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'The Passion' komt naar Groningen! 
Door Geert Brüsewitz  
 

Een mooi initiatief, overgewaaid uit Engeland, waar het al jaren bestaat, is de 

poging om het verhaal van lijden en sterven van Christus in onze hedendaagse 

tijd en ruimte te brengen. Met bekende soapies en (volks)zangers wordt het ver-

haal naar nu gebracht en dit jaar zelfs in de binnenstad van Groningen gesitu-

eerd. Maar met die poging, wordt meteen ook duidelijk hoe moeilijk dat is. Iets 
wat toen het ooit voor de eerste maal plaatsvond al nauwelijks begrepen werd 

door de mensen die onze getuigen ervan zijn geworden (niet eens ooggetuigen!) 

heeft in de verslaglegging in onze bijbel al geleid tot verschillende beschrijvingen 

en interpretaties.  

 

Juist door het te begrijpen, en naar ons toe te trekken, ontstaan verschillende 

visies, verschillende gedachten. En wat het voor de een dichterbij brengt, een 
lekkere vette titel in het Engels 'the Passion' , maakt het voor de ander tot een 

Joop van den Ende productie en daarmee ingepast in een belevingswereld die 

niet van hem of haar is. En zo gaat dit oude verhaal van lijden en pijn, waarin 

duidelijk wordt dat dat God niet koud laat, en dat er zelfs door de kracht van de 

dood heen leven zichtbaar wordt, ander, mooier , intenser leven, door de eeu-

wen met ons mee.  
 

 
Van  de woorden van J.S. Bach 'Wir setzen uns mit Tränen nieder' die jaarlijks 

miljoenen mensen ontroeren, via Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd Web-

ber naar de 'the Passion' met Danny de Munck vorig jaar... En nu? Met het noe-

men van een naam vertel ik niet het oude verhaal, maar geef ik commentaar op 

de interpretatie.. Met de keuze het dichterbij mezelf en de wereld waarin ik leef 

te bregen, verwijder ik me er net zo hard van.. Doen Lucas en Gea mee? Speelt 
de prachtige bard Arnold Veerman mee, met een knipoog naar de verfilming van 

Jesus Christ Superstar uit mijn jeugd? Wordt het Tanja Cross, Elly Ameling of  

Wia Buze? Maar in de keuzes die we maken zit niet alleen het gevaar dat de ma-

nier waarop we het verhaal laten zien ons van de inhoud afleid, we kunnen er 

ook iets bijzonders van het verhaal mee onderstrepen.  

 

Door het naar nu te brengen laat je zien dat het verhaal van toen ook over nu 
gaat. Door er fysiek achteraan te kunnen lopen, worden we zelf de mensen die 

'heden hosanna, morgen kruisigt hem' roepen. Door van de tuin van Gethsema-

ne  het Noorderplantsoen  te maken, kan je misschien even proeven hoe we nog 

steeds als het erop aan komt elkaar in de steek laten.  
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Maar het blijft spannend, want als je niets met die nieuwe beelden en invullingen 
hebt, kan het verhaal van je afgaan, net zoals dat ook gebeurde met het eerste 

verhaal.  

 

Door de eeuwen heen hebben immers velen zich afgekeerd van dat beeld van 

pijn en vernedering, omdat het schrijnt op ons netvlies. We vinden het moeilijk 

om hoop te putten uit zo'n verliesverhaal.. Maar het kan je ook pakken en grij-
pen! De enige manier om dat te laten gebeuren is je te verdiepen in de betekenis 

en te zoeken naar je eigen beelden, naar je eigen geraaktheid. En ik zou daar 

iedereen toe op willen roepen.  

Bedenk eens  welke beelden bij je opkomen als het verhaal van Jezus' laatste 

dagen je in gedachte komt. En wat doen die beelden met je? Welk verhaal zit er 

in? En wat is jouw plek in dat verhaal?  
 

Ik eindig met een foto van de kunstenaar Mamedov, die ooit een laatste avond-

maal met mensen met het downsyndroom maakte. Een prachtig beeld van 

kwetsbaarheid, maar ook van de schoonheid en de kracht van die kwetsbaar-

heid.. Dat drukte voor mij op een ongelooflijke manier de essentie van Passie en 

Pasen uit! 

 
 

 

 

 
 

                                 

 
 

 



De bijbel nader bekeken 

 

 
3 

 

De persoonsbeschrijving van Pilatus 
door Jacob H. Kikkert 
 

De binnenstad van Groningen is straks het decor van 'the Passion', het muzikale 

evenement over de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden én opstanding. Het 

is op dit moment nog niet bekend welke BN-er (Bekende Nederlander) tijdens de 

voorstelling  in de huid van Pontius Pilatus zal kruipen. Na bijna 2000 jaar staat 

ook zijn naam nog steeds in veler geheugen gegrift als de man die Christus ter 
dood veroordeelde en vervolgens zijn handen in onschuld waste. Zijn naam is 

voor velen onlosmakelijk verbonden met de onverdraaglijke slechtheid van het 

bestaan. Dit vormde tijdens de Middeleeuwen, voldoende reden om Pilatus een 

ellendige dood toe te dichten, verdronken in de Rhône of het Meer van Genève. 

Een terechte straf, vond men. Nu is de rol van Pilatus ook een sterke. Het is een 

typische populistische politicus, die de zaak in de hand wil houden. De man die 

voor de diverse tekenen toch echt een logisch bewijs wil, en worstelt met zijn 
eigen positie, overtuigingen en principes. Hij laat in het evangelieverhaal zijn 

oren hangen naar de wil van het volk. 

 

Elk van de evangelisten heeft de figuur van Pilatus getekend. De evangelist Jo-

hannes is het meest uitgebreid in zijn beschrijving. Volgens sommige interpreta-

ties stelde de vierde evangelist Pilatus voor als een streng en vastbesloten per-
soonlijkheid, die desondanks manipuleerbaar was. Daardoor heeft de evangelist 

weinig sympathie voor hem. Andere commentaren zien Pilatus daarentegen als 

een zwak en aarzelend persoon. Dit heeft voor gevolg dat in deze aarzeling de 

lezer wordt uitdaagt om in tegenstelling tot Pilatus te kiezen voor Jezus. Boven-

dien wordt zo de rol van Pilatus ook gezien als een belangrijke sleutel om het 

standpunt van de vierde evangelist met betrekking tot de macht van de keizer te 

bepalen. De kritiek op Pilatus die door de vierde evangelist gegeven wordt, weer-
spiegelt zijn politieke kritiek op Rome.  

Rome propagandeerde een ideologie van het keizerrijk. Deze propaganda moest 

het keizerrijk optillen tot een kosmische entiteit met een universele omvang, een 

eeuwig bestaan en een agenda die vrede en voorspoed bracht. De kritiek op deze 

ideologie van het rijk stond wellicht evenzeer op de agenda van de evangelist als 

de negatieve ervaringen met de keizerlijke macht.  
 

Het is dan ook van belang vast te stellen dat de evangeliën niet volgens onze 

huidige historische en journalistieke maatstaven zijn geschreven. Wie in onze tijd 

verantwoorde journalistiek bedrijft, is zorgvuldig met het citeren van zijn ge-

sprekspartners en verifiëren van bronnen. Het relaas van de vier evangelisten 

valt echter niet binnen het kader van journalistiek en betrouwbare historische 
informatie. Het enige harde feit dat we over de relatie tussen Pilatus en Christus 

bezitten, is dat de tweede op bevel van de eerste, rond het jaar 30, werd gekrui-

sigd. Dat, en meer niet, bericht Josephus Flavius in zijn 'Testimonium Flavia-

num'. Maar zelfs hier lijkt enige argwaan op z'n plaats, want de originele tekst 

van het geschiedwerk ontbreekt. 

 

Nu hebben de evangelisten de woorden van Jezus niet uit hun duim gezogen; 
deze gaan terug op herinneringen en op mondelinge en schriftelijke overleverin-

gen. Maar we moeten ook ermee rekenen dat ook de situatie waarin de evange-

listen zich bevonden toen zij over Jezus schreven van invloed is geweest op hun 

beschrijvingen. De evangeliën zijn tientallen jaren na Jezus’ aardse leven ge-

schreven, toen de eerste ooggetuigen begonnen weg te vallen. Bij het schrijven 
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van hun relaas hebben de evangelisten zich de vrijheid veroorloofd om discussies 
van die latere tijd daarin te vervlechten.  

In feite hebben zij de oorspronkelijke woorden van Jezus zo geactualiseerd. Voor 

het evangelie van Johannes betekent dit niet alleen een politieke kritiek op het 

romeinse rijk, maar ook - en dat mag niet ongezegd blijven - dat latere discus-

sies tussen Joden die in Jezus geloofden en andere Joden,  hierin zijn neergesla-

gen en dat daarmee discussies die tientallen jaren na Jezus’ dood zijn gevoerd, 
terug-geprojecteerd zijn in zijn aardse leven om Pilatus' schuld aan de dood van 

Jezus deels af te wentelen op 'de Joden'. Het verst daarin gingen de onbekende 

auteur van het apocriefe Evangelie van Petrus (circa 150 na Christus) en de 

theoloog Origines (185-215). De 

eerste beweerde dat de 

vazalkoning Herodes en niet Pila-
tus Jezus ter dood had veroor-

deeld. Ook Origines pleitte Pilatus 

vrij, in weerwil van het feit dat 

kruisigen een typisch Romeinse 

straf was die alleen de stadhou-

der of landvoogd kon opleggen. 

