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Wat de toekomst brenge mogen... 
door ds. Geert Brüsewitz  

 

 
1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 

 

2 Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij/zij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister 

als ik in de hemel kom! 
 

3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht, ik durfde niet.  

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

4 Waar de weg mij brenge moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar vragen we ons af wat het ons zal brengen. 

Meer van hetzelfde? Nieuwe hoop? Gewoon niet te veel verwachten, dan valt het 

mee.. Als het allemaal in het klein een beetje zo blijft als nu, dan is dat al heel 

wat... Eindelijk die baan, die nieuwe of  enige, grote liefde? Die stageplek, con-
tact met dierbaren, die het contact verbroken hebben? Eindelijk wat meer tijd, 

nu het werk is gedaan, of een nieuwe uitdaging, nu ze me blijkbaar niet (meer) 

nodig hebben? Het maakt uit, bij wat we verwachten,  hoe we in het leven staan. 

Aan het begin, ergens in het midden, of  ergens in het laatste stuk. Altijd hoop-

vol, altijd cynisch, altijd realistisch. Angstig, boos, open, kwetsbaar of als een 

hemelbestormer.  
 

We hebben een bijzonder jaar achter de rug, met heftige gebeurtenissen. Een 

neergestort vliegtuig, gevechten aan de rand van Europa, middeleeuwers ergens 

in het oosten, die een gruwelijk sprookje van duizend en één nacht werkelijkheid 

proberen te maken. In eigen land de overheveling van allerlei zorg naar de ge-

meente, berichten over steeds grotere groepen die aangewezen zijn op de voed-
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selbank. En stukken van onze provincie trillen en scheuren op hun grondvesten. 
Het wordt wel anders voorvoelen we dan met elkaar, maar vaak niet beter, ook 

al klinken de mensen die er over gaan hoopvol en optimistisch.  

 

En nu, in de eerste dagen van dit nieuwe jaar komen de botsingen tussen ver-

schillende werelden dichterbij. Waar we misschien al bang voor waren, maar 

waar we onze ogen nog wat voor wilden sluiten, ook hier wonen mensen soms in 
dezelfde straat, maar in een andere wereld.  

Al die werelden, zo dichtbij en door elkaar, hebben spelregels die reguleren en 

ordenen. Helaas zijn deze regels in een andere wereld in het beste geval zinloos, 

maar als het een beetje tegenzit, reden voor haat en agressie, voor onbegrip en 

doodsangst.  

 
Middenin wat we zo leven, is er dat moment van terugkijken en vooruitzien: Wat 

gaat er gebeuren? Wat verwachten we? Is het hoopvol of niet? Kunnen we er iets 

aan op of af doen? Moeten we er met grote ernst naar kijken, of is het beter om 

er maar om te lachen, van mild kritisch tot diep cynisch. En al naar gelang onze 

behoeftes kiezen we er dan een passende cabaretier bij. Als gelovig mens, groot 

geworden met de verhalen van Oude Verbond en Nieuwe Verbond, van de vraag 

aan Kain waar zijn broeder is tot de gulden regel die Jezus ons voorhield om on-
ze naaste dat te doen wat ook wij zouden willen wedervaren, heb ik moeite met 

het ondergaan van wat zich ontvouwt, en er alleen maar over te kunnen praten, 

piekeren, lachen of zwijgen. De toekomst is toch wat wij maken? waar wij toe 

geroepen zijn? en dan heb ik toch een plan, een ideaal? We zijn toch onderweg 

naar Gods wereld? Dan moet je toch op zijn minst kunnen zien of je een stapje 

verder bent gekomen, om met die kennis dan een volgend stapje te kunnen zet-
ten?  

 

Juist om deze reden had ik altijd moeite met de evergreen Wat de toekomst 

brenge mogen  Dat is toch een lied voor oude mensen? Voor mensen die de 

moed hebben opgegeven? Die het maar overlaten, en letterlijk blindelings door 

het leven gaan?  
En nu, misschien omdat ik zelf ouder word, zie ik ook andere kanten. De kant 

van het vertrouwen. Of de kant van de ellende die mensen kunnen creëren, als 

ze hun lot in eigen handen nemen zonder met anderen rekening te houden. Als 

de eigen hoogmoed een blauwdruk van de toekomst geeft, waarmee met open 

ogen in de richting van de afgrond wordt gerend.  

 

Ergens vind ik nu, aan het begin van een jaar dat zich nog als een Nieuwjaarsrol-
letje moet ontvouwen, terwijl het al brokkelig uit elkaar lijkt te vallen, zo'n lied 

van zoeken, tasten, overgave en onbevangen kind zijn wel mooi. De voorzichtig-

heid, het kinderlijke vertrouwen, de wijsheid waarmee afstand genomen word 

van de eigen kennis, het inzicht in eigen beperktheid.. Laten we het daar maar 

mee doen, het komende jaar weer. Niet te veel willen, niet te ver kijken, niet 

met veel misbaar of geweld, gewoon, in alle rust, opdat we in het geweld van de 
voortschrijdende tijd, oog houden voor die momenten van schoonheid en liefde, 

waarin we de aanwezigheid van de Eeuwige voelen en delen. 

 

Een hemels 2015 toegewenst, hier en nu, in de dagen die komen. 
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Waar het op aankomt   
door Heleen Kieft-van der Sande  

 
 
Het nieuwe jaar is begonnen. Het begin van een nieuw jaar is steeds weer een 

gelegenheid om ons te bezinnen, ons te bezinnen op ons leven, op de tijd waarin 

we leven, op de toekomst en daarmee op onze verantwoordelijkheid.  Waar zijn 

we mee bezig en waar komt het op aan? Waar gaat het eigenlijk om in ons le-

ven? 

Hierbij moet ik denken aan de woorden van de profeet Micha: “Hij heeft u be-
kend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: niet anders 

dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met 

uw God.” (Micha 6:8) 

 

Deze woorden worden gesproken in een tijd waarin het volk Israël bezig is het 

verbond met God te beschadigen. Ze vereren afgoden, bevoordelen de rijke en 
benadelen de arme mensen. Als het volk om die reden wordt aangeklaagd, 

vraagt het wat het moet doen om het weer goed te maken. Ze willen God grote 

en dure offers gaan aanbieden. 

Maar de profeet Micha maakt duidelijk dat voor het herstel van een goede ver-

houding met God iets heel anders nodig is. Waar het om gaat is een verandering 

van hun gedrag en instelling tegenover God en tegenover de mensen. 

Het gaat om niets anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en 
ootmoedig te wandelen met God. Dit is een belangrijke grondhouding van gelo-

ven. 

