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Neem de plaats de ruimte en de tijd… 
 

We hebben plaatsgenomen in de ruimte van het oudste lid van onze gemeente, 
Mevrouw Cor Legger, en we nemen de tijd voor elkaar. We? Naast Geert 

Brüsewitz, als interviewer, is ook Anna Brüsewitz er, in jaren nog steeds het 

jongste lid van de gemeente. En tussen beide dames is er een verschil in leeftijd 

van meer dan 70 jaren… Ergens in het midden daarvan, 30 jaar van de een en 

40 jaar van de ander bevindt zich de dominee. 

En terwijl we daar zitten  wordt de ruimte gevuld met woorden. Woorden die 

verbinden, bruggen slaan en verhelderen, woorden die andere woorden laten 
komen, onderscheiden en kleuren.  

 De bedoeling is dat we zoeken naar wat er aan verbinding is tussen oud en jong, 

vroeger en nu. Dat we helder krijgen wat wezenlijk is in geloven, toen en nu. 

Wat er veranderd is misschien, maar zeker ook wat blijft. Vanuit het jaarthema 

van het afgelopen seizoen: ‘Wat is wijsheid?’, of liever: ‘Verbindende wijsheid’, 

naar een nieuw jaar waarin ‘tijd’ centraal staat. Met de woorden van een Ionalied 
‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’,  willen we  zoeken naar tijd, met en voor 

elkaar, in verbinding met de wereld om ons heen en de plaats die we gemeente 

noemen.  

Is er altijd een plek voor geloof in je leven geweest? Anna begint. En meteen 

tekent zich al verschil af tussen toen en nu. Het is nu veel gebruikelijker om over 

zoiets als geloof te spreken. We praten tegenwoordig veel meer over de dingen 
die ons beroeren en die ons bezig houden. We leren veel meer om dat te 

verwoorden. Anna: ‘Ja ik denk dat ik als kind al gelovig was, dat krijg ik zeker 

mee uit de verhalen van toen ik heel klein was. Een soort vanzelfsprekende 

zekerheid. Zo is er het verhaal dat we een keer als gezin ergens reden en dat er 

een ongeluk was gebeurt. Mijn vader en moeder praatten erover hoe dat nu 

moest en hoe dat verder zou gaan. Ik riep vanaf de achterbank blijkbaar: ‘God 

zal helpen!’ En verder was er natuurlijk de zondagsschol en al die andere dingen 
voor kinderen, die meestal door mijn moeder georganiseerd werden met een 

klein clubje kinderen. Dat was in de tijd van Cor Legger heel anders: ‘Ik ging 

lopend van de Korreweg naar het Martinikerkhof, daar was zondagsschool. 

verschillende grote groepen in een klaslokaal. Mevrouw van der Ploeg had de 

leiding. Dat was een echte dame. Ze vertelde soms een verhaal. Maar er waren 

veel anderen die de leiding hadden. Het was groot. Ik was toen zeker gelovig, 
maar ook gewoon: zo was het, zo hoorde het. We zongen liedjes, en er waren 

plaatjes die je in kon plakken en kleuren in een schrift. En korte tekstjes en 

gedichtjes soms’. ‘Met de kerst was het in de kerk. Dan stond er een hele grote 

boom. Op het balkon zat iemand die de boom in de gaten hield met een stok met 

een spons. En je kreeg geschenken. Een sinaasappel, en een boek’. ‘Wat dat 

betreft is er niet veel veranderd’, zegt Anna, ‘dat gebeurt nog steeds. ook nu zijn  
er sinasappel, en ik kreeg ook al een boekje cadeau met de kerst. In Winterswijk 

vond ik alle kaarsjes in de kerk ook spannend. Die staken in kandelaars op de 

banken. Ik herinner me nog dat ik eindeloos keek naar een vrouw met een flink 

kapsel, die voor een kaars zat.. Ik was er de hele tijd mee bezig of dat wel goed 

ging’. 
Cor Legger is gedoopt toen ze 19 was, en Anna was 21. Beiden weten ze niet 
meer wat de tekst was die ze meekregen, maar het lidmaatschap van de kerk 

dat daarmee begon is altijd belangrijk voor ze geweest. 

‘Na de eerste periode van zondagsschool is er ook een periode geweest dat de 

kerk niet zo belangrijk was’, zegt Anna, ‘maar toen we naar Groningen 

verhuisden, werd het belangrijk voor mij om een plek te hebben waar ik me thuis 

kon voelen. Door de verhuizing mistte ik mijn vrienden en een soort thuis. Ik had 
moeite hier te aarden.  Ik denk dat ik het toen moeilijk had, en vanuit een 



Hoofdartikel 
 

behoefte aan houvast werd de kerk belangrijker. Ik kwam bij de WGD( de 

jongerenwerkgroep Groningen en Drenthe) , met Karin van Luyken en Pieter van 
Hoorn, en Ewold Dijk, en Annalie en Michiel. Ik voelde me daar welkom. Ik weet 

dat ik het toen heel fijn vond dat de mensen in de gemeente zo aardig waren, zo 

belangstellend. Ze vroegen naar me, en aan me, hoe het ging’. Ik ben er zelf ook 

wel meer verder gegaan, samen met Maria Vliek, en ook heb ik met haar de 

Kiezels en keien gedaan’. Cor Legger: ‘En soms een standje kreeg….’,  Anna en 

Ik: ??? ‘Nu, op het kerkplein, als Anna daar stond te roken voor het begin van de 
dienst, en aan het eind van de dienst alweer!’ ‘Haha’: Anna, ‘ja dat is ook zo’. 

Cor Legger: ‘Rook je nog? Ooooh, niet doen hoor’!  

Was het vroeger ook zo welkom? Cor legger: ‘och…, jawel hoor, het was 

gezellig.. Maar wel denk ik wat stijver, wat afstandelijker.. Maar je was zeker 

welkom. En met de jongerenclubs was het gezellig’. ‘Heeft u daar ook uw man 

leren kennen, was die ook Doopsgezind?’, vraagt Anna. ‘Eigenlijk kende ik die al 
langer, hij zat ook op de zondagsschool en woonde later in de buurt. Maar dat 

het wat werd, dat was later pas hoor.. Op de zondagsschool had ik daar nog 

geen interesse voor, haha!’ Anna: ‘Wat romantisch, dat zie je niet vaak meer, 

dat mensen elkaar zo van jongsaf kennen!’ ‘Mijn man is ook aangenomen, maar 

hij kwam uit een vrijzinnige familie, en hij was heel actief in het jeugdwerk. Hij 

heeft clubs opgericht, hij organiseerde van alles, fietstochten , gezellige 

bijeenkomsten. Annie Wietzes had het er altijd nog over, dat dat zo gezellig was. 
Zij was een van de deelnemers. Hij had een muziekclub, hij speelde banjo, en de 

kinderen spaarden dan voor een mandoline. Af en toe waren er uitvoeringen in 

het Mennohuis. Op zoek naar wat voor liedjes er toch wel gespeeld werden, 

komen we uiteindelijk bij ‘de kop van de kat was jarig…’. Cor legger vult aan: en 

het staartje mocht niet mee doen.. Met zijn drieen  zingen we het liedje… 

Cor Legger: ‘Of nu zijn betrokkenheid bij de doopsgezinde gemeente van invloed 

was op zijn verzetswerk weet ik niet. Hij was niet politiek, maar het idee dat je 

niet vrij was om te zeggen en te zijn wie je was, dat was iets wat hij niet kon 

accepteren. Hij vond dat regime niks. Misschien dat dat wel iets met zijn geloof 

te maken had’.  
We praten verder over vroeger en nu, dingen die bleven, en over liederen. Cor 

Legger: ‘het is wel fijn als er niet te veel onbekende liederen zijn, dat je mee 

kunt zingen. En de liederen moeten ook wel een beetje vrolijk zijn’.  

Het gesprek komt onherroepelijk op ‘ik voel de winden Gods vandaag’. Anna: 

‘Dat vind ik een heel mooi lied, het geeft precies aan waar het om gaat, het blijft 

dicht bij mijn gevoel, en het zegt dat God er is, vooral als het moeilijk is. Als het 

gezongen wordt, wordt het uit het hart gezongen, en hard!! dan merk je dat dat 

verwoordt wat je van binnen gelooft.’ Cor Legger( geëmotioneerd) : ‘O, ja? Vind 
je dat een mooi lied? Dat is ook een heeel mooi lied. Ik vind het fijn als het 

gezongen wordt, en ik zing dan zeker mee. Ik kan alleen niet zingen, maar ik 

vind het fijn als het klinkt.’ 

Het gesprek komt op dingen die veranderen..Cor legger: ‘Veel dingen 

veranderen, en soms is dat ook goed.. Maar die rare borden voorin de kerk, 

waarom zijn die er eigenlijk? Die vind ik niet mooi. En dat met dat liedboek, nu is 
er weer een nieuw liedboek? Waarom eigenlijk, want het liedboek is toch nog 

niet zo oud.. 

