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Lijdenstijd en Pasen 
In januari werd de wereld opgeschrikt door aanslagen in Parijs o.a. tegen het 

weekblad Charlie Hebdo. Te zien was hoe een politievrouw, die reeds getroffen 
was en gewond op straat lag, door één van de aanslagplegers in koelen bloede 

werd vermoord. Terwijl de vrouw afwerende gebaren maakte, weerloos op de 

grond lag en smeekte om niet doodgeschoten te worden, werd ze zonder pardon 

neergeschoten. Het was zo gruwelijk om te zien dat zelfs omroepen, die toch wel 

op sensatie belust zijn, deze beelden heel snel hebben verwijderd. Zo schokkend 

en zo mensonterend waren deze beelden! 

 
En toen dacht ik: misschien heeft deze vrouw wel kinderen; ze heeft vast een 

vader en een moeder; broers of zussen; kennissen en vrienden. En ook die hun 

levens worden in één klap geruïneerd! Voor Allah mag dit misschien te 

rechtvaardigen zijn, maar voor God weet ik het zo net nog niet.  

 

Want waar met Kerst de boodschap klinkt van ‘vrede op aarde in de mensen een 
welbehagen’ weerspiegelt zich deze boodschap in de persoon van Jezus.  

En in de veertig dagen voor Pasen zien we hoe deze mens onschuldig wordt 

gemarteld, gekruisigd en gedood. Zonder enig gewelddadig verzet ondergaat 

deze mens wat anderen hem aandoen. Want deze mens blijft trouw aan de 

boodschap van ‘vrede op aarde in de mensen een welbehagen’.  

Deze mens laat zien dat God niet een God van geweld is en dat het gebruik van 
geweld nooit goed te praten valt.  

 

In het lijdensverhaal van Jezus weerspiegelen zich al die verhalen van mensen, 

die overal ter wereld worden gemarteld en gedood. Eén daarvan is die 

politievrouw uit Parijs. De levens van haar naasten zijn door haar dood volledig 

geruïneerd. Het is de duisternis van het leven waar deze familie en kennissen 

mee geconfronteerd worden. Maar de lijdenstijd leert één ding: dat de duisternis 
van het leven nooit het laatste woord mag hebben. Want dan zouden moord en 

geweld gerechtvaardigd zijn. Met de kruisiging op Goede Vrijdag zou `de mens 

van Godswege`  door zijn dood voor eens en voor altijd uit de wereld zijn 

verdwenen en zou de duisternis het laatste woord hebben gehad.  

En dat is gelukkig niet het geval!! Want na de lijdenstijd vieren we Pasen zodat 

de boodschap van kerst  in de wereld blijft.  
 

Ds. Klaas van der Werf  
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Kerkdiensten en 
activiteiten 
 
Zondag 22 februari 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

1e  in de 40-dagen tijd 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 Maandag 23 februari 

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag 24 februari 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

en -programma 

Woensdag 25 februari 

18.00uur Maaltijd en vastenmeditatie 

Donderdag  26 februari 
20.00 uur Broederkring 

Zaterdag 28 februari 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 1 maart  

10.00uur Ds. J.H.Kikkert 
2e in de 40-dagen tijd 

Maandag 2 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag  3 maart 

10.00 uur Koffiemorgen 

19.30 uur Kerkenraad 

Woensdag 4 maart 
18.00uur Maaltijd en vastenmeditatie 

Donderdag 5 maart 

19.30 – 21.00 uur Cursus 

“Aangeraakt door de Eeuwige”  

Vrijdag 6 maart 

18.00 Pizza, Bijbel en ... 
 

Zondag 8 maart 

10.00 uur Ds. G.J.Brüsewitz 

3e in de 40-dagen tijd 

10.00 uur Kiezels en Keien 

Maandag 9 maart 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 10 maart 

18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45-21.30 uur Natafelen- 

Gesprekskring  

Woensdag 11 maart 

Redactievergadering 
18.00uur Maaltijd en vastenmeditatie 

Zaterdag 14 maart 

10-16.00 uur GDB Op weg naar 

Pasen 

13.00 uur Geloven met de voeten 

Zondag 15 maart 

17.00 uur Namiddagdienst  

Ds. J.H.Kikkert 

4e inde 40 dagentijd 

Maandag 16 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 
20.00 uur DoReCafe in de 

Remonstrantse kerk  

     “Levenskunst of Levenskunde” 

Lezing van Christiana Berkvens 

19.30 uur zaal open 

Dinsdag 17 maart 
18.45 uur Doperse Dis 

Woensdag 18 maart 

18.00uur Maaltijd en vastenmeditatie 

Donderdag 19 maart 

19.30-21.00 uur Cursus 

Aangeraakt door de Eeuwige 

Zaterdag 21 maart 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 22 maart 

10.00 uur Ds. Y.Krol 

5e  in de 40-dagen tijd 

10.00 uur Kiezels en Keien 
 Maandag 23 maart 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 24 maart 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd 

en -programma 

Woensdag 25 maart 
18.00uur Maaltijd en vastenmeditatie 

Donderdag  26 maart 

20.00 uur Broederkring 

Zaterdag 28 maart 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 29 maart  
10.00 uur Palmpasen Doopdienst 

Ds. J.H.Kikkert  

en Ds G.J.Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien 

Maandag 30 maart 

19.30uur Doopsgezind koor
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In memoriam Akke Halma - De Hoop 
 

Op 11 december is overleden Akke Halma - de Hoop.  Zij is 94 jaar geworden. 

Samen met Emma van de Schoot - Hakkaart, die haar goed kende als 

wijkcontactpersoon in Lewenborg destijds,  ben ik naar haar afscheid geweest. 

 

Als kind groeide ze op  in het Friese Damwoude, waar haar vader koster van de 
Doopsgezinde kerk was. Een steil dorp, waar de Doopsgezinden wel wat vrijer 

waren. En dat paste zeker bij Akke, die een aardig vrijgevochten karakter had. 

Ze kon mooi vertellen over die jeugdjaren, onder andere hoe ze haar man Harm 

ontmoette, en hoe ze een en ander daar om heen regelde.. Met Harm die van 

Oldeboarn was, woonde ze in het begin van haar trouwen in Hallum.  

En daar overkwam haar en Harm één van de grootste verdrieten die je als mens 
kan mee maken: Haar oudste zoontje werd geboren met een zware handicap. En 

ondanks haar niet aflatende zorg, het kindje mocht maar kort leven. Het was een 

andere tijd, en men ging anders om met verdriet. Het was de tijd van opbouw en 

hard werken, en je was alleen met je verdriet, ook al was je te midden van 

anderen. Kop op, er komt vast nog een kindje... Maar zij deelde met velen die dit 

ook meemaken, de wil om niet te vergeten, de wil om te begrijpen, om een weg 

te vinden met dit grote verdriet, die begaanbaar was. Op deze weg vond ze ook 
geloof als een steun. Als jonge vrouw liet ze zich dopen, omdat ze in geloof een 

plek vond waar dingen neergelegd konden worden, zonder dat op alle vragen een 

antwoord komt. Die ambivalentie in het geloven, paste bij haar. Weten van 

steun, van een vertrouwen, en tegelijkertijd de felheid van de vragen, de 

behoefte aan rechtvaardigheid en eerlijkheid.  

 
In de jaren daarna verhuisde het gezin naar Ten Boer: Friezen in Groningen, 

vrijzinnigen in een gereformeerd dorp. Er waren daar geen andere 

Doopsgezinden, en de gang naar de verre kerk in stad was lastig te combineren 

met het drukke gezinsleven. Ze kon goed met de mensen in Ten Boer, maar ze 

vertelde me wel dat ze in het huis waar ze een appartement had tenslotte maar 

mondjesmaat meetelde. Ze kon zich boos maken over het feit dat ze als 
Doopsgezinde blijkbaar buiten het kerkelijke leven viel. Ze wilde best meedoen 

met een Bijbelgespreksgroep, maar ze werd er niet voor uitgenodigd. Jaren 

daarvoor deed ze daar graag aan mee in Lewenborg 

 

Emma verwoordt het zo:   "Mijn voornaamste herinneringen aan zr. Halma zijn 

van de tijd dat ze in mijn gespreksgroep zat genaamd Lewenborg en omstreken. 

Die heb ik een jaar of vijftien geleid tot 1992 toen ik naar Helpman verhuisde. 
Br. en zr. Halma waren zeer trouwe leden. We kozen elke keer een 

gespreksonderwerp en kwamen bijeen bij een van de leden in Lewenborg en 

omstreken. Zr. Halma genoot enorm van die avonden. Ze deed vol mee terwijl 

haar man steevast na vijf minuten indutte, maar hij was er en vond het gezellig! 

