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Op verzoek van een aantal leden treft u 
onderstaand de overdenking aan van zondag 27 april 2014.  

 

 

Overdenking  op de 1e zondag na Pasen 

in de doopsgezinde gemeente Groningen op 27 april 2014 

prof. dr. Fernando Enns uit Hamburg 
 

Tekst: Jesaja 48:1-9a: Vals en eerlijk vasten 

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap 

met de Heilige Geest zij met ons allen. Amen! 

Beste gemeente, ik ben heel blij om vandaag samen met u, met jullie hier in 

Groningen deze dienst te mogen vieren. En ik breng u de hartelijke groeten over 
van de partnergemeente in Hamburg waarmee we al vele jaren een goede relatie 

onderhouden. 

 

Deze eerste zondag na Pasen is een prachtige datum. De belangrijke lijdenstijd 

ligt achter ons, het feest van de opstanding staat nog op ons netvlies. Misschien 

zijn wij helemaal vol van het “nieuwe leven” om ons heen en ontdekken wij het 

opnieuw, beleven het anders, veranderd. – Maar misschien zijn sommigen ook 
teleurgesteld. Wat is er dan echt veranderd? De crises in de wereld, al het on-

recht en al de onvrede gaan toch gewoon door. Zoals mijn eigen dagelijkse leven 

– met al zijn zorgen. Wat is er dan veranderd? Ik zie het niet. Ik voel het niet. 

Zoals Thomas, de apostel zegt: “Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn 

handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan 

leggen, zal ik het geloven.” (Joh. 20:25b). 
 

Beste gemeente, of wij met Pasen werkelijk een verandering beleven, hangt er 

mogelijk ook heel sterk van af, hoe wij de lijdenstijd zelf “vorm gegeven” heb-

ben. Of we deze tijd als een tijd van “inkeer” beleven, zodat wij Pasen ook als 

een “terugkeer naar het leven” ervaren. Om deze reden kennen veel christelijke 

tradities het vasten: Het ondervinden aan het eigen lijf wat abstinentie betekent 
– soms tot het pijn doet – en niet alleen maar een soort intellectueel reflecteren. 

Vroeger dachten wij: “vasten” is iets dat ons vreemd is, iets katholieks, in elk 

geval niet iets protestants en al helemaal niet iets doopsgezinds. Terecht, want 

de kerkgeschiedenis had al te veel “onjuist vasten” gezien. Vasten als een “goe-

de daad” om voor de “zonden” tijdens de  uitbundige tijd van carnaval boete te 

doen, ging er bij de protestanten sinds de reformatie niet meer in. Uiteindelijk 

ben je – net als Christus – altijd verantwoordelijk voor je eigen daden en je kan 
met God niet deze goedkope - bemiddeld door de kerk- aflaathandel drijven.( 

aflaat is een systeem waarbij de kerk je fouten kwijtscheldt op grond van een gift 

of een goede daad) 

 

Maar de tijden zijn veranderd. In veel protestante kringen en ook bij mennonie-

ten heeft men de waarde van het vasten opnieuw ontdekt. In de “zeven weken 
zonder” zijn veel activiteiten, of liever gezegd, is een tijd zonder activiteiten, te-

ruggekeerd. Als een goede oefening voor een andere levensstijl. Om zich er weer 

eens bewust van te maken, hoe waardevol sommige middelen van bestaan zijn. 

Als een genezen van onheilzame gewoontes die tot verslaving kunnen leiden. Als 

lichamelijke reiniging ('ontslakken'), als spirituele reiniging. Als eigen (pelgrims-) 

tocht naar een verdiept geloof. Dat is goed zo. Misschien heeft u de lijdenstijd 

zelf ook al eens zo vormgegeven… 
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Door de kennismaking met anderen in de oecumene en het groeiende bewustzijn 
dat wij uiteindelijk als christenen toch één kerk van Christus zijn – of willen zijn – 

moeten wij ons ook niet meer zo dwangmatig van dàtgene afgrenzen wat wij 

vroeger  als “katholiek” ervoeren. Samen ontdekken wij het opnieuw, en geven 

er een andere inhoud aan, die ons helpt, een leven te leiden zoals het God be-

haagt, voor ons zelf en voor onze naasten. 

In onze overdenking gaat het precies daarom: “ het juiste en het niet juiste vas-
ten”. Een tekst uit het Oude Testament, waarvan de taal ons op het eerste ge-

zicht vreemd aandoet. Maar wij herinneren ons: dit zijn de teksten die Jezus zelf 

las, waarvan hij vond dat ze op hem betrekking hadden, vooral de teksten van 

de profeet Jesaja. God spreekt deze woorden tegen de profeet (in het 58ste 

hoofdstuk, 1 – 9a): 

 
1 Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een rams-

hoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob 

zijn zonden. 

2 Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik 
wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn go-

den niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften  en 

verlangen naar Gods nabijheid. 

3 ‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons ont-
houden?’. Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie ar-

beiders afbeulen, 4 omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol 

vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast wordt je stem 

niet gehoord in de hemel.  

5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: 

dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neer-
legt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die 

de HEER behaagt? 

6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, 

de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk 

breken? 7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden 

aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekomme-
ren om je medemensen? 

8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. 

Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je ach-
terhoede. 

9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt 
hij: ‘Hier ben ik.’ 

 

Ja, vanwege zulke teksten hebben wij mennonieten altijd benadrukt: Het “juiste 

vasten” bestaat niet uit het vervullen van bepaalde religieuze handelingen, maar 
is ethiek: Een leven in de navolging van Jezus is het “juiste vasten”. En dat geldt 

voor alle momenten van het jaar. En dat is immers ook zo! Daar blijven wij bij. 

Maar als wij zulke teksten in de oecumene samen met anderen lezen, dan leren 

we er met andere, nieuwe ogen naar kijken, en dat maakt ons rijker en het be-

vrijdt ons mogelijk van de een of andere oogklep. 

 
Daarom wil ik deze tekst met jullie overdenken in het licht van de intensieve oe-

cumenische ervaring die ik eind vorig jaar in Busan in Zuid-Korea opdeed: de 

Algemene vergadering van de Oecumenische Wereldraad van Kerken. Mijn taak 

was het, daar de stem van de doopsgezinden wereldwijd te vertegenwoordigen, 

samen met Iris Speckmann en afgevaardigden van de Congolese mennonieten. 
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Dus gaan we nog een keer naar het begin van onze tekst: God eist van zijn pro-
feet Jesaja: 

1 Roep luidkeels, zonder je in te houden, 

verhef je stem als een ramshoorn. 

Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, 

aan het volk van Jakob zijn zonden. 

 
Toen wij elkaar in Busan ontmoetten, ca. 4.000 afgevaardigden uit de hele we-

reld, stelden we onszelf de eis om “profetisch te spreken”. De Wereldraad van 

Kerken had dit in het verleden steeds weer gedaan: Tegen geweld en oorlog, te-

gen racisme, tegen onrechtvaardigheid in de wereld. En daarmee hebben we 

lang niet altijd vrienden gemaakt. Toen ik de eerste dag op het terrein van de 

conferentie aankwam, moest ik me eerst een weg banen door een grote menigte 
demonstranten. Vrome christenen, die luidkeels tegen de vergadering protes-

teerden, opgehitst door opzwepende muziek, uitgerust met T-shirts en affiches. 

“Bestrijd de Wereldraad van Kerken”, “tegen het verraad aan Jezus Christus” , 

was daar te lezen. Wie profetisch wil spreken, maakt vijanden,  zelfs in eigen 

kring. Voor veel evangelicale christenen – en zij vormen in Korea de meerderheid 

– is onze theologie te veel op politiek gericht. Zij zijn tegen onze dialoog met 

vertegenwoordigers van andere religies. Zij menen daarin een verraad aan het 
evangelie te herkennen, terwijl wij het als onze verantwoordelijkheid zien om 

onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen – tegenover de politiek, de media, de 

economie, samen met mensen die iets anders geloven – de eis van God aan Je-

saja om zijn stem te verheffen, zien wij ook als een oproep aan onszelf. 

 

En wat er allemaal kan gebeuren als iemand deze oproep serieus neemt, konden 
wij horen via de stem van de winnares van de nobelprijs voor de vrede Leemah 

Gbowee. Een eenvoudige vrouw uit Liberia, opgegroeid tijdens een verschrikke-

lijke burgeroorlog. Eigenlijk meer bij toeval kreeg ze een stipendium voor een 

“Peace Summer School” aan de Eastern Mennonite University. Daar maakte ze 

kennis met de doopsgezinden en hun vredestheologie, en bestudeerde ze ge-

weldloze methodes om conflicten op te lossen – en keerde uiteindelijk veranderd 
in haar land terug. Ze kon en wilde geweld niet meer accepteren, het afslachten 

van mensen om haar heen. Zo begon ze de vrouwen-gebedsgemeenschap van 

haar kerk te mobiliseren. Moeders, echtgenotes, grootmoeders, dochters, die 

biddend het geweld van de mannen in de weg gingen staan. En het werden er 

steeds meer, totdat ze niet meer genegeerd konden worden. Doordat zij het bid-

den en vasten volhielden, kregen ze uiteindelijk de oorlogvoerende partijen zo 

ver dat deze om de tafel gingen. Dit werd de doorbraak voor vrede in Liberia. – 
Dat is profetisch spreken, dat is een “juist vasten” zoals Jesaja het eist. Indruk-

wekkend, geloofwaardig. Bemoedigend. Een profetes van deze tijd – midden in 

onze bijeenkomsten. En ze stak haar kritiek aan ons, de vertegenwoordigers van 

de kerken, niet onder stoelen of banken … zoals eens God aan Jesaja opdroeg te 

spreken: 

 
2 Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik 

wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn go-

den niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en 

verlangen naar Gods nabijheid. 

