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Eer aan God en Vrede op aarde  
 

In deze tijd zullen we het dikwijls horen of misschien zelf wel zingen, het lied: 

“Ere zij God in de hoge en vrede op aarde”. “Ere zij God”, eigenlijk is dat een 

wens: “Moge het zo zijn dat God de eer zal krijgen”. Maar als we in Lucas 2 het 

kerstevangelie lezen, hebben de engelen er zo niet van gezongen. 

De letterlijke tekst van hun lofzang voor de herders in het veld is: “Eer aan God, 
in de hoogste hemel”. De engelen spreken dus niet in de vorm van een wens, 

maar al lovende constateren zij een feit. Het feit van Gods eer in de hoogste he-

mel. Dáár houden zij hun lofzang over. En zo ook over “vrede op aarde voor alle 

mensen die Hij liefheeft”. Dat is ook een feit. 

 

Met de ene vinger wijzen ze bij wijze van spreken naar beneden, naar de aarde 

en zeggen: “Vrede op aarde”, en met de andere vinger wijzen ze omhoog en 
zeggen: “Eer aan God in de hoogste hemel”. De eer aan God mogen we niet 

scheiden van de vrede op aarde. Het zijn 2 kanten van één zaak. Maar hoe kun 

je van vrede op aarde spreken als een feit? De vrede op aarde is er immers niet. 

Het is goed te beseffen dat de engelen hun lof uitzingen over een verkreukelde 

wereld. De Romeinse bezetter heeft het voor het zeggen en de mensen zijn van 

huis en haard verdreven. Nog even en de kindermoord is een feit. 
Vrede op aarde? Ja, het feit van de vrede ligt in een kribbe: Jezus. Híj is onze 

vrede. “Zoals hij God heeft liefgehad boven alles en zoals hij de naaste  heeft 

liefgehad als zichzelf …!” 

 

Als de herders de lofzang van de engelen hebben gehoord, zeggen ze tegen el-

kaar: “Kom laten we naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is”, en zij 

gingen met haast en zij vonden … “Zij gingen met haast en zij vonden”. Deze 
twee werkwoorden veronderstellen nog een derde werkwoord dat daaraan vooraf 

gaat: zoeken. Als ze niet naar iets op zoek waren, zouden ze niet op weg zijn 

gegaan. Waar zijn ze naar op zoek? Waar zou een mens, waar zouden wij naar 

op zoek zijn? Is het naar de zin van het leven? Is het naar innerlijke heelheid en 

vrede? Is het naar God? 

De herders en ook wij geloven wat de engelen hebben gezegd en zo vinden wij 
de bron van innerlijke heelheid en vrede: Jezus. 

 

“En de herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze 

gezien hadden, precies zoals het hun gezegd was”. Heel bekende woorden, maar 

ze beschrijven wel een geweldige vreugdebeleving, een piekervaring.  Een piek-

ervaring van een groep herders met een leven ergens in de marge van de sa-
menleving. Geen ander dak boven hun hoofd dan de blote hemel. En dan God 

loven en prijzen! Ze hebben immers de Messias, Jezus gevonden. Jezus heeft zelf 

gezegd dat met zijn komst in de wereld het Koninkrijk van God is begonnen. 

De kranten maken wel duidelijk dat het Koninkrijk nog niet tot voltooiing is ge-

komen. Het wachten is op de voltooiing van dat Rijk. Zoals Bonhoeffer zegt: we 

kunnen bidden, gerechtigheid doen en wachten op Gods tijd. 

 
En intussen zullen we de gezindheid van het Kerstkind tot de onze maken. 

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was …”(Filip. 2:5). 

 

Heleen Kieft-van der Sande  
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Kerkdiensten  
en Activiteiten 
 
Woensdag  16 december 

18.00 uur  Adventsavond 
Zaterdag  19 december 

Geen Openstelling kerk 

 

Zondag 20 december 

16.00 uur  Kinderkerstfeest 

Met Kiezels en Keienleiding en 
Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag  21 december 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

 

Donderdag 24 december 

19.00 uur Dienst Kerstavond  
Ds. F.R  Fennema in de  

Doopsgezinde kerk te Eenrum 

 

 

Vrijdag 25 december 

10.00 uur Kerstdienst 
Ds. G.J. Brüsewitz  

m.m.v. Doopsgezind koor 

 

 

Donderdag 31 december 

17.00 uur Dienst bij de Jaar-
wisseling, Ds. J.H. Kikkert 

 

Zondag  3 januari 

10.00 uur Nieuwjaarsdienst     

Ds. J.H. Kikkert 

 

Maandag  4 januari 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  5 januari 

10.00 uur  Koffiemorgen 

18.00 uur  Na-kerstdiner jongeren 

19.30 uur  Kerkenraad 

Donderdag  7 januari 
19.30 uur Gemeenteavond 

Waarderende Gemeenteopbouw 

 

Zondag  10 januari 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

Maandag  11 januari 
14.30 uur  Zusterkring Haren 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

 

Dinsdag  12 januari 

18.00 uur  Mennomaaltijd 

19.30 uur  Natafelen-
gespreksgroep 

Woensdag 13 januari 

Redactievergadering 

Zaterdag  16 januari 

14.00 uur  Zusterkring Groningen 

 
Zondag  17 januari 

10.00 uur  Oecumenische dienst 

in de Nieuwe Kerk met Ds. G.J. 

Brüsewitz  m.m.v. het Doops- 

gezind koor 

 

Maandag  18 januari 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  19 januari 

17.45 uur  Doperse Dis 

Donderdag  21 januari 

20.00 uur  Broederkring 

Za/Zondag  23-24 januari 
GDS Regioweekend 
 

Zondag  24 januari 

10.15 uur Wereldbroeder-

schapsdag in Roden 

10.15 uur  Kiezels en Keien 
17.00 uur  Iona Vesper (DGG) 

 

Maandag  25 januari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  26 januari 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 
19.30 uur  Geloofswerkgroep 

Vrijdag  29 januari 

18.00 uur  Pizza’s, Bijbel en Bier 

 

Zaterdag  30 januari 

16.00 uur Concert Hunzekoor 

“Monteverdi en Spijkerbroek” 
 

Zondag  31 januari 

10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 
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In memoriam zr Harmke van Slochteren-Lutgendorp 
 

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan 

zal ik jullie rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij; want Ik 

ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zie-
len. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mattheüs 11. 28-30) 

 

Op 31 oktober is overleden onze zuster Harmke van Slochteren-Lutgendorp. Ze 

mocht 92 jaar geworden. De woorden hierboven heeft ze zelf uitgekozen voor 

haar afscheid. Niet om weg te kijken van de moeite en zorgen die het leven haar 

gebracht heeft: ze was al heel jong weduwe, en had de zorg voor haar kind 
moest zorgen voor een inkomen, in een tijd dat werkende vrouwen niet zo ge-

woon was. In deze zinnen gaat het om de moed om de diepgang van het leven 

te proeven, door te aarden in het bestaan zoals het is. Niet in hoge idealen, maar 

in de aardse werkelijkheid, met daarin lek en gebrek, vastlopen en falen, daar 

ben je door God gekend en wordt je gedragen, wist zij. Zij was niet uitgesproken 

in haar geloofsopvattingen, maar het was dit oervertrouwen waaraan ze zich in 
haar geloven kon vasthouden. Daarin doe je ook het goede, omdat het goed is 

en niet om gezien te worden en te schitteren. 

 

Ze was opgegroeid in een gezin met vier kinderen; een broer en twee zussen.  

Haar vader was een kundig kleer- en kostuummaker, en werkte aan huis.  Haar 

moeder spil in het gezin. Harmke ging naar de Handelsavondschool. Een jong 

meisje, onbezorgd aan het begin van haar leven. Ze trouwde met Kees van 
Slochteren. Dat was in die donkere oorlogsjaren, toen alles onder druk stond om 

niets uit te stellen. Zoals veel jonge mannen, werd ook Kees door de bezetter in 

Duitsland te werk gesteld. Hij zou uiteindelijk nooit meer terugkomen. Talloze 

malen zal Harmke naar de Korenbeurs zijn gegaan waar de bussen aankwamen 

met de jongens, die na de bevrijding terugkeerden uit Duitsland. Haar zoon Wim 

werd na de oorlog geboren. Over die tijd, de tijd van haar jeugd, het  verleden, 
de oorlog en daarna daar praatte ze liever niet over. Over de moeite en het ver-

driet. De zorg voor je leven, de verantwoordelijkheid voor jezelf, je omgeving, 

anderen. Je leven gaat over kruispunten waar je nooit voor gekozen zou hebben. 

