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U kunt het gemeenteblad  vanaf 

nu ook digitaal ontvangen. 

 

      

 

 

        

 

 

 

 

 

De voordelen:  

 men kan zelf de lettergrootte bepalen 

 de foto’s worden in kleur gepresenteerd 

 deze kan men ook vergroten 

 de pagina’s die U belangrijk vindt kunnen  

geprint worden 

 

Een kort e-mailberichtje aan de redactie is voldoende!  
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De vrouw die opstond door te blijven zitten 
 
Niemand weet meer hoe de blanke man heette die op 1 december 1955 in 

Montgomery in de Amerikaanse staat Alabama geen plek meer kon vinden in de 

bus. Daar was zijn probleem te gewoon voor en de oplossing ook: de chauffeur 

vroeg vier zwarte passagiers om op te staan, zodat de blanke kon zitten zonder 

zwarte in zijn rij. Eén bleef zitten: Rosa Parks, 42, naaister, activiste. De 'moeder 

van de burgerrechtenbeweging'. Wereldberoemd werd ze, op slag, door de 
eenvoudigste daad van verzet die denkbaar is: ze bleef zitten. Zo werd zij 'de 

moeder van de beweging voorburgerrechten' in de Verenigde Staten.  

 

 
 

De regels voor het busvervoer in Montgomery, Alabama gold in het midden van 

de jaren vijftig de wet dat de voorste zitplaatsen voor blanken waren 

gereserveerd. Bij drukte kon de buschauffeur eisen dat de passagiers met een 

gekleurde huidskleur naar achteren gingen, zodat er voorin de bus ruimte was 

voor de blanke passagiers. Op die bewuste decemberdag nam Rosa Parks na 

afloop van haar werk de bus naar huis. Ze ging in het midden zitten, links en 
rechts van haar zaten eveneens mensen met een donkere huidskleur. Bij de 

volgende halte stonden zoveel blanken dat het voor hun gereserveerde deel niet 

voldoende was om allen een zitplaats te geven. 'Maak die eerste rij vrij', riep de 

chauffeur. De zwarte man aan het raam naast Rosa Parks stond op. Ook de twee 

vrouwen aan de andere kant van het pad stonden op. Rosa Parks bleef zitten. De 

arrestatie van Rosa Parks bracht het langzaam vorm krijgende verzet tegen de 
rassenscheiding in het Amerikaanse zuiden in een stroomversnelling. Haar zaak 

belandde uiteindelijk bij het Hooggerechtshof. Dat maakte een einde aan de 

segregatiewetten van Alabama. Rosa Parks groeide uit tot een icoon van de 

zwarte emancipatiebeweging. Bij haar overlijden, nu bijna tien jaar geleden, 

memoreerde de zwarte burgemeester van haar woonplaats Detroit, Kwame 

Kilpatrick: 'Ze stond op door te blijven zitten. Dat ìk hier kan staan, komt alleen 
door haar.' Soms is er maar een kleine stap nodig om iets groots te ontketenen! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ftQZ-r9hgA9ZQM&tbnid=Qzxim034uJHVzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://colorlines.com/archives/2010/12/rosa_parks.html&ei=G5r3U_qjH6rD0QW9woCwAg&bvm=bv.73612305,d.d2s&psig=AFQjCNHdn0_5yZaixffjZKVW5AfJcUm-GA&ust=1408822115717476
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Ik moest aan bovenstaande gebeurtenis denken nu  het Doopsgezind Centrum 

voor Gemeentopbouw  onlangs een werkmap heeft uitgebracht met het 
jaarthema: ‘Opstandig, lef om verder te denken'. Gemeenten kunnen dit 

materiaal gebruiken voor hun activiteiten in het winterseizoen 2014-2015. Nu 

roept ‘Opstandig’ als begrip verschillende en zelfs tegenstrijdige reacties op. Het 

kan doen denken aan je puberende zoon of dochter, of aan de de verschrikkelijke 

beelden van de opstand in Syrië of de ‘Arabische Lente’ van enkele jaren 

geleden.  Voor sommigen die het harmoniemodel koesteren roept het 'afkeer' op, 
voor hen die het als eerste stap zien om onrecht uit te bannen 'hoop'.  

 

Collega Geert Brüsewitz en ikzelf hebben gemeend voor de verschillende 

activiteiten dit winterseizoen dicht bij het jaarthema van de ADS te willen blijven, 

maar net een beetje anders. We kiezen als thema voor onze activiteiten 

‘Opstaan!’.  Opstandig wordt je in reactie op, en zoals gezegd, er kan iets 
recalcitrants in doorklinken. Terwijl 'Opstaan' meer een beweging vanuit eigen 

kracht is, van in je kracht komen. Wij zeggen van iemand dat hij ‘opstaat’ 

wanneer hij op eigen kracht van een zittende of liggende houding overeind komt. 

Met opstaan vangt een beweging aan. Opstaan is ook een prachtig bijbels 

motief; ‘en Hannah stond op...’ lezen we in het Samuëlboek. De schrijver van dit 

boek memoreert hier aan als een keerpunt; hier wordt toekomst in de hand 

genomen, een  eerste stap.  
 

 

 

 

 

Opstaan betekent je oprichten om op weg te gaan, eventueel samen. Niet 
berusten, een eerste stap te zetten, om te zoeken naar wat je bent en kunt zijn, 

naar je verlangens en hoop, naar verbondenheid met elkaar en de wereld om ons 

heen. In nogal wat bijbelverhalen is ‘opstaan’ een grondmotief  dat ertoe leidt 

dat nieuwe wegen gezocht èn gevonden worden. In de Ionabundel verwijst lied 

24 naar de dynamiek van dat ‘opstaan’. De beginregel luidt: ‘Opstaan, morgen, 

weg je sluiers, dans, en dauw, daal neer en geef het leven glans,’ We zullen het 
dit jaar een aantal keer zingen. Om ons als gemeente te blijven inspireren om 

ook in onze tijd, in het hier en nu, nieuwe of vernieuwende wegen van 

gemeente-zijn te vinden. Ook al gaat het vaak met vallen en opstaan! Wetende, 

in analogie naar wat over Rosa Parks werd gezegd: dat er soms maar een kleine 

eerste stap nodig is om iets nieuws en misschien wel iets moois en groots te 

ontketenen, ook in de geloofsgemeenschap die we zijn met elkaar!  
 