 

Ja, er is ook veel aanmatigend gedrag en gebrek aan moed in deze internationale 

oecumene. Als mennonieten viel ons in de periode voor de vergadering reeds een 
groot probleem in Korea op – dit verdeelde en tot de tanden toe bewapend land, 

gedeeld in noord en zuid.  
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Dienstweigering, intussen een door de UNO erkend mensenrecht, wordt  jonge 
mannen ook in Zuid(!)Korea nog steeds geweigerd. Ieder jaar gaan meer dan 

700 van hen de gevangenis in. Zij en hun families zijn dan voor hun verdere le-

ven maatschappelijk gestigmatiseerd – als “verraders”. Als vredeskerk met veel 

ervaring in dit soort aangelegenheden stelden wij dus een workshop voor om het 

probleem internationaal openbaar te maken en als kerken onze stem hiertegen 

te verheffen, dus te laten zien dat wij aan de kant van deze jonge mannen en 
hun familieleden staan. Ons voorstel werd afgewezen. Dus organiseerden wij de-

ze workshop zelf, met behulp van de Koreaanse mennonieten. 

 

De ontmoetingen met deze dappere 19-, 20-jarige mannen was één van mijn 

meest aangrijpende ervaringen. Ze vertelden ons over hun geloofsovertuiging, 

maar ook over hun twijfel, hun moed, maar ook over hun angst. Steeds vloeiden 
er tranen. Eén van hen werd kort daarna aangehouden en is nu vermoedelijk 

voor drie jaar de gevangenis ingegaan – de normale straf voor dienstweigeraars. 

– Toen wij deze ervaringen meenamen in het overleg in Busan om de Wereldraad 

tot duidelijke uitspraken te bewegen, luisterde men weliswaar instemmend, en 

algemene formuleringen verschenen ook in het gemeenschappelijke communi-

qué, maar men wilde de Koreaanse regering en vooral de grote kerken in Korea 

– die de dienstweigeraars niet ondersteunen – niet voor het hoofd stoten. 
 

5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies?Is dat een dag van onthouding: 

dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neer-

legt in het stof? 

Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt? 

 
Ja, soms hebben wij doopsgezinden de taak om profetisch te spreken. 

Het zijn altijd weer deze hele concrete mensen met hun hele reële nood die de 

meetlat zijn van al onze prachtig verwoorde teksten in de oecumene, de mooi 

klinkende, door ons theologen opgestelde algemene formuleringen. Dat heb ik in 

Busan opnieuw geleerd. En het is eveneens het ongelofelijk waardevolle aan de-

ze vergaderingen van de Wereldraad dat daar niet alleen de elite zit, maar dat zo 
veel verschillende mensen uit de meest verschillende gebieden van de wereld-

kerk spreken, die hun “verhalen” vertellen. Christenen uit Syrië en uit de bezette 

Palestijnse gebieden. Christenen uit Congo waar vrouwen bijzonder vaak onder 

het geweld lijden. Christenen uit de Zuidzee, wiens vaderland letterlijk dreigt te 

verdrinken omdat de gevolgen van de klimaatverandering daar voelbare realiteit 

zijn.  

Christenen uit de buurt van Fukushima, die met radioactieve straling moeten le-
ven – en niet weten, hoe ze dat moeten doen. Christenen uit Oeganda, die we-

gens hun homoseksualiteit vrees voor de gevangenis en foltering moeten heb-

ben. Christenen uit Suriname van wie de leefomgeving door Canadese bedrijven 

die daar naar goud zoeken, wordt vergiftigd. Wij ontmoeten elkaar allemaal in de 

oecumene, luisteren, delen mee, en leggen het gemeenschappelijk neer bij God, 

in gebed, tijdens de viering, in duidelijke afspraken hoe wij elkaar in de toekomst 
kunnen helpen. 

 

6 Is dit niet het vasten dat ik verkies:misdadige ketenen losmaken, 

de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk 

breken? 

7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan ar-

men zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om 
je medemensen? 
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Soms lukt het ons om profetisch te spreken,gemeenschappelijk, in de oecumene.  
Een van de belangrijkste gedachten van deze algemene vergadering was die van 

een “Zending vanuit de marge”. In een nieuwe oecumenische zendingsverklaring 

hebben wij gezamenlijk vastgehouden, dat we nog beter willen begrijpen hoe de 

missie van God op grond van deze onderdrukten, hongerigen, daklozen en naak-

ten begrepen moet worden. Ook Jezus begon zijn missie aan de rand van de sa-

menleving en niet vanuit het politieke of religieuze centrum van de macht. Het 
begint in Galilea, aan de rand en het eindigt in Jeruzalem, het centrum. Een lan-

ge weg. Een pelgrimage die wordt gekenmerkt door vreugde en verdriet. Wij 

moeten nog veel beter leren te begrijpen, niet, hoe wij zending kunnen bedrij-

ven, maar hoe wij deelgenoot kunnen worden aan deze missie, deze zending van 

God.  

Een vriend, een anglicaanse bisschop uit Sri Lanka, heeft mij deze wijsheid aan 
de hand van een indrukwekkend voorbeeld uitgelegd: Het maakt een enorm ver-

schil, zei hij tegen mij, of je het evangelie leest terwijl je in een “boiling pot” zit, 

of dat je alleen maar in de “boiling pot” kijkt. Of dat je zelfs tot diegenen hoort 

die het vuur onder de “boiling pot” steeds opnieuw aanwakkeren. – In de oecu-

mene komen wij bij elkaar, met onze heel verschillende perspectieven. En het 

grote geschenk van de oecumene is dat daardoor onze eigen horizon werkelijk 

voor de grootheid van God open gaat. God, die in Jezus zo eenduidig de kant van 
de zwaksten kiest. 

 

Het belangrijkste besluit dat wij met elkaar in Busan genomen hebben, is dan 

ook dat wij, de kerken van de wereld, ons op willen maken om samen een “pel-

grimage van de rechtvaardigheid en van de vrede” af te leggen. De komende 

zeven jaar zal deze gedachte aan alle programma’s van de Wereldraad van Ker-
ken ten grondslag liggen. Het is een belofte die wij elkaar – in naam van onze 

kerken – hebben gegeven. Wij beseffen dat wij niet alwetend zijn wat al deze 

dingen betreft en dat we alles goed doen. Maar als wij deze nieuwe bewustwor-

ding een “pelgrimage” noemen, dan willen wij hiermee uitdrukken: dat dit ook 

een weg wordt van boete doen en van het juiste vasten. Een weg van inkeer met 

als doel ommekeer. Een weg, waarvan het doel niet eenvoudigweg vrede en 
rechtvaardigheid voor iedereen is, maar een weg die met serieuze moeite om 

vrede en rechtvaardigheid zal zijn geplaveid. Een weg, waarop wij zelf tot vrede 

worden, zoals de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh het ooit formuleerde. 

Een weg van spirituele vernieuwing – zo hopen wij. Omdat wij allen dit nodig 

hebben. 

Toen bij één van die prachtige vieringen in Busan de secretaris-generaal van de 

Wereldraad de voeten van een jonge gedelegeerde waste, werd voor ons alle-
maal deze deemoedige geest voelbaar, reëel. – Er zijn zulke rijke tradities in de 

kerken, die wij – ook wij mennonieten – mogelijk weer kunnen herontdekken. Ja 

soms preken de anderen profetisch tot ons. Het is dan goed om aandachtig te 

luisteren. Wij zullen op deze pelgrimage zeker nog heel veel waardevolle ontdek-

kingen doen. 

 
De oproep om profetisch te spreken en het juiste vasten te oefenen, horen wij 

hier vandaag samen in Groningen. Het is niet alleen iets voor de grote internati-

onale oecumene. Nee, deze oproep is als het ware voor de oren en harten van 

ieder van ons bedoeld. Om ons uit te nodigen om mee te doen met de voor ons 

liggende pelgrimage van rechtvaardigheid en van vrede. Het “juiste vasten” zal 

er voor iedereen in de komende zeven jaar anders uit gaan zien. Maar het zal er 

altijd om gaan, onze naasten, ja zelfs onze vijanden, niet uit het oog te verlie-
zen. Want God verkiest immers niet een vasten waarbij een mens zijn hoofd als 

riet laat hangen. 
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Vasten zal ons juist sterken, voor alle wegen, die voor ons liggen, om de moed 
niet te verliezen ondanks de stenen die we op onze wegen tegenkomen . En om 

ons in de liefde tegenover onze naasten – en net zo  ook tegenover onze vijan-

den – te oefenen. – Vanuit het besef dat God immers van ons houdt. 

 

Deze belofte vinden wij immers ook in de woorden van Jesaja: 

 
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. 

Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je ach-

terhoede. 

9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt 

hij: ‘Hier ben ik.’ 

 Amen 
 

Gebed 

 

God, 

Wij danken U dat wij een deel van de wereldwijde kerk kunnen zijn. 

Door het genezen van herinneringen zijn nieuwe relaties tussen ons mogelijk 

geworden, zoals het U verheugt. De eenheid van de kerk is Uw gebed. 
Wij vragen U, leer ons het juiste vasten: 

Het oefenen van bescheidenheid wat onze eigen wijsheid betreft 

net zoals het benieuwd zijn naar de wijsheid van de ander.  

Maar ook zelfbewust zijn in wat ons eigen is, en kritisch durven zijn tegenover 

anderen. 

Tot u roepen wij, God, en U antwoordt: Zie, hier ben ik. 
 

Wij danken U, God, voor Uw profetessen en profeten. 

Voor hun moedig gedrag als het om de waarheid gaat, ook tegenover machtigen. 

Wij bidden U, leer ons het juiste vasten: 

Wij bidden voor de vredestichters in de Oekraïne en in Rusland,  

in Nigeria en in Zuid-Soedan, in Syrië en in Israël/Palestina. 
En voor de dienstweigeraars in de gevangenissen van Zuid-Korea.   

Tot u roepen wij, God, en U antwoordt: Zie, hier ben ik. 

 

Wij danken U God, voor onze gemeente hier in Groningen 

en voor de gemeenschap van kerken en de wereld om haar heen. 

U schenkt ons de ruimte en geeft ons de tijd, opdat wij elkaar vinden, 

met elkaar lachen en met elkaar huilen - in Uw aanwezigheid. 
Wij bidden U, leer ons het juiste vasten: 

Dat wij hen die lijden, ook hier bij ons, niet uit het gezicht verliezen. 

Wij bidden voor allen die hun “hoofd laten hangen als riet en in zak en as zitten” 

Leer ons niet te wanhopen als ons lichaam gebrekkig is en onze zielen verwond 

zijn, 

maar op Uw helende aanwezigheid te vertrouwen. 
Tot u roepen wij, God, en U antwoordt: Zie, hier ben ik. 