 

In 1963 werd ze koster van onze doopsgezinde gemeente, wat ze 20 jaar zou 

blijven. Daarvoor had ze al jaren gewerkt in het Doopsgezind Rusthuis aan de 
Savornin Lohman Laan, als hoofd van de keuken. Ze hield van koken en bakken 

en het verzorgen van de inwendige mens. Maar ook mocht ze zelf graag lekker 

eten. Het was trouwens geen uitgemaakte zaak, dat ze koster zou worden.  Tot 

dan toe waren het immers alleen maar mannen geweest. Opgewekt en met hu-

mor kon ze vertellen over haar tijd als kosteres. Anekdotes over hoe ze de 

toenmalige dominee Fleischer met een kwinkslag tot de orde kon roepen als zij 

dacht dat het nodig was. Hoe ze in de winter het kerkplein op zondag sneeuwvrij 
maakte, geholpen door diezelfde dominee Fleischer. Hoe ze boven op een stoel 

staande — klein als ze was —  er net bij kon om met heet water koffie op te 

schenken in grote koffieketels, de honderden koffiekopjes die door haar handen 

zijn gegaan. Een tijd van kolenkachels die in de winter in vroege uurtjes al opge-

stookt moesten worden, om het op zondagmorgen in de kerk om 10 uur warm te 

hebben. Het was een tijd van vergaderingen en bijeenkomsten die tot midder-
nacht duurden, of nog later, van studenten die er hun bijeenkomsten hadden in 
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één van de zalen en dan kookten in het kleine keukentje en ondertussen aan 
mevr. van Slochteren kwamen vragen hoe ze aardappels moesten garen.  

 

Het was een tijd van poetsen en boenen, tafels klaarzetten en stoelen lijmen, en 

ze heeft het allemaal gedaan heeft. Haar tomeloze inzet als kosteres is veel ge-

weest, ook een keer teveel. Iedereen wil immers altijd van alles van je.  Toen 

het niet meer ging, toen dames in de kerk voor haar invielen, omdat Harmke 
met ziekteverlof was gestuurd toen vroeg men zich plotseling af hoe ze dat alle-

maal in haar eentje klaarspeelde. Waarschijnlijk omdat ze ongelooflijk sterk was, 

omdat ze haar werk deed met veel plezier, omdat ze genoot van de omgang met 

mensen, van jong tot oud omdat ze de kunst verstond steeds klaar te staan voor 

een ander.  Al is dan de andere kant, dat je dan misschien niet ziet wat mensen 

nodig hebben die je het meest naast zouden moeten staan. Ze woonde als koste-
res naast de kerk. In die eerste jaren nog samen met haar vader, die steeds 

meer zorg nodig had,  en uiteindelijk naar het verzorgingshuis ging. Ook Wim, 

haar zoon woonde er een tijd,  en Lineke, haar jongere zus.  Een vol huis, en bij 

tijd en wijle een zoete inval, waar iedereen graag even kwam koffiedrinken. 

 

In 1983 nam ze na 20 jaar feestelijk afscheid als kosteres. Warme woorden van 

waardering zwaaiden haar uit.  Voor Harmke was het goed zo. Er kwam tijd voor 
andere dingen. Schilderen. Kleine werkjes, ze hingen in haar woonkamer in de 

Planetenlaan. Er was tijd voor toneel. Voor genieten. Al die dingen waar ze niet 

aan toe was gekomen in haar volle werkzame en zorgzame leven. Uitstapjes. 

Maar ook verre reizen naar familie in de Verenigde Staten, samen met Lineke. 

 

In haar haar woonkamer in de Planetenlaan stonden de portretjes van kleinkin-
deren en achterkleinkinderen. Ze was daar blij mee. Maar de laatste jaren werd 

haar wereld klein. Gelukkig waren daar de goede zorgen van de Ebbingepoort 

waar ze twee jaar geleden naar toe verhuisde.  Na een kort ziekbed is ze van ons 

heen gegaan, een leegte achterlatend bij haar dierbaren en bij allen die haar in 

de gemeente gekend hebben. 

 
In de kring van de gemeente is op 4 oktober in een korte viering stilgestaan bij 

haar overlijden.  De volgende dag is in de kleine kring van familie afscheid van 

haar genomen in het crematorium.  We mogen haar herinneren als nuchter en 

praktisch ingesteld mens, behulpzaam en zorgzaam, liefdevol naar de mensen in 

haar omgeving, met een fijnzinnige humor. Als iemand van gezelligheid hield, en 

van tevreden zijn met kleine dingen, die zichzelf wegcijferde en die als kosteres 

veel heeft betekent voor de doopsgezinde gemeente. Moge alles wat in haar le-
ven goed is geweest en wat wij al lang vergeten zijn, door de God waarin 

Harmke geloofde, zijn opgemerkt nu zij mag rusten in de hoede van de Eeuwige, 

in wiens liefdevolle hoede zij geborgen is in eeuwigheid. 

 

ds. Jacob Kikkert 
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Uitnodiging 21 december, 17.30 uur 
Christmas Carols  
 

 

Het bestuur van het Gasthuis nodigt bewoners van het Gasthuis, omwonenden 

van de Nieuwe Boteringestraat 47 en Violenstraat 35-37 en de leden van de 

Doopsgezinde Gemeente Groningen uit voor het bijwonen van een avond in 
kerstsfeer op het binnenplein van het Gasthuis. 

 

Het Doopsgezind kerkkoor zingt Christmas Carols, maar er zal ook kunnen ook 

worden meegezongen. 

Er wordt een glas glühwein of chocomelk geschonken en er is Weihnachtsstol. 

Het belooft een feestelijke bijeenkomst te worden op maandag 21 december van 

17.30 – 19.00 uur. 
 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 

 
 

 

 

 
Kinderkerstfeest 20 december, 16.00 uur  
 
Kerst is een gezellige tijd staat bol van mooie tradities. Eén ervan is het kinder-

kerstfeest in onze kerk, met kerstboom, kaarsen, een mooi verhaal, kerstliedjes 

en de natuurlijk jullie, de kinderen, samen met je ouders en grootouders.   
 

Dit jaar gaat het over: God heeft een droom. Daar heeft Desmond Tutu een 

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

kunnen helpen om  Gods droom voor deze wereld een beetje waar te maken. En 

waar dat gebeurt, zegt Desmond Tutu, dan zul je zien dat er een lacht op Gods 

gezicht verschijnt, een beetje zoals de zon door de wolken heen kan breken op 
een regenachtige dag, bijna als een regenboog. Het wordt weer een feest in de 

kerk. Neem dus je vriendjes, vriendinnetjes, je konijn en je hele familie mee.  

P.S. voor je vader en moeder, en ook voor je oma en opa is er oppas.    
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Het kinderkerstfeest is op 20 decem-
ber. We beginnen om 16.00 uur. En 

het wordt vast weer een gezellige boel 

met kerstliedjes, een verhaal een spel 

en de reuzegrote versierde kerstboom. 

 

Tot dan, Vicky, Karin, Barbara en do-
minee Jacob 
 

 
 

 

 

 

 

 
Week van Gebed 
                

Al enkele jaren vieren we in Groningen  met kerken die aangesloten zijn bij het 

Evangelisch Contact Groningen en kerken aangesloten bij de Raad van Kerken 

gezamenlijk de week van gebed voor de Eenheid der Kerken. Dat doen we met 

een oecumenische dienst verzorgd vanuit de RvK en met gebedsbijeenkomsten 

in verschillende kerken georganiseerd vanuit het ECG. Het is heel mooi dat we zo 
divers en breed in gezamenlijkheid vieren en bidden! Dit jaar zitten we er als 

Doopsgezinden flink in! Want samen met de Remonstranten hebben we het initi-

atief voor de gezamenlijke dienst in 

de Nieuwe Kerk. Ons koor zingt daar 

samen met leden van de Remon-

strantse cantorij! En we doen ook 
mee in de organisatie van  de ge-

bedsbijeenkomsten in de week die 

er op volgt.  

 

De laatste gebedsbijeenkomst is in onze kerk op 23 januari om 19.30 

uur. Deze laatste zaterdag is heel bijzonder, want naast een avondgebed is er 
ook een afsluitende vesper in de Orthodoxe kerk. En vanuit alle kerken samen 

organiseren we met Groningen verwelkomt Vluchtelingen een zogenaamde pot-

luckmaaltijd met en voor vluchtelingen in de opvanglocatie aan de van Swie-

tenlaan 33. Het is de bedoeling dat we eten bereiden en  meenemen naar deze 

locatie om dat te delen met de 400 mensen die daar enkele maanden verblijven. 

Tussen 3 en 6 eten we dan met elkaar, en we proberen met elkaar in contact te 

komen. In de hoop dat het misschien ook mogelijk is de mensen die we ontmoe-
ten bij ons uit te nodigen! Mocht u hier interesse voor hebben, en bereid zijn om 

mee te gaan en eten te maken, geef dat dan aan mij door, Ds. Geert Brüsewitz. 

Want er komt in de maand januari ongetwijfeld nog meer informatie over dit ini-

tiatie vanuit de gezamenlijke kerken. Wat betreft het programma en de aankon-

digen van de viering en de gebedsbijeenkomsten, staan hieronder de persberich-

ten.  
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De Internationale Week van Gebed  17–24 januari 2016 

 

Als gebed ooit nodig was, dan is het zeker nu. De economische crisis lijkt voorbij 

te zijn, maar voor heel veel mensen is er nog geen uitzicht op verbetering. Inte-

gendeel! Toenemend geweld in de wereld zorgt voor een oneindige rij vluchtelin-

gen, die ons met ontferming beweegt. De schepping van God heeft het zwaar te 
verduren te gevolge van milieuvervuiling en klimaatverandering. Zijn er ook po-

sitieve ontwikkelingen? Misschien wel de toenadering tussen kerken: Dit jaar be-

ginnen 50 Groningse kerken aan het project “De 10 mooiste Bijbelverhalen 

van Groningen”.   

