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Onderweg naar Pasen 
 
Zodra de carnavalsconfetti in het zuiden van het land is opgeruimd, dan weet je; 

“het is zover”. De weg naar Pasen is begonnen. Een weg die voor sommigen ge-

plaveid is met asfalt en voor anderen met hobbelende klinkers. Een weg, waar-

van u in een aantal gevallen zelf kan bepalen hoe zwaar of licht die is.  

De tijd voor Pasen is in de kerkelijke traditie een periode van bezinning, van be-

wustwording en aandacht voor de medemens die minder heeft dan wij. Voor mij 
begon dit al toen ik klein was, en mijn ouders met mij een project volgden waar-

bij je elke dag telde hoeveel je van iets had. Hoeveel ramen, hoeveel bedden, 

hoeveel speelgoedautootjes, etc. Voor elk voorwerp deed je dan vijf cent in een 

potje, en het uiteindelijke bedrag ging naar ‘de arme kinderen’.  

 

Bewustwording, een modewoord dat tegenwoordig vaak wordt ingezet. Zo stond 

er laatst op Cvandaag een artikel over het spel, genaamd ‘De Jacht’ waardoor 
jongeren ‘bewust gemaakt zouden worden’ van de situatie waarin de vervolgde 

christenen in Syrië en Egypte zich bevinden. En toen het afgelopen zondag In-

ternationale vrouwendag was, las ik een stuk waarin stond dat vrouwen zich be-

wust moesten worden van hun eigen kracht en kunnen.  

Bewustwording, het gaat er in de meeste gevallen om dat je stil staat bij de situ-

atie waarin een ander zich bevindt, dat je aandacht hebt voor de situatie, of de 
verhouding waarin jij staat tot de wereld om je heen.  

 

De laatste jaren is ook voor doopsgezinde jongeren de tijd voor Pasen het mo-

ment geworden om bewuster om te gaan met de wijze waarop zij leven, en de 

context waarin dit gebeurt. De afgelopen vier jaar wordt er bijvoorbeeld door een 

groot deel van de jongeren gevast, om overmatig gebruik van (bepaalde) pro-

ducten voor zichzelf duidelijk te krijgen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de hon-
ger en het gebrek aan producten bij mensen in oorlogsgebieden.  

 

Een andere manier waarop jongeren (en ook volwassenen) kunnen zorgen voor 

meer bewustwording tijdens de vastenperiode is door het toevoegen van een 

bepaalde handeling. Zo heb ik zelf het afgelopen jaar elke dag van de vastenpe-

riode een kaartje gestuurd naar iemand die dit wel kon gebruiken. Een kennis is 
elke zondag mensen uit de kerk gaan bezoeken, die anders alleen thuis zouden 

zitten. Zorg voor de medemens en een bewustwording dat niet iedereen het zo 

goed heeft als het gros van de Nederlanders, daar is de tijd voor Pasen goed 

voor.  

 

En natuurlijk kunt u zeggen, maar hé, ik heb ook mijn eigen zorgen. Ook ik heb 
het niet altijd makkelijk, ook ik heb wel eens te weinig geld voor eten, of pro-

blemen met mijn gezondheid. Waarom moet ik altijd om andere mensen denken, 

en zij niet om mij. U hebt gelijk, iedereen heeft eigen zorgen, en iedereen heeft 

wel problemen. Maar dat neemt niet weg, dat u niet ook om anderen kunt den-

ken. Die weer andere zorgen of problemen heeft, en wellicht komt u er dan sa-

men beter uit. Zoals Helder Camara ooit zei: Niemand is zo arm, dat hij niets kan 

geven, of zo rijk, dat hij niets kan ontvangen.  
 

Ik wens u fijne paasdagen toe, en hé, ook na Pasen is er nog genoeg tijd om 

even aan een ander te denken.  

 

Jantine Huisman  
(een deel van dit artikel kwam eerder online via www.geloofinontwikkeling.nl).   

http://www.geloofinontwikkeling.nl/
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Kerkdiensten en  

Activiteiten 

 

Zondag  29 maart  
10.00uur   Palmpasen                  

Doopdienst Ds. J.H. Kikkert en 

Ds. G.J. Brüsewitz m.m.v. het 

koor 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag  30 maart 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Woensdag  1 april 

18.00 uur  Maaltijd en vasten-

meditatie 

Donderdag 2 april  

Witte Donderdag 
19.30 uur  Avondmaal 

Ds. G.J. Brüsewitz 

Vrijdag  3 april Goede Vrijdag 

19.30 uur  Dienst in de Remon-

strantse Kerk 

Zaterdag  4 april 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag  5 april Pasen 

08.30 uur  Paasontbijt 

10.00uur  Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur  Kiezels en Keien 
 

Dinsdag   7 april 

10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 

Woensdag  8 april 

19.30 uur  Wijk Paddepoel/Selwerd 

Redactievergadering 
Donderdag  9 april 

14.30 uur  Paterswoldsewegwijk 

Zaterdag  11 april 

14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag  12 april 
10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag  13 april 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  14 april 

18.00 uur  Mennomaaltijd 
19.45-21.30 uur Natafelen- 

Gesprekskring  

 

 
 

 

 

Donderdag  16 april 

20.00 uur DoRe Café 

Zaterdag  18 april 
13.00 uur  Geloven met de voeten 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  

Zondag  19 april 

10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 

 
Maandag  20 april 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  21 april 

18.45 uur  Doperse Dis 

Woensdag  22 april 

20.00 uur  Toneelvoorstelling 

    “Anna Zernike“ 
Donderdag 23 april 

19.30  Voorjaarsleden-

vergadering 

20.00 uur  Broederkring 

Zaterdag  25 april 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag  26 april 

10.00 uur  Dienst bij  

DG Noorhorn 

10.00 uur  Kiezels en Keien in 

Noordhorn 
 

 Maandag  27 april 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag  28 april 

18.00 uur   Jongerenmaaltijd 

en –programma 

19.30 uur Wijk Vinkhuizen 
Zaterdag  2 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag  3 mei 

10.00uur  Ds. J.L. Schmidt                   

10.00 uur  Kiezels en Keien 
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Wij gedenken het leven en werken van Aaktje Annie Wouda  
Zij is op 3 februari 2015 overleden op de leeftijd van 88 jaar. 

