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Op drift 
De laatste tijd bekruipt me de gedachte dat de wereld op drift is. Op allerlei 

plaatsen en op allerlei manieren raken mensen, maar ook organisaties, landen, 
regeringen, bevolkingsgroepen op drift. 

Zelfs de ethiek en de morele waarden raken op drift. Fatsoen verliest het van de 

vrijheid van meningsuiting, ook als die vrijheid nauwelijks een mening behelst. 

 

 
 

Op drift.  

Het zijn niet alleen de vluchtelingen, de migranten. Die laten alleen de gevolgen 
zien van heel andere zaken, politiek onvermogen, of bijna tegengesteld: politieke 

machtsuitoefening. 

Op drift: normen en waarden, die niet meer gelden: Eigen volk eerst, het klinkt 

weer al te vaak en het wordt ook steeds meer geaccepteerd dat het gezegd 

wordt, mag worden. Met grote halen worden groepen over één kam geschoren: 

Islamieten, jonge mannen, die maar op één ding uit zijn. Christenen die leven uit 
een gewelddadig boek, net zo gewelddadig als de Koran. 

Op drift: de nuance verdwijnt, oneliners zonder inhoud winnen het in ons 

denken, in wat ons voorgehouden wordt te denken. 

 

Op drift. Op zich is het niet erg dat mensen op drift geraken, iets anders zoeken, 

iets anders gaan denken, iets anders gaan organiseren. Op zich is het niet erg 
als de gebaande paden worden verlaten, de bestaande standpunten worden 

herzien, de vastgeroeste traditie naar achteren wordt geschoven. Maar niet 

zomaar in het wilde weg. Niet zonder iets voor ogen te hebben dat zin heeft en 

zin geeft. 

Maar de drift van velen springt van ogenblik naar ogenblik en van plaats naar 

plaats. Waar is de consistentie, waardoor wordt het gedragen? Is dat alleen maar 

angst, boosheid? 
Dat geldt een kleine groep, die ook denken de meerderheid van de mensen te 

vertegenwoordigen. 
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De meeste mensen die op drift geraken willen meestal maar één ding: weg van 

de ellende van hun bestaan. Dat geldt kinderen die van huis weglopen, dat geldt 
mensen die opeens hun baan opzeggen en een groentetuin beginnen, dat geldt 

mannen, vrouwen, die hun huwelijk opzeggen: weg! Weg van iets dat als 

ellendig ervaren wordt.  

En dan? Wat is dan de hemel die ze voor ogen hebben. Die is er niet! 

Niet voor de vluchtelingen en de migranten, niet voor de kinderen die weglopen, 

niet voor de mensen die hun partner verlaten, niet voor de mensen die hun baan 
opzeggen. De hemel bestaat niet, niet op die manier. Ook niet voor de 

schreeuwers van ‘eigen volk eerst’. De aarde waarop ze leven maakt hen bangof 

boos, maar daarmee heb je nog geen hemel. 

 

Op drift. 

Wat een energie komt er los. Van mensen die huis en haard verlaten. Van 
mensen die zich druk maken en boos maken over van alles en nog wat. Wat een 

energie van strijdgroepen op zoveel plekken op deze aarde. Wat een energie 

komt er los. 

 

Konden we dat maar de Geest noemen. Maar integendeel, vaak is het de energie 

van ongeleide projectielen: je weet niet waar het terecht komt, je weet niet 

waartoe het dient. 
 

Er is ook een andere mogelijkheid om achter je te laten, om los te laten. Een 

pelgrimage.  

In Friesland en elders worden kuiers georganiseerd, wandelingen. Zonder 

uitdrukkelijk een bestemming. Een wandeling, een kuier een pelgrimage. Om 

elkaar al wandelend te ontmoeten, om elkaar al wandelend te spreken, om al 
wandelend te genieten, om al wandelend om je heen te zien. De mooie natuur, 

maar ook de aantasting van de aarde. Om vriendelijke mensen tegen te komen, 

maar ook ruzies. 

Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Iets meer dan alleen een kuier of 

wandeling. Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede. 

De wereldraad van kerken stelt het voor. Een thema voor 7 jaar. Binnen de 

Doopsgezinde Broederschap is een weg van drie jaar voorgesteld. Een weg om te 
gaan, niet om de hemel te bereiken, niet om op de tempelberg van Jeruzalem te 

komen of elders een bedevaart te beëindigen, maar om al gaande weg te 

ontdekken wat gerechtigheid is, wat vrede is en wat dat in je zelf veranderen kan 

en dan ook om je heen.  

Dorothee Sölle zag het zo: een via positiva, een via negativa, een via 

transformativa 
De via positiva: in blijdschap geroepen te zijn om te leven, in blijdschap om naar 

Gods beeld geschapen te zijn, in blijdschap om de mogelijkheden en de kansen 

die het leven biedt. 

De via negativa: loslaten wat je hindert,  en wat je verhindert om te leven in de 

roeping van God, merken dat je op de weg heel wat tegenkomt dat je vasthoudt, 

verbaast, verontrust, boos maakt en merken in welke structuren we opgesloten 
zitten 

De via transformativa: je zelf veranderd zien worden, vernieuwd, met meer lef 

(=hart) en meer liefde (= betrokkenheid). 

Ook zo kunnen we op drift geraken, maar dan wel om een weg te gaan die zin 

heeft en zin geeft. 

 

Ga met god, met de geest, in liefde en vrede 
 

Gabe Hoekema 
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Kerkdiensten en 
activiteiten 
Donderdag 19 november 
19.30 uur DoReCafe:Doopsgezinde kerk 

Holkje van der Veer -De wijsheid van het 

kloosterleven 

Zaterdag 21 november 
10.00 uur Spelletjesdag 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

Zondag 22 november 

10.00uur Ds. G.J. Brüsewitz 
Laatste zondag van het 

kerkelijkjaar 

Maandag 23 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag 24 november 

14.30 uur Wijk Vinkhuizen 

18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.30 uur Geloofsgroep 

Woensdag 25 november 
20.00 uur Innerlijke pelgrimeren 

Donderdag 26 november 

14.30 uur Paterswoldsewegkring 

Zaterdag 28 november 
14.00 uur Zusterkring Groningen 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

Zondag 29 november 

10.00 uur 1e Advent 
Ds. J.H. Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien 

Maandag 30 november 

14.30 uur Zusterkring Haren 

19.30 uur Doopsgezind koor 
 

Dinsdag 1 december 

10.00 uur Koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

Zaterdag 5 december 
Geen  Openstellingkerk 

 

Zondag 6 december 2e Advent 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz  

 

Maandag 7 december 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 8 december 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.30 uur Natafelen-gespreksgroep 

Woensdag 9 december 

Redactie vergadering 

19.30 Zusterkring Groningen 
Zaterdag 12 december 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 13 december 3e Advent 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz  

10.00 uur Kiezels en Keien 

                  

Maandag 14 december 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 15 december 

17.45 uur Doperse Dis 

Woensdag 16 december 

18.00 uur Adventsavond 

Zaterdag 19 december 
Geen Openstelling kerk 
 

Zondag 20 december 

16.00uur Kinderkerstfeest 

Met Kiezels en Keienleiding en 

Ds. J.H. Kikkert 
 

Maandag 21 december 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Donderdag 24 december 

19.00 uur Dienst Kerstavond  

Ds. F.R  Fennema in de  

Doopsgezinde kerk te Eenrum 
 

Vrijdag 25 december 

10.00 uur Kerstdienst 

Ds. G.J.Brüsewitz 

m.m.v. Doopsgezind koor 

 
Donderdag 31 december 

17.00 uur Dienst bij de 

   Jaarwisseling 

Ds. J.H.Kikkert 
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22 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar  
 

Op 22 november, de zondag die ook wel Eeuwigheidszondag genoemd wordt, 

gedenken we traditiegetrouw hen van wie we dit jaar afscheid moesten nemen. 