 

- Het gaat om: “niet anders dan recht te doen”.  

Geloven heeft met recht doen te maken. We worden opgeroepen keuzes te ma-

ken die alles te maken hebben met het zoeken naar gerechtigheid. 
Keuzes die betrekking hebben op het verwerkelijken van goede, rechtvaardige 

verhoudingen in de wereld, waarbij recht gedaan wordt aan medemensen en aan 

de schepping. 

 

- Het gaat om: “getrouwheid lief te hebben”. 

Dit is een typisch joodse uitdrukking. Ons woord ‘loyaliteit’ of ‘solidariteit’ komt 
misschien hierbij het dichtst in de buurt. 

Het gaat om de gezindheid om werkelijk humaan te leven en trouw te zijn aan 

mensen. Daarbij gaat het er niet om of je deze sympathiek vindt. 

Wél of je achter de maskers van mensen hun kwetsbaarheid ziet, achter hun 

schijnbare opgewektheid hun pijn, achter hun onechtheid, hun echtheid. Als dát 

gebeurt, krijgt ieder mens een naam en een gezicht. Misschien begint het wel bij 

de naam van iemand.  
 

Zoals bisschop Muskens het zegt: “Elk mens heeft een naam, het is de tragiek 

van onze samenleving dat mensen van elkaar zijn vervreemd. Ze leven langs 

elkaar heen en geven er de voorkeur aan om elkaars naam niet te kennen.  Als 

je iemands naam weet, komt hij of zij dichterbij. Het wordt moeilijker om afstand 

te nemen.” 
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- Het gaat om: “ootmoedig te wandelen met uw God”. 
Wandelen met God, een prachtige uitdrukking, die op verschillende plaatsen in 

de bijbel voorkomt. Het is een beeld waarin wordt uitgedrukt dat we onze le-

vensweg in verbondenheid met God afleggen. 

 

Wandelen doen we met iemand die ons vertrouwd is, je praat met elkaar of mis-

schien juist niet, zonder woorden is er ook een verborgen contact. Als we met 
God wandelen, stemmen we ons af op Zijn Geest en Zijn Rijk.  

Eigenlijk is dát spiritualiteit. 

 

Recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig te wandelen met God, je zou 

het een grondhouding van ons leven kunnen noemen.  

Veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar. 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten 

 

  

 

Zaterdag 24 januari 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 25 januari 

10.00 uur Broederschapsdag bij 

de Doopsgezinde Gemeente 

in Assen m.m.v. het Doops-
gezind koor 

10.00 uur  Kiezels en Keien in

  Assen  

 

Maandag  26 januari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  27 januari 

14.30 uur  Wijk Vinkhuizen 

Woensdag  28 januari 

19.30 uur  Wijk Paddepoel 

Donderdag  29 januari 

20.00 uur  Broederkring 

Vrijdag  30 januari 
Benefietmaaltijd voor de Doperse Dis 

Zaterdag 31 januari 

Geen openstelling kerk 

 

Zondag 1 februari  

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 
 

Maandag  2 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag   3 februari 

10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 
Donderdag  5 februari 

14.30 uur  Bijeenkomst 

Paterswoldseweg                      

19.30-21.00 uur Cursus 

Aangeraakt door de Eeuwige  

Zaterdag  7 februari 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 8 februari 

10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag  9 februari 
19.30 uur Doopsgezind koor 

19.30 uur  Lezing in de Remon-

strantse kerk 

 

Dinsdag   10 februari 

18.00 uur  Mennomaaltijd 

19.45-21.30 Natafelen- 
Gesprekskring over zin, geloof 

en praktisch handelen 

Woensdag 11 februari 

Redactievergadering 

Zaterdag 14 februari 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  
Zondag 15 februari 

10.00 uur Dienst in Haren  

Ds K. v.d. Werf 

 

Maandag  16 februari 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  17 februari 

14.30 uur  Wijk Vinkhuizen 

17.45 uur  Doperse Dis 

Woensdag  18 februari 

18.00 uur  Maaltijd en  

vastenmeditatie 
Donderdag  19 februari 

19.30-21.00 uur Cursus Aangeraakt 

door de Eeuwige 

Zaterdag 21 februari 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 22 februari 
10.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 

1e  dienst 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 

18.00 uur  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 dienst in de 40-dagen tijd 
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In memoriam Hindrik Daniël de Jonge 
 
Omringd door familie en in zijn vertrouwde omgeving is op woensdag 19 novem-

ber overleden br. Hindrik Daniël de Jonge in de leeftijd van 91 jaar.  De uitvaart 

vond in familiekring plaats in het Yarden crematorium in Groningen. Hindrik Da-

niël de Jonge werd op 7 oktober 1923 geboren in de Radijsstraat in Groningen. 
Hij groeide op een harmonieus en warm gezin. Er kwamen nog zusje, zeven jaar 

later. 

 

Na de lagere school gaat Hindrik naar de HBS. Op het moment dat hij die deur 

achter zich dicht trekt, is Nederland in oorlog. Inmiddels had hij Trijn van der 

Werf leren kennen. Zijn eerste grote liefde. De studie geneeskunde die hij wilde 
beginnen, werd doorkruist door de gedwongen Arbeidseinzats in de oorlogsindu-

strie van Nazi-Duitsland. Jonge mannen werden jaargangsgewijs opgeroepen. In 

1942 wordt Henk naar de omgeving Bremen gestuurd voor dwangarbeid in de 

Duitse fabrieken. Zijn ouders blijven in angst achter. Zij horen iedere nacht het 

monotoon gezoem van de geallieerde bommenwerpers hoorden, die over het 

Groningerland naar Noord-Duitsland vlogen met hun bommen, en vrezen het 

ergste. Hindrik heeft in al die jaren nauwelijks iets losgelaten over zijn tijd als 
dwangarbeider. Te pijnlijk misschien. Hij wilde wel vertellen dat hij daar met een 

hele groep Franse jongens zat.  Een Frans versje was hem bijgebleven uit die 

tijd. Hij wist het nog steeds te zingen.  

 

Begin april 1945 kwam hij terug uit Duitsland. Op een fiets die hij had meege-

nomen, waarschijnlijk zonder toestemming van de mogelijk rechtmatige eigenaar 
af te wachten. De stad Groningen was nog niet bevrijd, toen hij daar op de fiets 

aankwam.  Hij vond zijn Trijn. Begon zijn studie geneeskunde, zo goed en kwaad 

als het ging in die naoorlogse dagen. Na zijn studie begon hij een huisarsten-

praktijk in de Moesstraat. In 1954 trouwde hij met zijn jeugdliefde. Het gezin 

werd verrijkt met een dochter: Hetty. Na een aantal jaren werd door hem een 

nieuwe praktijk gebouwd aan de Acacialaan. 
 

