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Geroepen om te leven 
 
“Geroepen om te leven” is het jaarthema van alle Doopsgezinde Gemeenten in 
Nederland. Door deze zin als thema te kiezen, willen we proberen antwoorden te 
vinden op de vraag hoe leven, traditie en geloof zich tot elkaar verhouden en 
welke dingen je belangrijk vindt voor je levensovertuiging.  
 
De mens is namelijk geroepen om te leven, maar door wie wordt de mens ge-
roepen? Is dat God, roep je jezelf of is dat de medemens? Of wordt de mens tot 
het leven geroepen door een bepaalde ideologie als het communisme, socialis-
me, fascisme of liberalisme??  
In feite gaat het om de vraag door wie jij je geroepen voelt om te leven. Wat 
jezelf belangrijk vindt om wél of niet in een bepaalde overtuiging te geloven. 
 
Toen de eerste Doopsgezinde Gemeenten rond 1530 ontstonden in Europa stel-
den zij zich deze vraag ook. Ze waren het niet eens met de leerstellingen van de 
Rooms katholieke kerk en konden, nu de boekdrukkunst uitgevonden was, de 
bijbel zélf lezen. Zij ontdekten dat uit de bijbelse verhalen steeds een bepaald 
mens- en wereldbeeld naar voren kwam, samengevat in de zin: “Ere zij God in 
de hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen”.  
 
En zij voelden het een plicht om als mens, 
vanuit hun geloof, hier zelf gestalte aan te ge-
ven. Ze voelden zich ‘geroepen om te leven’ 
om het woord wat ze lazen in daden om te zet-
ten. Dat was hoe deze eerste Doopsgezinden 
zich zagen in die tijd rond 1530. En nu…bijna 
500 jaar later???? Nu, geldt dat nog steeds! 
Je bent als mens ‘geroepen om te leven’! Om 
vanuit je geloof te werken aan dat mens- en 
wereldbeeld, zoals dat uit de bijbelse verhalen 
steeds naar voren komt.  
 
Als mens kunnen we alleen maar proberen om 
vanuit dit thema, antwoorden te vinden op de 
vragen die je hebt in de wereld van vandaag. 
Vragen betreffende het vluchtelingenbeleid en het zorg- en welzijnbeleid. 
Want dat de mens ‘geroepen is om te leven’, dat is geen schokkende en bijzon-
dere uitspraak. Maar het wordt wél een bijzondere uitspraak, als je de vraag stelt 
wat je onder dat ‘geroepen-zijn’ wilt verstaan.  
 
Ds. K. van der Werf 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten 
 
Zondag 25 oktober (wintertijd!) 
10.00 uur Ds. R.P. Yetsenga 
 
Maandag  26 oktober 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  27 oktober 
18.00 uur  Jongerenmaaltijd 
19.30 uur  Geloofsgroep 
Woensdag  28 oktober 
20.00 uur  Innerlijke pelgrimeren 
Donderdag  29 oktober 
19.30 uur  Ronde Tafel Vredes-

gespreksgroep 
Zaterdag  31 oktober 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk  
 
Zondag  1 november 
10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 
10.00 uur  Kiezels en Keien 
Vervolg Gemeente-opbouw  
13.30 uur  GDS Schaatsmiddag 

in Kardinge 
 
Maandag  2 november 
14.30 uur  Zusterkring Haren 
19.30 uur  Doopsgezind koor  
 Dinsdag  3 november 
10.00 uur  Koffiemorgen 
19.30 uur  Kerkenraad 
Donderdag  5 november  
20.00 uur  Najaarsleden-

vergadering 
Vrijdag  6 november 
18.00 uur  Pizza’s, Bijbel en Bier 
Zaterdag  7 november 
14.00-16.00 uur Openstellingkerk 
 
Zondag  8 november 
10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz  
 
Maandag  9 november 
13.30 uur  DoReCafe in de Remon-

strantse kerk Filmmid-
dag “Etre et Avoir” 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

Dinsdag  10 november 
18.00 uur  Mennomaaltijd 
19.30 uur  Natafelen- 
  gespreksgroep 
Woensdag  11 november 
Redactievergadering 
Donderdag  12 november 
20.00 uur  Broederkring 
 
Zaterdag  14 november 
13.00 uur  Wandeling ‘Geloven met  
  je voeten’ 
Geen openstelling kerk 
20.15 uur Concert “Het Gronings 

Kamerkoor” 
 
Zondag  15 november 
10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz  
10.00 uur  Kiezels en Keien 
                  
Maandag  16 november 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  17 november 
17.45 uur  Doperse Dis 
Woensdag  18 november 
19.30 uur  Wijk Paddepoel 
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 
Kerkelijk jaar 
 
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 
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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 
 

 
 
 

 
 

 
In memoriam zr. Roeli Nap 
 
Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 
Ik loof U, omdat ik wonderbaar ben toebereid.    
Psalm 139:13,14a 

 
Op 30 augustus is overleden Roelina Harmanna Nap, Roeli.  
Zij is 86 jaar geworden.  
 
De woorden waarmee we  begonnen waren de woorden die ze zelf koos voor de 
kaart bij haar overlijden, net als het verhaal van Maria en Marta. Opgeleid tot 
verpleegkundige zag ze zich zelf zeker als Marta, en zo werd en wordt deze be-
roepsgroep vaak gezien. Werkende vrouwen in een tijd dat dat niet zo gewoon 
was, Je woonde vaak bij je werk, met weinig vrije tijd en eigen ruimte. Roeli was 
een echte verpleegster, ze vond het een mooi vak, en ze was het in alle overtui-
ging.  
Een rustige vrouw, vaker wat op de achtergrond.  Eerder wat stil, dan een open 
boek. Maar wel iemand die wist wat ze wilde, en dat ook haar omgeving liet 
merken. Als ze op visite was bij de familie, was ze zorgzaam en plezierig aanwe-
zig, ze genoot, en tante Roeli had vaak snel alles op de rit, als een echte ver-
pleegkundige, met rust en regelmaat. Zo ordende ze, met haar aanwezigheid. En 
ze vond het fijn om te midden van mensen te zijn, ze hield van de verhalen, wist 
ook vaak alles wat er speelde, en was er tegelijkertijd best nieuwsgierig naar! Zo 
verzorgde ze voor onze gemeente jaren het gemeenteblad. Ze was trots op haar 
bijdragen, op haar blad. Ze genoot ervan zo het middelpunt van de verhalen te 
zijn, en ze hield van het ordenen en redigeren dat een blad met zich brengt. En 
weten wat ze wilde, goed of minder goed, dat werd ook duidelijk in de laatste 
jaren, als ze vrij volhardend, benauwd en wel, vasthield aan haar menthol siga-
ret, en wist wat ze wilde van de verzorging. Ze vond het fijn als het goed gere-
geld was, zoals het bezorgen van de boodschappen door een firma in Haren. En 
ze genoot van de regelmaat en de kleine geneugten, zoals een heel zacht vloei-
baar eitje op witbrood zonder kostjes met heel veel boter. 
 
