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Vacare ..            Ontlediging in de vakantie   
 

Leeg worden...  even niets .. de stilte... het geluid van een bos in de avond, van  
de zee... de mensloze leegte van een uitzicht, aangekomen op de top van een 

berg. 

Een verlangen dat zich door sommigen enigszins laat vervullen in de tijd van 

zomer en vakantie. Terwijl anderen door fysieke of andere beperkingen dat niet 

kunnen.. 

Een angst tegelijkertijd ook voor hen, die het gebrek aan regelmaat en 

vertrouwdheid, het gemis aan gezelschap en de oorverdovende stilte van de 
eenzaamheid verafschuwen... 

 

En ambivalentie tenslotte voor hen die nooit juist de keuze kunnen maken: 

verlangen naar de leegte als het leven te gevuld is, maar je in de leegte met het 

gebrek aan invulling geen raad weten! Of de ambivalentie van het eigenlijk niet 

zo leuk vinden, terwijl ieder ander dat blijkbaar wel vindt... Dink, mijn vrouw, 
woonde in haar jeugd op een flat, waar een van de buurjongens elke dag 

gehaald werd voor zijn werk, zijn dagbesteding in een sociale werkplaats. Als het 

vakantie was stond hij uren op de galerij, iedere passant toeroepend: Ha lekker 

vakantie, ik heb vrij... terwijl hij tegelijkertijd verlangend uitkeek naar het busje 

dat niet kwam.. 

 
Van het Latijnse werkwoord vacare komt onze vakantie, net als het begrip van 

de afgesloten leegte, het vacuüm. Terwijl de meesten van ons het woord 

vakantie positieve beelden geeft, is het met vacuüm anders. Er is zelfs op 

verschillende terreinen zoiets geformuleerd als de 'vrees voor het lege', de ' 

horror vacui ' 

 Wikipedia vermeldt dat de term in verschillende betekenissen wordt gebruikt: 

 In de natuurkunde van de Oudheid en de Middeleeuwen werd de term 
gebruikt voor het verschijnsel dat de natuur de leegte schijnt te 

verafschuwen: op een plekje onbedekte grond zullen al gauw planten 

verschijnen en een leeggezogen vat vult zich onmiddellijk weer met lucht. 

Deze hypothese gaat terug op Aristoteles. Dat het vacuüm wel degelijk 

bestaat, werd bewezen door een beroemd experiment van Evangelista 

Torricelli, uitgevoerd in Florence in 1644. 

 In de filosofie staat horror vacui voor de onzekerheid van de mens, die niet 

kan leven met twijfel en onzekerheden en niet ingevulde vraagtekens. 

Volgens deze redenering probeert de mens op elke vraag een passend 

antwoord te vinden en voor alles een verklaring te zoeken. 

 In de beeldende kunst staat horror vacui voor het verschijnsel dat 

kunstenaars elk leeg plekje opvullen, bijvoorbeeld met 
kleine ornamenten. Kretenzische vazen zijn een voorbeeld hiervan. 

 

Als we naar geloofstaal kijken is het beeld ook wat dubbel. Ledigheid is des 

duivels oorkussen... Als er leegte is, ligt het kwaad op de loer, dat dan weer een 

hele gevulde verkeerdheid kan veroorzaken. Wij zijn legioen geeft een boze 

geest Jezus als antwoord als naar zijn naam gevraagd wordt.  

 
Vaak is er ook spraken van een leegte, die door het goede gevuld kan worden. 

Vervuld, gevuld met het goede van God. Leegte is de afwezigheid van God. 

Tegelijkertijd is de stilte, die wij verbinden met leegte, veel positiever ingekleurd. 

De stilte is geen Godverlatenheid, maar juist kans en ruimte voor het toelaten 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothese
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli
http://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1644
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Twijfel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ornament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Grieks_aardewerk
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van het goddelijke. Stilte is verbonden met het gebed, met de afzondering, die, 

ontkomen aan de kakofonie van de wereld, opnieuw laat ontdekken en horen 
waar het nu echt om gaat..  