In die jaren was een huisarts altijd paraat. Hindrik de Jonge was er zo een. De 

praktijk was zijn leven. De weekenddiensten hoorden erbij. Behalve die op zater-

dagavond. De jongelui die op die momenten een dokter nodig hadden, vaak na 

een voor hun te feestelijke avond,  hij kende ze niet. Hij was een huisdokter van 

de oude stempel. Hij wilde zijn patiënten kennen. Maakte tijd voor ze en was als 

het zo uitkwam ook maatschappelijk werker. Zijn vrouw Trijn functioneerde vaak 
als achterwacht. 

 

De spaarzame vrije tijd werd gevuld met paardrijden, een liefhebberij van Hin-

drik. Ook Trijn  en dochter Hetty werd meegevoerd in de liefhebberij van haar 

vader.  Talloos zullen de ritjes zijn geweest naar Vries, waar zijn paard stond ge-

stald. Er waren ook de korte vakanties en de reizen naar het buitenland, en dan 
kwamen ze terug met de meest mooie cadeautjes voor alles en iedereen. Rond 

de Kerstdagen kwam de hele familie elkaar bij zijn zus Rie. Zijn vader overleed in 

1975. Moeder overleed in 1991.  Trouw waren er de bijna dagelijkse bezoekjes 

aan zijn moeder, nadat zijn vader was overleden, ’s middags, zo tegen vijf uur, 

na zijn werk. 
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In de dertig jaar dat hij huisarts was in Selwerd en omgeving moet hij talloze 
visites hebben afgelegd en vele kinderen hebben gehaald. Toen hij op 67 jaar 

afscheid nam waren er vele honderden die ‘hun’ dokter de hand wilden drukken. 

Het was tekenend voor de waardering van de patiënten voor hun bevlogen en 

betrokken huisarts. 

 

Maar er was ook groot verdriet: zijn vrouw Trijn overleed in 1980.  Na moeilijke 
jaren ontstaat nieuw levensgeluk met  Anna Schieving-Hopster in1985. Goede 

jaren samen volgen. Eerst is er nog de dokterspraktijk. De jaren daarna vullen 

zich met reizen, vakanties, familiebezoek, de caravan aan Sint Maartenszee en 

de wandelingen langs het strand, de goede gesprekken met deze en gene, en 

elke avond als het weer het toeliet,  een stukje fietsen.  

 
Dan komt de dag dat het opvalt dat Henk, in plaats van vlug en vooraan te zijn, 

als hij samen met familie of vrienden onderweg is, dat hij achterblijft. Het fietsen 

wordt onzeker. Het blijkt de ziekte van Parkinson die zich openbaart. Het wordt 

het begin van een moeilijke tijd.  Voor Hindrik, die niet alleen worstelde hij met 

zijn ziekte, maar ook door het overlijden van dochter Hetty. Ook Anna valt  het 

zwaar.  Zij wordt in die tijd  steeds meer op liefdevolle wijze zijn baken, zijn 

houvast. Zij weet zich daarin gesteund door haar drie kinderen en kleinkinderen. 
Kinderen en kleinkinderen die Hindrik heel dierbaar zijn geworden en waar hij 

met trots en genegenheid over spreekt. Er was genoeg liefde om elkaar vast te 

houden en toch los te laten. 

 

In een tijd dat geloof en kerk voor veel mensen aan betekenis heeft verloren, is 

Henk altijd lid gebleven van die doopsgezinde gemeente aan de Oude Boteringe-
straat, waar hij ooit, ik meen in de vijftiger jaren, belijdenis heeft gedaan van 

zijn geloven. Het tekent zijn trouw en betrouwbaarheid dat hij al die jaren aan 

deze geloofsgemeenschap verbonden is gebleven. De tijd waarin hij sterk be-

trokken was bij die doopsgezinde kerk ging over in een tijd dat hij er voorname-

lijk nog maar eens in het jaar met de Kerstviering werd gezien. Ook dat is goed. 

Zoals een mens verandert gedurende zijn leven, zo verandert ook de wijze waar-
op je de betekenis van geloven ervaart.  

 

Over wat er  op dat gebied in hemzelf omging,  over zijn  binnenwereld als mens, 

daar sprak hij niet zo over. Misschien ook wel omdat de taal van de binnenwereld 

van een mens, niet spreekt over wat  concreet kan worden gezien maar een taal 

is aftast, die de hoop voedt, zich verwondert over het mysterie van het leven, èn 

van de dood. Een leven lang. 
 

Als lang leven verandert in lijden, dan komt de dood als een vriend. Die vriend 

kwam woensdag 19 november. In alle rust nam hij Hindrik weg. We lazen bij zijn 

afscheid de woorden uit Psalm  131. Het was goed. Mag dat tot troost zijn voor 

allen die hem dierbaar waren. 
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DoReCafé 
Levenskunst 

Hoe wordt je leven zinvol? Hoe te leven? Hoe om te gaan met breuken en ver-

lies? Hoe kan religieuze inspiratie bijdragen aan goed leven en samenleven? 
Hoe ga je om met eindigheid, vriendschap, liefde en trouw? Of religieuze into-

lerantie 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. 

 
Dit voorjaar sluit ons DoReCafé aan bij het jaarthema ‘Levenskunst’ van de Re-

monstrantse Broederschap. Met vier bijeenkomsten over de persoonlijke om-

gang met kwetsbaarheid, de waarde van ouder worden voor onze hele sa-

menleving, wat er te leren valt van Dietrich Bonhoeffer als de wereld ten prooi 

valt aan intolerantie en geweld, en de geloofskracht van de chassidische le-
vensvreugde bij Hendrik Werkman zoeken we nadrukkelijk naar een verbinding 

tussen levenskunst en de kunst van het geloven 

 

De eerste avond is op maandagavond 16 februari  

aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur 

Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 
 

Foeke Knoppers spreekt dan over  

De levenskunst van Dietrich Bonhoeffer  

 

Het christendom dat door de Duitse predikant en ver-

zetsman Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) omhelsd 

werd, is wel eens gekarakteriseerd als een aristocratisch christendom. 
Bonhoeffers veroordeling van de domheid in de tekst  ‘Na tien jaar’ van de 
jaarwisseling 1942/1943 (‘Domheid is een gevaarlijker vijand van  het  goede  
dan  slechtheid’)  heeft  hier in ieder geval trekken van. Dit geldt ook voor zijn 
beschrijving van het ‘meerdimensionaal-polyfoon leven’ (‘het met meerdere 
dingen tegelijk leven’), dat hij als een gave van Gods Geest ziet. Wat kan de 
betekenis zijn van deze ‘aristocratische’ levenskunst als wij de verantwoordelijk-
heid voor onze wereld serieus willen nemen? Dit is het vertrekpunt voor een 
verkenning van Bonhoeffers levenskunst. 