 
Gaan we ervan uit dat we in het 

Johannesevangelie indirect lezen 

van de discussies tussen Joodse 

christenen en andere Joden, dan is te verklaren waarom het nogal eens voorko-

mende negatieve gebruik van de aanduiding 'de Joden' in het evangelie van Jo-

hannes, teruggaat op een intern Joodse discussie van de tijd na Jezus’ aardse 
leven. Het wordt echter een heel ander verhaal wanneer niet-Joodse christenen 

zich op dit evangelie gaan beroepen om aan te tonen hoe 'de Joden' Jezus als 

messias hebben afgewezen en verantwoordelijk gedacht worden voor zijn kruis-

dood. Nog erger wordt het wanneer het op grond daarvan, eeuwen later, tot een 

antisemitische uitleg aanleiding heeft gegeven. Bij lezing en in de uitleg luistert 

het dus nauw. 
 

Wie de rol van Pilatus straks vertolkt in het muziekevenement neemt een 

fascinerende rol op zich. In het evangelie is immers geen consequente karakteri-

sering van Pilatus te vinden; men kan niet zeggen of hij sterk of zwak was, ma-

nipuleerbaar of besluiteloos.  

Op verschillende punten in het verhaal toont hij al deze trekken: hij gelooft niet 

dat Jezus kwaad van zin is maar uiteindelijk,  opgejut door de stem van het volk,  
beslist hij toch om hem te laten kruisigen. Het is Pilatus die hier beoordeeld moet 

worden op zijn ambivalente houding. Uiteindelijk wenst de evangelist m.i. aan te 

tonen dat de autoriteit van Pilatus, de machten die hij vertegenwoordigt en de 

populistische spelletjes die hij speelt,  ten opzichte van de majesteit van Jezus 

en alles waar Jezus voor staat, waardeloos is.  

En dat dit iets is dat nog steeds opgeld doet. Het is te wensen dat ook dit in het 
komende spektakel van 'the Passion' nog een beetje blijft doorklinken. 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten 
Donderdag  20 maart 

20.00 uur   Dopers cafe 
Vrijdag   21 maart 

Bijeenkomst ‘Pizza,Bijbel en Bier’ 

Zaterdag    22 maart 

13.00 uur  Geloven met je voeten 

14.00 uur  Openstelling kerk 

17.00 uur   Regioweekend GDS 
 

Zondag  23 maart 

10.00 uur   Ds. G.J. Brüsewitz 

3e in de 40-dagentijd 

10.00 uur   Kiezels en Keien 

Maandag   24 maart 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag    25 maart 

18.00 uur   Jongerenmaaltijd 

19.30 uur   Jongerenprogramma 

19.30 uur   Bijeenkomst   

                 Wijk Vinkhuizen 

Woensdag   26 maart 
18.00 uur  Vastenbijeenkomst 

Donderdag  27 maart 

19.30 uur   Korte cursus Doperdom  

Zaterdag   29 maart  

14.00 uur  Openstelling kerk 

 
Zondag   30 maart 

19.30 uur   Ds. J.H. Kikkert 

4e in de 40-dagentijd 

Dienst met/door jongeren 

Maandag  31 maart 

19.30   Doopsgezind koor 
Dinsdag  1 april 

10.00 uur   Koffiemorgen 

19.30 uur   Kerkenraad 

Woensdag  2 april 

18.00 uur  Vastenbijeenkomst 

Donderdag  3 april 

15.00 uur   Paterswoldsewegwijk 
19.30 uur  Korte cursus Doperdom 

Zaterdag   5 april 

14.00 uur  Openstelling kerk 

 

Zondag  6 april 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 
5e Dienst in de 40-dagentijd 

Maandag  7 april 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  8 april 

18.00 uur   Mennomaaltijd 
19.30 uur  Jongerenprogramma 

Woensdag  9 april 

Redactievergadering 

18.00 uur   Vastenbijeenkomst 

Donderdag  10 april 

19.30 uur   Korte cursus Doperdom 
20.00 uur   Broederkring 

Zaterdag  12 april 

20.15 uur  Uitvoering ‘De Twaalf’ 

rondom de beelden van 

Koos Verbruggen en 

teksten van Herman Ver-
beek mmv Doopsgezind 

koor 

Zie info Algemeen 

 

Zondag  13 april Palmzondag 

10.00 uur   G.J. Brüsewitz en    

  ds. J.H. Kikkert 
10.00 uur  Kiezels en Keien 

Dinsdag   15 april 

17.45 uur   Doperse Dis 

Woensdag   16 april 

18.00 uur  Vastenbijeenkomst 

Donderdag 17 april  
Witte Donderdag Avondmaal 

18.00 uur Dienst Ds. J.H. Kikkert 

Vrijdag   18 april Goede Vrijdag 

19.30 uur  Gezamenlijke dienst met 

de Lutherse en Remonstrantse 

gemeente in de Lutherse kerk 
Zaterdag    19 april 

23.30 uur  Paasnacht Lichtlopers 

 

Zondag  20 april 

8.30 uur  Paasontbijt 

10.00 uur   Ds. J.H. Kikkert 

10.00 uur   Kiezels en Keien 
Dinsdag  22 april 

18.00 uur   Jongerenmaaltijd 

19.30 uur   Jongerenprogramma 

Woensdag  23 april 

19.30 uur  Wijk Paddepoel/Selwerd 

 
Zondag   27 april 

10.00 uur  Prof. Dr. F. Enns 

11.00 uur Bijeenkomst Dopers 

Café met Fernando Enns 

Maandag  28 april 

19.30   Doopsgezind koor 

Dinsdag 29 april 
19.30 uur  Wijk Vinkhuizen 
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In memoriam Alie Gaaikema 
 

Op 23 februari overleed onze zuster Alie Gaaikema  op 86-jarige leeftijd. Zij ver-

bleef al langere tijd, een jaar of acht in Blauwbörgje. Daar is zij dan ook heel 
rustig weggegleden. De familie Eggens, haar hulp van lange jaren met haar man, 

was bij haar.  

Op 28 februari hebben we met een kleine groep mensen afscheid van haar ge-

nomen. Enkele broeders en zusters in het geloof, bewoners van het Gasthuis, 

huur hulp en familie  in de ongedwongen sfeer van de familie- aula van het cre-

matorium.   
 

Ik herinner me zuster Gaaikema vooral van de tijd dat ze nog net in het Gasthuis 

woonde, toen ik hier net predikant werd. In het  Gasthuis was ze erg op haar 

plek, ze woonde vooraan, en het was dan ook niet zo gek dat zij goed zicht hield 

op de gaande en de komende man. In die hoedanigheid was ze ook betrokken bij 

het Gasthuis als bestuurslid. Ze maakte mensen wegwijs, hoorde de noden aan, 
en probeerde met raad en daad de bewoners terzijde te staan. En, als er iets niet 

helemaal was zoals ze dacht dat het eigenlijk zou moeten zijn, dan kon ze op 

pittige wijze daar kond van doen. Ik maakte haar ook mee als hartelijk en gast-

vrij, en goed gehumeurd.  

Het was altijd heel netjes in haar huisje, en als er gewerkt werd in het Gasthuis, 

dan was het voor haar vanzelfsprekend dat zij de werklieden voorzag van een 

koffie en thee, en een plekje voor de pauze. Vooral de schilders vertelden mij dat 
ze dat al jaren deed, toen ik samen met de schilders  een van de laatste keren 

haar gast was. Ze kwam  uit een familie van schilders. Haar vader en broer oe-

fenden dat vak uit. Misschien dat dat meespeelde in haar zorg voor de werklui. 

Want zorgzaamheid en gastvrijheid was haar eigen. Misschien dat ook kritisch en 

precies zijn daar iets mee te maken had. Immers bij een opknapbeurt heb je 

niets aan de Franse slag. Schilderwerk vereist orde en netheid.  
 

Zo was ze een gewaardeerd lid van het college van collectanten, en haar zorg 

strekte zich uit tot de gespreksgroep van de wijk, de gemeente, onder leiding 

van dominee Yetsenga, die altijd bij haar thuis was. Om deze reden was het voor 

haar denk ik extra ingrijpend toen er zich problemen aandienden met één van de 

bewoners, die door psychische problemen niet langer te handhaven was in het 

Gasthuis. En er was  de zorg voor haar broer, die net als zij in het gasthuis 
woonde, voor wie ze kookte, en de was deed.  Bij haar overlijden vonden we een 

envelop met enige aanwijzingen voor het afscheid. De woorden van psalm 23, en 

enkele liederen uit de oude doopsgezinde bundel. Ondanks het feit dat ze nooit 

lid was van het koor, beleefde ze vreugde aan het zingen. Toen het geheugen 

haar in de steek lied, waren de liederen dichtbij in haar gedachten. Kerstliederen, 

oude liederen. In die liederen vond ze blijkbaar iets van geloofsrust en geloofs-
vertrouwen. Zaken waar ze als een echte Groningse niet vaak over sprak. De 

woorden van psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder, ik heb al wat mij lust..’ waren 

een uiting van haar redelijk opgeruimde levensinstelling. Ze hield van gezellig-

heid, van vrolijkheid, van een uitstapje.  