Als ik deze dingen op me laat inwerken, ontstaat er een helder beeld. Leegte is 

geen doel op zich, zo ook stilte. Hoe fijn, of hoe bedreigend soms ook, het zijn 

poorten naar een nieuwe, andere dynamiek. Er is het gevaar van de 

zelfgenoegzaamheid, of het tot niets komen, en in een ander uiterste het gevuld 

worden met narigheid. Maar er is ook de zegen van het ontsnappen aan een volle 
agenda met al te belangrijk geworden onvermijdelijkheden, en de oefening van 

de leegte en stilte die weer ontvankelijk maken voor waar het echt om gaat..  

Barbara, mijn jongste dochter, had bij haar doop, in haar belijdenis een zinsnede 

uit het oude lied van het Broederschapshuis Elspeet, nu Mennorode: 'Daar heerst 

de vrede, daar wordt Gods stem gehoord'.   

 
Vacare kan zijn: stil en leeg worden, opdat er weer ruimte ontstaat voor het 

begrijpen van Gods bedoeling met ons leven. Dat kan overal, maar niet voor 

iedereen op dezelfde manier, en er zijn valkuilen..  

 

Ik was er weer even, de afgelopen dagen, in de stilte van de camping op 

Mennorode. En af en toe werd mijn stilte uitgedaagd door uitgesleten paden en 

nostalgie. En soms door de onbegrijpelijke elektronische gebedsherrie van een of 
andere oosterse sekte, die de stilte van Mennorode vermorzelde met hun 

zoektocht naar een godverlaten ik. 

 

Geert Brüsewitz  
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Toen kwam hij tot zichzelf 

 

Misschien komen we het allemaal weleens tegen, de opvatting dat het lid zijn 

van een kerkelijke gemeente eigenlijk iets is voor zwakke of bejaarde mensen.  

 
Mensen die sterk zijn en wat willen bereiken in hun leven, hebben zoiets als 

geloof niet nodig, die kunnen zichzelf wel redden.  Ga maar een willekeurige kerk 

binnen en je vindt overwegend vrouwen en oude mensen, wordt er ook wel 

gezegd. 

 

Buitenkerkelijken kunnen zo een vertekend beeld krijgen van de kerkelijke 
gemeente. 

 
 

En geeft de bijbel zelf eigenlijk geen aanleiding om zo te denken? 

Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15:11.  

Typisch een voorbeeld van een man die aan lager wal raakt en als hij het 

helemaal niet meer ziet zitten, dan is daar de religie, die helpt hem erdoor. 

We lezen immers hoe deze jongste zoon zich pas bekeert als hij zich geen raad 

meer weet en zijn maag moet vullen met afval dat voor vàrkens bedoeld is. 

 
Maar toch …. 

 

Er staat in de gelijkenis niet: toen hij midden in de ellende zat, toen kon hij het 

leven niet meer aan en vluchtte naar God.  

Er staat daar een bijzonder zinnetje – tóen, tussen de varkens – toen alles hem 

bij de handen was afgebroken, toen kwam hij tot zichzelf. 
Eigenlijk staat er een woord dat ‘wakker worden’, ‘uit verdoving ontwaken’, ‘weer 

tot de werkelijkheid terugkeren’ kan betekenen. 
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Toen ineens brak de waarheid door van wat hij al die tijd verdrongen had. 

 

Mensen als Freud, Marx of Nietzsche zeggen dat een gelovig mens droomt, in 

een irreële wereld leeft en zich aan een illusie overgeeft. 

Kijk maar naar de verloren zoon uit de gelijkenis, hij vlucht in een andere 

werkelijkheid als de nood hoog is. Hij wás realist, maar nu vlucht hij in een 
droomwereld. 

 

Jezus vertelt het omgekeerde. Hij zegt: éérst was de man op de vlucht, leefde in 

een roes, nú wordt hij wakker en ziet hoe dat uitgaansleven een 

schijnwerkelijkheid was. Een wereld zonder liefde. Vriendschap zonder grond. 

 
Ineens dringt de realiteit tot hem door: ik heb alles wat mijn vader me gaf, 

verspeeld. 

Nu hij alles kwijt is, beseft hij de waarheid van zijn leven. 

Zolang hij zijn geld gebruikte puur voor genot en plezier, tóen was hij op de 

vlucht. 

Tot inkeer, tot geloof komen wordt hier geformuleerd als ‘tot zichzelf komen’. 

‘Toen kwam hij tot zichzelf’. 
 

Tot geloof komen valt niet samen met vluchten en een irreëel mens worden. 