Een van de meest indrukwekkende bijeenkomsten was in Ten Boer toen we 

praatten over verlies en ze vertelde over de dood van haar zoontje waar ze 
zoveel verdriet over had. Ook bezochten we jaarlijks een preek van Ds. Yetsenga 

en praatten daar in de bijeenkomst daarna samen met Ds. Yetsenga over. Voor 

de meeste leden was dat voor het eerst in tientallen jaren dat ze weer in kerk 

kwamen. Dat was zo'n succes dat we zelfs eens een adventsavond hebben 
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georganiseerd in de DGG. Ook maakten we elke jaar een uitstapje, groot succes, 

veel plezier. 

Ik ben haar blijven bezoeken ook nadat ik verhuisd was en dat vond ze fijn. Voor 

mij zo indrukwekkend om te zien dat ze -ondanks het feit dat haar man steeds 

meer verzorging nodig had en ze zelf ook steeds minder kon- zo geïnteresseerd 
bleef in alles. Een lieve, dappere vrouw die niet bitter is geworden van het 

verdriet in haar leven. Ik vind het jammer dat we helemaal niet zijn betrokken 

bij haar afscheid,  ze had het beslist fijn gevonden." 

Emma is, toen haar man overleed in de periode na het vertrek van Ds Yetsenga 

en mijn komst betrokken bij het afscheid van haar man.  

 

Mijn contacten met Mevrouw Halma dateren van de laatste 10 jaar. Een 
bijzondere, sterke vrouw, die ondanks de tegenslagen in het leven, het verdriet 

en de teleurstellingen overeind bleef. Natuurlijk was ze daarin wel een s bitter, 

maar belangrijker was dat ze altijd hoop bleef houden. Terwijl ze weinig zag en 

hoorde, was ze altijd positief en ze hield van vrolijke dingen. Ik probeerde wat in 

het Fries met haar te praten. En er was ruimte om te genieten van het mooie in 

het leven. Een van de hoogtepunten van de laatste maanden was het huwelijk 
van een van de kleindochters, met een overnachting en feest in het Kurhaus. Er 

was een echte VIP behandeling voor haar, en ze had genoten! 

Haar levensvreugde en hoop, daar moge ze om herinnerd worden.  

Dat ze geborgen mag zijn in de hoede van de Eeuwige. 

 

Ds. Geert Brüsewitz en Emma van der Schoot- Hakkaart 
 

 

 

 

Telefonische bereikbaarheid kosterij  
 

Wegens omstandigheden was de telefonische bereikbaarheid van de kosterij 

beperkt tot 1½ uur per dag. Dat is nu niet meer nodig.  
Vanaf heden ben ik per telefoon bereikbaar:   

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00 uur)  

Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken, graag met uw 

telefoonnummer, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.  

Of stuur een mail naar: info@dggroningen.doopsgezind.nl 

Hartelijke groet, Nynke Dijkstra  

 

Palmzondag 29 maart 10.00, doopdienst 
 

Op zondag 29 maart, op Palmzondag, is  Jikke Abbring voornemens op grond van 

haar belijdenis en doop toe te treden tot onze gemeente. Het Groninger 

Doopsgezind Koor o.l.v. Ella van Osnabrugge verleent medewerking aan deze 

feestelijke  dienst. De gemeente Haren viert zoals gebruikelijk de dienst met ons 

mee, en alle kinderen van de doopsgezinde gemeenten Haren en Groningen 

maken met hun Palmpaas de viering extra feestelijk. Wees welkom in deze 
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bijzondere dienst om Jikke in ons midden te verwelkomen! N.B. Deze zondag 

vangt de zomertijd aan. Iets om even rekening mee te houden. 

 
ds. Geert Brüsewitz en ds. Jacob Kikkert 

 

Dichter bij de 40 dagentijd  -  'Druk Uw zegel op MIJN ziel   

         en leef in ONS...' 
Ook in de 40 dagentijd van 2015 willen we weer op de woensdagen samenkomen 

voor een korte viering, een sobere maaltijd en gezamenlijke bezinning. Na een 

aantal jaren met elkaar geschilderd te hebben wat onze gedachten waren bij de 

teksten van de zondag die volgde op onze maaltijd, willen we ons nu laten leiden 

door de woorden van dichters. Gedichten die ons verbinden met de Bijbelteksten 

van de zondagen in deze tijd van voorbereiding en verdieping. Wezenlijk is dat 

Jezus' optreden reacties oproept. Boosheid, hoop, verlangen, maar ook moeite 
en strijd. Juist in deze tijd valt op hoezeer ons mens-zijn getekend wordt door  

eigen ervaring enerzijds en verbinding met de mensen, de wereld om ons heen, 

anderzijds. Zo ook bij Jezus. Zijn kracht, volhardend op een eigen gekozen weg. 

Het gevecht met zichzelf daarbij, in de eenzaamheid en de godverlatenheid. Zijn 

verlangen en hoop, gedeeld en gegeven aan de mensen om zich heen. Troost en 

bemoediging om door te gaan, teleurstelling als het kwaad niet lijkt te keren. 
Zelfzucht en eigenbelang die de ander en de Ander uit zicht brengen.. 

Wat doet het leven met ieder van ons? Ervaren we daarin Gods nabijheid in 

eigen keuzes? Of op de weg die ons naast, samen met,  soms tegenover, of 

onder de hoede van anderen laat komen? 

Met de licht aangepaste versregel: 'Druk uw zegel op mijn ziel, en leef in ons..' 

,willen we dat met elkaar delen, aan de hand van dichterlijke taal. 
 

We beginnen steeds met een korte viering in de kerk, van 18.00 tot 18.30, met 

ruimte voor stilte, een enkel lied en de woorden van een gedicht. Daarna eten 

we met elkaar in alle rust een eenvoudige soep. Ten slotte nemen we nog enige 

tijd om met elkaar delen wat de woorden bij ons bovenbracht. We eindigen 

steeds rond 19.45 uur. 

 
Op 18 februari, Aswoensdag, beginnen we met een iets uitgebreidere viering 

rond het symbool van het askruisje. Voor sommigen waarschijnlijk onbekend, en 

daarmee misschien voor liturgisch sobere doopsgezinden wat onbemind, maar 

toch een mooie mogelijkheid om met oude symboliek nieuwe vragen te stellen. 
Voor ons zelf, in deze tijd van bezinning, proberen we te formuleren wat we los 

willen laten, waar we los van willen komen, en positief: waar we naar toe willen, 

waar we aan willen werken. En deze beweging bekrachtigen we, wie dat wil, in 

alle vrijheid met het symbool van, de gedachte aan, dat kleine kruisje.  
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Wees allen welkom vanaf 18 februari, en de woensdagen die volgen: 25 februari, 

4,11, 18 en 25 maart en 1 april. 

het is fijn als u bij een van ons kenbaar maakt of u meedoet, in verband met de 

soep en het brood. En, als u een keer soep wilt maken, dan stellen we dat 

natuurlijk zeer op prijs! 
 

Ds. Geert Brüsewitz en Ds. Jacob Kikkert 

Uitnodiging 
 

Voorjaarsledenvergadering donderdag 23 april 2015 
 

De kerkenraad van de DGG nodigt leden en belangstellenden graag uit voor de 

Voorjaarsledenvergadering op donderdag 23 april in de Mennozaal. 

Aanvang 19.30 uur. 

 

De agenda + bijbehorende stukken zullen na de KR vergadering van 7 april 
worden verstuurd. 

Hierop staan o.a. de jaarverslagen van de kerkenraad en de predikanten, de 

diverse financiële verslagen van 2014 en benoemingen in diverse commissies.  

 

Stukken voor de broederschapsvergadering op zaterdag 25 april  liggen ter 

inzage bij de koster. Een digitaal exemplaar is op te vragen bij Jan Cees Noord, 

jcnoord@gmail.com. 
 

Jan Cees Noord 

 

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 3 februari 
 

Het is een korte vergadering deze keer; voorafgaand hebben de kerkenraden van 

de Kleine Oecumene met elkaar overleg gehad.  

 

Br. Alex van`t Zand opent de vergadering en leest een gedicht 

voor,  meegenomen uit het leerhuis over de Verloren Zoon. De 

vraag die tijdens het leerhuis steeds gesteld werd:  Wat herken 
je hierin? Bij ieder is vaak wel iets van alle drie de 

hoofdpersonen te herkennen: van de vader,  de vertrokken zoon 

en de gebleven zoon. 

 

Omdat afgesproken is dat de predikanten vanaf nu niet de hele KR vergadering 

aanwezig zullen zijn is de volgorde van de agenda ook wat anders.  
 