Ze heeft op verschillende plekken als verpleegkundige gewerkt, in de wijk, waar 
ze haar levensvriendin Hennie van de Berg leerde kennen. Door haar werd ze 
uitgenodigd om samen te komen wonen, en het werd een hechte vriendschap. 
Via Hennie raakte ze ook betrokken bij onze Doopsgezinde gemeente. Voor het 
wijkwerk was ze ook een echte kraamzuster. Ze werkte jaren in Huize Tavenier. 
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Ook daar nam ze het heft in handen, en zorgde voor een sfeer waarin de ander 
kon gedijen. 
In het verhaal van Maria en Marta  gaat het over zorgen en vergeten waarom het 
gaat. Marta krijgt te horen dat Maria datgene kiest wat er toe doet. Maar is zorg 
niet juist de omstandigheden zo verzorgen dat het allerbelangrijkste kan plaats-
vinden?  
 
Van Roeli hoorden we hoe zij een moeder die bij de geboorte haar kindje al 
moest verliezen de ruimte gaf om afscheid van te nemen van wat nog zo kortge-
leden deel van haarzelf was geweest. In een tijd dat het overleden kindje direct 
werd weggehaald omdat dat 'beter' zou zijn, haalde zuster Roeli , in de nacht als 
er niemand meer was, het kleine kindje op en legde het bij de moeder, opdat zij 
afscheid kon nemen. Dat ene? Dat was zorg opdat dat ene wat nodig was kon 
gebeuren. Roeli was niet een mens van grote geloofswoorden, niet om ze uit te 
spreken, in ieder geval, maar praktisch. 
 
De laatste jaren werd haar wereld klein, maar gelukkig kon ze tot haar dood blij-
ven op haar vertrouwde plek aan de Moddermanlaan, met de goede zorgen van 
velen, onder anderen van de dames van Joling. Hier is ze vredig van ons heen 
gegaan. 
 
Moge zij rusten in de hoede van de Eeuwige, in wiens liefdevolle hoede zij  ge-
borgen zij tot in eeuwigheid.  
 
Ds. Geert Brüsewitz  
 
 
 
Bij de kerkdienst op zondag 1 november:  
vervolg Gemeente-opbouw 
 
Aansluitend op het enthousiasme en de geanimeerde gesprekken tijdens de ge-
meenteavond op 16 september over Waarderende Gemeenteopbouw, is het ver-
volg daarvan tijdens de kerkdienst op 1 november. De gemeenteavond werd be-
sloten met de vraag naar onze ‘dromen’ voor de gemeente. In de kerkdienst 
wordt daar op voortgeborduurd.  
 
We beginnen met een korte viering en dan zal in een wat uitgebreide ‘Open 
Ruimte' met begeleiding van Marion Bruggen worden teruggeblikt op de uitkom-
sten van de gemeenteavond.  We willen vervolgens proberen thema’s te formule-
ren op basis van de meest gehoorde opmerkingen en dromen,  en gaan we ver-
der met  de verwoording van die dromen in bijvoorbeeld een beeld of iets anders 
tastbaars dat ons helpt om zo’n droom werkelijkheid te laten worden. Vierende-
weg besluiten we dan met elkaar de dienst.   
 
N.B. Houdt er wel rekening mee dat de dienst ietsje uit kan lopen. Daarom is er 
dit keer koffie tijdens de dienst - is weer eens wat anders - zodat het allemaal 
binnen de tijd blijft die voor onze zondagse samenkomst gewoon is en iedereen 
toch weer op tijd huiswaarts kan keren. 
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Waarderende Gemeenteopbouw 
 
Een van de waardevolle aspecten van Waarderende Gemeenteopbouw is de be-
trokkenheid van zoveel mogelijk mensen in en rondom de gemeente bij het ver-
woorden van wat voor geloofsgemeenschap we zouden willen zijn met elkaar. 
Tenminste, dat is het streven; iedereen erbij betrekken. Vandaar dat er de ge-
meenteavond is geweest, er in de diensten aandacht voor is en er in de verschil-
lende kringen met elkaar over wordt gesproken. Met de bedoeling om al die ver-
schillende opvattingen en verwachtingen van mensen over onze gemeente te 
horen èn ze te gaan gebruiken als bouwstenen om vorm te geven aan wat onze 
geloofsgemeenschap is en kan zijn. Voor ons en voor anderen.   
 
Het accent in dit alles komt te liggen op het vertellen van verhalen in plaats van 
analyseren en diagnosticeren. Het met elkaar delen en vertellen van verhalen 
sticht gemeenschap. Dat geeft ook al aan dat het meer om het proces gaat, om 
de weg die we gezamenlijk gaan in de tijd, dan dat het een op korte termijn 
éénmalige activiteit is. Bent u nu niet in de gelegenheid geweest om de gemeen-
teavond bij te wonen, of één van de wijkbijeenkomsten, en toch uw verhaal zou 
willen delen, dan is het altijd mogelijk om met iemand van de begeleidingsgroep 
te spreken. Zodat ook werkelijk iedereen mee kan doen. 
 
Alex van ’t Zandt, Reina de Groot, Jantien Groeneveld, Egbert Huizinga,  
Geert Brüsewitz, Marion Bruggen, Jacob Kikkert 
 
 
 
Bij de kerkdienst op 29 november 
  
Ons huidige kerkgebouw bestaat 200 jaar!   
Waar voorheen een houten kerk schuilkerk stond, werd  
op  25 oktober 1815 de bouw voltooid van het huidige 
stenen kerkgebouw in een voor die tijd populaire 
bouwstijl met neoclassicistische invloeden. Bijna veer-
tig jaar later werd de kerk nog uitgebreid met  twee 
zijbeuken.  
 
De sloop van de voorliggende woning aan de oude Bo-
teringestraat bracht de kerk vanaf deze periode in het 
zicht vanaf de straat, zoals we dat nu nog kennen.  
 
Omdat we dit jubileum niet onopgemerkt voorbij willen 
laten gaan, staan we hier in de dienst van 29 novem-
ber bij stil.  
 
Wie foto’s en/of verhalen heeft, kan dit melden bij  
br. Alex van ’t Zand, (duo-)voorzitter 
van de Kerkenraad 
Praktische hulp wordt ook op prijs gesteld!  
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Schuif aan bij de VREDESTAFEL op 29 oktober  
 
Nu het jaarthema van onze landelijke broederschap ons verder meeneemt op de 
Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, is aan ons de vraag hoe we daar als ge-
loofsgemeenschap in onze eigen omgeving vorm aan geven. Iedere geloofsge-
meenschap is door de Wereldraad van Kerken uitgenodigd om hier over na den-
ken. Waar begin je dan? We zouden kunnen beginnen met ons af te vragen wat 
er al is. En hoe wezenlijk dat is voor ons. Weten we dat van elkaar? Wat gebeurt 
er nog meer? Waar zetten we ons voor in? Hoe is datgene wat we doen en delen 
dragend in ons geloven? En niet in de laatste plaats, hoe kunnen we elkaar een 
hart onder de riem te steken wanneer we het gevoel hebben machteloos te staan 
tegenover de situatie in de wereld?  
 
Als etappe op onze pelgrimage van rechtvaardige vrede organiseren we op 29 
oktober, voor iedereen die aan wil schuiven, een Vredestafel. Rondom deze tafel 
en in gesprek met elkaar proberen we samen naar ideeën te zoeken, en te ver-
woorden waarin onze eigen gemeente een huis van vrede, gerechtigheid en 
dienstbaarheid is of kan zijn. Iedereen in ons gemeente kan en mag aanschuiven 
vanuit de overtuiging dat gesprek met elkaar en anderen nodig  zijn om te for-
muleren waarnaar we op weg zijn, en wat we daarvoor nodig hebben of kunnen 
inbrengen.  
 