Wie tot geloof komt, dringt pas goed tot zichzelf door, wordt wie hij/zij eigenlijk 

is, wordt zoals hij/zij bedoeld is. 

 

Geliefd worden door de Vader, dat is het fundament en de grond van het 
bestaan. 

 

Heleen Kieft-van der Sande  

 

 

  

http://suzanneklemann.files.wordpress.com/2012/10/kerk1.jpg
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Kerkdiensten                          
en activiteiten 

  

 
 

 

Zaterdag 26 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 
Zondag 27 juli 

10.00 uur Oecumenische 

Zomerdienst bij de Evangelisch- 

Lutherse gem., Ds. S. Freytag 

 

Zaterdag  2 augustus 

14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 3 augustus 

10.00 uur Oecumenische 

Zomerdienst bij de Evangelisch- 

Lutherse gem., Ds. S. Freytag 

 
Dinsdag 5 augustus 

19.00 uur Vreemdelingen 

Herbergen en hongerigen spijzen 

Rond het Feest van de Heilige 

Transfiguratie 

Zie zomerprogramma 

  
Zaterdag 9 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag  10 augustus 

14.00 uur  Oecumenische 

Zomerdienst in de 
Remonstrantse Kerk 

Ds. L. Lijzen  

 

Dinsdag 12 augustus 

10.00 uur Remonstrantse kerk 

De zieken bezoeken 
Zie zomerprgramma 

 

Zaterdag 16 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 17 augustus 

10.00 uur Oecumenische 
Zomerdienst in de  

Remonstrantse Kerk 

Ds. L. Lijzen  

 

woensdag 20 augustus 

redactievergadering 

 

woensdag 20 augustus 
17.00-19.00 uur 

Zomerbijeenkomst in het 

Mennohuis voor alle gemeenteleden 

 

Zaterdag 23 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 24 augustus 

10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

 

Maandag 25 augustus 

19.30 uur Doopsgezind koor 
 

Zaterdag 30 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 31 augustus 

10.00 uur Buitendag & 

startzondag 
 

ADRESSEN - zomerprogramma 

 

Doopsgezinde Kerk 

Oude Boteringestraat 33 

 
Evangelische Broedergemeente 

Fonteinkerk, Eikenlaan 255 

 

Evangelisch-Lutherse Kerk 

Haddingestraat 23 

 
Nieuwe Kerk 

Nieuwe Kerkhof 1 

 

Oud Katholieke Kerk 

Witte de Withstraat 2a 

 

Remonstrantse Kerk 
Coehoornsingel 14 

 

Russisch Orthodoxe kerk 

Ganzevoortsingel 2 

 

Sint Jozefkathedraal 
Radesingel 4 

 

Pepergasthuiskerk 

Pepergasthuisstraat 21-29 
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Oecumenisch Zomerprogramma 
van de binnenstadskerken 
 

 De zeven werken van Barmhartigheid 
 

Deze zomer organiseert een aantal Groningse kerken weer 

verschillende activiteiten en bijeenkomsten in de stad. 

 

Ons  doel is om met een aansprekend zomerprogramma 

over de  grenzen van de eigen gemeenschappen heen te 
kijken en belangstellenden van buiten de kerken een 

inhoudelijk aanbod te doen. 

 

De laatste jaren sluiten zich steeds meer kerken aan, zodat het aanbod groter 

en gevarieerder is geworden. Dit jaar is gekozen voor  

 
         'De zeven werken van Barmhartigheid'.  

 

In een tijd waarin samenleven onder spanning staat, en ook in onze stad grote 

groepen zijn aangewezen op de voedselbank, terwijl ouderen en anderen in een 

isolement dreigen te raken, is het elkaar dienen zeer actueel. Zeker ook als een 

belangrijke uitdaging voor geloofsgemeenschappen. Op allerlei wijzen zal deze 

zomer dit thema in de verschillende kerken vorm gegeven worden! Daarnaast 
staan De zeven werken van Barmhartigheid  centraal in de gezamenlijke 

vieringen en de vieringen van de Nieuwe Kerk 

Alle diensten en vieringen van de deelnemende kerken zijn in deze folder 

opgenomen. 

 

U bent van harte welkom. 
 
 

Collectedoel bij de gezamenlijke diensten   

                                                                                                           

  
 
Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met een levensbedreigende 

ziekte. Make-A-Wish Nederland, voorheen Doe Een Wens, bestaat al 

sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen 

en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. 
 

Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst, zorgen en 

ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de 

zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn in 

plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en 

energie voor de toekomst. 
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Activiteiten 

 
29 juli- De doden begraven   

                   

10.00 uur Nieuwe Kerk  

  
Aan de hand van de geschiedenis van het voormalige kerkhof rond de Nieuwe 

kerk zal ds. Evert Jan Veldman vertellen over het belangrijke werk van de ‘doden 

begraven’  en wat daarbij kwam en komt kijken. 

 

 

30 juli-Jacobuspelgrimage vanuit de Orthodoxe kerk.    
 

9.00 uur Moleben / Dankdienst in de Orthodoxe Kerk. Daarna gaan we met de 

fiets in de trein naar Assen, en doen we vandaar per fiets een gedeelte van het 

Jakobspad. In diverse plaatsen zullen kerken bezocht worden alwaar een 

Moleben wordt gehouden. 

Opgave: orthodoxekerkgroningen@yahoo.com of telefoon 050-3126886. Kosten 

voor het vervoer van fiets en zitplaats zijn voor rekening van de deelnemers. 
 

 

5 augustus  Vreemdelingen herbergen en hongerigen spijzigen rond het 

Feest van de Heilige Transfiguratie 

 

19.00 uur Een gezamenlijke avond van de Orthodoxe en Oud-Katholieke 
parochie in de Russisch Orthodoxe kerk met een Oudkatholieke Vesper, en een 

Orthodoxe Broodwijding en Moleben op de vooravond van het feest (6 aug.), dat 

tevens ons parochiefeest en een oogstfeest is. Vruchten worden gewijd en er 

wordt een fruitboom geplant in onze ecologische tuin.  Vanuit onze eigen 

ervaringen en geschiedenis is het thema van deze avond:"de vreemdelingen 

barmhartigheid doen".  Na afloop is er een Ethiopische / Eritreese maaltijd voor 

asielzoekers van het AZC in Uithuizen. Andere gasten zijn ook van harte welkom.  
 

                                                                                           

12 augustus  De zieken bezoeken                  

 

10.00 uur Remonstrantse kerk 

Oud- verpleegkundigen Lida Arends en Cisca Willegers vertellen over hun 
ervaringen en dilemma’s  in het ziekenhuis en gaan met de aanwezigen in 

gesprek over ontwikkelingen in de zorg. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:orthodoxekerkgroningen@yahoo.com
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 3 juli 2014 
 
De inleiding wordt verzorgd door br. Gertjan Hakkaart. Hij leest voor uit De 

Keltische manier van bidden: een Lofzang over het  besef van eenheid met de 

hele schepping. Het hele boek staat vol met deze prachtige teksten. 

Het jaarprogramma voor het nieuwe seizoen wordt besproken.  

Wijzigingen /aanvullingen t.o.v. het programma van `13-`14 zijn: 

- Natafelen, op dinsdag aansluitend aan de Mennomaaltijd. 

- `Het evangelie van….`  Op zondagmiddag om 18.00u voor jongeren van 
17-26jaar.  Gesprek met jonge mensen over geloof en 

geloofsgemeenschap. Er zullen voor het inhoudelijke aspect, uit 
gevarieerde hoek mensen worden uitgenodigd. 

- Drie diensten op de namiddag , op de 5e zondag in de maand. Thema`s 

zijn Poëzie, Presentie en Pelgrimage.  

- Mennonite Worldconference, Harrisburg, juli 2015. Ook vanuit de DGG 

gaan hier waarschijnlijk mensen naartoe. In een aantal diensten zal 
hieraan aandacht worden besteed. 

- Voor de vormgeving van de diensten is de wens om een paar mensen uit 
te nodigen / te interesseren om hierover na te denken en voorstellen te 

doen.  

- Aanbod van een cursus over Verbindend Communiceren.  

 

De KR heeft het plan om het komend seizoen de groepen in de gemeente te 

bezoeken.  Dit plan zal verder worden uitgewerkt. 

 

Er is een gesprek geweest met een afvaardiging van de Broederschapsraad. 

Hierbij waren ds. Geert Brüsewitz, ds. Jacob Kikkert, br. Jan Cees Noord en br. 

Alex van`t Zand. Het was een open gesprek, `wederkerig`. Door de (soort) 

vragen die gesteld werden voelde men zich  uitgenodigd om op een `frisse` 
manier tegen zaken en de gemeente aan te kijken. 