 

Aaktje is geboren in Ten Boer en heeft mij vaak verteld over haar mooie jeugd 

waarbij zij, met haar vader die dierenarts was, mee mocht naar de boerderijen 

om het vee te behandelen. Daar ontstond haar verlangen om te helpen en te ge-

nezen en dat maakte dat zij ná de middelbare school naar Groningen ging om 
geneeskunde te studeren. 

 

Van die tijd heeft ze goede vriendinnen overgehouden en zij hield ervan om con-

tacten regelmatig te onderhouden. Omdat zij een half jaar moest wachten totdat 

zij kon beginnen met de specialisten opleiding, is zij als huisarts gaan vervangen 

in Friesland, zij had daar goede herinneringen aan. 

 
Bij het Academisch Ziekenhuis Groningen is zij voor vele jaren opgeleid tot inter-

nist met specialisatie: bloed- en vaatziekten. Een toegewijde dokter voor haar 

patiënten, kundig bij het helpen van mensen die zorg nodig hebben. 

Eén van haar jonge patiëntjes Joukje heeft altijd een bijzondere band met haar 

gehad en zij hebben contact gehouden om elkaar in moeilijker tijden met le-

venswijsheid te steunen. Tot op hoge leeftijd heeft zij met een aantal collega’s 
van het UMCG vriendschappen onderhouden. 

 

Een bijzondere hobby van Aaktje was haar plezier om te timmeren in clubver-

band, daar ontmoette zij mensen die ook met hout bezig waren om iets moois of 

iets nuttigs te maken. Met haar partner, Wolter Artz, die ook specialist was heeft 

zij vele jaren genoten van de antieke sleepboot de Sterna, die zij restaureerden 

tot een “Varend Monument”. Dit schreef zij in haar boekje “de EINDE-loze zee” 
met teksten over wind en zee, die zij verzameld had van rouwadvertenties uit de 

kranten. 

 

Toen haar partner ernstig ziek werd heeft zij hem een tijd verzorgd, een moeilij-

ke en drukke tijd voor hen beiden. Zij wisten zich omringd door goede hulpen.  

Mensen, die daarna ook geregeld bij haar kwamen en zij genoot zichtbaar van 
hun warme aandacht en gezelligheid. 

Na het overlijden van Wolter brak een verdrietige tijd aan met teleurstellingen in 

meerdere opzichten. Doordat er veel geregeld moest worden, realiseerde zij zich 

hoezeer er een manco was aan informatie. Ook vóór dat de tijd aanbreekt van 

ziekte, afscheid en overlijden kun je veel vastleggen, en daarmee de nabestaan-

den helpen. Dit zag zij als haar nieuwe taak en zij begon alles te verzamelen wat 
er verscheen aan artikelen over het levenseinde. 

 

Vele jaren werkte zij aan het boek “doodeerlijk” en het moest steeds bijgehou-

den worden wat nieuwe inzichten en wetgeving betreft. “Navigeren is vooruit-

zien. Dat geldt ook voor het leven.”  Dat bracht haar ertoe om kontakten te zoe-

ken met notaris, advocaat, scen-arts en zij bespraken hoe je op een wijze manier 

deze voorbereidingen kunt treffen. 
 

Er blijkt veel mogelijk te zijn op dit gebied en zo kwamen ook de begrafenis on-

dernemer en de uitvaarsprekers als predikant, pastoor of humanist in beeld. 
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Die contacten waren voor haar heel waardevol, want Aaktje hield van mensen, 
van hun bezoeken en besprekingen. 

 

Ik kwam met haar in contact, nadat zij mij het boek “Doodeerlijk” stuurde en 

vroeg om het door te lezen en opmerkingen of aanvullingen te plaatsen.  

Er kwam een groepje om haar heen die adviezen bij het boek gaven en ook inlei-

dingen gingen houden om het boek bekendheid te geven bij mensen die bewust 
de zaken willen regelen voor het levenseinde. 

 

Op de bezoeken vertelde zij dan van vroeger, haar herinneringen aan de mooie, 

maar ook aan de verdrietige tijden van haar leven. Zij had zich als belangstel-

lende verbonden met de doopsgezinde gemeente in Groningen. 

Haar partner kwam van doperse huize en zij voelde zich thuis bij mensen die 
proberen geloofsvertrouwen om te zetten in handelen: door humaniteit, vrede 

stichten, aandacht en zorg voor elkaar en anderen. 

  

Zo nu en dan kwam zij naar de diensten maar ik herinner mij dat zij vooral moei-

te had met de ellende en het vele geweld in deze wereld.  Ze twijfelde of ge-

loofsvertrouwen zou helpen en de geestkracht zou kunnen schenken om tóch 

door te gaan met liefhebben, humaniteit en spiritualiteit. Onze menslievende God 
heeft geen andere handen dan de onze. 

 

Ook vanuit de gemeente hadden de predikanten en bezoekers regelmatig contact 

met haar. De afgelopen maanden werd zij opgenomen in een zorgcentrum en het 

leek alsof ze daar tot rust en overgave kwam. Heel tevreden over haar kamer en 

de verzorging mocht zij zich omringen met dierbare spulletjes uit haar flat. Zij 
was ook gerust dat haar boek in goede handen van Jan ten Sijthoff verder zou 

gaan. 

 

Liefke (familie) en Jan  regelden en bezochten haar veel en werden ineens opge-

schrikt met het telefoontje dat Aaktje gevallen was en overleden. Een kleine 

groep van meest dierbaren hebben in een samenkomst in het crematorium af-
scheid van haar genomen. Bijzonder was dat juist op deze dag de nieuwste uit-

gave van haar boek verscheen. 

 

Wij willen hier Aaktje gedenken, dankbaar voor het leven van deze lieve, toege-

wijde en krachtige vrouw. 

 

Aaktje  is toevertrouwd aan die dimensie  
van Licht en Vrede, die wij niet kennen. 

waarin ook de mensen van voorbij al thuis zijn 

vrij van pijn en tranen, ziekte en vermoeidheid, 

en wij bidden dat zij geborgen mag zijn in die zegen 

die zij ook voor anderen is geweest. 

Amen. 
 

