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Veertigdagentijd! 
 

40 dagen voor Pasen! 
Al zo’n vijftien eeuwen kent de christelijke traditie de zogenaamde “veertigdagen 

tijd”. Het zijn de veertig dagen vóór Pasen ontleend aan het verhaal dat Jezus 

veertigdagen in de woestijn was, waarbij hij niet at of dronk om zich op deze 

manier helemaal op God te richten. Ook Mozes is veertig dagen op de berg om 

de Tien Woorden te ontvangen en ook tijdens deze veertig dagen at en dronk  

Mozes niets. Dat Mozes veertig dagen niets at of dronk  lijkt onwaarschijnlijk,  

gezien het klimaat van het Nabije Oosten. Maar de schrijver die ons deze tekst 
heeft overgeleverd (Deut. 34) vermeldt toch dat Mozes niets at en dronk om op 

deze manier aan te geven dat Mozes zich niet bezig hield met gewone zaken als 

eten en drinken. Nu Mozes zich niet druk hoeft te maken over het dagelijkse 

bestaan, heeft hij alle tijd om zijn aandacht  te richten op de Tien Geboden die 

hij op deze berg van God ontvangt.  

 Omdat zowel Jezus als Mozes niet aten en dronken tijdens deze veertig 
dagen, wordt de ‘veertigdagentijd’ ook wel de ‘vastentijd’  genoemd. 

 

Vasten! Een manier om God te vinden? 

Er zijn mensen die van mening zijn dat je God kunt vinden door te vasten. 

Door net zoals Jezus en Mozes geen eten tot je te nemen, kom je dichter bij God. 

Sommige gelovigen vinden zelfs dat, wanneer je dat vasten lang genoeg 
volhoudt,  je helemaal bij God komt.  

 

Eten is niet bepalend voor je geloof! 

Er is niks mis mee wanneer mensen willen vasten. Het zal zeker bijdragen bij de 

bewustwording voor wie je bent. Maar vasten is een onjuist bijbels begrip als het 

wordt gezien als een manier voor een beter geloof. Het vasten is niet bepalend 

voor je geloof! Je geloof is niet afhankelijk van de manier waarop je als mens eet 
en drinkt. Integendeel: Het gaat bij het geloven niet om de kunstjes en de 

manieren maar om de intentie. Dat Jezus en Mozes geen voedsel en drinken tot 

zich namen was voor hen geen kunstje om een betere gelovige te zijn. De 

schrijver van deze teksten wil er alleen maar mee aangeven, dat de mens niet 

alleen bij brood alleen leeft.  

 
Toch maar’ veertigdagentijd’! 

Daarom is de veertigdagentijd toch wel een belangrijke tijd voor de mens.  

Niet om het vasten, maar wel als een tijd om te beseffen dat de mens niet bij 

brood alleen leeft.  

 

Ds. Kl. v.d. Werf 
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Een lied leidt ons door de Lijdenstijd 
 

 
De veertigdagentijd of lijdenstijd is een tijd van voorbereiding op de 
gebeurtenissen in de week voor Pasen. Als we geconfronteerd worden met wat 

Jezus overkomt in zijn pogingen om Gods boodschap van liefde en recht onder 

de mensen te brengen. Bijzonder is het, dat een centraal thema van het 

Christelijk geloof  niet alleen de overwinning op doodse krachten is, en het 

doorbreken van geluk en vrede, maar net zo goed de weg erheen! Met Jezus' 

strijd, en alle pijn en leed die Hij ondervindt, eenzaam en uitgekotst, komt hij 
dichtbij aan menselijke ellende, die daarmee in het middelpunt van ons aller 

aandacht komt. De weg naar Gods Koninkrijk gaat door diepe dalen! Het kan niet 

anders! Maar het gaat erom op die weg alle tekenen te verstaan en elkaar te 

zien, in troost en bemoediging, of slechts met sprakeloos ervaren. 

 

Het is een proces van rouw vooraf aan het verdriet, waarin alle menselijke 
emoties en vragen zichtbaar worden, en begin van antwoord ontstaat. Van 

aanvaarding naar woede, opstandig, onderhandelend met het lot, niets blijft ons 

bespaard. In het lied dat dit seizoen in Groningen ons begeleidt vinden we veel 

van die situatie en emoties terug. Het lied verbindt ons met de namen van de 

zondagen in de veertigdagentijd, die door de traditie gegeven zijn. Met 

bijbelwoorden worden momenten en posities gegeven in de weg van rouw en 

groei. Als staties op weg naar een ander verstaan van leven, waarbij de ellende 
en het verdriet niet uit de weg gegaan worden. In de weken die komen willen we 

met deze bijbelwoorden, gekoppeld aan verzen uit het lied aan de slag gaan. In 

de vieringen en ter voorbereiding, op de woensdagen, met elkaar in gesprek 

tijdens een eenvoudige maaltijd van soep en brood. Wat we delen, delen we met 

de hele gemeente via het doek dat we samen schilderen. 

 
2 maart Op de zondag vooraf aan de vasten, de laatste van Epifanie, zondag 

midden in het feest van de overvloed, vieren we de gemeenschap die verankerd 

is in de toekomst. Om nog eenmaal het goede te benoemen, de gemeenschap, 

het feest van en met elkaar, om die gedachte als bagage mee te nemen 

onderweg. Anders houden we het niet vol! En we zingen: 

 
1 Neem de plaats, de ruimte en de tijd, ieder hier incluis, 

maak de plek waar wij nu zijn tot uw eigen thuis 

 

9 maart Een van de belangrijkste dingen in tijden van rouw is dat je er mag zijn, 

dat je verdriet er mag zijn, en daarvoor is het contact met elkaar en god 

wezenlijk. God benoemd, wij worden genoemd, en benoemen.. 

Eerste zondag: Invocabit  uit Psalm 91, 15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in 

de nood zal ik bij je zijn.. 

 

                   2. Neem de tijd en noem me bij de naam. Neem de tijd,  
                      maak heel wie ik ben en wat ik was, wat mijn ziel verdeelt. 

 

16 maart Een tweede moment is niet vergeten, en het plaatsen in perspectief. 

Wat er was, kan troosten, en wat er was kan in de weg zijn. Wat zijn de 

blokkades, wat de zegeningen.. 

Tweede zondag: Reminiscere uit Psalm 25,6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 

aan uw liefde door de eeuwen heen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Invocabit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reminiscere
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                       3a. Neem de zwaarte van mijn hart, neem mijn diepe spijt, 

 . 

23 maart Vanuit  belemmeringen en kansen ontstaat ook weer  perspectief. En 

in alle gebrokenheid ontstaat ook weer een weg om te gaan, hernieuwde kracht, 

zicht op verbondenheid. 

Derde zondag: Oculi   Psalm 25, 15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER, 

hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 

 

                        3b. en raak met uw eenheid aan wat mijn aandacht splijt. 

 

30 maart En, ergens onderweg, is er even genoeg kracht om vreugde die zo ver 

weg lijkt te vieren. Even wint het kinderlijk optimisme het van ons volwassen 

verdriet.. 

Vierde zondag: Laetare (halfvasten) Jesaia 66, 10a  Laat allen die Jeruzalem 

liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar 

 

                       4a. Neem het kleine kind in mij dat de groei niet waagt. 