Ds.Jacob.H.Kikkert
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Hoop doet leven 

 

De brief van Paulus aan de Romeinen wordt wel het hoogtepunt van het Nieuwe 

Testament genoemd.  

En het achtste hoofdstuk wel het hoogtepunt van deze brief. 
Als realist kent Paulus het lijden van zijn tijd, de vervorming van mens en 

schepping. 

Maar hij profeteert hier over het herstel en de vernieuwing van mens en wereld. 

Paulus vergelijkt de tegenwoordige tijd met de toekomende tijd. 

Je zou bij wijze van spreken aan een ouderwetse balans kunnen denken. Een 

weegschaal met op de ene schaal al het lijden van nu en op de andere de 
heerlijkheid van de toekomst. 

Wij zien nu vaak alleen die ene schaal vol lijden en die zakt helemaal naar 

beneden, zo zwaar is die, zoveel wordt er geleden. 

Denk maar aan alle conflicten  en oorlogen, onrecht, armoede, ziekte en 

gebroken relaties. 

Maar midden in de donkerte van het lijden zegt Paulus, die zelf zoveel heeft 
geleden: ik weet zeker dat de heerlijkheid van straks meer gewicht heeft, 

zwaarder weegt dan het lijden van nu. 

Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomst. 

Er is dus hoop. 

Midden in de vergankelijkheid en zinloosheid, in lijden en ziekte hebben we de 

Geest gekregen, de Geest van leven en hoop. 

 
Hoop … 

Als we over hoop spreken, veronderstelt dat altijd een situatie van tegenspoed. 

Op zo’n situatie kun je verschillend reageren. 

Je kunt een reactie van angst hebben of je kunt je erbij neerleggen, denken er is 
toch niets aan te doen. 

Maar je kunt ook hopen. 

Hopen is iets anders dan verwachten. 

Hopen doe je als de situatie onzeker is en er te weinig zekerheid is om te 

verwachten. 

Paulus spreekt in zijn brief aan de Romeinen over de schepping die zucht en in 
barensnood is. 

Over mensen die zuchten onder alle lijden. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.trollbeads.nl/uploads/articles/11119_1_A.jpg&imgrefurl=http://www.trollbeads.nl/nl/products/zilver/11119&h=1000&w=1000&tbnid=HIFEBUZoHxMA_M:&zoom=1&docid=ojxC4sn9YetJyM&hl=nl&ei=LZ_3U9LyA8zpaMfagcAP&tbm=isch&ved=0CEcQMyg_MD84rAI&iact=rc&uact=3&dur=424&page=10&start=334&ndsp=37
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In die situatie kan er hoop worden geboren. 
Hoop is niet iets waarover we kunnen beschikken en gaat buiten onze inspanning 

om. 

Hoop wordt ontvangen, geboren. 

Paulus schrijft: “Hoop die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen 

op hetgeen men ziet?” (Rom. 8:24) 

Dat er ooit een wereld zal zijn, waarin aan alle lijden en onrecht een einde is 
gemaakt, dat kun je aan onze wereld niet afzien. 

Dat er eens een eind zal komen aan oorlog en honger, dat zien we niet, maar we 

mogen het wel hopen. 

Want hoop die gezien wordt, is geen hoop. 

Die hoop is niet gegrond op voorspellingen, maar op beloften. 

Wij zouden allang geen hoop meer hebben als de Heilige Geest onze zwakheid 
niet te hulp zou komen (Rom. 8:26) en ons dit verlangen niet zou influisteren. 

Hopen is geloven dat het anders kan, het is leven vanuit een open toekomst. 

 

 
 

Om ons heen zien we de kerkelijke gemeenten steeds kleiner worden. 

Daarbij is het belangrijk elkaar in de hoop te blijven vasthouden en versterken. 

Ook van een kleine gemeenschap kan bezieling uitgaan voor de omgeving en 
deze kan zo een teken van hoop zijn. 

 

Heleen Kieft-van der Sande  

 

 
  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eeneerlijkezaak.nl/admin/uploads/resized/2895500357076 beeld kring van 5 zeepsteen 13 cm.jpg&imgrefurl=http://www.eeneerlijkezaak.nl/?page%3DProducten%26subcat%3D7%26title%3DBeelden%26p%3D1&h=800&w=534&tbnid=0mS3q3U_E00CvM:&zoom=1&docid=iGFcLjy-QY2ofM&hl=nl&ei=iZ_3U9XxLsnSaI6YgtAI&tbm=isch&ved=0CJABEDMoVDBU&iact=rc&uact=3&dur=200&page=3&start=63&ndsp=33
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Kerkdiensten                          
en activiteiten 

  

 
 

Zaterdag 30 augustus 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 31 augustus 

10.00 uur Buitendag en 
startzondag 

 

Maandag 1 september 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 2 september 

10.00 uur Koffiemorgen 
19.30 uur Kerkenraad 

Zaterdag 6 september 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 7 september 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien 
 

Maandag 8 september 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 9 september 

18.00 uur Mennomaaltijd 

20.00-21.30 uur Natafelen- 
Gesprekskring over zin, geloof 

en praktisch handelen 

Zaterdag 13 september 

10.00-17.00 uur Open 

Monumentendag  

  
Zondag 14 september 

10.00 uur Ds. M.L.Bruggen 

 

Maandag 15 september 

19.30 uur Dopers café 

In de Remonstrantse kerk 

Zie programma 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 16 september 

17.45 uur Doperse Dis 

Woensdag 17 september 

redactievergadering 

Zaterdag 20 september 
13.00 uur Geloven met je voeten 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

 

 

Zondag 21september 
10.00 uur Ds. J.H.Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Zondag 21 september 

17.00-20.00 uur Het evangelie van 

            ……?  Jongerenprogramma 
 

Maandag 22 september 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 23 september 

19.30 uur Bijeenkomst wijk 

               Vinkhuizen 
Woensdag 24 september 

19.30 uur Bijeenkomst wijk 

               Paddepoel/Selwerd 

Donderdag 25 september 

19.45 uur Dopers café 

Zaterdag  27 september 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 28 september 

10.00 uur Ds.L.H.Buijs 

Zie elders in het blad 

 

Maandag 29 september 
19.30 uur Doopsgezind koor 

 

Extra ledenvertoeving 
 

Op 21 september zal na de dienst 

een korte ledenvertoeving gehouden 

worden, waarover u nog nader per 

brief zult worden geïnformeerd. 
 