Eerst wordt stilgestaan bij de brieven met oproep voor steun aan de Church of 

Brethren in Nigeria, die ernstig lijden door (de dreiging van) geweld van de Boko 

Haram organisatie.  Steun vanuit de gemeente en zondagse dienst 

wordt gevraagd.  En via de diaconie zijn er mogelijk financiële 

mogelijkheden tot steun. 

 
Er is een gesprek geweest met DG Eenrum om hun wens en de 

mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Zr. Femmy 

mailto:jcnoord@gmail.com
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Busscher wordt gevraagd een voorstel te maken om dit in stappen  nader uit te 

werken. Dit zal worden  voorgelegd aan de ledenvergadering van beide 

gemeenten.  

Er is in mei een gezamenlijke KR vergadering met de DG Assen en DG 

Westerkwartier (en misschien de DG Eenrum).  
De datum van de voorjaarsledenvergadering is verschoven van eind mei naar 

donderdag 23 april. 

 

De voorbereidingscommissie voor het proces van Waarderend Gemeente Opbouw 

is bijna gevormd:  zr. Jantien Groeneveld, br. Alex van`t Zand, zr. Reina de 

Groot, ds. Jacob Kikkert en als adviseur zr. Marion Bruggen.  Er zal nog een 

aantal gemeenteleden benaderd worden. Het eerste overleg is eind februari/ 
begin maart. 

Kort is nog gesproken over het idee om een certificatenregeling te starten; Met 

een inleg van bijv. 50 euro kan ieder een certificaat kopen. Dit geld is dan 

bestemd voor het onderhoud. Het is als  het ware een renteloze lening.  Jaarlijks 

wordt 10% van de leningen door loting teruggegeven. De lening kan natuurlijk 

ook omgezet worden in een gift.  Er zijn geen risico`s aan verbonden. Het is een 
mogelijkheid om de leden meer te betrekken bij één van de taken waar de DGG 

voor staat. De beheerraad zal gevraagd worden dit eerst verder uit te werken. 

 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

tweede avond van ons DoReCafé over Levenskunst                                                 

 
Hoe wordt je leven zinvol? Hoe te leven? Hoe om te gaan met breuken en 
verlies? Hoe kan religieuze inspiratie bijdragen aan goed leven en samenleven? 

Hoe ga je om met eindigheid, vriendschap, liefde en trouw? Of religieuze 

intolerantie en politieke destructie? Wij zijn niet de eerste mensen die met deze 

vragen leven. Het fundament van 

antwoorden op de vraag ‘hoe te leven’ is 

geworteld in inspiratie en inzichten van 
mensen vóór ons. Geloofsinspiratie die ons 

leert omgaan met de gebrokenheid van de 

wereld nu. Na de startavond over 

Bonhoeffer met ds. Foeke Knoppers is op 

maandagavond 16 maart, 20.00 uur, de 

tweede avond in de Remonstrantse kerk. 

 

           Levenskunst of levenskunde? 

                               Met Christiane Berkvens  

 

Levenskunst is helemaal terug! Of is het 

levenskunde? 

Kun je van je leven een kunstwerk maken? Gaat het om zo goed mogelijk leren 

leven, een kunde? 

Waarom is levenskunst nu zo belangrijk? Is het mode, een soort wellness voor 

de geest? Of iets anders? Christiane Berkvens plaatst de opleving in een kader 
en stelt een aantal concrete vragen: Wat is voor mij zinvol leven en hoe bereik ik 
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dat? Wat inspireert mij in iconen, verhalen of teksten? Hoe vind ik een gezonde 

balans tussen wat ik wil en wat er moet? Het mantra van de maakbaarheid is 

een illusie gebleken. Wordt het nu: ‘het is wat het is’? Hoe gaan we om met 

(eigen) kwetsbaarheid? Haar laatste boek Een witte stok met GPS. Spiritualiteit 

van de beperking spreekt van de levenskunst van het met humor aanvaarden, 
een voorwaarde om verder te gaan. Na een korte lezing gaan we met elkaar in 

gesprek. U wordt uitgenodigd alvast te bedenken wat voor u voorbeelden van 

levenskunst zijn!  
 

Prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck is remonstrants predikant te Rotterdam en 
oud-hoogleraar Europese Cultuur in Nijmegen. 
De avond is in de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel. De zaal is open om 19.30 uur  
 

Werk aan de Kerk 
 

Vlak voor het einde van 2014 is een aantal werkzaamheden aan kerk en 
Mennohuis afgerond. Het vernieuwde kerkportaal, waar we prachtige glazen 

deuren hebben gekregen, is feestelijk in gebruik genomen. Voorts is het dak van 

de kerk en van de gang in het Mennohuis opgeknapt. De pannen liggen weer 

recht en het hemelwater kan goed zijn weg vinden. Het orgel kreeg niet alleen 

een nieuwe balg maar ook een balkon, zodat nu zonder gevaar gestemd kan 

worden. En hij klinkt weer prachtig na de 
onderhoudsbeurt!  

In 2015 gaan we verder aan de slag. De keuken krijgt 

nieuwe apparatuur. Goed voor het vele werk dat hier 

door velen wordt verricht. In de Diaconie werken we 

aan een betere werk- en spreekruimte voor de 

predikanten. De toiletten worden vernieuwd en er 

komt een goede koffievoorziening. Handig voor koster 
en bezoekers. De nadruk in 2015 zal gaan liggen op 

het werk aan Weeshuis en Diaconie. Ook hier 

verdienen de daken en dakgoten een behoorlijke 

aanpak en door een flinke schilderbeurt zal het er 

allemaal beter uit gaan zien. Wat er precies gaat gebeuren en wanneer begonnen 

kan worden zullen we zo spoedig mogelijk, zeker ook aan de bewoners van 
nummer 31 en 35, laten weten. Al met al zijn we zuinig op onze monumenten en 

worden we daar goed bij geholpen door de Monumentenwacht. Daarbij besteden 

we ook aandacht aan pand nummer 29: ook een monument en verhuurd aan de 

buren, met wie we het achterterrein van het Mennohuis delen. 

De Beheerraad wil nadenken over duurzaamheid en de mogelijkheden die we 

hiervoor hebben. Daarover volgende keer meer. Maar suggesties van uw kant 
zijn alvast heel welkom!  

Namens de Beheerraad, 

 

Pieter Westra 
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Wie wil meewerken aan het onderhoud     
       van kerk en Mennohuis? 
 

Zoals u weet is de Beheerraad begonnen aan het groot onderhoud van de kerk, 

het Mennohuis, de Diaconie en het Weeshuis. Het gaat bij het werk aan onze 

monumenten om noodzakelijke werkzaamheden aan het dak, de 

hemelwaterafvoer en het schilderwerk. Ook gaat het om verfraaiing, waarvan het 

vernieuwde kerkportaal met de prachtige glazen deuren een voorbeeld is. Het 
zijn grote panden en daarom gaat het ook om grote bedragen. Gelukkig heeft de 

Beheerraad een beroep kunnen doen op monumentensubsidie en is een lening 

gesloten met een aantrekkelijke rente: slechts een ½ procent bedraagt die. Toch 

is daarnaast een flinke greep in onze eigen kas noodzakelijk. Een kas die 

natuurlijk ook zijn beperkingen kent; zo rijk is de DGG nu ook weer niet. Daarom 

willen we een beroep op leden en belangstellenden doen die een steentje zouden 

willen bijdragen. Dat kan met een certificatenregeling waar andere Doopsgezinde 
en Remonstrantse gemeenten elders in het land ervaring mee hebben opgedaan. 

 

Hoe werkt zo’n regeling? Een certificaat is een (genummerde) renteloze lening 

van € 50 van de certificaathouder aan de gemeente. U kunt aangeven hoeveel 

certificaten u wilt aanschaffen en daarmee bijdragen aan het onderhoudsfonds. 

Jaarlijks wordt 10% van het op deze wijze ontvangen totaalbedrag middels 
uitloting aan de certificaathouder terugbetaald. Een certificaathouder ontvangt 

dus minimaal na 1 jaar en maximaal na 10 jaar zijn/haar geleende bedrag terug. 

Het staat hen dan vrij om bij uitloting te besluiten af te zien van terugbetaling, 

waardoor het een gift wordt. Bij uitgifte van 400 certificaten ontstaat zo een 

onderhoudsfonds van € 20.000. Omdat een dergelijk bedrag niet aan het 

Mennofund onttrokken hoeft te worden, betekent dit een flinke bijdrage aan de 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. 