Kerkdienst Doopsgezinde gemeente te Groningen op 1 maart 2015 

Saakjen van Hoorn–Dantuma, doopsgezind predikant 
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Van Aswoensdag naar Pasen 2015 
 
In de 40-dagentijd is er op de woensdagen een korte viering in de kerk, gevolgd 

door een sobere maaltijd en gezamenlijke bezinning: de Vastenbijeenkomst. Na 

een aantal jaren met elkaar grote doeken geschilderd te hebben bij de teksten 

van de zondag die volgde, laten we ons nu leiden door poëzie. In deze poëzie 

zijn het woorden van dichters die ons verbinden met de Bijbelteksten van de 

zondagen in deze tijd van voorbereiding en verdieping. De 40 dagentijd is meer 

dan andere perioden in het jaar een tijd van bezinning op vragen als: 'Wat doet 
het leven met ieder van ons? Ervaren we daarin Gods nabijheid in eigen keu-

zes? Of op de weg die ons naast, samen met, soms tegenover, of onder de hoe-

de van anderen laat komen?’ Met de licht aangepaste versregel: 'Druk uw zegel 

op mijn ziel, en leef in ons..', willen we dat met elkaar delen, aan de hand van 

dichterlijke taal.  

 
Met de Palmzondag 29 maart begint dan de Stille Week. 

Het is een doopdienst. Jikke Abbring is voornemens op 

grond van haar belijdenis en doop toe te treden tot 

onze gemeente. Het Groninger Doopsgezind Koor o.l.v. 

Ella van Osnabrugge verleent medewerking aan deze fees-

telijke dienst. De gemeente Haren viert zoals gebruikelijk 

de dienst met ons mee, en alle kinderen van de doopsge-
zinde gemeenten Haren en Groningen maken met hun 

Palmpaas de viering extra feestelijk. Wees welkom in deze 

bijzondere dienst om Jikke in ons midden te verwelkomen! 

N.B. Deze zondag vangt de zomertijd aan. Iets om even 

rekening mee te houden. Van Palmzondag leven dan lang-

zaam naar Pasen toe. Ook in de Stille Week is er een vas-
tenbijeenkomst, de laatste.  

 

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 van de maaltijd is de uitdrukking van, en het beleven van de zorg voor en 

het omzien naar elkaar. Herinnering aan de weg die Jezus is gegaan in de sym-
bolen van brood dat gebroken wordt, de wijn die wordt gedeeld. Aanvang 19:30 

uur.  

 

Op Goede Vrijdag is onze viering samen met de Lutheranen en de Remonstran-

ten. Een sobere dienst in de Remonstrantse kerk. Deze meditatieve en verstilde 

dienst begint om 19.30 uur. De viering van het Paasfeest begint met het 

Paasontbijt om 8:30 uur. Een ieder is welkom 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 
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Paasontbijt  

  
Op 1e Paasdag is er een paasontbijt  in de Men-

nozaal. En iedereen is daarvoor van harte uit-

genodigd, van 0 tot 100.  

We beginnen om 8.30 uur, zodat we op tijd  

klaar zijn voor de kerkdienst. 

 
Er ligt de komende zondagen een opgaveformulier in 

de Mennozaal (tijdens het koffiedrinken) en anders 

achter in de kerk, maar  het is ook mogelijk u op te 

geven bij Nynke Dijkstra, onze kosteres via   

info@dggroningen.nl, of telefonisch 050-312 3053.  

Gaarne ook eventuele dieetwensen doorgeven.  

 

Dit gezellige ontbijt is echter wel samen, we doen het 

wel graag met elkaar! En daarom zijn we op zoek 

naar mensen die eventueel iets lekkers willen maken, 

die de tafels willen dekken en bedienen, en ook  

mensen die willen helpen opruimen en afwassen. Dus 

geef u op, maar geef ook even aan of u kunt helpen, 
vooraf, tijdens of na afloop van het ontbijt.  

 

Iedereen is van harte welkom en kinderen worden 

extra verwend!!  

 

 
Bezoek uit Zuid-Afrika 

 
In april komt mijn collega Jan Grobbelaar uit Wellington, Zuid-Afrika, naar Ne-

derland. Dit in het kader van de uitwisseling tussen Zuidafrikaanse- en Neder-

landse predikanten onder de koepel van de Stichting Zebra. 

Zoals velen van u weten was ik in 2014 met nog vijf Nederlandse collega’s in 

Zuid Afrika en maakte kennis met het kerkelijke gemeenteleven. Met Ds. Jan 
Grobbelaar deed ik een tijd lang mee aan veel activiteiten: kerkdiensten, verga-

deringen, Bijbelgespreksgroepen, huisbezoeken etc. van 11 t/m 19 april zal dit 

nu in Nederland gebeuren. Tijdens die periode zal hij voor zover mogelijk in onze 

gemeente deelnemen aan zoveel mogelijk activiteiten. Niet alleen in de Doops-

gezinde Gemeente Groningen, maar ook samen met mij in de Federatie Doops-

gezind-Gereformeerd Ameland waar ik momenteel consulent ben. 

 
Tijdens de dienst op zondag 12 april zal Ds. Grobbelaar welkom worden gehe-

ten en is er alle gelegenheid kennis met hem te maken. Een en ander gebeurt in 

goed overleg met Ds. Brüsewitz en Ds. Kikkert. Ik hoop dat u Jan Grobbelaar, 

waar mogelijk, gastvrij wilt ontvangen. Het zal voor hem een unieke gelegenheid 

zijn te ervaren hoe het kerkelijk leven in ons land reilt en zeilt, zó anders dan in 
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de gemeente waar hij predikant is, de NGK Wellington-Oos. Wie alvast wil weten 
hoe die gemeente er uit ziet kan eenvoudig via Google, NGK Wellington-Oos, 

zien en lezen wat voor soort gemeente dit is. 

Voor een aantal kringen in onze gemeente heb ik al kunnen vertellen van mijn 

ervaringen in 2014.  

 

Renze Yetsenga 
 

 

 

Afwezig 

 
Na de viering van 12 april ben ik een goede week afwezig voor een korte vakan-

tie. Op maandag de 20e april rijden we weer naar huis, en op dinsdag de 21e 

april ben ik weer beschikbaar. Tijdens deze afwezigheid kunt u zoals altijd in 

dringende gevallen een beroep doen op Ds. Kikkert. 