 

Bij het afscheid werd door de echtgenoot van een van haar nichten de dank uit-
gesproken voor allen die haar in hun hart gesloten hadden, zeker ook die jaren in 

het Blauwbörgje. Moge zij rusten in vrede, geborgen in de hoede van de Eeuwi-

ge. 

 

Ds G.J. Brüsewitz 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

7 

 

 

Samen zingen uit het Nieuwe 
Liedboek, 29 maart 
 
In mei 2013 verscheen het nieuwe Lied-
boek. Veel kerken hebben naar de komst 
daarvan uitgekeken, en in veel gemeenten 
wordt er langzamerhand mee kennisge-
maakt. Al leert de ervaring dat de invoering 
van iets nieuws een langzaam proces is. 
Nieuwe melodieën en andere teksten verei-
sen openheid, nieuwsgierigheid, inspanning 

en plezier hebben in samen zingen. 
 
De GDS organiseert zaterdagmiddag 29 maart voor iedereen die houdt 
van zingen een bijeenkomst in de Vermaning in Haren waarop verschillen-
de liederen uit het Liedboek ons wat meer eigen kunnen maken, zo- dat 
we ook gevoel krijgen voor de veelkleurigheid aan theologie en muzikali-
teit in het nieuwe Liedboek. Het liedboek deelt de liederen op in verschil-
lende genres, bijvoorbeeld de psalmen, de levensweg en de getijden van 
de dag en van het jaar. Onder leiding van de dirigente van het Groninger 
Doopsgezinde Koor, Ella van Osnabrugge en stadsorganist Eeuwe Zijlstra 
zingen we een selectie van liederen uit het Nieuwe Liedboek. De middag 
wordt besloten met een korte vesper. 
 
Wanneer: 29 maart 2014, aanvang 14:00 uur tot ca. 16:00 uur  
Waar: in de doopsgezinde kerk te Haren 
 
Opgave van deelname vóór 16 maart bij ds. Jacob Kikkert 

Van Aswoensdag naar Pasen 2014 
 
In de lijdenstijd worden door gemeenteleden op de Vasten-bijeenkomsten 
op de woensdagavond weer een aantal doeken gemaakt, analoog aan 
Hongerdoeken, op basis van onze associaties bij bijbelteksten en gesprek-
ken daarover tijdens de maaltijd. Centraal staat tijdens de bijeenkomsten 
het lied, ‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’ van John L. Bell die vele 
liederen geschreven en gecomponeerd heeft voor de Iona-gemeenschap. 
In de dienst op de zondag die volgt, wordt stilgestaan bij het doek dat is 
gemaakt, en de gesprekken die zijn gevoerd. Op deze wijze worden de 
coupletten van dit lied en de teksten die we lezen,  in woord en beeld 
aaneen geregen tot een serie inspirerende diensten in de Lijdenstijd. 
 
Met de Palmzondag begint dan de Stille Week. De avond tevoren is er nog 
de première van de kerkcantate 'de Twaalf’ rondom de Apostelbeelden 
van Koos van Bruggen. Teksten van Herman Verbeek, op muziek gezet 
door Chris Fictoor, worden gezongen door ons koor o.l.v. Ella van Osnab-
rugge. Begeleiding is er van althoboïst Bindert Posthuma en organist Eeu-
we Zijlstra.  Van Palmzondag leven we dan langzaam naar Pasen toe. Ook 
in de Stille Week is er een vastenbijeenkomst, de laatste. 
 
Het doek dat we dan maken is voor de dienst met Pasen. Natuurlijk is er 
de viering van het Avondmaal op Witte Donderdag, waar zoals altijd ieder 
die zich betrokken voelt bij de gemeente van harte welkom is. Het vieren 
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van de maaltijd is uitdrukking van en het beleven van de zorg voor en het 
omzien naar elkaar.  
Herinnnering aan de weg die Jezus is gegaan. Diezelfde avond is er vanaf 
20.30 'The Passion', een muzikale hervertelling van de laatste uren en de 
opstanding van Jezus. Live hier in Groningen, en uitgezonden door EO en 
KRO.  
 
Rondom dit Event zijn er allerlei activiteiten in Groningen georganiseerd 
door en vanuit diverse kerken. De Kerken verbonden in de Raad van Ker-
ken bundelen hun programma in de Martinikerk( zie het aparte stuk hier-
over) 
 
Op Goede Vrijdag is onze viering samen met de Lutheranen en de Remon-
stranten. Een sobere dienst in de Lutherse kerk. Deze meditatieve en ver-
stilde dienst begint om 19.30 uur. 
 
De viering van het Paasfeest begint met het Paasontbijt. Een ieder is wel-
kom om samen met ouders en kinderen daaraan deel te nemen. U kunt 
voor het ontbijt intekenen op lijsten die in de komende tijd weer in de 
kerk zullen liggen. Na het ontbijt met extra aandacht voor de kinderen, is 
er een feestelijke dienst om het feest van Pasen te vieren. 
 
We hopen u op vele momenten in de komende tijd te treffen, u bent van 
harte welkom! 
 
Geert Brüsewitz en Jacob Kikkert 

Avondmaalsdienst om 18.00 uur! 
 
Op Witte Donderdag 17 april vieren we als gemeente het Avondmaal. Bij 
deze Avondmaalsdienst tussen Palmpasen en Pasen ligt de nadruk op het 
laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden vierde en alles wat daar bij 
gedaan en gezegd is. Zwaartepunt is daarbij: het ons te binnen brengen 
van de weg die hij gegaan is en de weg die hij ons wijst. Vanuit de over-
tuiging dat wij steeds opnieuw bezield kunnen worden door dat bijzondere 
aardse leven van Jezus van Nazareth, en zijn passie voor de boodschap 
van gerechtigheid, vrede en heelheid voor deze gebroken wereld, weten 
we ons verbonden met elkaar. Het is deze verbondenheid met elkaar en 
met de boodschap aangaande Jezus van Nazareth die we vieren we in de 
symbolen van het breken en delen van brood en de beker die rondgaat. 
Een ieder die zich met ons als gemeente verbonden voelt is welkom om 
dit vanuit de bovengenoemde gezindheid mee te vieren.  
 
Anders dan andere jaren begint de dienst dit keer om 18:00 uur!! 
 
Het gewijzigde tijdstip houdt verband met het muzikale evenement The 
Passion, over de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden en opstanding, 
dat deze zelfde avond in de binnenstad plaatsvindt. Vanwege de verwach-
te toeloop van vele duizenden mensen is de binnenstad dan gedeeltelijk 
afgesloten.  
 
Daardoor kan het zijn dat de kerk wat moeilijker bereikbaar is voor auto-
vervoer via de Oude Boteringestraat. Voor diegenen die met de taxi en/of 
auto gebracht en gehaald worden is de deur van het Kerkgebouw en Men-
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nozaal aan ‘t Klooster open. Deze is bereikbaar via het Lopende Diep en 
vervolgens de Pausgang. 
 
Ds. Jacob H Kikkert  
 

 

 

 

Uitnodiging voor- en naprogramma in de Martinikerk  
 

Op Witte Donderdag 2014 (17 april) is Groningen 

gaststad van het tv-spektakel The Passion. Ver-

wacht aantal kijkers 2,5 miljoen, verwacht aantal 
bezoekers 20.000. Het overkoepelend thema is dit 

jaar: ‘gastvrijheid’.  

 

 
Vanuit de productiemaatschappij is aan de kerkelij-

ke organisaties in Groningen het verzoek gedaan 

om bij te dragen aan het evenement door op de dag 

zelf een programma rondom de processie (van 
20.30 tot 22.00 uur) te organiseren.  

De Raad van Kerken heeft daarom het initiatief ge-

nomen voor het organiseren van een gezamenlijk 

programma rondom the Passion in de Martinikerk. 

 

Uitgangspunten 
We willen vanuit de Raad van Kerken een kwalitatief goed en aansprekend aan-

bod doen aan de bezoekers van The Passion. Het is goed om hiervoor de krach-

ten te bundelen. De Protestantse Gemeente Groningen stelt op die dag de Marti-

nikerk als een centrale locatie ter beschikking. Daarnaast blijven eigen inbreng 

en eigen activiteiten van lokale gemeenten en groepen in de weken voor  The 

Passion en op de dag zelf natuurlijk welkom.  
De kerkelijke gemeenschappen plannen zelf de dienst op Witte Donderdag – de-

ze zullen in het programmaboek worden vermeld zodat gasten worden uitgeno-

digd eraan deel te nemen.  

We zoeken de samenwerking met het Evangelisch Contact Groningen. In de pu-

bliciteit trekken we zo veel mogelijk gezamenlijk op. 

 

Opzet van het programma in de Martinikerk 
Van 16:00 uur tot 24:00 uur, voorafgaand, en 

direct aansluitend, aan de Passieprocessie in de 

stad vindt er in de Martinikerk Compassie plaats, 

een breed programma waarmee de kerken van 

Groningen hun gasten ontvangen, hen geestelijk en lichamelijk voedsel aanrei-

ken, en zo mensen van binnen en buiten de stad de gelegenheid geven elkaar te 
ontmoeten en ervaringen te delen. Passie, het lijden, roept Compassie, het me-

delijden, op. Christus zelf is in zijn passie en zijn compassie ons tot een voor-

beeld. De uitdaging waar we als christenen voor gesteld staan is om onze me-

demens met hulp en liefde tegemoet te treden.  