 

6 april Maar we zijn er nog niet, juist terug bij het kind, zien we onze 

kwetsbaarheid in de ellende. En het onrecht en de foute machten van deze 

wereld. Is er dan geen recht? Niemand die ons de rug recht? 

Vijfde zondag: Judica   Psalm 43, 1 Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn 

zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 

 

                      4b  Laat uw Zoon mijn baken zijn, help me recht te staan.  

 
13 april Het lijkt wel of de redelijkheid van de rechtvaardigheid, en de troost van 

het er mogen zijn niet voldoende is. dan zelf maar tegen alle beter weten in aan 

de slag. Als we hard ons verlangen uitschreeuwen kunnen we het lot misschien 

keren! 

Zesde zondag: Palmzondag Matteüs 21,9b  ‘Hosanna voor de Zoon van David! 

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!' 

 

                      5a. Neem mijn gaven, mijn talent, neem wat zich ontplooit. 

 
20 april En op de morgen van Pasen zijn we murw geslagen. Het ergste is 

geschied, de dood had ons in zijn greep. Doodse stilte.  Alles leek voor niets, 

hemel en aarde zijn bewogen. En dan is er dat onbegrijpelijke in alle pijn en 

rouw. Ergens ineens worden we gedragen, en we weten niet hoe en wie, maar 

het is een feit. We zijn gekend in ons menselijke bestaan. 

Pasen      Psalm 139,6 Wonderlijk zoals u mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 
 

                      5b   Neem mijn leven, maak het groot, dat ik word en ben. 
 

Vier de zondagen mee! En als u mee wilt voorbereiden op de woensdagen van 

18.00 tot 19.30 uur, dan horen we dat graag. 

 

ds.  G.J. Brüsewitz  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oculi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laetare
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halfvasten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Palmzondag
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Kerkdiensten en 
activiteiten 
 
Donderdag 20 februari 

15.00 uur  Paterswoldsewegwijk 

Zaterdag   22 februari 

14.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 23 februari 
10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert  

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag  24 februari 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag   25 februari 
18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

19.30 uur  Jongerenprogramma 

Donderdag 27 februari 

20.00 uur Dopers Café 

Zaterdag  1 maart 

14.00 uur Openstelling kerk 

 
Zondag 2 maart 

10.00 uur  Ds. G.J.Brüsewitz 

 

Maandag  3 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag  4 maart 
!0.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 

Woensdag  5 maart 

18.00 uur Vastenbijeenkomst 

Donderdag  6 maart 

19.30 uur  Korte cursus Doperdom 
20.00 uur  Broederkring 

Zaterdag  8 maart 

14.00 uur Openstelling kerk 

  

Zondag 9 maart 

10.00 uur Ds.G.J.Brüsewitz 

1e Dienst in de 40-dagentijd 
10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 10 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 11 maart 

18.00 uur  Menno maaltijd 
19.30 uur Jongerenprogramma 

Woensdag 12 maart 

Redactie vergadering 

Woensdag 12 maart 

18.00 uur  Vastenbijeenkomst 

Donderdag 13 maart 

19.30 uur  Korte cursus Doperdom 

 

Zondag 16 maart 
10.00 uur Dienst ds.J.H. Kikkert 

2e in de 40-dagentijd 

 

Maandag 17 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag  18 maart 
17.45 uur  Doperse Dis 

Woensdag  19 maart 

18.00 uur Vastenbijeenkomst 

Donderdag 20 maart 

20.00 uur  Dopers cafe 

Vrijdag  21 maart 

Bijeenkomst ‘Pizza,Bijbel en Bier’ 
Zaterdag   22 maart 

13.00 uur Geloven met je voeten 

14.00 uur Openstelling kerk 

17.00 uur  Regioweekend GDS 

 

Zondag 23 maart 
10.00 uur  Ds. G.J.Brüsewitz 

3e in de 40-dagentijd 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag  24 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag   25 maart 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

19.30 uur  Jongerenprogramma 

19.30 uur  Bijeeenkomst   

                Wijk Vinkhuizen 

Woensdag  26 maart 

18.00 uur Vastenbijeenkomst 
Donderdag  27 maart 

19.30 uur  Korte cursus Doperdom  

Zaterdag  29 maart  

14.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag  30 maart 
19.30 uur  Ds. J.H. Kikkert 

4e in de 40-dagentijd 

Dienst met/door jongeren 

 

Maandag 31 maart 

19.30  Doopsgezind koor 
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Dopers Café 

'Een pelgrimage naar rechtvaardige vrede' 

 
In het vorige Gemeenteblad heeft u kunnen lezen dat wij  tijdens onze Dopers 

Café avonden aandacht geven aan bovengenoemd thema.  

De Wereldraad van kerken besloot tot een weg van vrede voor de komende acht 

jaar, die gericht is op het herstellen van onrecht op allerlei gebied. Omdat in de 

afgelopen jaren duidelijk werd dat het herstellen van recht met geweld vaak 

meer afbreekt dan opbouwt, wil de wereldkerk ernst maken met vrede als de 
belangrijkste weg om verstoorde verhoudingen en ongelijkheid aan te pakken. 

En dat niet alleen ver van ons bed, of in de hogere politiek! Het vraagt ook om 

onze inzet dichtbij, hier in Groningen.  

Fernando Enns, jarenlang pleitbezorger en initiator van vredesdenken binnen de 

Wereldraad, komt op zondag 27 april met ons over deze pelgrimage van 

gedachten wisselen. 

 
De tweede avond in deze reeks vindt plaats op 

 

Donderdag 27 februari om 20.00 uur 

 

Bart Brandsma ‘filosoof in de dialoogpraktijd’  

 
neemt ons mee in het thema 

 

‘Kinken in de Communicatie’ 

 

In onze snelle en veranderende wereld is communicatie onontbeerlijk. Daarom 

mag onderweg naar vrede een onderzoek naar kwaliteit en functie van deze 

vorm van intermenselijk verkeer niet ontbreken! Hoe gaan we om met conflicten 
en tegenstellingen in de dialoog? 

 

Een avond leren en oefenen met Bart Brandsma. Bart werkte onder meer voor 

www.nieuwwij.nl, maar ook in Noord-Ierland en Libanon. Hij leidde denktanks 

over polarisatie met burgemeesters. de Nederlandse politie en 

predikanten. Voor informatie zie: www.bartbrandsma.nl 

 

Van harte welkom! 

Namens de DC Commissie 

Tiny Spanjer 

 

http://www.bartbrandsma.nl/
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Neem de Plaats, de Ruimte en de Tijd        

Cursus Doperdom in vijf bedrijven 

 
 

 
Juist als geloven praktisch en concreet wil worden  zijn de omstandigheden 

waarin je je bevindt wezenlijk. Vanaf het begin waren de eerste dopers op zoek 

naar concrete gemeenschap in gehoorzaamheid aan wat ze in het evangelie 

lazen. Ze zochten verbinding met inhoud en traditie, en plaatsen  zichzelf 

daarmee  in  tijd en traditie. In contact met de mensen om hen heen, als 

broeders en zusters of gesprekspartners en tegenstanders zochten ze ruimte 
voor hun geloof.  En  met de plek waar ze zich bevonden, als gegeven of 

mogelijkheid tot verandering werkten ze aan hun koninkrijk van God.  