 
Ds. Geert Brüsewitz  

 

 

 
Donderdagavond 16 april in ons DoReCafé over Levens-

kunst  
 
Het vuur van vervoering bij Werkman met Ruud Bartlema 

  

Hoe wordt je leven zinvol? Hoe te leven? Hoe 

om te gaan met breuken en verlies? Hoe kan 

religieuze inspiratie bijdragen aan goed leven en 
samenleven? Hoe ga je om met eindigheid, 

vriendschap, liefde en trouw? Of religieuze into-

lerantie en politieke destructie? Wij zijn niet de 

eerste mensen die met deze vragen leven. Het 

fundament van antwoorden op de vraag ‘hoe te 

leven’ is geworteld in inspiratie en inzichten van 

mensen vóór ons. Geloofsinspiratie die ons leert 
omgaan met de gebrokenheid van de wereld nu. 

 

Na twee avonden in de Remonstrantse kerk, 

met  Bonhoeffer als kompas in deze verwarren-

de tijden, en praktisch werken aan levenskunde 

en kunst als het leven onder druk staat,  is de 
nu volgende avond bij ons.  

 

Ruud Bartlema vertelt aan de hand van beelden over het werk van de beroemde 

drukker uit Groningen, Hendrik Nicolaas Werkman.  
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Het Groninger Museum wijdt vanaf 11 april 2015 een uitgebreide tentoonstelling 
aan deze markante figuur, die in de oorlogsjaren ’40-’45 met zijn bekend gewor-

den serie grafische drukken van Martin Bubers’ ‘Legende van de Baälshem’ een 

unieke vertolking gaf van  het wezen van het Chassidisme, een belangrijke mys-

tieke stroming uit het Oost Europese Jodendom.  Werkman speelde in de jaren 

dertig van de vorige eeuw een belangrijke rol in de voorhoede van het Groninger 

kunstleven. Naast een schets van het leven van Werkman, zijn kennismaking 
met Ds. August Henkels en De Blauwe Schuit, de invloed van het werk van Buber 

en zijn tragische dood wordt aan de hand van afbeeldingen  wordt stilgestaan bij 

de gedrukte prenten, die tezamen de ‘Chassidische suites’ vormen .In twintig 

kleurrijke beelden vertolkt Werkman zijn passie voor het wezen van het mystieke 

werk van Martin Buber in zijn Chassidische Suites.. 

 
Ruud Bartlema is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij  

studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en kreeg 

grote interesse voor Judaïca en joodse mystiek . Op dit 

moment is hij als beeldend kunstenaar werkzaam in Soest  

en geeft diverse cursussen en lezingen over  joodse mys-

tiek. Ook leidt hij verschillende reizen naar het werk van 

Marc Chagall 
 

 

 

De avond is in onze Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33. De zaal is open 

om 19.30 uur 

 
 

 

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 3 maart 2015 
 

Br. Alex van`t Zand opent de vergadering. Br. Jan Cees Noord leest als inleiding 

het gedicht `Over God` van Marjolijn van Heemstra, uit de bundel ‘Meer voet 

dan hoef’.  Het is een gedicht met bijzondere beeldtaal, grappige zinsneden en 

woordspelingen. Een gedicht om over na te denken.  

 

Deze vergadering staan er veel zaken op de agenda om lijnen uit te zetten naar 
de toekomst. 

 

Om de regionalisering met DG Assen, DG Westerkwartier en DG Mensingeweer 

verder vorm te geven zal een werkgroep worden samengesteld, met 

vertegenwoordigers van de vier gemeenten onder voorzitterschap van zr. Femmy 

Busscher namens de DGG. Ds. Jacob Kikkert wordt toegevoegd aan de 
werkgroep; het is vanzelfsprekend dat hij betrokken blijft bij het proces. 

 

Het voorstel is om een werkgroep Pax resp. een Ambassade van de Vrede te op 

te zetten. Het is belangrijk dit thema en de werkgroep in het jaarprogramma van 

de gemeente een plaats te geven zodat het ingebed wordt in de gemeente.  In 

de vredesweek (rondom 21 sept.) kan het in de schijnwerpers gezet worden. Dat 

vraagt voorbereidingstijd. 
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Voor het beheer en overbrengen van archiefstukken naar het Groninger Archief 
lijkt het raadzaam een kleine commissie in te stellen die dit zal voorbereiden. De 

stukken tot 2000 zijn al bij het Groninger Archief. Deze commissie buigt zich 

over de stukken van na 2000, waarvan een groot deel ook (alleen) digitaal is.  

 

Voor de diaconie is door architect Hesther Buunk (van de glazen deuren) een 

plan en tekening gemaakt dat 2 gedeeltes betreft: de eigenlijke verbouw van de 
diaconie (splitsing in een werkkamer predikanten/ vergaderruimte voor 6 pers. 

en de diaconie bijeenkomstruimte voor 14 pers.) en de herinrichting van beide 

ruimten. De verbouw zal in ieder geval eerst aan de orde komen. De financiering 

hiervoor kan via het Beheerfonds.  

 

Zr. Nynke de Graaf en br. Jan Cees Noord hebben een gesprek gehad met een 
registeraccountant over het financieel onderzoek (zoals afgesproken in de 

ledenvergadering in november 2014 - met oog op de financiële toekomst van de 

DGG).  Er is uitdrukkelijk gevraagd om met verschillende toekomstscenario`s te 

komen. De verwachting is dat deze persoon goed werk zal leveren. Er hangt 

natuurlijk een kostenplaatje aan.  Het belang van een kwalitatief goed extern 

onderzoek wordt onderschreven door de KR en de KR gaat akkoord met het 

voorgestelde onderzoek en bijbehorend prijskaartje.  
 

T.b.v. de agenda van de komende periode wordt nog even extra stilgestaan bij 

de belijdenisavond op 12 maart aanstaande,  de doopdienst op 29 maart en de 

orgeldag die dit jaar weer op zaterdag 9 mei georganiseerd wordt in de 

Doopsgezinde Kerk.  

 
Sjoukje Benedictus,  

notulist 

 

 

Feest! 
 

In het komende najaar staat er iets feestelijks te gebeuren. Ons Doopsgezind 

Kerkkoor bestaat dan 70 jaar! 
Direct na de tweede wereldoorlog werd het koor opgericht op 1 september 1945. 