De volgende prikkelende vragen liggen alvast op onze Vredestafel: Zijn we werk-
lijk een gastvrije geloofsgemeenschap? En zijn we een vredesgemeente? Je bent 
van harte uitgenodigd om mee te praten op donderdag 29 oktober om 19.30 uur 
 
De Diakonie e.a., bestaande uit:  
Ds. Geert Brüsewitz, Gerrit Koopmans, Heleen van Til, Rudy van Kalker, Romkje 
Veenstra, Cees van Hoorn, ds. Jacob Kikkert  
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Opbrengsten collectes periode 17 mei t/m 11 oktober 
 
17 mei Christian Peacemaker Teams € 111,85 
24 mei Doopsgezinde Zending  € 306,67 
31 mei Doperse Dis    € 129,85 
7 juni  AKC     €   92,10 
14 juni MCC Nigeria    € 167,80 
28 juni Voedselbank    € 123,70 
26 juli  College des Frères   € 199,32 
2 aug.  College des Frères   € 201,50 
23 aug. ADS Vrijplaatsenfonds  €   93,37  
30 aug. Amnesty International  €   90,37 
6 sept. Amnesty International  € 180,79 
13 sept. Berlijn    € 116,92 
20 sept. Liudgerstichting   €   71,55  
27 sept. MCC     € 160,10 
4 okt.  MCC     € 458,92 
11 okt. Doopsgezinde Zending  € 164,01 
 
Sietske Koopman, 
College van Collectanten 
 
 
 
 
 
Ledenboek  
 
Overleden op 20 september 2015 
Br. G. Torenbeek in de leeftijd van 86 jaar 
 
Per 1 oktober 2015 begroetten wij 2 nieuwe belang-
stellenden: 
Br. R. (René) Dubbis, Van Heemskerckstraat 75-3, 9726 
GH Groningen, Email:  rene.dubbis@outlook.com (wijk 19) 
 
 
en een oude bekende Br. J. (Hans) van der Meer, Mudaheerd 100, 9737 XD 
Groningen, tel. 050 542 0694, Email:hansvandermeer@live.nl (wijk 24) 
 
Beiden van harte welkom! 
 
Correctie op Adreswijziging van Zr. A. (Anneke) Toxopeus  
Nieuw adres is: Patrijzenlaan 14,(i.pv. 4) 9801 JL Zuidhorn  
tel. 06 17005754/0594 507773 email: ongewijzigd (wijk 32)  
 
Tiny Spanjer, 
ledenadministratie 
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Van de financiële administratie (oktober 2015) 
 

Bankrekening 
Nog steeds zijn er gemeenteleden die hun hoofdgeld overmaken naar ons oude 
banknummer bij de ING. Wij verzoeken hen om dat zo spoedig mogelijk te wijzi-
gen aangezien we deze rekening per 1 december zullen beëindigen.  
Het banknummer van het Kerkenfonds is NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. 
Doopsgezinde Gemeente Groningen.  
 
Hoofdgeld 2015 
Hieronder ziet u het resultaat over periode januari t/m september 2015 van de 
opbrengsten van het hoofdgeld en het aantal gemeenteleden dat dit tot stand 
heeft gebracht.  
 
Met dit resultaat blijven we goed op koers liggen om het begrote bedrag voor 
2015 te realiseren. Dank aan allen die tot nu toe hebben bijgedragen. 
  
Toch zijn er nog ruim 60 gemeenteleden die hun hoofdgeld nog niet hebben 
overgemaakt. Wij nodigen hen uit om hier aandacht aan te besteden en hun bij-
drage tijdig voor het einde van het jaar over te maken.  
In de najaarsledenvergadering van 2014 is voor leden als norm 2% van het ver-
zamelinkomen (met een minimum van € 85) vastgesteld en voor belangstellen-
den € 65.  
 

32.491 

40.000 41.670 

2015 begroot 2015 2014

hoofdgeld t/m 30 september 
2015

110

172

136

2015 aantal leden/belangstellenden 2014

bijgedragen t/m 30 september 
2015

19%

72%

9%

hoofdgeld 2015

opbrengst nog te
realiseren

opbrengst
gerealiseerd
leden
opbrengst
gerealiseerd
belangstellenden

36%

64%

bijgedragen 2015

deelname nog
niet bijgedragen
deelname
bijgedragen
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Belastingvoordeel 
Graag willen we u nogmaals op de hoogte brengen van de mogelijkheid om uw 
hoofdgeld in de vorm van een jaarlijkse schenking aan de Doopsgezinde Ge-
meente vast te leggen. U maakt dan gedurende een periode van 5 jaar, jaarlijks 
hetzelfde bedrag over. Een dergelijke schenking kan bij de jaarlijkse belasting-
aangifte volledig worden afgetrokken. U hoeft dus geen rekening te houden met 
de drempel van 1% (minimaal € 60) en het maximum van 10% van het verza-
melinkomen. Dat levert in veel gevallen een fiscaal voordeel op. Het formulier 
om de schenking vast te leggen kunt u bij ondergetekenden opvragen of zelf 
downloaden: 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20peri
od_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf  
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar. Het afgelopen halfjaar is er een flinke toe-
name geweest in het gebruik van collectebonnen. Graag willen we het gebruik 
nogmaals onder de aandacht brengen door de procedure voor het verkrijgen van 
de collectebonnen hier te herhalen:  
 
- Collectebonnen zijn beschikbaar in gekleurde vellen van:  20 x € 1  
 (geel), 20 x € 2 (rood) en 20 x € 5 (groen)  
- de bonnen kunnen besteld worden door het verschuldigde bedrag over te 

boeken naar de rekening van de kosterij van de Doopsgezinde Gemeente 
Groningen:  

NL14 TRIO 0198 4319 10  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen  
o.v.v. collectebonnen X x €1 + X x €2 + X x €5 

en gelijktijdig een begeleidende e-mail (met aantal en bedrag) naar de 
Kosterij: 

info@dggroningen.doopsgezind.nl 
- de bonnen (op naam van de besteller en klaargemaakt door Nynke Dijk-

stra) liggen de zondag nadat de betaling is binnen gekomen in een enve-
loppe (met naam besteller) in de kerkenraadskamer en kunnen daar na af-
loop van de kerkdienst worden afgehaald 

- De bonnen kunnen gebruikt worden voor collectes tijdens de diensten van 
de Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
Meer informatie 
Mocht u om een of andere reden meer of andere informatie willen hebben, aarzel 
dan niet om contact met ons op te nemen: 

x Nynke de Graaf, boekhouder:   
telefoon 050 5893330 email hansennynke@hetnet.nl 

x André Weening, financiële administratie:  
telefoon 0598 321259 email a.weening@rug.nl 

 
 
 
 
 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
mailto:a.weening@rug.nl
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Oproepje!!!!  
 
Wie heeft er een naaimachine over, of wil hem voor lan-
gere tijd in bruikleen geven?? Ik help, samen met ande-
ren, asielzoekers in het voormalige Formule 1-hotel met 
het maken en verstellen van kleding.  
 
We hebben nog dringend een naaimachine nodig! 
 