 

Er kan een lange lijst gemaakt worden met redenen om samen te bidden voor 
het nieuwe jaar in stad en kerk. Er zijn weer 7 avonden gepland in 7 verschillen-

de kerken met 7 verschillende voorgangers. Op zaterdag zijn de schijnwerpers 

gericht op vluchtelingen. Er wordt een maaltijd georganiseerd voor en met vluch-

telingen van de Noodopvang. 

 

De Week van Gebed is er voor iedereen: samen hardop en stil bidden, samen 

luisteren, nadenken en in gesprek zijn met elkaar, ieder op zijn eigen manier. 
Samen zingen.  

Het thema is genomen uit 1 Petrus 2 vers 9,10. In dit gedeelte roept  Petrus de 

gemeente in Rome op om Gods grote daden te verkondigen. We hopen dat u tij-

dens de Week van Gebed opnieuw onder de indruk raakt van Gods grootheid en 

dat u het verlangen krijgt om dat te delen met de mensen om u heen. Bid u 

mee?        

www.weekvangebed.nl/groningen 
Thema “Het woord is aan jou” 

 
U bent van harte uitgenodigd om hier in Groningen deel te nemen aan de Internatio-

nale Week van Gebed. Wereldwijd komen christenen, jong en oud, samen om aan 

het begin van het nieuwe jaar te bidden voor éénheid. Samen bidden verbindt en het 

draagt ons geloof en ons handelen! 

De bijeenkomsten  bestaan uit een korte inleiding op het dagthema. Samen zingen, 

ruim tijd voor gebed en ontmoeting. 
 

Aanvang bijeenkomsten: 19.30 uur (tot circa 20.45 uur) 

 

Zondag 17/1   “Rol de steen weg”   

Columnakerk Hendrik Jan v Mourik   Paulus Potterstraat 2  

 

Maandag 18/1   “Boodschappers van vreugde”                           
De Hoeksteen, Rein den Hertog, Hoogeweg 2 Dorkwerd 

 

Dinsdag 19/1 “Eenheid als getuigenis” 

Adventkerk, Michel v Heijningen, Hofstraat 28    

 

Woensdag 20/1 “Geroepen om te verkondigen”  studentenlokatie  SKLO-pand, 
Theo van den Heuvel, Kraneweg 33 

 

http://www.weekvangebed.nl/groningen
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Donderdag 21/1 “De gemeenschap van de apostelen”  

De Rank, Dick Mak, Paterswoldseweg  123 

 

Vrijdag 22/1 “Luister naar de droom” 

Maranathakerk, Ismee Wubs , Van Lenneplaan 97  

 
Zaterdag 23/1  “Een warm welkom voor gebed”    

Doopsgezinde kerk, Reinier v Dijk, Oude Boteringestraat  33    

 

Ook op zaterdag:   

17.30 -18.15 uur   Vesperdienst  

Russisch-Orthodoxekerk , Ganzevoortsingel 2 
 

Middagactiviteit:           Potluckmaaltijd voor / met vluchtelingen  

Aanvang 15.00 uur       noodopvang Van Swietenlaan 23, Gron-Zuid   

 

Samen zijn wij één in Christus door de Heilige Geest 

Oecumenische dienst 17 januari – Groninger binnenstadskerken 

 
 

17 januari   Oecumenische viering in de Nieuwe Kerk, 10.00 uur  

De jaarlijkse oecumenische viering van de Groningse binnenstadskerken vindt dit 

jaar plaats op zondag 17 januari, aan het begin van de week voor het Gebed van 

de Eenheid. Het thema van de viering is dit jaar Het woord is aan jou en de 

liturgische handreikingen zijn afkomstig van de Raad van Kerken uit Letland. Een 
belangrijke rol is er voor het zout, een van de beelden waarmee Jezus zijn leer-

lingen aanspreekt in Mattheüs 5, de Bergrede. Welke woorden willen wij nog la-

ten klinken in de samenleving? Kunnen wij nog zout voor de samenleving zijn en 

hoe kan onze ‘pittige inbreng’ ook een samenspel zijn met de wereld om ons 

heen? Een wereld die ons beïnvloedt en uitdaagt. Waarbij we tegelijk beseffen, 

dat niet alle van ons mensen vandaan kan komen.  Behalve als element in de 
preek krijgt u deze vragen ook mee voor kort gezamenlijk gesprek.                  

De viering wordt deze keer in het bijzonder voorbereid vanuit de doopsgezinde 

en de remonstrantse gemeente. Beide cantorijen werken er dan ook aan mee. 

Organist is Jelte Hulzebos. Er is een programma voor de kinderen.     

 

Deelnemende kerken zijn: 

Nieuwe Kerk                                                                                                                                
Rooms-Katholieke St. Martinusparo-

chie                                                                                          

Evangelisch Lutherse gemeente                                                                                                   

Doopsgezinde gemeente                                                                                                                     

Remonstrantse gemeente                                                                                                                                      

Oud-Katholieke St. Martinusparochie                                                                                                       
Anglicaanse Grace Church      

GSp Studentenplatform voor Levens-

beschouwing 

Orthodoxe kerk Groningen 

Oecumenische Vieringen Groningen 
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Pastoraat 
 
In onze gemeente proberen we op allerlei wijze aandacht en zorg voor elkaar te 

hebben. Veelal gebeurt dit door gemeenteleden onderling. Dat kan een telefoon-

tje betekenen, of een bezoek, of bij de koffie minstens de vraag: 'Hoe gaat het 

met je?', gevolgd door oprechte interesse. Op andere momenten gebeurt dit door 

de predikanten tijdens huisbezoek of gesprek. Soms is er een aanleiding voor, 

zoals bijzondere omstandigheden van ziekte of persoonlijke pastorale nood. 
Daarom wordt het door ons als predikanten zeer op prijs gesteld als er weet is 

van mensen uit de gemeente die misschien bezoek nodig hebben of waarbij het 

waardevol kan zijn de predikant of de contactpersoon daarvan op de hoogte te 

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

anderszins. Maar ook daar waar het gaat om een nadere kennismaking of om 

van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van de gemeente. En natuur-

lijk ook wanneer je zèlf de behoefte hebt aan contact of een gesprek. De predi-
kanten hebben hiervoor altijd tijd en gelegenheid. 

 

ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert 
 

 

Oproep: wonen in het Gasthuis 
 
Op dit moment wordt in het kader van het renovatieplan van het Doopsgezind 

Gasthuis, hard gewerkt aan het samenvoegen van de woningen 47-16 en 47-17.  
Naar verwachting zal het een ruime woning worden die volledig aan de eisen van 

de tijd voldoet. De woning beschikt na samenvoeging over een woonkamer, keu-

ken, slaapkamer en badkamer op de begane grond en op de verdieping nog 2 

(slaap)kamers. Keuken, sanitair, CV installatie zijn volledig vernieuwd. Ook is er 

veel aandacht besteed aan isolatie. Al met al een prachtwoning, met uitzicht op 

de tuin, geschikt voor bewoning door 2 personen.  
 

Het Gasthuis bestuur wil graag in contact komen met mensen die voor deze wo-

ning belangstelling hebben en die voldoen aan de selectiecriteria van het Gast-

huis (o.a. smalle beurs, sociale betrokkenheid bij het wonen in een hofje, enige 

affiniteit met Doosgezinde Gemeente). 

 

Op dit moment is het exacte moment waarop de woning beschikbaar komt nog 
niet bekend (februari, maart 2016). Ook de huurprijs staat nog niet vast (in ieder 

geval onder de grens die vereist is voor het verkrijgen van een huurtoelage). 

Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie willen dan kunt u contact opne-

men met de voorzitter van het bestuur van het Gasthuis  Willem Schillhorn van 

Veen (tel. 0597 354375 e-mail schillvv@agroweb.nl). 
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Open ruimte van zondag 6 december 2015 
  

Hier volgt de tekst, die in de Open ruimte van 6 december is uitgesproken door 

br Cees van Hoorn: 

 

 ‘Ik heb uw hulp nodig, want ik ben kwaad. Niet boos, 

maar kwaad; boosheid is niet zo erg, dat is te verhelpen 
met een aai over mijn bol. Kwaadheid zit dieper en dat los 

ik niet zomaar ineens weer op. U kunt mij wel helpen om 

dat wat te temperen. 

Wat is het geval? De afgelopen dagen kwamen er via de 

media beelden en verhalen langs, die zich bij mij hebben 

vastgezet. Onze premier, die wist te vertellen dat het oor-

log was. De Britse premier, die in het Lagerhuis een 
gloedvol stuk oorlogsretoriek ten slechtste gaf en Neder-

landse politieke kopstukken, die aangaven, dat Nederland deel zou moeten ne-

men aan de acties in Syrië. 