 

Ds. Foeke Knoppers is predikant van de Remonstrantse Gemeente Twente. Voor 

de serie Goddeeltjes schreef hij onlangs het boekje over de Geest. 
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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 samenko-

men 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 moei-

te en strijd. Juist in deze tijd valt op hoezeer ons 

mens-zijn getekend wordt door  eigen ervaring ener-

zijds 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 god-

verlatenheid. 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 on-

der 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 na-

tuurlijk zeer op prijs! 

 

Ds. Geert Brüsewitz en Ds. Jacob Kikkert 

  
 
 

Afscheidsfeestje 
 

Beste broeders en zusters, 

 
Na een aantal jaren in de gemeente hebben rondgelopen is het tijd om mijn 

vleugels uit te slaan. Eigenlijk is het daar nog lang niet tijd voor, maar ik ben 

nou eenmaal verloofd en ga in mei trouwen met mijn lieve Sabrina Derksen in 

Winnipeg en dan blijf ik daar ook maar meteen. Het plan is dat ik eind maart be-

gin april ga verhuizen naar Winnipeg in Canada.  
 

Daarom geef ik op 21 maart een, hoop ik, gezellig afscheidsfeestje / pre-
bruiloftsreceptie in de Mennozaal in de doopsgezinde kerk aan de Oude Boterin-

straat 33 in Groningen. De receptie is van 20:00 uur tot 22:00 uur en daarna 

zetten we de muziek een tandje hoger. 

 

Voor de catering wil ik graag weten hoeveel mensen er komen dan kan ik zorgen 

voor genoeg hapjes en drankjes. Presentjes zijn absoluut niet noodzakelijk maar 
wel leuk, enveloppen kan ik, praktisch gezien, het gemakkelijkst meenemen in 

het vliegtuig. Voor opgave en vragen kunt u terecht bij: 

 

Elisabeth de Graaf, tel 06 201 610 72,  

e-mail elisabeth_de_graaf@hotmail.com 

Peter Gnodde, tel 06 424 53248,  

e-mail peter@gnodde.org 
 

Met broederlijke groet,  

Onno de Graaf 

 

Lieve mensen, 
Wie het heeft bedacht hoef ik niet te weten maar het was ontzettend leuk om 

voor mijn 65ste verjaardag zoveel post, mails en persoonlijke felicitaties te krij-

gen. Het gaf me een heel warm gevoel. 
 

Allemaal heel erg bedankt. 

 

Hartelijke groet 

Siets Koopman 

mailto:elisabeth_de_graaf@hotmail.com
mailto:peter@gnodde.org
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 6 januari  
 
Om half zeven werd gestart met een presentatie van de commissie ‘toekomst 

Gasthuis’. Aanwezig hierbij waren de leden van de commissie Toekomst van het 

Gasthuis, het Gasthuisbestuur en de Kerkenraad. Er werd een gedegen rapport 

gepresenteerd. Een aantal vragen en suggesties volgden. N.a.v. deze presentatie 

zal het Gasthuisbestuur een besluit kunnen nemen en kan het gepresenteerd 

worden in de ledenvergadering. 
 

Hierna werd om ca. half acht de Kerkenraadsvergadering geopend door zr  Nyn-

ke de Graaf met het gedicht de drie Koningen (uit de Karavaan van Bertus Aaf-

jes). 

We keken terug op de afgelopen maand en iedereen heeft deze tijd als positief 

ervaren. Het waren dynamische activiteiten (opening nieuwe deuren, St. Pan-

nenkoek,  Kerst en Oud en Nieuw vieringen) en het geeft ons allen nieuwe ener-
gie. 

 

De kerkenraad is akkoord gegaan met de voorgestelde kandidaten voor de Be-

heerraad en ook is afgesproken met de beide predikanten dat de agenda van de 

kerkenraadsvergadering zo ingedeeld wordt dat zij slechts een deel van de ver-

gadering bij hoeven te wonen. 
Aangezien br Onno de Graaf het land binnenkort gaat verlaten wordt er ook na-

gedacht over de invulling van zijn plek. 

De voorbereidingscommissie Waarderend Gemeente Opbouw is compleet en het 

eerste overleg is in januari. 

 

Hierna wordt de stand van zaken van het kerkgebouw nog besproken. De aan-
passingen in de keuken zullen in januari gedaan worden en ook de aanpassingen 

van de Diaconie beginnen vorm te krijgen. 

Er zal aandacht geschonken worden aan het geluid en in het Gemeenteblad zal 

een stukje komen te staan met informatie hoe en waar alles in de kerk goed ge-

hoord kan worden. 

 

Namens de Kerkenraad, 
Jantien Groeneveld 

 

 

Van de kerkmeester 
 

Er is onderzoek gedaan naar de akoestiek in de kerk en de werking van de ge-

luidsinstallatie. De akoestiek heeft alles te maken met hoe de kerk gebouwd is: 

rond gewelf, de kraken, de plaats van het orgel en de achterwand met panelen; 
een mogelijke verbetering zou het plaatsen van velours gordijnen voor de kraken 

kunnen zijn maar daarmee wordt het  karakter van de kerk geweld aan gedaan 

en verliest men alle licht door de ramen in de kraken en is derhalve geen optie. 

 

De combinatie van de huidige geluidsinstallatie, de ringleiding en het gebruik 

kunnen maken van koptelefoons levert een acceptabel ‘horen’ op mits men op de 
goede plaats zit en dat zijn met name de stoelen van de eerste 4 rijen en daar-

van dan weer de eerste 4 stoelen links en rechts van het gangpad, hetgeen met 
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in achtneming van de kerkenraad-plaatsen 28 zitplaatsen oplevert, waar het 
goed ‘horen’ is; deze stoelen zullen voor de herkenbaarheid eerdaags voorzien 

worden van een rode band om de armleuningen. 