Concert  
Orgel en trompet, een boeiend duo 

Op vrijdag 3 oktober om 20.00 uur 

zal Eeuwe Zijlstra (orgel) samen met 

Jan Vermaning (trompet) een concert 

geven. Op het programma staan 

onder meer werken van Widor, 
Purcell, Händel, Berthelot en Mouret. 

De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro. 

Meer informatie in het volgende 

gemeenteblad. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fastprojectplans.com/images/meeting_agenda.jpg&imgrefurl=http://www.fastprojectplans.com/meeting-agenda-template.html&h=250&w=375&tbnid=4327av4FlygwOM:&zoom=1&docid=MW6yg7MG3gnv4M&hl=nl&ei=b6D3U-zrLtHjaKmggpgK&tbm=isch&ved=0CJYBEDMoWjBa&iact=rc&uact=3&dur=1188&page=3&start=60&ndsp=35


Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
6 
 

Opstaan! 
Opstaan! is het thema voor het komende winterseizoen. Opstaan, je oprichten 

om op weg te gaan, in beweging te komen, te zoeken naar wat en wie je bent 

en kunt zijn, om geïnspireerd te worden door oude en nieuwe verhalen, in 

verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen. 

Uitnodiging 
 

• Voor de startzondag op 31 augustus 

• We maken een busreis naar Gieten. (dus geen dienst in de Vermaning!) 

• Aanvang 10:00 uur bij de doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat 

• Terugkomst uiterlijk 15:00 uur 

• Lunch ter plaatse 

• Opgave z.s.m. bij ds. Jacob Kikkert per telefoon of email! 

 
Met het thema Opstaan! sluiten we aan bij onze landelijke doopsgezinde 

broederschap die op de uitnodiging van de Wereldraad van kerken is ingegaan 

om de komende jaren deel te nemen aan, en na te denken over een ‘Pelgrimage 

naar vrede en rechtvaardigheid’. Pelgrimeren is een prachtige metafoor voor 

een zoektocht: een zoektocht naar het onbekende, naar het heilige, naar wat 
het leven dient en heel maakt, naar de Ander (met een hoofdletter), naar 

jezelf, naar de verbondenheid met anderen. Zoals velen weten vangt iedere 

pelgrimstocht aan met opstaan vooraleer een eerste pas gezet kan worden. 

Opstaan is vooral een beweging vanuit eigen kracht. Opstaan is niet berusten 

in wat is, maar zoeken naar wat kan zijn. Opstaan, je oprichten, samen, om op 

weg te gaan, de ruimte van het land in, en de wijdte van de tijd. 
 
Zondag 31 augustus maken we een begin met deze  ‘pelgrimsreis’. We doen dat 

door letterlijk samen op weg te gaan en er op uit te trekken. En wel met een 

comfortabele touringcar naar een prachtige accommodatie aan de Veenhof & in 

Gieten. We maken deze zondag dus een uitstapje met elkaar. De bus staat om 

9.45 uur klaar aan de Oude Boteringestraat, bij de kerk. We vertrekken om 

10.00 uur stipt. Een iedere kan mee, jong en ouder, klein en groter. Dat moet 
ook. Want iedereen heeft een ander nodig! Het Programma voor die dag omvat 

een korte viering, ontspannen inhoudelijk bezig zijn, koffie en thee en een lunch. 

Zo tegen 14.30 uur vangen we ween aan met de terugreis. 
 

Wie aangepast (rolstoel)vervoer nodig heeft gelieve dat even door te geven 

bij de opgave. Dan proberen we daar zorg voor te dragen. 

Opstapplaatsen zijn indien nodig het Transferium in Haren, en de 

parkeerplaats bij de bushalte aan de N34 bij Zuidlaren. Ook hier gelieve uw 

interesse voor deze mogelijkheid door te geven bij de opgave. 
N.B. Ter bestrijding van de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage naar 

draagkracht op prijs gesteld. 

 

Namens de kerkenraad, ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert 
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Gastpredikant zondag 28 september 2014 

Ter kennismaking 
 
Kortgeleden werd ik uitgenodigd om voor te gaan in de dienst van 28 september. 

Omdat we elkaar in deze samenstelling niet eerder hebben ontmoet wil ik me 

even voorstellen. 

Mijn naam is Lineke Buijs, en ik woon sinds twee jaar met mijn man Andries 

Visser in Usquert. Daarvoor woonden we in Zwolle. Daar was ik predikant van de 

Doopsgezinde gemeente Zwolle en Noordwest-Veluwe / Flevoland.  
Theologie studeerde ik al langere tijd geleden, eerst in Utrecht, later in 

Amsterdam. Mijn voorliefde ging uit naar Oude Testament en na-bijbels 

Hebreeuws. Vanaf 1987 hield ik mij met bijbelvertalen bezig, en in 1994 is een 

vertaling van de eerste vijf Bijbelboeken verschenen bij uitgeverij Querido, waar 

ik samen met Marianne Storm een heel aantal jaren aan gewerkt heb. Het gaat 

om een nogal letterlijke vertaling van de tekst, in de lijn van Buber en 
Rosenzweig. 

Pas in 2001 besloot ik om de kerkelijke opleiding te gaan doen, aan het 

Doopsgezind Seminarium. In de BV die in april 2005 in de vermaning in 

Groningen plaatsvond werd ik als proponent benoemd. 

Van 2004 tot 2008 werkte ik in bovengenoemde gemeenten, van 2010 tot 2012 

in de DG Zeist. 

Naast bijbel en theologie vinden Andries en ik al vele jaren inspiratie bij de 
Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard. We houden kringen rond werk 

van zijn hand, nu ook in Usquert, en hebben van zijn boeken ook een heel aantal 

vertaald uit het Deens. Iets meer daarvan is te lezen op onze site: 

www.kierkegaardvandaag.nl. 