 

God, Uw licht moge ons verschijnen als het morgenrood 

Als de rechtvaardigheid voor ons uit gaat, 

dan zal Uw heerlijkheid onze rijen sluiten. 

Wij danken U voor Uw begeleiding van onze weg. 

Tot u roepen wij, God, en U antwoordt: Zie, hier ben ik. 
 

Amen     
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Kerkdiensten en  

Activiteiten 

 

Zaterdag  28 juni 
14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 29 juni 

19.30 uur ds. G.J. Brüsewitz 

 

Dinsdag 1 juli 

10.00 uur    Koffiemorgen 
19.30 uur   Kerkenraad 

Zaterdag 5 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 6 juli 

10.00 uur  Oecumenische 
Zomerdienst met 

Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Zaterdag 12 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag  13 juli 
14.00 uur   Oecumenische 

Zomerdienst bij de  

Evangelische  

Broedergemeente 

 

Woensdag 16 juli 
Redactievergadering 

 

Woensdag 16 juli 
10.00 uur, 18.00 en 20.00 uur 

Zomerprogramma samen met 

De bezoekers van de Mennonite 

Heritage Tour,met een bezoek  
aan de quilt tentoonstelling in 

Warffum, een maaltijd in de kerk 

In Groningen en een avond 

programma over ‘De verbindende 

kracht van Doopsgezind hulpwerk 

in wereld, ommeland en stad, in 
heden en verleden.’ 

Kijk voor meer informatie elders 

in dit blad. 

 

Zaterdag 19 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

 
 

 

 
 

Zondag 20 juli 

10.00 uur  Oecumenische 

zomerdienst  

Ds. G.J. Brüsewitz 

 
Zaterdag 26 juli 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 27 juli 

10.00 uur  Oecumenische 

zomerdienst bij de 
Evangelisch-Lutherse 

Gem., Ds. S. Freytag  

 

 

 

 

 
 

ADRESSEN - zomerprogramma 

 

Doopsgezinde Kerk 

Oude Boteringestraat 33 

 
Evangelische Broedergemeente 

Fonteinkerk, Eikenlaan 255 

 

Evangelisch-Lutherse Kerk 

Haddingestraat 23 

 
Nieuwe Kerk 

Nieuwe Kerkhof 1 

 

Oud Katholieke Kerk 

Witte de Withstraat 2a 

 

Remonstrantse Kerk 
Coehoornsingel 14 

 

Russisch Orthodoxe kerk 

Ganzevoortsingel 2 

 

Sint Jozefkathedraal 
Radesingel 4 

 

Pepergasthuiskerk 

Pepergasthuisstraat 21-29 
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Oecumenisch Zomerprogramma van de 
binnenstadskerken 
 
De zeven werken van Barmhartigheid 

 

Deze zomer organiseert een aantal Groningse kerken weer 

verschillende activiteiten en bijeenkomsten in de stad. 

Ons doel is om met een aansprekend zomerprogramma 

over de grenzen van de eigen gemeenschappen heen te 
kijken en belangstellenden van buiten de kerken een in-

houdelijk aanbod te doen. 

De laatste jaren sluiten zich steeds meer kerken aan, zodat het aanbod groter 

en gevarieerder is geworden. Dit jaar is gekozen voor  

 

De zeven werken van Barmhartigheid'.  
In een tijd waarin samenleven onder spanning staat, en ook in onze stad grote 

groepen zijn aangewezen op de voedselbank, terwijl ouderen en anderen in een 

isolement dreigen te raken, is het elkaar dienen zeer actueel. Zeker ook als een 

belangrijke uitdaging voor geloofsgemeenschappen. Op allerlei wijzen zal deze 

zomer dit thema in de verschillende kerken vorm gegeven worden! Daarnaast 

staan De zeven werken van Barmhartigheid  centraal in de gezamenlijke vierin-

gen en de vieringen van de Nieuwe Kerk. 
  

 

8 juli - De gevangenen bezoeken  

10.00 uur Lutherse kerk 

We luisteren naar de ervaringen van de stichting Exodus die steun aan mensen 

geeft op de weg van de gevangenis terug de maatschappij in. Ronald Jansen en 
Susanne Freytag verzorgen deze morgen.   

 

17 juli - De naakten kleden  

In het kader van een Mennotour Europa, een verbindende reis langs doperse Eu-

ropese vestigingsplekken is er een drietal activiteiten die ook los kunnen worden 

meegemaakt. 10.00 uur Traditie en Vernieuwing, de verbindende kracht van 
quilts Bezoek aan deze tentoonstelling in 'Het Hoogeland' te Warffum, verzame-

len bij het museum. Kosten 4 euro of museumjaarkaart.  

In de kerk: 18.00 uur  Gemeenschapsmaal met de Spoorzoekers van de Menno-

tour Europa, opgave via tin.spanjer@planet.nl,  kosten 3,50. 

www.facebook.com/mennotoureuropa 

 

20.00 uur  'De verbindende kracht van Doopsgezind hulpwerk in wereld , omme-
land en stad, in heden en verleden.'  

 

22 juli - De dorstigen laven 

10.00 uur  St. Jozefkerk 

"Laven" brengt ons bij een van de vier hoofdelementen: Water. Onmisbaar voor 

al wat leeft. Er zijn vier wezenlijke functies, ook in Bijbel en liturgie: dorst lessen, 
reinigen, leven geven en vernietigen. Wat betekent water in Christendom en we-

reldgodsdiensten? En wat zien we in de St. Jozefkerk, naast de doopvont? 
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29 juli - De doden begraven 

10.00 uur Nieuwe Kerk  

Aan de hand van de geschiedenis van het voormalige kerkhof rond de Nieuwe 

kerk zal ds. Evert Jan Veldman vertellen over het belangrijke werk van de ‘doden 

begraven’  en wat daarbij kwam en komt kijken. 

 
30 juli - Jacobuspelgrimage vanuit de Orthodoxe kerk.         

9.00 uur Moleben / Dankdienst in de Orthodoxe Kerk. Daarna gaan we met de 

fiets in de trein naar Assen, en doen we vandaar per fiets een gedeelte van het 

Jakobspad. In diverse plaatsen zullen kerken bezocht worden alwaar een Mole-

ben wordt gehouden. 

 
Opgave: orthodoxekerkgroningen@yahoo.com of telefoon 050-3126886. Kosten 

voor het vervoer van fiets en zitplaats zijn voor rekening van de deelnemers. 

 

5 augustus - Vreemdelingen herbergen en hongerigen spijzigen rond het 

Feest van de Heilige Transfiguratie 

19.00 uur Een gezamenlijke avond van de Orthodoxe en Oud-Katholieke paro-

chie in de Russisch Orthodoxe kerk met een Oudkatholieke Vesper, en een Or-
thodoxe Broodwijding en Moleben op de vooravond van het feest (6 aug.), dat 

tevens ons parochiefeest en een oogstfeest is. Vruchten worden gewijd en er 

wordt een fruitboom geplant in onze ecologische tuin.  Vanuit onze eigen erva-

ringen en geschiedenis is het thema van deze avond "de vreemdelingen barm-

hartigheid doen".  Na afloop is er een Ethiopische / Eritreese maaltijd voor asiel-

zoekers van het AZC in Uithuizen. Andere gasten zijn ook van harte welkom.  
 

12 augustus - De zieken bezoeken 

10.00 uur Remonstrantse kerk 

Oud- verpleegkundigen Lida Arends en Cisca Willegers vertellen over hun erva-

ringen en dilemma’s in het ziekenhuis en gaan met de aanwezigen in gesprek 

over ontwikkelingen in de zorg. 
 

 
 
Collectedoel bij de gezamenlijke diensten  

 

Ieder kind wil kind zijn. Ook kinderen met 

een levensbedreigende ziekte. Make-A-Wish 

Nederland, voorheen Doe Een Wens, bestaat 

al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 

liefste wensen van kinderen en jongeren 
tussen 3 en 18 jaar met een levensbedrei-

gende ziekte. 

Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst,  zorgen en 

ziekenhuisbehandelingen. Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de 

zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn in 

plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en 
energie voor de toekomst. 

 

 

 

   

mailto:orthodoxekerkgroningen@yahoo.com
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Andere viering op de zondagavond, 29 juni 
 

Op 29 juni is de zondagse viering niet om 10.00 uur in de morgen, maar om 

19.30 uur in de avond. ook deze viering zal weer, zoals ook eerdere vieringen 
op dit tijdstip door en met jongeren worden voorbereid. Maar... het is een dienst 

voor iedereen!  

 

Het wordt zeer op prijs gesteld als u komt! Een viering is immers een mooi mo-

ment van samenzijn, van met elkaar in gesprek zijn, van luisteren naar hoe an-

deren hun geloof beleven, in muziek, gebed en gesproken woord. 
 

 

Nieuws uit de voorjaarsledenvergadering 18 mei 
 
Zr. Femmy Busscher opent de vergadering. Er zijn 46 aanwezigen, leden en be-

langstellenden. Het jaarverslag van de kerkenraad wordt besproken. Het is een 

mooi overzicht, gemaakt door zr. Tiny Spanjer en het geeft inzicht in de diversi-

teit en veelheid van activiteiten  die plaatsvinden.  

De jaarverslagen van de predikanten worden in het Gemeenteblad geplaatst. 

Daarna worden de jaarrekeningen besproken; van kerkenfonds, diaconie, gast-
huis (van 2012 en 2013) en beheerfonds. Naar voorstel van de financiële com-

missie worden alle jaarrekeningen goedgekeurd. 

 

Hierna geeft br. Westra vanuit de beheerraad een toelichting bij de notitie 

‘Bouwstenen voor de toekomst` die met de vergaderstukken is meegestuurd. 

 
A. Beheer van gebouwen/bezittingen: Dit betreft  het `Kantoor` (naast de Dia-

conie) , de Kerk (beide rijksmonumenten), het Weeshuis, de Diaconie (beide 

gemeentemonumenten), landerijen, Mennohuis en  Rusthuis.  Het Gasthuis valt 

hier niet onder (dit is een zelfstandige stichting). Kerk en Mennohuis  kosten 

geld. Anderen leveren geld op. Het Rusthuis is verhuurd voor in ieder geval 2 

jaar. 