Eerst was ik verbaasd, vervolgens ontzet, verontwaardigd en kwaad. Hoe kan 

dit, wíé wil dit? Wij willen toch nooit weer oorlog? Ik wil dit niet! 

Wij worden kennelijk klaargestoomd voor oorlog. Maar wij gaan niet alleen IS-
strijders te lijf; ook vrouwen, mannen en kinderen worden ‘en passant’ en on-

ontkoombaar ook gebombardeerd. Voor zover ze het al overleven zijn ze de rest 

van hun leven getraumatiseerd. Wat een vreselijk en apocalyptisch vooruitzicht.  

Alsof er maar één pad is; het oorlogspad. Maar er is toch nog een ander pad, 

waar Hij ons voorgaat. Misschien is dat smal en moeizaam, maar wel begaan-

baar. Zouden wij dat pad niet moeten kiezen: alleen, als gemeente, als Kleine 

Oecumene, als Stedelijke Raad van Kerken, als Vredesgroep? 
Mochten wij misschien denken in deze barre adventstijd, uiteindelijk met niet 

meer dan met lege handen te staan, dan kunnen wij altijd nog de bedelaarsroep 

herhalen:Kyrie eleison, Christe eleison, Heer ontferm u, Christus ontferm u’.  

 

Als vervolg op bovenstaande tekst is er een brief opgesteld, die behalve naar de 

ADS en een aantal landelijke doopsgezinde instellingen, ook naar de Doopsge-
zinde Gemeenten in het GDS gebied is gezonden. De inhoud van deze brief treft 

u hierna aan met als titel: Hartekreet.  

  

Hartekreet 

Groningen, 10 december 2015  

  

Beste mensen, 
  

Er is jullie niets gevraagd en ons evenmin. 

Wij doelen op het feit dat wij kennelijk in een oorlogssituatie verkeren. 

Nederland voert daarom militaire acties uit in Irak en bereidt ze nu ook 

voor in Syrië, vóór of na de Kerst.  

De bombardementen  die daar uitgevoerd (gaan ) worden, zijn van een 

ongekende schaal en van een onbekende, maar lange duur. Er worden 
veel slachtoffers gemaakt; velen zullen, zo zij dit al overleven, levenslang 

getraumatiseerd zijn. 
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Wij zijn verontwaardigd dat ons een oorlog wordt aangepraat en vinden 
dat, om te beginnen bij Nederland, deze acties moet stoppen. Het moet 

geen vraag zijn of ze vóór of na het Kerstfeest beëindigd moeten worden; 

nú en blijvend stoppen. Wij zullen moeten opstaan en andere wegen moe-

ten zoeken. Immers, er is een dringende oproep om Christus te volgen en 

wij hebben een kostbare erfenis gekregen van onze voorzaten, de geweld-

loze, doperse Christenen.Als eerste denken wij, dat er vanuit Doopsgezind 
Nederland een hoorbaar ‘tegengeluid’ moet komen. 

  

Graag zouden wij van jullie op korte termijn een reactie willen ontvangen 

en zo mogelijk suggesties voor volgende stappen. 

  

Wij horen bij de Doopsgezinde Gemeente Groningen en verzenden dit be-
richt allereerst naar leden en belangstellenden van onze eigen gemeente, 

de andere GDS gemeenten, de ADS, ds. G.G. Hoekema, de ADS vertegen-

woordiger bij PAX en een reeks doopsgezinde instellingen.  

  

Gert Jan, Cees, Geert, Emma, Jan Cees, Jacob, Ellen, Saakjen 
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Verslag najaarsledenvergadering 5 november 2015 
 
Br. Jan Cees Noord heet alle aanwezigen (33 aanwezigen)  van harte welkom en 

opent de vergadering.  

Ds. Geert Brüsewitz leest als inleiding uit het boekje `Kerend Tij`, uitgegeven ter 

gelegenheid van het afscheid van Sieds Prins:  Er is niet één manier van  gelo-

ven, of van dominee zijn. We hebben met elkaar allemaal kwaliteiten om bij te 

dragen.  

 
Eerst staan de financiën op de agenda:   

De begrotingen voor 2016 worden stuk voor stuk besproken: Beheerfonds ,  Ker-

kenfonds,  Diaconie en Doperse Dis. Ze worden allemaal goedgekeurd.  

De ledenvergadering besluit ook om de geldende norm van het hoofdgeld voor 

leden te handhaven op 2% van het verzamelinkomen, met een minimum van 

85euro (dit zijn de minimale geraamde kosten die de gemeente heeft per lid);  
de minimum bijdrage voor belangstellenden blijft 65euro.  

 

Daarna volgen afscheid en benoemingen:  

Br. Gertjan Hakkaart gaat de kerkenraad verlaten.  I.v.m. werkzaamheden is hij 

vanavond niet aanwezig; een bos bloemen is reeds bij hem bezorgd en woorden 

van dank zijn in de afgelopen KR vergadering al uitgesproken.  

Ook dank aan zr. Nynke Veenstra, die uit het bestuur van het Gasthuis gaat en 
deel gaat uitmaken van de bewonerscommissie van het Gasthuis. Zij krijgt ook 

een bos bloemen.    

Vervolgens wordt gestemd over de door de KR voorgestelde benoemingen. Alle 

voorgestelde benoemingen worden met grote meerderheid aangenomen: 

Zr. Paulina Roozemeyer in de kerkenraad,  brs. Durk Veenstra, Hendrik Jan Wol-

tersom en Dave v.d. Reep in de Financiële Commissie, br. Egbert Huizinga in het 
Gasthuisbestuur.  De termijn van benoeming van br. J. Hulshoff en zr. H.M. Kik-

kert–de Boer in de Financiële Commissie wordt met een half jaar verlengd. 

 

Visie Gasthuis 

Br. Pieter Westra geeft nadere toelichting bij het visiedocument Gasthuis. 

Er zijn twee belangrijke uitgangsprincipes geweest bij de uitwerking van de plan-
nen:  

1e principe: Minder van het bestuur en meer van de bewoners, en waar nodig 

inschakelen van deskundigen. Het is een samenwerking van vrijwilligers: bewo-

ners, bewonerscommissie en bestuur. Pand Garant, extern deskundige, doet het 

beheer en mogelijk in de toekomst ook de administratie.  Er is een architect ge-

raadpleegd en er is een deskundige voor ondersteuning van de bewonerscie.  

2e principe:  het Gasthuis blijft in bezit van DGG. Het omzien naar elkaar en een 
zekere onderlinge verbondenheid zijn zeer belangrijke aspecten bij allen die be-

trokken zijn bij het Gasthuis. 

Tevens zal het Gasthuis jaarlijks, op basis van het beleggingsresultaat, een fi-

nanciële bijdrage geven aan de DDG.  

 

Proces onderzoek financiën DGG door Jethro  
Br. Alex van`t Zand geeft aan dat er, zoals in een eerdere ledenvergadering af-

gesproken is,  opdracht gegeven is aan (bureau) Jethro; om mogelijkheden te 

onderzoeken het financiële tekort terug te brengen naar nul of bijna nul.  Jethro 
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heeft gesprekken gevoerd en onderzoek gedaan en heeft op 8 okt. jl. het rapport 
gepresenteerd aan de KR en DB van Beheerraad. Er zijn verschillende scenario`s 

/mogelijkheden uitgewerkt.  

Op basis van dit rapport is afgesproken een aantal zaken nader te onderzoeken, 

o.a. 

- Is het mogelijk om uit dat wat we hebben meer geld te genereren? 

- Waar is het mogelijk besparingen te bereiken? 
- Kan er via het hoofdgeld meer binnenkomen?  

- Zijn er mogelijkheden op het vlak van legaten? 

Uit het Jethro onderzoek is naar voren gekomen dat het belangrijk is om snel in 

actie te komen.  Zodra de resultaten bekend zijn van de genoemde onderzoeken 

zal de KR de leden informeren.  Inhoudelijk kan daarover nu nog niets gezegd 

worden.  
 

Stukken broederschapsvergadering van 21 nov. 2015  

Br. Jan Cees Noord en Alex van `t Zand zullen naar deze vergadering gaan.  

Er zijn 3 proponenten. Zr. Kieft is bereid gevonden om toe te treden tot de broe-

derschapsraad. Er is een document opgesteld over de toekomst van de doopsge-

zinde broederschap en wat daarin belangrijk wordt gevonden.  Deze BV wordt 

een tweede stap gezet om dit proces/document tot resultaat te brengen.  
Ook de financiële stukken van de ADS zijn geagendeerd. 

 

 

 

Berichtje voor de leden die de notulen van de Najaarsledenverga-

dering d.d.  5 november jl. per post hebben ontvangen. 
Het is een voorlopig verslag dat in de Voorjaarsledenvergadering van april 

2016 zal worden vastgesteld. 

  

 

 

Emailadressen 
 

Zoals u heeft gemerkt sturen wij steeds vaker berichten per mail aan onze leden 
en belangstellenden. Zo ook verslagen van ledenvergaderingen of andere rele-

vante documenten. Dit is een behoorlijke besparing op de portokosten. 