 

Ds. Jacob Kikkert zal per augustus weer 75% werkzaam zijn. 

De plannen om de kerkgebouwen m.b.t. (brand)veiligheid, voedselveiligheid en 

arbo-technisch weer helemaal volgens de eisen van deze tijd te maken worden 

voortvarend aangepakt. Er zullen binnenkort diverse zaken worden vervangen 

(o.a. vaatwasser, koelkast, oprijplaten) en aangepast (o.a. rondom het orgel) en 

opgeknapt (voorportaal, glazen deuren, wc`s diaconie). 

 
Sjoukje Benedictus, notulist. 
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Zusters en broeders, 
 
Evenals voorgaande jaren wil “de wijk” Centrum weer een bijeenkomst 

organiseren  waarin we met elkaar gezellig koffie/thee en/of een glaasje en een 

hapje eten en drinken. 

Gastvrouw/ gastheer zijn ondergetekende en ds. Jakob Kikkert. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 augustus 2014 van 17.00 – 19.00 

uur. 
Gezien de opkomst van vorig jaar is de bijeenkomst  niet in  Het Doopsgezind 

Gasthuis maar in de Mennozaal of op het Kerkterrein. 

In verband met het doen van inkopen dient u zich wel van te voren aan te 

melden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Siets Koopman 
Tel: 050-3182897 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Afscheid 
 

Drieënhalf jaar geleden ben ik bij jullie binnen gewandeld en het was alsof ik in 

een warm bad stapte. In de cursussen heb ik me kunnen schuren en schaven 

aan het doopsgezinde geloofsleven. Ik heb genoten van de kerkdiensten en het 

gezamenlijk vieren van het geloof,  met al die verschillen in beleving. En vanaf 
oktober 2013 t/m juni  2014 heb ik zelfs het vertrouwen gekregen om in te 

springen bij ziekte. Ik heb genoten van de vernieuwingen die we  gezamenlijke 

in gang hebben gezet en het werken met een vaste groep trouwe vrijwilligers.  

Wat hebben we naast het werken, over boeiende onderwerpen kunnen praten bij 

de koffie. Hoe dieper ik kennis maakte met het Doperdom, hoe meer mij 

duidelijk werd wie ik ben en wie de gemeenschap is. Hoe anders je ook mag zijn 

bij de Doopsgezinde en hoe graag ik ook deel uit heb willen maken van de 
gemeenschap, toch werd het verschil te fundamenteel.  Hoe pijn het ook doet 

om afscheid te nemen, toch heb ik juist door de verschillen, kunnen ontdekken 

wie ik ben. Ik wil jullie allemaal bedanken voor wat jullie ieder afzonderlijk bij mij 

in het licht hebben gezet. 

 

Bedankt voor deze bijzondere  jaren, warme groet Donna 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CYaZNJbHimyNGM&tbnid=qGSXg2Ba8l6s4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://wallpaperstock.net/coffe-stuff_wallpapers_4948_1600x1200_1.html&ei=nMrKU52cKMjWOdyTgKgP&bvm=bv.71198958,d.ZWU&psig=AFQjCNEJWeI0MPyFVSd-dS7-S3KC8f8F8Q&ust=1405885426441646
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Hartelijk dank 
  
Vanuit de koffieochtend begin juli j.l. ontvingen wij een felicitatiekaart 

vanwege onze a.s.verhuizing naar de Vondelflat en de succesvol verlopen 

verkoop van onze woning aan Het Want in de wijk Lewenborg. 

Die kaart was voor ons een grote verrassing en vandaar dat wij langs 

deze weg voor de blijk van belangstelling onze dank willen uitspreken. 

In juni j.l. was het 39 (!) jaar geleden dat wij in Lewenborg kwamen wonen 
na eerst 3 jaar aan de Morgensterlaan in de wijk Paddepoel te hebben 

gewoond. 

Het spreekt vanzelf dat we in de bijna 40 jaar in Lewenborg’ 

behoorlijk zijn gesetteld en ingeburgerd. Het is dan ook met enige 

weemoed dat we deze locatie verlaten, want we hebben hier steeds met  

veel plezier gewoond. 

We worden echter een dag ouder, het huis wordt iets te groot en de tuin 
te lastig. 