Vanuit een groot enthousiasme werd na de donkere tijd van de oorlog ons koor 

opgericht met maar liefst 96 zangers en zangeressen. 

Nu heeft het koor 25 leden. Versta dat kleinere getal niet verkeerd, want enthou-

siasme en trouw zijn kenmerkend voor dit koor. Daardoor kan het koor ook al zo 

lang een traditioneel onderdeel zijn van ons gemeenteleven in Groningen en Ha-

ren. 
 

En niet onbelangrijk, met deze groep kunnen we nog heel wat aan. In het recen-

te verleden voerden we mooie en interessante muziekstukken uit. Denk aan 

kerstoratoria, delen van missen en het gezamenlijk optreden met andere koren. 

En heel bijzonder was het uitvoeren van de kerkcantate rond de beelden van 

Koos van Bruggen met Pasen 2014. 
Regelmatig ervaren wij, hoe luisteraars van ons zingen genieten. En dat is dan 

wederkerig, want wij als koor zijn daar weer blij mee. 
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Dat gegeven willen wij rond ons jubileum weer eens 

centraal stellen. Want wie jarig is wordt getrakteerd 

maar trakteert zelf ook. 

Daarom willen wij op zondag 4 oktober, broeder-

schapsdag, een groter werk ten gehore brengen. 

 
Onze traktatie wordt: Missa brevis et facilis van Voj-

tech Rihovsky ( 1870-1950). 

Een mooi in het gehoor liggend stuk. Misschien wel 

vergelijkbaar mooi met Gounod en Schubert. 

Eeuwe Zijlstra zal ons begeleiden. 

 
Het koor verheugt zich op de repetities en de uiteinde-

lijke uitvoering. Er zal vanaf Pasen hard aan gewerkt 

worden om deze “traktatie” in oktober smakelijk te 

kunnen aanbieden. 

 

Net als bij voorgaande grotere uitvoeringen nodigen wij graag zangeressen uit 

om ons op projectbasis te komen versterken. Héél graag zelfs!. 
 

Wij oefenen op maandagavond van 19.30 tot 21.30.  

Wilt u informatie of u aanmelden?  

Bel dan Ella van Osnabrugge, tel: 050 5416804      

Henk Huyer, tel: 050 5254179 

 
 

 

Verrassingstafel – Verrassingstafel - Verrassingstafel 
 

Voor het eerst willen we vanuit het bestuur van de diaconie op 12 april, na de 

dienst, een verrassingstafel organiseren voor een goed doel. Op deze tafel kun-

nen we iets, wat we zelf niet meer nodig hebben maar waarmee we misschien 

iemand anders kunnen verrassen, neerzetten voor de verkoop. De opbrengst zal 
zijn voor het Reisfonds voor het Wereldcongres. De collecte van deze dienst zal 

ook voor dit Reisfonds bestemd zijn.  

 

-Waarmee kan ik een ander nu verrassen?-, zult u misschien denken. Dit kan 

met van alles: een boek dat u zo mooi vond dat u het tegen een kleine prijs van 

de hand wilt doen om zo een ander ervan mee te laten genieten; een leuk  ge-
bruiksvoorwerp; een DVD, een handig stuk gereedschap, of keukengerei. Maar 

ook: zelfgemaakte kaarten, jam, een cake, of koekjes kunnen worden meege-

bracht. Belangrijke overweging bij het inbrengen van een voorwerp is: kan een 

ander er wat aan hebben of er plezier aan beleven.  

 

Praktisch werkt de verrassingstafel zo: u brengt het voorwerp mee naar de kerk. 

Voor het begin van de dienst kunt u het op de verrassingstafel in de Mennozaal 
zetten. U kunt de klaarliggende plakkertjes en een stift gebruiken om er een 

prijsje op te zetten. We denken aan prijzen van tussen 1 en 5 euro.  
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Tijdens het koffiedrinken kan er van de verrassingstafel worden gekocht. De ko-
per neemt zijn aanwinst mee naar huis. Wanneer een stuk op de tafel niet is ver-

kocht, neemt de eigenaar dit weer mee naar huis. Want dit is de afspraak: er 

blijft niets achter. Het is daarom raadzaam alleen voorwerpen in te brengen die 

wat formaat betreft in een ruime handtas passen!  

 

We hopen dat u door dit stukje over de verrassingstafel alvast eens in boeken-
kast en overige kasten en laatjes wilt uitkijken naar een iets leuks voor de ver-

koop. We zijn zeer benieuwd, maar hopen op een geslaagd experiment, zeker 

ook met het oog op het doel: extra geld bijeenbrengen voor het Reisfonds van 

het Wereldcongres van deze zomer. 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Gertjan Hakkaart en de schrijver 
van dit stukje, 

 

Romkje Veenstra 

 

 

 

 

 
 

Beste broeders en zusters, 
 

Blij verrast was ik op mijn 85e verjaardag met een bloemengroet namens de 

Gemeente. Bij deze mijn hartelijke dank hiervoor als ook voor de vele persoonlij-

ke en schriftelijke felicitaties. 

 
Met zusterlijke groet, 

Rie de Jonge 
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Resto VanHarte op 31 maart in 
onze Vermaning 
 
Resto VanHarte verzorgt op dinsdag 31 maart 

een diner in de Doopsgezinde Gemeente Gronin-

gen.  

De zaal gaat open om 17.30 en om 18.00 gaan 

we gezamenlijk eten en rond 19.30 is het diner 

afgelopen.  

 
Een professionele kok van Resto VanHarte verzorgt bij ons een heerlijk drie gan-

genmenu. Deelname aan het diner kost 7 euro en voor mensen die aantoonbaar 

weinig geld hebben kost het 4 euro. Voor dit diner is het verplicht om je uiterlijk 

maandag 30 maart aan te melden. Dat kan via de website www.restovanharte.nl 

of bij Pijke Vossestein via mennomaaltijd@gmail.com en vermeld daarbij of je 

vegetarisch wilt eten. 
 