Evenals andere jaren is er gelegenheid een kaars te ontsteken, en er is ruimte 

voor stilte en gebed. Ook is het mogelijk een kaars aan te steken voor dierbaren 

die u mist, en die u op deze wijze wilt gedenken.  Meestal gebeurt dit in stilte, te 
midden van anderen in de gemeente 

die met u een licht ontsteken, maar het 

is ook mogelijk, indien u dat wenst, dat 

de naam van degene voor wie u de 

kaars ontsteekt, in ons midden klinkt. 

Is dit uw wens, dan kunt u de naam 

aan mij of Tiny Spanjer doorgeven. 
Tiny coördineert  het aansteken van de 

lichten. Ook bent u vooraf aan de 

dienst nog in de gelegenheid deze 

naam duidelijk in ons gebedenboek te 

schrijven, dat bij de ingang van de 

kerk zal liggen vooraf aan de dienst. 
We hopen met elkaar een bemodigende 

en troostrijke viering te hebben. 

 

Tiny Spanjer en Ds. Geert Brüsewitz  

 

Innerlijke pelgrimage- verdieping in je dagelijkse leven  
 
Allemaal zijn we op reis. Door de tijd, door ons leven, en soms door het 
landschap dat ons omgeeft of dat we speciaal daarvoor uitzoeken. Dat laatste is 
niet voor iedereen weggelegd. Iets kan ons tegenhouden: tijd, geld, onze fysieke 
gesteldheid, leeftijd.. Wie zal het zeggen? Maar altijd,  waar we ook zijn en wie 
we ook zijn, hebben we de mogelijkheid om ons leven, de weg van ons leven te 
verdiepen. Eén van de methodes is de innerlijke pelgrimage. Even stilstaan. Uit 
de dagelijkse gang van het leven stappen, tot rust komen en kijken naar de weg 
die je gaat. Registreren, ervaren, en delen met anderen. Deze innerlijke 
pelgrimage doe je door te schrijven, en door dat schrijven ga je een weg, anders 
dan een fysieke weg, maar wel een spoor dat je brengt bij diepere lagen van het 
leven, van jezelf. Dit najaar gaan we met een aantal mensen op reis. Ieder voor 
zich, en soms met elkaar. Eénmaal per maand komen we samen, als in een 
herberg onderweg om onze verhalen te delen, en met vernieuwde kracht weer 
verder te gaan. We bepalen dan met elkaar een aandachtspunt in het dagelijks 
bestaan, en houden dan de maand die komt bij wat we op dit vlak ervaren. Je 
kunt denken bijvoorbeeld denken aan ontmoeting. wat voor ontmoetingen zijn 
er, wat doet dat met ons, wat zijn verschillen die ons opvallen? en zo zijn er heel 
aandachtspunten te bedenken! Wilt u reisgenoot zijn? Wees welkom en doe mee! 
 
Op 25 november 2015 en 27 januari en 24 februari 2016 komen we bij elkaar, 
steeds van 19.30 uur tot 21.00 uur. En als we een mooie groep hebben gaan we 
gewoon door! 
Inlichtingen en opgave Ds G.J. Brüsewitz gjbrusewitz@gmail.com of 0508500387 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmMgc2CjskCFUeNDwodenkDgQ&url=http://www.parochiepey.nl/index.php?menu%3Dliturgie%26submenu%3Duitvaarten&bvm=bv.107467506,d.ZWU&psig=AFQjCNE9n1OMAcISrvV2pusXue9lYTa7DA&ust=1447525390558262
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Het Beste in mij.. Advent en Kerst 2015 
 

Met elkaar werken we aan onze gemeente. We stonden in de steigers, en we 

waren en zijn opbouwend samen. We zoeken naar wat ons goed doet en 

inspireert, en we proberen dat nog beter vorm te geven en te verdiepen. Samen 

zoeken naar woorden die we op zondag zouden willen zeggen, samen genieten 

van de muziek die ons draagt, aandacht en zorg voor elkaar, en voor de wereld 
waarin we leven. En die wereld daagt ons uit! Vluchtelingen, mensen die op 

straat leven of de straat niet op durven. Mensen die de eindjes niet aan elkaar 

kunnen knopen,  of alles niet meer op een rijtje krijgen. Een wereld die ons als 

gemeenschap werkelijk uitdaagt om dat ook echt te zijn. En wat ons raakt in 

deze wereld, wat ons verdriet doet of wat ons angstig maakt stopt niet bij de 

deur van de gemeente. Het komt bij ons binnen, of bij onze broeders en zusters. 

En daarom is het zo belangrijk om te ervaren wat we hebben, en wat we zijn: 
dat is immers antwoord op wat ons af komt. Dat geeft ons immers kracht. Een 

gemeente waar we een plek hebben, waar we gekend worden, waar we elkaar 

kennen en 

waar ruimte 

is voor 

verhalen, 
voor nieuwe 

mensen, om 

te delen.  

Die gemeente 

is en kan 

worden als 

een stal in 
Bethlehem. 

Waar mensen 

binnen gaan 

en veranderd 

worden door 

wat ze daar 
zien: een 

klein kwetsbaar kind dat uitnodigt om met Hem te geloven in een andere wereld. 

Een wereld die in dat kindje ook zichtbaar wordt. Dat kind roept het beste in 

ons naar boven! Een kind dat hart van onze gemeente is, en ons vormt naar 

zijn toekomst, ons daarheen meeneemt. Daarom willen we dit als thema voor 

deze kersttijd nemen: Een kind dat het beste in ons boven brengt, het beste in 
mij, in ons  

Begin december ontvangt u zoals alle jaren een kerstkaart  die u uitnodigt voor 

alle bijeenkomsten van deze kersttijd, maar nu willen we vast attenderen op de 

gezamenlijke Adventsavond op woensdag 18 december om 18.00 uur. En u bent 

uitgenodigd om het beste in u mee te nemen! Iets lekkers te eten, of een 

gedachte, een gedicht, een verhaal, foto's of een mooi stuk muziek dat u 

inspireert.  En als u zelf muziek maakt is dat natuurlijk helemaal mooi! 
De coördinatie is dit jaar in handen van de nieuwe zusterkring in Groningen. Er 

komen intekenlijsten in de kerk te liggen waarop u kunt aangeven of u komt, wat 

u zou kunnen maken of meenemen, en wat u eventueel als bijdrage voor de 

avond heeft. 