Velen van u kunnen we dus digitaal bereiken. Natuurlijk blijven we die leden die 

geen mailadres hebben onze stukken per post toesturen. 

 

Mocht u echter een mailadres hebben dat nog niet bij mij bekend is laat het me 
dan weten. Dat mailadres in dan in eerste instantie bedoeld voor het versturen 

van stukken en berichten en alleen bij mij bekend. Aan u de keuze om dit adres 

al dan niet in de blauwe gemeentegids te laten vermelden.   

 

Alvast dank voor uw medewerking. 

 

Tiny Spanjer, ledenadministratie 
050 577 6983, tin.spanjer@planet.nl  

 

 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
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Presentatie van de toekomstplannen van het Gasthuis 
Uitgesproken tijdens de ledenvergadering van 5 november. 

 

“Bij de agenda voor deze vergadering is het Visiedocument gevoegd waarin de 

Commissie Toekomst de plannen met het Gasthuis heeft samengevat. Tijdens de 

voorjaarsvergadering zijn de voorlopige plannen al uitgebreid toegelicht. We 

hebben toen ervaren dat deze plannen op steun van de DGG kunnen rekenen. 
Nu staan we voor de afronding van de plannen. Het bestuur kan op basis van 

nieuwe statuten, met een woningplan in de hand, in overleg met de inmiddels 

functionerende bewonerscommissie en samen met enthousiaste bewoners aan de 

gang om van het Gasthuis iets moois te maken. De woningen zijn over een paar 

jaar zo opgeknapt dat ze weer lange jaren mee kunnen. Ze voldoen dan aan alle 

eisen van levensloopbestendig, energiezuinig, duurzaamheid en veiligheid. Het is 
een plan geworden waar we trots op kunnen zijn. Net zo als we trots kunnen zijn 

op de manier waarop het samen met de bewoners tot stand is gekomen. Ook 

hier ging het om “waarderend onderzoek”, waar we nu met de “waarderende 

gemeenteopbouw” ervaring mee opdoen. 

 

Ik wil nu graag over twee belangrijke principes van het Toekomstplan iets zeg-

gen. 
 

1. Het is gebaseerd op het volgende 

uitgangspunt: minder van het bestuur, meer 

van de bewoners, en inschakeling van 

deskundigheid waar  gewenst. 

Het Gasthuis wordt bestuurd door vrijwilligers. 

Mensen die wij vanuit de DGG inzetten. Voor hen 

is het zorgvuldig beheren van het Gasthuis beter 

mogelijk als zij er niet alleen verantwoordelijk 

voor zijn en alles moeten doen en regelen. Het is 

daarom dat we van de bewoners vragen om naar 
vermogen bij te dragen aan de leefbaarheid en 

het dagelijks reilen en zeilen in het Gasthuis. Dat 

ze omzien naar elkaar, onderling hulpbetoon 

geven en die beheertaken op zich nemen die ze aan kunnen. Dat die twee 

partijen – bestuur en bewoners – hun eigen rol hebben wordt ook duidelijk in de 

nieuwe statuten, waardoor bewoners niet langer in het bestuur kunnen 

deelnemen, maar hun bijdrage onder andere leveren in de vorm van activiteiten 
van de bewonerscommissie. Een Gasthuis beheren is niet niks. Goede en 

verantwoorde plannen maken ook niet. Dus schakelen we daarvoor deskundigen 

in. PandGarant zorgt al jaren naar volle tevredenheid voor goed onderhoud. 

Misschien kan ze in de toekomst ook het administratief beheer op zich nemen. 

Dat is nl. ook niet niks. Er is een vakkundig architect ingeschakeld voor de 

verbouw-en samenvoegingsplannen, die trouwens al aardig in uitvoering zijn. En 
ook worden de bewoners en de bewonerscommissie bij hun inbreng bijgestaan 

door een deskundige. 

Met dit model van drie partners zijn we er van overtuigd dat het mogelijk is het 

Gasthuis in beheer van de DGG te kunnen houden. Immers dan is de inzet die 

van vrijwilligers gevraagd wordt voor hen goed te doen. 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
 

15 

 

2. Het Gasthuis blijft dus, dat is ons voorstel, in beheer van de DGG. We doen 

het niet over aan een woningcorporatie, iets waar de bewoners heel blij mee 

zijn.  

We blijven het als DGG in beheer houden omdat we op deze manier een taak in 

de samenleving kunnen verrichten. Het is een vorm van kerk-zijn, net als andere 

manieren waarop we in de wereld om ons heen actief zijn. Hoe geven we dat dat 

vorm en inhoud? 

We willen met het Gasthuis huisvesting bieden aan mensen die dit nodig hebben: 
mensen met een smalle beurs, mensen die behoefte hebben aan een plek in de 

veilige omgeving die het Gasthuis biedt, mensen ook die goed kunnen 

samenwonen met anderen in zo’n besloten hofje. Mensen die zich naar vermogen 

willen inzetten voor de leefbaarheid in het Gasthuis en die zich op de een of 

andere manier verbonden voelen met de idealen en principes waar ook wij als 

DGG voor staan. “Omzien naar elkaar” en een zekere onderlinge verbondenheid 

zijn daarbij van groot belang. Dat geldt voor ons als DGG. Dat geldt ook voor de 
bewoners onderling en voor de manier waarop we met elkaar omgaan.  

 

Het Gasthuis is op die manier niet van het bestuur en de bewoners alleen, het is 

ook iets van ons allemaal als leden en belangstellenden van de DGG. Dat we bij 

elkaar horen is op een aantal manieren duidelijk. Zo leveren wij de 

bestuursleden. Aan belangstelling geen gebrek. Daar zijn altijd enthousiaste 
kandidaten voor. Zo ook vanavond waar Egbert Huizinga als nieuw bestuurslid is 

benoemd. Zo bespreken we elk jaar de jaarrekening van het Gasthuis in de 

ledenvergadering en blijven we op de hoogte van het wel en wee. Zo gaan we bij 

elkaar op bezoek of doen we dingen samen. Een prachtig voorbeeld is het 

voornemen van het koor om Kerstliederen te gaan zingen in het Gasthuis in de 

dagen voor Kerstmis. We bieden huisvesting aan mensen die zich thuis voelen bij 
ons gedachtengoed. Waarbij we er overigens voor waken er geen discriminatie 

op godsdienstige grondslag van te maken.  

 

En we geven voorrang aan mensen die een beetje zorg goed kunnen gebruiken. 

Een prachtig voorbeeld vind ik het voornemen van het bestuur een statushouder 

huisvesting aan te bieden in het Gasthuis. Dat is een wel heel concrete bijdrage 

aan een actueel en brandend probleem. En tenslotte, en dat is gezien andere 
discussies van vanavond best plezierig, krijgt de DGG voor zijn inzet en 

bemoeienis ook nog iets terug. Zo gaat het Gasthuis jaarlijks naar vermogen 

financieel bijdragen aan de DGG. Naar verwachting zal deze bijdrage ongeveer 

van dezelfde omvang zijn als dat wat we overhouden aan de verhuur van het 

Rusthuis. Een bijdrage die we maar al te goed kunnen gebruiken. 

 
Al met al sta ik hier een heel mooi plan toe te lichten. Een plan dat ons voor 

lange jaren een goed en duurzaam Gasthuis biedt. Waar bewoners een veilige en 

leefbare woonomgeving vinden. Iets waar we trots op mogen zijn en ons de kans 

biedt op een goede manier bezig te zijn met de wereld om ons heen, al is die nog 

zo dichtbij. Een plan ook dat ons verplicht. Want als we dit op ons nemen dan 

moeten we het ook in de toekomst blijven doen. Moeten de mensen op ons 
kunnen blijven rekenen. En zullen we als DGG inzet moeten blijven leveren en 

blijven “omzien naar elkaar”. 
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Ik wens ons allemaal, maar zeker het bestuur onder leiding van Willem 
Schillhorn van Veen, de bewonerscommissie en de bewoners daar alle goeds bij. 

En helemaal tenslotte wil ik hierbij de leden van de Commissie Toekomst heel 

hartelijk bedanken. Zij hebben er met elkaar iets moois van gemaakt. Bedankt 

zeg ik daarom aan Ineke Kooistra, Jantien Groeneveld, Tjerk v.d. Schaaf en last 

but not least Andre Weening, die er zijn hele ziel en zaligheid in heeft gelegd.” 

 
Pieter Westra,  

Voorzitter van de Commissie Toekomst Doopsgezind Gasthuis. 

 

Noteert u nu al vast donderdagavond 21 januari. Dan worden alle 

betrokkenen tijdens een feestelijke bijeenkomst over de plannen worden 

geïnformeerd en zal de Commissie zijn taken overdragen aan het bestuur.  
 

 

Bedankt 
 

Half september kreeg ik de kanselbloemen en een mooie kaart van de kerkruim-

te met de namen van alle aanwezigen. Door een val bij het opstappen op de fiets 

heb ik mijn rechtervoet bezeerd. Toen heb ik 2 maanden met kortdurend verblijf 

in Patrimonium ‘de Es’ gewoond. 