Er is een meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen aan de Boteringestraat. 
Hiervoor is een  subsidie aanvraag ingediend  bij het rijk en ook bij de gemeente. 

Dit kan 10% van de kosten dekken. Ook voor het  interne onderhoud is een 

meerjarenplan gemaakt. De inkomsten via de gebouwen is begroot op 

25.000euro per jaar (huur). 

 

B. Het kapitaal.  2,1 miljoen euro is belegd bij het Mennofund. Koerswinst van 
het Mennofund is opbrengst voor de DGG.  Over een langere termijn bekeken 

was dit 6%. Voor de afgelopen jaren was dit echter maar 3%.  Te verwachten 

voor de komende jaren is een opbrengst van 100.000 euro. 

Vanuit het beheerfonds worden jaarlijks een aantal bijdragen verstrekt aan de 

DGG te weten ; 10.000 aan GDS projecten (verplichting voor een aantal jaren), 

7.000 euro aan de diaconie, 233.000 euro aan het Kerkenfond. Totaal 250.000 
euro.   

Conclusie is dan dat er per jaar 125.00 euro wordt ingeteerd op het kapitaal. Ie-

der wordt uitgenodigd om, kijkend naar deze prognoses, na te denken en met 

elkaar te overleggen. Op welke manier is het bijv. mogelijk de uitgaven te  beïn-

vloeden. 

Hierna volgt de benoeming van kerkenraadsleden. Zr. Femmy Busscher en br. 

Bart Meijer zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. Br. Rudy van Kalker is af-
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tredend en herkiesbaar. De kerkenraad stelt voor zr. Jantien Groeneveld te be-

noemen als nieuw lid van de kerkenraad.  
Er wordt schriftelijk gestemd. De stemcommissie bestaat uit zr. Ellen van Drooge 

en br. Jaap Hulshoff. Er zijn in totaal  43 stemgerechtigden, inclusief 5 machti-

gingen. 

Uitslag stemming: Zr. Jantien Groeneveld: 42 voor, 1 onthouding. Br. Rudy van 

Kalker: 16 voor, 18 tegen en 9 onthoudingen.  

 

Zr. Ida Bruijn en br. Bart Meijer worden door zr. Femmy Busscher toegesproken 
en heel hartelijk bedankt voor hun inzet en inbreng, vergezeld van een bos 

bloemen;  ook zr. Tiny Spanjer krijgt bloemen en een woord van dank.  Al eerder 

in de vergadering is br. Gerrit Koopmans met een bos bloemen en woorden van 

dank nog officieel bedankt voor zijn inzet als boekhouder gedurende de afgelo-

pen 3 jaar.  

 
Br. Jan Cees Noord spreekt woorden van dank uit naar zr. Femmy Busscher. De 

vertrekkende KR leden spreken allen nog kort, even terugblikkend op hun KR 

periode.  

 

Sjoukje Benedictus,  

notulist 

 

 
Nieuws uit de Kerkenraadsvergadering 3 juni  
 

Omdat het de eerste vergadering is voor zr. Jantien Groeneveld wordt een kort 
voorstelrondje gedaan waarbij ieder vertelt over zijn/haar arbeidsactiviteiten. 

Als inleiding leest br. Jan Cees Noord eerst een deel uit de brief aan de Romeinen 

hoofdstuk 12, dat zijn broer, ds. Alex Noord, bij zijn intrededienst in Haarlem 

afgelopen zondag heeft gelezen: eindigend met de zin  “laat uw enthousiasme 

niet bekoelen maar laat u aanvuren door de Heer”.  Aangevuld met een gedichtje 

dat hierbij past en (ook) gericht op ‘opnieuw beginnen’. 

 
Bij de korte terugblik op de voorjaarsledenvergadering wordt afgesproken dat er 

in het vervolg een eindtijd wordt afgesproken voor de ledenvergadering; van 

verschillende kanten is nl. aangegeven dat de vergadering te lang heeft geduurd. 

Een aantal functies binnen de KR moeten opnieuw worden verdeeld:  brs. Alex 

van `t Zand en Jan Cees Noord nemen samen het voorzitterschap op zich en ook 

het secretariaat waarbij ze ondersteuning krijgen een aantal mensen buiten de 
KR.  

Br. Gertjan Hakkaart wordt contactpersoon voor de Diaconie. Zr. Jantien 

Groeneveld zal de (KR)taken voor het Gasthuis overnemen van br. Jan Cees 

Noord.  Zr. Femmy Busscher blijft vertegenwoordiger in het GDS-bestuur. Er zal 

nog een aantal mensen benaderd worden om lid te worden van de KR, zodat er 

uiteindelijk minimaal 7, maar mogelijk meer, KR-leden zijn. 
 

De plannen voor het nieuwe jaarprogramma worden besproken: Het Dopers Café 

zal samen met de Remonstrantse Gemeente worden georganiseerd; de 

verwachting is dat dit meer mensen zal trekken en minder organisatie vraagt.  

Het voorstel voor het aanvangstijdstip van de dienst op de 5e zondag in de 

maand is 19.00u.  
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Misschien is het ook goed om een aantal KR+ bijeenkomsten te organiseren: om 

met een grotere groep hardop na te denken over wat we willen en hoe we dat 
kunnen bereiken: Fair Trade, communicatie, organisatie, pelgrimage naar vrede, 

toekomst (zeg maar brainstorm en lijnen uitzetten…  een beetje tussen ledenver-

toeving en kerkenraad in). 

In oktober wordt een bezinningsdag voor de KR gepland; hiervoor wordt Sieds 

Prins uitgenodigd.  

Het idee om vanuit de KR het komende seizoen de wijken en groepen te bezoe-

ken wordt positief ontvangen en wordt verder uitgewerkt. 
 

N.a.v. de aangekondigde huurverhoging heeft een aantal (kleine) groepen 

aangegeven de huur op te zeggen. Kerkelijke activiteiten gaan altijd voor.  In 

geval van externe verhuur zal vooral gekeken worden naar opbrengst en 

hoeveelheid werk die het vraagt. 

De Doperse Dis heeft subsidie ontvangen van een fonds uit Haarlem. 
Begin april hebben zr. Femmy Busscher en br. Jan Cees Noord met de DG Haren 

overleg gehad. Omdat er momenteel geen mensen zijn om  het gemeenteblad in 

elkaar zetten is het voorstel om dat tegen betaling van 10 euro per uur uit te 

laten voeren. Inmiddels is hiervoor een aantal gegadigden. 

 

Kerkmeester br. Gertjan Hakkaart maakt samen met de onderhoudscommissie 
en de beheerraad een plan om de kerkgebouwen m.b.t. (brand)veiligheid, voed-

selveiligheid én arbo-technisch weer helemaal up to date te brengen. 

 

Sjoukje Benedictus, 

notulist 

 

 

 

Eumennet - Mennotour Europa op 16 juli in Groningen 

 

 
 
Deze zomer vind er een reis van doopsgezinden plaats die dopers leven in  

Europa wil onderzoeken, verbinden en doorgeven. 

Op 16 juli arriveert er een team van spoorzoekers ook in onze provincie, en u 

bent allen uitgenodigd om met hen onze verhalen te delen!  

 

Ter gelegenheid van deze 'Tour' is er deze zomer een tentoonstelling van moder-
ne en traditionele Quilts in openluchtmuseum  Het Hoogeland te Warffum. Een 

deel van deze quilts werd in 1945 aan het door de oorlog geteisterde Nederland 

als hulp in barre tijden gegeven. Het verhaal van deze Quilts werd ooit samenge-
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bracht in het prachtige boek 'Passing on the comfort', van An Keuning en Lynn 

Kaplanian. 

 
1) We willen op 16 juli vanaf 10.00 uur met elkaar deze tentoonstelling 

bezoeken. U bent allen welkom! 
 

Het museum schrijft over de tentoonstelling: 

Traditie en Vernieuwing, De verbindende kracht van 

quilts 

Zich herhalende geometrische patronen, telkens terug-

kerende figuren en een ingetogen kleurgebruik. Quilts 
uit de doopsgezinde traditie onderscheiden zich niet 

door bont kleurgebruik of wilde patronen. Bescheiden-

heid, ingetogenheid maar bovenal liefdevol ambacht zijn 

termen die eerder bovenkomen. In de eerste plaats is 

tijdens de tentoonstelling een collectie quilts te bewon-

deren die door Amerikaanse Mennonieten omstreeks 
1945 naar hun Europese geloofsgenoten werden gezon-

den. De Europese doopsgezinden waren na de tweede 

wereldoorlog op drift geraakt, met name in de gebieden 

die in de Russische invloedssfeer vielen. Berooid arri-

veerden zij na een lange tocht in Nederland. Als een eerste middel om warm te 

worden kwamen de Amerikaanse quilts uitstekend van pas. Naast de quilts staat 

bij dit deel van de tentoonstelling de geschiedenis van de doopsgezinden in Eu-
ropa en de Verenigde Staten en hun onderlinge relaties centraal. Het tweede 

deel van de tentoonstelling wordt gevormd door quilts van Mariet Soethout. Deze 

kunstenares maakte de laatste jaren een aantal quilts in de doperse traditie. 

Haar werk vormt de brug tussen de doopsgezinden van de eerste helft van deze 

eeuw en de hedendaagse praktijk.  

 
2) Met de spoorzoekers vindt er op deze zelfde dag om 18.00 uur een 

gezamenlijke maaltijd plaats in de Oude Boteringestraat 33. 

in een oude traditie van doopsgezind delen en gemeenteleven houden we een 

gemeenschapsmaal met doperse gerechten, waar we elkaar kunnen verwarmen 

met goed voedsel en verhalen van onderlinge zorg en aandacht 

 

3) In het kader van een oecumenisch zomerprogramma van de Groningse bin-
nenstadskerken zijn er diverse activiteiten rond de 7 werken van barmhartigheid. 

Met als Titel: 'De naakten kleden' is er in de Groningse Vermaning aan de Ou-

de Boteringestraat vanaf 20.00 uur een avond over 'De verbindende kracht 

van Doopsgezind hulpwerk in wereld , ommeland en stad, in heden en 

verleden.'  

 
U bent welkom bij alle drie de activiteiten, maar voor tentoonstelling en maaltijd 

is aanmelding noodzakelijk. De kosten voor het museumbezoek zijn 4 euro in-

dien we met meer dan 15 personen zijn, of gratis met een museumjaarkaart.  

