquiry. Een negatieve benadering zit 

ons in et bloed, denkt ’t Mannetje. “Petrus zegt: ‘Wij zijn geroepen om te 

getuigen van de hoop die in ons is’. Dat geeft al aan dat et niet 

vanzelfsprekend is om uit te gaan van de hoop.” 
 

Eerder verschenen in het Christelijk Weekblad, door Ineke Evink 
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Juni 2015  

Noodoproep aan alle kerken in Groningen,  

        Haren en Ten Boer 

       U ZEGT TOCH GEEN NEE TEGEN DE VOEDSELBANK? 

      VOEDSELBANK STAD GAAT TEKORTEN AANPAKKEN! 
 

TEN OPZICHTE VAN 2012 IS HET AANTAL HUISHOUDENS DAT EEN BEROEP OP DE 

VOEDSELBANK DOET IN DE STAD  VERDUBBELD! RUIM 2100 MENSEN WORDEN WEKELIJKS 

VAN VOEDSEL EN NONFOOD VOORZIEN. DE VOORRADEN ZIJN NU ZO GERING DAT HET 

BESTUUR EEN ACTIEPLAN HEEFT OPGESTELD DIE ER IN VOORZIET DAT ER STRUCTUREEL 

MEER VOEDSEL MOET BINNENKOMEN. LUKT DAT NIET DAN MOETEN INGRIJPENDER 

MAATREGELEN OVERWOGEN WORDEN. HET BESTUUR HEEFT ER ECHTER ALLE 

VERTROUWEN IN DAT  OOK DE KERKEN HUN MEDE-BEWONERS NIET IN DE KOU LATEN 

STAAN. VEEL KERKEN DOEN AL VOLOP MEE EN DAAR ZIJN WIJ ZE UITERST DANKBAAR 

VOOR! 

 

De VBG wil graag dat er wekelijks 2-3 warme maaltijden bereid kunnen worden en dat kinderen niet 

met een lege maag naar school hoeven gaan. Wij willen dat deze grote groep van nu al ongeveer 

2.100 mensen, waaronder 600 kinderen,  zich in ieder geval geen zorgen over eten hoeven te maken. 

Hun leven zit vaak al vol met problemen.  

 

Het bestuur van de VBG wil met een tienpuntenplan de voorraden structureel aanvullen. 

 

1. Uit de eigen reserves zal voor een flink bedrag voedsel worden ingekocht. 

2. Kerkgangers wordt gevraagd om iedere zondag een houdbaar product mee te nemen of 

een financiële bijdrage te doen om daarvoor houdbaar voedsel te kopen.  

3. Er komen meer inzamelacties bij de supermarkten in Groningen, Haren en Ten Boer. 

4. We vragen winkeliers om geldpotjes op de afrekenplaatsen te mogen zetten. 

5. Er worden collecteacties overwogen bij evenementen. 

6. Ook worden bijdragen gevraagd bij serviceclubs in de stad. 

7. Via bedrijven, instellingen, maar ook bij particulieren vragen we om maandelijks een klein 

geldbedrag aan ons over te maken: vele kleintjes, maken immers veel geld) . Van deze 

opbrengsten kunnen we nieuwe voorraden aanleggen. 

8. Via de Social Media vragen we om producten te brengen, zelf inzamelacties te houden en 

regelmatig een klein geldbedrag over te maken. 

9. We vragen de restaurants om ook deze zomer weer een actie te houden. Vorig jaar leverde 

het initiatief van “De Oude Wacht” en “Boven Jan” maar liefst € 8.000 op en veel voedsel. 

10. We vragen enkele fondsen om ons financieel te ondersteunen om van dit geld voedsel te 

kunnen kopen. 

       
  U ZEGT TOCH GEEN NEE TEGEN DE VOEDSELBANK? 

 

Meer informatie: Ulfert Molenhuis, voorzitter VBG  T 06 55737657 

 

 

 
 

  



Algemeen 
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Stichting Groningen-Jabalya organiseert op 
 

vrijdag 3 juli 

 

presentatie over misdaden tegen kinderen    
       tijdens de Gaza-oorlog* 

door  Ivan Karakashian en Brad Parker (DCIP) 

 

Waar: Activiteitencentrum de Holm, Folkingestraat 9B, 9711 JS 

Groningen tijdstip: 20 uur 
 

Extra: na de pauze verslag van bezoek aan Gaza van bestuurslid Jan Keulen 

 

 

 

Toelichting 
Op vrijdag 3 juli zullen Ivan Karakashian en Brad Parker, twee deskun-digen van 

Defence for Children International afd. Palestina, naar Gro-ningen komen om hun 

rapport over de schending van kinderrechten tijdens de operatie Protective Edge 

(de Israëlische aanval op Gaza vorige zomer) te presenteren. Daarbij zullen zij 

concrete gevallen, zoals met de Betunia Boys, uit de doeken doen.  

Defense for Children International Palestina (DCIP) is een onafhankelijke 

Palestijnse kinderrechtenorganisatie die zich richt op het verdedigen van 

de rechten van kinderen in de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-

Jeruzalem, en Gaza. Al meer dan 20 jaar onderzoekt en documenteert 

DCIP ernstige schendingen van de rechten van het kind en klaagt zij de 

verantwoordelijken aan. Ongeacht of dit de Israëlische dan wel de Pale-

stijnse autoriteiten zijn. Bovendien biedt DCIP juridische hulp aan 

Palestijnse kinderen in nood. 