Reacties naar Trijnie Wesseling,  
tel. nr 050-5772536 of mailt: t_wesseling@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van het koor! 
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Samen op weg 
 
De dienst van 11 oktober jl. stond in het teken van de samenwerking tussen de 
Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum en de Doopsgezinde gemeen-
te Groningen. 
Met teksten van psalm 84, uit Genesis 12:1-5 en Johannes 14: 1-14 stond ds. 
Fokke Fennema stil bij de eerste fundamentele stap die beide gemeenten zetten 
op weg naar een gezamenlijke toekomst. Op weg gaan zonder precies te weten 
waar je uitkomt enerzijds en het vertrouwen hebben op de goede afloop ander-
zijds, waren de terugkerende elementen in zijn preek. 
 
Aan deze stap gingen in de afgelopen twee jaar 
verschillende verkennende gesprekken vooraf 
tussen beiden kerkenraden over de kansen en 
mogelijkheden. In de voorjaarsledenvergade-
ring van 2015 van de DG Eenrum en de DG 
Groningen werd besloten om de samenwerking 
in een overeenkomst vast te leggen. 
Een gezamenlijk preekrooster en de gedeelde 
zorg voor het pastoraal werk in beide gemeenten zijn de belangrijkste uitwerkin-
gen in de overeenkomst, die in de twee komende jaar verder gestalte zal krijgen. 
Een historische gebeurtenis, zo merkte de (duo-)voorzitter van de DGG, Jan 
Cees Noord op bij zijn terugblik op de totstandkoming van de samenwerking die 
door de aanwezige gemeenteleden breed werd onderschreven en ondersteund. 
 
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats na afloop 
van de dienst bij de koffie en traktatie, meegebracht door DG Eenrum.   
 
Hendrik Jan Woltersom, voorzitter van de DG Eenrum memo-
reerde kort hoe zijn gemeente besloot tot de vrijage met de 
DGG en dankte de leden van beide gemeenten voor hun sup-
port, vertrouwen en het warme welkom. Hij sloot af met de 
woorden: ‘wij (gemeente Eenrum) zijn hier nu en wij gaan niet 
meer weg’. 
 
Femmy Busscher 
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Uitstapje Wijk Paddepoel / Selwerd 
 
Op zondag 6 september had de wijk Paddepoel/Selwerd haar jaarlijkse uitstapje. 
Na het koffiedrinken na de dienst vertrokken we met z’n achten naar Eenrum om 
daar in het Mosterdmuseum te lunchen. Aldaar bleek dat de vrijwillige molenaar 
van de  molen “de Lelie”, op dat moment aanwezig was en ons wel wilde ontvan-
gen. Vol enthousiasme vertelde hij over de achtkantige stellingmolen, gebouwd 
in 1862 en tot 1954 beroepsmatig in bedrijf. Toen sloeg namelijk demolen tij-
dens een zware storm op hol . 
 
Gelukkig kon op het nippertje brand worden voorkomen door het moedige optre-
den  van twee Eenrummers, die de molen uiteindelijk stil konden zetten. Wel wa-
ren intussen de beide pelstenen door de hoge snelheid door de muren geslagen. 
In 2007 is de Stichting het Gronings Landschap eigenaar geworden van deze mo-
len, die nu wekelijks draait mogelijk gemaakt door 8 vrijwillige molenaars. Zij 
verzorgen ook rondleidingen. De klim naar boven is zeer de moeite waard met 
een prachtig uitzicht over het Groninger land. 
 
De lunch viel na deze klimpartij helemaal in goede aarde.: een verrukkelijke 
mosterd soep en aangeklede broodjes. Een complete maaltijd! 
De bevlogen eigenaresse nam ons na deze lunch mee naar de enige ambachtelij-
ke mosterdmakerij in het noorden. Deze is door een glazenwand gescheiden van 
het restaurant. Ze wist ons op boeiende wijze mee te nemen in de wereld van 
het mosterd maken.  
Na dit alles werd het tijd om een luchtje te scheppen en onze weg te vervolgen 
naar de kaarsenmakerij.  Hier hebben we uitgebreid rond gekeken, gezien hoe 
het maken van kaarsen gaat, dat hebben we aan anderen overgelaten. 
Rond vijf uur gingen we voldaan naar huis. 
 
Tine de Boer 
 
 
Verslag wijkavond Paddepoel / Selwerd 
 
Op woensdag 23 september hadden we onze eerste wijkavond van dit nieuwe 
seizoen weer bij onze vaste gastheer Siets Sijtsma.  
Lineke opent de avond met een stukje uit de bundel “Zeg ‘t maar gewoon” van 
Greet Brokerhof-van der Waa, dat mooi aansluit bij deze avond. 
Vanavond starten we met een rondje over ieders belevenissen van deze zomer 
aan de hand van een meegenomen voorwerp. 
 
Siets vertelt over zijn vakantie op Rugen, een prachtig eiland, dat tegenwoordig 
met een brug verbonden is met de vaste wal. Hij laat zijn fotoalbum rondgaan, 
Tine heeft een schelp meegenomen: deze staat voor de verschillende fijne dagen 
aan zee bij Egmond, Texel en Schiermonnikoog. Henk heeft zijn telefoon bij zich, 
waarmee hij deze zomer zowel foto’s heeft kunnen maken, als waarmee hij in 
contact staat met zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn kleinzoon is vandaag 5 
geworden, hetgeen een felicitatie waard is. 
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Rie skypet ook veel met haar zoons in het buitenland. Voor haar is de geboorte 
van haar tweede achterkleinzoon een belangrijke gebeurtenis deze zomer. 
Tjerk is deze zomer pake geworden en laat mooie foto’s zien van de kleine en 
zijn ouders. Hij heeft daarnaast een appel  uit eigen tuin voor ieder van ons 
meegenomen. Het blijkt dit jaar een geweldig appel jaar te zijn. De oogst is zeer 
overvloedig. 
Manon is heel blij geworden van het verwijderen van drie bomen voor haar huis, 
zodat ze eindelijk weer licht in haar kamer krijgt! Tevens was haar doopdienst 
een geweldige ervaring. Niet alleen voor haar, maar ook voor de andere aanwe-
zigen. 
 
Lineke heeft de zomer als lang ervaren; denkt terug aan de vele mooie vakanties 
samen met haar zus Harmkje. Helaas lukt dat nu niet meer. 
Jacob heeft een potje jam mee genomen als symbool van een interessante va-
kantie in Bretagne, waar hij en Hotske samen met het gezin van zijn dochter  bij 
hele aardige mensen een gîtes gehuurd hadden. Een zeer oude streek, die reeds 
5000 jaar al bewoning kent en waar heel veel restanten te vinden zijn. Daar-
naast heeft hij kennisgemaakt met het verzorgen met paarden, die heel sensitief 
reageren op mensen. Een ongekende ervaring.  
Het tweede deel van de avond heeft Jacob ons uitgedaagd om in het kader van 
waarderend gemeente-opbouw te vertellen wat we als waardevol ervaren aan 
onze wijkavonden: prettige omgeving, bijzonder in verband met de persoonlijke 
binding; de vertrouwdheid met elkaar; kunnen zeggen wat je denkt in alle open-
heid; dat naast de gezelligheid er ook inhoudelijke elementen zijn. 
 