Anna vult aan, antwoordt: ‘Ik heb wel al liederen van het nieuwe liedboek 

gezien, en ik vind de liederen van nu wel beter te begrijpen. dat vind ik 

belangrijk, dat het woorden heeft die aansluiten bij mijn geloof. Zoals ‘neem mij 

aan zoals ik ben’, dat zing ik echt als een gebed..’ Cor legger beaamt dit, ook 
zij vind dit een mooi lied. Cor Legger: ‘maar onbekende liedjes is lastig, je 

moet Ze wel lekker kunnen meezingen. Anna: ‘Zoals ‘Zoek eerst het Koninkrijk’, 

ik weet nog dat we dat met een groep jongeren buiten zongen, toen we bij een 

doopsgezinde conferentie in Barcelona waren. Het klonk lekker, met dat refrein 

in canon, en het is heerlijk als je uit volle borst kunt zingen. Cor legger is het 
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hier helemaal mee eens. Langzaam komt het gesprek op wat wezenlijk 

is, en zou moeten blijven. Dingen die anders worden en misschien niet 
beter…Cor Legger: ‘In de oude kerkzaal, had je die kerkenraadsbanken voorin, 

en het was plechtiger. Geen rondlopende kinderen, en mensen hadden, 

bijvoorbeeld bij het avondmaal, donkere, nette kleding. Nu denk ik wel eens, 

goh, heb je niks anders om aan te trekken naar de kerk? Ik mis dan die plechtige 

eerbied wel eens.. Ik vind dat eigenlijk heel gek!’Anna: ‘Ja, dat is heel anders, 

maar ik vind het ook wel een uiting van het mogen zijn wie je bent. Dat je thuis 
bent, en dat je niet anders hoeft te zijn dan je bent. Samen besluiten we dat 

beide belangrijk is: Er mogen zijn, en thuis zijn, en een zekere eerbied, 

die het bijzondere van het moment aangeeft. 

Anna: ‘voor mij is belangrijk dat de kerk er altijd is. dat de kerk alks een soort 

familie is, die als je ze nodig hebt er zijn. dan maakt het niet uit waar, als ik 

ergens anders kom, dan weet ik dat er daar mensen zijn met wie ik verbonden 
kan zijn. Er wordt voor me gezorgd , en ik kan ook voor anderen zorgen.. 
In het gesprek over wat van belang is, gaat het over dingen doen voor de 

gemeente. Cor Legger  is jarenlang betrokken geweest bij het gasthuis. Ze ging 

langs bij de bewoners, suste een ruzietje enzovoort. 

Cor Legger: ‘het was mijn tweede huis eigenlijk. Ik sprak met iedereen, en deed 
daar van alles.’ Anna: ‘O ja, wat leuk. daar woon ik ook.. Dan kent u vast 

mevrouw Boekelo wel. Daar heb ik nog een kast van overgenomen’. Het gesprek 

gaat nu over de hoogte van de huur, of dat nog te betalen is, en over de zorg,de 

onderlinge betrokkenheid, de nieuwsgierigheid. Geweldig . Verschil van idee 

ontstaat er over de wenselijkheid van veel jongeren. Anna stelt dat als er 

sneeuw geruimd moet worden, zijn het vaak de jongeren, en Sietske… Anna en 

Cor samen: ‘Ja Sietske, dat is een lieverd, die is goud waard!’ Anna: ‘En dat is zo 

belangrijk, er zijn zoveel van die mensen die er voor anderen zijn, lid of geen lid, 

dart maakt niet uit, mensen die de gemeente dragen. Mensen met een hart van 

goud, en die hebben we er veel’ 

Over de toekomst. Anna: ‘Ik weet niet hoe het verder gaat, maar ik hoop dat er 

wel mensen blijven die zo de gemeente willen dragen . Daarom heb ik me laten 
dopen, maar zullen er genoeg mensen blijven die dat willen doen…. Ik vraag het 

met me af.Ik hoop dat we er over 20 jaar nog zijn.” Cor Legger: ‘Jawel, hoor. 

Jawel… Dat blijft wel. De gemeente blijft! Het hoeft echt niet helemaal terug naar 

vroeger.  Er zijn altijd mensen die de gemeente dragen. Het gaat erom dat je 

mensen vasthoudt. Er zijn natuurlijk altijd dingen die je minder leuk vind, maar 

dat is altijd.. Kinderen die te druk zijn, vind ik dan lastig. Maar daar kun  je ook 
iets aan doen. In mijn tijd had je dat ook hoor. 

Een van mijn jongere broertjes had knikkers 

meegenomen tijdens de dienst, en die rolden 

op een bepaald moment ook over de vloer.. 

Daar werd heus wat van gezegd!’ 
We besluiten met het constateren dat 
gemeente een plek is voor velen, er zijn 

verschillen, maar belangrijk is dat je rekening 

houdt met elkaar, en dat er plek is voor 

iedereen. Onze plaats! Voor heel veel 
verschillende mensen. Een plek waar ruimte 

is voor iedereen, en waar we de tijd nemen 

voor elkaar.. 

Een goed seizoen weer toegewenst iedereen,  

door Cor Legger en Anna Brusewitz 
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“Hij die gelooft, haast niet.” 
 
De bovenstaande Bijbeltekst wordt soms aangehaald ter verdediging van 

iemands eigen traagheid, of soms ook ter verontschuldiging van de luiheid van 

iemand anders. In het Nederlandse taalgebied is het  zelfs tot een spreekwoord 

geworden. Het woordenboek verwijst daarbij naar Jesaja 28.16 en geeft daar als 

betekenis: “de gelovige wacht geduldig af”. Eigenlijk is dat een beetje een 

kromme weergave van de tekst uit deze profetie van Jesaja. Het gaat in die tekst 
niet over haast, maar over iets anders. Aardig is het om de tekst nog eens even 

goed te lezen: “Daarom, zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene, zie, ik leg in Sion 

een steen ten grondslag, een steen die gekeurd is, een kostbaar hoekblok, 

gegrond en gegrond, wie daarop vaststaat en vertrouwt, haast zich niet weg!” 

(Naardense vertaling). Jesaja spreekt dus over een steen, die gegrond is én 

gegrond, dubbel stevig als ondergrond dus, en dat betekent: vertrouwen. Jesaja 

zegt in feite: als je vertrouwen hebt, dan durf je ook de dingen eens te laten zijn 
zoals ze zijn, en dan durf je tijd voorbij te laten gaan, te verstrooien, te weten 

van ophouden. 

 

Immers in velerlei opzicht domineert ‘tijd’ het leven van de mens vandaag de 

dag in onze rusteloze en in meerdere opzichten op drift geraakte samenleving. 

Mensen handelen en denken in termen van tijd met grote vanzelfsprekendheid. 
Maar zodra we ons beginnen af te vragen wat tijd dan is ontstaan tal van vragen 

en problemen: is tijd een objectief, los van de mens, een bestaand fenomeen of 

een creatie van het menselijke bewustzijn, heeft tijd begin en einde en zo ja wat 

was er dan vóór de tijd en wat zal erna komen, wanneer begon de tijd en houdt 

zij op, of heeft tijd als alles (het heelal) oneindig is geen betekenis of slechts 

betekenis voor de mens, als uitdrukking van zíjn verhouding tot de buitenwereld?  

 
Bij de de verschillende boeken die ik in mijn vakantie heb meegenomen, zat een 

bundel die voor mij nu niet typisch als vakantieliteratuur gold, maar wel 

intrigeerde omdat het gaat over tijdsbeleving in ons jachtige leven. Het boek 

draagt de poëtische titel ‘Stil de tijd’ en is van de filosofe en romanschrijfster 

Joke Hermsen. Zij neemt daarin het verschijnsel ‘tijd’ kritisch onder de loep.  In 

navolging van de filosoof Henri Bergson maakt zij onderscheid tussen 
“mechanische kloktijd” (de tijd die onze agenda beheerst, en, we moeten het 

natuurlijk toegeven, dat is wel een handig ordeningsprincipe!), en de “tijd als 

duur” (de niet meetbare tijd, de klok, maar de door ons subjectief ervaren tijd, 

of innerlijke tijd). Dit is de tijd zoals wij hem subjectief beleven in de verveling, 

in het niets doen, in dagdromen of meditatie, in ervaringen waarin we het gevoel 

voor het verstrijken van de kloktijd als het ware verliezen. Tegen de huidige 
tijdgeest in verkent Joke Hermsen het belang van deze rust, verveling, aandacht 

en wachten. In het loslaten van de kloktijd ervaren we een andere tijdsdimensie, 

een dimensie waarin we ons zelf tegenkomen of ontdekken en waarin we onze 

creativiteit kunnen aanboren. Er zit een surplus in ons, uitsluitend te ontdekken 

in de tijd als duur. Je zou kunnen zeggen dat, als je weer aan de tijd als duur 

toekomt, je weer ‘ziel wordt, je beseft levend te zijn, en je komt misschien weer 

eens toe aan de ervaring hoezeer je hersenen bestaan uit allemaal 
opslagplaatsen van indrukken, emoties en herinneringen.  