 

De Beheerraad wil van graag weten of u zou willen meedoen met een dergelijke 

regeling en certificaten wilt aankopen. Denk er eens over na en laat het ons 

weten per brief, mail of telefoon. Of gewoon na de dienst bij de koffie. Bij 

voldoende reactie en steun maken we er dan een definitief voorstel van waarover 

we in het voorjaar tijdens de ledenvergadering over kunnen spreken. 
Namens de Beheerraad, 

 

Pieter Westra, penningmeester 

Overzicht collectes  
in de periode 7 december 2014 t/m 8 februari 2015: 
 7/12/2014   Amnesty   € 158,86 

14/12/2014   Open Hof   € 165,27 

25/12/2014   ADS wereldwerk  € 396,70 
31/12/2014   Voedselbank   € 120,05 

 4/01/2015   voedselbank   € 152,10 

11/01/2015   ADS  duurz.samenleving €   83,88 

 1/02/2015   Inloopruimte Almere € 164,51 

 8/02/2015   Paraquay   € 114,41 

 
Sietske Koopman 

Coll. Van collectanten 
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Stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het 
Doopsgezind Gasthuis (februari 2015) 

 

De Commissie Toekomst Gasthuis wil u in dit artikeltje op de hoogte stellen van 

de actuele situatie m.b.t. het Doopsgezind Gasthuis. 

 

Een vorige keer (november 2014) gaven we al aan dat we in een tweetal 

bijeenkomsten  met de bewoners in gesprek zouden gaan over hun wensen en 
hun bereidheid om aan uitvoering van plannen mee te werken. Beide gesprekken 

die door een relatief groot aantal bewoners werden bijgewoond, verliepen 

uitermate geanimeerd en leverden, naast de vele ideeën, bij de Commissie een 

positief gevoel op: de bewoners wonen graag in het hofje en stellen de 

exploitatie door de Doopsgezinde 

Gemeente zeer op prijs; zij zijn bereid mee 

te denken en mee te werken aan de 
leefbaarheid van een kleinschalige 

woongemeenschap als het hofje. Het is 

voor alle partijen duidelijk dat het Gasthuis 

een goede toekomst tegemoet gaat als niet 

alleen het bestuur maar ook de bewoners 

een steentje bijdragen aan het reilen en 
zeilen van het Gasthuis.  

 

Mede op grond van deze ervaring, heeft de 

Commissie een uitvoerige tussenrapportage uitgebracht aan het Bestuur van het 

Gasthuis. Op 6 januari jl. is deze tussenrapportage gepresenteerd aan het 

bestuur van het Gasthuis en aan de leden van de Kerkenraad. Uit de 
opmerkingen en vragen die na de presentatie werden gesteld bleek dat beide 

organen zich goed konden vinden in het gepresenteerde en zich positief achter 

de plannen schaarden. 

 

Het Bestuur van het Gasthuis heeft  op 15 januari dan ook unaniem besloten de 

tussenrapportage goed te keuren en verzocht de voorzitter van de Commissie de 

huidige commissie op te heffen en met een wat kleinere commissie de in de 
tussenrapportage genoemde vervolgstappen ter hand te nemen.  

 

Dit betekent dat het bestuur ook in de toekomst het Gasthuis in eigendom zal 

houden en zelf zal blijven beheren. Het Gasthuis en de Kerkenraad zijn op zoek 

naar een goede vorm waarin het Gasthuis als zelfstandige stichting  goed en 

duidelijk deel uitmaakt van het gemeenteleven van de Doopsgezinde Gemeente 
Groningen en daar ook een bijdrage aan kan leveren. Nu bij de bewoners 

draagvlak is voor een aanpak van het woningbestand waardoor die ook voor de 

langere termijn goed verhuurbaar en bewoonbaar zijn en het Gasthuis een 

duurzame toekomst kan krijgen zullen dan ook plannen ter verbetering van de 

woningen in het Gasthuis meer concreet worden uitgewerkt. 

 

De nieuw gevormde Commissie, die bestaat uit Pieter Westra (voorz.), André 
Weening, Ineke Kooistra, Tjerk van der Schaaf en Jantien Groeneveld,  gaat nu 

verder met concrete invulling van de hieronder genoemde vervolgstappen: 
a. verdere planontwikkeling door architect Johan Postema, om alle woningen duurzaam, 

energiezuinig en levensbestendig te kunnen blijven gebruiken;  daarin zal worden 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doopsgezind_Gasthuis_-_voorgevel.jpg
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meegenomen hoe de uitvoering gefaseerd en in overleg met de bewoners zal kunnen 

plaats vinden; 

b. Hermien Maarsingh, die ook het bewonersonderzoek heeft gedaan, gaat een 

bewonerscommissie vormen en ondersteunen; hierdoor zullen de bewoners goed bij 

de planontwikkeling en het beheer van het Gasthuis worden betrokken; 

c. samen met de Beheerraad kijken we of en hoe beheertaken van woningen en 

appartementen aan de Oude Boteringestraat aan het Gasthuis kunnen worden 

overgedragen; 

d. we gaan  het beheercontract van het Gasthuis met Pand Garant uitbreiden, ter 

ontlasting van het Bestuur van het Gasthuis; 

e. in overleg met een notaris worden voorstellen voorbereid voor vernieuwing van de 

statuten en het opstellen van een huishoudelijk reglement van het Doopsgezind 

Gasthuis; hierbij is zelfstandigheid van de stichting, uitgangspunt; 

f. het Gasthuis staat voor een flinke investering; samen met een deskundige accountant 

wordt  een financieel meerjarenperspectief gemaakt, zodat het bestuur verantwoorde 

besluiten kan nemen. 

g. Definitieve besluiten over de toekomst van het Gasthuis en de aanpak van het 

woningbestand hopen we in het najaar te kunnen nemen. De Commissie bereidt de 

besluitvorming van Gasthuisbestuur, Kerkenraad en ALV DGG de komende maanden 

voor.  

U ziet: de Commissie is/gaat druk bezig en hoopt in het voorjaar tijdens de 
ledenvergadering een meer uitgebreide presentatie van plannen en stand van 

zaken te kunnen geven.  

 

Wij hopen met bovenstaande overzicht wat te hebben “bijgepraat” over het 

Gasthuis. Voor degene die daar prijs op stelt is  de Tussenrapportage natuurlijk 

altijd in te zien. Als u vragen of suggesties heeft aarzel dan niet contact met ons 

op te nemen. 
  

Pieter Westra, voorzitter Commissie Toekomst Gasthuis 

André Weening, penningmeester Stichting Het Doopsgezind Gasthuis 

 

Het benefietdiner en de toespraak van Max 
Het benefietdiner voor de Doperse Dis was met meer dan zestig bezoekers een 

groot succes. Hoogleraren, plaatselijke politici, vertegenwoordigers van andere 
kerken en mensen uit onze Gemeente genoten samen van een luxe 7 gangen 

menu. Hoogtepunt van de avond was misschien wel de toespraak van Max, 

vandaar dat deze hieronder (op veler verzoek) helemaal is (terug) te lezen: 

 

Vanavond gaat het niet om mijn verhaal, maar om de 

Doperse Dis, om de reden dat U vanavond hier aanwezig 

bent en om de “medemens“, die hier gelukkig van zal 
worden. Laat mij vanavond de stem zijn voor hen die niet 

aanwezig zijn en niet kunnen spreken, maar U daar wel 

dankbaar voor zijn. 

 

“MAE ITE OSO SAMA - SAMA“ 

Dit is een Molukse uitnodiging om te ont-moeten, om samen te komen, samen 
op weg te gaan, samen te voelen, samen te delen, samen te dragen, samen te 

doen, om samen te bouwen aan een harmonieuzer leven, waar je in voor- en 
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tegenspoed voor en met elkaar staat, met raad en daad. Als wij open staan 

nodigen wij onszelf en anderen uit om “samen” te ont-moeten, om gezamenlijk 

te ontdekken en om gaandeweg te ervaren hoe dingen zich aan ons ontluiken of 

ontvouwen... 

Ten eerste wil ik Doperse Dis vrijwilligers, die hun hartverwarmende werk ook 
vanavond voor ons hun tijd moeite en energie hebben gestoken om ons een 

warme maaltijd in een huiskamer sfeer te verzorgen en ik wil U allen hartelijk 

bedanken, dat U met uw deelname en donatie vanavond het met ons wilt delen, 

zodat wij de derde dinsdag verzekerd zijn van een warme maaltijd. Vergist U zich 

alstublieft niet in het feit dat het 

misschien maar klein lijkt wat U doet, 

het heeft een grotere betekenis voor 
ons, dan dat U zich misschien wel 

realiseert. U doet iets vanuit uw hart, 

waar U een ander gelukkig mee maakt 

en dat zegt mij genoeg over U. Het 

zijn de kleine dingen die het doen niet 

waar?!? 
 