 

Compassie wil mensen wat te eten bieden en een goed gesprek of een moment 
van bezinning. Inhoudelijk zal het programma zich oriënteren rond de kernwoor-
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den: Jezus – passie – compassie. In de Martinikerk vinden een veelheid aan acti-

viteiten plaats. De gasten worden uitgenodigd om door de kerk te lopen en de 
veelheid van aangeboden activiteiten te verkennen. 

 
In de zijbeuken van het schip van de Martinikerk zullen tien plekken van 
de staties van de kruisweg komen (zie bijlage). De organisatie zal voor 
het kader en de herkenbare samenhang van de staties zorgen. 
 
Mocht u mee willen werken aan dit programma, neem dan contact op met 
Ds. G.J. Brusewitz. 
 

 

Hulp gevraagd!!! 
 
Op zondagmorgen 20 april wordt evenals voor-
gaande jaren de dienst voorafgegaan door het 
Paasontbijt voor alle leden en belangstellenden 
van onze gemeente. 
Met de Kiezels- en de Keienleiding dragen we 
zorg voor de inhoudelijke invulling van het 
Paasontbijt en de feestelijke aankleding van de 
tafels. 
 

Maar..... voor de praktische organisatie van het Paasontbijt is het onont-
beerlijk dat een aantal gemeenteleden hiervoor zorg draagt. Wie wil hel-
pen met het organiseren van het ontbijt? Het duurt  weliswaar nog enige 
tijd voordat het zover is. Maar het is fijn nu al te weten wie mee helpt or-
ganiseren. Laat het mij per ommegaande even weten. 
 
Ds. Jacob Kikkert 
 

 

Nieuws uit de  Kerkenraadsvergadering van 4 maart 
 

Deze keer is br. Jan Cees Noord voorzitter; zr. Femmy Busscher is herstellende 

van ziek-zijn.   

Br. Rudy van Kalker verzorgt de inleiding. Hij leest een, oorspronkelijk Duitse, 
tekst voor: God zegene mijn handen…..mijn ogen…..mijn oren zodat ze de goede 

dingen doen, zien en horen (vrije vertaling). 

 

Brs. Alex van`t Zand en Jan Cees Noord nemen gezamenlijk het vice-

voorzitterschap op zich. Br. Gertjan Hakkaart wordt kerkmeester.  Zr. Nynke de 

Graaf is boekhouder.  Gelukkig zijn op deze wijze de meeste KR-taken weer 

verdeeld, behalve het secretariaat. Daarvoor wordt nog iemand gezocht.   
Br. Rudy van Kalker stelt zich herkiesbaar bij de Voorjaarsledenvergadering. Br. 

Bart Meijer is niet herkiesbaar. Zr. Femmy Busscher zal dan ook, na 2 periodes, 

stoppen met het KR-werk. 

 

Er wordt besloten bij de Triodos Bank een rekening voor het Kerkenfonds te 

openen. Daarnaast wordt ook bij de Triodos Bank een rekening voor de kosterij 
geopend. De Triodos Bank staat voor een duurzaam beheer van het geld.  

Per 1 jan. 2015 wordt dan de huidige bankrekening van het Kerkenfonds bij de 

ING Bank opgeheven.  
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Vanuit de DG Eenrum is een verzoek gekomen voor samenwerking met de 
Doopsgezinde Gemeente Groningen.  Er wordt een verkennend gesprek gepland 

met DG Eenrum en een aantal leden van de KR van Groningen. Momenteel is ds. 

Fokke Fennema voor een aantal uren aangesteld in DG Eenrum. 

 

Ds. Jacob Kikkert komt met een uitgewerkt voorstel om de website van de 

gemeente te vernieuwen. De huidige site voldoet niet aan de eisen die vanuit de 

ANBI-wetgeving, vanaf 2016, gesteld worden en zal bovendien binnenkort niet 
meer vanuit de ondersteuning ge-update kunnen worden. Ontwikkelingen m.b.t. 

internet gaan snel.   

Vanuit de GDS is contact gelegd met LIGARE website-ontwikkeling met het oog 

op het assisteren van de gemeenten in de regio met het ontwikkelen van 

websites en waar mogelijk deze een zeker uniforme uitstraling te laten hebben.  

LIGARE is een bedrijf van twee doopsgezinde broeders nl. Harry Hekkema en 
Hans ter Haar. LIGARE heeft ook voor de DGG een voorstel voor een nieuwe 

website gemaakt met kostenraming.   

De KR besluit hiermee akkoord te gaan. Het beheer zal door ds. Jacob Kikkert 

worden gedaan maar te allen tijde door LIGARE worden overgenomen. 

 

T.a.v. de verhuur van kerkruimtes worden nog gesprekken gevoerd met diverse 
huurders over de verhuur in het komende seizoen, vanaf zomer 2014.  

 

De geplande activiteiten voor de komende maand worden kort doorgenomen o.a. 

het cross-over project rondom de beelden van Koos van Bruggen en de 

activiteiten rond Pasen; alles loopt volgens planning. 

Op 15 juni is er een doopdienst. Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt er 

weer een bezinningsmoment voor de KR gepland. 
 

Sjoukje Benedictus, 

Notulist 

 

Overzicht opbrengst collectes vanaf januari 2014 
 

Datum Doel Bedrag 

5 januari Vluchtelingen Syrië € 134,50 
 

12 januari Stuurgroep Duurzame Ontwik-

keling (SDO) 

€ 164,02 

2 februari Cambodja € 271,07 

 

9 februari Inloophuis Almere Niet genoteerd dus niet bekend 

23 februari 

 

Eirene € 97,38 

2 maart Jaarthema € 99,77 
 

9 maart Jongerenwerk DCG € 74,36 

 

 

Groningen, 12 maart 2014 

Sietske Koopman 
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Broederkring 
 

Op onze broederkringbijeenkomst werd zoals gewoonlijk even bijgepraat over lief 
en leed en wat ons zoal bezig had gehouden. 

Hierna vertelde br. Albert Visser over het boek "Koninkrijk vol sloppen" van Auke 

v.d. Woud. Albert liet ons dia's zien uit  ongeveer 1900, uit Amsterdam, Rotter-

dam, Groningen en veel andere plaatsen en vertelde er bij hoe de mensen toen 

leefden en samenwoonden. 

 
Ook werd de bevolkingsgroei rond 1900 getoond, in sommige steden en dorpen 

was de aanwas groot maar er waren ook gemeenten die kleiner werden. 

Een grafiek van de prijzen van levensmiddelen werd getoond en we zagen hoe de 

mensen in die tijd moesten rondkomen van een klein salaris en vooral hard wer-

ken. 

 
Tot slot werd nog opgemerkt dat de Landelijke Broederkringendag in Groningen 

door ons zal worden georganiseerd op zaterdag 25 oktober 2014 en gevraagd 

werd om eens na te denken over ideeën voor die dag.  

De volgende  bijeenkomst van de broederkring is op donderdag 10 april a.s. 

 

J. Noord 

 

Maaltijd voor dak- en thuislozen in de Hofstraat –  

wie helpt? 
 
In samenwerking met de Open Hof en een aantal keren zal er ook een 
evenement georganiseerd worden voor dak- en thuislozen.  
 
Dit vindt vanaf 18.00 uur plaats in de kerk van de zevendedag adventisten 
in de Hofstraat op donderdag 17 april. Er wordt een grote maaltijd geser-
veerd, liefst buiten op een gastvrije tafel, en daarna is er een programma 
in de kerk. Ook wordt er een fotoproject uitgevoerd. Vanuit de diaconie 
van onze doopsgezinde  
gemeente zullen wij voor 100 mensen broodjes verzorgen.  
 
Onze diaconie draagt hiervoor de kosten, en een bijdrage hieraan op de 
rekening NL03 ABNA0570142547 van onze diaconie is natuurlijk altijd 
welkom. Maar ik ben ook op zoek nog naar een aantal mensen die op de 
donderdag zelf in de middag wil komen helpen de broodjes te smeren.  
 