De kosten van de maaltijd zijn 3,50. 

 

Opgave uiterlijk voor 7 juli bij Tiny Spanjer via tin.spanjer@planet.nl of  
telefonisch 050 5776983. 
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Elkaar gegeven - Jaarverslag 2013 van Ds. G.J. Brüsewitz  
 

Al een aantal jaren proberen we als gemeente met de thema's die we kiezen, 

elkaar duidelijk te maken dat we echt iedereen nodig hebben, om zinvol gemeen-
te te zijn. Je hebt iedereen nodig om werkelijk te weten welke kant we op willen, 

om te ontdekken wat ons werkelijk inspireert en waar we onze krachten aan wil-

len besteden. Onze gemeente wordt rijper, dus hebben we meer kennis en meer 

wijsheid te delen, maar we moeten ook zuinig zijn op degenen die betaald en als 

vrijwilliger onze gemeente dragen. 

 
We zijn elkaar gegeven! Als bron van wijsheid en motivatie, en als werkgemeen-

schap. Het is daarom goed om te zien waar we met verstand onze krachten in-

zetten en ingezet hebben, maar ook om te zien dat er zich langzaam maar zeker 

bredere verbanden aftekenen waarin we goed samenwerken, en gebruik kunnen 

maken van elkaars kracht en inspiratie.  

 
Ik zie een zich langzaam verdiepende samenwerking met Doopsgezinde gemeen-

ten in de regio, en ook mooie vormen van samenwerking in de stad in kerkelijke 

en niet kerkelijke verbanden. Met de doopsgezinde gemeente Westerkwartier 

was er bijvoorbeeld een gezamenlijke cursus, en het convent van predikanten in 

het GDS gebied werd nieuw leven ingeblazen. Met de binnenstadskerken organi-

seerden we een Paasnacht voor jongeren, het 'Lichtlopersproject'. In de zomer 

waren er weer gezamenlijke diensten, met daarnaast een mooi verbindend pro-
gramma. Met de Orthodoxe kerk gingen we verder met een diaconaal doel in de 

Oekraïne, en we vierden een prachtige Maslenitsa met elkaar. Met de Stadse 

Voedselbank en andere kerken maakten we in het najaar ons sterk, om stadjers 

die op de voedselbank zijn aangewezen, niet met lege handen naar huis te laten 

gaan. En voor kinderen van de Tine Marcusschool was er een bijdrage aan het 

Sinterklaasfeest. We zochten verbinding met Doopsgezinde jongeren door ze een 
platform te geven tijdens de bijeenkomsten van het Dopers Café, bijeenkomsten 

die ook onderdeel waren van ons eigen jongerenprogramma .We werkten samen 

met het GSP om iets te betekenen voor jong volwassenen in de stad, die naast 

studeren, ook bezig zijn met de zoektocht naar identiteit en zingeving. In het 

najaar verzorgde ik met een collega Matty Metzlar een cursus voor afgestudeer-

den, die worstelen met zingeving, terwijl ze zich suf solliciteren en niet aan het 

werk komen. Met de Doperse Dis ontstaat verbinding met de zwaksten in de sa-
menleving, en ook daar is het goed te merken wat het betekent om elkaar gege-

ven te zijn. Niet een eenrichtingsverkeer, maar een transformerende dienst aan 

anderen, die niet alleen de ontvanger verandert en opricht, maar ook de gever 

laat ontvangen. Naast deze Dis waren er ook andere maaltijden, die verbindend 

werkten: een maaltijd voor alle voorgangers de stad rond de Kerkennacht op 21 

juni, een maaltijd voor de vrijwilligers bij de Open Hof, waarmee we onze erken-
telijkheid lieten zien voor wat daar ook namens ons allemaal gedaan wordt, en 

een benefietmaaltijd voor de Doperse Dis waar mooie contacten met Universiteit 

en bestuur van de stad gelegd werden. Een ander contact met de universiteit 

was een informatieve bijeenkomst voor zo'n 30 geschiedenisstudenten, die kwa-

men leren wat een geloofsgemeenschap in de praktijk is. 

 
Ook vierend ontstaan er verbindingen: De Orthodoxe kerk van Groningen die ons 

inspireerde om iets met onze geschiedenis van vervolging te doen op World Fel-

lowship zondag, die ze meevierden. De diensten in de Martinikerk, de Ionaves-

pers, eveneens in de Martini, de al genoemde zomerdiensten, de viering op Goe-

de Vrijdag, de Palmzondag met Haren, de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

samen met Eenrum, en de dienst tussen kerst en Oudjaar met de kleine oecu-
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mene. Ook in het najaar was er voor het eerst een avonddienst. Voor en met 

jongeren in onze gemeente, door hen ook georganiseerd. 
Lerend en verwerkend hadden we een catechisatiegroep, uitlopend op de belij-

denis van Tina Haut op Palmzondag en de doop en belijdenis van Laura Hoogcar-

spel in oktober. Een korte cursus doperdom en de vastenmaaltijden met schil-

deren aan een hongerdoek waren er in de lijdenstijd. Het leerhuis over spirituali-

teit, en in het voorjaar 'Verbindende wijsheid' in ons Dopers Cafe . De prachtige 

film "Des Hommes et des Dieux, de theatervoorstelling 'Ik noem je sneeuw' en 

de boekbespreking ‘overal Adam en Eva' over grensverkeer tussen Jodendom, 
Christendom en Islam, en de pijn die soms zichtbaar is in de relatie. We eindig-

den met de 'Filosofie van de dialoog', en ook hierin werd ons duidelijk hoezeer 

we elkaar binnen, maar zeker ook buiten de gemeente nodig hebben, en hoeveel 

vaardigheid er ook te leren is in menselijk contact. 

 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar was er op de vrijdagavond ook Bijbel 
Pizza en Bier. Met een wat frivole eigentijdse naam, een groep jongere gemeen-

teleden tussen de 26 en de pakweg 40 die vrolijk en ernstig met elkaar in ge-

sprek zijn over geloofs- en levensvragen. Dit jaar lerend van de wijsheidsverha-

len van het oude testament. De groep is groeiende, met tegen de 20 mensen 

passen we nauwelijks in de diaconie! 

Ook waren er meditatieve bijeenkomsten, georganiseerd door enthousiaste men-
sen, maar het lukte niet om meditatie een stevige basis te geven in onze ge-

meente. Misschien is de tijd er nog niet rijp voor... 

Het onderlinge contact in de gemeente werd versterkt met meer structuur in 

huis- en contactbezoek. Met hulp van Ellen van Drooge en later Tiny Spanjer 

werden er flinke stappen gezet. We zijn immers een avondmaalsgemeente, en 

we noemen elkaar broeder of zuster. En dat betekent dat we voor ons geloofsle-

ven en onze relatie met het hogere, met God elkaar nodig hebben. Het vormt 
een kern van geloof: elkaar gegeven. Sommige van de bezoeken zijn om de on-

derlinge band te versterken, de band met de gemeente. Sommige bezoeken zijn 

om samen na te denken over wezenlijke gebeurtenissen in ons leven, maar 

daarnaast is er ook het contact rond geloof: wat betekent geloof voor ons leven? 

En: hoe willen we betrokken zijn bij het gemeenteleven? Voor al deze vragen is 

er plaats in het contact. En.. als u de dominee eens wilt spreken, kunt u altijd 
zelf ook contact opnemen! 

 

Hoe belangrijk we voor elkaar zijn, en hoezeer we elkaar nodig hebben bleek ook 

in het najaar toen onze kosteres geveld door ziekte,  het werk grotendeels moest 

neerleggen. Een flinke deuk in het praktisch functioneren van de gemeente, die 

duidelijk maakt hoe kwetsbaar we zijn. Midden in een zoektocht naar nieuwe we-
gen en nieuw elan, tekenen zich ineens verschillen af in aanpak, in dynamiek en 

bestuurlijk inzicht. Soms verhelderend, soms verwarrend.  Soms zelfs ook pijn-

lijk, maar ook een katalysator voor veranderingen die we onder ogen moeten 

zien. 

Voor mij, voor ons als predikanten, was het, net als ongetwijfeld voor anderen, 

hard werken, in fysieke en spirituele zin. Veel extra uren werden besteed om dat 

wat je wilt doen toch gedaan te krijgen, veel extra overleg, daar waar eerder een 
half woord genoeg was.  

 

Het was een zeer dynamisch maar ook louterend half jaar: Bewustwording van 

het feit dat we elkaar gegeven zijn, bewustwording van wat wezenlijk is, en wat 

ik als pastor een ander, de gemeente kan en wil geven...Het maakt me, ons be-

wust van de rol van 'plaats, ruimte en tijd' als begrenzing van wat we als ge-
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meente en gelovige mensen kunnen zijn, maar ook van de uitdagingen die dat 

biedt, en de keuzes die ik, die we dus moeten maken! Wordt vervolgd…  
Ds. G.J. Brüsewitz  

 

Leed en lief - 2 
 
In het vorige gemeenteblad berichtte ik dat ik mijn werkzaamheden neer heb 
gelegd vanwege symptomen van een lichte burn-out. Inmiddels voel ik mij weer 
aan de beterende hand. Dat ik enkele weken wat afstand heb kunnen nemen van 
het gemeentewerk en van de kerkenraad daar ook de ruimte voor kreeg heeft 
mij daarbij geholpen, en niet in de laatste plaats de vele kaarten en berichtjes 
van gemeenteleden en collega’s die mij beterschap wensten. Dank daarvoor. Het 
heeft me goed gedaan!  Ook om te zien dat collega’s in de regio bereid zijn in te 
springen waar nodig.  
 
Inmiddels ben ik begonnen weer enige werkzaamheden op mij te nemen, voor-
namelijk in de voorbereidende sfeer voor het komende winterseizoen. In juli zal 
ik drie weken met vakantie zijn. In augustus zal ik dan mijn werkzaamheden 
weer voor het grootste deel oppakken. Dat betekent dat ik ook weer voor zal 
gaan in de vieringen op zondagmorgen: op 10 augustus in de doopsgezinde ge-
meente Westerkwartier en 24 en 31 augustus - de startdienst- in de doopsgezin-
de gemeente Groningen. Maandag 25 tot woensdag 27 verblijf ik op Mennorode 
vanwege enkele dagen nascholing vanuit het Seminarie.  
 