Op deze manier kijkend naar ons heden en verleden, biedt het lied dat vormgeeft 

aan ons jaarthema ; 'Neem de plaats , de ruimte en de tijd'  een prachtig kader 

voor een korte cursus Doperdom. In 5 thematische bijeenkomsten gaan we 

lerend, evaluerend en confronterend aan het werk met wat ons verbindt. 
 

              Geloven rondom een lied! 

 

1 Neem de plaats, de ruimte en de tijd, ieder hier incluis, 

maak de plek waar wij nu zijn tot uw eigen thuis: 

     6 maart:  Over Wereldbroederschap, diversiteit en oecumene 

 
2. Neem de tijd en noem me bij de naam. Neem de tijd, maak heel 

wie ik ben en wat ik was, wat mijn ziel verdeelt. 

    13 maart: Vervolging en strijd, van splitsen en verenigen   

 

3. Neem de zwaarte van mijn hart, neem mijn diepe spijt, 

en raak met uw eenheid aan wat mijn aandacht splijt. 
     27 maart:  Op zoek naar wat wezenlijk is,van vrede en heelheid 

 

4. Neem het kleine kind in mij dat de groei niet waagt. 

Laat uw Zoon mijn baken zijn, help me recht te staan. 

     3 april: Groei en volwassenwording, waar gaat het ons nu om? 

 
5. Neem mijn gaven, mijn talent, neem wat zich ontplooit. 

Neem mijn leven, maak het groot, dat ik word en ben. 

     10 april: Wat zijn onze talenten nu als bijdrage aan Gods wereld? 

 

Wij als predikanten vinden het fijn om deze zoektocht met u te delen, daarin zit 

immers een belangrijke impuls voor ons werk. U bent daarom van harte 

uitgenodigd om vanuit het Westerkwartier, Assen, Groningen of elders aan deze 
cursus mee te doen. Laat het ons even weten! via gjbrusewitz@gmail.com of 

jhkikkert@doopsgezind.nl of telefonisch 0505073195  

 

ds. J.H. Kikkert  en ds.  G.J. Brüsewitz  
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Reserveer alvast in uw Agenda!  

        let op: 20 maart, gewijzigde datum!! 

 

Op 20 maart om 20.00 uur organiseert het Dopers café Groningen samen met de 

Remonstrantse gemeente Groningen een voorstelling van New Dutch Connections 

 

        As I left my father’s House 

 

                Ontmoet de vreemde ander in uw eigen buurt. 

As I Left My Father’s House brengt mensen bij elkaar met een warm hart voor 

vluchtelingen, en die zich zorgen maken over de ontwikkeling van onze 

multireligieuze en multiculturele samenleving. New Dutch Connections verzorgt 

deze voorstelling, als een aanleiding om mensen (gelovigen, buurtbewoners, 

medewerkers van instellingen en overheden) bij elkaar te brengen. In de periode 

vooraf aan de voorstelling worden migranten-, religieuze en maatschappelijke 

organisaties betrokken in de voorbereiding van het nagesprek. 

 

 

Na afloop van de voorstelling wordt een nagesprek gehouden, waar uitwisseling 

van persoonlijke reacties en verhalen wordt gestimuleerd. De bezielde taal van 

kunst geeft hiervoor de aanzet. Ook is er ruimte om samen te reflecteren en 

eventueel gevolg te geven aan de vragen: Wat nu? Wat kunnen we gezamenlijk 

betekenen voor onze samenleving en voor vreemdelingen? 

Bekijk ook de website van As I left my Father’s house  
 

 

http://asileftmyfathershouse.wordpress.com/
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Nieuws uit de Kerkenraadsvergadering van 4 februari 
 

Bij deze vergadering zijn de 3 nieuwe kerkenraadsleden voor het eerst aanwezig 

en daarom staat deze kerkenraad in het teken van kennismaken met elkaar en 

met het werk van de kerkenraad. Vanaf 18.00u is er een kookworkshop o.l.v. br. 

Pijke Vossestein en daarna een lekkere maaltijd. 

 
Aan ieder is gevraagd om mee te nemen: 

1: Een voorwerp dat symbool staat voor het besluit om lid te worden van de 

kerkenraad  

2: Een voorwerp dat staat voor de visie/mening/gedachten/droom voor de DGG 

in de (nabije) toekomst.  

Tijdens het eten vertelt ieder over de meegenomen voorwerpen. Het zijn mooie 

en boeiende verhalen.  
Zr. Ida Bruijn geeft aan te stoppen met het kerkenraadswerk, om persoonlijke 

redenen. 

 

Uit het onderzoek naar de exploitatie van het Mennohuis komt o.a. naar voren 

dat er op dit moment grote twijfels zijn of de baten van verhuur opwegen tegen 

de kosten. Dit zal op korte termijn meer gedetailleerd door de boekhouder 
worden uitgezocht. Ook de benodigde personele inzet zal meer gedetailleerd 

uitgezocht worden. Dit wordt meegenomen in de afwegingen mbt. externe 

verhuur in het nieuwe seizoen.   

Op korte termijn wordt er ook gesproken met de groepen die nu huren, de 

situatie wordt uitgelegd. Nieuwe verzoeken voor externe verhuur worden in 

principe tot 1 april in ieder geval afgewezen. Dagelijks zal de kosterij 1 uur 

telefonisch bereikbaar zijn en voor het overige via voice mail en e-mail. Eigen 
groepen wordt gevraagd zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en overleggen in 

klein verband zoveel mogelijk thuis te laten plaatsvinden. 

 

Met een voorstel van de Beheerraad om monumentensubsidie aan te vragen 

wordt ingestemd, dit zal de kostenpost onderhoud in ieder geval iets verlagen. 

Er wordt ook afgesproken medewerking te verlenen aan de Mennotour, die half 
juli (2014) Groningen aandoet.  Het is een tocht, georganiseerd door het 

platform Eumennet, bedoeld om de Europese doopsgezinde wereld met elkaar te 

verbinden. Er doen een aantal Groningse jongeren mee aan deze tocht.  

 

Als afsluiting van deze vergadering leest ds. Geert Brüsewitz uit het boek `Een 

knipoog van u zou al helpen` van Karel Eykman `Springen over de muur`. Het 
gaat over Vertrouwen.   

 

Sjoukje Benedictus 

Notulist 

Broeders en Zusters 
 

45 Jaar getrouwd, wat waren we verrast met al die 

attenties die ons werden gestuurd in de vorm van bloemen 

en kaartjes en telefoontjes. 

We waren zeer verrast onze hartelijke dank daarvoor 
 

Anton en Annie 
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Bericht Wijk Vinkhuizen 

 

Op dinsdag 28 januari 2014 kwamen wij 's middags bij elkaar ten huize van zr. 

Jantsje Osinga-Prins in Hoogkerk.  Na de achter ons liggende drukke tijd hebben 

we die middag geanimeerd gesproken over de verschillende invalshoeken 

betreffende de betekenis van "Stilte".  Aly Noord las als opening het gedicht "Het 

warme huis" van Marinus van den Berg en sprak haar gedachten hierover uit. 
Ook een regel uit  een gedicht van Adema van Scheltema "Zoek de stilte die 

bezielt" vormde een uitgangspunt voor het onderwerp van deze middag.  

We zongen op een bepaald moment spontaan de melodie van het ontroerende 

lied "Be still my soul"!    De volgende keer is op di 25 mrt ,'s avonds om half 

acht. 