Wie interesse heeft, graag contact opnemen met Ds. G.J.Brüsewitz 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 23 maart 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

 
Zondag 30 maart (Zomertijd!) 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 6 april 

10.00 Ds. F.R. Fennema 

 
Zondag 13 april, Palmpasen 

10.00 Dienst in Groningen  

10.00 Zondagsschool in Groningen 

 

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. Van der Werf 
Ieder die zich in Christus met ons 

verbonden weet, is hierbij welkom 

 

Zondag 20 april, Pasen 

09.00 Paasontbijt 

10.00 Dienst, ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 27 april 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

 

Andere activiteiten 

 
Donderdag 20 maart 

20.00 Open avond in de serie 

‘Leven met tijd’; onderwerp: ‘Lang-

zamer dan de oudste steen’, 

de betekenis van tijd in de literatuur; 

inleider letterkundige Remco Ekkers 
 

Zaterdag/zondag 22/23 maart 

Regioweekend jongeren in onze kerk 

Info bij Yvette Krol, 06-14111847 

 

Dinsdag 25 maart 

14.00 Wijkbijeenkomst Paterswolde 
met ds. Van der Werf 

bij de fam. Rietema 

 

Woensdag 26 maart 

19.30 Quiltgroep 

 
Vrijdag 28 maart 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Zaterdag 29 maart 

14.00 GDS-liedmiddag in onze kerk 

o.l.v. Ella van Osnabrugge en Eeuwe 
Zijlstra 

 

Dinsdag 1 april 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
 

Woensdag 9 april 

19.30 Redactievergadering 

 

Zaterdag 12 april 

20.00 In Groningen optreden van het 

koor rond de apostelbeelden van 
Koos van Bruggen met teksten van 

Herman Verbeek en muziek van 

Chris Fictoor  

 

Maandag 14 april 

14.30 Zusterkring 
 

Woensdag 23 april 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 24 april 

10.30 Studiedag van de Landelijke 
Federatie van Doopsgezinde Zuster-

kringen in onze kerk; het thema is 

‘tijd’; Tea Rienksma begeleidt de dag 

 

Vrijdag 25 april 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
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Verslag kerkenraadsvergadering 4 maart 2014  
 

De voorzitter, zr. Salomons opent de vergadering. Br. Reidinga is afwezig van-

wege een mankement aan zijn auto. Ds. Van der Werf en zr. Haadsma zijn er 

wel. Er is een verzoek van Yvette Krol om in het weekend van 22 op 23 maart de 

kerk te mogen gebruiken voor een regionale bijeenkomst van de jeugd. Dit is 

OK. Haar ondersteuning van onze zondagsschool en haar activiteiten met 10+ en 
16+ krijgen veel waardering. Br. Huizinga laat vanuit de redactie weten dat DG 

Groningen, vanwege overbelasting van de koster, overweegt het drukken van 

het Gemeenteblad uit te besteden. Dit punt komt aan de orde op het geplande 

overleg van de dagelijkse besturen van Groningen en Haren. 

 

Ds. Van der Werf meldt dat ’s ochtends zr. Diet Schulte Bernd in Noordwijk is 
overleden. De uitvaartdienst is in onze kerk. Hiervoor moet in korte tijd nog het 

nodige geregeld worden. Zr. Kruisheer verblijft momenteel in Maartenshof, door 

een val zit er een breuk in haar rechter-schouder blad. Door de hoge leeftijd 

wordt het vervoer naar de kerk van steeds meer leden een probleem. Dit heeft 

de aandacht van de kerkenraad.  

 

De dienst op 16 maart in het kader van het Nieuwe Liedboek is een initiatief van 
onze organiste. Onder leiding van Matty Niemeijer en Klaas van der Werf zal er 

veel worden gezongen. Het belooft een bijzondere dienst te worden! 

Ds. Van der Werf doet verslag van de bijeenkomst op 1 maart in Fredeshiem 

over ‘waarderende gemeenteopbouw’. De sfeer was uitstekend. De opdracht was 

in perspectief te bekijken wat je in de gemeente hebt en dit te waarderen en te 

koesteren. Haren doet het niet slecht (activiteiten, gemeenteblad, open avonden, 
betrokkenheid). Het is zaak de activiteiten die je doet (en die gewaardeerd wor-

den) vast te houden. 

Inmiddels hebben de secretaris en onze BV afgevaardigde (br. A.A. de Vries) de 

eerste zending stukken voor de BV op 12 april (digitaal) ontvangen. Belangrijk 

punt op de agenda is (het proces voor) het toekomstig beleid. Op 17 maart 

hebben BV-afgevaardigden uit de GDS hierover een vooroverleg in de Voorhof. 
Op de kerkenraadsvergadering op 1 april volgt overleg hierover met br. De Vries 

en de kerkenraad. 

 

Aan de hand van een concept-agenda komen de punten voor de voorjaarsleden-

vergadering op 8 mei aan de orde. Aanvulling van de kerkenraad is dringend 

nodig, maar vlot nog niet. We zoeken o.a. een boekhouder, die het uitvoerende 

werk laat doen door onze administrateur (br. R.J. Nienhuis). De kerkenraads-
vergadering duren doorgaans slechts 5 kwartier. Het wordt dus nooit laat. 

Br. H.J. Blanksma (oud-secretaris) zorgt nog voor het jaarverslag 2013. Dit zal in 

twee delen in het Gemeenteblad verschijnen. Ook het jaarverslag van de predi-

kant wordt daar afgedrukt. Een vast punt op de agenda is: plannen en vooruit-

zichten. Hiervoor is inbreng van de leden mogelijk. De verwachting is dat, gezien 

de agenda, de voorjaarledenvergadering niet erg veel tijd in beslag hoeft te 
nemen. Na de pauze zal ds. Van der Werf een korte inleiding houden over 

‘allerlei bijbels’ en waarom er zoveel hebben gecirculeerd. 

Na het regelen van huishoudelijke zaken (kostersdiensten, kanselbloemen) sluit 

de voorzitter even na negen uur de vergadering. 

 

Mads Haadsma  
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Jaarverslag 2013 van de Doopsgezinde Gemeente Haren  
 

Kerkenraad 

De kerkenraad werd in 2013 gevormd door: 

Zr. L.C.G. Salomons-Amelo  voorzitter  aftredend najaar 2015 

Br. P.J. Reidinga   vice-voorzitter aftredend voorjaar 2014 

Br. R.J. Nienhuis  boekhouder   aftredend 31 december 2013 
Br. H.J. Blanksma   secretaris  aftredend najaar 2013 

In de najaarsledenvergadering op 28 november zijn op die samenstelling de on-

derstaande wijzigingen goedgekeurd. Afgetreden is de br. H.J. Blanksma. In zijn 

plaats is zr. M. Haadsma benoemd als secretaris. Br. R.J. Nienhuis treedt aan het 

einde van het jaar terug, na vele jaren boekhoudersschap. De ledenvergadering 

heeft ingestemd met het voorstel de huidige functie van boekhouder te splitsen, 
in een boekhouder van de kerkenraad die verantwoordelijk is voor het beleid en 

een financieel administrateur die de boekhouder ondersteunt door de feitelijke 

administratie te doen. Br. P.J. Reidinga wordt benoemd als boekhouder van de 

kerkenraad en br. R.J. Nienhuis als financieel administrateur. Hiermee is voor 

korte termijn de continuïteit gewaarborgd. In het voorjaar van 2014 zal opnieuw 

een boekhouder gezocht moeten worden. Tevens is het rooster van aftreden 

vastgesteld conform het voorstel. 

Het jaar 2013 wordt afgesloten met 3 kerk-

raadsleden. Aanvulling is ook nu weer dringend 

gewenst. Gelukkig kan van 2013 worden gezegd 

dat het een jaar is geweest vol kleurrijke activitei-

ten in onze gemeente. De zusterkring, de zon-

dagsschool, de themaochtenden, de bijbelge-
sprekskring, de bijeenkomsten met jongere en 

oudere 30+ en natuurlijk de inspirerende culture-

le ontmoetingen die elk seizoen weer beleefd 

kunnen worden.  

 

De kerkenraad is in 2013 11 keer in vergadering bijeen geweest. Het DB van de 
DG Haren heeft in 2013 op 12 februari en 8 oktober overleg gehad met het DB 

van de DG Groningen, aangaande gezamenlijke activiteiten zoals het ge-

meenteblad, het koor, inzet GDS-jeugdwerker en diensten in Haren met het koor 

van DG Groningen. Het overleg is altijd ontspannen, opbouwend en inspirerend. 

 

Predikant 

Ds. K. van der Werf. 
De omvang van predikantsplaats in de DG Haren is in 2013 niet veranderd: 0,4 

fte (twee volledige werkdagen per week). 

Naast het voorgaan in diensten en het pastorale werk, verzorgt ds. Van der Werf 

ook de maandelijkse themaochtenden en wijkbijeenkomsten in Noordwijk en 

Paterswolde. Ds. Van der Werf doet apart verslag van zijn werkzaamheden. 

 
Commissies op financieel gebied  

De financiële commissie werd ook in 2013 gevormd door de brs. S.S.F. Haze-

winkel, P.J. Haadsma, J.L.J. Blanksma en zr. A.G. Hoekema-Riepma. 

Br. Hazewinkel is in de najaarsvergadering afgetreden.  
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De hoofdgeldcommissie bestond ook in 2013 uit de brs. P.J Reidinga en P.J. 

Haadsma. 

Zr. F. Tilstra-de Haan en br. H.J. Huizing vormden de controlecommissie (kas-

commissie). Zr. A. Van Wijk-van Bergen werd benoemd tot plaatsvervangend lid.  

 
Culturele commissie 

De culturele commissie bestaat uit zr. G.J. Zijlstra en de brs. G. Christians, G.G. 

Hoekema en H.J. Blanksma. 

In de DG Haren is het al traditie, thematische en culturele bijeenkomsten te or-

ganiseren voor leden, maar vooral ook voor belangstellenden buiten onze ge-

meente. 

De aandacht in het seizoen 2012/2013 ging uit naar ‘De mens en de kunst’. Na 
mooie en inspirerende ontmoetingen in het najaar van 2012, werd 2013 vervolgd 

met de bijeenkomst over: De invloed van de kunst op de mens, door drs. Petra 

Bolhuis op 24 januari. En op donderdag 14 maart werd de film `Canto Ostinato’, 

over muziek van de Nederlandse componist Simeon ten Holt, in onze Vermaning 

vertoond. In deze film vertellen een aantal mensen hoe deze muziek hun leven 

veranderd heeft. 
 