 

De nieuwe zusterkring en ds. Geert Brüsewitz  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMak74GFjskCFYaJDwodM8MLyw&url=http://www.salfordliturgy.org.uk/advent3a.htm&psig=AFQjCNFGy9nTsioSGOQvJz_KPUhblz7uTg&ust=1447526058376577
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Zondag 29 november Sint Pannekoek 
 

Vorig jaar hebben wij voor het eerst Sint Pannekoek gevierd met onze Gemeente 

en dat was meteen zo’n succes dat wij het graag nog een keer doen. Het idee 

van Sint Pannekoek is ontstaan 

uit de strip Jan, Jans en de 
kinderen. Opa en Catootje 

hebben zin in pannenkoeken en 

verzinnen daarom een feestdag 

om moeder te overtuigen. 

Daarna is Sint Pannekoek een 

eigen leven gaan leiden en 

tegenwoordig is het een dag 
om eens een pannenkoek te 

eten met iemand waar je dat 

normaal niet mee doet. 

Wij willen iedereen uitnodigen 

om zondag 29 november tussen 

14.00 en 16.00 een 
pannenkoek met ons te komen 

eten. Daklozen, gemeenteleden 

en voorbijgangers. Dit jaar 

willen we het graag extra 

feestelijk maken met muziek. 

Dus als je een 

muziekinstrument speelt neem 
dat dan vooral mee! Het feest 

zal zich zowel op het plein als 

binnen in de kerk afspelen. 

Laten we er met zijn allen een 

groot feest van maken. Kom 

lekker genieten van een gratis 
pannenkoek en neem gerust 

iemand mee! 

 

 

 

Vooraankondiging 
Op 21 december zal het bestuur van het Gasthuis 
een Kerstavond organiseren in de tuin van het 

Gasthuis.  
Het Doopsgezind kerkkoor zingt christmas carols 
met belangstellende bewoners, omwonenden  
       en gemeenteleden.  

Het wordt een feestelijke bijeenkomst van  
17.30 – 19.00 uur, waar u van harte welkom bent. 
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Kinderkerstfeest, zondag 20 december 16.00 
 

God heeft een droom 

Kerst is een gezellige tijd staat bol van 

mooie tradities. Eén ervan is het 

kinderkerstfeest in onze kerk, met 

kerstboom, kaarsen, een mooi verhaal, 
kerstliedjes en de natuurlijk jullie, de 

kinderen, samen met je ouders en 

grootouders.  

 

Dit jaar gaat het over: God heeft een 

droom. Daar heeft Desmond Tutu een 

boekje over geschreven waarin hij 
vertelt hoe wij, kinderen en grote 

mensen, kunnen helpen om  Gods 

droom voor deze wereld een beetje waar 

te maken. En waar dat gebeurt, zegt 

Desmond Tutu, dan zul je zien dat er 

een lacht op Gods gezicht verschijnt, 
een beetje zoals de zon door de wolken 

heen kan breken op een regenachtige 

dag, bijna als een regenboog. Het wordt 

weer een feest in de kerk. Neem dus je 

vriendjes, vriendinnetjes, je konijn en je hele familie mee.  P.S. voor je vader en 

moeder, en ook voor je oma en opa is er oppas. 

Tot dan, Vicky, Karin, Barbara en dominee Jacob  
 

Huisbezoek en contact met de predikanten 
 

In onze gemeente proberen we op allerlei wijze aandacht en zorg voor elkaar te 
hebben. Veelal gebeurt dit door gemeenteleden onderling. Dat kan een 

telefoontje betekenen, of een bezoekje, of bij de koffie minstens de vraag: 'Hoe 

gaat het met je?', gevolgd door oprechte interesse. Op andere momenten 

gebeurt dit door de predikanten tijdens huisbezoek of gesprek. Soms is er een 

aanleiding voor, zoals bijzondere omstandigheden van ziekte of persoonlijke 

pastorale nood. Als predikanten streven wij er naar dat aan iedereen die dit 

wenst in onze gemeente in iedere geval eens per jaar door één van ons een 
bezoek wordt gebracht. Dit wordt gecoördineerd door zr. Tiny Spanjer. 

Daarnaast kun je zèlf ook het initiatief nemen! Zelfs in een gemeente als de 

onze, die getalsmatig niet zo groot is, kan het soms zijn dat predikanten niet 

direct geïnformeerd worden over het wel en wee van gemeenteleden. Daarom 

wordt het door ons als predikanten zeer op prijs gesteld als je weet van mensen 

uit de gemeente die misschien bezoek nodig hebben of waarbij het waardevol 
kan zijn de predikant of de contactpersoon daarvan op de hoogte te brengen. 

Dat geldt in het bijzonder in geval van ziekte of ziekenhuisopname of anderszins. 

Maar ook daar waar het gaat om een nadere kennismaking of om van gedachten 

te wisselen over het reilen en zeilen van de gemeente. En natuurlijk ook wanneer 

je zèlf de behoefte hebt aan contact of een gesprek. De predikanten hebben 

hiervoor altijd tijd en gelegenheid. 
 

ds. Geert Brüsewitz  en ds. Jacob Kikkert 
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 3 november 
 
Als inleiding leest Jantien Groeneveld een mooi en ontroerend gedicht voor met 

als thema de vluchtelingenproblematiek. 

 

Marjolijn Coolman wordt, als vertegenwoordiger van DG Eenrum, van harte 

welkom geheten, en met haar de hele gemeente Eenrum. 

 
Er staan veel praktische zaken op de agenda: 

De komende ledenvergadering is al voorbereid en wordt nog even kort 

besproken.  

 

De binnengekomen formulieren van  de enquête over het Gemeenteblad zijn 

geanalyseerd. De analyse is door Alex verspreid onder de KR leden.  
Een aantal zaken wordt in de enquêtes als heel belangrijk genoemd: De agenda 

en het wel en wee van de gemeenteleden. Dit laatste wordt gemist. Privacy is 

natuurlijk een belangrijk item hierbij. Geert stelt voor om  in het Gemeenteblad 

op te nemen waar de bloemen de afgelopen maand naar toe zijn gegaan. 

Algemeen is ieder die gereageerd heeft tevreden over het Gemeenteblad.  De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten is hoog . Als conclusie wordt genoemd 

dat we kunnen stellen dat het Gemeenteblad voldoet aan een behoefte van de 
oudere leeftijdsgroep.  Jongeren zoeken meer het nieuws via de site, sociale 

media.    

In de dienst van 29 november zal er aandacht 

zijn voor het feit dat het kerkgebouw 200 jaar 

bestaat.  Het is de bedoeling hier in 2016 ook 

nog extra en feestelijk aandacht aan te 
schenken. Op welke manier en wanneer is nog in 

het `ideeën-stadium`. 