Vervolgens ben ik nog van 1 tot 14 september afwezig vanwege familiebezoek in 
Canada. In de periode van mijn afwezigheid, behalve gedurende de enkele dagen 
nascholing, kunt u in voorkomende situaties natuurlijk een beroep doen op mijn 
collega Geert Brüsewitz.  
ds. Jacob H. Kikkert 

 

Wij stoppen 
 
De jaarlijkse rommelmarkt/najaarsfair/najaarsmarkt van onze gemeente zal niet 

meer door ons worden georganiseerd, aangezien wij stoppen.  

Dankzij vele harde werkers, de inzet van velen hadden we een goede,  zeer ge-

varieerde en gezellige markt. Van de aangedragen plannen en ideeën van allen 

hebben we uitgebreid gebruik gemaakt.  
Wij zullen  het plezier, het actief meewerken van alle leeftijden,  de  gesprekken  

met bekenden en onbekenden,  erg missen. 

 

De beperkingen die wij dit jaar krijgen opgelegd voor de organisatie en uitvoe-

ring van de markt, zijn de reden dat wij als commissie, zij het dan met grote 

spijt, stoppen. Niet alleen is het voor ons niet mogelijk, maar ook voor hen die 
goederen inbrengen,  zal het een probleem zijn.  

  

Dit besluit is door ons met algemene stemmen genomen. 

Of er dan geen markt zal zijn? geen idee. Ons is hiervan niets bekend gemaakt. 

 

Hartelijk dank aan allen die zich, in welke vorm dan ook, voor de markt hebben 
ingezet! 

 

De rommelmarktcommissie 

Anneke van Kalker, Jetty Tuinstra, Manon ter Haar,  

Jan Hoogenberg en Lineke Lutgendorp 
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Op weg naar Aletta…… 
 

Dat was tenminste de bedoeling op de avond van woensdag 11 juni maar een 

witte bestelauto gooide roet in het eten! 
Zonder in zijn spiegel te kijken reed de bestuurder vanuit een zijstraat achteruit 

en zag mij als fietser niet! Gevolg: ik klapte op het wegdek en in plaats van een 

gezellige avond naar de musical belandde ik op de spoedafdeling van het UMCG 

waar ik om 00.15 weer vandaan kwam met een gebroken rechterpols en een ge-

kneusde linkerhand.  

 
Ik wil iedereen bedanken voor alle lieve en warme reacties en hulp die ik onder-

vind. Samen met Romkje Veenstra zou ik naar Aletta maar zij is de hele avond 

bij mij gebleven en dat was super. Ook veel dank voor de prachtige bloemen die 

ik uit de dienst van 15 juni kreeg. 

 

Op 19 juni ga ik voor controle en als u dit berichtje leest hoop ik dat ik goede 
berichten heb en het allemaal wat dragelijker wordt. 

Nogmaals dank en hopelijk tot spoedig in de  Vermaning! 

 

Tiny Spanjer 

 

 

 

 

Zaterdag 13 september  
 
Evenals voorgaande jaren doet ook dit jaar 
onze gemeente mee met de Open Monumentendag, deze wordt gehouden op 

zaterdag 13 september. 

 

Het thema in Groningen is: ‘Reis door de tijd’. 
Met dit thema sluiten we aan bij het landelijk thema omdat 2014 is uitgeroepen 

tot jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed. 

Aanleiding was o.a. het feit dat 175 jaar geleden de eerste trein reed tussen Am-
sterdam en Haarlem. In Groningen zal in samenwerking met Platform GRAS 

rondom dit thema ook iets worden georganiseerd. Gedacht wordt aan een soort 

reis door de tijd aan de hand van historische stadsroutes, waterwegen, spoor- en 

tramlijnen, oude stadswegen en dergelijke.  

Wat dit voor de invulling van ons programma betekent is nog niet bekend. 

 
Onze Vermaning zet de deuren open van 10.00 – 17.00 uur. 

 

Zo’n dag is natuurlijk niets zonder u, de gastvrouwen en gastheren! Daarom bij 

deze de vraag of u ergens op deze dag ca. 2 uur aanwezig kunt/wilt zijn om de 

gasten te ontvangen. U kunt mij bellen of mailen. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Tiny Spanjer 

tel. 050 5776983/06 237 59093/email: tin.spanjer@planet.nl 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
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Wijk Paterswoldseweg 
 

Ter afsluiting van het winterseizoen maakten we een uitstapje naar het Steen-

huis in Niebert. We hadden gelukkig mooi weer en in de zon werd ons verteld 
hoe het Steenhuis is ontstaan. En waarom het nu een museum is geworden. 

Het is een prachtig goed onderhouden museum. 

 

Er is een schilderswerkplaats,  een bakkerij met alle machines en gebruiksvoor-

werpen, een kruidenierswinkel, kapperszaak alles in de oude stijl van vroeger, 

zelfs een oud schoollokaal. Ook de oude boom, een beuk,  in de tuin de dikste 
van Groningen met een omtrek van ruim drie meter! 

 

Dit jaar is er een tentoonstelling over het Bodenterrein van vroeger waar alle  

boderijders vroeger hun spullen kwamen ophalen. Met oude foto's enz. 

Na afloop dronken we een kopje koffie of thee met de befaamde heerlijke  

wafel met kersen. Een geslaagde middag. 
 

J. Noord 

 

 

 

Wist u dat… 
 

Het redactieteam van de doopsgezinde gemeente van Groningen uit twee leden 
bestaat. 

 

Gekozen is voor twee redactieleden om de continuïteit te waarborgen. Zodra een 

redactielid onverwachts uitvalt, dan leidt dit niet tot problemen. 

Twee redactieleden gemakkelijker een beslissing kunnen nemen dan één redac-

tielid als er sprake is van onduidelijkheid. 
 

Dus… Heeft u een artikel voor het gemeenteblad? 

Stuur dit artikel dan zowel naar Jetty Tuinstra-Winkler 

(jmtuinstrawinkler@gmail.com) als naar Edith de Jonge 

(e.de.jonge@home.nl of edith.de.jonge@gmail.com) . 

 

Edith de Jonge,  
namens het redactieteam. 

 

 

 

 

 

mailto:jmtuinstrawinkler@gmail.com
mailto:e.de.jonge@home.nl
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Kerkdiensten Haren 
 

In de zomermaanden is er weer om 

de week dienst bij ons en zijn we 

de andere zondag te gast in het 

Witte Kerkje (Jachtlaan 11) 

 
Zondag 29 juni 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 6 juli 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Ds. R.P. Yetsenga 
 

Zondag 13 juli 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 20 juli 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Dhr. A. Trox 
 

Zondag 27 juli 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-

Tollenaar 

 

Zondag 3 augustus 
10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Ds. R.J. Immink 

 

Andere activiteiten 
 

Vrijdag 27 juni 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Dinsdag 1 juli 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 
Maandag 7 juli 

14.00 Theedrinken voor thuisblij-

vers in de Mikkelhorst 

 

Woensdag 16 juli 

19.30 Redactievergadering 

 
Vrijdag 25 juli 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

Van de leden 
 

Op 7 juni is zr. Marie Kuipers-Prins 

overleden op de leeftijd van 90 

jaar. Zij verbleef al jaren in de Enk 

in Zuidlaren, maar was vroeger 

actief als kerkenraadslid en voor-
zitster van de zusterkring. 

In het volgende Gemeenteblad zal 

een in memoriam van haar worden 

opgenomen. 

 

 

Thee in de Mikkelhorst 
 
In de vakantie vervallen de meeste 

activiteiten. Maar wie contact wil, 

kan maandag 7 juli tussen 2 en 4 

uur op de Mikkelhorst gezellig ko-

men theedrinken. 

 
 

Reisje zusterkring  
 

De zusterkring start het nieuwe 

seizoen met een reisje. Dit uitstap-

je vindt plaats op woensdagmiddag 

27 augustus 2014. We verzamelen 

om 13.15 uur in de Voorhof. 
Het programma is traditiegetrouw 

een verrassing. Met gevulde maag 

ben je om goed zeven uur ’s 

avonds weer thuis.  

 

Als je mee wilt is het wel nodig dat 
je je (liefst per omgaande) opgeeft 

bij een lid van de reisleiding: 

Roelie de Vries (5436538) of Mads 

Haadsma (5348734). 

Geef ook aan of je, zo nodig, wilt 

rijden. 
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Verslag kerkenraadsvergadering 3 juni 2014 
 

Zr. Salomons opent de vergadering. Naast de kerkenraad (zr. Salomons en 

Haadsma) zijn ds. Van der Werf en br. Nienhuis (administrateur) aanwezig. 
 

Ds. Van der Werf doet enthousiast verslag van zijn vakantie/studiereis naar Lef-

kas. Er is daar een heel andere cultuur. De Grieks orthodoxe kerk is erg dogma-

tisch. Maar de kerk maakt daar deel uit van de samenleving; bij ons is de kerk 

een randverschijnsel. Ook in de dienst op 1 juni heeft hij daarover verhaald. 

 
Daarna is er aandacht voor financiële zaken. Br. Nienhuis doet verslag van een 

afrondend overleg van de financiële commissie, de administrateur en een con-

tactpersoon van de ABN-AMRO over rendementen en risico’s. De samenstelling 

van de aandelenportefeuille behoeft geen verandering. 

Ter preventie van fraude hebben leden van de financiële commissie een gebrui-

kersnaam en wachtwoord voor de rekening van de ING-bank ontvangen waar-

mee ze de rekeningoverzichten kunnen inzien. Ook bij de ABN AMRO zal dit wor-
den aangevraagd, zodat meer ogen zien wat er in- en uitgaat. 

Op 4 juni hebben br. Christians en br. Nienhuis overleg met bouwkundige A. de 

Wit over verzakking bij de kelder van de Vreehof. Er liggen twee offertes om 

door injectering de ondergrond over 6 meter rond die kelder te versteviging.  

De financiële afhandeling door het IDGP van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

van ds. Van der Werf door zijn ongeluk, gaat langzaam en moeizaam. 
 

De kerkdiensten in mei waren zeer verschillend van onderwerp en invulling; elke 

dienst was echter heel bijzonder. Fijn om dat mee te maken.  