Ik hoop op een mooie ontmoeting op 28 september, graag tot dan. 

 
Lineke Buijs 

 

 

Na-tafelen 
Op dinsdag 9 september is de eerste bijeenkomst van ‘Natafelen’. Een 

gesprekskring voor iedereen die geïnteresseerd is om te ‘na-tafelen’ over vragen 

die te maken hebben met  zin, geloof en praktisch handelen. Zoals de naam al 

suggereert sluit dit aan op de Mennomaaltijd. Als de inwendige mens gelaafd is, 

kan het geestelijke aan bod komen. Er zullen zo’n tien bijeenkomsten zijn, iedere 
keer aansluitend op de Mennomaaltijd. We beginnen om ca. 20.00 uur tot 

uiterlijk 21.30 uur. Waar kunt u op rekenen? Gesprekken onder leiding van de 

predikanten over vragen even divers als: Hoe zit dat nu ook weer met Genesis? 

Die geweldsverhalen in het Oude Testament, wat kan ik daar eigenlijk mee? 

Maar ook de relatie tussen ethiek, Ego, geweld en bezit, of de meer mystieke 

ervaring van de eenheid en de heelheid van het leven. Veel hangt af van onze 

gezamenlijke inbreng. Deze avond kunt u de (theologische of bijbelse) vragen 
stellen die u altijd al hebt willen stellen. Met elkaar zullen we naar antwoorden 

zoeken, en zeker weer op nieuwe vragen uitkomen!  Het jaarthema is de globale 

leidraad. We hopen dat jongeren zowel als ouderen hier aan mee willen doen. 

Iedere avond staat als onderwerp op zichzelf. U kunt dus ook besluiten een 

enkele keer mee te doen. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://teak-stoelen.nl/sites/teak-stoelen.nl/files/imagecache/produkt_groot/Teak Stoel Marioto_0.jpg&imgrefurl=http://teak-stoelen.nl/teak-stoelen&h=385&w=300&tbnid=APATclFYMfFyKM:&zoom=1&docid=GmF3oMCDpj0KfM&hl=nl&ei=oqL3U9T3F9DqaKeGgPgB&tbm=isch&ved=0CFsQMyhTMFM4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1008&page=6&start=179&ndsp=38
http://www.kierkegaardvandaag.nl/
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Geloven met je voeten,            
een gezamenlijke wandeltocht op 20 september 
 
Pelgrimage wordt één van de centrale thema’s voor de oecumenische beweging 

in de komende jaren, bedoeld als inspirerend en verbindend thema voor kerken 

wereldwijd in de eigen plaatselijk situatie. De pelgrimsreis is een oeroude 

metafoor voor het leven: waar wegen steeds beter bewegwijzerd worden, lijkt 

die andere weg, de levensweg, bij tijd en wijle een doolhof te worden door alles 

wat uit de samenleving op ons afkomt of onze gebondenheid aan strak geplande 

schema’s. Door even niet te plannen, niet te weten, niet te regelen, maar op te 
gaan in de ruimte van het land, de wijdte van de tijd leer je te vertrouwen op je 

intuïtie. Je wordt vrijer in je hoofd om zo bij jezelf binnen kunnen te komen. Dit 

is wat ‘Geloven met je voeten’ beoogt, naast natuurlijk de gezelligheid van 

gezamenlijk onderweg te zijn. 

 

 
Vijf maal in een jaar maken 

we een wandeltocht op een 

zaterdag. We lopen een aantal 

korte etappes van het bekende Jakobspad - dat uiteindelijk naar Santiago de 

Compostella voert. Ooit zijn we begonnen in Uithuizen. Dit keer voert de 

wandeling ons langs markante dorpen, kerken, door heidegebieden en langs 
hunebedden. Een tekst, een gedachte of een vraag om al gaande over te 

mijmeren, of er al wandelend met elkaar over van gedachten te wisselen 

vergezelt ons op onze tocht.  

 

Waar en wanneer: 

De volgende etappe is op zaterdagmiddag 20 september. We vertrekken om 

13:00 vanaf de Bonifatiuskerk aan de Brink in Vries en komen na een wandeling 
van zo’n 13 km. aan bij de Jacobuskerk in Rolde om tenslotte in eetcafé de Pub 

te klinken op de goede afloop! Een ieder kan aan de wandeling deelnemen. Enige 

fysieke conditie is vereist.  Opgave bij ds. Jacob H Kikkert. 

 

 

 
 

Het evangelie van....?!  
 
Onder deze aanhef begint op zondagavond 21 september de gespreks- en 

discussieavonden met jongeren in de leeftijd van 17 tot ca. 28 jaar. Als 

geloofsgemeenschap vragen we ons veelal af hoe datgene wat we als waardevol 

ervaren aan jongeren kunnen overdragen. Met deze discussieavonden proberen 
we een omgekeerde insteek te zoeken: vanuit de jongeren – om preciezer te 

zijn: vanuit de generatie van ‘twintigers’ – proberen we naar ‘de kerk’ kijken, 

zoekend naar wat relevante elementen van spiritualiteit, diakonale- en 

maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin voor ‘morgen’ kunnen zijn. 

We laten daarin vooral de jong mensen zelf aan het woord. Verschillende jonge 

mensen nodigen we uit voor een inhoudelijke inbreng: maatschappelijk 
betrokken twintigers, idealisten, carrièretijgers, spiritueel betrokkenen, 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://dichtbijgilze-rijen.nl/files/2011/12/filosoof.jpg&imgrefurl=http://dichtbijgilze-rijen.nl/2011/12/22/spreuk-van-de-dag-7/filosoof/&h=400&w=533&tbnid=f6DmBsYbeyAlnM:&zoom=1&docid=z6AYqoJJwfaVtM&hl=nl&ei=RqT3U67FLY7gaJ6GgrgP&tbm=isch&ved=0CFIQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=2228&page=1&start=0&ndsp=34
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creatievellingen, kunstenaars, theologen en filosofen. We hopen dat daarmee iets 
ontstaat als ‘het evangelie van de filosoof’, ‘het evangelie van de idealist’, enz. 