 

Er wordt besloten mee te doen met het project 

`De 10 mooiste Bijbelverhalen`. Dit is een 

project dat in diverse steden gaat lopen. Het 
plan is om de komende 10 maanden een top 10 

van  Bijbelverhalen te maken met alle kerken van de Raad van Kerken in 

Groningen-stad. Het is de bedoeling mensen uit te nodigen aan te geven wat ze 

het mooiste Bijbelverhaal vinden. Geert is contactpersoon hiervoor.  

 

Albert Visser wordt de nieuwe vertegenwoordiger in het Martiniziekenhuis; dit 

neemt hij over van Onno de Graaf. 
Op zondag 29 november is het weer Sint Pannekoek. Ook dit jaar worden dan `s 

middags pannenkoeken gebakken en uitgedeeld vanaf het kerkplein; 

waarschijnlijk wordt dan ook de kerk opengesteld. 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKbCru6JjskCFUJ6Dwodkq0KMQ&url=http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang%3Den%26repository%3DCrowdsourcing%2Bmoet%2Bwensen%2Bfietsers%2Bhelder%2Bmaken&psig=AFQjCNGhdAzz_BF6oNXvAUIlrpspIR6jAQ&ust=1447527293710732
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Ledenboek  
Op 31 oktober 2015 is overleden 
Zr. H. (Harmke) van Slochteren-Lutgendorp in de leeftijd van 92 jaar 

 

Tiny Spanjer 

Ledenadministratie 

Waarderende Gemeenteopbouw 

 
In de dienst van zondag 1 november waren wij samen om een volgende stap te 

zetten in het proces van het waarderende gemeente opbouw. Deze bijeenkomst 
stond in het teken van 'De gemeente als werkplaats waar het beste in mij naar 

boven komt'. Vanuit de gesprekken en bevindingen van de gemeenteavond van 

16 september waarin het ging over positieve  ervaringen en dromen werd door 

de begeleidingsgroep drie kernthema`s onderscheiden:  

 

• de gemeente als werkplaats voor duurzame verbindingen. (datgene wat als 
waardevol wordt ervaren als het gaat om het ervaren van 

gemeenschappelijkheid en verbondenheid - koinonia) 

 

• de gemeente als werkplaats voor bruggenbouwers in de wereld. (de dienst aan 

de wereld om ons heen dichtbij en verder weg - diakonia). 

 

• de gemeente als werkplaats voor verdieping van gelovig leven' (omgang met 
God, mystiek).  

In de dienst gingen drie groepen in gesprek over één 

van de thema’s. Ik heb zelf bij de groep van de 

duurzame verbindingen gezeten. Hier kwam een mooi 

gesprek op gang over onderlinge verbondenheid 

waarin begrippen als gezien worden en gekend worden 
centraal stonden. Bij de andere twee thema`s heb ik 

van Marion en Jantien begrepen dat hier ook  mooie 

gesprekken  zijn geweest die uitmonden in concrete 

ideeën en suggesties 

Als afsluiting van deze morgen werd iedereen 

gevraagd zich te committeren aan het samen verder 
uitwerken van één van de thema’s. Ik vind het fijn dat hier zo spontaan op 

gereageerd is.  Binnenkort komen we hier op terug. Noteert u alvast in uw 

agenda de volgende gemeenteavond over Waarderende Gemeenteopbouw, die is 

op donderdag 7 januari om 19.30 uur. 

 
Egbert Huizinga  
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Waar is onze Mesdag te bewonderen? 
 

 

Het Scheepvaartmuseum organiseert van 7 november tot eind februari 2016 een 

Mesdagtentoonstelling. Dit omdat H.W. Mesdag 100 jaar geleden overleed en 

2015 is uitgeroepen tot Mesdagjaar. Naast werken van H.W. zijn er ook 

schilderijen te zien van zijn broer Taco, en van Jozef Israëls, tijdgenoot en 
eveneens geboren in Groningen. “Onze Mesdag”, een van Taco die al jaren te 

bewonderen valt in de Diaconie maakt deel uit van deze tentoonstelling. De 

Kerkenraad besloot in te gaan op het verzoek om hem in bruikleen af te staan. 

Dus: komt dat zien! En geniet van al het fraais dat rondom “de onze” is 

verzameld. En doe eventueel mee met de excursie naar de nabijgelegen straten 

die naar deze schilders zijn vernoemd. 

 
Jan Cees Noord en Alex van ’t Zand 

Werk aan de Kerk- vervolg 

 
Het zit er bijna op, het grote werk 

aan de kerk. Als u dit leest zijn de 

steigers er misschien al niet meer. 

Dan kunnen we weer genieten van 

goed zicht op kerk, Diaconie en 
Weeshuis. De daken zijn weer 

helemaal in orde, de dakgoten en 

regenpijpen ook. Door een flinke 

schilderbeurt kunnen we er weer een 

flinke tijd mee voort. En dan is de 

kleur ook nog wat fraaier dan het 

was. Al kostte het veel moeite om de 
gemeente Groningen daarvan te overtuigen. Zuinig als ze zijn op monumenten. 

De aannemer, installateur en schilder hebben zich goed aan de planning 

gehouden en prima werk geleverd. Dit ook dankzij de intensieve begeleiding door 

de Monumentenwacht. En ook door de inzet van Albert Visser die vaak op de 

steigers was te zien. Iets waar we heel tevreden over kunnen zijn. 

Binnen gebeurde ook het nodige. Zo heeft de Diaconiezaal een heel ander 
aanzien. Kwam er een prachtige werkruimte voor de predikanten. Is er een 

geheel nieuw toilet verschenen. In de zaal is er nu de mogelijkheid koffie en thee 

te zetten. De keuken is uitgebreid, van een nieuwe inrichting voorzien en er is 

meer praktisch te werken door de vele gebruikers die in de keuken te vinden 

zijn. Henk Wolters heeft zich hierbij veel en vaak laten zien.  

Het heeft de nodige moeite gekost, soms wat overlast betekent, en ook geld 
natuurlijk. Waarbij we geholpen zijn door een rijkssubsidie en goedkope 

gemeentelijke leningen. Maar met een resultaat waar we trots op kunnen zijn. 

De komende tijd zullen er vast nog wat kleine klussen aangepakt moeten 

worden. Maar dat valt in het niet bij dat wat we nu bereikt hebben. Geniet ervan, 

allemaal. 

 

Namens de Beheerraad 
Pieter Westra, penningmeester 
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Henk Wolters bij de Paterswoldsewegkring 
 

Vorig jaar maakte Henk Wolters samen met zijn vrouw Tineke een lange reis 

naar zijn kinderen, zoon en schoondochter en kleinkinderen, die nu al enige tijd 

in Cambodja leven en werken. Ze zijn daar 

betrokken in (geloofs)opbouwwerk in een wereld die 
zeer verschillend is van de onze. De 

Paterswoldsewegkring nodigt eenieder van harte uit 

om Henks verhaal te komen horen. Op donderdag 

26 november vanaf half drie bent u welkom in de 

gastenkamer op de tweede verdieping van de 

Vondelflat. Het is handig in verband met de 

voorbereiding indien u Jan Noord even laat weten 
dat u komt. 