Resto VanHarte is een landelijke sociale organisatie, die probeert mensen te ver-

binden door samen te eten. Zij werken voornamelijk met vrijwilligers. Meestal 

zijn de maaltijden op een vaste plek in een buurt en proberen zij de samenhang 

in een buurt te versterken. Af en toe kookt Resto VanHarte ook op locatie en wij 

hebben het geluk dat ze ook een keer bij ons willen komen koken. Deze maaltijd 

is niet alleen voor Gemeenteleden, maar is voor iedereen toegankelijk. Dus komt 
allen en neem gerust familie, vrienden of buren mee. Dit is een eenmalige zeer 

feestelijke gebeurtenis met heerlijk eten in een fijne ambiance, dus mis het niet! 

 

Pijke Vossestein 

 

 

Voorstelling op 22 april, Doopsgezinde Kerk Groningen 
 
Op 22 april wordt in de Doopsgezinde Kerk te Groningen het solo-toneelstuk 

‘Anne Zernike, de eerste vrouw op de kansel’ gebracht door Korneel Roosma. 

In deze toneelvoorstelling speelt Korneel Roosma-de Vries (voorganger in de 

Doopsgezinde Gemeente te Holwerd) de rol van Anne Zernike. 

Zij heeft er een ontroerende en soms hilarische voorstelling van gemaakt, die 

geen minuut verveeld. 
 

Aanvang 19.45 uur. 

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is van harte welkom. 

Organisatie GDS – Doopsgezinde gemeenten uit de hele regio zijn van harte 

welkom 

 

Anne (Mankes-)Zernike 
Op 5 november 1911 wordt Anne Zernike als eerste vrouwelijke predikant in 

Nederland bevestigd in de Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe. In de navol-

gende jaren ontmoet ze de schilder Jan Mankes, waarmee ze in 1915 in het 

huwelijk treedt. Dat betekent – naar de geest van die tijd - tevens het einde 

van haar werkzame leven als voorganger.  

http://www.restovanharte.nl/
mailto:mennomaaltijd@gmail.com
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Vanwege de ziekte (tuberculose) van Jan Mankes verhuizen ze via Den Haag 
naar de bosrijke omgeving van Eerbeek. Als haar man in 1920 in Eerbeek over-

lijdt, verhuist Anne Mankes-Zernike enige tijd later met haar zoon Beint naar 

Rotterdam om daar een nieuwe start te maken. Nu als voorganger van de Ne-

derlandse Protestantenbond in de nieuwe woonwijk Vreewijk. In 1948 gaat ze 

met emeritaat. In 1972 overlijdt Anne Mankes-Zernike in Amersfoort. 

 

 
 

De voorstelling 

Het is begin jaren ’50 van de vorige eeuw. Anne Mankes-Zernike heeft de oor-

logsjaren in Rotterdam overleefd. Ze is sinds een paar jaar met emeritaat. Haar 
werkzame leven als voorganger binnen de Nederlandse Protestantenbond op de 

Linker-Maasoever in tuindorp Vreewijk heeft ze beëindigd. Nu is ze bezig met 

het schrijven van haar biografie, getiteld “Een vrouw in het wondere ambt”. 

Daarmee kijkt ze terug op haar leven: haar start in Bovenknijpe, de ontmoe-

tingen met de schilder Jan Mankes en – na zijn overlijden – haar leven als jon-

ge weduwe met haar zoon. Wat heeft het leven haar gebracht, hoe kijkt ze aan 
tegen theologische vragen en wat betekent vrijzinnigheid voor haar? 

 

Uitvoering 

Op 25 september 2011 vond de première van dit nieuwe toneelstuk plaats in 

de Vermaning van Holwerd. Het stuk is in het kader van het Doopsgezinde jubi-

leum- en gedenkjaar 2011 geschreven door Korneel Roosma – de Vries. Het 

wordt door haarzelf voor het voetlicht gebracht. Het toneelstuk over het leven 
en werken van Anne Zernike is in de periode van oktober 2011 tot oktober 

2012 na de première in Holwerd 37 keer opgevoerd. Wegens de grote belang-

stelling vinden tot eind april 2015 nog een aantal  keer opgevoerd, o.a. in Gro-

ningen. Het programma bestaat uit twee delen, onderbroken door een pauze. 

De totale speelduur van beide delen bedraagt circa 90 minuten. 

 
Bij elke uitvoering van het programma wordt Korneel Roosma – de Vries on-

dersteund door haar man Sikke R. Roosma. Hij verzorgt de aankleding van het 

toneel, beeld en geluid. 

 

Meer informatie 

Korneel Roosma–de Vries was tot 1 juli 2014 voorganger van de  
Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard.  

Vandaar dat ook de première daar plaatsvond. 

Voor meer informatie: www.annezernike.nl (in bewerking) 

 

http://www.annezernike.nl/
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BOEK “Anne Zernike – het toneelstuk, beelden en verhalen” 
Ter gelegenheid van het afscheid van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija 

Ternaard is dit boek uitgebracht.  Dit boek wordt in eigen beheer uitgegeven 

door Sikke en Korneel Roosma –de Vries.  In het boek wordt enerzijds inge-

gaan op de ontstaansgeschiedenis van het toneelstuk “Anne Zernike, een 

vrouw in het wondere ambt” en anderzijds op de vele ontmoetingen met en de 

vragen van verschillende mensen die tijdens de zoektocht naar Anne Zernike 
en het spelen van het toneelstuk op de weg kwamen van Korneel en Sikke 

Roosma.  

 

Dit boek is te bestellen via bovengenoemd mailadres. U kunt dan tevens aan-

gegeven of u het komt halen of dat het per post zal moeten worden toegezon-

den. 
De kosten van het boek zijn: 

• € 15  op te halen in Stiens 

• € 19,50  toe te zenden per post 

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekening  

NL91INGB0001475304 onder vermelding van naam, adres en woonplaats. 

 

 

 

 

 

Orgeldag Noord Nederland zaterdag 9 mei a.s. 
 

Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminnaars. Al 
vele jaren is deze dag als Orgeldag Noord-Nederland bekend, een dag waarop in 

Noord Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel kerken de 

deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld. 

 

De dag wordt georganiseerd door de Stichting Hinsz-orgel Leens. 

Ook ons Marcussen orgel wordt die dag door diverse organisten bespeeld en ui-
teraard is onze eigen organist Eeuwe Zijlstra hierbij ook betrokken. 