De juiste verhuisdatum is nog niet vastgesteld, maar het wordt rond eind 

augustus/begin september a.s. De overdracht van onze woning aan Het Want bij 

de notaris is gepland op 1 september a.s. 

Met enigszins bloedend hart vertrekken we uit Lewenborg, maar met 

‘vliegend vaandel en slaande trom’ rukken we binnenkort op richting 
de Vondelflat (Vondellaan 77-710, 9721 LC Groningen). 

Tot slot nogmaals dank voor de felicitatiekaart! 

Toen wij uit Lewenborg vertrokken..... 

  

Klaske en Bé Poppens 

  

  

  

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=2412504&with_photo_id=51951632&order=date_desc
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Kerkdiensten Haren 
 

In de zomermaanden is er weer om 

de week dienst bij ons en zijn we de 

andere zondag te gast in het Witte 

Kerkje (Jachtlaan 11) 
 

Zondag 27 juli 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

 

Zondag 3 augustus 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 

 

Zondag 10 augustus 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 

Zondag 17 augustus 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 

 

Zondag 24 augustus 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 31 augustus 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 

 

 

Andere activiteiten 

 

Vrijdag 26 juli 

Deze keer is er in de Dorpskerk géén 

Oecumenisch Avondgebed. Wel weer 
op 29 augustus. 

 

Maandag 4 augustus 

14.00 Theedrinken in de Mikkelhorst 

(Klaverlaan) voor ieder die even 

contact wil. 
 

Woensdag 20 augustus 

19.30 Redactievergadering 

 

Woensdag 27 augustus 

13.15 Reisje Zusterkring 

 
Vrijdag 29 augustus 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 2 september 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 
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In memoriam zr. Kuipers-Prins 
 

Op 7 juni 2014 overleed in Zuidlaren zr. Maria Christina Kuipers-Prins op de 
leeftijd van 90 jaar. Bij haar afscheid in het crematorium in Groningen werd 

gesproken door haar drie kinderen. Aja beschreef hoe haar bezoeken aan haar 

moeder in de Enk verliepen. Ook daar wilde zij haar eigen identiteit bewaren. Ze 

hield van gezelschap en straalde als iemand die haar tegenkwam haar groette en 

bij de naam noemde. Dat bracht Aja op de 40-dagenkalender waaruit ze voorlas: 

‘Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken … maar in wezen is het 
ontzaglijk groot.’ 

Marjanke schetste haar levensloop. De ouders van Marie hadden beiden 

gestudeerd. Moeder kwam uit Indië, was niet erg huishoudelijk en gewend aan 

personeel. In het drukke, normbewuste gezin met vier kinderen, werd veel 

gepraat. Marie wedijverde met haar oudste broer die veel meer mocht dan zij als 

meisje. Maries  vader kwam in de crisistijd bij de doopsgezinde gemeente in 
Groningen. Bij de jongerenkring daar ontmoette Marie haar man Wim, 14 jaar 

ouder en afkomstig uit een eenvoudig milieu met zwijgzame cultuur. Samen 

vormden ze een unieke combinatie. Naar buiten toe steeds als een eenheid, 

maar in feite waren ze tegenpolen. Marie was impulsief, sprankelend, vol ideeën, 

was dol op verhuizen en zag overal mogelijkheden om wat bij te verdienen. Hij 

stabiel, z’n hart vasthoudend om wat ze nu weer ging doen en remde haar af. Na 

de oorlog bouwden ze samen de kledingzaak op in Zuidlaren. Marie was zeer 
bezorgd om de gezondheid van haar man. Hij kreeg een hartinfarct, daarna heeft 

hij zoals hij zelf zei, nog 30 jaar geleefd door haar intense zorg. Na de 

overdracht van de zaak aan hun dochter en schoonzoon gingen ze wonen aan de 

Dingspellaan. Dat hij de stabiele factor was, bleek na zijn overlijden. Marie bleek 

meer in de war dan ze zelf wilde toegeven. Ze kon niet tegen alleen zijn; vond 

een vriend in Annen en ging tegenover hem wonen in het verzorgingshuis. Dat 
werd nog een goede tijd. Na het overlijden van Fred verhuisde Marie naar de 

Enk. ‘Ik ken mezelf niet meer’, zei ze daar geregeld. 