In de dienst op 15 juni zal het zilveren jubileum van Philip Kiemel als organist de 

nodige aandacht krijgen. 

De voorstelling ’De broer van Job’ was op niveau. Onderdelen uit het eerste deel 

kwamen na de pauze in tegengestelde vorm terug, waardoor de toehoorders er 
meer bij betrokken werden.  

 

Het jaarthema 2014-2015 van de ADS is ‘Opstandig’, maar geeft nog weinig 

aangrijpingspunten vergeleken met het thema ‘Tijd’ van dit jaar. De kerkenraad 

neemt wat dit onderwerp betreft nog een afwachtende houding aan. De ADS-

map met ideeën en suggesties: ‘Opstandig - Lef om verder te denken’, moet nog 
verschijnen.  

 

Op 27 mei was er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis over de plan-

nen met het Stationsgebied (o.a. fietstunnel onder station). De Nieuwe Stations-

weg (en de Emdaborg) worden fietsstraat. Het brede oranje gekleurde midden 

van weg is voor fietsers, aan weerszijde hiervan komen grijze klinkers waarop 
auto’s zijn toegestaan, die zich moeten aanpassen aan de snelheid van de fiet-

sers. Kerk en P+ R blijven zo bereikbaar. Het voornemen is het trottoir te ver-

plaatsen naar de overzijde (nog niet op de tekeningen te zien en op voorhand 

kan hier nog geen bezwaar tegen worden gemaakt). 

Zie ook: www.stationharenverbindt.nl 
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Een overzicht van activiteiten in onze gemeente voor het komende seizoen is 

belangrijk. Dat overzicht komt er echter niet vanzelf. Vandaar dat de kerkenraad 

aan de verschillende groepen vraagt, nog voor de zomervakantie hun data door 
te geven. Plannen m.b.t. de toekomst van onze gemeente op langere termijn zijn 

nodig, liefst in regionaal verband. Voorstellen met concrete plannen richting GDS 

zijn gewenst, o.a. over (meer?) gezamenlijke regionale diensten. Hierover wordt 

enige tijd gebrainstormd. Voor 2015 zijn de preekroosters al vastgesteld. Willen 

we wat anders in 2016 dan moet dit nog in 2014 naar voren worden gebracht. 

Br. Nienhuis, onze afgevaardigde naar de GDS, zal daar het punt van de geza-
menlijke regionale diensten aan de orde stellen.  

 

Na het verdelen van de huishoudelijke taken (o.a. kostersdiensten) sluit de 

voorzitter de vergadering. 

 

Mads Haadsma 
 
 

 
Dank!! 
 
Dank aan onze Gemeente voor de aandacht die besteed is 

aan het feit dat wij dit jaar 80 jaar zijn geworden (Hansje 

in maart, Frans in juni). Wij beleven die 80 jaar als het be-

reiken van een mijlpaal. 

Samen gaan wij 2 x per week naar sport om de ouderdom 

wat voor ons uit te schuiven. Dat lukt natuurlijk niet  echt, 
maar het geeft ons een goed gevoel. 

  

Ook dank aan alle kinderen en aan de leiding van onze 

zondagschool voor de zelfversierde taartjes die alle kerk-

gangers zondag 15 juni na afloop van de dienst kregen 

aangeboden. 
Het onderstreepte de toch al feestelijke dienst waarin we 

onder meer vierden dat Philip Kiemel al 26 jaar als organist 

onze samenzang begeleidt en ons na de preek vaak nog 

trakteert op mooie (vroeg Engelse?) muziek.  

Muziek was het thema van deze dienst waarin onze eigen 

predikant, ds Klaas v.d. Werf, voorging. 
  

Hansje en Frans Hazewinkel 
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Op  het Vermaningspad 
 

Wij hadden al vroeg beslo-

ten om het Vermaningspad 
te gaan fietsen. 

Maar ons Vermaningspad 

begon wat vroeger dan ge-

dacht. 

 

De zondag voor hemelvaart 

waren we in Eenrum in 
verband met de viering van 

het 195 jaar bestaan van 

de doopsgezinde gemeente 

aldaar. 

Fokke Fennema ging voor 

in de dienst en na de koffie 
konden we kiezen, of het orgel in de plaatselijke hervormde kerk, of de notaris 

tuin, gezien het mooie weer gingen wij mee naar de tuin. Daarna was er brood 

en soep. 

Hoewel het een kleine gemeente is en men ook niet weet hoe het allemaal gaat 

komen, was men wel van plan om door te zetten, zodat ook het 200 jarig be-

staan nog gevierd kan worden. 

 
 

Hemelvaart: fietsen in de kop 

van Overijssel. Met de auto 

naar Giethoorn, aanmelden in 

de Doopsgezinde kerk, koffie, 

koek en een praatje met alle-
maal bekenden en dan toch 

maar op de fiets. 

Het was droog en we hadden 

voor de wind naar Blokzijl. Toch 

was het redelijk fris en hadden 

we in plaats van regenkleding 
beter een paar handschoenen 

mee kunnen nemen. Schitte-

rende route, met het pontje 

over en weer verder naar Blok-

zijl. Ook hier was er koffie en het brood hadden we zelf meegenomen, maar ook 

weer bekenden, het is net of je alle doopsgezinden van gezicht kent. 

 
Van Blokzijl tegen de wind in naar Steenwijk, op aanraden van iemand in Blokzijl 

gingen we op een gegeven ogenblik overdwars en daarna evenwijdig aan de op-

gegeven route, wat veel leuker was ,maar kwamen op het eind tot de ontdekking 

dat we toch een stuk terug moesten om Steenwijk in te kunnen. 
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In Steenwijk was er ook koffie en veel bekenden, maar om op tijd voor de vesper 

in Giethoorn te zijn toch maar weer op de fiets. Onderweg nog een ijsje gekocht, 

een lepelaar op de foto gezet en mooi op tijd in Giethoorn voor de vesper. Dan 
blijkt pas hoeveel mensen er onderweg waren die dag, want de kerk zat vol. 

 

De zondag daarop gewoon in Haren naar de kerk. De eigen dominee ging voor, 

koffie na de dienst. Een gewone zondag dus, ’s middags nog wezen fietsen. 

 

Met Pinksteren waren te logeren in Surhuisterveen. Op zondag was er een hage-
preek op de formanjepôlle in Rottevalle. Daar hebben we ons laten vermanen 

door Andries Bakker. De zon bleef schijnen ook hier was er koffie na de dienst 

en, omdat ik uit die omgeving kom, ook weer een heleboel oude bekenden. 

 

Anco de Vries 

 

 
Het quiltuitje 
 

Op 15 juni zijn we met 7 quilt-

vriendinnen op reis geweest, en 

1 chauffeur. 

 

Op zoek naar de quilttentoon-

stelling in verschillende dorpen, 
o.a. Warffum, Zeerijp/Zijldijk, 

Uithuizen, Usquert enz. 

Deze quilts hingen in dorpshui-

zen en kerken.  Het viel ons op 

dat het fantastisch georgani-

seerd was. Duidelijk aan gege-
ven met vlaggen en voldoende 

verkeersregelaars. 

 

 

 

Op sommige plekken waren de quiltkunstenaars zelf aanwezig en die vertelden 
graag over mooie quilts. Mooie traditionele en artquilts.   

Ook was er een hal vol met mooie koopjes. Daar waren ook een paar van onze 

quiltgroep die het niet konden laten om mooie stoffen te kopen.  

Om 6 uur hadden we een diner bij “Moeders”. Het was even wachten op ons eten 

maar dat was het wel waard. De gastheer zorgde voor vele lach momenten. 

Al met al een zeer geslaagde dag! Vol met nieuwe ideeën. Alleen daarom al zou 

je gaan quilten.  
 

Iedereen een heel fijne zomer toegewenst. 

 

Jantiena de Vries-Durksz
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Jubileum Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer in 
Eenrum  
 

EENRUM – De feestelijke jubileumviering (195 jaar) op zondag 25 mei van de 

Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer, gevestigd in Eenrum, stond in het te-

ken van durf en moed. Na een welkomstwoord door voorzitter Mr. Hendrik Jan 

Woltersom, ging de eigen predikant Ds. Mr. Fokke Fennema daar tijdens zijn 
preek dieper op in. De keuze van de teksten en liederen sloten er naadloos op 

aan. Hij schilderde de geschiedenis van deze kleine hechte gemeente op het 

Groninger Hogeland. Er was in de loop der jaren veel gedubd en vaak was de 

toekomst ongewis, maar toch ging men steeds door, ook al gaat het bij een ge-

loofsgemeenschap niet om geld, rendement en zekerheid.  

195 Jaar geleden werd in Mensingeweer de huidige Doopsgezinde Gemeente 
gesticht. De tijden waren toen niet meer zo moeilijk als in de hervormingstijd. 

Vervolgingen en martelingen van Doopsgezinden behoorden al lang tot het ver-

leden en de Staatskerk had de chicanes jegens de Doopsgezinden, ook wel Me-

nisten (naar hun voorman Menno Simons) genoemd, inmiddels flink vermin-

derd. 

 
Dat de Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer 195 jaar bestaat, wil overigens 

niet zeggen dat er daarvoor geen Menisten in Noord Groningen actief waren, 

vertelde Fennema, integendeel zelfs. Vanaf de eerste helft van de 16e eeuw 

hadden ze er al hun gemeentes. Hun voorman Menno Simons bezocht Gronin-

gen in eigen persoon en enthousiasmeerde er tot het stichten van gemeentes. 

Dat was nog voor de tijd dat Luther en Calvijn hun protestacties begonnen, 

Doopsgezinden zijn dan ook geen protestanten in de letterlijke zin van het 
woord. Wel zijn ze de volgelingen van de enige Nederlandse kerkhervormer. 

Voor deze geloofsgemeenschap, die wil leven in de navolging van Christus, staat 

de Bergrede vaak centraal. Het afwijzen van geweld en het weigeren van het 

zweren van de eed, vinden hier hun wortels. Als slotzang koos Fennema voor 

het meest bekende Doopsgezinde lied ‘Ik voel de winden Gods vandaag: van-

daag hijs ik het zeil.’ Voor de orgelbespeling zorgde Martijn Hulst. 
Voor de feestelijke dienst bestond een grote belangstelling. Van heinde en verre 

kwamen Doopsgezinden en andere belangstellenden naar het feestelijk ingerich-

te kerkgebouwtje. De jongste gast werd deze maand één jaar, de oudste was 

100 jaar!  