 

Margriet Oldenziel 
 

 

Wie heeft gebruikte mannenkleding over? 
 

In Uithuizen is sinds 3 maanden een vreemdelingenopvang. Het zijn mensen, 

voornamelijk uit Syrië en Eritrea, die nog niet in de asielprocedure zitten. Ze 
verblijven in deze vreemdelingenopvang in de regel 5 – 6 weken, daarna worden 

ze in een van de asielzoekerscentra overgeplaatst en begint de asielprocedure. 

Als deze mensen in de opvang in Uithuizen aankomen (het zijn uitsluitend 

volwassene), hebben zij in de regel alleen de kleding, die ze dragen. Daarom 

heeft men kledingkamers ingericht. Voor vrouwen is genoeg kleding, maar voor 

mannen is er schrikbarend weinig. Daarom mijn verzoek: kan iedereen zijn 

klerenkast eens opentrekken en kijken, wat er niet meer gedragen wordt? Men 
zit om alles te springen: ondergoed, sokken, schoenen, broeken, hemden, truien 

en winterjassen.  

Als u uw overtollige kleren mee naar de kerk  

kunt nemen, zal ik ze naar de opvang in  

Uithuizen brengen. Alvast heel hartelijk dank! 

Paulina Roozemeijer 
 

Alvast hartelijk dank voor het plaatsen. 

 

Met vriendelijke groet 

Paulina Roozemeijer
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 23 februari 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

 
Zondag 2 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 9 maart 

Eerste zondag 40-dagentijd 

10.00 Ds. A.J. Noord (Utrecht)  

10.00 Zondagsschool 
 

Zondag 16 maart 

10.00 Zangdienst met  

ds. Van der Werf en Matty Niemeijer 

 

Zondag 23 maart 
10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

 

Zondag 30 maart (Zomertijd!) 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 6 april 
10.00 Ds. F.R. Fennema 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 26 februari 

19.30 Quiltgroep 

 
Vrijdag 28 februari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 4 maart 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 10 maart 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 12 maart 
19.30 Redactievergadering 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 
Donderdag 13 maart 

20.00 30+ bij Yvette Krol  

 

Donderdag 20 maart 

20.00 Open avond in de serie 

‘Leven met tijd’; onderwerp: 
‘Langzamer dan de oudste steen’, 

de betekenis van tijd in de literatuur; 

inleider letterkundige Remco Ekkers 

 

Dinsdag 25 maart 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 
met ds. Van der Werf bij de fam. 

Rietema 

 

Woensdag 26 maart 

19.30 Quiltgroep 

 

Vrijdag 28 maart 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Lezing Witte Kerkje 
 

Als uitvloeisel van de afspraak met 

het Witte Kerkje over en weer 

elkaars activiteiten te publiceren, 
hier de aankondiging van een lezing 

op zondag 9 maart om 15.00 uur in 

het Witte Kerkje: ‘De taal van de 

ziel’. 

Kunst, liefde en religie spreken de 

taal van de ziel. Dat is de taal van 
mythen, dromen en sprookjes. In 

beelden die dieper reiken dan de taal 

van feiten en cijfers. Door religieuze 

verhalen (weer) als mythen te lezen, 

krijgen we zicht op de werkelijkheid 

waar religie over gaat: ons eigen 
innerlijk, de ziel. Geïnspireerd door 

het werk van Carl Jung en de 

mythologie van Joseph Campbell 

vertelt theoloog Harm Knoop over 

zijn weg door religie en leven. Voor 

hem vallen die twee - religie en leven 

- samen en ook in een bedding die 
het besef en de vreugde oproept dat 

wij het grootste mysterie van het 

bestaan in onszelf meedragen: wij 

zijn dat zélf, dat mysterie. 
  

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 
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In memoriam Johan Emil Leutscher, Hans 

Groningen, 3 april 1933  -  Haren, 7 november 2013 
 

Op donderdag 7 november 21.00 uur vloeiden de levenskrachten van Hans 

Leutscher weg nadat in februari 2013 longkanker was geconstateerd. De periode 

tussen februari en november is voor de familie Leutscher een periode geweest 

van ups en downs.  

Ondanks de vermoeidheid die optrad door de medische behandelingen, waren er 
ook dagen dat het goed ging en dan werden er nog allerlei activiteiten 

ondernomen. 

Hans en Truus waren graag in de natuur en ook in de zomer van 2013 hebben zij 

gelukkig nog veel kunnen fietsen. Regelmatig gingen zij met vakantie naar Klein 

Walsertal. Een plek die een bijzondere plaats in hun hart had gekregen. Tijdens 

eerdere bezoeken had Hans al aangegeven dat hij zich hier helemaal thuis 

voelde. Op een foto, die is gemaakt tijdens een laatste verblijf, zie je Hans 
Leutscher genieten van de natuur. Het is deze foto, die door de familie is 

gekozen als een herinneringsteken bij de afscheidsplechtigheid donderdag 14 

november 2013 in De Boskamp te Assen. Te midden van een prachtig 

bosbloemwerk, bestaande uit rode kornoeljetakken en oranjelampionplantjes, 

stond de foto daar als een symbool voor de man die zo graag in de natuur mocht 

zijn.  
 

Tijdens de afscheidsplechtigheid zijn verschillende aspecten van zijn leven 

verwoord. Nadat kleinzoon Lars de kaars had aangestoken, is op verzoek van de 

overledene door mij de bijzondere doopsgezinde geschiedenis van de Leutscher-

familie belicht. 

Vanaf het eind van de 17e eeuw werden doopsgezinden in Zwitserland ernstig 

vervolgd. In 1711 kon een aantal families uitwijken naar Nederland. Zo werd de 
familie Lötscher (van oorsprong afkomstig uit het Lötschental) opgevangen in de 

provincie Groningen. Door hard werken en spaarzaamheid kwam de familie later, 

onder de naam Leutscher, in het bezit van eigen land en boerderij. Nazaten 

verwierven verschillende boerderijen met de naam ‘Vinkhuis’, waarnaar de wijk 

Vinkhuizen is genoemd. Een van die boerderijen bestaat nog en is verbouwd tot 

het wijkcentrum ‘Vinkhuys’. 
 

Deze doopsgezinde geschiedenis was heel belangrijk voor Hans en heeft hem ook 

gevormd inzake geweldloosheid en zijn afschuw voor oorlog. Ook het drinken 

van alcoholische dranken was uit den boze. Maar er werd volop genoten van 

andere zaken, zoals golfspelen, naar muziek luisteren en van Lars als die kwam 

logeren.   
 

Zijn jeugdvriend Kees Dijkhuizen heeft tijdens de afscheiddienst zijn 

herinneringen met ons gedeeld. Herinneringen aan de tennisclub; het hondje dat 

hij graag wilde ondanks het verzet van zijn ouders; de textielbranche; zijn 

jeugdliefde Truus en het moment dat het roer werd omgegooid en de studie 

tandheelkunde werd opgepakt. Natuurlijk konden daarbij herinneringen aan het 

golfspel door een clubvriend niet ontbreken. Op donderdag, zo rond tien uur, 
werden na de koffie de eerste ballen geslagen op de prachtig aangelegde baan 

bij de Drentsche Aa. Het was zijn lust en zijn leven. 
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Dochter Margriet deelde haar gevoelens met ons over hoe zij vooral de laatste 
tijd heeft beleefd. Dat zij dankbaar was voor alles wat haar vader voor haar had 

betekend en dat zij hem zo nabij kon staan in deze laatste periode. 