Ik ben Max, 6 jaar en 8 maanden was 

ik dakloos. Sinds december 2014 ben 

ik dakhebbende. Mijn leven, kan in één zin beschreven worden; “Het leven is niet 

gegaan, zoals ik het gepland had. Het is simpelweg gekomen zoals het komt en 

is zoals het moet zijn en voor mij is dat oké!” Als ik gewoon op mijn leven 
terugkijk, dan zie ik chaos, vergissingen, lijden en verdriet. Als ik nu in de 

spiegel kijk, dan zie ik sterkte, geleerde lessen en wijsheid en ik heb nog vele 

hobbels te gaan. Het gaat nu zoals ik al eerder zei niet om mij, dus ik laat het 

hier ook bij. Vanavond staat de Doperse Dis in het middelpunt, waar de daklozen 

en mensen in problemen, gebruik van maken. In deze tijd van bezuinigingen 

hebben de reguliere opvangplekken het al moeilijk, elke steun en hulp is ook 

daar zeker welkom. Waar mensen zich ook begeven, zij voelen zich niet thuis 
waar men alleen maar een dak of woonplaats heeft, maar daar waar men 

gehoord, gezien, geaccepteerd en bovenal begrepen word. 

 

Het is belangrijk om ons te realiseren en stil te staan hoe belangrijk een initiatief 

als de Doperse Dis of @gewoonkoffie of welk ander initiatief ook, voor de 

medemens is. De Doperse Dis en @gewoonkoffie zijn initiatieven waarbij ik mij 
sterk mee verbonden en betrokken voel als mens. Daar heb ik verschillende 

redenen voor. Het is niet alleen de heerlijke kop koffie en of de lekkere warme 

maaltijd, de onovertroffen heerlijke toetjes van “Mama’s Toetje” Simply the 

best!’ (Mona Toetje eat your heart out!). Het is niet alléén de ontvangst, de 

gesprekken, de warmte, de liefde, de aandacht die al deze bijzondere warme 

lieve en mooie mensen je geven. Het gehele pakket aan liefde, aandacht, 

warmte dat je ervaart, geeft je als dakloze het moment dat je “mens” bent en 
ook voelt. Het is een onbeschrijfelijk dankbaar gevoel. 

 

Onderschat de waarde hiervan niet, zoals ik een paar dagen geleden al twitterde 

“Een beetje liefde, kan als een druppel water zijn die een bloem kracht geeft zich 

weer op te richten” en dat doen Doperse Dis en @gewoonkoffie met mensen! 

Hoe klein groots de opzet van de Doperse Dis en @gewoonkoffie is, het geeft je 
als mens zoveel kracht geestelijk. Hoe klein dat steuntje of zetje in de rug ook is, 

hoe onbeduidend en onbetekenend het ook lijkt, Het sterkt je gevoel verder te 
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kunnen gaan. Het gaf anderen en mij moed om op het juiste spoor te komen. 

 

Veel mensen staan er niet altijd bewust bij stil, bij de betekenis van het woordje 

“SAMEN”, maar het is wel degelijk een groot gemis, als “SAMEN” uit ons leven is. 

Een Gronings spreekwoord zegt; “Een ander mens, is toch ook mens?!“ Kijk eens 
wat meer om U heen. Het hoeft niet altijd ik, ik, ik te zijn, er zijn meerdere 

mensen om U heen. Kijk eerlijk, open en naar waarheid naar uw eigen 

behoeften, uw eigen mogelijkheden uw eigen kwaliteiten en naar uw eigen 

kunnen. Zo af en toe liefde en aandacht schenken kan dan geen kwaad. 

Misschien overwint het ooit, alle haat. Ja, onze persoonlijk houding bepaalt de 

verhouding tussen ons allen als mens. Soms dienen U en ik ons te herinneren 

dat wij niet altijd dat hoeven te zijn en te doen, wat anderen zijn en doen! 
 

Er zijn dogma’s over daklozen, maar dat weet U net zo goed als ik. Op dit 

moment zijn er veel daklozen met een economisch probleem. Het betreft mensen 

van alle lagen in de maatschappij. Het kan iedereen, in elk geval is het niet 

ondenkbaar dat het ieder mens kan overkomen, dakloos te worden. Dakloos zijn 

daar kies je niet zomaar voor, het gebeurt in bijna alle gevallen, omdat je niet 
meer anders kan. Mensen we kunnen er over oordelen, het is totaal geen pretje. 

Ja, alle registers, maar wel binnen de wet en mijn geloof wat mij betreft, moeten 

we open trekken om te overleven en om de verleidingen van het op straat leven 

te weerstaan. En dat je dan eens per maand bij de Doperse Dis een warme 

maaltijd kan nuttigen, is dan een groot feest. 

 
Ik blijf geloven in de goedheid van liefde in de mens, daarom ben ik verheugd 

dat U bent gekomen om op deze wijze de dakloze medemens te ondersteunen 

mede door uw donatie. Hiermee bevestigt U mijn geloof in de goedheid van 

liefde in de mens en U … U bewijst uzelf een goed mens te zijn en hart te 

hebben! Uw leven is uw boodschap voor en aan de wereld, zorg dat het 

inspirerend is en blijft, zoals uw komst vanavond hier inspirerend voor mij is! 

Geniet van het gezelschap, geniet van het eten, geniet van de gedachte dat U 
anderen mee laat genieten en gelukkig zijn, met uw komst deze avond! 

 

Dankuwel namens alle Doperse Dis gangers! … Mae ite oso sama-sama Kom we 

gaan samen de wereld een beetje liever, mooier en beter maken met kleine 

goede daden, te beginnen hier. 

 

 
 

Onze ervaringsdeskundigen bij het benefietdiner met Max uiterst links. 
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Verslag wijk Vinkhuizen 
 

Ook deze keer, en wel op 27 januari, werd de bijeenkomst inhoudelijk verzorgd 

door iemand uit eigen kring, Henk Wolters; de locatie was de vertrouwde 

huiskamer van Jetty Tuinstra.  De zoon en schoondochter van het echtpaar 

Wolters werken in Cambodja voor de stichting "Bridge of Hope", die ten doel 

heeft verandering te brengen aan kinderen en hun leefomgeving, met name om 
hen vervolgonderwijs te kunnen laten volgen.  Spreker vertelde boeiend over 

Cambodja, dat ligt in Zuidoost Azie met als 

buurlanden Thailand, Laos en Vietnam. Sinds 

ruim zestig jaar is Cambodja een 

onafhankelijk land, na Frans te zijn 

geweest.  De verschillen met ons land zijn 
aanzienlijk, te beginnen - letterlijk!- met de 

temperatuur, die overdag de 40 graden kan 

bereiken, en 's nachts koelt het weinig af.  De 

meeste inwoners zijn zzp-ers, die op de 

markt of bij/in/voor hun huis waren verkopen 

of een ambacht uitoefenen.  

 
In de handel spelen Vietnamezen een grote 

rol. Door het hete en doorgaans droge 

klimaat, wat nog wordt verergerd door het 

drukke en chaotische verkeer met heel veel 

scooters; verkeersregels worden doorgaans 

genegeerd.  Een opvallend verschil is verder 
de wijdverbreide corruptie ( met geld is 

veel/alles te koop ). Henk deed verslag van 

het wonen van zijn familie en het beleven van 

de maatschappij, waarbij zij met verrassende feiten worden geconfronteerd.  Een 

voorbeeld daarvan is dat omdat de kleinste kinderen ( tot plm. 4 jaar ) niet 

"productief" zijn zij niet, zoals wij gewend zijn, met de nodige liefde en warmte 
worden omringd. Zeker mocht niet onvermeld blijven de helse periode in de 

jaren zeventig, toen de Rode Khmer ( Pol Pot c.s. ) de dienst uitmaakte, waarbij 

ongeveer 25% van de bevolking is omgebracht, naar schatting 2 miljoen 

mensen. De Killing Fields getuigen daarvan; die periode speelt nog steeds een 

grote rol in het leven daar.  Het verhaal werd verluchtigd met veel mooie 

beeldende foto's.  Voor zijn boeiende en persoonlijke verhaal werd Henk heel  

hartelijk bedankt 
 

Hans Oldenziel  

 

Verslag van de wijkavond Paddepoel / Selwerd. 
 

De eerste wijkavond in het nieuwe jaar was op 28 januari j.l. ten huize van Siets 

Sijtsma. 

Zoals altijd ontving hij ons hartelijk met koffie en thee en heerlijkheden, die 
reeds op de tafel klaar stonden. 

Dit keer waren we maar met een klein groepje, aangezien drie leden niet konden 

komen. 
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Lineke opende de avond met het stukje “zeg het maar gewoon” van Greet 

Broekhof-van der Waa, waarna Jacob Kikkert ons mee nam naar het 

Rijksmuseum om de 7 werken van Barmhartigheid nader te bekijken en te 

bespreken. Jacob was voor het eerst na de verbouwing van het museum weer 

eens in de gelegenheid om deze werken nader te beschouwen. 
 