 

Onder hen bevonden zich de burgemeester van de Marne Koos Wiersma, Domi-

nee Saakjen van Hoorn-Dantuma, die de gemeente jaren lang diende en Br. 
Van der Jagt uit Rotterdam, die jaarlijks voor preekbeurten naar Eenrum komt.  

In zijn slotwoord vertelde Hendrik Jan Woltersom dat de Doopsgezinden in Een-

rum een vrijzinnige gemeente vormen, die de ‘teksten en woorden’ vaak met 

‘een korreltje zout’ nemen. In de huidige tijd, waarin orthodoxie en conserva-

tisme de overhand hebben genomen, is de Eenrumse gemeente uniek. In deze 

wereld wordt het vrijzinnige geluid, waarbij de nuance zo belangrijk is, te weinig 
gehoord. Waar gaat het om: de weg naar verzoening, omzien naar en waarde-

ring voor elkaar, warmte, liefde en compassie. In de Eenrumse gemeente zijn 

deze begrippen geen dode letters, maar de dagelijkse werkelijkheid in een we-

reld, waarin niemand gelijk is, maar wel even veel waard. 
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Na afloop van de kerkdienst was er tijd voor een plezierig samenzijn in en bui-

ten de kerk. Hierna waren er twee excursies: de ene naar de protestantse kerk 

en de andere naar het Arboretum. 

De feestelijkheden werden besloten met een feestelijke lunch. 
De helft van de opbrengst van de collecte wordt bestemd voor de Arme Kant 

van Marne, de andere helft voor de eigen gemeente. 

 

Janny de Weijs 

 
 
Afgewezen voor het kinderpardon 
 

INLIA vangt een Afrikaanse moeder en haar dochter op, die sinds april 2003 in 

Nederland verblijven en die eind 2008 vanuit Ter Apel op straat werden gezet. 
De dochter was op dat moment 13 jaar oud. INLIA zorgde voor onderdak en 

regelde ook dat de dochter naar school kon gaan. Inmiddels spreekt de dochter 

goed Nederlands, heeft ze haar VMBO-diploma gehaald en doet ze een vervolg-

opleiding aan het MBO. De moeder doet al enkele jaren vrijwilligerswerk bij een 

verzorgingshuis, tot grote tevredenheid van de medewerkers en bewoners. 

In april 2013 dienden moeder en dochter een aanvraag in voor het kinderpar-

don. De aanvraag werd echter afgewezen omdat zij in de periode van eind 2008 
tot medio 2012 niet onder het toezicht van één van de diensten uit de Vreemde-

lingenketen stonden. Al die tijd ging de dochter echter naar school en waren zij 

ook bekend bij de gemeente. Voor de kinderpardon-regeling telt dit echter niet 

mee.  

Net als deze moeder en dochter zijn er nog zo'n 600 asielzoekers afgewezen 

voor het kinderpardon. Zij woonden ook in een gemeente omdat zij niet langer 
recht hadden op rijksopvang. In 2010 werd de rijksoverheid echter door de 

rechter op haar vingers getikt vanwege het feit dat zij gezinnen met minderjari-

ge kinderen op straat zette. Vanaf dat moment werden deze gezinnen niet lan-

ger ontruimd. Gezinnen die al op straat waren beland voor deze uitspraak, wer-

den echter niet opnieuw opgenomen in de rijksopvang, en hierdoor worden zij 

nu ook uitgesloten van het kinderpardon. Inmiddels heeft 78% van alle Neder-

landse burgemeesters, daarin gesteund door de VNG en het Landelijk Overleg 
Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO, waarvan het secretari-

aat bij INLIA is gevestigd), de oproep ondertekend van de burgemeester van 

Bunnik. Daarin wordt aan de staatssecretaris gevraagd de aanvragen voor het 

kinderpardon die zijn afgewezen vanwege het ontbreken van rijkstoezicht te 

heroverwegen. 

 
Wat kunt  u doen? 

Lees de oproep van de inmiddels 311 burgemeesters en kijk of uw burgemees-

ter al getekend heeft op www.logogemeenten.nl/burgemeestersoproep 

Teken zelf de petitie Voor een Eerlijk Kinderpardon op 

www.eerlijkkinderpardon.nu 

Kijk en luister naar het lied voor het kinderpardon "Zij vliegen er niet uit" op 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=K1RDE4ZKnOU&feature=youtu.be) 

  

http://www.logogemeenten.nl/burgemeestersoproep
http://www.eerlijkkinderpardon.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=K1RDE4ZKnOU&feature=youtu.be
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Zomerse verblijven op Buitengoed Fredeshiem 
 

Buitengoed Fredeshiem heeft als doopsgezind broederschapshuis ook komende 

zomer een prachtig aanbod voor u. 

 
Individueel Zomerverblijf  

Geniet deze zomer een aantal nachten op Buitengoed Fredeshiem. U bepaalt uw 

eigen vakantie. U kunt fietsen, wandelen, met mede-gasten er-op-uit-trekken, 

naar bezienswaardigheden gaan of heerlijk een boek lezen of luieren op Fredes-

hiem.  

Een huiskamer met eigen terras staan voor u en andere gasten ter beschikking 

en een gastheer en/of gastvrouw staan u desgewenst graag met raad en daad 
bij. De prijs per nacht bedraagt slechts € 54 p.p. (2-pk) € 69 p.p. (1-pk) obv 

halfpension. Weekverblijf: hierbij geldt 7 nachten voor de prijs van 6! 

 

Vrolijke Zotte Zomerweek ( 19-26 juli ) 

‘Een Zomerzotheid’ met o.a. zomerse muziek èn een Matineeoptreden van de 

Koplandzangers, een heerlijke boottocht en u kunt zelf schilderen. Op een zorg-
boerderij leiden ze u graag rond. En u kunt naar de binnenstad van Steenwijk 

voor de Vestingfeesten. Tussendoor ‘zotte’ verhaaltjes, vrolijke spelletjes of een 

leuke film.  

 

Leeftocht: Vriendschap, eigenheid en feest vieren (27- 28 juni)   

Reflectief schrijven rond verhalen van Toon Tellegen. Olv Sarine Zijderveld. 

 

Leeftocht: Oriëntatiecursus Zien-Tekenen (14-18 juli)   

Tekenen als middel om aandachtig waar te nemen.  

O.l.v. Leo van Veghel en Nelleke Metselaar 

 

 

 

Belang-

stelling? Bel 
Buitengoed 

Fredeshiem: 
(0521) 

535100 of 
email: 
info@ 

fredeshiem.nl 
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Pinksteren 2014 

Bijbelverhalen op de vuilstort 
 
 
De kerk is ‘jarig’ 
Met Pinksteren viert de kerk haar ‘verjaardag’. Handelingen 2 vertelt over het 

Pinksterfeest. Van  zelfsprekend is er lekker eten en wordt er tot laat in de 

avond Tora gestudeerd. Dat hadden de leerlingen onder leiding van Jezus ook 

zo vaak gedaan. De vonken spatten er opnieuw vanaf. Mensen komen kijken 

en ervaren inspiratie over taalgrenzen heen. Sommigen houden het voor een 

drankgelag, maar Petrus gaat ‘nuchter’ door met uitleg van het boek Joël, waar 

sprake is van visioenen en van jonge mensen die getuigen. Natuurlijk brengt 

Petrus het gesprek op Jezus de Nazareeër. Wel drieduizend zielen laten zich do-

pen; de eerste gemeente is ‘geboren’. 

 

Tot leven brengen van Bijbelverhalen, daar komt het ook vandaag op aan 

In Honduras ‘wonen’ er kinderen op de vuilstort. De doopsgezinden in de ha-

venstad La Ceiba startten een zondagschoolproject op de vuilstort. Het beno-

digde geld kwam vooral uit de USA. De zondagschool wordt gerund door de 

studente Maureen Velasquez. Samen met een stel vriendinnen vertelt ze zon-

dags Bijbelverhalen in een barak op de stortplaats. Met weinig middelen doen 

ze aan verwerking en zorgen ze voor een eenvoudige maaltijd. Spelenderwijs 

oefenen ze met de kinderen lezen, schrijven en rekenen. ‘s Woensdags trekt 

Maureen op met tienermeisjes van de dump en probeert dan andere wegen te 

wijzen dan die van een vroege zwangerschap en leven op de dump. Drie kin-

deren kreeg Maureen naar secundair onderwijs. Maar eind 2013 stopte de steun 

vanuit de USA. De Doopsgezinde Zending houdt, samen met de gemeente Bus-

sum-Naarden, het project nu financieel in de lucht. 

 

Verjaardagscadeaus voor de dumpkinderen van La Ceiba 
Een broeder uit Naarden gaf aan eigenlijk ‘alles wel zo’n beetje te hebben’ en 

vroeg z’n verjaardagsgas- ten een eventueel verjaarscadeau te willen bestem-

men voor Maureens project. Een idee ook voor u? Een feestelijke presentatie 

voor tussen uw taarten sturen we u graag toe. 

 

Wat is ons doel? 

Veiligstellen van Maureen’s project tot einde 2015 vergt nog ca € 6.000 euro. Met 

uw steun lukt dat zeker. Want Maureen en haar dumpkinderen laten we toch 

niet in de steek? 

 

Hoe kunt u helpen? 

Uw financiële bijdrage ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, 

graag op bankrekening NL64 ABNA 0545424976 t.n.v. de Doopsgezinde 

Zending te Groningen. 

 

Voor uw steun danken we u hartelijk, met broederlijke groet, 

Chris Maas 

voorzitter Doopsgezinde Zending 
 

  



 

Jeugd en Jongeren 

 

 

 



 

 

 

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 
Nynke Dijkstra 

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: NL66ABNA021025684 
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 
23 juli 2014. Kopij (alléén als Word-

document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) 

inleveren vóór 16 juli 2014 bij de beide 

redactieleden van de betreffende DG.  
 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 
tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 
 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 
loek.berny@home.nl 

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

Haren, tel. 050 - 5348227,  

jantienadurksz@home.nl  
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