We beginnen steevast om 18.00 uur met een eenvoudige (stamppot)maaltijd.! 

 

 

Een flinke opknapbeurt 
Op maandag 18 augustus – meteen na de bouwvakantie – is begonnen met het 

plaatsen van steigers op het kerkplein. De Beheerraad heeft samen met de 

Monumentenwacht een plan voor groot onderhoud van de kerk, het Mennohuis, 

het Weeshuis, de Diaconie en het kantoor op nummer 29 gemaakt. Dit plan zal 

de komende paar jaar worden uitgevoerd. De Beheerraad heeft hiervoor eigen 
middelen vrijgemaakt en gelukkig ook steun van het rijk en de gemeente 

Groningen gekregen in het kader van Monumentenzorg. De steigers die nu zijn 

gebouwd maken het mogelijk het werk aan het dak van de kerk en de dakgoten 

van kerk, Diaconie en Weeshuis te verrichten. En tegelijkertijd kunnen de 

schilders ermee aan het werk. De Beheerraad heeft het voornemen om u in 

volgende Gemeentebladen op de hoogte te houden van de vorderingen van het 

werk waarmee we ons bezit, waar we zo trots op zijn,  goed onderhouden. 
Pieter Westra, secretaris.  

 
 
  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hvm-trading.be/images/stelling.png&imgrefurl=http://www.hvm-trading.be/&h=440&w=1024&tbnid=vdwMB-1o2YGEMM:&zoom=1&docid=Mj2jRzG5x_RmNM&hl=nl&ei=WaX3U92bLYXKaLO4gqgB&tbm=isch&ved=0CGoQMyhiMGI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=2614&page=6&start=184&ndsp=38
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Dopers Café Groningen  
&  

Remonstrantse  

Gemeenteavonden 
Najaar 2014,  

15 september   25 september   

23 oktober        12 november 
 

Vanaf dit najaar bieden Remonstranten en Doopsgezinden in Groningen hun 

lezingen en andere tot bezinning stemmende activiteiten voor een algemeen 

publiek: respectievelijk de ‘Gemeenteavonden’ & de ‘Dopers Café-avonden’, als 
één geheel aan. 

De tradities van tolerantie en individuele verantwoordelijkheid en een insteling 

van open uitwisseling van standpunten en ideeën, staande middenin de 

samenleving - zijn kenmerken die Remonstranten en Doopsgezinden delen en zij 

vormen de basis voor deze samenwerking. 

Voor het eerst verschijnen er daarom 2 doopsgezinde en 2 remonstrantse 
bijeenkomsten in één folder. De toegang blijft gratis, maar er wordt vanaf dit 

jaar wel gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Er zal ook af en toe een hapje en 

drankje na afloop zijn. 

 

Vooralsnog borduurt het doopsgezinde aandeel voor het najaar voort op het al 

eerder ingezette thema: 

 
'Een pelgrimage naar rechtvaardige vrede' 

 

In het najaar van 2013 besloot de Wereldraad van Kerken tot een weg van vrede 

voor de komende acht jaar, die gericht is op het herstellen van onrecht op allerlei 

gebied. Meer dan militaire middelen kan een weg van vrede in verstoorde 

verhoudingen en ongelijkheid gerechtigheid doen toenemen. Dit is haar Bijbelse 
inspiratie.  

Met twee sprekers die hun sporen verdiend hebben in de zogenaamde' 

ecodorpen'- beweging, spitsen we dit toe op ecologische gerechtigheid. Zij 

inspireren ons met concrete initiatieven die in de eigen omgeving te realiseren zijn 

. Ook krijgen we meer inzicht in het ideële en sociale experiment 'Ecodorp' 

waarmee aan een concreet, vreedzame en ecologisch bewuste samenleving 
gebouwd wordt als alternatief en voorbeeld voor onze samenleving. Hiervan zijn er 

de afgelopen twintig jaar nu al honderden in Europa ontstaan.  

Maar ook de twee Remonstrantse bijeenkomsten van dit najaar - over 

kwetsbaarheid in veranderende levensomstandigheden en illegaliteit - passen 

zeker in dit thema van een vreedzame groei in rechtvaardigheid  

 

Hieronder het programma voor dit najaar 
 

maaandag 15 september 19.30 uur (vrijwillige bijdrage) 

Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, kerkzaal 

De berg van de ziel - prof. dr. Christa Anbeek 

 

Christa Anbeek is theologe en sinds eind 2013 hoogleraar aan het Remonstrants 
seminarie in Amsterdam. Ook is zij docent aan de Universiteit voor Humanistiek 

in Utrecht. 
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In het voorjaar van 2013 verscheen het boek De berg van de 
ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven. Het kreeg veel 

publiciteit, met name door de levensverhalen van Ada de Jong 

en Christa Anbeek. Maar het gaat vooral ook over de vragen die 

ieder van ons zich kan stellen: Wie ben je als er geen ander 

meer is? Hoe stijg je boven je verdriet uit? Wat is 

verantwoordelijkheid als je beseft hoe kwetsbaar het leven is? 
Anbeek zoekt ook naar een weg om deze vragen met het 

grotere kader van haar levensovertuiging te verbinden.    

 

donderdag 25 september, 20.00 uur  Doopsgezinde kerk, kerkzaal 

Samen werken aan duurzaamheid - Nynke van der Hoek 

Nynke van der Hoek is andragoog en organisator van duurzame en sociale 
projecten o.a. bij de Keerking in Groningen 

Binnen het werken aan duurzaamheid verschuift de aandacht van projecten van 

individuen naar projecten die in gezamenlijkheid vorm krijgen. Dat vraagt om 

samenwerkingsvormen tussen mensen en tussen de mens en de natuur. Deze 

avond gaat op een praktische manier in op het werken aan initiatieven om 

vriendelijker en duurzamer om te gaan met de natuur. Welke werkvormen 

hebben we momenteel tot onze beschikking en waarom passen die in de huidige 
samenleving?  