 

Heel concreet herkenbaar is, in ieder geval voor mij, ook haar constatering 

tijdens een verblijf op het Franse platteland, hoe verandering van de 

landschappelijke  en culturele omgeving ook een verandering in tijdsbeleving 

met zich meebrengt. Ze merkt op dat alleen al het ontbreken van internet haar 
tijd lijkt te verlangzamen, en hoe weldadig dat voor haar is. Vandaar 
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waarschijnlijk ook de ondertitel van de bundel: ‘Pleidooi voor een langzame 
toekomst’. Joke Hermsen pleit dan ook voor een herwaardering van de  

verveling, of positiever gezegd voor de ledige tijd. Ze beschouwt die als een 

voorwaarde van de creativiteit: de  verveling  als een “vacuüm dat van alles 

aantrekt, ongedachte gedachten, gedurfde ideeën, verbanden, samenhangen die 

plotseling zin geven”. Een ervaring die sinds de Oudheid als belangrijke 

voorwaarde voor het denken en de creativiteit werd beschouwd, maar die in het 
huidige economische tijdsgewricht op weinig waardering hoeft te rekenen. Uit het 

niets van de verveling en ledigheid wordt van alles geboren. 

 

Zouden daarom de verhalen van slapende bijbelfiguren vaak zo cruciaal zijn? Van 

ledigheid en verveling is in bijbelverhalen nauwelijks sprake. Maar er wordt 

daarentegen behoorlijk wat geslapen! En ook om heel verschillende redenen. Je 
kunt slapen omdat je gewoon moe bent, of omdat je lui bent (Spreuken 19.15). 

Zelfs omdat je verdriet hebt (Lucas 22.45). Er wordt geslapen wanneer dat 

normaal is, maar ook op momenten waarop je beter niet had kunnen slapen, 

denk aan de vijf dwaze meisjes (Matteüs 25.1-13) of aan Jezus' leerlingen in 

Getsemane (Markus 14.32-41). Maar opvallend genoeg wordt er nogal vaak 

geslapen op cruciale momenten. Zo is Adam in slaap wanneer Eva wordt 

geschapen (Genesis 2.21), en ziet Jakob in zijn slaap engelen op en neer gaan 
(Genesis 28.11). We vinden Noach slapend, en Jona, en Samuël. Een rij namen 

die gemakkelijk tot in het Nieuwe Testament kan worden aangevuld.  

 

Een typische vraag vanuit het huidige economische tijdsgewricht zou kunnen 

zijn: had men dan niks beters te doen dan slapen? Want op het eerste gezicht 

lijkt slapen als verschijnsel dan wel biologisch noodzakelijk, maar verder van 
weinig betekenis. Van de Eeuwige wordt immer ook gezegd dat hijzelf “niet 

sluimert, noch slaapt” (Psalm 121.4). Maar... er is voorts nog de dichter van 

Psalm 127.2. “Hij geeft het zijn beminden in de slaap” constateert deze dichter. 

Blijkbaar gaat het hier over de de mens die in zijn slaap even helemaal passief 

is. Vergelijkbaar met het pleidooi van Joke Hermsen voor ledigheid doet deze 

mens even niks, en wil hij niks in de ogen van de psalmist, hij slaapt immers. 
Even is hij niet bezig met het (gejaagde) leven van alledag. Even is hij niet aan 

het rennen en ook niet aan het plannen. De wereld wordt even niet naar zijn 

hand gezet. De vrije tijd niet opgevuld met vermaak. Dat passieve moment is 

niet negatief. Sterker nog, dat moment is in de ogen van de psalmist zelfs 

positief. Dat moment geeft de Eeuwige in de bijbel even meer dan anders kans 

om God te zijn. Onze slaap is niet zelden Zijn/Haar tijd, omdat de Eeuwige pas 

alle ruimte krijgt wanneer wijzelf even niks doen of willen of moeten. Vandaar  
dat de verhalen over slapende bijbelfiguren ons iets belangrijks zeggen. In onze 

slaap vindt de Allerhoogste de ruimte om ongestoord onze God te zijn. Vanuit 

bijbels oogpunt zou dus  een open oog voor een goede passiviteit van en aan 

onze (menselijke) kant weleens heel verrijkend kunnen zijn. Tegelijkertijd gaat 

het hier wel om een actief soort van passiviteit. Misschien nog wel het meest 

vergelijkbaar met de wijze die de filosofe Simone Weil op onnavolgbare wijze 
omschreef in een bundeling brieven en opstellen onder de titel ‘Attente de Dieu’ 

(Wachten op God). Het gaat hier om een gespannen wachten, en verwachten. En 

in haar beschouwing” resoneren de oude mystici als ze schrijft: “De oneindigheid 

van tijd en ruimte scheiden ons van God. Wij kunnen geen stap in de richting 

van de hemel doen. God komt door de kosmos heen tot ons. Over de eindeloze 

tijd en ruimte komt Gods nog oneindig eindelozer liefde, om ons aan te raken. 

Wij hebben de macht hem toe te laten of de toegang te weigeren. Als wij doof 
blijven voor zijn komst, dan komt hij, net als een bedelaar, keer op keer terug, 

maar op een dag komt hij niet meer. God legt een heel klein zaadje in ons en 

gaat dan heen. Vanaf dat tijdstip hebben wij noch God, iets anders te doen dan 
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te wachten. Wij moeten alleen maar onze toestemming, ons jawoord, blijven 
beamen. Dat is moeilijker dan het lijkt, want het groeien van het zaad in ons 

doet pijn. Uiteindelijk groeit het zaad uit eigen kracht. Eens komt het ogenblik, 

dat de ziel God toebehoort, waarop zij niet alleen maar met de liefde instemt, 

doch werkelijk zelf liefheeft. Het is Gods liefde voor zichzelf, die door de ziel 

heengaat” (uit: Wachten op God). 

 
ds. Jacob Kikkert 

 

(Joke Hermsen, Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.  

Arbeiderspers 2009) 

zie ook www.youtube.com/watch?v=W8Za26gFR90&feature=player_embedded.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 

Kerkdiensten 

en activiteiten 
 
Zaterdag        24 augustus    

14-16.00 uur Openstellingkerk 

Zondag        25 augustus 

10.00 uurDs. J.H. Kikkert 

 

 Maandag      26 augustus 
19.30 uur      Doopsgezind koor 

Dinsdag        27 augustus 

19.30 uur      Filmavond 

    Film “Tous les Soleils” 

Zaterdag      31 augustus    

14-16.00 uur Openstellingkerk 
Zondag       1 september 

10.00 uur     Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag       2 september 

19.30uur       Doopsgezind koor 

Dinsdag        3 september 

10.00 uur      koffiemorgen 
19.30 uur      kerkenraad  

19.30 uur  Belijdeniscatechesatie 

Donderdag    5 september 

20.00 uur      Bijbelleerhuis    

Zaterdag       7 september 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag          8 september 

10.00 uur     Startzondag       

      Ds. J.H. Kikkert en        

          Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur     Kiezels en Keien 
12.00 uur    uitstapje wijk Paddepoel 

 

Maandag       9 september 

19.30 uur      Doopsgezind koor 

Dinsdag        10 september 

18.00 uur      Mennomaaltijd 

19.30 uur   Belijdeniscatechesatie 
Donderdag    12 september 

20.00 uur      Broederkring    

Zaterdag      14 september                    

10.-17.00uur Open Monumentendag 

14.00 uur      Geloven met je voeten                  

(wandeling) 
 

Zondag   15 september 

10.00 uur   Ds. Afke Boezewinkel 

Info:  zie elders in dit blad 

 

Maandag    16 t/m donderdag     

                 19 september 
10.00 uur-16.00 uur 

Inbreng rommelmarkt 

Maandag    16 september 

19.30 uur    Doopsgezind koor 

Dinsdag      17 september 

17.45 uur    Doperse dis 
19.30 uur    Belijdeniscatechesatie 

Woensdag   18 september 

                  Redactievergadering 

Zaterdag     21 september 

10.00-16.00 uur 

Najaarsfair-Rommelmarkt 

 
Zondag       22 september 

10.00 uurDs. J.H. Kikkert 

10.00 uur     Kiezels en Keien 

 

Maandag      23 september 

19.30 uur     Doopsgezind koor 
Dinsdag      24 september 

19.30 uur     Belijdeniscathechesatie 

19.30 uur     Wijk Vinkhuizen 

Donderdag    26 september 

18.00 uur     Jongerenmaaltijd 

19.45 uur     Dopers cafe 
Vrijdag         27 september 

18.00 uur     Pizza, Bijbel en Bier 

 Zaterdag     28 september    

14-16.00 uur Openstellingkerk 

  

Zondag        29 september 

19.30 uurDs.G.JBrüsewitz 
 Dienst met Jongeren    

 

Maandag       30 september 

19.30uur       Doopsgezind koor 
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Filmavond op 27 augustus 
 
Al enige jaren achtereen wordt in onze gemeente in de zomer een filmavond 

georganiseerd als een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de relatief 

rustige zomerperiode. Deze keer, tegelijk als een aanloopje naar het komende 

winterseizoen, wordt de film ‘Tous les soleils’ vertoond.  