Tine de Boer 
 
 
 
Drie keer is scheepsrecht …..  zegt men 
 
Drie feesten dit jaar  in  Duitsland en geen kin-
derachtige, want het is niet niks als je een ju-
bileum naar waarde wil gedenken. Na Leer en 
Berlijn was het nu Hamburg  die vele gasten 
kon begroeten. 
De Mennonitengemeinde Hamburg Altona vier-
de dat hun kerkgebouw en hun Gemeindehaus, 
wij zouden zeggen kerk, mennohuis + pastorie 
100 jaar bestaat.  
Het is niet de eerste doopsgezinde kerk die in deze stad staat, want er was el-
ders in de stad al een oudere maar die is in de 2e wereldoorlog  met een bom-
bardement  vernietigd. Rest alleen daarvan nog een voorheen kosterswoning en 
wat stenen, waarvan enkele in de huidige kerk liggen.   
 
Wij waren vrijdag voor het feest al aanwezig en hadden zo nog even  de tijd met 
onze vrienden  bij te praten, even te helpen waar nodig en als de bel dan gaat, 
door  deur de eerste grappen te lanceren: nou moe jij met wéér gegroeid…. ja en 
jij bent gekrompen. Dat klopte ook wel want om voorzitter Thomas behoorlijk te 
begroeten , was één stoof te weinig. 
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Deze gemoedelijkheid, deze ontspannen  en blijde reacties waren tijdens het he-
le festijn duidelijk aanwezig.  
 
Zo troffen we ook meerdere voormalige deelnemers aan het Internationale Jon-
gerencongres Groningen die  triomfantelijk  hun nageslacht voorstelden, zoals de 
dochter van Barbara en de kinderen van Bas en Kreske.   
Zo troffen we ook Br. Wiens, die trots van de klompen van zijn eerste kleinzoon 
vertelde. Hij vroeg zich af of je een klein manneke daar op kon laten lopen…..   
Op de vraag aan Jantien waar zij overnachte zei ze: ‘uiteraard op mijn vaste 
adres want daar ben ik altijd.  
Kijk en dat alles  is, voor velen van zoveel belang dat ze elkaar treffen of het nu 
lang of kort geleden is dat ze elkaar zien, dat het bijwonen van zo’n feest be-
langrijk is. Onze gemeente was met een kleine 20 personen aanwezig. Zij be-
zochten zondagmorgen de Mennokate in Bad Oldesloe. 
 
Met de voorzitter van Hamburg, Thomas Schamp, had ik een gesprek over de 
noodzaak van restaureren van de kerk. Mij vallen dan dingen op omdat deze 
kerk voor mij een vaste plek in mijn werk was, en dan vraag je iets.  
De restauratie, zag ik, ging goed, maar is er nog een plan. Zo spraken we over 
de z.g. Brautgang  en een vlak daarbij zijn zeér gammele deur. En zo kwamen 
we ook op de zorgen. Niet zozeer over de gemeente maar vooral ook over hun 

zorgenkind  de Mennokate in Bad Oldesloe.  
De Mennokate is van belang en wij zouden  
als doopsgezinden/ mennoniten elkaar moe-
ten steunen. Wij waren toch gekomen om 
een jubileum te vieren, maar ook om met 
onze zusters en broeders uit Hamburg te 
praten en het restaureren van de Mennoka-
te was een belangrijk  onderwerp. 
 

Behalve de goede contacten en de goede verzorging van de innerlijke mens, wa-
ren er op zaterdag gespreksgroepen. Deze waren onder leiding van Prof. Fernan-
do Ens. Op zondagmiddag werd met een dienst het weekend afgesloten! Het was 
een enoverend weekend met goede gesprekken waarbij veel informatie is uitge-
wisseld. Het was goed om te zien dat naburige kerken ook hier aanwezig waren. 
  
Toen de meeste gasten waren vertrokken, 
zaten we na te praten in de  keuken  en we 
zeiden tegen elkaar: het was goed gegaan 
en goed geweest. 
Wij zijn blij er te zijn geweest. 
 
Anneke van Kalker     
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 25 oktober (wintertijd!) 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 1 november 
10.00 Ds. N.C. Meihuizen   
10.00 Zondagsschool 
 
Zondag 8 november 
10.00 Oecumenische dienst in de 
Nicolaaskerk 
 
Zondag 15 november 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande  
10.00 Zondagsschool 
 
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 
 
 
Andere activiteiten 
 
Maandag 26 oktober 
20.00 Leerhuis van de Raad van Ker-
ken over Moderne visies op Christen-
dom en Bijbel met ds. Maat (in onze 
kerk) 
 
Woensdag 28 oktober 
20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 
 
Donderdag 29 oktober 
20.00 30+ bij fam. Riepma-Hoekema 
 
Vrijdag 30 oktober 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 
 
 
 

Zondag 1 november 
Schaatsmiddag GDS jong en oud, 
info Yvette Krol, 06-14111847  
 
Maandag 2 november 
14.30 Zusterkring 
 
Dinsdag 3 november 
09.45 Themaochtend 
19.45 Kerkenraad 
 
Woensdag 4 november 
19.30 Quiltgroep 
20.00 GDS-najaarsvergadering (in 
onze kerk) 
 
Donderdag 5 november 
20.00 uur Open lezing 
‘Bach en zijn Bijbel’ 
 
Woensdag 11 november 
19.30 Redactie Gemeenteblad 
 
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 Dopers-
duin, 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   
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Kerkenraadsvergadering 6 oktober 2015 
 
We zijn maar met vier personen: voorzitter, secretaris, administrateur en ds. 
Van der Werf. Zr. De Vries is niet aanwezig vanwege ziekenhuisopname van haar 
echtgenoot. Na het vaststellen van de agenda en de notulen volgen mededelin-
gen en aandachtspunten van de predikant. Ds. Van der Werf doet verslag van de 
startbijeenkomst van de Raad van Kerken in de Bartholomeuskerk in Noordlaren. 
Het lukt maar niet om opvolgers te vinden voor de (al zeer lang) zittende be-
stuursleden, waardoor aan opheffing wordt gedacht. De geplande activiteiten 
gaan nog wel door: Oecumenisch Leerhuis (op 12 en 26 oktober) in onze kerk, 
de oecumenische dienst op 8 november; het avondgebed op de laatste vrijdag 
van de maand en de inzameling van oud papier op zaterdagmorgen.  
  
Br. Nienhuis geeft toelichting op de financiële zaken. De conceptbegroting 2016 
wordt opgesteld aan de hand van de rekening van 2015 in overleg met de finan-
ciële commissie en zal klaar zijn voor de kerkenraadsvergadering van november. 
Het dak van de kerk is uitermate geschikt voor zonnepanelen. Normaal zijn voor 
ons verbruik 11 panelen nodig, maar vanwege de hoge bomen van de buurman 
zijn er 23 nodig. Zonnepanelen zijn pas functioneel als er bomen uitgaan. Er is 
ook gevaar voor omwaaiende bomen/takken op de gebouwen (aansprakelijkheid) 
en zorgen de bomen voor veel vocht in de gebouwen. Hierover zal moeten wor-
den overlegd. 
Br. Christians en br. Nienhuis hebben op zeer korte termijn een gesprek met de 
logopedist over haar toekomstplannen m.b.t. de Vreehof. Opgemerkt wordt dat 
de ruimtes wel een opknapbeurt kunnen gebruiken.  
 