Het schilderij “De zeven werken van barmhartigheid” is rond 1490-1510 gemaakt 

door de meester van Alkmaar  ( de echte naam van de schilder is niet bekend) Er 

wordt vermoed dat de schilder zichzelf op het derde tafereel “de naakten 

kleeden” heeft uitgebeeld. Het schilderij heeft tijdens de beeldenstorm in 1566 

ernstige beschadigingen opgelopen. Onder de taferelen is een soort versje op 

rijm gemaakt.  
Het schilderij is gemaakt in opdracht van de gasthuisbroederschap van de 

Heilige-Geest en was bestemd voor de St. Laurenskerk in Alkmaar. Het is een 

beeldverhaal over hoe een goed christen hulpbehoevende mensen moet helpen, 

een christelijke geloofsles. 

 

 

 
 

 

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het 

Evangelie van Matteus ( Matteus 25, 35-36).  De 7de: de doden begraven is te 

vinden in het bijbelboek Tobias: begint met de zorg voor de levenden. 

Op elk tafereel komt Christus voor temidden van de groep toeschouwers, 
behalve op de laatste: de gevangenen bezoeken. Daar staat hij aan de rand 

binnen met het kruis en de wereldbol: het laatste oordeel. 

Op het zesde tafereel is het gasthuis te zien, te vergelijken met het 

Pelstergasthuis bij ons in die tijd.  

 

Het schilderij geeft een beeld van een stedelijke samenleving omstreeks 1500. 

Barmhartigheid is het eerste wat aan God wordt toegeschreven., niet  aan de 
mens. 

Leven en laten leven: zijn wij wel zo’n tolerant volk? is het niet meer 

onverschilligheid? 

Dat is een vraag, waar we niet zo maar een antwoord op hebben. 

Een interessante avond, waar ieder van ons nog wel op doordenkt. 

Met dank aan Jacob wordt de avond afgesloten. 
De volgende wijkavond is op 8 april. 

 

Tine de Boer 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werken_van_Barmhartigheid,_Meester_van_Alkmaar_(1504).jpg
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 22 februari 

Eerste zondag 40-dagentijd 
10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Zondag 1 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 8 maart 

10.00 Ds. R.P. Yetsenga 

 

Zondag 15 maart 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 22 maart 

10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande 

 

Zondag 29 maart (Zomertijd!) 

10.00 Palmpasen, dienst in 

Groningen met koor  
10.00 Zondagsschool in Groningen 

Andere activiteiten 
 

Donderdag 19 februari 

20.00 Open avond in de serie 

‘Opstandig’ over mensen die in de 

beeldende kunst en de architectuur 

andere wegen durfden in te slaan, 
ingeleid door kunsthistorica Yvonne 

Hilgenburg 
 

Woensdag 25 februari 

19.30 Quiltgroep 
20.00 Bijbelgesprekskring met zr. Kieft 
 

Vrijdag 27 februari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Woensdag 26 februari 

19.30 Quiltgroep 
 

Vrijdag 28 februari19.30 

Oecumenisch Avondgebed 

in de DorpskerkDinsdag 3 maart 

09.45 Themaochtend 
met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 9 maart 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 11 maart 
19.30 Quiltgroep 

19.30 Redactievergadering 

 

Donderdag 12 maart 

20.00 30+ bij Hendrik Blanksma 

 
Woensdag 18 maart 

20.00 Bijbelgesprekskring met zr. 

Kieft 

 

Dinsdag 17 maart 

20.00 Open avond in de serie 
‘Opstandig’ over componisten die in 

de muziek andere wegen durfden in 

te slaan, ingeleid door  de artistiek 

leider het Noord Nederlands Orkest 

Marcel Mandos 

 

Woensdag 18 maart 
20.00 Bijbelgesprekskring met zr. 

Kieft 

 

Woensdag 25 maart 

19.30 Quiltgroep 

 
Vrijdag 27 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 
door Carola Dahmen op zondag 22 

februari om 15.00 uur in het Witte 

Kerkje: ‘Leven en theologie  

van Dorothee Sölle’. 

Verderop vindt u meer informatie

Doopsgezinde 

Gemeente 
Haren 
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Kerkenraadsvergadering 3 februari 2015 
 

Bij de opening heet de voorzitter br. Toxopeus welkom die gevraagd heeft bij het 
begin van de van de vergadering aanwezig zijn. Br. Toxopeus maakt elk kwartaal 

een lijst waarop hoogtijdagen (verjaardagen, trouwdagen, jubilea) staan vermeld 

en tipt de betreffende wijkcontactpersoon hier aandacht aan te schenken. De 

richtlijnen hiervoor zijn de afgelopen 30 jaar niet gewijzigd. Maar omdat onze 

leden steeds ouder worden, wordt de lijst met hoogtijdagen wel erg lang. Te 

lang: voor februari 13 personen. Dit geeft problemen bij de uitvoering. Op niet 
kroonjaren kan bij ‘tachtigers’ mogelijk volstaan worden met een kaart. De 

afgelopen 3 maanden zijn ook kanselbloemen 

bij verjaardagen ingezet. Er wordt geen 

verschil gemaakt tussen leden en 

belangstellenden. Besloten wordt dat br. 

Toxopeus en zr. Zijlstra (die dit probleem 
onder de aandacht bracht) de richtlijnen zullen 

aanpassen aan de normen van de tijd. 

 

De predikant meldt dat hij vrij veel 

huisbezoeken heeft afgelegd. In Noordwijk 

wonen momenteel maar twee doopsgezinden. 

De maandelijkse bijeenkomsten die worden 
bezocht door circa 12 mensen zijn geanimeerd. 

De predikant en de kerkenraad stellen vast dat 

het niet de taak is van ds. Van der Werf aan deze groep niet-gemeenteleden ook 

pastoraat te verlenen. De bijeenkomst van de kring Paterswolde was zinvol en 

heeft een duidelijke functie. Er komt een dopers thema aan de orde, het 

versterkt de binding met elkaar, de gemeente en de predikant.  
De administrateur, br. Nienhuis licht een aantal financiële punten toe. De 

fysiotherapeuten hebben per 1 januari 2016 de huur van de Vreehof opgezegd. 

Ze zullen de Vreehof waarschijnlijk in april 2015 verlaten. Ze hebben wel voor 

dat jaar (2015) een onderhuurder: M. Karenbeld van de Logopediepraktijk 

Haren, die maar een deel van de ruimtes nodig heeft. Zij laat per 1 september 

2015 weten of ze wil blijven. Of ze blijft zal mede afhangen van de hoogte huur 
en of er een medehuurder wordt gevonden. In de voorjaarsledenvergadering op 

23 april zal een commissie ingesteld worden die zich buigt over de 

toekomstmogelijkheden van de Vreehof. 

 

De jaarrekening 2014 is klaar en zal besproken worden in de financiële 

commissie. De uitnodiging naar de kascommissie voor controle van de boeken 

zal vergezeld gaan van het ‘Stappenplan begeleiding kascommissies’ dat door de 
ADS is opgesteld. Het collecterooster dat tot 1 juli 2015 is ingevuld, krijgt de 

goedkeuring van de kerkenraad. 

 

We blikken kort terug op de diensten van de afgelopen maand. Op 11 januari las 

br. Hoekema de verklaring van de Broederschapsraad voor n.a.v. het geweld in 

Parijs rond ‘Charlie Hebdo’. In zijn preek sprak hij erover dat kwaad met kwaad 
vergelden niets oplost. Vraag is: moeten we dit dan maar gedogen? Ds. Van der 

Werf had het op 18 maart ook over deze zaak. Nu vanuit het perspectief van de 

slachtoffers (o.a. de agente die willens en wetens werd doodgeschoten) en de 
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impact die dit heeft op de nabestaanden. Kan dit zomaar zonder 
verantwoordelijk gehouden voor deze daden? De World Fellowship Day in Assen 

op 25 januari was goed bezocht en de moeite waard. De doopsgezinde gemeente 

Haren stelt graag de kerkruimte beschikbaar voor een volgende World 

Fellowschip Day. In zijn dienst op 1 februari blikte ds. Van der Werf terug op zijn 

(intree)dienst van 10 jaar geleden. Centraal stond daar het stopbord bij het 

station van Auschwitz. Het bord en de rails zijn inmiddels verwijderd. In de loop 
van de tijd kijkt men anders tegen gebeurtenissen in het verleden aan. Ook 

m.b.t. de slavernij, politionele acties e.d. Geschiedenis is een vak apart! 

DG Haren mag dit voorjaar de bestemming bepalen voor de opbrengt van de 

oudpapieractie van de Harense Raad van Kerken. We denken hierbij aan de 

bibliotheek in Burkino Fasso, waarover Jan Jacob Koorn ons meer informatie zal 

verschaffen. Hij heeft daar eerder gewerkt en is er met de kerst drie weken heen 
geweest. Hier zou de helft van het bedrag naar toe kunnen. 