 

donderdag 23 oktober, 20.00 uur   Doopsgezinde kerk, kerkzaal 

Ecodorpen: leven in verbinding met elkaar en de natuur.- Wim Gersteling 

Wim Gersteling  houdt zich al vele jaren intensief bezig met alle aspecten rond 

het oprichten van ecodorpen , zoals Ecodorp Groeningen 
De huidige ecologische problemen zijn een signaal dat de mens de verbinding 

met de natuur is kwijtgeraakt: We exploiteren haar maar geven haar niet wat ze 

nodig heeft om in balans te blijven en ons zo te kunnen blijven dienen. In de 

ecodorpenbeweging in Europa wil men hier ernst mee maken en vanuit dit 

uitgangspunt gaan leven. Het ecodorp bevordert diversiteit aan oecumenische, 

spirituele perspectieven en zoekt verbinding tussen mensen door actief samen te 
bouwen  aan wederzijds respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid en 

samenwerking. Persoonlijke ontwikkeling en leren staan hierbij centraal. Van zijn 

ervaringen en overtuigingen wil de spreker ons deelgenoot maken.  

 

woensdagmiddag 12 november , 14.30 – 16.30  

uur Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 kerkzaal 

Middag met de film  Illégal – (regie Olivier Masset-
Depasse) 

 

Met de vertoning van de film Illégal uit 2010 richten we ons 

op de blijvend actuele problematiek rond illegalen en hun 

verblijf in asielzoekerscentra en daarbuiten. Actrice Anne 

Coessens verbeeldt op indringende wijze een wantrouwige, 
hardwerkende Wit-Russische illegaal, die naar België is gekomen op zoek naar 

een betere toekomst voor haar zoon. Op een dag wordt ze toevallig betrapt en in 

en gesloten asielzoekerscentrum geplaatst, terwijl haar zoon ontglipt. De film 

dringt diep door in de materie en stelt dat niet mensen illegaal zijn maar het 

systeem. Door zijn soberheid komt verontwaardiging naar voren, die de kijker 

vraagt naar zijn eigen mensvisie; ook in het licht van woorden uit Mattheüs 25 

die gaan over het te eten en drinken geven, het kleden van de behoeftige en 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
12 
 

huisvesten van de vreemde. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek over de 
film en deze thematiek.  

Overzicht collecteopbrengsten periode 18 mei t/m 20 juli 
 

18 mei   ADS wereldwerk  euro  142,30 

  1 juni  Sanski Most   euro  146,43 

  8 juni  Kinderen Honduras  euro  206,82 

15 juni  AKC    euro  261,60 
20 juni  Doperse Dis   euro  226,45 Huwelijksdienst                     

                                                                                    Elly en Egbert 

22 juni    ????    euro    81,80 

29 juni  A.L.S.    euro  164,60 

  6 juli  Make a wish   euro  161,67 project zomerdiensten 

13 juli   Geen dienst     

20 juli   Make a wish   euro  197,70 
 

Namens het college van collectanten 

Sietske Koopman 
 
 

 

  

 
  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4KJOK_FqZXE7kM&tbnid=l8EsMJm3W4B4xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.raindrop.org/rugrat/color7.shtml&ei=udL5U8euBoTqPPKigPgH&bvm=bv.73612305,d.d2k&psig=AFQjCNERHZMAkWswy2xxnf9Le36ZPAn7WQ&ust=1408967651507665
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 31 augustus 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 
Zondag 7 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 14 september 

17.00 Startdag met maaltijd 

 
Zondag 21 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 28 september 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

10.00 Zondagsschool 

 

Startdag en Vredesweek 
 

Het nieuwe seizoen 2014-2015 

starten we traditioneel met een 

gezamenlijke maaltijd: 

zondagmiddag 14 september om 
17.00 uur. Het is de bedoeling dat 

iedereen iets voor de maaltijd 

meeneemt. Voor soep en brood 

wordt gezorgd. 

Om te weten voor hoeveel mensen 

we moeten dekken, graag even 

opgeven op de lijst in de kerk of bij 
de kerkenraad. Het is niet nodig om 

op te geven wat u meebrengt. De 

afgelopen jaren hebben geleerd dat 

er altijd grote verscheidenheid is en 

ook voldoende.  

We hopen jong en oud op de 
startdag te ontmoeten! 

 

De zondagen 21 en 28 september 

vallen in de Vredesweek, waarin ook 

de vredeskrant wordt uitgereikt.  

 

 

 
 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 27 augustus 

13.15 Uitstapje Zusterkring   

 

Vrijdag 29 augustus 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 2 september 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Zaterdag/zondag 6/7 september 

Startweekend zondagsschool 

 

Maandag 15 september 

14.30 Zusterkring 

 
Woensdag 17 september 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 18 september 

20.00 30+ bij Ellen van Agthoven 

 
Woensdag 24 september 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Vrijdag 26 september 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fastprojectplans.com/images/meeting_agenda.jpg&imgrefurl=http://www.fastprojectplans.com/meeting-agenda-template.html&h=250&w=375&tbnid=4327av4FlygwOM:&zoom=1&docid=MW6yg7MG3gnv4M&hl=nl&ei=b6D3U-zrLtHjaKmggpgK&tbm=isch&ved=0CJYBEDMoWjBa&iact=rc&uact=3&dur=1188&page=3&start=60&ndsp=35
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Zusterkring 
 

Onze eerste bijeenkomst dit seizoen is 15 september. Zoals altijd om 14.30u. 
Als onderwerp deze middag: onze belevenissen deze zomer. Mooie, leuke of 

misschien minder leuke dingen, die we met elkaar willen delen. Meestal lokt het 

ene verhaal het andere uit, en is het een fijne en ontspannen middag.  

 

 
 

De volgende data voor het komende seizoen zijn: 13 okt.,10 nov.,en 1 dec. 

De adventsdienst is 16 december om 19.30u. 
En in 2015: 12 jan.,9 feb., 9 maart, 13 april en 12 mei: onze wandelmiddag. 

 

Voor zover even wat informatie en graag tot 15 september! 

 

Ria Dijkman-Leutscher 

 

Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen wij over de maand juli een bedrag van €  41,65. 

Voor het tarief basispakket werd over de maanden april t/m juni een bedrag 

ingehouden van €  4,35. De totaalstand is daarmee gekomen op  €  508,40. 

 

We ontvingen bericht over het welzijn van ons adoptiekind Michel Aurelio Coelho. 