 

Op dit moment zijn er 5 koptelefoons beschikbaar maar mocht dit te weinig blij-

ken dan kunnen er nog 5 extra aangeschaft worden; de kritiek dat de geluids-

boxen niet de meest elegante interieuronderdelen zijn wordt onderschreven door 
de kerkenraad maar vervanging is vanwege het prijskaartje niet aan de orde te-

meer daar de installatie nog geen 3 jaar geleden gerenoveerd en up-to-date ge-

maakt is. 

 

In nauwe samenwerking met de beheerraad is besloten om te kijken naar aan-

passing/ verbouw van de diaconie zodat in het voorste gedeelte een werkkamer 
voor de predikanten gerealiseerd kan worden die rollator/ rolstoel-toegankelijk 

is; voor een plan daartoe is Hesther Buunk aangezocht die ook de restyling van 

het voorportaal vorm gegeven heeft. 

 

 

Wanneer het financieel haalbaar is zou het plan voor de bouwvak gerealiseerd 

kunnen zijn evenals de verbouw van de toiletten en het inrichten van een koffie-
hoek; dit tezamen met het ‘opknappen’ op korte termijn van de k.r.-kamer in 

eigen beheer en de herinrichting van de keuken met nieuwe apparatuur maakt 

dat alle ruimtes bedoeld voor het ‘kerkelijk werk’ weer helemaal van deze tijd 

zijn. 

 

Tot slot nog een oproep i.v.m. veiligheid: de mensen die het ‘overkomt’ en aan-
gaat herkennen ‘onveilige’ situaties het beste (denk aan b.v. het missen van 

trapleuningen of deuren die verkeerd draaien), schroom niet en meldt dat bij de 

koster of bij ondergetekende zodat we daar op korte termijn iets aan kunnen 

doen want beiden huldigen het standpunt dat veiligheid voor alles moet gaan! 

 

Vriendelijke groet, 
Gertjan Hakkaart 

 

 

 

 

Verslag najaarsledenvergadering 20 november 2014 
 

Br. Jan Cees Noord heet alle aanwezigen (42 leden en belangstellenden)  van 
harte welkom en opent de vergadering.  

 

Br. Alex van`t Zand leest als opening een aantal teksten (van Okke Jager) uit 

een boek van Herman Hein, ter herinnering aan 200 jaar ADS.  Over de Teijlers-

gang in Haarlem. De teksten gaan over metaforen: Het anders zien van iets , 

beeldspraak. Dit zorgt voor verwarring en daarmee voor verrijking.  Verbeelding 

werkt ontregelend, zet ons op het andere been en geeft daardoor nieuw perspec-
tief.  Dit past  bij de agenda onderwerpen van vanavond en bij het proces waarin 

de gemeente zit op zoek naar vernieuwing, verandering. 
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Eerst staan de financiën op de agenda.   
Na onderzoek van de diaconie jaarrekening 2013, door brs. Andre Weening, Pie-

ter Westra en Rudy van Kalker, is gebleken dat er geen hiaten zitten in financiële 

middelen van de Diaconie in 2013,  maar dat de onduidelijkheden voortkomen 

uit een niet goed opgestelde jaarrekening en balans. De ledenvergadering keurt 

de jaarrekening Diaconie 2013 alsnog goed en verleent de penningmeester de-

charge.  
De begrotingen voor 2015 worden stuk voor stuk besproken: Diaconie, Beheer-

fonds en Kerkenfonds. Ze worden allemaal goedgekeurd.  

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

leden te handhaven op 2% van het verzamelinkomen, met een minimum van 85 

euro (dit zijn de minimale geraamde kosten die de gemeente heeft per lid);  de 

minimum bijdrage voor belangstellenden blijft 65 euro.  
 

Daarna volgen afscheid en benoemingen:  

Br. Jan Cees Noord dankt zr. Janny de Weijs voor het vele werk wat zij de afge-

lopen 6 jaar heeft gedaan binnen de Beheerraad. Zij heeft ook mede het beleid 

uitgezet voor de langere termijn en de gemeente meer bewust gemaakt hoe om 

te gaan met het geld.  Zr. de Weijs blijft in het bestuur van het Mennofund. Zr. 

de Weijs dankt de gemeente en met name de leden van de beheerraad , een fij-
ne club mensen. Br. Pieter Westra neemt voorlopig de boekhouding op zich. 

Br. Gerrit Koopmans en zr Heleen van Til zijn voor een derde termijn benoemd in 

de diaconie. De ledenvergadering gaat akkoord met applaus. 

Momenteel is er dus een vacature in de beheerraad.  Bij de voorjaarsleden-

vergadering 2015 zullen ook nieuwe leden voor de financiële commissie benoemd 

moeten worden. Oproep aan leden om zich hiervoor beschikbaat te stellen.  
 

Voornemens voor 2015: 

 

1. Waarderend gemeente-opbouw 

In het voorjaar wil de KR graag in gesprek met alle groepen, commissies, leden 

over de toekomst van de gemeente;  Hoe zijn en blijven wij een vitale gemeen-
te? Wat vinden wij dat er toe doet? Wat inspireert ons? Wat gaat er goed? Wat is 

daarvoor nodig? En: wat zou nog beter kunnen en welke middelen staan ons op 

kortere en langere termijn ter beschikking? 

Dat is (de methode van) Waarderend Gemeenteopbouw.  Tijdens de bezinnings-

dag heeft de KR hier ook mee gewerkt, onder begeleiding van ds. Marion Brug-

gen. Ook bij het Gasthuis is deze methode gebruikt en dit is een `heel enthou-

siast gebeuren` geweest. Wordt vervolgd. 
 

2. Extern onderzoek financiën 

De KR stelt voor een externe instantie (ADS  dan wel JETHRO) opdracht te geven 

een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden binnen het beheerfonds én 

het kerkenfonds om de uitgaven te verminderen en/of de inkomsten te verhogen 

met als doel over enkele jaren (lees: 2017) een nagenoeg sluitende begroting te 
realiseren. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook de bezittingen van de beheerraad 

in dit onderzoek worden betrokken. Belangrijk aandachtspunt is dat er uiteinde-

lijk meerdere, realistische scenario’s worden uitgewerkt, die aan de ledenverga-

dering ( waarschijnlijk voorjaar 2015) kunnen worden gepresenteerd.   
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3. Collectebonnen 
De KR stelt voor de collectebonnen weer in te voeren. Hierover wordt  in het 

Gemeenteblad nog meer uitleg gegeven. 

 

De ledenvergadering gaat akkoord met alle drie de voornemens. 

 

Tot slot worden de stukken voor de BV kort doorgenomen (o.a. proponent schap 
zr. Yvette Krol,  start discussie over het ADS beleid op middellange termijn a.h.v.  

de notitie `Geloofwaardig zijn; Wie zijn wij en waar staan wij voor).  