Nu ben ik weer thuis, maar heb nog wel revalidatie nodig.   
 

Nogmaals dank voor de bemoediging.  

Annewyp Yellinga 

 

 

Wijkavond Paddepoel / Selwerd 
 

Op woensdagavond 18 november was er weer een wijkavond bij Siets thuis. Dit 
keer waren we met een klein groepje. Lineke opende de avond met een gedicht 

uit ‘Zeg ‘t maar gewoon’, een gedicht, dat goed weer gaf , wat er in de loop van 

de avond besproken werd. Centraal stond het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri 

Nouwen met het schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt.  Allereerst werd 

geluisterd naar het mooie lied ‘Welkom thuis’ van Bloff, een gevoelvolle start. 

Henri Houwen was een katholieke priester, die in Nijkerk geboren is. Hij heeft 
over de hele wereld gezworven en veel tijd als missionaris in Latijns Amerika 

doorgebracht. In 1985 ontmoet hij de grondlegger van de L’Arche beweging.  

Deze ontmoeting opent zijn ogen voor de zorg voor en leven met verstandelijk 

gehandicapte medemensen.  

Deze kontakten zorgen voor een keerpunt in zijn leven, hij komt los van de aca-

demische wereld en het spirituele wordt belangrijker voor hem. Zoekt naar de 

onvoorwaardelijke liefde, contact met God is voor hem belangrijk. 
Toen hij het schilderij “de verloren zoon” van Rembrandt zag, was hij als het wa-

re verloren. Hij voelde zich de verloren zoon, maar in de loop van de tijd ook de 

oudste zoon en de vader. Hij herkende zichzelf in al de drie personen van deze 

parabel. Ook wij hebben gezocht, naar onszelf in dit prachtige schilderij. 

 

De volgende wijkavond is op woensdag 3 februari 2016! 
Tine de Boer 
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Wijk Vinkhuizen 

Op dinsdag 24 nov. kwamen we 's middags om half 3 weer bij elkaar, ten huize 
van de fam. Oldenziel. 

Het uitgangspunt was deze middag, de vieringen waarbij lichtjes in deze donkere 

maanden bij allerlei gelegenheden ontstoken worden. We begonnen met de licht-

jes die gebruikt worden bij het vieren van Sint Martinus (ook te zien in de kamer, 

rondom ons).  

We luisterden naar zijn  levensverhaal en zongen bekende en minder bekende 
liedjes. Aandacht was er daarna voor de komende 1e Adventsviering. Er werd 

een tekst gelezen, gekozen uit De Brief van de LFDZ(Landelijke Federatie Doops-

gez. Zusterkringen), "Opgeroepen om richting Licht te leven". Ook verdere per-

soonlijke inbreng werd naar voren gebracht; we spraken er met elkaar over. Het 

was een goed samenzijn.  

De volgende keer is in het nieuwe jaar nl. dinsdagmiddag 23 februari.    

Margriet Oldenziel 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 20 december 

Gezinskerstviering 

16.00 De zondagsschool zorgt weer 

voor een feest voor jong en oud! U 

bent van harte uitgenodigd met kin-

deren, vrienden, grootouders en 
kleinkinderen hieraan deel te nemen. 

 

Donderdag 24 december 

Kerstavonddienst met koor 

21.30 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 27 december 
Geen dienst 

 

Zondag 3 januari 

Nieuwjaarsdienst 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 10 januari 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 17 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Zondag 24 januari Wereldbroeder-

schapsdag 

10.15 Gezamenlijke regionale dienst 

in Roden, ds. F.R. Fennema 

10.15 Zondagsschool, ook in Roden 

 
Zondag 31 januari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 15 december 

19.30 Adventsavond 
De zusterkring verzorgt ook dit jaar 

weer een adventsprogramma voor de 

hele gemeente; iedereen is hartelijk 

welkom! 

 

Woensdag 16 december 
19.30 Quiltgroep 

 

Dinsdag 5 januari 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 6 januari 

19.30 Quiltgroep 
 

Maandag 11 januari 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 13 januari 

19.30 Redactievergadering 
 

Woensdag 20 januari 

19.30 Quiltgroep (onder voorbeh.) 

 

Zaterdag/Zondag 23/24 januari 

Regioweekend jongeren in Roden 

info Yvette Krol, 06-14111847 
 

Woensdag 28 januari 

20.00 30+ 

 

Vrijdag 29 januari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

 

Van de leden 
 

Als belangstellende heeft zich aan-

gemeld: 

J. Postema 
Potgieterlaan 5a, 9752 EV Haren  

Tel. 050-5345137 

Hij is lid van de Vereniging van Vrij-

zinnige Protestanten, maar bezoekt 

vaak onze kerk als er in het Witte 

Kerkje geen dienst is.  

Hartelijk welkom! 
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Kerkenraadsvergadering 1 december 2015 
 
Aan de hand van de concept-notulen wordt de ledenvergadering van 26 novem-

ber geëvalueerd en wordt aandacht besteed aan de uit te voeren taken. Vervol-

gens praat ds. Van der Werf ons bij m.b.t. het wel en vooral wee van de leden. 

Hij meldt dat de kring Noordwijk na januari ophoudt te bestaan. Van de 9 deel-

nemers zijn er nog maar 2 doopsgezind. Door bezuiniging binnen Noordwijk 

moet de kring zelf voor ruimte, koffie en thee zorgen. Dit is een te zware belas-
ting voor onze beide leden. Besloten is de kring op te heffen en samen te voegen 

met de kring Paterswolde. Er worden in Paterswolde dan 3 bijeenkomsten per 

jaar georganiseerd (was 2).  

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

-De open lezing op 5 november over ‘Bach en zijn bijbel’ was goed bezocht.  

-Zr. Kieft haalde in haar preek op 15 november de vraag van Bonhoeffer aan: 

Wat betekent Christus vandaag (in dit leven) voor ons?  
-In de dienst op 22 november waarin de overledenen herdacht werden, preekte 

ds. Van der Werf over ‘de steen der hope’. 

-Ds. Van Hoorn preekte op de eerste Advent over de liefde. God heeft ons eerst 

liefgehad. De zondagsschool was in Onnen voor een spelletjesmorgen met asiel-

zoekerskinderen. Bij ons in de dienst hebben drie bezoekende kinderen met 

grootouders (van de PKN) de primeur gehad van het gebruik van het ‘GDS kof-
fertje’ met teken- en knutselmateriaal.  

 

De bijeenkomsten in de decembermaand worden zorgvuldig doorgenomen en de 

huishoudelijke taken worden verdeeld. Na de rondvraag sluit zr. Salomons de 

vergadering.  

 
Mads Haadsma 

 

Najaarsledenvergadering 26 november 2015 

 

De voorzitter, zr. Salomons, heet de 21 aanwezigen van harte welkom en vraagt 

hun de vergadering te beginnen met het zingen van lied 528 uit het nieuwe lied-

boek. De notulen van de voorjaarsledenvergadering van 23 april 2015 worden 

ongewijzigd goedgekeurd.  

 

De ledenvergadering stemt bij acclamatie in met de op de agenda voorgestelde 

benoemingen. Zr. L.C.G. Salomons wordt herbenoemd als voorzitter van de ker-

kenraad. De kerkenraad is nog steeds te klein. Br. P.J. Reidinga volgt br. P.J. 

Haadsma op als lid van de financiële commissie. Zr. A.A. Leegte-Knol volgt br. 

P.J. Reidinga (nu in financiële commissie) op in de controlecommissie en br. P.J. 

Haadsma wordt plaatsvervangend lid van de controlecommissie, omdat van zr. 
A. van Wijk-van Bergen reglementair is afgetreden. 

 

Br. Nienhuis geeft toelichting op de verschillende posten op de begroting. Br. Ha-

zewinkel pleit voor duurzame beleggingen die vaak ook profijtelijker zijn. Hij stelt 

voor dat de ledenvergadering de administrateur en de financiële commissie ver-

zoekt te willen bekijken in hoeverre onze beleggingen zo duurzaam mogelijk ge-
maakt kunnen worden en om hun bevindingen aan de eerstvolgende ledenverga-

dering te willen rapporteren. Dit wordt toegezegd.  
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De kosten van aanschaf van zonnepanelen en ook de kosten van het opknappen 
van de Vreehof gaan ten laste van de onderhoudsreserve en staan niet op de 

begroting. Hierdoor worden de kosten over meerdere jaren verdeeld. De toevoe-

ging aan deze reserve is dit jaar wel verhoogd. De vergadering gaat, ondanks 

het negatieve exploitatieresultaat akkoord met de begroting en dankt br. Nien-

huis voor al zijn werk. 

 
De commissie toekomst van de Vreehof heeft naar verschillende mogelijkheden 

gekeken nu de verhuur aan de fysiotherapiepraktijk eindigt op 1 januari 2016. 