Er is ook altijd een korte terugblik op diensten en activiteiten van de afgelopen 
maand. Op 6 september preekte zr. Kieft over de roeping van Jesaja. Een on-
derwerp om verder mee te gaan. Op de startdag met maaltijd besteedde ds. Van 
der Werf aandacht aan het jaarthema. Het was een vrolijke bijeenkomst. Ds. 
Fennema preekte op 20 september met de vraag of een kleine gemeente er is 
voor de (zorg aan) eigen leden of dat ze ook een taak heeft naar buiten. Vrede 
verbindt was het thema van de Vredesweek. De strijdboog (het woord regenboog 
staat niet in de bijbel) die de hemel met de aarde verbindt, was onderwerp van 
de overdenking van ds. Van der Werf op de tweede zondag van de vredesweek.  
 
De Broederschapsdag op 4 oktober in Groningen was een succes. Het reiskoffer-
tje (van de buitendag) is inmiddels gevuld met knutselmateriaal om te gebruiken 
als er kinderen in de dienst zijn en er geen zondagsschool is. De Samenleesbijbel 
(op basis van de bijbel in gewone taal) kan ook op andere momenten gebruikt 
worden. 
 
Wat betreft de bijeenkomsten voor de komende maand gaat het met name om 
de organisatorische kant (wie doet wat). Br. en zr. Hazewinkel zullen onze ge-
meente vertegenwoordigen bij de intreedienst van ds. Y. Krol op 11 oktober in 
Sappemeer. Op dezelfde tijd is er in ’t Witte Kerkje een voorstelling door Kirsten 
Benschop met als titel: Spiegeltijd. De VVP (Vereniging van Vrijzinnig Protestan-
ten) en de Doopsgezinde Gemeente Haren organiseren geen gezamenlijke activi-
teiten, maar zorgen er wel voor dat we van elkaars programma tijdig op de 
hoogte zijn en er bekendheid aan gegeven wordt. 
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Omdat vanaf 11 oktober in ’t Witte Kerkje op last van de brandweer het board-
plafond vervangen wordt door gipsplaat, is het Leerhuis van de Raad van Kerken, 
op respectievelijk 12 en 26 oktober niet daar, maar in onze kerk. Om dezelfde 
reden zijn de leden van de VVP ook van harte uitgenodigd om de diensten die 
niet in hun kerk kunnen worden gehouden, bij ons mee te vieren.  
Voor de bijeenkomst van de zusters uit de GDS op 15 oktober hebben zich bijna 
vijftig mensen opgegeven. Ds. Van Hoorn spreekt over de kracht van een lied en 
daarna kan er onder leiding van ds. Van der Werf worden gezongen. 
 
De concept-agenda voor de najaarsledenvergadering op 26 november wordt op-
gesteld. Vaste punten zijn de begroting en benoemingen. U weet, de kerkenraad 
is (te) klein en daarmee is de gemeente kwetsbaar. De commissie toekomst van 
de Vreehof hoopt met een concreet voorstel te komen. Ook gemeenteleden kun-
nen met voorstellen komen bij het agendapunt ‘plannen en vooruitzichten’.  
Er is geen goede bestemming gevonden voor de oude rode liedboeken. Het plan 
is een deel bewaren en op de ledenvergadering voor te stellen ze aan liefhebbers 
ter beschikking te stellen en het restant mee te geven aan het oud papier. Mocht 
u een andere oplossing hebben, meldt dat dan even.  
 
Na het verdelen van de kostersdiensten en het vaststellen van de bestemming 
van de kanselbloemen sluit de voorzitter de vergadering. 
  
Mads Haadsma 
 
 
In het komende seizoen organiseert de gemeente weer drie open avonden onder 
het thema: 

 
‘Beleefde werkelijkheid’ 

 
De werkelijkheid wordt verschillend beleefd, afhankelijk van de bril waardoor ge-
keken wordt: een politieke bril en dan ook nog een westers gekleurde of oosters 
gekleurde bril; een persoonlijke, of een maatschappelijke bril; een historische of 
een godsdienstige;  een muzikale of een kunstzinnige bril. Deze aspecten komen 
op de open avonden naar voren en helpen ons om misschien de werkelijkheid 
eens anders te beleven dan wij gebruikelijk doen. 

 
5 november 2015 (donderdag): dr. Marcel Zwitser over: ‘Bach en zijn Bijbel’  
Deze avond gaat over de manier waarop Bach zijn studiebijbel gebruikte. 
 
23 februari 2016 (dinsdag): prof. Hans Renner over ‘Midden- en Oost-Europa na 
de val van de muur’. Waarom verloopt de geschiedenis zoals zij verloopt en hoe 
kunnen we dat tot op de dag van vandaag beleven. 
 
21 april 2016 (donderdag): drs. Femke van Dam over ‘Beleving van de Werke-
lijkheid’. Het landschap, in het groot of in de vorm van een tuin kan kunst zijn en 
ook kan er kunst in gemaakt worden, waardoor de accenten verschuiven. 
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Open Avond te Haren 
 
Op donderdag 5 november vindt de eerste open avond 
plaats van de doopsgezinde gemeente Haren 
 

‘Bach en zijn studiebijbel’ 
 
Dr. Marcel Zwitser zal ons inleiden in de wijze waarop 
Johann Sebastian Bach gebruikt maakte van zijn stu-
diebijbel bij zijn composities van zijn passiemuziek, zijn 
cantates en zijn koralen. Eén van de koraalvoorspelen 
van Bach zal ook besproken worden.  
 
Marcel E. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap. In 2012 pro-
moveerde hij aan de universiteit van Utrecht op een interdisciplinair onderzoek in 
muziekwetenschap en systematische theologie: ‘Göttliche Liebes-Flamme’.  De 
Lutherse leer van de Heilige Geest en haar invloed op Johann Sebastian Bach. 
 
Dr. Zwitser is nu werkzaam als docent muziek- en cultuurwetenschap bij de 
Schumann Akademie. Ook is hij docent aan de HOVO. 
 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het kerkgebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente, Stationsweg 1, Haren. De toegang is vrij. 
 
 
Zusterkring 
 
Donderdagmiddag 15 oktober was er een gezamenlijke gezellige middag georga-
niseerd in de D.G. kerk in Haren door het GDZ-bestuur van de noordelijke zus-
terkringen. Meestal wordt deze middag gehouden in de Diaconie van de kerk in 
Groningen, maar deze keer werd het anders geprobeerd om de kringen beter 
met elkaar in contact te brengen en omdat er geen federatiedag meer is. Het is 
gelukt! Er waren maar liefst 51 vrouwen gekomen naar deze prachtige geslaagde 
middag!   
 
Eerst werd het formele gedeelte afgehandeld, zoals wat de kringen zoal organi-
seerden op de kringmiddagen in de loop van het jaar. Hierover meer in de "Brief" 
landelijk  orgaan van de L.F.D.Z. Hierna hield ds. Saakjen van Hoorn een lezing 
over een vrouwenkamp op Sumatra waar Japanners de bewaking voerden. 
Ronduit  verschrikkelijk wat de vrouwen er meemaakten. Er is een boek over ge-
schreven en die is op Fredeshiem besproken en door Saakjen in deze lezing op-
genomen. Deze vrouwen hielden zich staande door te zingen en muziek  te 
schrijven en uit te voeren. Deze muziek en zang liet Saakjen ons ook horen op 
de cd die door het Haarlems vrouwenkoor "Malle Babbe" ingestudeerd was. 
Prachtig gezongen en ontroerend het "Onze Vader" te horen en een lied dat IE-
DERE morgen in het kamp door een meisje van dertien jaar gezongen werd, vóór 
dat ze allemaal op appél moesten komen. Een mooie en aansprekende lezing.  
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Met thee en lekkere versnaperingen en bloemen op de tafeltjes was de kerkzaal 
gezellig gemaakt, en het laatste gedeelte van de middag leerde ds Klaas v.d. 
Werf ons nog enkele mooie liederen uit het nieuwe liedboek met hulp van zijn 
gitaar en de piano. 
Het was een fijne interessante middag voor herhaling vatbaar. Saakjen en Klaas 
werden bedankt met een boekenbon en daverend applaus.  
 