 

Sjoukje Benedictus,  

notulist 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Doopsgezind Jaarboekje 2015 

 
Binnenkort verschijnt het jaarboekje 2015 van de ADS met o.a. informatie over 

adressen, namen en nummers van de ADS en van de doopsgezinde gemeenten, 
instellingen, etc.  

 

De prijs van het boekje is € 10; als u hiervoor belangstelling heeft kunt u een 

exemplaar bestellen via ondergetekende.   

U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekening nr.  

NL93 TRIO 0198 4506 64 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Groningen 
o.v.v. DG jaarboekje 2015. 

 

Tiny Spanjer, 050 5776983/tin.spanjer@planet.nl 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 25 januari  
Wereldbroederschapsdag 

10.15 Regionale dienst in Assen met 

ds. Kikkert, ds. Hoekema en koor 

10.15 Zondagsschool ook in Assen 

 
Zondag 1 februari 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 8 februari 

10.00 Ds. Y. Krol 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 15 februari 

10.00 Dienst met koor en gemeente 

Groningen in Haren, 

ds. K. van der Werf 

 

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 

 
Andere activiteiten 
 

Woensdag 21 januari 

20.00 Bijbelgesprekskring  
met zr. Kieft 

 

 

 

 

 
 

Woensdag 28 januari 

19.30 Quiltgroep 

 

Vrijdag 30 januari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 3 februari 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Maandag 9 februari 

14.30 Zusterkring 

 

Woensdag 11 februari 

19.30 Quiltgroep 

19.30 Redactievergadering 
 

Woensdag 18 februari 

20.00 Bijbelgesprekskring  

met zr. Kieft 

 

Donderdag 19 februari 
20.00 Open lezing 

Zie artikel verderop 

 

Woensdag 25 februari 

19.30 Quiltgroep 

 
Vrijdag 27 februari 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
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Kerkenraadsvergadering 6 januari 2015 
 

Na een geanimeerde terugblik op de kerstavonddienst opent de voorzitter zr. 

Salomons de vergadering. Verder zijn aanwezig br. Nienhuis (administrateur), 
zr. Haadsma (secretaris) en ds. Van der Werf. De agenda wordt vastgesteld en 

de notulen van december worden goedgekeurd. N.a.v. de notulen meldt br. 

Nienhuis dat hij inmiddels de WA- en ongevallenverzekering heeft opgezegd 

omdat de ADS bij Donatus een collectieve aansprakelijkheidsverzekering heeft 

afgesloten.  

 

De predikant heeft een drukke periode achter de rug. Naast de bijeenkomsten 
in de kersttijd heeft hij de nodige huisbezoeken afgelegd. Met br. Haadsma 

heeft hij zijn preekbeurten voor 2016 vastgesteld. Br. Haadsma zal gastpredi-

kanten voor de overige diensten vragen. In 2015 zijn enkele gastpredikanten 

verhinderd, de gaten zijn inmiddels opgevuld; dit actuele rooster komt op on-

ze website (www.dgharen.doopsgezind.nl).  

 
Het is nog niet duidelijk of en zo ja wanneer de fysiotherapeuten de Vreehof 

verlaten. Br. Nienhuis en zr. Haadsma zullen actie ondernemen om hierover 

meer helderheid te krijgen. In de kerkenraadsvergadering van februari kan 

dan worden bepaald hoe verder te gaan. Het is in dit stadium nog iets te vroeg 

een commissie de toekomstmogelijkheden van de Vreehof te laten onder-

zoeken. 

Er is een collecterooster voor het eerste kwartaal van 2015. Naast de ADS- 
collecten, kunnen eigen doelen ingebracht worden.  

 

Dan volgt de terugblik op diensten en bijeenkomsten in december. Er is in die 

korte periode veel gebeurd. Op 7 december preekte ds. Van der Werf over 

drones en Biliam (die het hier zonder moest doen, maar meldde dat er een 

ster zal opgaan). De Adventsvering op 16 december was goed verzorgd door 
de zusterkring en de sfeer was goed. Voor de gezinskerstviering op 21 decem-

ber was de belangstelling groot. Een prima concept dat goed aansluit bij de 

huidige generatie kinderen. Soms wat rommelig, maar dat kan in een dergelij-

ke dienst. Bij de kerstavonddienst waren onverwacht veel bezoekers (meer 

dan het aantal leden en belangstellenden van onze gemeente). In de dienst 

waarin het koor met begeleiding van piano en fluiten het ‘Klein Kerstoratorium’ 
ten gehore bracht, was de betrokkenheid groot omdat ook de gemeente hierin 

een aandeel had. Daarnaast konden ook de bekende kerstliederen worden ge-

zongen. Fijn dat br. De Vries het koor nog bedankte namens de gemeente. De 

Nieuwjaarsdienst op 4 januari met ds. Van der Werf stond in het teken van 

tradities met oud en nieuw en het verwachten van de Messias in de joodse 

traditie.  

 
De ingekomen post en de activiteiten in januari worden doorgenomen en waar 

nodig geregeld.  

Onze gemeente is aan de beurt weer een project aan te dragen voor de op-

brengst van de oud-papieractie van de Raad van Kerken. Over enkele pro-

jecten zullen we nadere informatie inwinnen, voordat we deze voorleggen aan 

de gemeente. 
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Na de verdeling van de huishoudelijke taken en de rondvraag sluit de voorzit-

ter om 21.30 de vergadering.  

 
Mads Haadsma 

 

 

Open avonden 
 

Ook in 2015 worden een aantal open avonden georganiseerd voor belangstellen-

den in Haren en omstreken. 

Soms hebben deze bijeenkomsten, die al jaren worden gehouden een gezamen-
lijk thema, soms ook niet. 

Meestal beweegt de inhoud van de avonden zich op het snijvlak van geloof en 

samenleving, soms ook op het snijvlak van filosofie en samenleving. 

 

Dit jaar is gekozen voor het thema: Opstandig. 
 

In de geschiedenis zijn er steeds weer groepen mensen op verschillende terrei-

nen in opstand gekomen tegen het bestaande, de bestaande orde, de bestaande 

hegemonie. 
Dat kan op het terrein van godsdienst, op het terrein van kunsten, op het terrein 

van politiek en in het denken. Steeds waren er mensen die het lef hadden om 

het anders te doen, soms met gevaar van leven. 