 

Jan Noord en ds. Geert Brüsewitz 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 22 november 

Laatste zondag kerkelijk jaar met 

herdenking overledenen 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 29 november 
Eerste advent 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 6 december 

Tweede advent 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 13 december 

Derde advent 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

m.m.v. 30+ 

10.00 Zondagsschool 
 

Zondag 20 december 

Gezinskerstviering 

16.00 De zondagsschool zorgt weer 

voor een feest voor jong en oud! U 

bent van harte uitgenodigd met 
kinderen, vrienden, grootouders en 

kleinkinderen hieraan deel te nemen. 

 

Donderdag 24 december 

Kerstavonddienst met koor 

21.30 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 27 december 

Geen dienst 

 

Zondag 3 januari 

Nieuwjaarsdienst 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

 

 

 
 

Andere activiteiten 
 
Dinsdag 17 november 

14.00-16.00 Wijkbijeenkomst Paters-

wolde met ds. Van der Werf, bij fam. 

Reidinga, Leeuwerikweg 7 

 

Woensdag 18 november 
19.30 Quiltgroep 

 

Zaterdag/Zondag 21/22 november 

Regioweekend jongeren in 

Dopersduin, Schoorl 

info Yvette Krol, 06-14111847 

 
Donderdag 26 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

met o.a. de begroting 2016 

 

Vrijdag 27 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Maandag 30 november 

14.30 Zusterkring 

 

Dinsdag 1 december 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Dinsdag 8 december 

14.00 Vergadering wijkorganisatie 

 
Woensdag 9 december 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Dinsdag 15 december 

19.30 Adventsavond 

De zusterkring komt ook dit jaar 
weer met een goed verzorgd 

programma in een sfeervolle 

kerkzaal; iedereen is hartelijk 

welkom! 
  

 

 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 
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Kerkenraadsvergadering 3 november 2015 
 
Alle kerkenraadsleden, de administrateur en ds. Van der Werf zijn aanwezig. 

Belangrijkste punt op de agenda is de najaarsledenvergadering op 26 november. 

Eerst doet ds. van der Werf verslag van zijn werkzaamheden. De zuster van br. 

Reidinga (Coby) is overleden. Ds. Van der Werf zal de afscheidsdienst in Goutum 

leiden; een bijzondere dienst omdat veel aanwezigen net als Coby een 

verstandelijke beperking hebben.  
Wat de komende diensten betreft: op de oecumenische dienst op 8 november in 

de Nicolaaskerk zal br. A.A. de Vries onze gemeente vertegenwoordigen. Op 

zondag 22 november herdenken we onze overledenen van het afgelopen jaar, 

alsmede ds. Keijser. De nabestaanden worden voor deze dienst uitgenodigd. 

  

Br. Nienhuis geeft toelichting op de concept-begroting voor 2016. Dat zal hij ook 

doen op de ledenvergadering. 
Het ziet er naar uit dat M. Karenbeld (logopedist) na 1 januari hoofdhuurder wil 

worden van de Vreehof. Om de fysioruimten te kunnen gebruiken is het nodig 

dat deze in behoorlijke staat worden gebracht. 

Een onderzoek naar brandveiligheid vindt 

binnenkort plaats, zodat eventuele 

noodzakelijke aanpassingen van te voren 
bekend zijn.  

Op de ledenvergadering komt ook het voorstel 

om 11 zonnepanelen op het dak van de kerk te 

installeren. Voldoende om in de 

elektriciteitsbehoefte van de kerk te voorzien.  

Voor alle zaken waarover de ledenvergadering 

moet beslissen komen de voorstellen op de 
agenda. De stukken voor deze vergadering 

(agenda, notulen en begroting) worden aan 

leden en belangstellenden toegestuurd. Omdat 

een paar agendapunten meer tijd vragen om 

goed af te handelen, is er geen programma na 

de pauze.  
 

Dan volgt de korte terugblik op diensten en activiteiten in oktober. 

- De preek van ds. Van der Werf op 11 oktober over ‘de Dag van de 

duurzaamheid’ heeft veel gespreksstof gegeven. Vroeger was sprak men niet 

over duurzaamheid, maar was het gewoon zo te leven.  

- De bijeenkomst van de GFDZ op 15 oktober waarin ds. Van Hoorn sprak over 
‘De kracht van een lied’ heeft veel indruk gemaakt. 

- Zr. Van Kempen raadde ons op 18 oktober in haar preek aan het in de 

gemeente ‘over een andere boeg te gooien’.  

- Ds. Van der Werf had als thema van zijn dienst op 25 oktober: Wat is geloof? 

Waarin geloof je nog in deze tijd. 

- Ds. Meihuizen preekte op 1 november over de verschillen in taal van het Onze 

Vader in de oude en nieuwe bijbelvertaling en stelde: ‘verzoeking’ komt van de 
duivel en ’beproeving’ van God (b.v. Abraham).  

- Het Leerhuis van de Raad van Kerken op 12 en 26 oktober over nieuwe visies 

op bijbel en christendom, was de moeite waard. Ds. Maat liet veel moderne 

theologen, die iets te zeggen hebben, de revue passeren. Als er een volgend 

Leerhuis komt, moeten we daar meer publiciteit aan geven. 
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De ingekomen post omvat met name stukken voor de Broederschapsvergadering 
op 21 november in Amsterdam. Er zijn weinig bespreekpunten. De kerkenraad is 

blij dat onze afgevaardigde naar de BV, br. A.A. de Vries, weer aan deze 

vergadering kan en wil deelnemen. Hij zal verslag uitbrengen op de 

ledenvergadering.  

 

Na het verdelen van de kostersdiensten en het vaststellen van de bestemming 
van de kanselbloemen sluit de voorzitter de vergadering. 

  

Mads Haadsma 

 

 

 In memoriam Jacoba Janna Rixt Reidinga, “Coby” 
*13 december 1951 - †1 november 2015 

 
Op zondag 1 november 2015 overleed op 64-jarige leeftijd Coby Reidinga in 

Swettehiem te Leeuwarden, na een ziekbed van zeven weken. Swettehiem 

maakt deel uit van de zorginstelling Talant en is een woongemeenschap voor 

Geestelijk Gehandicapten. 

Coby Reidinga is de zus van Piet Reidinga uit Paterswolde en werd geboren met 

het syndroom van Dawn. Piet en Iet hebben altijd de zorg gedragen voor Coby 
sinds haar ouders dit niet meer konden doen. In de tijd rond 1960-1970 was er 

weinig tot niets voor opvang van geestelijke gehandicapten. De ouders van Piet 

en Coby hebben aan de wieg gestaan om dagopvang te organiseren in Friesland.  