De eerstvolgende zusterkringbijeenkomst is op maandagmiddag 2 november a.s. 
om 14.30 uur. Dan komt theologe Annine van der Meer ons vertellen over het 
boek "Venus tot Madonna". 
 
Aly Noord 
 
 
 
Een nieuwe heup 
 
Op donderdag 10 september om 19.00 uur liep ik met mijn 
krukken onder mijn arm het Martini ziekenhuis binnen. En za-
terdag 12 september om 15.00 uur liep ik op die krukken het 
ziekenhuis weer uit. Tussendoor was er een nieuwe heup ge-
plaatst. Volgens het rapid recovery system. Het ging inderdaad 
allemaal zeer rapid. Nergens last van, ik had de nodige pijnstil-
lers meegekregen, maar dan nog, nergens last van. 
 
De eerste week ging razend snel. Telefonisch contact met de consulent, het zag 
er allemaal prima uit, iedereen tevreden. In week twee begon het gedonder, 
wondvocht en niet een beetje, het liep er per kopje vol uit. Naar de consulent in 
het ziekenhuis, de boel bekeken, men vond dat de wond er iets onrustig uitzag. 
Nieuwe pleiter erop, pleisters mee en maar weer naar huis. De derde keer toen 
ik er was voor controle werd er een arts bijgeroepen. Redelijk kort door de bocht 
meldde die: Schoonmaken, wie heeft geopereerd, diegene waarschuwen, ik doe 
geen heupen, tot ziens. En dus bleef ik en werd nog diezelfde avond de wond 
geopend en schoon gespoeld. 
En ik kwam op een 1-persoons kamer. Aan de antibioticum natuurlijk, breed-
spectrum, want via kweken moest eerst uitgezocht worden wat het probleem 
veroorzaakte. Toen dat bekend was manifesteerde zich ook nog een besmettelij-
ke darmbacterie en kwam ik in de contact isolatie terecht. 
Niet van de kamer, verpleging met handschoenen aan, blauwe schorten voor. 
 
Zes keer per dag antibioticum via het infuus, visite mag, maar mag geen contact 
maken en moeten voordat ze de kamer verlaten handen wassen. En dan het 
liefst zo snel mogelijk het ziekenhuis verlaten. 
Allemaal noodzakelijk, dus dat onderga je redelijk lijdzaam. Maar het feit dat je 
de kamer niet af mag doet zich op een gegeven moment voelen. De kamer wordt 
een kamertje. 
 
Maar goed, het ergste leed is geleden, mijn darm is weer rustig, de wond ziet er 
goed uit, zo dadelijk worden de hechtingen verwijderd. Volgens de zaalarts ben 
ik komend weekend thuis, als er niks tussen komt.  
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Ik wil graag iedereen bedanken voor de bloemen, de kaarten, het bezoek en het 
medeleven. 
 
Anco de Vries  
 
 
 
Adoptieprogramma 
 
Over de maanden augustus en september ontvingen wij uit de thermometer 
respectievelijk € 42,40 en € 45,00.  
 
Met deze bedragen erbij is de totaalstand inmiddels gekomen op €  784,25. 
 
L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
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Spelletjesdag t.b.v. Doperdoen en Doperduin 
Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33,  
Groningen  
 
Kom spelletjes spelen voor Doperduin 
 
Op zaterdag 21 november is de Doopsgezinde kerk 
in Groningen de ‘place to be’ voor spelletjesliefheb-
bers Er liggen dan een heleboel spelletjes voor jullie 
klaar, de gouwe ouwe als Dutch Blitz en Grote Dal-
muti, maar ook een heleboel leuke nieuwe spellen 
om uit te proberen. U mag natuurlijk ook uw eigen 
spellen meenemen om te spelen. 
 
Kortom:   Kom naar Groningen, steun Dopersduin en speel mee.  
Entree:   5 euro (meer geven mag altijd) 
Daarvoor krijg je: een heleboel gezellige dag/avond, eindeloos veel spelletjes,  
   gratis uitleg en leuke ontmoetingen. 
Aanmelden via spelletjesdaggrun@gmail.com het liefst voor 17 november.  
 
Wilt u ook vermelden of u van plan bent om bij de lunch en/of het avondeten 
aanwezig te zijn? Op het menu zullen enige Groningse specialiteiten verschijnen.  
   
 
 
Martinikerk 11 november 20.00 uur  
Sint Martinus’ Pronkjewailn  
 
Kom op 11 november naar de Martinikerk om het feest van Sint Maarten te vie-
ren. De heilige die ooit de helft van zijn mantel afstond aan een arme, naakte 
bedelaar.  
Sint Maarten is een feest met kinderen die zingend met lampionnen langs de 
deuren gaan. Maar 1 op de 5 kinderen in Groningen leeft ook in deze tijd nog 
steeds in armoede. Misschien wel dat kind dat voor u staat te zingen. Dit jaar 
vieren we dan ook nog op een andere manier Sint Maarten. We vragen aandacht 
voor armoede maar laten ook de kracht van het geven zien.  
 
In de Martinikerk is er ’s avonds om 20.00 uur een programma rond verschillen-
de pronkjewailn uit de stad: mensen met heel weinig geld die op een bijzondere 
manier in het leven staan en mooie dingen tot stand brengen voor hun omge-
ving. 
Er worden verhalen verteld, een film vertoond, gesprekken gevoerd. Er wordt 
muziek gemaakt. Er zijn weggeefkasten waar mensen dingen in kunnen leggen 
die anderen goed kunnen gebruiken. Er is een markt met informatie en een ge-
zellige borrel. Hoogtepunt van de avond: er wordt een boekje gepresenteerd met 
zeven persoonlijke verhalen over de Pronkjewailn van Sint Martinus! 
 
Martinikerk 11 november 20.00 uur (inloop vanaf half acht) 
Kom ook en laat je inspireren  

mailto:spelletjesdaggrun@gmail.com
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Sint Maartensvesper in de Martinikerk 
 
Naast het traditionele  middagprogramma voor kinderen, en een avondvullend 
programma rond dienstbaarheid aan elkaar voor stad en kerk waarover elders 
meer, zal er ook evenals vorig  jaar onder verantwoordelijkheid van de Raad van 
Kerken een vesper gehouden worden in de Martinikerk.  
 
De vesper begint om 17.00 uur, en wordt dit jaar verzorgd vanuit de Rooms ka-
tholieke parochie Sint Martinus, de Orthodoxe kerk en de Doopsgezinde gemeen-
te. 
 
De Raad van Kerken nodigt u van harte uit! 
 