Ledenvergaderingen 

De gebruikelijke voorjaars- en najaarsledenvergadering zijn in 2013 gehouden 

op respectievelijk 23 april en 28 november. In 2013 zijn geen extra leden-

vergaderingen uitgeschreven. 

In de voorjaarvergadering kon op basis van de jaarrekening, het jaar 2012 wor-

den afgesloten met een positief saldo terwijl op een licht negatief resultaat was 
gerekend. In 2012 is meer hoofdgeld ontvangen dan begroot, zijn op enkele on-

derdelen minder kosten gemaakt. Daarnaast zijn de opbrengsten uit beleggingen 

eveneens hoger dan begroot en wederom gestegen ten opzichte van 2011. Op 

basis van de controle op de goedgekeurde jaarrekening, kon aan de boekhouder 

decharge worden verleend.  

 
Leden en belangstellenden 

Eind 2013 telde de DG Haren:  

leden    60 (2012: 59) 

belangstellenden 24 (2012: 28) 

zondagschool 10 (2012: 12) 

In 2013 zijn drie belangstellenden en één lid overleden: zr. J. Hemmes-Kammer, 
zr. M.T. Mulder-de Jong, zr. I. van der Ploeg-Kleiverda, en br. J.E. Leutscher. 

Zr. H. Postma-van der Burg en zr. T.A. Zeemering-Gorter zijn met attestatie als 

lid overgekomen, respectievelijk uit Heerenveen en Zeerijp/Zijldijk. 

Drie belangstellenden hebben zich laten uitschrijven. Twee leden van de VVP 

hebben zich als belangstellende laten inschrijven, omdat zij als er geen dienst is 

in het Witte Kerkje, regelmatig bij ons de dienst bezoeken: br. C. van Ham en zr. 

D. Ouweneel.  
De ledenadministratie werd bijgehouden door br. P.J. Haadsma. 

 

 

Kerkdiensten  

Vrijwel elke zondag is er dienst in onze eigen Vermaning. In bijna de helft van de 

diensten gaat ds. Van der Werf voor. 
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Gelukkig konden we in 2013 ook veel ‘vaste’ gastpredikanten begroeten. We zijn 

op vele zondagochtenden geïnspireerd door onder andere ds. F.R. Fennema, ds. 

H. Leegte, ds. R.P. Yetsinga, ds. A.J. Noord, ds. S.J. van Hoorn-Dantuma, ds. 

J.H. Kikkert, zr. A.T. van Kempen-Tollenaar, br. H.R.A. Meiborg, en zr. H.P. Kieft 

en br. G.G. Hoekema (beide laatsten tevens lid). De kerkenraad is allen zeer er-
kentelijk dat zij onze gemeente al jaren verrijken met hun woord en inzichten. 

Na alle diensten wordt altijd weer een lekker en gezellig kopje koffie gedronken, 

vaak in het bijzijn van onze zondagschoolkinderen. Zusters van de huishoudelijke 

dienst dank daarvoor!  

Vieringen in 2013 elders, waarvoor onze gemeente was uitgenodigd, zijn gehou-

den in de DG Groningen: Wereldbroederschapsdag op 27 januari en 24 maart 

Palmpasen, met koor en op zondag 3 november voor de oecumenische dienst in 
de Sint Nicolaaskerk te Haren. 

Op 10 februari was de gemeente Groningen bij ons te gast met het koor onder 

leiding van Ella van Osnabrugge in een muzikale hoofdrol. 

Op 6 oktober is in GDS-verband de Broederschapsdag in de Vermaning van de 

gemeente Groningen gevierd, waarbij het nieuwe liedboek is gepresenteerd, in-

gezongen en bejubeld! Een zeer inspirerende ontmoeting met veel vrolijke noten. 
De DG Haren heeft 50 nieuwe liedbundels aangeschaft. 

Het avondmaal is in 2013 twee keer gevierd. De 

eerste keer op Goede Vrijdag 29 maart en de 

tweede keer op 10 november. Deze tweede vie-

ring was anders van karakter dan de viering op 

Goede Vrijdag. In deze ‘november’-viering stond 

de gemeente stil bij de vreugde om met elkaar 
enigheid te vieren. 

De gebruikelijke buitendag werd georganiseerd 

op 26 mei in Steenwijk. Onze gemeente was met 

8 personen vertegenwoordigd; een mooie dag. Volgend jaar (2014) zal deze 

activiteit in GDS-verband worden georganiseerd. Ook de gemeente Steenwijk wil 

dan graag aansluiten. 

Een bijzondere viering was er op 16 juni. Toen was de dienst in handen van de 

‘zondagschool’! Dat wil zeggen dat onder leiding van Yvette Krol een mooie 

dienst is gemaakt over “Op reis gaan”, verhalen daarover van jong en oud; alle 

zondagschoolkinderen deden mee. De dienst werd afgesloten met een nieuwe, 

moderne versie met gebaren, van het Onze Vader! 

Samen ‘kerken’ met de Vrijzinnige Protestanten, de zusters en broeder van het 
Witte Kerkje, deden we uiteraard ook deze zomer weer. Deze traditie begon dit 

jaar op 23 juni en duurde tot en met 25 augustus. Op naar de samenscholing in 

2014 zou ik zeggen!  

De start van het winterseizoen op 15 september begon traditiegetrouw met een 

heerlijke gezamenlijke maaltijd. Het thema voor het komende seizoen is: Vre-

desgemeente in deze tijd. De kinderen en ouders van de zondagschool zijn hun 

winterseizoen, wegens groot succes vorig jaar, wederom gestart met een week-
end kamperen in het mooie plaatsje Amen in Drenthe. Een groot succes! En van 

dat succes en kinderlijk inspirerende samenzijn konden alle zusters en broeders 

tijdens het heerlijke eten, via de beamer, nog nagenieten 
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De gezamenlijke gezinskerstviering werd dit jaar gehouden op 22 december. Alle 

ouders dachten dit jaar mee in de voorbereiding. Besloten werd de meest mo-

derne technologie tot nu toe, ten tonele te voeren! Met zelf gemaakte figuren, op 

schaal, voor de camera en een spotlicht, zelf gemaakt decor van een bos, werd 

het verhaal vertelt van de vogel met hele mooie veren. Die wilde hij/zij niet de-
len met soortgenoten, maar raakte daardoor steeds meer geïsoleerd. Het hele 

schouwspel had iets weg van een moderne toverlantaarn, alleen dan nu met een 

laptop, beamer en camera. Het verhaal werd levendig vertelt door Tjitske de 

Vries. De regie was in handen van Studio Jelien Veenstra (schoonzus van Yvette 

Krol). Het was zeer geslaagd, een mooie uitvoering en alle kinderen waren zeer 

geconcentreerd. De bediening van de geluidsknoppen kwam dit keer van Jibbe 

Blanksma. De kerstboom is in 2013 dit keer door broeders De Vries en Blanksma 
prachtig versierd, met daarbij hulp van de jonge heren Jibbe en Kije Blanksma.  

Verder was er een mooie adventsavond verzorgd door de zusterkring en werd 

het jaar besloten met een traditionele kerstavondviering met ds. Van der Werf en 

vrijwilligers van het Doopsgezind Koor.  

 

Contact belangstellenden 
In de voorjaarsledenvergadering is verslag gedaan van het gesprek met 

belangstellenden in onze gemeente. Op de uitnodiging aan de belangstellenden 

van de kerkenraad, is op 18 april 2013 het eerste gesprek gevoerd met vier 

belangstellenden. Het was een open gesprek waarbij de belangstellenden blij 

waren met de uitnodiging, en de kerkenraad heel duidelijk heeft gemaakt wat de 

mogelijkheden zijn om als lid te kunnen toetreden.  

De bedoeling van de kerkenraad met dit gesprek was niet om druk op 
belangstellenden uit te oefenen lid te worden. Het is en blijft een eigen keuze en 

die wordt gerespecteerd. De manier waarop een toetreding mogelijk is kan zeer 

persoonlijk worden ingevuld. De kerkenraad heeft in dit eerste gesprek vooral de 

waardering willen laten doorklinken die ze heeft voor deze belangstellenden die 

zoveel werk in onze gemeente verzetten. 

Op 24 oktober is er een tweede gesprek geweest. Zeer inspirerend, met veel 
persoonlijke verhalen en begrip over en weer, waarom bepaalde keuzes zijn 

gemaakt. Het gesprek tussen belangstellenden en gemeente gaat door, maar dat 

zal niet volgens een vast vooropgesteld stramien gaan. Alles heeft zijn bestemde 

tijd weten we, en dat is in dit geval wijsheid. 

 

Wereldwerk met adoptieprogramma 
Onze contactpersonen voor het Adoptieprogramma van het Doopsgezind Wereld-

werk zijn Loek en Berny Huizinga, die hierover verslag hebben uitgebracht. 

In 2013 is ook weer ruimschoots aan de verplichtingen van het adoptie-

programma van onze drie adoptiekinderen voldaan. Het zijn Maria Elena 

Lomaquiz Silva (Paraguay), Bryan de Oliveira Alves (Brazilië) en Michel Aurelio 

Coelho (Brazilië). Loek en Berny willen ook in 2014 graag doorgaan met deze 

drie kinderen. Dat kan zeker gezien de giften die in 2013 zijn gedaan. 
De thermometer voor ‘onze kinderen’ liep verrassend goed vol! Op basis van het 

batig saldo van 2012, van € 348,71, de extra giften en de collecte van het 

kinderkerstfeest, noteren we in 2013 een totale opbrengst van € 873,35! 