Zij hebben destijds D.A.G. Friesland (Dagopvang Geestelijke gehandicapten 

Friesland) opgericht, zodat er goede dagopvang zou zijn. Inmiddels bestaat 

D.A.G. niet meer maar wordt op het pionierswerk van o.a. de fam. Reidinga, 

voortgeborduurd door zorginstelling Talant. 
Ruim de eerste twintig jaar van haar leven heeft Coby gewoon thuis kunnen 

wonen. Daarna heeft ze vele jaren in Techum (Leeuwarden-Zuid) gewoond. De 

laatste jaren woonde ze in Swettehiem.  

Coby heeft het altijd goed naar haar zin gehad. Mocht graag plakken en kleuren. 

En samen met haar vriendin Janny tv kijken en allemaal andere gezellige dingen 

doen, zoals luisteren naar haar vele cd’s van o.a Nick en Simon en Marianne 
Weber. Ze straalde als er bezoek kwam of wanneer ze op bezoek ging. Want het 

was een traditie geworden dat ze dan altijd een cadeautje kreeg. Vooral knuffels 

waren welkom, waarbij haar lieveling Winnie de Poeh was. Dan straalde ze als 

een zonnetje.  

Op het bericht van overlijden hebben Piet en Iet dan ook een ondergaande zon 

laten afbeelden als symbool dat hun zonnetje nu ondergegaan was.  
Ook stond de volgende tekst geschreven op de kaart: Als een zonnetje was ze in 

huis, maar nu wordt het stil! Met een grote kaart van Winnie de Poeh op de kist, 

samen met andere tekeningen van medebewoners hebben we op vrijdag 6 

november afscheid van haar genomen in de kleine aula van het uitvaartcentrum 

Goutum onder Leeuwarden. We hebben woorden van herinnering gesproken en 

een verhaal verteld. Tijdens de dienst hebben we geluisterd naar muziek van 

Marco Borsato “Afscheid nemen bestaat niet” en van Herman van Veen 
“Suzanne”. Na het uitspreken van de zegenwens hebben we met elkaar koffie 

gedronken mét een gebakje, omdat Coby dat altijd zo belangrijk vond bij 

bezoek. 

We wensen Piet en Iet Reidinga veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 

Ds. Klaas van der Werf 
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Open Avond in Haren  

 

Bach en zijn Bijbel 
 
Op 5 november was dr. Marcel Zwitser de 

eerste spreker van de nieuwe reeks van drie 

open avonden in de Doopsgezinde Gemeente 

Haren. 

Onder de titel ‘Beleefde Werkelijkheid’ zullen 

twee mannen en 1 vrouw ons iets vertellen 
hoe zij zelf of hoe hun onderwerp de 

werkelijkheid beleeft of beleefde. 

 

Dr. Zwitser deelde de avond in tweeën. Voor 

de pauze liet hij de vele aanwezigen – het was 

vol – kennismaken met de studiebijbel van 
J.S. Bach. Deze bijzondere studiebijbel was de 

Lutherse vertaling van Oude en Nieuwe 

Testament met uitgebreide verklaringen en 

exegeses van Prof. Abraham Calov uit 1681. Bach verwierf deze studiebijbel op 

een veiling in 1742. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden liet dr. Zwitser ons zien hoe zeer Bach 

zich met deze bijbel bezighield en ook zelf in de marges aantekeningen maakte – 
en soms verbeteringen – die bewezen dat hij ook op het gebied van bijbeluitleg 

geen leek was. 

Deze Calovii-studiebijbel van Bach is in 1935 door een wonder toeval ontdekt op 

de zolder van een boer in Amerika, wiens voorgeslacht was geëmigreerd uit 

Duitsland en blijkbaar in het bezit is geweest van dit werk uit de bibliotheek van 

Bach. Een groot driedelig werk. Naast een lijst van de bibliotheek van bijzondere 
boeken die Bach bezat is afgezien van deze bijbel en een andere bijbeluitgave 

geen enkel boek ooit nog gevonden. Bach moest om financiële redenen zijn 

boekenbezit te gelde maken. 

Het ging dr. Zwitser er om aan te tonen hoe diepgelovig Bach was. Tekst en 

muziek zijn bij Bach bijna niet te scheiden en beïnvloeden elkaar op een 

bijzondere wijze. Een groot deel van de composities van Bach zijn religieuze 
werken en ook gemaakt om in de Lutherse Kerkdiensten te worden uitgevoerd. 

Vandaar de vele cantates, die hij schreef. En dat geldt uiteraard ook de 

passiemuziek. 

Dr. Zwitser is zowel theoloog, gepromoveerd op de leer van de Heilige Geest bij 

Luther en ook is hij musicoloog. Hij is betrokken bij het wetenschappelijk 

onderzoek van deze studiebijbel van Bach en zal daar ook over publiceren. 

Volgens Zwitser geeft een kanttekening die Bach heeft geschreven bij 2 
Kronieken 5, 13 inzicht in de manier waarop Bach zich zelf ziet als kerkmusicus. 

Hij ziet dat als een goddelijke opdracht, gebaseerd op de bijbel, die over musici 

in de tempel spreekt in dit vers. Kortom muziek is niet een aanvulling op het 

gesproken woord, maar een wezenlijke invulling ervan. Intens gevoeld en 

uitgevoerd door Bach. 

Dr. Zwitser meldde dat een facsimile-uitgave van deze studiebijbel door 
uitgeverij van Wijnen in Franeker zal worden uitgegeven voor het luttele bedrag 

van  

± € 5000,--. 
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Na de pauze illustreerde dr. Zwitser dit intense geloof van Bach aan de hand van 
een koraalvoorspel bij het Onze Vader. In de oude bundel komt dit lied voor als 

nr. 48. 

Na een eerste beluistering van dit lange en ook langzame voorspel wees dr. 

Zwitser op de bijzondere momenten in de partituur, waar de tekst doorleefd 

gestalte kreeg, in zowel de registers die op het orgel werden gebruikt als in het 

tempo en in de lengte van noten. En zo krijgt zo’n voorspel een geheel nieuwe 
lading. 

Volgens dr. Zwitser was dit voorspel gemaakt in de tijd dat een zoon van Bach 

het huis verlaten had en diep in de ellende was geraakt Hij zou niet lang daarna 

sterven in een epidemie. Maar het lijden van Bach zelf om deze situatie werd 

volgens Zwitser hoorbaar in dit voorspel. 

Een zeer bijzondere avond, een college in de theologie van Luther en een college 
in de muziek van Bach en dat gecombineerd. 

Het was duidelijk, gezien de reacties, dat deze avond voor de aanwezigen een 

zeer bijzonder karakter had 

 

Gabe Hoekema 

 

(De volgende avond zal worden gehouden op Dinsdag 23 februari 2016. Prof. 
Hans renner zal dan spreken over Oost-Europa na de val van de muur.) 

Zusterkring 

 

Maandag 2 november j.l. waren we met zeventien zusters bijeen. Na de opening 

door Gerbrig over de herfst en een lied, was het woord aan onze gast zr.Fien van 

Kempen. Zij liet ons kennismaken met Venus figuurtjes, prehistorische 

voorwerpen van meer dan 24.000 tot 22.000 jaar v.Christus. Vaak kleine 

beeldjes van 6-10 cm groot. De moedergodinnen, ook wel oermoeders genoemd. 
Zij had voor ons copieën gemaakt van afbeeldingen van deze Venussen. 