Michel in inmiddels 7 jaar en laat weten dat het hem goed gaat. In de dagopvang 

zit hij in de groep van schoolkinderen en de opvoedster heet Viviane. Michel mag 
Viviane graag. Hij doet mee aan cursussen voor jongleren, gitaarspelen en 

drummen. Wat het leren betreft zit hij in de tweede klas. Hij doet goed zijn best 

en leert graag. Ook zijn onderwijzeres mag hij graag. 

Moge God u rijkelijk zegenen! Hij omarmt ons in liefde. 

Een nieuwe foto van Michel vindt u op het prikbord. 

 
L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-yK2kdd3AHGQ/UHAY19UZ-bI/AAAAAAAAFnk/qjrZ7oQG_O4/s1600/zomer-wallpaper-met-slippers-in-het-zand.jpg&imgrefurl=http://hd-achtergronden.blogspot.com/2014/03/hd-zee-en-strand-achtergronden.html&h=1064&w=1600&tbnid=QYQH5r5jaO6R7M:&zoom=1&docid=cfRGaNPY1sUzgM&hl=nl&ei=eNP5U7XZJojT0QX954HoCQ&tbm=isch&ved=0CG0QMygtMC0&iact=rc&uact=3&dur=1670&page=5&start=43&ndsp=12


Algemeen 

 

 

 
15 
 

 

ORGEL  Mennonitengemeinde  Leer-Oldenburg 
 

Het Brond de Grave Winter-orgel van Leer is klaar voor gebruik  en wordt zondag 

28 september om 17 uur aan de gemeente overgedragen. 
 

De restauratie van het orgel  is sneller gegaan dan we hadden gedacht  en ruim 

op tijd voor het grote  jubileum van de gemeente in 2015.  

 

Dit is vooral te danken aan de vele donateurs  uit  eigen land en gelukkig ook 

van de vele broeders en zusters uit Nederland die dit project een warm hart toe 
dragen.  Samen sterk, ondervinden dat we er voor elkaar zijn, is dat wat door dit 

project  heeft gelopen. Met dank aan allen die zich hebben ingezet dat dit orgel 

weer in volle glorie z’n ‘’werk’’ kan doen. 

 

Er zullen weer concerten worden gegeven en we zullen hiervan tijdig melding 

maken, zeker als Eeuwe Zijlstra, organist van Groningen , die zich met hart en 
ziel voor dit orgel  heeft ingezet, een concert geeft. Het juiste datum daarvan is 

nog niet bekend, maar het lijkt erop dat het nog deze herfst zal zijn. 

 

Informatie :  Insa Jansen 

                    e.mail: insajansen@t-online.de 

 

 
ondersteunende comm.Groningen 

Rudy van Kalker 

Anneke van Kalker 

Beno Hofman 

Eeuwe Zijlstra 

     

 

mailto:insajansen@t-online.de
javascript:close();
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Doopsgezinde Gemeente Dordrecht e.o. 

 

Ds. Christien Duhoux gaat per 1 oktober bij ons met emeritaat. Op 28 september 

neemt zij officieel afscheid. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Programma 
Om ook andere predikanten de mogelijkheid te geven om bij de afscheidsdienst 

aanwezig te zijn wordt de dienst ’s middags gehouden. 

13.45 uur: ontvangst met koffie en thee 

14.30 uur: aanvang dienst 

Aansluitend aan de dienst, zal Christien worden toegesproken, een cadeau 

aangeboden worden etc.. 

Daarna gaan we naar de kleine zaal om gezellig af te sluiten met een high tea. 
De bediening gebeurt door de 12+-groep van de kerk. 

16.30 uur: afsluiting (dit in verband met de huurders die om 17.00 uur de kerk 

weer willen gebruiken). 

Voor vragen of tips kan je mailen naar feestcommissie@dgdordrecht.doopsgezind.nl. 

 

Ontmoeting en optreden        

Roemeense citergroep 5 september a.s. 
  

Vorig jaar september zijn wij (Nynke Hoogland, Henk Pijlman, Marion Bruggen, 

Marije Bruijn, Janneke van der Zijpp en ik) met een groep mee geweest naar 

Roemenië o.l.v. Rob Workel voor een bezoek aan de Unitarische Gemeente van 
Nagyajta. Deze gemeente is de Partnergemeente van de Doopsgezind-

Gereformeerde-Gemeente Ameland. Een prachtige en inspirerende ervaring. 

Het idee werd daar geopperd om de jongeren die 5 september a.s. Ameland 

bezoeken voor een tegenbezoek, een stop te laten maken in de stad Groningen. 

Gelegenheid bij uitstek voor jongeren en ouderen om kennis te maken en te 

genieten van een optreden. Ze bieden een optreden met traditionele citermuziek, 
dans e.d. (zie onderstaande uitnodiging)..  

Verder gaan we ’s Middags met ze de grote stad in en contact met jongeren en-

of ouderen uit Groningen en de regio zou geweldig zijn. We maken een 

programma met bijv. een bezoek aan de Hanze of Academiegebouw, beklimmen 

de Martinitoren e.d.  

Er zal van 18.00 tot 19.30 uur gegeten worden in de Mennozaal: Potluck, uw 

eetbare bijdrage of hulp wordt op prijs gesteld.. Helpen opeten ook. Wel graag 
opgeven bij mij of op de lijsten in de kerk i.v.m. de planning.  

Om 20.00 uur is het optreden in de kerk: Roemeense citergroep 

Iedereen van harte welkom, ook namens de anderen, 

Gerrit Koopmans 

Rabenhauptstraat 10 

9725 CD Groningen 
gerritkoopmans@gmail.com 

06-8187 8577  

  

https://www.facebook.com/dgdordrecht/photos/a.370630146339387.81211.367744716627930/673507229385009/?type=1&fref=nf
mailto:feestcommissie@dgdordrecht.doopsgezind.nl
mailto:gerritkoopmans@gmail.com
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U I T N O D I G I N G  
 

De Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland krijgt in september haar 
partnergemeente uit Roemenië op bezoek.  

Sinds 2006 verheugen we ons in de goede contacten met de Unitarische 

Gemeente van Nagyajta (Ajta Mare in het Roemeens) in Transsylvanië, in het 

Hongaarstalige deel van Roemenië. 