 

Op zaterdag 9 mei is onze Vermaning geopend van 10.00–16.00 uur    

en is een aantal vrijwilligers aanwezig om als gastvrouw/heer op te treden. 

 

Van harte welkom! 

Tiny Spanjer 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 22 maart 

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

samen met leden van de bijbelkring 

 

Zondag 29 maart (Zomertijd!) 

10.00 Palmpasen, doopdienst in Gro-
ningen met koor 

10.00 Zondagsschool in Groningen 

 

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag 

19.30 Avondmaal, ds. Van der Werf 

 

Zondag 5 april, Pasen 
09.00 Paasontbijt (opgave bij Mads 

Haadsma 050-5348734) 

10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 12 april 
Toetreding nieuwe leden 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 19 april 
10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 26 april 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Andere activiteiten 
 

Dinsdag 17 maart 

20.00 Open avond in de serie ‘Op-

standig’ over componisten die in de 
muziek andere wegen durfden in te 

slaan, ingeleid door  de artistiek lei-

der het Noord Nederlands Orkest 

Marcel Mandos 

 

Woensdag 18 maart 
20.00 Bijbelgesprekskring met zr. 

Kieft 

 

Woensdag 25 maart 

19.30 Quiltgroep 

 

 
 

Vrijdag 27 maart 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in het Witte Kerkje! 

 

Dinsdag 7 april 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 
 

Woensdag 8 april 

19.30 Quiltgroep 
19.30 Redactievergadering 

 

Maandag 13 april 

14.30 Zusterkring 
 

Woensdag 15 april 

20.00 Bijbelgesprekskring  

met zr. Kieft 

 

Donderdag 16 april 
20.00 Open avond met prof. Piet Vis-

ser over die wonderlijke gods-

dienstige bewegingen tijdens de tijd 

van de Reformatie. waaronder ook 

de Doopsgezinden. 

 

Woensdag 22 april 
19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 23 april 

19.45 Voorjaarsledenvergadering 

Vrijdag 24 april 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in het Witte Kerkje! 
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Jaarverslag 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren, deel 1 

 
Onze gemeente bestaat uit mensen die aangeraakt zijn door de Eeuwige en be-

trokken zijn op elkaar en op de wereld waarin zij leven. 

Uit het jaarverslag blijkt dat betrokkenheid bij de gemeente en op de leden on-

derling groot is. Er gebeurt veel en er is veel waardering voor al het werk dat 

wordt verricht. De kerkenraad dankt alle zusters en broeders (ook zij die in het 

verslag niet bij name genoemd worden) voor hun inzet. 
 

Kerkenraad 

De kerkenraad vergaderde één keer per maand in de regel op de eerste dinsdag 

van de maand. Daarnaast was er veelvuldig contact via e-mail, telefoon en voor 

en na de kerkdiensten. 

De kerkenraad werd in 2014 gevormd door: 
Zr. L. C. G. Salomons-Amelo, voorzitter 

Zr. M. Haadsma-van der Molen, secretaris 

Br. P.J. Reidinga, vice voorzitter en boekhouder tot 8 mei 2014 

Adviserende leden:  

Ds. K. van der Werf, predikant 

Br. R.J. Nienhuis, administrateur en financieel adviseur van de kerkenraad 

Ook dit jaar was er een nuttig overleg van de dagelijks besturen van de doops-
gezinde gemeenten Groningen en Haren over zaken die beide gemeenten aan-

gaan. Dat de kerkenraad slechts 2 leden telt, is een zorgelijke situatie. 

 

Leden en belangstellenden 

In 2014 zijn twee leden en twee belangstellende overleden: zr. H.L.E. Schulte 

Bernd, zr. M.H.C. Kuipers-Prins, zr. G. Leutscher-Sissing en zr. A.T. Dijkhuizen- 
Oosterhof 

Met attestatie is overgekomen vanuit DG Groningen: A.T. van Kempen-Tollenaar 

en als belangstellenden werden ingeschreven: br. en zr. Dijkhuizen. 

Uitgeschreven als belangstellende zr. S. Arends-Oostema (lid in Sappemeer).  

Het aantal leden bedroeg hiermee op 31 december 2014: 59 (eind 2013: 60). 

Het aantal belangstellenden was op 31 december 2014: 25 (eind 2013: 24). 
De ledenadministratie werd ook dit jaar verzorgd door br. P.J. Haadsma. 

 

Kerkdiensten 

Vrijwel elke zondag is er dienst. Meestal komt de gemeente bijeen in het eigen 

kerkgebouw, soms ‘kerken’ we elders. 

Veel diensten werden geleid door ds. Van der Werf. Van de eigen leden gingen 

Br. Hoekema, zr. van Kempen en zr. Kieft regelmatig voor in de dienst. Daar-
naast gingen gastpredikanten voor, waarmee de gemeente vaak al lang een 

band heeft. 

Vaste organisten zijn mevrouw Matty Niemeijer-Nieuwenhuijse en de heer Philip 

Kiemel. Ook konden we weer vele malen een beroep doen op Dick Rozenga, or-

ganist van het Witte Kerkje. Dit jaar hielden we, zoals gebruikelijk, in de zomer-

maanden gezamenlijke diensten met de leden van de Vrijzinnige Protestanten. 
Om en om in ´t Witte kerkje en onze Vermaning. Bijzonder waren de diensten op 

26 januari, World Fellowship Day, in Sappemeer o.l.v. ds. Van der Werf. Vanwe-

ge de plotselinge sneeuw kon niet iedereen deze dienst meemaken. De doopsge-

zinde gemeente Groningen kerkte bij ons op 16 februari en nam het koor mee. 

Op 16 maart was een lieddienst vanwege het nieuwe liedboek, maar ook om 
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Matty te huldigen met haar gouden jubileum als organiste. Op Palmzondag, 13 

april, was Haren weer te gast in Groningen; het koor ondersteunde de gemeen-

tezang en de kinderen toonden hun versierde palmpasenstokken. Daarna de 

Avondmaalsviering op 18 april en de Paasdienst op 20 april voorafgegaan door 

het traditionele paasontbijt. In de dienst op 15 juni sloot de zondagsschool het 

seizoen af en zorgde voor versierde cup cakes bij de koffie vanwege het 26-jarig 
organistenjubileum van Philip Kiemel. De startdag met maaltijd had plaats op 14 

september. De Regionale Broederschapsdag werd op 5 oktober gevierd in Gro-

ningen met aansluitend maaltijd en workshops. De jaarlijkse oecumenische 

dienst in de Nicolaaskerk was op 9 november. Op 23 november herdachten wij 

de overledenen van het afgelopen jaar; daar kon ieder persoonlijk ook een kaars 

aansteken. De sfeervolle en door de zusterkring goed verzorgde Adventsavond, 
had op 16 december plaats. De gezinskerstviering op 21 december werd goed 

bezocht. Een prima concept dat goed aansluit bij de huidige generatie kinderen. 