 

Er is altijd nog de zon, die ergens achter de wolken schijnt (Tous les soleils) is de 
titel van een lichtvoetige tragikomedie van schrijver en regisseur Philippe Claudel 

met verrukkelijke muziek uit La Tarantella (l'Arpeggiata), en een mooie mix van 

Italiaanse en Franse acteurs.  Alessandro is van Italiaanse afkomst, woont al 

lang in Frankrijk en is kort na de geboorte van zijn dochter Irina weduwnaar 

geworden. Alessandro woont in een gezamenlijke huishouding met zijn 15-jarige 

puberende dochter en zijn broer Luigi. Broer Luigi is het type recalcitrante 

dwarsligger van middelbare leeftijd die uit protest tegen Berlusconi geen 
Italiaans meer wil spreken en niet meer de straat op wil. Uit balorigheid vraagt 

hij een uiteraard kansloos politiek asiel in Frankrijk aan. Als docent barokke 

muziek heeft Alessandro een zwak voor Tarantella, Italiaanse folkmuziek die 

volgens de legende de melancholie moet verdrijven. We zien hem ook als 

overbezorgde vader zich hevig zorgen over zijn  puberende dochter die voor het 

eerst verliefd wordt en overijverig tracht haar tegen de boze buitenwereld te 
beschermen. Irina vindt alles wat haar vader doet vanzelfsprekend gênant. Zo 

ontstaat een tragikomedie met vaart, waarin alle pionnen op de juiste plek 

staan: Luigi als idiote anarchistische broer is in zijn gekke naïviteit een mooi 

contrast met de volwassenheid met dochter Irena die als het ware de verbinding 

vormt tussen verleden en toekomst. Een mooie film over leven, loslaten, 

vasthouden en opgroeien. En over het zoeken naar identiteit, wie ben ik? Italiaan 

in Straatsburg? Weduwnaar? Modelvader? Alleenstaand? Durf ik de ander toe te 
laten in mijn leven? Misschien wat betreft thematiek wat voorspelbaar, toch weet 

Tous les soleils desalniettemin te charmeren en een glimlach te ontlokken aan de 

‘spectateur’ die zich misschien herkent in de spanning tussen verlangen, 

identiteit en de realiteit die het leven met zich meebrengt. 

 

Dinsdag 27 augustus 
Aanvang 19:30 in de kerkzaal 
 

 

Startdienst ‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’          

op 8 september 
 

Anders dan in het vorige jaarboekje vermeld is, is onze start van het seizoen op 
8 september in plaats van een week eerder.  Met het in de titel vermelde thema 

willen we het komende seizoen verder werken aan een betrokken gemeente. 

Betrokken op elkaar, betrokken op de wereld om ons heen, en met inzet van een 

ieder naar talenten en vermogens. Met het landelijke seizoensthema:  ‘Tijd’ kun 

je veel kanten op! Hebben we de tijd nog wel voor wezenlijke dingen ? Is er wel 

tijd voor elkaar? Is deze tijd wel een tijd waarin geloven nog zinvol is? En waar is 
het eigenlijk nu tijd voor? Wat is  in Bijbelse zin tijd ? Juist vanwege het belang 

van het samen gemeente zijn, als broeders en zusters, hebben we onze invulling 

van dit thema voorzien van de beginwoorden van een Ionalied:’Neem de 

plaats, de ruimte en de tijd..’ In een gemeente waarin we samen zijn gaat het 
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om deze plaats, deze plek, die onze plek is, die we vormgeven op een manier die 

ons nu past.  Maar we nemen ook de ruimte. Ruimte om te luisteren naar elkaars 

verhalen, ruimte voor verschillende benaderingen, verschillende manieren van 

geloven. En we nemen de tijd om een weg te gaan. Met anderen buiten de 

gemeente, naar anderen toe. We proberen te bedenken waar het nu tijd voor is, 

wat er nu gedaan kan worden. Geloven is nooit statisch, en tegelijkertijd gaat 
het ook niet alle kanten op.  Op verschillende manieren zullen we het komende 

seizoen met dit thema bezig zijn. Bij de startdienst is het nieuwe jaarboekje 

beschikbaar, waar veel in beschreven zal zijn.  

 Maar met de eerste dienst willen we een belangrijk aandachtsveld voor het 

komende jaar gestalte geven: De liturgie, de vormgeving van de onze 

samenkomsten. Dit jaar zal er een ook een werkgroepje van start gaan om te 
evalueren hoe we nu samen komen op de gewone zondag en op hoogtijdagen. 

Heeft u zin om mee te doen, of  ideeën die de zondagmorgen nog meer van ons 

allen kunnen maken, graag! 

 

En op zondag 8 september beginnen we met een extra feestelijke dienst waarin 

we onze gezamenlijkheid willen vieren. Samen vorm geven voor een nieuw 

seizoen waar we energie van krijgen! 
De dienst begint om 10 .00 uur met een kopje koffie. Vanaf 9.45 kunt u binnen 

lopen, de koffie is dan al klaar. Om 10.15 beginnen we dan met elkaar vorm te 

geven aan de dienst. In 4 groepen werken we een half uur te voorbereiding op 

de dienst. En ieder kan een keuze maken, welke vorm van voorbereiden het 

meest bij hem of haar past.  

 
1) het gebed. We introduceren bij dit begin een schrift voor gebedsintenties. Dit 

schrift zal voortaan aan het begin van de dienst beschikbaar zijn, om 

mogelijke aandachtspunten voor het gebed te noteren, en zo mee te geven 

aan de voorganger. Deze eerste keer buigt zich een deel van de kerkgangers 

over mogelijkheden voor de voorbeden. 

2) Het lied. Bij de orde van dienst zijn deze keer meer liederen toegevoegd dan 
nodig, een deel van ons maakt de keuze wat te zingen, en vertelt ons dat. 

3) De kanselbloemen. In de dienst zal een veelheid aan bloemen beschikbaar 

zijn. Wie van bloemen houdt krijgt de gelegenheid om samen onze kerkruimte 

te versieren. 

4) De Open Ruimte. Op verschillende wijzen wordt in onze diensten gebruik 

gemaakt van deze ruimte als een mogelijkheid te communiceren over de 

inhoud van de dienst, om persoonlijke mededelingen te doen die op dat 
moment zinvol en gewenst zijn, of verbindingen met momenten, mensen en 

plekken buiten onze viering. Een 4e groep buigt zich over dit inhoudelijke stuk 

van onze dienst en geeft het voor deze keer vorm. 

 

Na dit half uur is er een viering van 45 minuten. We sluiten af met nog een kopje 

koffie of thee. Tijdens dit slot vindt de presentatie van ons nieuwe programma 
plaats.  

Uiterlijk  om 11.45 sluiten we af. 

We hopen dat we met velen zijn op dit feestelijke begin. Tot de 8e!! 

 

Ds. Jacob Kikkert en Ds. Geert Brüsewitz, namens de kerkenraad 
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Beste gemeenteleden van de Doopgezinde Gemeente     
te Groningen 

Met het oog op de viering van 15 september a.s. waarin ik mag voorgaan is mij 
gevraagd iets over mijzelf te vertellen.  

Ik ben Afke Boezewinkel en ben momenteel predikant in één van de PKN kerken, 

Het Anker, in Zaltbommel. Ik ben moeder van drie prachtige inspirerende 

kinderen: twee dochters van 18 en 8 en een zoon van 16.  

Ik studeerde in 1991af  aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op de 

zondeboktheorie van de Franse filosoof  René Girard. Ik heb zijn theorie van de 
zondebok toegepast op de destijds (en her en der helaas tegenwoordig nog 

steeds) moeilijke en kwetsbare positie van homosexuelen in kerk en geloven. 

Daarnaast heb ik tijdens mijn afstuderen de geschiedenis  van het nadenken 

over de bijbelse verzoeningsleer onder de loep genomen. Dat denken over de 

verzoeningsleer heeft nadrukkelijke raakpunten met de opvattingen van René 

Girard.  
Na mijn studie ben ik interim predikant geworden bij het epilepsiecentrum De 

Cruiqiushoef te Heemstede. Daarna diende ik als predikant van de PKN 

respectievelijk 8 jaar in Heiloo Noord Holland, 4 jaar in Warffum Groningen, 6 

jaar op Curacao, op de voormalige Nederlandse Antillen.  

Op Curacao heb ik kennis gemaakt met uw organist Eeuwe Zijlstra. Via Eeuwe 

heb ik uw gemeente leren kennen. 

Groningen is mij in de periode van mijn werkzaamheden in Warffum dierbaar 
geworden. Het land is wijds en de vrienden die er wonen voeren me nog zeer 

dikwijls in het Groninger land. Daarnaast vind ik er de noodzakelijk rust en ik kan 

er afstand nemen van het dikwijls druistige predikantswerk in een gemeente die 

de nodige uitdagingen met zich meebrengt zowel op pastoraal gebied als ook op 

organisatorisch gebied.  

Muziek speelt voor mij een belangrijke rol in mijn leven. Ik luister graag naar 
muziek, en naast mijn liefde voor de Klassieken,  wil ik ook graag de muziek van 

de tieners om mij heen leren waarderen. Gelukkig word ik daar liefdevol en 

geduldig in begeleid door mijn kinderen en door de catechisanten, die nooit te 

beroerd zijn om mij de orkestraties van deze of gene artiest op hun iphones te 

tonen en uit te leggen.  