Het beste lijkt om de begane grond van de Vreehof geschikt te maken voor ver-

huur, waarbij de bovenverdieping beschikbaar blijft voor de zondagsschool. Deze 

keuze sluit aan op de discussie over de Vreehof in de voorjaarsledenvergadering. 

Het pand is inmiddels gekeurd door de brandweer. Bij gebruik door de zondags-
school is een uitgebreide alarminstallatie of een tweede buitendeur als vluchtrou-

te op de begane grond vereist. Omdat er binnen weinig aan onderhoud is ge-

daan, ziet het er afgeleefd uit. De kosten voor het opknappen zijn op termijn ac-

ceptabel, omdat er een potentiële huurder is: logopediste mw. Karenbeld. Het 

eventueel verhuren als woonhuis brengt veel meer kosten met zich mee en er is 

dan geen plaats voor de zondagsschool. Reglementair beslist de ledenvergade-

ring over verhuur. Deze is akkoord. De commissie kan doorgaan met de voorbe-
reidingen en de kerkenraad is gemachtigd een huurovereenkomst met mw. Ka-

renbeld te sluiten.  

Het kerkdak is geschikt voor zonnepanelen. Helaas steken de bomen van de 

buurman 5 meter boven het dak uit, zodat er altijd schaduw is. Ondanks inspan-

ningen van br. Nienhuis is de buurman niet bereid tot overleg omtrent enig on-

derhoud aan zijn tuin. Omdat zonnepanelen in de schaduw niet renderen, wordt 
het plan in de wacht gezet.  

Bij de ‘overige punten’ doet br. De Vries verslag van een leuke Broederschaps-

vergadering op 21 november in Amsterdam. Zie hiervoor de digitale special van 

de ADS Nieuwsbrief. Marleen Kieft (opgegroeid in onze gemeente) werd be-

noemd in de Broederschapsraad.  

De Bijbelkring zoekt naar een nieuwe opzet, meer open, hoe? Br. Hoekema wijst 
op de uitgaven van het GDB over het jaarthema. Kijk ook over de heg.  

Omdat de  oude rode liedboeken niet meer worden gebruikt, kan wie dat wil een 

exemplaar meenemen.  

 

Van de rondvraag wordt uitgebreid gebruik gemaakt. Enkele punten hieruit: 

-Graag aangeven waarom leden kanselbloemen krijgen (en dit ook in het Ge-

meenteblad zetten). Maar niet iedereen wil dat dit naar buiten gebracht wordt en 
voordat deze info in het Gemeenteblad staat, is deze vaak al achterhaald. 

-Er wordt gepleit voor een internetaansluiting in de kerk(gebouwen). Ook graag 

een vaste beamer in de kerk.  

-De oecumene leeft niet meer zo als vroeger. Bij gebrek aan bestuursleden staat 

de Raad op het punt zich op te heffen. De ledenvergadering betreurt dat. 

-Uit de enquête over het Gemeenteblad bleek dat de inzenders het blad waarde-
ren zoals het is. Het is vooral een mededelingenblad. Graag wat meer over het 

wel en wee. Mogelijk doen Eenrum en Assen in de toekomst mee.  

 

Na de rondvraag sluiten we de avond af met het zingen van lied 418. 

Mads Haadsma 
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Woorden van dank 
 
Wij willen graag iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd tijdens de 

ziekte en het overlijden van onze zus en schoonzus Coby. We hebben twee 

moeilijke maanden gehad en daardoor zijn we wat minder vaak in de kerk 

geweest. En toen we er op zondag 22 november weer waren voelde het aan als 

een warm bad. Al die kaarsen die werden aangestoken, heel ontroerend; onze 

gedachten zijn bij de velen die er niet meer zijn. 
 

Coby was het zonnetje in huis en het was voor haar moeilijk te begrijpen dat ze 

zo ziek was. Als ze geen pijn meer had zei ze: ”Coby blij, Coby weer beter”. 

Soms keek ze me aan en zei:” Iet, komme goed”. Maar het is goed zo. Op het 

laatst zei ze: ”Vader en moeder in de hemel, Coby ook.” Dat was fijn om te 

horen, ze begon het een beetje te begrijpen. En dat onze dominee Klaas van der 

Werf de afscheidsdienst leidde, hebben we zeer gewaardeerd. Ook nog dank voor 
de kanselbloemen die we al kregen in de eerste weken. 

 

Van ons beiden een warme groet en we wensen iedereen fijne vredige 

feestdagen toe en alle goeds voor 2016! 

 

Iet en Piet Reidinga 
 

 
Zusterkring 
 

30 november, deze middag waren we met zeventien zusters bijeen. Gerbrig 

opende met een column van Wim Beekman over stilte, en we probeerden een 

ons niet zo bekend lied te zingen! 

De eerste helft van de middag was bestemd voor het maken van liturgiekaartjes 

voor de a.s. Adventsavond. Dus er werd druk geknipt en geplakt, volgens het 
weer mooie ontwerp van Aafke. Het ging ons ook nu weer prima af en zoals altijd 

ondertussen even gezellig bijpraten.  

Na de thee was het woord aan de zus van Gerbrig, Hinke Beukema Zij vertelde 

ons over “Eerstelingen”. Niet over het eerste sneeuwklokje of i.d. maar over 

vrouwen die zich niet lieten tegenhouden door allerlei vooroordelen, maar hun 

studie begonnen en voltooiden. Vaak een moeilijke weg. 

 
Zo vertelde Hinke ons over: 

Anna Maria Schurman (1607-1678), de eerste vrouw in Nederland die studeerde 

aan een universiteit. (Latijn, in Utrecht en eerst in Franeker). Als kind al erg ge-

talenteerd, haar talenstudie behelsde elf talen. Ze mocht de colleges niet vanuit 

de college banken volgen maar vanachter een gordijn! Ze was een geleerdheid in 

literaire talenstudies.   
Aletta Jacobs (1854-1929), eerste vrouw die een HBS bezocht en als eerste uni-

versitair onderwijs volgde, arts werd en ook promoveerde. Bijna een kwart eeuw 

stond zij in Nederland aan het hoofd van de Vereniging voor Vrouwen kiesrecht 

en was arts in Amsterdam, waar ze veel voorlichting gaf over geboorteregeling. 
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Anne Zernike (1887-1972), de eerste vrouwelijke dominee in Neder-
land. Ze studeerde theologie aan de Gemeente-universiteit van Am-

sterdam en bij het Doopsgezinde seminarium. In 1911 werd ze in 

haar functie bevestigd, trouwde in 1915 en moest toen haar predi-

kantsfunctie neerleggen, en promoveerde in 1918. Haar man over-

leed op jonge leeftijd, en Anne werd toen opnieuw predikante. 

 
 

Johanna Westerdijk (1883-1961), eerste vrouwelijke hoogleraar. In 1917 be-

noemd tot buitengewoon hoogleraar in de plantenziektekunde aan de universiteit 

van Utrecht. Ze kreeg vele eredoctoraten en toen ze in 1952 haar ambt neerleg-

de, kon ze terugzien op 56 promoties en beheerde tot 1958 de schimmelcultures.  

 
Adolphina Kok (1879-1928), eerste vrouwelijke advocaat in Nederland. In 1903 

afgestudeerd en beëdigd door de rechtbank in Rotterdam. Bij andere juridische 

beroepen zoals rechter en notaris waren er lange discussies of een vrouw als zo-

danig kon functioneren, maar in de advocatuur is er weinig discussie geweest.  

 

Suze Groeneweg (1875-1940), eerste vrouwelijke Tweede Kamer-lid en ook sta-

tenlid. Politica  en pleitbezorger voor volksonderwijs en vurig socialiste. In 1918 
verkozen (na de grondwetherziening van 1917) en bleef tot 1937 in het parle-

ment.  

 

Johanna Hudig (1907-1996), eerste vrouwelijke rechter, benoemd 

in 1947 als kinderrechter in Dordrecht. Zoals bij Adolphina Kok 

reeds gememoreerd, gingen er enorme discussies aan de benoe-
ming vooraf. Vrouwen zouden te emotioneel zijn als rechter!  

De overeenkomst tussen deze vrouwen is dat ze allen begaafd, 

maar ook volhouders en doordouwers waren. En vaak ouders had-

den die hen de ruimte gaven en steunden.  

Een heel bijzondere opsomming van “Eerstelingen”. Hinke Beukema bedankt! 

 
 

Onze  volgende  bijeenkomst is in het nieuwe jaar!! Maandag 11 januari. Zoals 

altijd om 14.30u. Dan zal fotografe Ina  Becker, (zij maakte vele verre reizen) 

ons meenemen en  vertellen over haar reizen. Vast erg mooi en interessant. Dus 

allen tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 
 

 

Verslag van de Wijkbijeenkomst in Paterswolde 
 

Op dinsdagmiddag 17 november waren we bij de familie Reidinga met acht men-

sen waaronder dominee van der Werf. We kunnen ons vaak geen voorstelling 

maken hoe de kerkdienst er heel vroeger uitgezien heeft. Ging het alleen om het 

woord? Werd er ook gezongen en wat werd er gezongen? Dominee van der Werf 

vertelde ons iets over de ontwikkeling van de muziek in de kerk. Oorspronkelijk 
werden de teksten in de mis in het Latijn gelezen, niet zo boeiend voor de aan-

wezigen lijkt mij! Daarna werd deze gezongen en er werd antwoord gegeven. Wij 
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herkennen nog enkele van deze antwoorden, o.a. het kyrie eleison “Heer ontferm 
U over ons” Ook het “Gloria” bleef bestaan, maar het verhaal werd niet meer 

verteld. Paus Gregorius de Grote (540-604) bracht de vaste gezangen in de kerk. 