Op zaterdagavond 14 november en op zondagmiddag 15 november voert 
Het Gronings Kamerkoor zijn najaarsconcerten uit in respectievelijk de 
Doopsgezinde Kerk in Groningen en in de Dorpskerk in Eelde. 
Kaarten á 10,- bij de ingang van de kerk (inclusief programmaboekje) 
 
  
Onder het motto ‘O magnum mysterium’ (o groot mysterie) brengen wij in dit 
programma sacrale muziek uit de 16e tot 21e eeuw voor het voetlicht.  
Dit motto slaat op een hymne die zowel door de Spaanse renaissancecomponist 
Thomas Luis de Victoria als door de Deens-Amerikaanse hedendaagse componist 
Morten Lauridsen op muziek is gezet. Wij brengen beide versies ten gehore.  
Eveneens zingen wij twee composities op Psalm 23: ‘Gott ist mein Hirt’ van Franz 
Schubert voor en door vrouwenkoor, en ‘The Lord is my shepherd’ van de 20e-
eeuwse Amerikaan Randall Thompson. Van deze laatste laten wij tevens zijn ‘Al-
leluia’ klinken.  
Oud en nieuw worden tenslotte afgewisseld in 3 motetten van Felix Mendelssohn-
Bartholdy en 2 koorwerken van de jonge Noorse componist Ola Gjeilo: ‘Unicornis 
captivatur’, naar een middeleeuwse tekst uit het klooster van Engelberg in Zwit-
serland, en ‘The Ground’ uit zijn ‘Sunrise Mass’. 
  
Sommige van de genoemde werken worden begeleid op piano door Lammert 
Wiersma, die ook een intermezzo verzorgt. Er is geen pauze. Na het concert is er 
gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.        
  
Zie voor nadere informatie www.hetgroningskamerkoor.nl . 
  
 
 
 

http://www.hetgroningskamerkoor.nl/
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GDB-Doopsgezinde retraites 2016 
 
Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan een van onze re-
traites. Alle retraites worden gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk. 
 
RETRAITE 1 
Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren 
Vrijdag 12 t/m zondag 14 februari 2016 
Thema: De weg van de mens 
Leiding:  ds. Marion Bruggen (Groningen) 
  drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere) 
  ds. Christine Schlette (de Knipe) 
Maximaal 25 deelnemers 
 
RETRAITE 2 
Vrouwenretraite in de veertig dagen tijd 
Vrijdag 11 t/m zondag13 maart 2016 
Thema: ‘Geroepen om te leven van liefde ongehoord’  
Leiding: ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) 

ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht) 
Maximaal 25 deelnemers 

 
  
Retraite 1: Voor mannen, vrouwen en (echt-)paren 
Thema: De weg van de mens 
 
‘Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is. Dat te vinden 
is zijn weg’. 
Een prachtige uitspraak van Martin Buber. In deze retraite gebruiken we het 
boekje “De weg van de mens”, waarin Buber zijn joods mystieke visie op het le-
ven ontvouwt. Met ieder mens wordt iets nieuws in de wereld gebracht. Het 
unieke in onszelf ontdekken we door zelfinkeer en door te reflecteren op onze 
motieven. Zijn die zuiver en helder of nog verdeeld en verward? Hoe worden we 
mensen uit één stuk die handelen naar wat ze zeggen en zeggen wat ze bedoe-
len? We beginnen bij onszelf maar eindigen er niet. In de wereld ligt ieders taak 
en verantwoordelijkheid. In het dagelijkse leven laat God zich ontmoeten en hei-
ligen. 
 
Welke weg gaat ieder van ons? Als we ons vrij maken van wat ons tegenhoudt, 
dan blijkt dat wij het in feite niet zijn die kiezen, maar dat er in ons gekozen 
wordt. Misschien zelfs dat Iets of Iemand ons kiest.  
 
Retraite 2: Voor vrouwen in de 40-dagen tijd 
Thema: ‘Geroepen om te leven van liefde ongehoord’ 
 
‘Martha, Martha, er is  maar één (ding)  nodig, de rest is overbodig…’  (Lucas 10: 
41,42)  
In en om ons heen roept en schreeuwt er van alles om onze aandacht. Relaties, 
(mantel) zorg, (vrijwilligers)werk ´roept´ ons, maar ook alles wat ons via de 
(social) media ´ter ore´ komt,  schreeuwt om onze aandacht. Opgeslorpt, ver-
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leid, murw dan wel schuldig dreigen we de grond onder onze voeten kwijt te ra-
ken. ... is het de hoogste tijd om je ´naar binnen te laten roepen´: 

om de schatkist van je ziel te verkwikken, 
om stil te worden en te luisteren 
naar wat in je leeft 
om ruimte te maken voor 
de fluisteringen van je ziel 
voor de liefde, 
voor de Eeuwige.  

 
In stilte en  in creatieve werkvormen zoeken wij naar verbinding met onszelf en 
de (A)nder; vieren wij door hoogten en diepten het leven.  
 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Deelnameprijs 
Retraite 1: 180 tot 200 €  pp (eigen kamer) of 160 tot 180 € p.p (samen 2 pers kamer) 
Retraite 2:180 tot 200 € pp (eigen kamer)    
De deelnameprijs is inclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is variabel ge-
maakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 180 euro voor 1-persoons kamer, 
wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 180 en 200 euro betalen. De minimale 
prijs voor 2-persoons kamer is 160 euro, wie meer kan en wil betalen kan tussen de 160 
en 180 euro betalen. 
 
Steunfonds Doopsgezinde Retraites 
Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een be-
roep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed 
door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning 
wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije 
Koettnitz-Worst. Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven! 
 
Opgave 
Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aangehouden is 
snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft reeds is volgeboekt dan 
neem ik contact met u op. De volgorde van de deelnemerslijst wordt bepaald naar bin-
nenkomst van betaling en het ingevulde opgavenformulier. Enkele weken voor de aan-
vang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en  informatie over de retrai-
te waarvoor u zich heeft opgegeven.  
 
PR is belangrijk 
nieuwe deelnemers, nieuwe ideeën, ook wij gaan immers met onze tijd mee! 
 
Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met: 
 
Marije Koettnitz-Worst 
B. Venemastraat 11 B7  
9671 AA Winschoten 
Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674 
email: marijeworst@yahoo.nl 
Rekeningnummer: 
IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A 
T.n.v. Doopsgezinde Retraites Nederland 
 
 
  

mailto:marijeworst@yahoo.nl


 

 

Colofon DG Groningen  
 
Predikanten: 
Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  
(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-
dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-
dere momenten kunt u mij thuis treffen 
of een boodschap inspreken. (In drin-
gende gevallen buiten de vakantie kunt 
u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail  
gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  
 
Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 
bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 
uur. Ook op andere momenten kunt u 
mij thuis treffen of een boodschap in-
spreken. In dringende gevallen buiten de 
vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 
6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 
 
Kerkenraad 
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. Doopsge-
zinde 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.  
Een gift bestemd voor de Doperse Dis 
kan worden overgemaakt op bankreke-
ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-
naal Fonds DGG te Groningen 
 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053  
(bereikbaar van maandag t/m donderdag 
9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl 
 
 
 
 
 

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: NL66ABNA0210256184 
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 
op 18 november 2015. Kopij (alléén als 
Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 
11) inleveren vóór 11 november 2015 bij 
de beide redactieleden van de betreffen-
de 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  
 
 
 
Lay-out 
Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 
Oude Boteringestr. 
33, Groningen 
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