Een nicht sprak warme woorden over haar oom en een ander familielid speelde 

live een Sarabande van Bach op de altblokfluit. 

 

Met woorden van Truus – het zal nooit meer ‘Hans en Truus’ zijn als in één adem 
genoemd – en de muziek van ‘I did it my way’ hebben wij afscheid genomen van 

Hans. Dat Hans Leutscher onder de hoede van de Eeuwige geborgen moge zijn.  

 

Ds. Klaas van der Werf 

 

Kort verslag kerkenraadsvergadering 4 februari 2014 
 

Alle kerkenraadsleden inclusief ds. Van der Werf zijn aanwezig. Ds. Van der Werf 
heeft het druk gehad vanwege vier uitvaarten in korte tijd in Roden. Hij heeft 

informeel contact gehad met ds. Immink van de VVP. Besloten is geen 

gezamenlijke activiteiten te ontplooien, maar wel elkaars activiteiten op te 

nemen in de kerkbladen (resp. Vierluik van de PKN Haren en het Doopsgezind 

Gemeenteblad). 

Br. Reidinga geeft een toelichting op de concept-jaarrekening 2013, opgesteld 
door br. Nienhuis. Deze rekening komt aan de orde in de Voorjaarsleden-

vergadering op 8 mei. 

De subsidie die gedurende 4 jaar aan de GDS is gegeven loopt af. Op 15 maart 

2014 is er een GDS-overleg over ‘de toekomst van de GDS’. De kerkenraad 

hecht grote waarde aan het werk van ds. Kikkert en Y. Krol (zij ondersteunt ook 

onze zondagsschool). 

De opbrengst van de kerstcollecte voor het Jeugdfonds is wat lager dan vorig 
jaar, maar alle afdrachten zijn nog niet ingeleverd. 

Er is een verzoek gekomen van Wereldwerk (voorheen Bijzonder Noden en 

Vredesgroep) om een financiële bijdrage voor opvang van met name jonge 

kinderen in de vijf dagverblijven in Curitiba (Brazilië). Omdat het nog een paar 

jaar duurt voordat onze gemeente een project voor de opbrengt van het oud-

papier mag aanwijzen, kunnen we hiervoor twee collectes in de dienst bestem-
men. Vooraf is een toelichting in het Gemeenteblad gewenst. 

Br. L. Huizinga heeft verslag gedaan (met financiële verantwoording) over de 

drie adoptie kinderen (van Wereldwerk) die onze gemeente ondersteunt. Het 

benodigde bedrag van € 600 is ruimschoots gehaald en br. Huizinga stelt voor in 

2014 met deze drie adoptiekinderen door te gaan. 

Er zijn (weer) scheuren door verzakkingen in de Vreehof. De oorzaak is niet 
duidelijk; mogelijk door de wortels van de beuk. De wortels bij de muur van de 

Vreehof zullen daarom worden opgegraven en verwijderd. 

Dan volgt een korte terugblik op diensten en bijeenkomsten.  

Allemaal prima verlopen. De open avond met Chris Fictoor  

(Muziek neemt de tijd) was zeer bijzonder.  

Jammer dat er in Groningen tegelijkertijd Dopers Café was. 

Aan de gezamenlijke dienst van Groningen en Haren op 16 februari werkt ook 
het koor mee (dat zingt lekker). Op zondag 16 maart (gewoon om 10 uur) is een 

zangdienst met het nieuwe liedboek gepland o.l.v. Klaas van der Werf en Matty 

Niemeijer. Op zaterdag 29 maart is er een GDS liedmiddag. 
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Na de verdeling van de huishoudelijke taken (o.a. kostersdiensten) sluit onze 
voorzitter om 21.15 uur de vergadering. 

 

Mads Haadsma 

*Utopia*   

TV-programma 
 

Momenteel is er op de tv een programma te zien,  

met de naam "Utopia". 
 

Op een plek in een bos is een loods neergezet met een groot hek er omheen. 
 

In deze loods wonen ongeveer tien mensen van diverse pluimages en de 

bedoeling is om samen op deze plek een ideale samenleving te creëren. 
 

Het project duurt een jaar, en na een jaar moet blijken of dit Utopia werkelijk 

bestaat of niet. De kijkers en de volgers van dit programma, hebben ook een rol 

in het geheel. Zij kunnen iemand uit het huis stemmen, wanneer zij vinden dat 

iemand zich asociaal gedraagt. De deelnemers zitten dus opgesloten en weten 

dat ze door camera's de hele dag in de gaten worden gehouden en uit het huis 

kunnen worden gestemd als een groot aantal kijkers hun gedrag niet 
aanvaardbaar vindt. 
 

De Optimo Rei publicae Statu deque Nova Insula Utopia. 
 

Thomas Moore 1516. 
 

In 1516 schrijft Thomas Moore een boek over een nieuw eiland genaamd 

"Utopia", waar alles perfect is. Alle huizen zijn gelijk en alle straten zijn 6 meter 

breed. Armoede komt niet voor en mensen die ziek zijn verblijven graag in de 

ziekenhuizen en worden allemaal snel beter. Thomas Moore schrijft dit boek om 

op een tactische manier de misstanden van koning en kerk aan de kaak te 
stellen. 
 

Fantasie. 
 

Thomas Moore noemt zijn boek: Utopia. Dit Latijnse woord is afkomstig uit het 

Grieks: "ou-topos", betekent 'geen plaats' (denk aan het woord 'topografie', dat 
letterlijk betekent: ' het beschrijven van een topos=plek'). Utopia betekent dus 

'geen plek' en bestaat dus niet echt. Het is een fantasieplaats, die niet echt 

bestaat. Een soort van 'nergenshuizen'! Door te zeggen dat Utopia een 

fantasiewereld is, heeft Thomas Moore zich ingedekt, dat hij door koning en kerk 

zou worden bestraft voor zijn kritiek op beide instellingen. 
 

Echt. 
 

Maar het was Thomas Moore er wel degelijk om begonnen om kritiek uit te 

oefenen op de machthebbers van zijn tijd. Het woord "Utopia" mag dan afgeleid 

zijn van het Griekse woord 'ou-topos' wat 'geen-plek' betekent; het lijkt wel heel 

veel op het woord 'eu-topos', wat 'goede-plek' betekent. 
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Utopia is dus wel degelijk 'de goede plek om te leven'. Thomas Moore wil de 
lezer van zijn boek vertellen, dat de aarde wel degelijk een goede plek kan zijn, 

als mensen maar bereid zijn om het leven zo in te richten dat dat gerealiseerd 

kan worden. En daarmee vertelt Thomas Moore niks anders dan wat de bijbel 

vertelt! 

 

Ds. Klaas van der Werf 

Zusterkring 
 

10 februari was br. Jan Noord in ons midden. In Roden geboren en getogen, 

vertelde hij over de oprichting en ontwikkeling van de Doopsgezinde gemeente 

in Roden. Vele jaren was hij daar een heel actief betrokken gemeentelid. 