 

*Het onderzoek is te vinden op:  
http://www.dci-palestine.org/operation_protective_edge_a_war_waged_on_gaza_s_children 
 

 

 

__________________________________________________________________ 
 

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door 

 

  
 
  



Algemeen 
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Koffie       met een 
verhaal.. 
 

Laatst sprak ik een Groninger die zijn stad hard zag veranderen de laatste 20 

jaar. 

 

Wat is de bevolking gegroeid, en hoeveel zijn daarvan niet studenten uit alle 
windstreken. Op de fiets, lopend, wonend, op een bankstel in de tuin, massaal 

het Noorderplantsoen bevolkend, overal kom je ze tegen. Met een tasje 

boodschappen van de Albert Heijn op zondag, of bij de deur om een koel kratje 

bier in ontvangst te nemen van een busje dat alleen met dat doel door de stad 

rijdt! En naast die grote groep nieuwe Groningers, zijn er de Groningers die ooit 

bleven hangen, of er al vanaf hun geboorte wonen, al dan niet begonnen in 
Huize Tavenier.. En die twee groepen Groningers leven meestal wat langs en 

naast elkaar. En op zich is dat eigenlijk best jammer. Immers onbekend maakt 

onbemind! Wij hebben als doopsgezinden een hofje, een gasthuis zoals dat heet, 

en als het dan over 'de studenten' gaat die er ook wonen, dan gaat het over de 

vrees van veel kapotte fietsen die de stoep versperren, herrie in de nacht, of 

gebrek aan gemeenschapszin.  

 
Maar dat wordt heel anders, als er een ontmoeting is. Dan leer je elkaar kennen, 

en dan zijn studenten mensen, jongeren, of zelfs kinderen, die vriendelijk 

kunnen zijn, behulpzaam, en: 'Ach, wij zijn ook jong geweest...'. Bij zonder is 

dat een gemeente, een kerk, ondanks de meestal wat ongelijke verhouding oud 

en jong van de laatste jaren in de meeste kerken, een plek aar generaties elkaar 

ontmoeten. Ook in de Martinidiensten, waar in de zoektocht naar toekomst, het 
feit dat jonger en ouder elkaar daar tegen komen als waardevol punt werd 

gezien! Ook in mijn eigen doopsgezinde gemeente is het contact tussen oud en 

jong waardevol. Want ook al leren jongeren van nu niet meer van ouderen hoe 

de telefoon werkt, hoe het leven in  elkaar steekt, dat kunnen ze nog steeds van 

hen leren.  

 
En daarom is het jammer, dat er niet meer verbinding is tussen jong en oud in 

de stad!  En daarom wil ik dat meer organiseren. Ik denk aan een koffie en 

theemiddag, waar studenten schenken, en iets lekkers gebakken hebben. Zij 

hebben mensen gehaald en leveren het handwerk. En de ouderen? Zij leveren 

hun verhaal, hun levenservaring!  

 

'Koffie voor een verhaal' !! Ik zie het voor me: een gesprek over hoe je zuinig 
aan moet doen, als je geld op is aan het eind van de maand.. Of: hoe gaat dat 

met de liefde? Is geluk het allerbelangrijkste  in het leven? En wordt je altijd wat 

je ooit verwachtte te worden? Ik kan heel wat dingen bedenken, waar ik het over 

zou hebben.. Maar waarschijnlijk hoef ik dat niet eens te organiseren..  

 

Ben je jong en wil je meedoen? Heeft u een idee waar we heen zouden kunnen? 
Ik hoor het graag! 

 

Ds. Geert Brüsewitz  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vechtgenoten.nl/activiteit/wij-zijn-open/&ei=VEmQVbznJIit7gagxJ3IBg&bvm=bv.96783405,d.ZGU&psig=AFQjCNHnDsX4wXFt6v8MPnn3TUdtJ2bXow&ust=1435605662909685


 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 

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

andere momenten kunt u mij thuis 

treffen of een boodschap inspreken.  

(In dringende gevallen buiten de 
vakantie kunt u ook bellen met 06 

54296082) e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl 

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

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

Ook op andere momenten kunt u mij 

thuis treffen of een boodschap 

inspreken. In dringende gevallen buiten 
de vakantie kunt u ook bellen met 06 

51516030.  

E-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 
Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 
tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 
tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnr. NL93TRIO0198450664 

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 

(bereikbaar maandag t/m donderdag 

9.00-17.00 uur).    Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 

 

Lay-out 

Frans Riepma 

 

Druk / verspreiding 

Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen 

 

 

 

 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  
06 305 25 130 Julianalaan 14, 9285 NB 

Buitenpost 

 

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

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 

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

Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 
10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 

Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 
Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 

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 19 augustus 2015.  

Kopij (alléén als Word-document en 
b.v.k. in Verdana, pt. 11)  

inleveren vóór 12 augustus 2015 bij 

de respectievelijke redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  

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

tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 

jmtuinstrawinkler@gmail.com 

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 
9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 
Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 

J.C. de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ 

Haren, tel. 050 - 5348227, 
jantienadurksz@home.nl 
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