Vrouwen lichamen, zonder onderbenen, soms zonder hoofd. Enkel met grote 

borsten en dijen. Waarschijnlijk vruchtbaarheid symbolen die ook als amulet 

gedragen werden. Men dacht in reïncarnatie, de zielen van voorouders leefden 

voort in nieuw geborenen. Leven, dood en opnieuw geboren. 

Bijvoorbeeld het figuurtje: de Venus van Willendorf, gevonden 
in 1908 in Oostenrijk, heeft een geweldige uitstraling en is 

slechts 11 cm hoog en van kalksteen. Moet met zekerheid zo’n 

25.000 jaar oud zijn. Een ander Venusbeeldje van 4,7 cm is van 

ivoor en van een mammoettand gemaakt.    

In de lezing van Fien van Kempen ging ze in op de Venus kunst 

en de verwijzing naar Madonna. Ook de zwarte madonna, 
Artemis van Efese uit Napels, kwam ter sprake. Een heel 

interessante (kunst)geschiedenisles, maar te veel om hier alles 

goed te verwoorden. Fien sprak met veel uitleg en 

gedrevenheid, omdat ze geboeid was geraakt door deze hele 

materie van de zeer oude beeldjes.  

Een fijne en leerzame middag.    

 
Onze volgende bijeenkomst is maandagmiddag 30 november a.s. Dan zal de 

zus van Gerbrig, Hinke Beukema vertellen over “Eerstelingen”. Iets naders wilde 

ze niet prijsgeven! 

Ook gaan we nog bezig met de kaartjes voor de Adventsavond, dinsdag 15 

december. Dus graag een schaar en plakselstift meenemen. Tot dan.  

Ria Dijkman-Leutscher   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLrC7rycjskCFYZ7DgodQLgAiQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Willendorf&psig=AFQjCNHdkLgltKicUJqAmYEM4GqHPf0zIQ&ust=1447532355345797
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Oecumenische Viering 8 november 
Het thema van de viering was “Toekomst”. 

Wat op zich een beetje vreemd was, wij zien geen kans om bestuursleden te 

vinden voor de raad van kerken. En als er geen mensen worden gevonden heeft 

de raad aan het eind van het jaar geen bestuur meer en functioneert de raad van 

kerken in Haren niet meer. 

Deze viering ging in ieder geval nog 
door. 

De bedoeling was dat alle lidkerken 

een stelling gingen presenteren 

betreffende de toekomst. Een thema. 

Leef van uit je hart; behandel 

anderen zoals je zou willen dat ze 

jullie behandelen, verdraagzaam zijn, 
heb het goede voor met alle mensen, 

laat je leven kleuren door het geloof. 

Als vertegenwoordiger van DGH in de 

raad van kerken mocht ik ons thema 

presenteren. 

 

Vanuit het doopsgezind thema durf te 

leven, heb ik namens ons allen de 

goegemeente uitgenodigd om op een 

Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede te 

gaan. 
 

Ds. Marco Schut verwerkte alle stellingen in 

een mooie preek. Ik vond het alleen 

jammer dat hij uiteindelijk het doen van 

Gods wil stelde boven de 

naastenliefde. 

Ik heb nog geen reacties 

gehad, waardoor ik me 

realiseer dat ik niet helemaal 
duidelijk ben geweest. 

Pelgrimage van gerechtigheid 

en vrede is te moeilijk. 

Ik had moeten zeggen, 

zusters en broeders in het 

geloof kom buiten spelen! 

Alle goede bedoelingen ten 
spijt, als die thema s alleen 

binnen de eigen gemeenschap spelen, heeft het organiseren van dit soort 

diensten zijn waarde verloren. 

 

Anco de Vries  
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Adoptieprogramma 

 
Uit de thermometer ontvingen we een bedrag van € 40,00 voor de maand 

oktober. 

Voor het tarief basispakket werd door ING ingehouden € 4,35 voor de maanden 

juli t/m september. 

Met ingang van 2016 wordt dit bedrag € 5,00 per drie maanden. 

Voor onze adoptiekinderen Maria Elena Silva, Rafael dos Santos en Ramon da 
Cunha Paes 

hebben we € 600,00 overgemaakt op de rekening van Adoptieprogramma 

Doopsgezind Wereldwerk in Deventer. De stand is door al deze wijzigingen 

gekomen op €  219,90. 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 

 
 

 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyE78idjskCFQZFDwod78kA8g&url=http://www.grijpskerke.info/sinterklaas-commissie/kleurplaten/sinterklaas-kleurplaat-3/&psig=AFQjCNHE8yd5FZjHZOTFnjJvDDTPTGjG3A&ust=1447532645857997
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Tasjesactie voor Syrische Vluchtelingen 
een groot succes  
 

Zaterdagavond 24 oktober waren er 1162 

School-kits, 1409 Hygiene-kits en 95 quilts 
ingezameld. Dat maakte de Inleverdag op 

Dopersduin tot een groot succes. Een geluk 

was dat het niet regende. Want op een 

gegeven moment stond er een muur van 

bananendozen waar alle School-kits in waren 

verpakt op het parkeerterrein van Dopersduin en iedereen 
vroeg zich af of het allemaal in de container paste. Dat viel 

mee, gelukkig. Bert Duhoux van doopsgezind Wereldwerk had 

enkele dagen eerder de School-kits en Hygiene-Kits die in 

Groningen waren gemaakt, met een busje opgehaald. Tijdens 

de viering van de GDS- Broederschapsdag in de Vermaning in 

Groningen zijn er in de workshop o.l.v. Hotsche Kikkert-de Boer 
ruim 88 tasjes gevuld met schoolspulletjes en en een tiental 

Hygiene-kits. Dat ijlde nog wat na in de dagen daarna door alles 

wat nog door de Nieuwe 

Zusterkring werd bijeengebracht , zodat er 

uiteindelijk ruim 120 School-kits en ruim 30 

Hygiene-Kits door Cees van Hoorn en 

Bert Duhoux in de bus konden worden 
geladen. Naast al dit praktische handwerk 

is er ook enkele honderden euros 

binnenkomen op de rekening van de 

Diakonie voor deze actie. De School-

kits gaan naar de vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. Het 

lijkt een klein gebaar, een School-kit, in relatie tot de verschrikkelijke 
situaties in Syrië en Irak. Juist als je alles achter hebt moeten laten 

wat je tot dan toe vertrouwd was, helpt het als er weer iets vertrouwd 

en herkenbaar is, zoals het schoolgebeuren. Zelfs in provisorische 

onderkomens in de vluchtelingenkampen. De School-kits dragen hier 

aan bij. Alle nijvere handen en gulle gevers hartelijk bedankt!                                                               
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Vanuit de GDS 
 
Op woensdagavond 4 nov. j.l. vond de najaarledenvergadering plaats van de 

GDS. 