Het Gregoriaans heeft zich steeds verder ontwikkeld en muziekinstrumenten 

werden in de kerk gebruikt. Er vond notatie plaats van de muziek, een notenbalk 

bestond slechts uit 4 regels. 

 
Na de reformatie zijn er wel koorzangen uit de Katholieke kerk over genomen. 

Zwingli wilde echter in de eredienst geen muziek, hoewel hij cantor was. 

We luisterden naar enkele stukken muziek van bekende componisten, die voor 

de kerkdiensten werden geschreven. Het was een hele boeiende middag. 

 

Gerbrig Rietema-Siebenga 

 

 

Bezoek aan het AZC 
 

We zijn vandaag, zondag 29 november, naar het AZC, AsielZoekersCentrum in 

Onnen geweest. Er waren ongeveer 25 kinderen gekomen naar de spelletjes och-

tend. Ze waren heel aardig, de kinderen waren tussen 4-12 jaar oud, net zoals 

wij.  
We hebben met de kinderen cupcakes versierd, glazen potjes versierd met een 

lichtje erin en we hebben leuk gespeeld in het speeltuintje. 

Het was erg gezellig. Sommige kinderen konden een beetje Nederlands praten. 

De meeste niet. Ze komen uit verschillende landen: Syrië, Palestina, Eritrea, Af-

ganistan. Ook hebben we met z’n allen gevoetbald. Het was erg leuk. 

Marien is nog met een van de jongens naar zijn huisje, een blokhut, geweest. De 
jongen vertelde dat hij het goed heeft, en dat hij voldoende geld heeft om elke 

dag te eten. Hij zei dat hij het leuk vindt hier. 

 

In Onnen zijn momenteel 42 kinderen in de basisschoolleeftijd 4-12 jaar. Ze 

gaan van maandag t/m vrijdag naar school. De basisschool de Borg in Onnen 

stond leeg. Daar gaan de kinderen nu naar toe en krijgen les in 4 groepen. 

 
Elciena, Lynouk, Kije, Marien 
 

 



Doopsgezinde Gemeente Haren 

 

24 

 

 
 

 

 

Collecte Jeugdfonds Haren 2015 
 

De tijd vliegt wordt dikwijls gezegd, met name door ouderen. De jeugd 
daarentegen staat meestal te trappelen van ongeduld, de tijd kan hen niet vlug 

genoeg gaan (Sint Maarten, Sinterklaas, kerst en hun verjaardag enz.). 

Al die leuke dingen moeten wel betaald worden voor zover het feest zich afspeelt 

binnen onze kerkelijke gemeente. 

 

Vorig jaar hadden we een zeer hoge opbrengst. Als we daar dit jaar aan kunnen 

tippen zou het heel mooi zijn. Het geld wordt besteed aan lesmateriaal, 
cadeautjes met kerst en afscheid. Ook draagt ons fonds bij aan het 

ouderweekend van de zondagsschoolkinderen o.l.v. ds Yvette Krol. Deze 

predikante leidt het jeugdwerk in GDS- verband. Uw wijkcontactpersoon komt er 

dus aan!! Uw bijdrage wordt goed besteed. Mogen wij op u rekenen? 

 

Jeugdfonds Doopsgezinde Gemeente Haren                Namens het Jeugdfonds 
(te Paterswolde)                                                       T. Koorn-Gulmans 

rek.nr NL69RABO0315810637                                   P.J. Reidinga, secr.-penn. 

 

Opbrengst collecten  

 
Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor ontvan-

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

20-09  Vrijplaatsenfonds Broederschapshuizen  €  51,40 
27-09  Kinderherstellingsoord Siloam    € 100,80 

11-10  Doopsgezinde Zending     €  78,60 

18-10  Doopsgezinde Zending     €  70,50 

25-10  Opbouwwerk ADS      €  99,60 

1-11   Opbouwwerk ADS      €  55,30 

15-11  Kinderherstellingsoord Siloam    €  58,05 
22-11  Werkverband Geweldloos Samenleven   € 101,20 

29-11  Werkverband Geweldloos Samenleven   €  46,10 

6-12   Menno Simons Centrum      €  79,85  
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De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-
treffende doelen worden overgemaakt.   

  

 
Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen wij over de maand november een bedrag van  

€  46,75. De totaalstand is daarmee gekomen op €  266,65.  

 

L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
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Wereldbroederschapsdag 24 januari 2016 
 

De gezamenlijke viering van de Wereldbroe-
derschapsdag voor de gemeenten in de GDS 

regio is op 24 januari 2016 in de Vermaning 

te Roden.  

 

De dienst begint om 10:15 uur en wordt 

voorgegaan door ds. Fokke Fennema en ds. 

Jacob Kikkert. Aan de viering verleent het koor van de Doopsgezinde gemeente 
Roden haar medewerking. De dienst zal staan in het teken van het thema de van 

het Wereldcongres dat afgelopen juli gehouden werd in Pennsylvania: Gaan met 

God, zoeken naar wat  het betekent om mensen van God te zijn, betrokken, sa-

men op weg, een voortdurende, eindeloze beweging.  

 

We verwachten een volle kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot na-
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 

Voedselbank 

Om ook praktisch bij het thema aan te sluiten nodigen we iedereen uit om houd-

bare levensmiddelen mee te nemen. Bij de ingang van de kerk staan kratten 

voor de inzameling daarvan. Vervolgens worden deze levensmiddelen naar de 

verschillende Voedselbanken gebracht. Het zal niemand ontgaan zijn dat steeds 
meer mensenmoeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en meer en meer 

een beroep doen op de Voedselbank voor levensmiddelenpaketten.  Als iedereen 

nu royaal iets meeneemt dan kunnen we gezamenlijk een klein beetje steun bie-

den aan die mensen die het het meest nodig hebben. 

 

Het begin 
Wereldbroederschapsdag markeert het ontstaan van de doperse beweging in 

1525. Tijdens de Zwitserse reformatie van Zwingli in Zürich dachten een aantal 

volgelingen van Zwingli, waaronder Conrad Grebel en Felix Mantz, zo anders over 

de betekenis van avondmaal en doop dat zij een afzonderlijke gemeente wilden 

stichten. Zwingli vreesde dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit 

van deze groep. Om hen de pas af te snijden werd de kinderdoop verplicht. Op 
21 januari 1525 volgde een verbod op de samenkomsten van de radicalen en 

werd een aantal mensen verbannen. Nog diezelfde avond vroeg Blaurock aan 

Grebel hem te dopen met de ware christelijke doop. Toen hij die van Grebel ont-

vangen had voltrok Blaurock de plechtigheid aan de anderen.  

Jaarlijks wordt Wereldbroederschapsdag op een zondag rondom deze datum ge-

vierd in alle doperse gemeenten wereldwijd. 
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40-dagen kalender 
 
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-dagentijd in 2016 weer 
een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten Deze kalen-

der wordt verstrekt aan leden belangstellenden van de doopsgezinde gemeenten 

in het GDS gebied. In de loop van de jaren ervoeren we hoe zeer deze wordt ge-

waardeerd. Dat komt mede doordat vele gemeenteleden en belangstellenden er 

aan bijdragen door teksten poëzie en proza aan te leveren. 

 

Bijdragen liefst niet langer dan ca. 300 woorden. Vermeldt uw naam bij de in-
zending en zo nodig de bronvermelding. Vanwege het feit dat de 40-dagentijd in 

2016 al in de tweede week van februari begint - en dat is zeer vroeg dit jaar - 

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

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

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

distribueren. 
 

Daarom graag uw bijdragen insturen vóór 23 december 2015! 

 

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

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

 

Ds. Jacob H Kikkert, theologisch opbouwwerker voor doopsgezinde gemeenten in 
Groningen en Drenthe (GDS) 
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Colofon DG Groningen  

 

Predikanten: 
Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-

dere momenten kunt u mij thuis treffen 
of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail  
gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 
mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 

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

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 
jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 
Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnummer 
NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 

Ledenadministratie –  
C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 
Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

t.n.v. Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen.  

Een gift bestemd voor de Doperse Dis 
kan worden overgemaakt op bankreke-

ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-

naal Fonds DGG te Groningen 

 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053  

(bereikbaar van maandag t/m donderdag 

9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 
www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

 

 

 

Colofon DG Haren 

 

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 

 
Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 
Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 

Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 
Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 

Administrateur: R.J. Nienhuis 
tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 

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

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 

 
Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 

op 20 januari 2016. Kopij (alléén als 
Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 13 januari 2016 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  
 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge  

  

Druk / verspreiding 

Oude Boteringestr. 

33, Groningen 
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