Ik speel in het plaatselijk harmonieorkest klarinet, ik zing in Capella Sint Maarten 
(Bachcantates) en speel orgel. Heb onder andere les op het Marcussen orgel in 

uw kerk.  Af en toe begeleid ik op zaterdagavonden mijn Rooms Katholieke 

collega op het orgel als hij voorgaat in de mis.   

Uw geloofsgemeenschap ervaar ik als een warme, hartelijke en ruimhartige 

groep mensen. De geschiedenis van uw gemeenschap boeit mij net zoals de 

wijze waarop uw gemeenschap het geloof ervaart en gestalte wil geven. 

Ik heb een paar keer op mijn vrije zondagen samen met mijn zoon in uw midden 
de dienst mogen bijwonen. Die diensten heb ik als inspirerend en veelzeggend 

ervaren. Ook mocht ik een paar keer te gast zijn bij uw kostelijke 

Mennomaaltijden.  

Ik was heel blij met het verzoek of ik een keer bij u wilde voorgaan. Dat is mij 

een grote eer en ik zie er naar uit om u op 15 september a.s. te ontmoeten. 

 
Afke Boezewinkel, 

Zaltbommel, 13 augustus 2013 
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Het theehuis op Selwerderhof 
 

Op 15 september a.s. zullen we collecteren voor het theehuis op begraafplaats 

Selwerderhof. Ik heb het bestuur gevraagd of ze dit jaar weer een goede 

bestemming weten hiervoor. Daar hoefden ze niet lang over na te denken.  

 

Er wordt altijd gezorgd voor verse bloemen in het theehuis en die zorgen altijd 
voor een huiselijke en gezellige uitstraling. Hier wordt op een creatieve manier 

vorm aan gegeven. En met bijzondere dagen, zoals moederdag en de feestdagen 

worden er  altijd  activiteiten  georganiseerd, waardoor bezoekers iets kunnen 

maken bijvoorbeeld  een bloemstukje of iets anders  om mee naar huis te nemen 

of op een graf van een dierbare te zetten.  

Voor al die activiteiten is materiaal nodig en daar zou men heel graag de collecte 

aan besteden.  
 

De vorige collecte is gebruikt voor de aanschaf van, de voor het theehuis, zo 

bekende hartjesboekjes. Op de balie ligt altijd zo’n boekje in de vorm van een 

hart. Het ligt opengeslagen en nodigt mensen uit om erin te schrijven. 

Het hartjesboek heeft een donkerrood kaft en dik, zacht aanvoelend papier. En 

als het boek vol is wordt het bewaard bij de leestafel en komt er een nieuw 
hartjesboek. 

Je leest er lovende woorden: “Warme ontvangst”, “Leuk ingericht”, “ Appeltaart 

en cappuccino zijn een aanrader”. Iemand constateert bemoedigend: ”Een kopje 

thee is ook een troost”. 

Men richt zich ook rechtstreeks tot een overledene: “Ik ben even bij je langs 

geweest “. En: “we hebben je verjaardag in het theehuis gevierd”. 

Een dame uit Engeland schrijft: “I wish England had such places…” 
 

Ik weet zeker dat de komende collecte weer goed besteed gaat worden. 

Namens het bestuur en de vrijwilligers alvast heel erg bedankt! 

 

Anne van der Meer 
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Gemeente onderweg, op weg naar 2020 
Intermezzo bij die dienst van 26 mei 2013. 

 
Het thema van de dienst was: over jonge wijn in nieuwe zakken, gevoel voor 

traditie en oog voor vernieuwing. 

 

Het verlangen dat maar blijft, onrust dat ons steeds weer drijft, naar de verten, 

horizon, grenzen die je overschrijdt... 
 

Deze tekst kwam boven toen Jacob en ik, deze dienst voorbereidden. 

De tekst die we zongen in het kerstoratorium tijdens de kerstviering van 2012 en 

die me heel toepasselijk leek om mijn verlangen als voorzitter van de Kerkenraad 

met u te delen in deze dienst. 

 

Het verlangen dat ik aanvankelijk met de titel ‘participerende gemeente’ aan de 
voorjaarsledenvergadering zou presenteren.  

Want ik wil u zo graag meenemen in mijn verlangen om met onze gemeente op 

weg te gaan naar de toekomst, naar 2020.Ik weet alleen niet altijd goed hoe we 

samen op weg kunnen gaan, zonder mensen achter te laten of onderweg te 

verliezen. 

 
Wie zijn we als Doopsgezinde Gemeente? 

We zijn gastvrij en we doen leuke dingen. We zijn ook heel actief. Velen van ons 

zijn betrokken bij verschillende activiteiten binnen onze gemeente. Actief in de 

Diaconie, Beheerraad, Financiële Commissie, het Gasthuis, de Doperse Dis, het 

Dopers Café, of de Kerkenraad. Of we zorgen voor het regelmatig uitkomen van 

het Gemeenteblad, we oefenen en treden op als kerkkoor, we collecteren voor 

een groot aantal goede doelen. En dan zijn er natuurlijk nog de regelmatige 
bijeenkomsten van broeder-en zusterkring, koffieochtenden, Mennomaaltijden en 

noem maar op. 
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We zijn niet alleen actief in eigen kring, maar ook in de wereld om ons heen. 

Samen werken met de Binnenstadskerken, actief bij Open Hof, Groninger 

Studenten pastoraat en Martiniziekenhuis, participeren in de Broederschapsraad, 

GDS en Mennofund en onze afspraken met het Westerkwartier.  

 

Met hoeveel zijn we? 
We zijn met ongeveer 180 leden en belangstellenden, een cijfer dat al een paar 

jaar stabiel is. Ik denk niet dat dit op de wat langere termijn zo zal blijven. Want 

als je naar onze leeftijdsopbouw kijkt, dan zien we dat bijna 60% van ons boven 

de 60 jaar is. Bij de “boven 50-jarigen” is dat zelfs 75 %!! 

De leeftijdsgroep tussen de dertig en de vijftig jaar ziet er stabiel uit, al is het 

aantal leden minder. Kortom onze gemeente wordt ouder. En dat merken we 
ook. 

 

Leeftijdsopbouw DG Groningen 

 Leeftijd 2008 2012 2013 Opmerkingen 

 

• 20 – 30 jaar 5 4 7 

  
• 30 – 40 jaar 18 15 15 

  

• 40 – 50 jaar 15 21 21 

  

• 50 – 60 jaar 26 35 32 

  
• 60 – 70 jaar 35 41 39 

  

• 70 – 80 jaar 35 33 35 

  

• 80 – 90 jaar 34 23 24 

  
• 90 – 100 jaar 7 5 6 

  

• Totaal 175 177 179 

  

De oudere leden hebben hun sporen verdiend in onze gemeente en geven het 

stokje graag over aan de jongere generatie. De jongere generatie staat voor 

andere uitdagingen: gezin, werkzaamheden als ook de vele eisen die de 
samenleving aan hen stelt. Zij zijn daardoor, is onze ervaring, niet of minder 

beschikbaar voor de vele activiteiten die we als gemeente organiseren en die we 

moeten doen om alle lopende zaken draaiende te houden. 

 

Gelukkig zijn er velen van ons bereid om een of meerdere handen uit de mouwen 

te steken. Dat is goed en dat hoort ook bij het “gemeente-zijn” dat we met 
elkaar willen. Bij een levende gemeente als de onze lever je van tijd tot tijd 

allemaal je bijdrage, in plaats van dat we aan enkelen de verantwoordelijkheid 

over laten. 

 

 

 

Niets doen is geen optie! 
Lieve mensen, als we nu niets doen met de ervaringen van nu en de cijfers van 

nu, dan gaat onze gemeente er de komende jaren uitzien als de ezel op 

bijgaande foto. 
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 Gemeenteonderweg Doperse dis 

rusthuis 

gebouwern 

GDS 

ADS 

Raad van kerken 

martiniziekenhuis 

Dopers cafe 

Ofwel, als we niets doen kunnen, trekken we het niet meer.   

De meesten leden die actief willen en kunnen zijn, doen dat het liefst voor een 

concrete, overzichtelijke en soms ook tijdelijke en afgebakende klus. Je voor 

lange jaren voor een veel omvattende activiteit inzetten is iets wat velen liever 

niet (meer) willen. Als lid van Kerkenraad of DB,  van het Gasthuis, of 

penningmeester van de Beheerraad – om maar een paar voorbeelden te noemen 
– dan komt er veel op je af. Dan moet je oppassen niet te veel hooi op je vork te 

nemen. En wij moeten er met elkaar voor zorgen dat niet te veel werk op de 

schouders van een kleine groep leden terecht komt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Want we worden met z’n allen ouder en als kerkelijke gemeente ook kleiner! Dat 

maakt het beroep op de inzet van de leden en belangstellenden alleen maar 

groter. En dat beroep is op dit moment al zo groot. 
Ofwel hoe krijgen we de ezel weer op de grond, pakjes eraf of een ezeltjes erbij 

gekocht? 

 

Vandaar mijn verlangen om samen met u als gemeente op weg te gaan en na te 

denken over hoe de gemeente er in de toekomst uit gaan zien. 

Een gemeente waar ieder naar eigen vermogen en met inzet van eigen talenten 
aan bijdraagt. En waarin we het contact, het gesprek, en het samen optrekken 

met elkaar waardevol vinden. Het goede gevoel van “samen” hebben, een 

gemeente waar we ons allemaal thuis voelen en dat ook graag zo willen houden. 