Marjanke had haar moeder toen ze nog in Everswolde aan de Dingspellaan 

woonde, gevraagd om in een cahier op te schrijven wat voor haar essentieel was 

in het leven. Er stond niet veel in. Ze had Osiris aangehaald die aan de dode 

twee vragen stelde: 1. Heb je vreugde gebracht in dit leven? en 2. Heb je 
vreugde gevonden? Dat is je opdracht in het leven om de zaligheid te beërven. 

Maar ook: als je je rot voelt dan vind je God. God houdt van verwondering; 

hiervoor moet je blijven openstaan. Marie vond dat in de natuur, ze hield van 

bloemen. God geeft niet op, ons één te laten worden met zijn schepping. 

Wim en Marie waren beiden sterk betrokken bij de Doopsgezinde Gemeente 

Haren. Wim was voorzitter van de kring Zuidlaren, toen die opgenomen werd in 

de Doopsgezinde Gemeente Haren. Marie was vanaf het begin wijkmeesteres in 
Zuidlaren en was 10 jaar hoofd van de wijkorganisatie. Ze volgde later haar man 

op als boekhouder van de gemeente. Ook was ze ruim 40 jaar lid van de 

zusterkring waar zij secretaresse en voorzitster is geweest. Soberheid en trouw 

kenmerkten haar leefwijze. 

Onder ‘Morgenstimmung’ van Grieg hebben we afscheid genomen. 

Dat Marie Kuipers-Prins geborgen moge zijn onder de hoede van de Eeuwige.  
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Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen wij over de maanden mei en juni 

respectievelijk  €  37,95  en  €  33,90. 

Met deze beide bedragen erbij is de stand gekomen op  €  471,10. 

 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 
 

Ons adoptiekind Bryan Felipe de Oliveira Alves heeft de dagopvang Cantinho 

da Criança verlaten.  

De moeder werkt niet meer en verzorgt Bryan verder. 

Het IMO bedankt ons hartelijk voor de ondersteuning van Bryan. 

De plaats van Bryan wordt ingenomen door Raphael Dedeski dos Santos. 

Raphael is geboren in Curitiba (Brazilië) op 19 juli 2011. 
Raphael is ook op de dagopvang Cantinho. 

De vader is werkzaam als electricien . De moeder is nog zeer jong, ‘smorgens 

gaat ze naar school en ‘s middags werkt ze als verkoopster. 

Rafael woont met vader, moeder, grootouders en tante in een huurwoning. 

Rafael is een gezonde jongen, speelt graag met andere kinderen, maar deelt niet 

graag zijn speelgoed. Een foto van hem vindt u op het prikbord in de hal. 
 

LH 

 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 
29 juni: Menno Simons Centrum     €  84,42 

13 juli:  Algemene Hulpdienst Haren   €  92,20 

 

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

betreffende doelen worden overgemaakt.   
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Uitnodiging thee drinken met de Zusterkring 

 
We hebben een mooie zomer en velen zijn er nu op uitgetrokken, het is stil op 

straat, de kinderstemmen bij de scholen zijn verstomd. Toch is niet iedereen met 

vakantie, er zijn ook thuisblijvers.  

 

Zoals al enkele jaren de gewoonte is organiseert de Zusterkring ook dit jaar weer 

een aantal bijeenkomsten op de maandagmiddag in de Mikkelhorst aan de 
Klaverlaan in Haren waar we samen een kopje thee drinken en gezellig kunnen 

kletsen. 

 

De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 4 augustus van 14.00 uur tot 

ongeveer 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom.  

 

Mocht je vervoersproblemen hebben, dan even een telefoontje en we halen je 
op. (tel: 050-3093242 Gerbrig Rietema).  

 

Graag tot ziens op 4 augustus. 

 

 

http://www.diagovakanties.nl/wp-content/uploads/2014/04/thee.jpg


 
 

 

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 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap 

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

5151 6030). 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 

Bankrekeningnummer 

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 

van maandag t/m donderdag 13.30-

15.00u) 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;  

06 209 419 48, 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: NL66ABNA021025684 

beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 
 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 
050-5348734, haadsma@hetnet.nl 

 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 
 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 

27 augustus 2014. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 
11) inleveren vóór 20 augustus 2014 bij 

de beide redactieleden van de 

betreffende DG.  

 
Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  
jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 
Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

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

Haren, tel. 050 - 5348227,  

jantienadurksz@home.nl  
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