   In 1937 gaf ds Postma, predikant in Den Horn de eerste aanzet tot het 

doopsgezind kerkelijk werk in Roden. Samen met een zestal in Roden wonende 

doopsgezinden. Catechisatie ging van start met 24 personen. Eens in de maand 
reed er een "kerkbus" naar de dienst in Den Horn. Door de oorlog moest dat al 

gauw stoppen. Maar de band met Den Horn was gelegd. 

   Vanaf 1941 preekte ds Verveld eens in de veertien dagen in het dorpshuis aan 

de haven in Roden en in 1943 startte ook de zondagsschool. 

   In 1950 werd aangesloten bij de Doopsgezinde kerk in Groningen. Dit vooral 

om de betere bereikbaarheid en eventuele steun in de toekomst. In 1951 werd 
da. Offerhaus via Groningen beroepen als predikante voor de Kringen Haren en 

Roden. (Op de solex wist ze alle afstanden te overbruggen!) In 1954 werd Kring 

Roden omgevormd tot de Doopsgezinde Gemeente Roden. 

 

   Door de groei gingen er stemmen op voor een eigen kerkgebouw. Financieel 

was dat haalbaar. In 1952 werd er een perceel grond aangekocht, een 

bouwtekening gemaakt en vergunning aangevraagd. De bouwkosten waren 
afgerond 45.000 gld. en voor de inrichting werd 5.500 gld. begroot! 

   Het begin van de bouw in 1954 was opmerkelijk. Het uitgraven en metselen 

van de fundering werd gedaan door een groep van 34 internationale studenten, 

die in de zomervakantie werkzaamheden verrichtten. Er werd 36 uur per week 

gewerkt, maar er was natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Gezamenlijk met de 

jongeren uit Roden. Jan heeft dit alles van dichtbij meegemaakt.  
 

   Op zondag 6 maart 1955 vond de feestelijke ingebruikname plaats. Da 

Offerhaus ging voor en 250 mensen woonden de dienst bij. Een eigen kerk met 

een sierlijk torentje en… een in Heiligerlee gegoten klok! Deze draagt als 

randschrift een Latijnse tekst, in het Nederlands vertaalt:" Door mijn stem roept 

God u". 
    Pasen 1967 kwam er een nieuw orgel in de plaats van het harmonium.En in 

1983 nog een nieuwe aanbouw, wat de aanblik gaf zoals we die nu kennen. 

Jan vertelde nog vele interessante wetenswaardigheden, en zo werd deze 

middag weer heel bijzonder, met dank aan de spreker. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 
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Open avond over “Muziek neemt de tijd” 

 
Dr. Chris Fictoor nam deze avond (23 januari 2014) een groot aantal 
belangstellenden mee in een manier van kijken naar en luisteren naar muziek en 

liet ons ontdekken hoe ‘tijd’ daarin een grote rol speelde. 

Chris Fictoor stelde zich voor in drie aandachtsgebieden in zijn leven: 

Muziek; spiritualiteit; management. 

Als musicus is en was hij componist, dirigent en begeleider, o.a. van het K.O.V. 

In zijn spiritualiteit is hij lekebroeder van de Karmel, een kloosterorde en voelde 
hij zich verbonden met het Karmelieter klooster te Drachten. Daarover zei hij: In 

het lege midden, daar is God. 

 

Als manager was  o.a. directeur van het Prins Claus conservatorium in 

Groningen. 

Wij leven in verschillende tijden: de kloktijd, de digitale tijd, de richtinggevende 
tijd in de muziek, de metronoom. 

Tijd is te horen als de klokken beieren, als de metronoom tikt, als de wekker 

gaat. 

 

In de muziek hebben we te maken met bijv. gezongen teksten, die een bepaalde 

tijd ademen. 

De componist leefde (leeft) in een bepaalde tijd, maar onafhankelijk daarvan zet 
hij de muziek in een bepaalde tijd, het ritme, de maat. 

 

De bron van de muziek is eigenlijk het Gregoriaans, waar we een soort van zeg-

zingen horen, al zeggend ontstaat ritme en klank en dus muziek. 

 

Gedurende zijn inleiding liet Fictoor ons partituren zien, waaruit op te maken valt 
hoeveel stilte, hoeveel rust, hoeveel beweging en snelheid het muziekstuk kent. 

En in enkele gedeelten van muziekcomposities, gekoppeld aan deze partituren 

maakte hij dat zichtbaar en voelbaar, zoals bij J.S. Bach, bij het Requiem van 

Verdi, bij liederen van Rainer Maria Rilke, die door hemzelf op muziek gezet zijn. 

Er was alle gelegenheid om nadere uitleg te horen door het stellen van vragen. 

 
Muziek noemde hij een tijdkunst. 

 

Chris Fictoor: een boeiende verteller met  

een geweldige kennis en inzicht in muziek.  

 

Gabe Hoekema 

 

20 maart 2014                
Open avond over de tijd in de literatuur 
 
Op Donderdag 20 maart organiseert de doopsgezinde gemeente Haren de 

volgende open avond. 

 

Onder het thema: ‘Langzamer dan de oudste steen’ zal Dr Remco Ekkers een 

beeld geven van de tijd. 
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Aan de hand van gedichten en prozateksten wil hij dat de aanwezigen laten 
beleven.  

 

Zeno maakte al de dichtregel ”Als je over tijd nadenkt, glijdt hij uit je hand en 

vliegt bij je vandaan”. 

 

Remco Ekers (1941) is letterkundige. Hij studeerde aan de Universiteit van 
Groningen en doceerde o.a. aan de Noordelijke Hogeschool. 

Voor de Seniorenacademie in Groningen houdt hij lezingen. 

 

Plaats: Doopsgezinde Kerk  Haren, Nieuwe Stationsweg 1A, Haren 

Tijd: 20.00 uur 

Toegang vrij 
 

Info: wwwdgaharen.doopsgezind.nl 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 
19 januari: Restauratie orgel DG Leer     €  42,00 

  2 februari: project Stichting Veelkleurige Kansen Suriname  €  79,30 

  9 februari: project Stichting Veelkleurige Kansen Suriname  €  61,20 

 

De boekhouder draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de 

betreffende doelen worden overgemaakt.   

 

Adoptiethermometer 
 

Uit de thermometer ontvingen wij over de maand januari een bedrag van €  

19,10. 

Voor het tarief basispakket werd over de maanden december t/m februari een 

bedrag ingehouden van €  4,35. 

De stand is hiermee gekomen op  €  271,10 
 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 
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Kindermiddag 
 
Zondag 9 februari was er kindermiddag van de zondagschool in Zijldijk.  

 

 

We zijn eerst met z’n 

allen (Kije, Famke, Tygo, 

Elciena, Hanna, Marien en 
Tine)  wezen pannen-

koeken eten bij Sara’s 

pannenkoeken huis in 

Eenrum. Lekkere pannen-

koeken in leuke vormen 

met slagroom en 

snoepjes.  
 

 

 

 

Daarna gingen we naar Zijldijk. Daar waren nog een paar kinderen. Het thema 

was Goliath en David. We luisterden naar het verhaal en gingen allemaal 
spelletjes doen: de reus moest ons vangen, stenen versieren, hinkelen en stelten 

lopen. We sloten de middag af met een zakje chips. 

 

Groetjes Elciena, Marien en Anne-Geertje 



Algemeen 
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Eenmaal,  
andermaal…,  
Vrede verkocht! 
 
Voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk over vrede en economie 
 
Wat hebben vrede en economie met elkaar te maken? Waarschijnlijk veel meer dan gedacht 
wordt. De voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk (8-9 maart) gaat hier 
uitgebreid aandacht aan besteden. Dit in aansluiting op de Assemblee van de Wereldraad 
van Kerken in Busan (Zuid-Korea) in november 2013. Daar werd gesproken over ´Just 
Peace´ (rechtvaardige vrede), het hoofdthema van de eerdere vredes-samenkomst (‘Peace 
Convocation’) van de Wereldraad in 2011 in Kingston, Jamaica. 
Vrede kan niet zonder gerechtigheid. En daarbij speelt de (wereld-) economie een uiterst 
belangrijke rol. Denk aan de verhouding tussen de rijke landen en het minder welvarende 
deel van de wereld, aan de rol van multinationals en de banken. Inheemse volken zijn vaak 
het slachtoffer van westerse multinationals, die met hun grootschalige mijnbouw of houtkap 
het leefmilieu van deze minderheidsgroepen vergiftigen, zonder dat deze zich hiertegen 
kunnen verweren. Vergeet ook niet de wereldwijde wapenhandel. Kunnen wij persoonlijk 
daar wel iets tegen doen? Wat is bijv. onze rol als consument? Een belangrijk thema dus. 
De conferentie begint zaterdag 14.00 uur met een inleiding door ds. Iris Speckmann, de 
vertegenwoordigster van de Nederlandse Doopsgezinden in Busan. Daarna volgen diverse 
workshops over resp. ‘Oikocredit’, wapenhandel, onderdrukking van inheemse volken en de 
bankwereld. Zaterdagavond is er een film en een spelprogramma. Zondagochtend wordt er 
o.a. een gezamenlijke viering gehouden. De conferentie wordt besloten met een lunch. 
 

Zakelijke gegevens 
Aanvang: zaterdag 8 maart 2014, 14.00 uur. Desgewenst kan men vanaf 12.30 uur een 
lunch gebruiken. Vrijdagavond 7 maart beginnen de jongeren van 16 tot 30 jaar al met een 
eigen programma, dat later aansluit op de conferentie. Dit doet ook een groep jonge ouders, 
die hun kinderen kunnen meebrengen; voor deze kinderen is tijdens de conferentie een 
eigen programma. 
Einde: zondag 9 maart 2014 na de lunch. 
Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult, tel. (0521) 535 

100,  
email: info@fredeshiem.nl. 
Aanmelden vóór 25 februari 2014 bij: Jet Visser-Romijn, Bizetstraat 1c, 2983 BC 
Ridderkerk,  
tel. 0180-419952, e-mail: jetromijn@hetnet.nl; voor jongeren: 
jdvg.doopsgezind@gmail.com. 
Bij aanmelding a.u.b. vermelden: naam, adres, tel.nr, e-mailadres, tijden van aankomst en 
vertrek (als u mee wilt lunchen, moet u uiterlijk 12.30 uur aanwezig zijn); eventuele dieet- of 
andere wensen; voor kinderen en jongeren tevens de leeftijd. 
Na aanmelding krijgt men uiterlijk een week vóór de conferentie het definitieve programma 
toegestuurd. 
Kosten: voor kinderen: € 15; voor niet-werkende jongeren: € 25. Volwassenen betalen naar 
draagkracht: € 50, € 75 of € 90 (het laatste bedrag is de kostprijs). 
Betaling op bankrekening NL27 TRIO 0786.880.333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk, 
Deventer, o.v.v. Conferentie Fredeshiem 2014 en de naam(en) van de deelnemer(s). 
Indien de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met penningmeester Roel 
Meihuizen, Postbus 803, 7400 AV Deventer, tel. 0570-635283, e-mail: 
roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl. 
 
Mocht u nog verdere vragen hebben: zie www.dgwereldwerk.nl of vraag Jet Visser-Romijn, 
tel. 0180-419952, e-mail: jetromijn@hetnet.nl. 

 

mailto:info@fredeshiem.nl
mailto:jetromijn@hetnet.nl
mailto:jdvg.doopsgezind@gmail.com
http://www.dgwereldwerk.nl/
mailto:jetromijn@hetnet.nl
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Workshop  
 

STRANGERS NO MORE 2013  

Semilla / Guatemala 
 
Met beelden en verhalen van Rinske, Jantine, Tjarda en Martijn 

over hun ervaring met Strangers No More  

Plus kort voorbeeld van het leren met de Yosef-cycle 

zoals tijdens SNM13,  o.l.v. ds. Afke Maas - Smilde  
 
 

Wereldwijde zuster- en broederschap 
Jacob, twaalf zonen en vier moeders (Genesis 37 – 46) 

Overwinning van jaloezie, haat en nijd 

Uitdagingen 

Wegen naar verzoening 

 
 
 

 

Zaterdagochtend 5 april 2014 │  Ontvangst 10.00 uur │  Start 10.30 uur 
 

 

WELKOM! 
 

 
Locatie: kerkgebouw Doopgezinde Gemeente Bussum – Naarden 

Wladimirlaan 10 Bussum (5 minuten lopen van NS-station Naarden-Bussum) 

  
 

aansluitend jaarvergadering van DZ 

 

 

13.00 uur Lunch 

 
 

13.30 uur: einde bijeenkomst 

 

 
 

Aanmelden bij het secretariaat van de Doopsgezinde Zending: 

info@doopsgezindezending.nl of 06 – 128 10 245 / 033 433 30 85 
 

mailto:info@doopsgezindezending.nl
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Pelgrimsreizen Holy Island of Lindisfarne 2015 
(www.lindisfarne.org.uk) 

  

Er zullen in 2015 twee reizen gaan plaatsvinden. 

 

Holy Island reis mei 2015 
 
Vertrek op 1 mei en terug op 10 mei. Een week verblijven op het eiland in twee 

huisjes (www.lindisfarne.org.uk/twizell).  

 

Er is  veel ruimte voor de individuele ontdekkingstocht. Maar tevens de optie om 

te kiezen voor gezamenlijke activiteiten. Een reis met: ontspanning, verdieping, 

groepsprocessen en gezelligheid. Aantal deelnemers: Maximaal acht personen 
(een- of tweepersoonskamers).  

Een voorbereidende bijeenkomst en reünie zullen onderdeel van het geheel 

vormen. 

 

Totaalkosten € 800,- (voorlopige schatting). 

 

Opgave: Er zijn nog vier plaatsen te vergeven. In mei 2014 gaan zij die mee 
kunnen zich binden aan de reis.  

 

Begeleiding: Wine Steenberg-Heeroma en Tjitske Bongers 

 

Holy Island augustus 2015 
 

‘In het voetspoor van St. Cuthbert’ 

 

Een twaalfdaagse pelgrimsreis, vertrekdatum 26 augustus en terug op 6 
september. Wij volgen daarin mede de weg die St. Cuthbert van Holy Island 

heeft afgelegd. Deze groepsreis naar Holy Island zal worden gecombineerd met 

een verblijf van twee dagen in Durham (www.thisisdurham.com, 

www.dur.ac.uk/chads/commercial). Gevolgd door een retraiteverblijf van een 

week op Holy Island (www.lindisfarne.org.uk/twizell). 