 

Samen werken we aan het thuiszorgproject voor ouderen waardoor 50 
thuiswonende ouderen zorg kunnen ontvangen. 

Ook werkten we mee aan de bouw van het “ Aldaz Haza” (Huis van Zegen) een 

gastenhuis en gemeenschapsruimte voor de Unitarische Gemeente. 

Regelmatig worden reizen naar Roemenië georganiseerd en overnachten we in 

het dorp en het “Aldaz Haza”. 

 

Daardoor hebben de contacten zich ook uitgebreid naar andere Gemeenten in 
Groningen en Friesland. 

 

In de Unitarische Gemeente is een Citergroep actief bestaande uit 7 jongelui die 

ook dansen en zingen. Ze bestaan 8 jaar en zullen enkele optredens verzorgen 

op Ameland en aan de vaste wal. 

Een mooie gelegenheid om “Áfonya citerazenekar” o.l.v. Jutka Fekete en Klara 
Benkő te zien en horen. 

 

De optredens zijn op de volgende plaatsen en tijden: 

Vermaning Groningen:  vrijdagavond  5 september 20.00 uur 

Vermaning Drachten:     zaterdagmorgen  6 september 10.30 uur 

Vermaning Feanwâlden: zaterdagmiddag 6 september 14.30 uur 

Herenwegkerk Hollum: zondagmorgen 7 september 11.30 uur 
 

Het zou fijn zijn dat we ook u / jullie kunnen begroeten tijdens een van de 

optredens.  

Namens de Fed.Doopsgezind-Gereformeerd Ameland, 

Ds.Rob B.Workel 

robworkelgereformeerd@doopsgezind.nl of tel. 0519-554005 (na 19 aug.) 
 

 

Doopsgezind WereldWerk, stichting voor solidariteit en vrede beoogt om 

namens en met doopsgezinden te werken aan een wereld van vrede en 

gerechtigheid. 

 
  

mailto:robworkelgereformeerd@doopsgezind.nl
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Alle mensen! Vrede! 
 
De najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk (18-19 oktober 2014, 

Buitengoed Fredeshiem, Steenwijk-De Bult) sluit aan bij het wereldwijde 

'MasterPeace'-vredesproject. Op 21 september 2014, Internationale Dag van de 

Vrede, worden in meer dan 40 landen over heel de wereld vredesconcerten 

georganiseerd. Hoogtepunt is het concert in de Ziggo Dome in Amsterdam, waar 

artiesten uit belangrijke conflictgebieden samen zullen optreden om duidelijk te 
maken, dat duurzame oplossingen alleen bereikt kunnen worden door op te 

houden met gewapende conflicten.  

 

Hoogst waarschijnlijk zal Ilco van der Linden, initiatiefnemer van MasterPeace, 

aan de WereldWerk-conferentie meewerken. Deelnemers aan Nederlandse 

MasterPeace-activiteiten doen verslag. In vier workshops gaan de 
conferentiegangers het thema behandelen: zij mogen dromen, dat het kan, 

vrede voor alle volken, hoe ver weg deze ook verwijderd mag lijken. 

Bijbelteksten worden besproken. Ook zal de thematiek in avondsluiting en 

zondagse viering aan de orde komen. 

De conferentie begint zaterdag om 13.45 uur - met mogelijkheid tot lunch vooraf 

– en eindigt op zondag na de lunch. Voor kinderen is er een eigen programma. 

Jongeren beginnen al op vrijdagavond 17 oktober. Voor nader informatie over 
kosten en aanmeldingsprocedure zie: www.dgwereldwerk.nl. 

Opgave bij Daniëlle Stevens: email:daan.steef@gmail.com 

 

 

Amsterdam, 7 augustus 2014   Geachte broeders en zusters, 

 
Hierbij willen we u, bij wijze van vooraankondiging, laten weten dat de jaarlijkse 

Menno Simons-lezing dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 1 november 2014 

in de vermaning van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. De lezing zal 

worden verzorgd door filosoof Hans Achterhuis, onder meer bekend als Denker 

des Vaderlands in de periode 2011-2013. 

 
We zijn verheugd dat het, na Abram de Swaan en Louise Fresco, wederom is 

gelukt om een spreker van formaat te vinden voor de Menno Simons-lezing. 

Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de zoektocht langer heeft geduurd dan wij 

wenselijk achten. Mede daardoor kunnen wij de datum, die uiteraard in overleg 

met de spreker is bepaald, nu pas richting u communiceren. We realiseren ons 

dat daardoor mogelijk overlap ontstaat met reeds geplande activiteiten van uw 

gemeente of organisatie, al hebben we ons best gedaan om een datum te vinden 
waarop geen/weinig landelijke en regionale activiteiten plaatsvinden. 

 

Nader bericht met meer informatie volgt, maar houdt u de datum vooral vrij in 

uw agenda. We hopen u ook dit jaar weer in grote getale te mogen begroeten bij 

de Menno Simons-lezing! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Johan Tempelaar 

Coördinator Communicatie 

johan.tempelaar@ads.nl | 06-23599415 

 

http://www.dgwereldwerk.nl/


 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

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

andere momenten kunt u mij thuis 

treffen of een boodschap inspreken. (In 

dringende gevallen buiten de vakantie 

kunt u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

Ds. J.H. Kikkert, tel. 050-5073195, is 
bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap 

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

5151 6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  
J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 
Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  
hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Groningen te 
Groningen 

 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 
t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen.  

 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053 (bereikbaar 

van maandag t/m donderdag 13.30-

15.00u) Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

Lay-out 
Frans Riepma 

Druk / verspreiding 
Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen  

 

Colofon DG Haren 

 

Predikant:  

K. van der Werf, tel. 0511-543270;  

06 209 419 48, Julianalaan 14,  
9285 NB Buitenpost 

 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 
Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

 

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

e-mail: haadsma@hetnet.nl 

 

Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 
 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA021025684 

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

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

 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 
 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 

24 september 2014. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 
11) inleveren vóór 17 september 2014 

bij de beide redactieleden van de 

betreffende DG.  

 
Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  
jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 
Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

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

Haren, tel. 050 - 5348227,  

jantienadurksz@home.nl  
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