Verder lijkt De Stichting naar school in Haïti een goed doel. Marijke Zaalberg 

heeft daar al drie scholen gesticht die door 1300 kinderen bezocht wordt. (Zie 

website StichtingnaarschoolinHaïti). Belangrijk is dat de lijnen naar deze 

onderwijsprojecten heel kort zijn en het zeker is dat het geld geheel ten goede 

komt aan genoemde doelen. 

Na de verdeling van de kostersdiensten (het aantal kerkenraadsleden en 
daarmee kosters is beperkt) sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Mads Haadsma 

 

Zusterkring, 9 februari 2015   
 

Deze middag waren we ook bijna weer allemaal aanwezig, met z’n achttienen! 

Fijn zo’n grote opkomst, vooral ook voor onze gast, zr. Saakjen van Hoorn. Zij 
nam ons mee naar het kleine eilandje IONA aan de Schotse westkust en vertelde 

over Keltische spiritualiteit. 

Al in de 5e en 6e eeuw verspreiden Kelten, die woonden rond de Zwarte Zee, zich 

over grote delen van Europa en Turkije. Deze reislustige monniken stichtten vele 

Keltische gemeenschappen/kloosters in Europa en Schotland en later Ierland. 

Het Keltische christendom is een geloof van soberheid, geweldloosheid, mildheid 
en met een positieve kijk op het leven en respect voor de natuur. Proberen de 

innerlijke weg te volgen, want God zit in alle mensen.  

Rond 600 richtte de Heilige Columba een geloofs/zendingscentrum op, op Iona. 

Vooral de 8e eeuw is een bloeitijd van studie en kunst , book of Kells.   

Maar in 800 worden veel monnik-dorpen in Ierland en op Iona door de Vikingen 

verwoest. De Noormannen doen invallen en plunderen. 
Rond 1200 trekken Benedictijnse monniken naar Iona en herbouwen de abdij. 

Pas in 1910 wordt de abdijkerk gerestaureerd maar er blijven vele ruïnes. In 

1938 richt ds. MacLeod een oecumenische Iona Community op.  

In 1967 zijn alle restauratiewerkzaamheden voltooid.  

Het Keltische geloof kent vele symbolen, soort mandala’s. De Keltische knoop 

spoort ons hoopvol aan onze weg af te leggen, samen als pelgrims. 

Iona is nu “een plaats vol hoop”. Een religieus centrum. Met duizendtallen 
tegelijk reist men, jaar in jaar uit, naar dit kleine eiland aan de rand van Europa, 

nog geen negen vierkante kilometer groot. Een gewijde pelgrimsplek vol licht en 

schaduw, energie en uitdaging. Een plek van gebed en zingeving, ver van de 

eindeloze drukte van onze dagen. Men mag maximaal drie jaar verblijven op 

Iona, er wonen en meewerken. Vaste bewoners zijn er maar 175.  
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Er is een bundel gemaakt van Iona liederen. Wij zongen hieruit tot slot het veel 
gezongen lied: ”Neem mij aan zoals ik ben…”.  

Dank aan Saakjen voor deze interessante en boeiende middag.  

 

Onze volgende bijeenkomst is op 9 maart a.s. om 14.30u. Dan zal ds. Klaas van 

der Werf ons vertellen over Passie muziek en deze ook laten horen.         

Ria Dijkman-Leutscher 
 

Leven en theologie van Dorothee Sölle 

 

Op zondag 22 februari zal Carola Dahmen in het Witte Kerkje in Haren een lezing 

houden over het leven en de theologie van Dorothee Sölle. Dorothee Sölle was 

een van de meest gelezen theologen van de vorige eeuw. Zij maakte 

christendom en geloof weer geloofwaardig en toegankelijk voor veel mensen die 

de kerk de rug hadden toegekeerd. Daarnaast was ze ook vredesactiviste, 
mystica, dichteres, moeder, geleerde en nog meer. Kortom een boeiende vrouw 

die moeilijk met een paar woorden te beschrijven valt. Door deze veelzijdigheid 

zijn haar boeken nog altijd lezenswaardig en actueel. 

Carola Dahmen zal in haar lezing de wisselwerking tussen haar biografie en het 

theologisch denken laten zien en daarbij ook ingaan  op de rol die de tweede 

wereldoorlog, lijden, politiek verzet en vroomheid in de theologie van Dorothee 
Sölle hebben gespeeld. 

Carola Dahmen is theologe en predikant in Berkenwoude. 

Na de lezing is er koffie en thee en gelegenheid voor vragen en gesprek. 

Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom op zondag 22 februari om 

15.00 uur in het Witte Kerkje, Jachtlaan 11 in Haren.  

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

 
 

 

 

 

 

 

Kolf 

 

De sporten golf en kolf zijn nauw verwant. Kolf werd net als golf gespeeld met 

een slaghout. Bij golf moet het balletje in een hole, bij kolf tegen een paal 

waarvan er twee op de baan stonden. Terwijl er steeds meer golfbanen worden 

aangelegd, verdwenen de kolfbanen geleidelijk. Kolf werd aanvankelijk in de 

open lucht gespeeld, later werden de banen begrensd door schotten  en op den 

duur waren ze overdekt. De kolfbanen hadden een naam. Zo lag er in de 17e 

eeuw bij het Noorderplantsoen in Groningen de kolfbaan “Welgelegen”. De 
straatnamen Kolfstraat en Baanstraat herinneren nog aan die sport. De baan 

“Welgelegen” werd ook wel de “Mennistenbaan “ genoemd omdat er veel 

doopsgezinden speelden. De baan had zelfs het karakter van een doopsgezinde 

sociëteit. 

Dit artikel vond ik ergens en het leek me leuk het aan de vergetelheid te 

onttrekken. 
 

Loek Huizinga 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hendrick_Avercamp,_Kolfspelers_op_het_ijs,_Circa_1625.jpg
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Kerstcollecte 2014 
 
In ons fraaie in kleur uitgegeven Gemeenteblad van december 2014 met het 

mooie rode kaft, hebben wij gevraagd om “levend geld” t.b.v. hoofdzakelijk onze 

zondagsschool. 

De opbrengst overtreft onze verwachtingen. Het totaal van bankbijschrijvingen 

en contanten bedraggt maar liefst € 1045. 

Een dergelijk bedrag hebben we nog nooit eerder opgehaald. Tot dusver spande 
het jaar 2009 de kroon met € 1000,50. 

Allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen met geld en/of arbeid, hartelijk 

dank! 

Er is weer voldoende geld in kas voor de aanschaf  van lesmateriaal, kleine 

cadeautjes met kerst en bij het afscheid in april/mei enz. 

Hopelijk lukt het om de zondagsschoolkinderen ook te betrekken bij het 

jeugdwerk ná het afscheid , dit werk, dat uitgevoerd wordt in GDS verband, 
wordt door de gemeente krachtig ondersteund via een aparte post op de 

begroting. 

 

Doopsgez. Gem. Haren                                           T.Koorn-Gulmans 

inzake het Jeugdfonds                                            P.J.Reidinga, secr-penn. 

te Paterswolde 
Iban nr  NL69RABO 0315810637 

 

 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 
 

18 januari 2015 organisatie Wereldcongres Harrisburg  €   55,70 

1  februari 2015 Opvanghuis Almere    €   54,70 

8  februari 2015 adoptiekinderen     €   40,00  

 

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de 
betreffende doelen worden overgemaakt.    

Adoptieprogramma 

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

54,80. 

De collecte van 11 januari was bestemd voor de adoptiekinderen en bracht €  

68,38 op. 

Mooie bedragen! Voor het tarief basispakket werd voor de maanden oktober t/m 

december 
een bedrag van €  4,35 ingehouden. 

De totaalstand is hiermee gekomen op   €  225,33. 
 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp

http://www.flickr.com/photos/15351325@N02/5400472005
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Verleden en heden….   
Vieren, gedenken en vergeten…. 

Hoe het dorp Leer een stad werd. 
 

De stad Leer viert feest terwijl tegelijkertijd de Mennonietengemeinde  hun 450 

jarig bestaan viert. 
 

Wat heeft de stad Leer te vieren wat voor ons interressant is  en wat is de 

combinatie.   

 

Zoals wij weten was het  eeuwen geleden in ons land  nu bepaald niet 

ongevaarlijk om een andere mening te hebben dan het kerkelijk gezag had 
uitgedacht. We kennen het verhaal van Menno Simons en de postkoets. 

Maar vele  andersdenkenden  hadden dat geluk niet. Zij werden opgepakt, 

gemarteld, aan de schandpaal gezet, verdronken en verbrand.  