 

Dit jaar hebben wij kunsthistorica Yvonne Hilgenburg uitgenodigd om iets te ver-

tellen en te laten zien van diegenen die in de beeldende kunst en de architectuur 
andere wegen in durfden te slaan. Waarom deden zij dat: was dat de politiek 

maatschappelijke situatie waarin zij verkeerden of was dat een ontwikkeling in 

het religieus-filosofisch denken. Iets daarvan hopen we te horen en te zien? Zij 

komt bij ons op 19 februari. 

 

Marcel Mandos is artistiek leider en programmeur van het Noord Nederlands Or-
kest (NNO) Hij is bereid om op 17 februari ons wat vertellen en te laten horen 

over muziek die een grote verandering betekende van de muziek tot nog toe. 

Mandos is musicoloog en is bereid om zijn kennis te delen met de aanwezigen op 

deze avond. Om een paar componisten te noemen: Beethoven, Haydn, Wagner 

en Strawinsky. Een paar kenmerkende werken van deze genoemden wil hij laten 

horen. Wat was hun gedachtewereld om nieuwe klanken te ontwerpen. 

 
We hebben professor Piet Visser, emeritus hoogleraar aan de UVA en de VU in de 

geschiedenis der Doopsgezinden gevraagd om op 16 april iets te vertellen over 

de achtergronden van die wonderlijke godsdienstige bewegingen tijdens de tijd 

van de Reformatie. Luther en Calvijn zijn wel bekend, maar er waren nog heel 

andere bewegingen. Daaronder ook de Doopsgezinden. 

 
We proberen nog een vierde avond tot stand te brengen. 
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Programma:  
 

19 februari (donderdag) Drs Yvonne Hilgenkamp uit Amsterdam 
17 maart (dinsdag) Marcel Mandos uit Groningen 

16 april (donderdag) Prof. Piet Visser uit Zaandam 

 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Toegang is vrij. 

 

Plaats: het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente te Haren,  

Nieuwe Stationsweg 1A te Haren 
 

info@dgharen.doopsgezind.nl 

www.dgharen.doopsgezind.nl 

 

 

 
 

  

Zusterkring, 12 januari 2015 
 

Zoals gebruikelijk de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar: ”onze eigen in-

breng”. We waren met negentien zusters, op één na dus allemaal! Fijn zo’n goe-

de opkomst. We wensten elkaar veel heil en zegen in dit pas begonnen jaar. On-

danks de vreselijke aanslagen en gebeurtenissen in Parijs, en elders in de we-
reld, mogen we de hoop niet verliezen. 

 

Gerbrig las uit de nieuwsbrief “Doopsgezind Nu” de bijdrage voor, van dhr. Henk 

Stenvers, secretaris van de broederschapsraad. Doopsgezinden staan voor het 

recht op persoonlijke geloofs- en gewetensvrijheid. Respect voor de ander en zijn 

overtuigingen. Vrijheid van geloof en geweten betekent ook de ander daarin met 
respect vrij te laten.  

 

Aly las een column van Leo Blokhuis over kerst. Kerst van vrede, vergeving en 

geen haat! Want met haat tref je niet alleen de ander, maar de haat vernielt ook 

jezelf. Zo kwamen er allerlei verhalen en gedichten ter sprake. Al gauw waren we 

druk in gesprek en deelden we samen allerlei onderwerpen. Mooi om te horen 

wat ons bezighoudt en aanspreekt, en ook wat ons bindt. 
Altijd weer een bijzondere middag. 

 

Onze volgende bijeenkomst is 9 februari 14.30u. Dan zal zr. Saakjen van Hoorn 

ons vertellen over Keltische spirualiteit. (Iona). Graag tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 
     

 

 

mailto:info@dgharen.doopsgezind.nl
http://www.dgharen.doopsgezind.nl/
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Verslag adventsavond op 16 december 2014 
 

De Zusterkring verzorgde ook dit jaar de adventsavond voor de gemeente. In 

een mooie gevulde en versierde kerk, waar ook de kerstboom al weer stond vond 
de viering plaats. Het thema was dit jaar “Op weg zijn”. Voor de liturgie werd 

dankbaar gebruik gemaakt van De Brief van de LFDZ. Een prachtig gedicht van 

Ivo de Wijs en een lied van Claudia de Breij, Troost voor onderweg: “Mag ik dan 

bij jou schuilen”. 

 

Het alom bekende spel ‘Ik ga op reis en neem mee…’ werd aangehaald, waarbij 

opgemerkt, dat het niet om de hoeveelheid gaat die je mee neemt op reis want  
“Met hoeveel overbodigs maken we ons leven stuk 

Er is zo weinig nodig voor echt en diep geluk..” 

 

Het niet voor ieder bekende verhaal van de vierde wijze, die heel lang op weg is 

geweest paste ook in dit thema. 

Dominee Klaas van der Werf deed de overdenking en Matty Niemeijer speelde 
verschillende stukken op het orgel en begeleide alle liederen. Na een pauze met 

koffie en een versnapering vertelde Roelie de Vries een prachtig kerstverhaal, 

dat helemaal in deze tijd speelde en daarom heel herkenbaar was. 

Met een Keltische reiszegen namen we afscheid van elkaar, op naar het kerst-

feest. 

 

Gerbrig Rietema  
 

Opbrengst collecten  
 

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

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

14 december 2014: Internationaal MennoSimonsCentrum  €   53,50 
24 december 2014: WereldWerk      € 305,80 

4 januari 2015:  Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling  €   66,70 

11 januari 2015:  adoptiekinderen     €   68,38 

  

 

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-

treffende doelen worden overgemaakt.   
  

 

Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen we over de maand december een bedrag van   

€ 36,60. 

Met dit bedrag erbij is de stand gekomen op €  706,50. 

Afdracht: € 600 voor onze drie adoptiekinderen. 

We beginnen 2015 met een batig saldo van  €  106,50. 
 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 
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Viering Wereldbroederschapszondag 25 januari  
 
Doopsgezinde gemeente zijn uitgenodigd om zondag 25 januari de Wereldbroe-

derschapszondag te vieren in de Vermaning te Assen. Het Groninger Doopsge-

zind koor zal medewerking verlenen aan deze dienst waarin Ds. Gabe Hoekema 
en ds. Jacob Kikkert zullen voorgaan. Een aantal jongeren van het Regioweekend 

zal er ook bij zijn. Het belooft een feestelijke dienst te worden. 

 

Het thema van de Wereldbroederschapszondag wordt ons aangereikt door onze 

doopsgezinde broeders en zusters in Noord-Amerika en luidt: “Wat in onze we-

reld is het koninkrijk van God”. Met dit thema wordt aansluiting gezocht bij het 
Mattheüsevangelie waarin Jezus van Nazareth regelmatig spreekt over dat ko-

ninkrijk. We beginnen om 10:15. Een kwartiertje later dan gebruikelijk zodat ie-

dereen de tijd heeft om aan te reizen. 