Na afdracht van € 600,- voor de drie kinderen aan zuster Sjoukje Wethmar van 

het adoptie-programma, start onze thermometer voor 2014 (na aftrek van 

bankkosten) met € 256,35!  
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Namens ons allen gaat dank uit naar Loek en Berny Huizinga voor deze inzet en 

continuïteit.  

 

Hendrik Blanksma  

(Het 2e deel van het Jaarverslag verschijnt in het Gemeenteblad van april) 

 

 
 
Zusterkring 
 

10 maart 2014 – Jammer genoeg kon ons geplande programma wegens ziekte 
niet doorgaan. Maar Gerbrig had een idee en kwam met een dvd over een Amish 

gemeenschap in Noord-Amerika. Gelukkig was ze erg handig met een beamer, 

en zo zagen we dus een film gemaakt in 2010, naar een waar gebeurd verhaal. 

 

In de religieuze Amish gemeenschap wonen de mensen heel eenvoudig en 

vreedzaam. Ze laten zich niet in met wereldse zaken. Hebben weinig contact met 

de wereld buiten, en leven streng gelovig naar de Bijbel. Op een dag komt een 
verwarde man hun school binnen en schiet vijf meisjes dood en daarna zichzelf. 

Een vreselijk drama natuurlijk. 

Men kent de dader en ook zijn vrouw. Ze blijven haar steunen en schenken de 

dader vergiffenis, omdat God het zo gewild heeft. Maar één van de moeders, 

wiens dochter gedood is, kan dat niet. Ze is boos en haat de dader. Eigenlijk 

mag ze dat niet.  Je moet vergevingsgezind zijn en gevoelens van haat niet toe-
staan! Zij heeft het heel moeilijk. Vooral ook omdat ze haar zus mist, die wedu-

we was geworden, en uit de geloofsgemeenschap is verstoten nadat ze trouwde 

met een buitenstaander. Voor haar was geen vergeving.  Dit alles maakt de 

moeder zo verward, maar toch probeert ze weer verder te gaan. 

 

Het was een indrukwekkende film. Samen hebben we nog even nagepraat. 
Weer een heel andere, maar goede middag.  

Onze volgende bijeenkomst is op 14 april om 14.30u. Nog een week voor Pa-

sen. Dan komt ds. Klaas van der Werf  om ons weer mee te nemen in de pas-

siemuziek. Eigenlijk een vervolg op vorig jaar, toen kwamen we niet toe aan veel 

muziek, omdat ook eerst de uitleg belangrijk is.  Graag tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 
 

 

 

Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand februari een bedrag van ¼ 

64,62. Een heel mooi bedrag! Met dit bedrag erbij is de stand gekomen op € 

335,72. 
 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 
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Open avond over de tijd in de literatuur 
 

Op donderdag 20 maart organiseert de doopsgezinde gemeente Haren de vol-

gende open avond. 

 

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

beeld geven van de tijd. Aan de hand van gedichten en prozateksten wil hij dat 
de aanwezigen laten beleven. Zeno maakte al de dichtregel ”Als je over tijd na-

denkt, glijdt hij uit je hand en vliegt bij je vandaan”. 

 

Remco Ekers (1941) is letterkundige. Hij studeerde aan de Universiteit van 

Groningren en doceerde o.a. aan de Noordelijke Hogeschool. 

Voor de Seniorenacademie in Groningen houdt hij lezingen. 
 

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

Tijd: 20.00 uur      Toegang vrij 

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

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

16 febr: Siloam Curacao      € 173,05 

23 febr: Siloam Curacao      €  50,40 
 2 maart: ADS Jongerenwerk      €  50,20 

 9 maart: ADS Jongerenwerk      €  70,85 

 

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

fende doelen worden overgemaakt.   

 
Kerstcollecte 2013 
 

Ofschoon nog niet alle verwachte bijschrijvingen door ons zijn ontvangen, willen 
wij toch de opbrengst tot dusver maar publiceren. De collecte heeft nu wel bijna 

zijn eindstand bereikt.  

Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 872,50 bijeengebracht. Dat is 

weliswaar  €100 lager dan vorig jaar, maar die stand was enigszins vertekend 

door een forse gift. En natuurlijk speelt ook de krimp van onze gemeente een rol. 

Het geld is grotendeels bestemd voor onze zondagsschool (materiaalkosten, 

reisjes van de kinderen, cadeautjes met de kerst, afscheid enz.) 
 

Wij bedanken allen die financieel, administratief of organisatorisch hebben 

bijgedragen aan dit resultaat. 

 

Doopsgezinde Gemeente Haren                           Namens het Jeugdfonds, 

inzake het Jeugdfonds 
te Paterswolde                                                                  T. Koorn-Gulmans 

NL69RABO0315810637                                            P.J. Reidinga, secr-penn. 
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Kerkcantate 'de Twaalf’, drie 
kunstvormen verbonden 
 
Aan het begin van de Stille Week, op zaterdag-
avond 12 april 2014 vindt om 20.15 uur in 
onze kerk de première plaats van de kerkcan-
tate ‘De Twaalf’. Een door Chris Fictoor gecom-
poneerde bijzonder concert waarin drie kunst-
vormen worden verbonden: beeldende kunst, 
gedichten en muziek. 
 
De muzikale uitvoering is in handen van ons 
koor onder leiding van Ella van Osnabrugge, 
met begeleiding van althoboïst Bindert Post-
huma en organist Eeuwe Zijlstra. De presenta-
tie van de avond is in handen van Chris Fictoor.  
 
Vanwege het beperkte aantal plaatsen in onze 
kerk en de verwachte belangstelling voor dit 
unieke concert is vooraanmelding gewenst ! Dat kan het beste via de 
website www.detwaalf.info of per mail:  administratie@detwaalf.info. U 
kunt zich ook opgeven bij ds. Jacob Kikkert.  
 
In de kerkcantate staan de twaalf door Koos van Bruggen uit hout 
gesneden apostelenkandelaars centraal. Al eerder, zo’n 35 jaar geleden 
werden exposities gehouden rond deze beelden en andere van zijn kunst-
werken. In mei 2007 is door de toenmalige Bruggenbouwgroep op 
zondagmorgen een inspirerende viering gehouden rondom deze twaalf 
beelden van de apostelen. 
 
Herman Verbeek en Koos van Bruggen schreven teksten bij de twaalf 
beelden. Ook schreef  Herman Verbeek teksten voor en over Koos van 
Bruggen. Chris Fictoor voegde alle teksten, gedichten en muziek samen 
tot de kerkcantate ‘De Twaalf’. De première van de kerkcantate wordt dan 
ook door hem ingeleid,  onder meer aan de hand van geprojecteerde foto-
beelden van kunstwerken van Koos van Bruggen. 
 
De kerkcantate is tevens een ‘memento mori’: 35 jaar na het overlijden 
van arts en beeldend kunstenaar Koos van Bruggen en in zijn 100e ge-
boortejaar. En een jaar na het overlijden van dichter-priester Herman 
Verbeek. Herman Verbeek richtte 40 jaar geleden de basisgroep De Vier 
Handen op, waarvan de vieringen plaatsvonden in de Doopsgezinde Kerk 
Groningen.  
De Twaalf’ is een unieke samenwerking van de stichtingen Verbeek Fonds 
en Chris Fictoor Foundation en Doopsgezinde Gemeente die de beelden in 
eigendom heeft. 
 
De toegang is vrij.  
Aan de uitgang wordt een open collecte gehouden ter bestrijding van de 
kosten. 
 
Nadere informatie: 

http://www.detwaalf.info/
mailto:administratie@detwaalf.info
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Chris Fictoor, tel. 0653-799635; c.w.a.fictoor@gmail.com 
Ella van Onsabrugge, e.van.osnabrugge@home.nl 
Jacob Kikkert, j.h.kikkert@doopsgezind.nl 
 
Vooraanmelding graag via:  www.detwaalf.info 
 

Informatiebijeenkomst Wereldcongres 
 

In juli 2015 komt de wereldwijde geloofsfamilie van doopsgezinden, Mennonites, 

Brethren in Christ en verwante geloofsgemeenschappen bij elkaar in Harrisburg, 

Penssylvania, Verenigde Staten van Amerika. 

Daar vinden de Assemblee en de Global Youth Summit van Mennonite World 

Conference plaats. Tijdens een wereldconferentie gaat het vooral om ontmoeten 
en vieren. We hopen verhalen te delen, elkaar te inspireren en van elkaar te le-

ren. Elke dag heeft een eigen thema binnen het hoofdthema. Het thema van dit 

15e Wereldcongres is: Walking with God, in het Nederlands vertaald: Gaan met 

God.  

 
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit biedt diverse reisopties aan voor diegenen 

die de Assemblee willen bezoeken. 

 

> Een rondreis door Mennonite Amerika en Canada, in samenwerking met 

Mennonite Heritage Tours, voorafgaand aan de Assemblee. Deze rondreis staat 
in het teken van cultuur en ontmoeting, met onder meer Noord-Amerikaanse 

doopsgezinde gemeenten, doopsgezinde organisaties, en de Amish en hun cul-

tuur. Heenvlucht 5 of 6 juli, terugvlucht 26 of 27 juli. 