   

Hier gebeurde wat eeuwen later weer gebeurt: de mensen namen de benen met 

pak en zak.  Hordes vluchtelingen, oud en jong  zochten  een veilige plek om te 

leven en te zijn. 
Het dorp Leer werd overspoeld door horders in hoofdzaak, mennonieten op 

doorreis naar o.a. Hamburg. Een deel van hen bleef in het dorp Leer, waar ze 

met de kennis die ze hadden en het harde werken dat ze deden, van harte 

welkom waren. Het dorp groeide uit tot een stad en dat, deze hollandse invasie 

werd een belangrijk deel van het geheel wat nu de Stad Leer heet.  

 
Waar herken je dat nu nog aan?  Kijk naar de namen van de inwoners te weten 

de familie Bartels, Cramer, Brons, Smid, Jansen, enz.enz.  

De gemeente Leer viert deze invasie met een groot feest begin julie van dit jaar. 

 

De Mennonitengemeinde Leer had ook iets te vieren. Zij vieren hun jubileum met 

allerlei gezellige en goede  contacten uit het hele land, met als toppunt een 

orgelconcert  op zaterdag de 4e juli  , met als organist Eeuwe Zijlstra.   
 

Zij en wij verheugen ons  en zodra er meer informatie is, komt het in dit blad. 

 

Anneke 
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   Op weg naar  Pasen 2015 
  

  

 Met Hooglied en Johannes… 
 

Kijk mee door de ogen van kunstenaars naar het Hooglied en de teksten 

van Johannes 

en kijk met nieuwe ogen naar het Paasverhaal, zing het hoogste lied, het 

Hooglied! 
Zing het liedje van verlangen en opstaan, van zoeken en (niet) vinden op 

weg naar Pasen. 

Verdiep je samen met anderen in bijbelverhalen over de betekenis van 

Pasen 

en zing ter afwisseling samen liederen bij dit thema. 

Pasen, tijd voor iets nieuws, tijd om op te staan: 
 

 

Dat kan:   zaterdag  14 maart 2014 van 10.00 uur - 16.00 uur. 
Plaats:  Doopsgezinde Kerk; Oude Boteringestr. 33;  050 3123053 

o.l.v.    ds. Ineke Reinhold 
Muzikale leiding: Annejet Bennink en  Harry Schram 
 
Kosten:  5 euro, incl. materiaal, koffie/thee en lunch. 
Opgave en/of contact: Harry Schram, van Beethovenlaan 3, 

3741 HW BAARN, tel. 035 541 7840;  

harry912@tele2.nl 
 
Vermeld bij opgave graag je naam en ’Op weg naar Pasen 
Groningen’. 
 
In verband met de lunch en het aantal zangstemmen graag wel even 
aanmelden!! 
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Jubileum/reünie in DG Feanwâlden 
 

De Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden viert op zondag 14 juni 2015 dat 150 
jaar geleden de eerste steen van ons kerkgebouw is gelegd op 15 juni 1865 door  

ds. H v Calcar. 

Ter gelegenheid hiervan wordt een reunie georganiseerd, voorafgegaan door een  

bijzondere viering. 

 

Alle oudleden, –belangstellenden, -predikanten, lekeprekers en degenen, die in 
ons kerkgebouw in het huwelijk zijn getreden, maar ook andere belangstellenden 

kunnen zich hiervoor opgeven bij de reuniecommissie 

p/a Br Kees Haremaker 

e:  kees@haremaker.nl , 

t:   0511 464816, 

m: 06-53 906756, 
men kan zich ook via de onderstaande link aanmelden op de website van Kees 

Haremaker 

 

http://www.haremaker.nl/index.php/dg-gemeenten/dg-gemeente-

feanwalden/aanmelden-reunie-dgf.html 

 

Het programma van die dag wordt later bekent gemaakt. De aanvang van de 
bijzondere viering is 10.30 uur, ontvangst met koffie/thee is 10.00 uur. 

 

Met br. gr. Kees Haremaker, vz DG Feanwâlden 

 

Vanaf woensdag 18 februari elke dag stiltemoment in 
Stadsklooster 
 

Steeds meer mensen gaan een weekendje naar een klooster om daar 

rust en stilte te vinden. Binnenkort hoef je daarvoor niet meer af te 
dalen naar het zuiden, maar kun je terecht in het Stadsklooster in de 

Lutherse kerk aan de Haddingestraat. Daar vindt vanaf woensdag 18 

februari van maandag tot en met zaterdag tussen 17.30 en 18.00 uur 

een stiltemoment plaats met een korte Bijbeltekst en een gebed. Het 

Stadsklooster is een initiatief van de Protestantse Gemeente Groningen. 

 
Net als in andere kloosters wordt in het Stadsklooster dagelijks een gebed 

uitgesproken, volgens een vast rooster. Er wordt een psalm gelezen of een 

andere korte Bijbeltekst, er is een moment van stilte en ruimte voor gebed en 

meditatie. Bezoekers van het stiltemoment kunnen vanaf 17.00 uur terecht in de 

Lutherse Kerk. Daar worden ze met koffie en thee ontvangen door een gastheer 

of –vrouw. Na afloop is er kort de mogelijkheid om bij te praten.   

 
Het idee voor een stadsklooster ontstond tijdens  een brainstormbijeenkomst 

over de toekomst van de kerk in Groningen eind 2011. Daar bleek dat bij veel 

mensen behoefte bestaat aan een dagelijks moment van bezinning op een vaste 

plek midden in de stad. Het stadsklooster is een aanvulling op de reguliere 

kerkdiensten.  Een stiltemoment duurt niet lang en is laagdrempelig. Mensen 

kunnen er gemakkelijk vanuit hun werk naartoe.  
 

Meer informatie is binnenkort te vinden op www.stadskloostergroningen.nl 

http://www.stadskloostergroningen.nl/
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’RELIGIE EN GEWELD(LOOSHEID)’ 
 

UITNODIGING VOOR HET OPEN HUIS VAN HET DOOPSGEZIND SEMINARIUM   
 

Amsterdam, 10 februari 2015 

Op vrijdag 27 maart 2015 heeft het Doopsgezind Seminarium een OPEN HUIS 

georganiseerd. Het Doopsgezind Seminarium wil belangstellenden kennis laten 

maken met het diverse onderzoek dat aan de VU wordt verricht. Daarnaast zal er 

informatie zijn over studeren aan de VU en is er de gelegenheid om docenten en 
studenten te ontmoeten en van hun werkzaamheden horen.  

 

Het Open Huis heeft als thema ‘Religie en geweld(loosheid)’.  

Onlangs verscheen een nieuw boek van Karen Armstrong getiteld  In naam van 

God. Religie en geweld. Religieuze tradities en het geweldvraagstuk, het blijft 

een explosieve verbintenis. Menselijk geweld (soms religieus gefundeerd) 

verschijnt dagelijks op ons netvlies: aanslagen, slagvelden, verkrachting, 
mishandeling, moord en doodslag. Volgens sommigen is dit het bewijs dat religie 

een problematisch fenomeen is. Welk verband bestaat er tussen religie en 

geweld? Is religie in essentie vreedzaam of juist gewelddadig? Is er in religie 

ruimte voor geweldloosheid? Tijd voor een dopers geluid? 

 

U bent van harte uitgenodigd voor dit Open Huis met een actueel thema. De 
middag is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd  is in de theologiebeoefening 

aan het Doopsgezind Seminarium verbonden aan de VU. Wij laten u graag 

kennismaken! 

 

Het programma in het kort: 

13.30-14.00 uur Ontvangst  
14.00-15.30 uur Presentatie door docenten van het Doopsgezind Seminarium 

rondom thema ‘Religie en geweld(loosheid)’ 

15.30-15.45 uur Korte pauze 

15.45-16.15 uur Iris Speckmann gaat in op de vraag hoe en of vrijzinnige 

theologie een plaats kan hebben aan het Doopsgezind 

Seminarium 

16.15-16.30 uur Besluit, waarna ontmoeting met hapje en drankje 
 

Adres van het gebouw van de Vrije Universiteit:  De Boelelaan 1105, 1081 HV te 

Amsterdam. Het gebouw is op loopafstand van het station Amsterdam Zuid. Het 

Open Huis vindt plaats in de filmzaal van de PThU (eerste verdieping van het VU-

hoofdgebouw). 

 
Opgave (voor 23 maart 2015) : Vera Kok (bureau van de ADS) vera.kok@ads.nl 

Namens docenten en studenten van het Doopsgezind Seminarium,  

 

Alex Noord, rector 

 

  

 



 
 

 

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 

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 

Bankrekeningnr. NL93TRIO0198450664 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente 
Groningen te Groningen 

 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 
9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 
Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Gemeente Groningen.  

 

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

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,  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 
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