 
Vanaf het eiland zal er een dagexcursie gaan plaatsvinden naar Bamburgh 

(www.bamburghcastle.com , www.staidan-bamburgh.co.uk ) en de Inner Farne 

eilanden (www.farne-islands.com). 

 

Aantal deelnemers: maximaal 11. Er kunnen nog twee mensen mee. In juni 2014 

gaan zij die mee kunnen zich binden aan de reis. 
Een voorbereidende bijeenkomst en reünie zullen onderdeel van het geheel 

vormen. 

 

Totaalkosten (voorlopige schatting):  € 900,-. 

 

Begeleiding: Jehannes en Anna Regnerus, Christa Pielaet  en Tjitske Bongers  

Meer informatie is te vinden op de website: www.tjitskebongers.nl > 
pelgrimsreizen > Holy Island. En bij: materiaal > 

PowerPoints/Informatieboekjes. 

Voor inlichtingen en/of opgave kan contact opgenomen worden met: Tjitske 

Bongers, tel: 0513-645540 / 0623945258 (tussen 10.00 – 20.00 uur). Of per 

mail: tjitskebongers@doopsgezind.nl 

http://www.lindisfarne.org.uk/
http://www.lindisfarne.org.uk/twizell
http://www.thisisdurham.com/
http://www.dur.ac.uk/chads/commercial
http://www.lindisfarne.org.uk/twizell
http://www.bamburghcastle.com/
http://www.staidan-bamburgh.co.uk/
http://www.farne-islands.com/
http://www.tjitskebongers.nl/
mailto:tjitskebongers@doopsgezind.nl
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Gein Cultuur Groningen 

16/3/2014 
 

Het Mennohuis 

 

Een zondag in het teken van de Joodse cultuur  - voor iedereen! 

 

Gein Cultuur Groningen - een middag vol lezingen op zondag 16 maart 2014, voor maar 

€10. Uit de 9 activiteiten kunt u er 4 kiezen en, tot slot, uitgeput raken met Israëlische 

volksdansen. Onderwerpen lopen uiteen van Kabbala en het Lotenfeest, klezmer muziek, 

tot de Groningse Stadsmarkeringen. 

 

De geschiedenis van Joden in 2 steden wordt beschreven door 2 predikanten: ds. Pieter 

Dirk Wolthaus vertelt over Berlijn en dr. Jaap van Slageren over Cochin, India. Zijn 

boek over de Thomaschristenen in India is recentelijk verschenen. Jacob Ben-Chaim 

praat over Kabbala en het Lotenfeest en dr. Lia van Aalsum behandelt een oude 

liturgische tekst, het ‘Lied van de Eenheid’. Een Gronings kwartet speelt klezmer 

muziek, en de Drentse Annette van der Steen leert u een paar Israëlische 

volksdansen. Neem je muziekinstrumenten mee om tijdens de dansen mee te spelen. 

 

Erga Netz laat u een stukje Amsterdam proeven: mid-september organiseert zij daar 

een Israëlisch theaterfestival. Prof. Em. Len de Klerk verteld over de centrale figuur van 

de Amsterdamse School, de jong gestorven architect Michel de Klerk (1884-1923). Over 

een andere Joodse architect vertelt Niek Verdonk, die erbij betrokken was, toen de nog 

onbekende Daniel Libeskind werd gevraagd iets te ontwerpen voor het 950-jarig bestaan 

van Groningen. Het resultaat: 9 Stadsmarkeringen uit 1990. Voor shopaholics zijn er 

gevarieerde producten uit Israël. 



Algemeen 
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zondag 16/3/2014, 13.30-19.30 uur, 4 lezingen van 1 uur met een 15 min. pauze 

ertussen. 

 

Het uitgebreide programma en eventuele wijzigingen vindt u op de website: 

https://sites.google.com/site/geincultuur/    (wordt steeds bijgewerkt) 

Contact per e-mail: gein.cultuur@gmail.com 

 

Prijs: €10 p.p. Aanmelders tot 10/3/14 per email krijgen 20% korting en betalen €8 p.p.! 

Locatie: Het Mennohuis, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen. (Centrum, naast 

de Doopsgezinde kerk, 1.250 meter loopafstand van het CS).  

De locatie is moeilijk toegankelijk voor mindervaliden. 

 

Eten wordt niet aangeboden. Winkels in de omgeving die open zijn op zondag:  

 Albert Heijn, Oude Ebbingestraat 19, 9712 HA, Groningen, 12:00 – 17:00 uur. 

 Jumbo supermarkt, Beren 85, 9714 DW Groningen, 12:00 – 17:00 uur. (wat verder) 

Trein naar Amsterdam duurt rond 2:15 uur, 2 per uur : xx:16 / xx:46. 

Trein naar Leeuwarden: xx:21 (40 min.), xx:51 (50 min.). 

 

Goedkoop reizen:  

A) Blokker had trein dagkaart, geldig t/m 16/3/14, voor €15 (internet, op marktplaats).   

B) Vrij reizen: op zondag 16/3/2014 is het Boekenweekgeschenk een geldig 

vervoersbewijs op de trein (2e klas) door heel Nederland. Het wordt gratis 

aangeboden bij aankoop van tenminste 12,50 Euro aan Nederlandstalige boeken. 

Info: http://www.boekenweek.nl/ns 

 

Tos ziens op 16 maart 2014 in Groningen! 
 

 Tijd: Kamer A Kamer B 

1e 

sessie: 

13.30-

14.30 uur 

Erga Netz over haar Israëlische 

Theaterfestival mid-september 
2014 

Jacob Ben-Chaim over de 

Kabbala en het Lotenfeest 

2e 
sessie: 

14.45-
15.45 uur 

Len de Klerk over de architect 
Michel de Klerk en de 

Amsterdamse School – rond 1920 

Lia van Aalsum over Het Lied van 
de Eenheid, een spirituele, 

liturgische text 

3e 
sessie: 

16.00-
17.00 uur 

Niek Verdonk over de Groninger 
Stadsmarkering van architect 

Daniel Libeskind – rond 1990 

Jaap van Slageren over de 
historie van de Joden in Cochin, 

Kerala, India 

4e 

sessie: 

17.15-

18.15 uur 

Concert door het Groninger 

klezmer ensemble 

Pieter Dirk Wolthaus over de 

historie van de Joden in 

Duitsland 

Tot 

slot: 

18.30-

19.30 

Israëlische volksdansen met 

Annette van der Steen 

 

 
 

 

 

https://sites.google.com/site/geincultuur/
mailto:gein.cultuur@gmail.com
http://www.boekenweek.nl/ns


 
 

 

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 NL54INGB0000824906 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

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

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 
Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Gemeente Groningen 
 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 

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: M.Haadsma Potgieterlaan 10, 

9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 
Boekhouder: R.J. Nienhuis,  

tel. 050-5340109 
Postgirorek.:     NL76 INGB 0000 82 6741 
Bankrekening:   NL66 ABNA 021 025 6184 

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 19 maart 2014. Kopij 
(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 12 

maart 2014 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 

 

mailto:gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl
mailto:jhkikkert@xs4all.nl
mailto:bartmeyer@home.nl
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
mailto:luciaamelo@hotmail.com
mailto:jmtuinstrawinkler@gmail.com
mailto:e.de.jonge@home.nl
mailto:loek.berny@home.nl
mailto:jantienadurksz@home.nl