 

> bemiddeling  reismogelijkheden (inschrijving, vlucht, busvervoer, accom-

modatie) naar en van de Assemblee. Bij voldoende belangstelling  een gezamen-
lijke  reisinvulling gedurende een aantal dagen voor de Assemblee inclusief het 

bijwonen van de Assemblee. Ook is het mogelijk om daarna op eigen gelegen-

heid door te reizen. Vertrek vanuit Nederland 13-15 juli. Invulling van deze reis 

is afhankelijk van de door MWC  aangeboden mogelijkheden rondom Harrisburg  

en van de wensen van de deelnemers.  

 

mailto:c.w.a.fictoor@gmail.com
mailto:j.h.kikkert@doopsgezind.nl
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> Jongerenreis (18-30 jaar), met onder meer bezoek aan New York en Phila-

delphia, gevolgd door deelname aan de Global Youth Summit en de Assemblee. 

Heenvlucht 5 of 6 juli, terugvlucht 26 of 27 juli. 

 

Op zondag 30 maart 2014 (14.00-16.00 uur) vindt er in Bussum een informa-
tiebijeenkomst plaats over de Assemblee én over de diverse reisopties. Op deze 

bijeenkomst wordt onder meer informatie gegeven over programma, inhoud en 

kosten. Aanmelden is gewenst via info@ads.nl | 020 623 09 14. Locatie: dg kerk 

Bussum, Wladimirlaan 10, op loopafstand van station Naarden-Bussum. 

 

Met vriendelijke groet, 

Johan Tempelaar 
p/a Singel 454 

020 – 6230914 

 

Mennonite World Conference 

Assemblee | 21-26 juli 2015 

Global Youth Summit | 17-19 juli 2015 
Meer informatie via www.mwc-cmm.org en www.doopsgezind.nl 

 

Nog enkele vrijwilligers gezocht voor Europese 
Mennonieten Migratie Tour zomer 2014. Ga mee!  
 

Het gaat goed met de voorbereidingen van de Europese Mennotour. Velen heb-

ben zich al aangemeld en de eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden 

op 18 januari jl. De trajecten A en D zijn nog niet helemaal vol, dus je kunt nog 

mee!  

 
 Traject A: 26 juni t/m 13 juli; (Utrecht) Zurich -- Leeuwarden, 1.500 

km Kosten € 450,-  (18 dagen).  

 Traject D: 20 augustus t/m 31 augustus; Wenen -- Detmold 

(Duitsland), 1.700 km Kosten € 300,- (12 dagen)..  

  

De kosten voor de reis zijn feitelijk hoger, maar worden door verscheidende in-
stanties gesponsord.     

Informatie en inschrijving:  

hazevoet@eumen.net tel: 072 509 5261 / 06 2458 0251. 

www.facebook.com/mennotoureuropa.  

 

 
 

 

 

http://www.mwc-cmm.org/
http://www.doopsgezind.nl/
mailto:hazevoet@eumen.net
http://www.facebook.com/mennotoureuropa
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BERICHT VAN BUITENGOED FREDESHIEM 
 

Passie en Compassie op Fredeshiem 

 

Als doopsgezind broederschapshuis heeft Buitengoed Fredeshiem ook komend 

jaar een prachtig aanbod voor u: heerlijk ontspannende vakantie-

arrangementen: Pasen, Pinsteren, Zomerweken. En ook inspirerende Leeftocht-
cursussen. Bijvoorbeeld: Passie en Compassie (ma 14 – wo 16 april) 

Een driedaagse cursus over de verbeelding van de passie van Jezus Christus in 

beeld, woord en muziek van de Middeleeuwen tot in onze tijd. Het verhaal van 

Jezus’ laatste dagen, zijn lijden en sterven is de eeuwen door in beeld gebracht 

en op muziek gezet. In de week voor Pasen bieden wij u in Fredeshiem een 

plaats aan waar wordt nagedacht over de vraag: “Hoe is het mogelijk dat het 
beeld van marteling, van een gekruisigde man, bijna tweeduizend jaar lang het 

belangrijkste, meest vereerde beeld en symbool is geweest van een ganse be-

schaving? Wat heeft men daar al die eeuwen in gezien?”  

Huib Neven deelt met ons zijn passie voor de kruisweg in de beeldende kunst en 

zal ons met zijn beeldmateriaal langs vele ‘staaties’ in Nederland en daarbuiten 

voeren. We beluisteren passiemuziek o.a van Frans Liszt – zijn zeer sobere ‘Via 

Crucis’ – en van Hendrik Andriessen die op teksten van Guido Gezelle een koor-
werk componeerde voor de kruisweg. Bespreking van het boek ‘Specht en zoon’ 

van Jan Willem Otten en beeldmeditatie  geven wellicht ook in onze tijd een ope-

ning naar de betekenis van een oude traditie waarin lijden, sterven én opstaan 

van de Mens wordt ervaren . 

De cursus staat onder leiding van Jeanet van Woerden-Surink.  

De Leeftocht-voorjaarscursussen op Buitengoed Fredeshiem: 
De Symboliek van het Scheppingsverhaal (22/23 maart, Sjef Laenen) 

Verhalen om te leven  (22/23 maart, Jan de Vries en Simonet Schoon) 

Spanning, confrontatie en conflict (11/12 april, Bart Brandsma) 

Passie en Compassie (14/16 april, Jeanet van Woerden) 

Voetangels en Klemtonen (23/24 mei, Yvonne Hiemstra & Heine Siebrand) 

De onbekende jeugdjaren van Jezus (30/31 mei, John van Schaik) 

Vriendschap, eigenheid en feest vieren (27/28 juni, Sarine Zijderveld) 

Oriëntatiecursus Zien-Tekenen(14/18 juli, Leo van Veghel & Nelleke 

Metselaar) 

 

GDB Doopsgezinde Retraites 2013-2014 op Fredeshiem: 
Retraite 2: Vrouwenretraite, Vrijdag 28 t/m Zondag 30 Maart 2014. 

Thema: De tijd van je leven. Leiding Ds. Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp), Ds. 

Eberwijn-Verveld (Moordrecht), Ds. Tiemersma-Veenstra (Franeker). Max. 25 

deelnemers. 
 

Belangstelling? Bel Buitengoed Fredeshiem: (0521) 535100 of 

 e-mail: info@fredeshiem.nl 

 

mailto:info@fredeshiem.nl
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God zegen mijn handen, 

dat ze behoedzaam zijn 

dat ze vasthouden kunnen, zonder boeien te  worden 

dat ze geven kunnen zonder berekening 

dat ze kracht hebben 
kracht om te troosten en te zegenen. 

 

 

God zegen mijn ogen 

dat ze  hulp waarnemen 

dat ze  kleine dingen niet over het hoofd zien 

dat ze  door  een masker  heen kijken 
dat anderen zich goed voelen onder mijn blik. 

 

God zegen mijn oren 

zodat  zij uw stem horen. 

dat ze de noodkreten horen   

dat ze zich daar niet voor  sluiten 
voor het lawaai en  het geklets 

dat ze het onaangename niet willen horen. 

 

 

Overgenomen 

uit de gemeentebrief van de  

nordwestdeutschen Mennonitengemeinden 
Leer, Emden, Norden, Gronau, Oldenburg. 
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De komende maanden zijn er twee bijzondere 
activiteiten voor iedereen van 10-18 jaar. 
 

Op zondagmiddag 6 april gaan we in de stad Groningen op zoek naar sporen van 

joods leven. Welke joodse kinderen en jongeren woonden in de stad en wat is er 

met hen gebeurd. We doen dit door middel van een interactieve speurtocht door 

de stad.  

 
Op zondag 25 mei gaan we met elkaar naar Kamp Westerbork. Veel joodse kin-

deren en jongeren kwamen in de Tweede Wereldoorlog hier terecht. We gaan 

hier o.a. een film bekijken, maar ook met elkaar naar het kamp zelf toe.  

 

Het leukste is natuurlijk om beide middagen te komen, maar als je maar op een 

van beide kan, dan is dat ook geen probleem. 

 
De middagen worden samen met de Remonstrantse Gemeenten in Groningen 

georganiseerd. Aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden. 

 

Voor meer informatie en om je op te geven, kan je contact opnemen met Yvette 

Krol (yvettekrol@hotmail.com 0f 06-14111847). 

 

mailto:yvettekrol@hotmail.com
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Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail  
gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

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

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

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

 

Kerkenraad 

Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-
271010, e-mail fbusscher@home.nl 

 

Secretaris  - B. Meyer, tel. 050-525 

9818, e-mail bartmeyer@home.nl 

 
Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  
hansennynke@hetnet.nl 

ING NL54INGB0000824906 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Groningen te 

Groningen 
 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 
 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 (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 

 
Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21, 9751 RB Haren 

tel. 050-5349165, e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 
Secretaris: M. Haadsma-van der Molen 

Potgieterlaan 10, 9752 EX Haren 

tel. 050-5348734 e-mail: 

mhaadsma@hetnet.nl 
Boekhouder: P.J. Reidinga 

Leeuwerikweg 7, 9765 JV Paterswolde 

tel. 050-3092588  

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 

16 april 2014. Kopij (alléén als Word-

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

inleveren vóór 9 april 2014 bij de 
respectievelijke redactieleden. 

 

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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http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
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