 

Hoe gaat dat er dan uitzien? 

- Een kleine kerkenraad voor de grote lijnen, de financiën en het 

werkgeverschap 
- En verder taakgroepen die zelfstandig taken uitvoeren  

 

Wie zitten er dan in die taakgroep, bijvoorbeeld vieringen: 
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- Degene die het preekrooster maakt 

- Een van de organisten 

- Een koorlid dat ook graag meedenkt over liturgie en muziek  

- Leden die de lezingen verzorgen 

- Of gewoon graag meedoen met het vormgeven van de zondagse viering 

- Een predikant 
 

Zo kan er ook een taakgroep zijn die zorg draagt voor de contacten met de 

kleine oecumene, de raad van kerken en het Groninger studentenpastoraat. 

Contacten die nu vanuit de kerkenraad gebeuren. 

 

We gaan werken naar een andersoortige gemeente met daarbij de vragen 
stellend als: 

- Waar willen we onze energie in stoppen,  

- wat voor soort gemeente willen we zijn,  

- en we zoeken naar de rol van een ieder daarin, 

- waarin kom ik, kom jij het beste tot je recht?  

- Hoe hebben we elkaar daarbij nodig, jong en oud. 

 
Aan de slag  

Met deze ideeen gaan we het volgende seizoen aan het werk. 

Dat doen we om te beginnen in het bezinningsweekend van de kerkenraad eind 

augustus. Daarna gaan we hiermee als gemeente aan de slag. In de 

ledenvergaderingen, tijdens de koffieochtenden, de Mennomaaltijden, 

wijkbijeenkomsten en bij het huisbezoek van de predikanten.  
De KR heeft zich voorgenomen deze discussie levend te houden door er zelf over 

te spreken, door een beroep op leden en belangstellende te doen om zich ergens 

voor in te zetten, door voorstellen te doen over activiteiten waar we geen 

prioriteit meer aan willen geven, en door er in het Gemeenteblad of bij 

bijeenkomsten verder over te schrijven of te spreken. 

 
Geloven doen we samen! 

Het verlangen dat maar blijft, onrust dat ons steeds weer drijft, naar de verten, 

horizon, grenzen die je overschrijdt... 

Het verlangen naar een wagentje met een ezeltje dat vrolijk balkend met zijn 

vier poten op de grond naar 2020 loopt. Dat verlangen wilde ik vanochtend met 

u, met ons allen delen om samen op pad en op zoek te gaan naar nieuwe verten 

en horizonten. 
 

 

FemmyBusscher 

Voorzitter kerkenraad 

Mei 2013 

 
 

 

NAJAARSMARKT  - ROMMELMARKT    
21 september 10.00 – 16.00 uur. 

 

Inbreng goederen:    maandag 16 september  t/m  donderdag  19  september 

                             van 10.00 tot 16.00 uur. 
 

De spullen moeten heel en schoon  zijn. 
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Kijk in je kasten wat over of te veel is, of er misschien bent uitgegroeid.  

Speelgoed, boeken  en  natuurlijk je overschot aan juwelen  zijn van harte 

welkom. Wij kunnen alles gebruiken, uitgezonderd: 

computers e.d., televisies en  grote stukken  zoals koelkasten, bedden  enz.enz. 
 

Bij vragen, bel of mail een van ons.  
 

Bij voorbaad hartelijk dank en natuurlijk hartelijk welkom op 21 september  

 

De rommelmarktcommissie 

Anneke van Kalker    Jetty Tuinstra        Manon ter Haar    

0595-412301                         050-5798640       050-5713797 

e.mail: annekevk@kpnmail.nl   

 
Jan Hoogenberg                   Lineke Lutgendorp 

050-5257221                       050-5715524 

 

Bericht Wijk Vinkhuizen 
 

Hierbij kunnen de volgende data voor Wijkbijeenkomsten seizoen 2013/14 

doorgegeven worden:  

(2013) op dinsdag 24-9 ,  29-10 en 18 dec. de gezamenlijke Adventsviering 
(2014) :  28-1 ,  25-3 ,  zondag 25-5 (reisje) . 

Zo ziet het overzicht eruit en kunnen we samen tot een invulling komen!             

De eerste bijeenkomst (bij fam. Oldenziel) 's avonds om half 8, is al voorzien van 

een interessant,vooral boeiend onderwerp nl. over onze Stad Groningen in het 

verleden en in het nu! Het wordt gebracht, in woord en beeld, door br.Jan 

Smook.  Met hartelijke groet en tot ziens. 
  

Hans en Margriet Oldenziel 

 

Vertrek uit Groningen 
Waarde Zusters en Broeders, 

Zoals een enkeling al weet, zullen wij eind augustus terug verhuizen naar Leiden.  

Bij onze terugkeer naar Leiden nemen we goede herinneringen aan de 

Doopsgezinde Gemeente Groningen met ons mee. Omdat het ons niet meer 
mogelijk is om in de kerk afscheid te komen nemen, willen wij graag op deze 

manier een ieder bedanken voor de broeder= en zusterschap, die wij de 

afgelopen drie jaar hebben mogen ervaren. 

Het ga u allen goed! Met hartelijke groet, 

 

Lucie en Jaap Brusewitz 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 

Broederkring 
 

Hieronder staan de data waarop de bijeenkomsten van de Broederkring plaats 

zullen vinden in het komende seizoen. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur in 

de Diaconie. In het bijzonder nodigen we alle broeders uit nog niet eerder een 

Broederkringbijeenkomst hebben meegemaakt.  

 
12-09-2013 

24-10-2013 

21-11-2013 

19-12-2013  

30-01-2014 

06-03-2014 

10-04-2014 
15-05-2014 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tammo van Hoorn, 050-

5424764. 

 

Tammo van Hoorn  
 
 

 
 

Feestelijke gemeenteavond 
vrijdagavond 22 november 2013 

 

En ineens komt deze datum snel dichterbij…. Zodra het thema echt helder is, 
ontvangen alle groepen een brief met meer informatie.  

 

De feestcommissie komt zeer binnenkort voor de eerste keer bij elkaar om de 

grote lijnen voor deze feestelijke gemeenteavond uit te zetten. Mocht u mee 

willen denken/doen, dan kunt u zich bij één van ons aanmelden.  

 
De feestcommissie, 

Martine van Hoorn 

Rudy van Kalker 

Henk Huyer 

Ellen van Drooge 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=verjaardagsvlaggetjes&source=images&cd=&cad=rja&docid=mp9PY4oM2pmEaM&tbnid=swNNxZTkOvNR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://s244.photobucket.com/user/lizetjeee/media/verjaardagsvlaggetjes.jpg.html&ei=2I-GUdGjC6ed0AWghIHgBw&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNFMvYCljAIsvJ5kX71fSAz17PH23A&ust=1367859525067995
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=verjaardagsvlaggetjes&source=images&cd=&cad=rja&docid=mp9PY4oM2pmEaM&tbnid=swNNxZTkOvNR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://s244.photobucket.com/user/lizetjeee/media/verjaardagsvlaggetjes.jpg.html&ei=2I-GUdGjC6ed0AWghIHgBw&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNFMvYCljAIsvJ5kX71fSAz17PH23A&ust=1367859525067995
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 25 augustus 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 1 september 

10.00 Br. H.R.A. Meiborg 

 

Zondag 8 september 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 15 september 

17.00 Startdag met maaltijd 

 

Zondag 22 september 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 
 

Zondag 29 september 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Startdag en Vredesweek 
 

Het nieuwe seizoen 2013-2014 

starten we traditioneel met een 
gezamenlijke maaltijd: 

zondagmiddag 15 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 22 en 29 september 

vallen in de Vredesweek, waarin ook  
de vredeskrant wordt uitgereikt.  

Andere activiteiten 
 
Woensdag 21 augustus 

12.45 Reisje Zusterkring   

 

Donderdag 29 augustus 

14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 
 

Vrijdag 30 augustus 

N.B. Géén Oecumenisch Avondgebed  

 

Zaterdag 31 augustus 

Start regioweekend 12-18  

in Amen (Drenthe) 
Zie de info van Yvette Krol 

 

Maandag 2 september 

14.30 Zusterkring 

 

Dinsdag 3 september 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

 

Vrijdag 6 september 

18.30 Club leeftijd 10-14 

Zie de info van Yvette Krol 

 
Woensdag 18 september 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Vrijdag 27 september 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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Het nieuwe seizoen 
 

Elke zondag is er dienst. Maar ook de zondagsschool en diverse kringen beginnen 

weer. Interesse? Dit zijn de contactpersonen voor informatie: 

Zondagsschool    Tonny van Rede,   050-3184576 

Crèche     Anne-Geertje Hoekema,        3146630 

Themaochtend en Kring Noordwijk Klaas van der Werf,  0511-543270 
Bijbelgesprekskring   Heleen Kieft,   050-5346830 

 

Zusterkring         Ria Dijkman,   0598-324663 

30+          Ellen van Agthoven,  050-5340859  

Oecumenisch Avondgebed       Mads Haadsma,   050-5348734 

Kerkenraad         Lucia Salomons,   050-5349165 
            Hendrik Blanksma,  050-5342964 

Zie ook onze website:   www.dgharen.doopsgezind.nl 

 

Van de leden 

 
Onze voorzitster Lucia is woensdag 7 augustus oma geworden van een 

kleindochter, die de namen kreeg: 

 

Branwyn Felicia 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

We feliciteren Lucia en haar echtgenoot en we hopen dat de nieuwgeborene 

in goede gezondheid mag opgroeien. 