 

World Fellowshipday en diaconale betrokkenheid 

Denkt u ook even aan anderen? Vele gezinnen in Nederland leven onder de ar-

moedegrens. De voedselbanken helpen deze gezinnen door ze tijdelijk te voor-
zien van voedselpakketten. U kunt een handje helpen, door deze zondag le-

vensmiddelen zoals rijst, peulvruchten uit blik, houdbare zuivelproducten etc. 

mee te nemen naar die viering. We zamelen dit in en zorgen dat het bij de voed-

selbank terecht komt.  

 

Waar: Doopsgezinde kerk Assen, Oranjestraat 13 te Assen 
Wanneer: 25 januari 2015 

Tijd: van 10:15 - 11:30 uur 
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Dopers Dis Benefietdiner 
 

De Doperse Dis nodigt u van harte uit om op vrijdag 30 januari 2015 aan te 

schuiven bij ons jaarlijks benefietdiner. Dit diner bestaat uit zeven(!) gangen 
en kost -inclusief wijn- 35 euro. Per couvert blijft er 25 euro over en van dat geld 

kunnen wij zeven daklozen een gratis maaltijd verstrekken.  

 

U kent de Doperse ongetwijfeld al. De Doperse Dis verzorgt iedere maand een 

gratis maaltijd voor dak- en thuislozen. In een ambiance van kleine tafels met 

een gastheer of gastvrouw ontvangen wij rond de zestig gasten per keer. 

 
Wat u wellicht nog niet wist: De Doperse Dis draait vrijwel geheel op particuliere 

giften. De Doperse Dis werkt alleen met vrijwilligers en daardoor komt vrijwel al 

het geld komt direct bij de maaltijd voor dak- en thuislozen terecht. De Doperse 

Dis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

U bent van harte uitgenodigd. U kunt u opgeven via dopersedis@gmail.com on-
der vermelding van uw naam of namen en eventuele dieetwensen. U ontvangt 

van ons dan een bevestiging. Betalingen graag op NL 89 TRIO 0197 7405 02 ten 

name van Diaconaal Fonds Doopsgezinde Gemeente Groningen o.v.v. uw naam, 

of contant op de avond zelf. 

 

Mocht u niet kunnen deelnemen aan het benefietdiner, maar wilt u ons wel fi-

nancieel steunen dan kunt u overwegen een gift over te maken. 
U kunt ons volgen op www.facebook.com/DoperseDis en twitter.com/dopersedis. 

Voor meer informatie: Pijke Vossestein, dopersedis@gmail.com. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten bij ons Benefietdiner op vrijdag 30 januari om 

18.30 in onze Vermaning aan de Oude Boteringestraat 33 in Groningen. 

 
Pijke Vossestein 

(Namens het team van de Doperse Dis) 
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Digitale Doopsgezinde Zusterkring 'Jobeel' 
 

Zusters, die graag lid zouden zijn van een zusterkring, maar dat niet kunnen rea-

liseren, die kunnen overwegen om lid te worden van de digitale landelijke 
Doopsgezinde Zusterkring 'Jobeel'. Het kan zijn dat er geen zusterkring in de 

buurt is, het kan zijn dat men fysiek niet in staat is om te reizen, het kan zijn dat 

men werkt op het moment dat er een zusterkring wordt gehouden. Redenen te 

over. 

De leden van 'Jobeel' ontvangen zes maal per jaar het digitale blad het Vonkel-

tje. Het wordt op prijs gesteld dat ze daar zelf ook met zekere regelmaat bijdra-

ges voor aanleveren. Tussen de verschijningsdata van de Vonkeltjes worden via 
aparte mailcontacten onderwerpen aangedragen, waarop kan wor-

den gereageerd.  

 

Eens per jaar is er de mogelijkheid voor een echte ontmoeting. In september 

2014 vond deze plaats in Leeuwarden. Voor dit jaar zal er een andere locatie 

worden gekozen.  
'Jobeel' participeert in de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen. 

De jaarlijkse bijdrage is 10 euro. 

 

Voor de aanvraag van een proefnummer is een mailtje naar Janny de Weijs vol-

doende: aduarda@hotmail.com 

 

 

Activiteiten - Bewogen vrouwendagen in Dopersduin te 
Schoorl,  9 - 13 maart 2015 
Bewogen vrouwendagen is een inspirerende midweek voor vrouwen, met dit jaar 
als thema Bomen spreken... 

De boom heeft door de eeuwen heen een belangrijke plaats ingenomen in het 

leven van mensen. Niet alleen op religieus gebied, zoals de boom van goed en 

kwaad en de levensboom. Ook in de samenleving spelen bomen een rol.  

Zo is er de jaarlijkse boomfeestdag om het belang van bomen onder de aandacht 

te brengen, maar ook het planten van geboorte - of herdenkingsbomen komt 
steeds meer voor. En is het niet heerlijk om op een zonnige dag in de schaduw 

van een boom te zitten mijmeren? Zonder bomen zou de wereld er heel anders 

uit zien! Dat zullen we deze week ervaren. 

 

Saakjen van Hoorn, Sjoerdtsje de Boer en Sytske Ypenga hebben een ge-

varieerd programma samengesteld.  
  

Aan de hand van het thema ontmoeten we elkaar, ervaren we verbinding.  

We praten, zijn creatief bezig en zoeken bewust de verdieping.  

En natuurlijk genieten we volop van de schitterende omgeving, vol bomen! 

  

Datum: 09-03-2015 t/m 13-03-2015 

Prijs vanaf: SH1 190,-/SH2 240,-/SH3 270,- p.p. 
  

Aanmelden: bij  dopersduin tel: 072-5091274 

  

mailto:aduarda@hotmail.com


 

 

 
Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-
dere momenten kunt u mij thuis treffen 

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail  
gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 
uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 
6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 

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

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

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

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

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 
Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Gemeente Groningen.  
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 (bereikbaar 

van maandag t/m donderdag 13.30-
15.00u) Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 
 

Lay-out 

Ellen van Drooge 
  

Druk / verspreiding 

Anco de Vries  
Pijke Vossestein  

 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 

Tel. 050-5349165,  e-mail: 
luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 18 februari 2015. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 11 februari 2015 bij 

de beide redactieleden van de betreffen-
de DG.  

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 
Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 
e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 
Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 

J.C. de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ 

Haren, tel. 050 - 5348227,  
jantienadurksz@home.nl  
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