De volgende onderwerpen wil ik graag onder uw aandacht brengen: 

 

* Vanwege de vroege Pasen in 2016 nu al uw aandacht voor de 40 Dagen 

kalender. 
Elke gemeente ontving woensdag symbolisch een kleurig envelopje met het 

verzoek om per GDS gemeente 5 bijdragen te leveren voor de kalender.  

 

Inleverdatum voor kerst 2015! 
 

De folders met alle gegevens liggen in de kerk. 

 

* Elke GDS gemeente beschikt over een werkkoffertje voor kinderen,  
gevuld met knutselmateriaal voor kinderen, de 

Samenleesbijbel en een voorbeeldliturgie om samen 

met de kinderen aan het werk te gaan. Mochten er 

kinderen aanwezig zijn in de viering en er is geen 

‘kiezels en keien’ dan kan een gemeentelid met de 

kinderen en de koffer elders in het gebouw gaan 
zitten. En willen de kinderen dat niet, dan kunnen zij 

tijdens de dienst zich vermaken met de spullen.  

 

De Samenleesbijbel is een echte aanrader voor 

(groot)ouders en kinderen! 

 

 
 

* Op 12 maart 2016 organiseert de GDS een beleidsbijeenkomst met als 

thema ‘de kleine gemeente’. Iedereen die zich verbonden voelt met de GDS 

ontwikkelingen en dit thema is van harte welkom. 

 

Noteer deze datum alvast in uw nieuwe agenda.  
Meer informatie volgt uiteraard begin volgend jaar. 

 

* ‘Gesprekken, waar een ander veel aan heeft…”. Rondom dit onderwerp 

organiseert de GDS een viertal bijeenkomsten. Mogelijk heeft u hierover in de 

GDS Nieuwsbrief gelezen.  

De bijeenkomsten starten in januari 2016, zodra er 10 deelnemers zijn.  
Dit aantal is nog niet bereikt, dus brengt de GDS dit aanbod wederom onder 

onze aandacht. 

 

Aanmelden kan bij: jhkikkert@doopsgezind.nl 

Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten liggen in de kerk. 

 

Femmy Busscher 
Vertegenwoordiger namens de KR in de GDS. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCML3vdaijskCFUSODwodU0cJCA&url=http://samenleesbijbel.nl/bestellen/&psig=AFQjCNEsJl9iMGIcY_q8NhS626esOFfn1A&ust=1447534010038265


Algemeen 

 

 

 
23 

40-dagen kalender 

 
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-dagentijd in 2016 weer 

een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten.cDeze 

kalender wordt verstrekt aan leden belang-stellenden van de doopsgezinde 

gemeenten in het GDS gebied. In de loop van de jaren ervoeren we hoe zeer 

deze wordt gewaardeerd. Dat komt mede doordat vele gemeenteleden en 
belangstellenden er aan bijdragen door teksten poëzie en proza aan te leveren. 

 

Predikanten in de GDS-regio schrijven een korte meditatie voor de zondagen in 

de 40-dagentijd.  Verder is uw hulp is nodig om deze kalender weer te doen 

verschijnen.  We vragen u om teksten, een lied, een gebed of een gedicht naar 

ons op te sturen voor de overige dagen van deze 40-degentijd. Het gaat dan 
teksten, poëzie en proza. Aardig is ook als u in twee of drie zinnen kunt 

vermelden waarom juist deze tekst u dan aanspreekt in de 40-dagentijd. Uw 

bijdragen kunt u sturen naar ds. Jacob H Kikkert. Meerdere bijdragen mag 

natuurlijk ook. 

 

Bijdragen liefst niet langer dan ca. 300 woorden. Vermeldt uw naam bij de 

inzending en zo nodig de bronvermelding. Vanwege het feit dat de 40-dagentijd 
in 2016 al in de tweede week van februari begint - en dat is zeer vroeg dit jaar - 

hopen we dat u uw uw bijdragen wilt insturen vóór 23 december 2015 zodat er 

genoeg tijd is om de kalender voor te bereiden, vorm te geven, te zorgen dat 

deze medio januari bij de drukker ligt om de kalenders  vervolgens tijdig  te 

kunnen distribueren. 

 
Daarom graag uw bijdragen insturen vóór 23 december 2015 ! 

 

Zo mogelijk insturen per email o.v.v. ‘40 dagen’ naar: jhkikkert@doopsgezind.nl.  

 

Of per post naar: Entinge 7, 9301 TT Roden. 

 
Ds. Jacob H Kikkert, kerkelijk 

opbouwwerker voor doopsgezinde 

gemeenten in Groningen en Drenthe. 
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Vooraankondiging 
Wereldbroederschapdsdag in 

Roden 
 

De Wereldbroederschapsdag op 24 januari 2015 en wordt gehouden in de 

Vermaning te Roden. De feestelijke dienst begint om 10:00 uur en wordt 

voorgegaan door ds. Fokke Fennema en ds. Jacob Kikkert. Het koor van 

de doopsgezinde gemeente Roden verleent medewerking aan de viering. 

thema van de Wereldbroederschapsdag is: “Gaan met God”, gebaseerd 

op het thema van het Wereldcongres dat afgelopen juli gehouden werd in 
Pennsylvania. Het thema geeft ruimte aan de verschillende ideeën over 

wat het betekent om mensen van God te zijn, samen als één volk, samen 

op weg, met God als centraal punt. In het Engels betekent “walking” een 

voortdurende, eindeloze beweging. In het Spaans is “caminemos” een 

uitnodiging om samen te wandelen. Het Franse “en marche” impliceert 

een totale betrokkenheid in op weg zijn.  

 

Ook dit jaar worden levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank. 

 

De Wereldbroederschapsdag vieren we gezamenlijk met de gemeenten in 

de GDS Regio. 

 

Wereldbroederschapsdag markeert het ontstaan van de doperse beweging 
in 1525. Tijdens de Zwitserse reformatie van Zwingli in Zürich dachten 

een aantal volgelingen van Zwingli, waaronder Conrad Grebel en Felix 

Mantz, zo anders over de betekenis van avondmaal en doop dat zij een 

afzonderlijke gemeente wilden stichten. Zwingli vreesde dat zijn volkskerk 

schade zou lijden door de radicaliteit van deze groep. Om hen de pas af te 

snijden werd de kinderdoop 

verplicht. Op 21 januari 1525 

volgde een verbod op de 

samenkomsten van de 

radicalen en werd een aantal 

mensen verbannen. Nog 

diezelfde avond vroeg 
Blaurock aan Grebel hem te 

dopen met de ware 

christelijke doop. Toen hij die 

van Grebel ontvangen had 

voltrok Blaurock de 

plechtigheid aan de anderen.  

 

Jaarlijks wordt 

wereldbroederschapsdag op 

een zondag rondom deze 

datum gevierd in alle doperse 

gemeenten wereldwijd. 



 
 

 

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 16 december 2015.  

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

inleveren vóór 9 december 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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