 
Met attestatie is uit Zeerijp-Zijldijk overgekomen: 

A.G. (Tineke) Zeemering-Gorter 

Nesciolaan 38 (huize Maarwold) 9752 HM Haren  Tel. 050- 2804404 

 

Zij heeft al kennis gemaakt met de gemeente en wij hopen dat zij zich er 

spoedig thuis voelt. 

 
Als belangstellende heeft zich aangemeld: 

C. (Kees) van der Ham 

Spinozalaan 84, 9752 NS Haren Tel. 050- 3192695 

 

Hij is lid van de Ver. van Vrijzinnige Protestanten, maar bezoekt vaak onze 

kerk als er in het Witte Kerkje geen dienst is. Hartelijk welkom!  
 

 

http://www.dgharen.doopsgezind.nl/


Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

Theedrinken 
 

 
 

De Zusterkring organiseerde deze zomer twee keer op een dinsdagmiddag een 

bijeenkomst om samen een kopje thee te drinken op de Mikkelhorst. 

Op deze plek waar een zorgboerderij is gevestigd en een landwinkel kun je 

heerlijk in het zonnetje zitten of als het weer iets minder is, lekker binnen en een 
kopje koffie of thee drinken, met als je de verleiding niet kunt weerstaan, iets 

lekkers er bij. 

Er is goed gebruik van gemaakt, de eerste keer waren we met acht personen en 

de tweede keer met vijf. We mogen dus wel constateren dat dit een goed 

initiatief geweest is en dat we dit het volgende jaar zeker zullen herhalen. Bent u 

nu niet in de gelegenheid geweest, dan dus een volgende keer. 
De Zusterkring zou ook wel nieuwe leden welkom willen heten. Hebt u 

belangstelling, dan graag een telefoontje. We komen een keer in de maand op 

maandagmiddag van 14.30-16.30 uur bijeen in de Voorhof in Haren en hebben 

een zeer gevarieerd programma. Hierover leest u steeds in het Doopsgezind 

Gemeenteblad. Deze oproep is ook voor zusters uit Groningen!   

Ik wacht op uw telefoontje. (050-3093242) 

 
Gerbrig Rietema  

 

 

Zusterkring 
 

Onze eerste bijeenkomst dit seizoen is 2 september. Zoals gewoonlijk om14.30u. 

Als onderwerp deze middag: onze zomerbelevenissen. Mooie, leuke of misschien 
minder leuke gebeurtenissen, welke je met elkaar wilt delen. 

 

Aafke van Wijk wil deze middag graag de contributie voor dit jaar innen. Ook dit 

jaar blijft het 12 euro.  

 

De volgende data voor het komende seizoen zijn: 7 okt., 4 nov. en 25 november. 

De adventsdienst is 17 december om 19.30u. 
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En in 2014: 13 jan., 10 feb., 10 maart, 14 april en 13 mei: onze wandelmiddag!  
 

Voor zover even wat informatie en graag tot 2 september! 

 

Ria Dijkman-Leutscher 
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 Concert    Concert   Concert     Concert 

 
             op het Marcussenorgel                                       
 
Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestr. 33 Groningen 
 

 

 

Vrijdag 4 oktober  2013 

Aanvang :  20.00 uur 
Entree    :  vrije gift  

 

 

 

Het concert wordt gegeven ten bate van de  

restauratie  van het historische orgel van de  

Mennonieten Kirche in Leer/Ostfriesland. (BRD) 
 

Medewerker  Eeuwe Zijlstra   

              organist doopsgez.  gem. Groningen   

 

Na het concert  is er een napraten met  

ostfriesenthee e.d., foto’s van orgel en kerk,   
over de geschiedenis en de restauratie  met  

Beno Hofman, Eeuwe Zijlstra, Winold v.Putten en  

Jan Lüken Schmid van de ostfriesische gemeentes.  

 

De kerk is om 19 uur 30 open, met een  

kop koffie c.q. thee. 
 

Iedereen, groot en klein  is van harte welkom 

 

Informatie:  

 

ds. Jan Lüken Schmid    

               e.mail  JanL.Schmid@schmid-kirche.de 
Ewert Cramer        e.mail  ec@cramer-technik.de 

Rudy van Kalker    e.mail: glrvk@kpnmail.nl 

 

De Menn.Gemeinde Leer bedankt de Doopsgezinde 

gemeente Groningen voor hun inzet voor het orgel  

van Leer en wel  speciaal  Beno Hofman, 
Eeuwe Zijlstra, Anneke en Rudy van Kalker. 

 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:JanL.Schmid@schmid-kirche.de
mailto:ec@cramer-technik.de
mailto:glrvk@kpnmail.nl
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  STRANGERS NO MORE 2013 
 
 
                                                                                                                                

       Tjarda Brouwer, deelnemer aan SNM 13 
                                                                                
 
                  

Deze zomer organiseert de Doopsgezinde Zending de vierde aflevering van Strangers No 
More. Dit keer komen de jongeren (twintigers) en een aantal begeleidende ‘seniors’ samen in 
het doopsgezinde seminarie Semilla (Guatemala Stad). Deelname vindt plaats vanuit 
Midden-Amerika, Afrika, Azië en Europa. Bedoeling is dat de jongeren elkaars cultuur en 
kerkleven leren kennen. De Midden-Amerikaanse samenleving zelf is uiteraard al rijk aan 
verscheidenheid door de Latijnse en de indiaanse achtergrond. De deelnemers maken dit 
van zeer nabij mee dankzij kortdurende inkwartiering bij Guatemalteekse families. Centrale 
thema is: broederschap. De Nederlandse deelnemers zullen in de nazomer vol van 
indrukken en ervaringen terugkeren en zijn graag bereid deze met u te delen.  
De projectnaam Strangers No More zegt het al: hopelijk blijven de deelnemers niet langer 
vreemdelingen voor elkaar. Maar samenkomen vanuit zoveel culturen is natuurlijk ook 
spannend. Het programma is opgebouwd rond drie inhoudelijke lijnen:  
 
 
 
 

Jozef heeft elf broers: hoe leren deze broers gelijkwaardig en met respect voor de onderlinge 
verschillen met elkaar om te gaan? Daar valt voor ons veel van te leren. De Bijbelstudie vindt 
plaats in workshops, die gecoördineerd gaan worden door ds. Afke Maas–Smilde, 
voorganger in de doopsgezinde gemeente Naarden–Bussum. We gebruiken hierbij het 
Engelstalige materiaal over de Jozef-verhalen in Gen 37-50, dat eerder tot stand kwam in de 
samenwerking tussen doopsgezind Haarlem en onze Zambiaanse partners. De teksten 
worden eerst in de eigen taal gelezen en vervolgens gemeenschappelijk bestudeerd aan de 
hand van een vertaling in het Engels. Het zal een spannende ontdekkingstocht worden in 
wat dit verhaal vandaag betekenen kan voor het eigen leven en voor ‘zuster- en 
broederschap’.  
 
 
 

Midden-Amerika en de laatste jaren zet hij zich in voor de positie van indiaanse 
bevolkingsgroepen. Jaap vraagt aandacht voor de extractie van delfstoffen uit natuur en 
landschap als risicofactor voor de plaatselijke cultuur. In landen als Zambia (koper) en 
Indonesië (ontbossing) spelen soortgelijke processen. In Semilla zal Jaap met 
geïnteresseerde jongeren in een enkele workshop kijken naar hoe onze houding tegenover 
de schepping van diepgaande invloed kan zijn op onze taal.  



Algemeen 

 

 
 
 
 

nemen de jongeren eigen filmmateriaal mee. In Guatemala gaat de School voor 
Cinematografie Casa Comal Escuela drie workshops verzorgen, waar met de  
deelnemers vanuit dit materiaal een tien minuten durende reportage gemaakt gaat worden 
die geschikt zal zijn voor landelijke en locale TV.  
 
 
 
Daarnaast worden projecten in Guatemala bezocht rond straatkinderen, armoedebestrijding, 
zorg voor kinderen met kanker etc.  
 
 
 
Na afloop van Strangers No More zijn de Nederlandse deelnemers Tjarda Brouwer, Jantine 
Huisman, Rinske Phaff en Martijn Maas op afspraak bereid hun belevenissen met u te delen. 
Als dat schikt zal dan ook de filmreportage bij u kunnen worden vertoond.  
 
 
 
Doopsgezinde Gemeenten die een deelnemer willen uitnodigen voor bijvoorbeeld een 
themadienst, een gemeenteavond of een jongerenbijeenkomst, kunnen contact 
opnemen met Gerda Tenkink van het secretariaat van de Doopsgezinde Zending: 
info@doopsgezindezending.nl of  033 –433 30 85. 
 
 
  

Op onze website www.doopsgezindezending.nl vindt u interviews met 

deelnemers en meer informatie over het project. Tijdens de zomer zal deze 

website regelmatig updates, fotomateriaal en nieuws over het project bieden. 
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Regioweekend leeftijd 12-18 
 

Van 31 augustus tot 1 september maken we met elkaar een reis naar het begin van de tijd. Hoe is de 

wereld ontstaan? En wat was er daarvoor? En wat is tijd eigenlijk? Samen reizen we door de 

melkweg op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. We doen dit het eerste weekend 

vanaf ons kamp op camping Diana Heide in het Drenthse Amen, waar we in blokhutten zullen 

overnachten. Op zoek naar antwoorden op grote vragen zullen we dit jaar ook de andere weekenden 

gaan tijdreizen. Net als voorgaande jaren doen dat weer op wisselende locaties. Wil je steeds op tijd 

horen waar en wanneer er Regioweekend is, stuur dan je mailadres naar Yvette Krol. Zij zorgt dan dat 

je steeds als eerste op de hoogte bent van alle nieuwtjes. Ook voor meer informatie en voor opgaven 

kan je bij haar terecht. Ze is bereikbaar op yvettekrol@hotmail.com en 06-14111847.  

 

De andere weekenden zijn op 23 & 24 november, 25 & 26 januari, 22 & 23 maart en 21 & 22 juni. 

 

 
 

 

 

Club leeftijd 10-14 
 
Toneelspelen, film kijken of gewoon samen chillen. Op club kan het allemaal. Ben jij tussen de 10 en 

14 jaar oud, dan ben je van harte welkom. De eerste keer is op vrijdag 6 september in de 

doopsgezinde kerk in Haren. We gaan dan samen koken en spelletjes doen om elkaar te leren 

kennen. We beginnen om 18.30 uur. Om 20.30 uur is het afgelopen. Voor meer informatie en om je 

op te geven kan je bellen of mailen met Yvette Krol (yvettekrol@hotmail.com of 06-14111847). 
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Voorstelling ‘Oemma Kiftha’ & expositie schilderijen 
Ineke Steen 
In 2011 reisde Ineke Steen met CPT (Christian Peacemaker Teams) naar 

Israël/Palestina. Naar aanleiding van deze reis maakte zij een groot aantal 

schilderijen. Daarnaast maakte zij een voorstelling waarin zij in de huid van 
Oemma Kiftha kruipt. In deze eenakter vertelt zij over het leven van een 

Palestijnse vrouw en haar gezin. Ze vertelt u over haar huwelijk en over de dood 

van haar man en over de arrestatie van haar kleinzoon. Maar ze vertelt ook over 

de hoop die ze heeft op een beteere toekomst. Met haar voorstelling en expositie 

was Ineke al te gast in een groot aantal doopsgezinde gemeentes, maar ook in 

het broederschapshuis in Elspeet en de nieuwe Pauluskerk in Rotterdam. 
Op donderdag 26 september exposeert Ineke in de doopsgezinde kerk in 

Stadskanaal en speelt zij Oemma Kiftha. Na afloop van de voorstelling is er 

gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. De 

kerk is open vanaf 19.30 uur. De voorstelling begint om 20.00 uur. De toegang 

is gratis. 

 

 
 
 

 

 

 

Jaarplanning ‘Jongeren’ Dopodingen 2013-2014 
Thema: Tijd voor Vrede  

Nog in te vullen:  

-Regioweekenden (Friesland, Utrecht) 

-  WMN 
 

Datum Wat  Leeftijd/ Specifieke 

personen 

September 2013: 

30 aug & 1 

sept 

Regioweekend GDS (Groningen-

Drenthe) 

12-18 jaar 

6-7-8 Groningen Jeugd naar Schier 16-30 jaar, Groningen 

14-15   

20-21-22 Startweekend DJB – Giethoorn - 

Masterpeace 

16-30 jaar 

27  HL vergadering AKC HL’s en Bestuur 

28-29   
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1ste regioweekend? 

Oktober 2013: 

6 ??? 
5-6 

Menno Simonslezing @ Leeuwarden 16+? 

AKC Reünie Giethoorn 1 & Uitdaging  11-13 jaar 

12-13 

11-12-13  

12-13 

AKC Reünie Ontdekking & Avontuur 9-11 jaar 

JDVG & Aansluitclub @ Dopersduin 16-30 & 30+ 

Regioweekend NHDS(Noord-Holland) 12-18 jaar 

19-20 AKC Reunie Giethoorn 2 & Survival 13-16 jaar 

26-27 
27 

AKC Reunie Zeilwerf & Giethoorn 
Nostalgia 

15-17 jaar 

Amsterdam - Expeditie Vrede ??? 

 

19 t/m 27 oktober = Herfstvakantie(Noord & Midden) 

12 t/m 20 oktober = Herfstvakantie (Zuid) 

November 2013: 

2-3 AKC Reunie Zeilen & Overwinning 16-21 jaar 

8-9 

9-10  

 ADS Jonge Leken Preken Cursus 18-30 jaar 

  

15-16-17 Spiritualiteitsweekend Dopersduin 16-30 jaar 

23-24 

23-24 

Spitsuurclub 30+ 

Regioweekend GDS (Groningen-

Drenthe) 

12-18 jaar 

24  Schaatsmiddag Alle leeftijden 

30 nov – 1 

dec 

  

 

December 2013: 

7-8    

14-15 Regioweekend NHDS (Noord-Holland) 12-18 jaar 

21-22 Kerstvakantie  

28-29 Kerstvakantie  

 

 

Januari 2014: 

4-5  Kerstvakantie  

11-12   

18-19   

25-26 Regioweekend GDS (Groningen-

Drenthe) 

12-18 jaar 

 

Februari 2014: 

1-2   

7-8 

(7)-8-9 

ADS Jonge Leken Preken cursus 18-30 jaar 

AKC Startweekend leiding 18+ (AKC Leiding) 

15-16 Regioweekend NHDS (Noord-Holland) 12-18 jaar 

22-23   

 

Maart 2014: 

1-2   

7-8-9 Vrijwilligersweekend Dopersduin 16+ 
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7-8-9 JDVG & Aansluitclub @ Fredeshiem 16-30 & 30+ 

15-16 Spitsuurclub 30+ 

22-23 Regioweekend GDS (Groningen-

Drenthe) 

12-18 jaar 

 

April 2014 

(4)-5-6 AKC Bijzeildagen Leiding 18+ (AKC Leiding) 

12-13 Regioweekend NHDS (Noord-Holland) 12-18 jaar 

19-20 PASEN  

26-27   

 

Mei 2014 

3-4   

10-11   

17-18   

24-25   

29-30-31-1 

31 mei – 1 

juni 

WMN Hemelvaartsweekend 16-30 jaar 

  

 

Juni 2014 

7-8   

14-15   

21-22 Slotweekend Regioweekenden @ MP 12-18 jaar 

28-29   

 
Juli 2014: 

5-6   

12-13   

19-20 AKC Kampen ?? 

26-27 AKC Kampen ?? 

19 juli t/m 9 augustus AKC Kampen 

Augustus 2014: 

2-3 AKC Kampen  

9-10 AKC Kampen  

19-20   

26-27   

19 juli t/m 9 augustus AKC Kampen  

September 2014: 

6-7   

13-14   

19-20-21 Startweekend DJB – Giethoorn –SLOT 
Masterpeace 

16-30 jaar 

26-27   
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Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 

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

andere momenten kunt u mij thuis 

treffen of een boodschap inspreken. (In 

dringende gevallen buiten de vakantie 
kunt u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail gbrusewitz@-

dggroningen.doopsgezind.nl 

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

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

Ook op andere momenten kunt u mij 

thuis treffen of een boodschap 

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

51516030. E-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 
Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-

271010, e-mail fbusscher@home.nl 

 

Secretaris–Br. Bart Meyer 
Tel; 050-5259818 

e-mail   bartmeyer@home.nl 

 

Boekhouder - G. Koopmans 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 

tel. 050-5261812, e-mail: 

gerritkoopmans@gmail.com 

ING-Giro 824906 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 570142547 t.n.v. 

Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen 
 

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

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

 

 

Lay-out 

Frans Riepma 

 

Druk / verspreiding 

Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  

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

06 305 25 130 Julianalaan 14, 9285 NB 
Buitenpost 

 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 
tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 

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

Tel. 050-5349165, email: 

luciaamelo@hotmail.com 

Plv. Voorzitter: P.J. Reidinga, 

Leeuwerikweg 7, 9765 JV Paterswolde 
tel. 050-3092588 

Secretaris: H.J. Blanksma, Kerkstraat 

22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 

e-mail: hj.blanksma@home.nl 
Boekhouder: R.J. Nienhuis, tel. 050-

5340109 

Postgirorekening: 826741 

Bankrekening: 21.02.56.184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734; haadsma@hetnet.nl 

Potgieterlaan 10, 9752 EX Haren 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad 

verschijnt 25 september 2013. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 18 

september 2013 bij de 

respectievelijke redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 
jmtuinstrawinkler@gmail.com 

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 
 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

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

Haren, tel. 050 - 5348227, 

jantienadurksz@home.nl 
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