De kerk was bijna te klein voor de kerstavonddienst op 24 december waarin koor 

en gemeente het Klein kerstoratorium van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen 

vertolkten. 

 

Ledenvergaderingen 
Er werden twee ledenvergaderingen gehouden. Op de voorjaarsledenvergadering 

op 8 mei trad br. Reidinga af als kerkenraadslid; een opvolger is niet gevonden. 

Na de pauze hield ds. Van der Werf een inleiding over ‘Bijbels in de loop van de 

tijd’. Op 20 november werd de najaarsledenvergadering gehouden. De subsidie 

aan het GDS-jeugdwerk werd met 4 jaar verlengd. Ds. Van der Werf presenteer-

de na de pauze in vogelvlucht het onderzoek van br. S. Koorn over ‘Onbekende 
doperse sporen rond Haren’.  

 

 

BIJEENKOMSTEN EN KRINGEN 

 

Open Avonden (verslag G.G. Hoekema) 
Onder het thema “Leven met tijd” hebben in het seizoen 2013-2014 vier avon-

den plaatsgevonden. 

Op 21 november nam drs. Jaap van Kampen ons mee in het denken over de tijd. 

Op zich bestaat tijd niet, maar wij geven betekenis en bepalen op die manier 

‘tijd’. Op allerlei manier geven wij vorm aan de tijd, in rituelen, in activiteiten, in 

ingrijpende gebeurtenissen. Ongeveer 30 mensen waren aanwezig. 

Op 23 januari liet de musicus Chris Fictoor zien hoe tijd ook in de muziek bepa-
lend is. Tijd is te horen als de klokken beieren, als de metronoom tikt, als de 

wekker gaat. In de muziek speelt de tijd een rol, in de tempo’s, in het ritme, in 

de maat. Hij liet de meer dan 40 belangstellenden steeds iets horen om zijn 

boeiende verhaal te ondersteunen. 

Op 20 maart vertelde dr. Remco Ekkers over tijd en literatuur onder het thema: 

“Langzamer dan de oudste steen”. Hij citeerde de Griekse dichter Zeno: ‘Als je 
over de tijd nadenkt, glijdt hij uit je hand en vliegt bij je vandaan’. En nog een 

zin uit zijn verhaal: Niet de tijd gaat voorbij, wij gaan voorbij. 

Op een persoonlijke manier wist hij de aandacht van een kleine 40 belangstel-

lenden te trekken, zeker ook toen hij over zijn fascinatie voor Henriëtte Roland 

Holst vertelde. 

Kees van der Zwaard bracht op 15 mei de voorstelling ‘De broer van Job’ ten to-

nele. Van der Zwaard is theaterman en theoloog. Voor de pauze bracht hij op 
bijzondere wijze allerlei fragmenten naar voren van emotie en van mensen, om 

na de pauze dat samen te brengen in het verdriet om het verlies van een kind. 
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Themaochtenden en de bijbelgesprekskring 

Zowel in voor- als najaar waren er ook in 2014 maandelijks themaochtenden on-

der leiding van ds. Van der Werf op dinsdagmorgen, en bijbelgesprekskringen op 

woensdagavond onder leiding van zr. Kieft. In het verslag van de predikant (in 

het Gemeenteblad van maart 2014) heeft u hier meer over kunnen lezen.  

 
Zusterkring (verslag R. Dijkman, secretaris) 

Onze bijeenkomsten zijn in principe als voorgaande jaren opgebouwd. Eenmaal 

per maand samenkomen op maandagmiddag. Momenteel twintig leden met een 

gemiddelde opkomst van zestien/zeventien. 

In januari en september onze ‘eigen inbreng’ bijeenkomsten. Dan delen we in 

onze gesprekken allerlei onderwerpen, o.a. wat ons bezighoudt, aanspreekt en 
ook wat ons bindt. Altijd weer verrassend zo naar elkaar te luisteren.  

De andere middagen worden gevuld met een gastspreker of zoals in maart een 

film over een Amish-familie.  

Gasten waren o.a. br. Jan Noord over het ontstaan van het kerkje in Roden; 

zr. Martje van der Veen vertelde over twee bijzondere vrouwen (Joods en Duits); 

Mary Hoorn uit Winsum over Tesselschade/Arbeid adelt (eerste Nederlandse 

vrouwenvereniging); Ds. Van der Werf over Pasen en passie muziek.  
We verzorgen elk jaar een adventsavond voor de gemeente en gebruiken daarin 

mede de liturgie uit ‘De Brief’ van de LFDZ. 

In mei eindigen we met een wandeling/ergens gezellig theedrinken. 

We starten in augustus met een reisje. In 2014 gingen we naar het dorp Vries. 

Daar bezichtigden we eerst de kerk, dronken thee in het ‘koetshuis’ en mochten 

rondkijken in een schildersatelier en hebben later heerlijk ‘tapas’ gegeten. Dit 
alles rond de Brink van het dorp. 

Met onze collecte steunen we de St. Doopsgezinde Vrouwen Zendingshulp. 

Zo waren ook in 2014 onze bijeenkomsten weer heel waardevol. 

Ook in 2014 werd het bestuur gevormd door: 

zr. G. Rietema-Siebenga, voorzitter 

zr. Dijkman-Leutscher, secretaris 
zr. A van Wijk-van Bergen, penningmeester. 

 

Quiltgroep (verslag B. Hoekema) 

Ons quiltgroepje bestaat nu ruim anderhalf jaar en bestaat uit 7 leden. We ko-

men twee keer in de maand bij elkaar in de Voorhof van de kerk. Daar hebben 

we net genoeg ruimte om onze naaispullen en lapjes op de tafels te leggen. En 

we hebben dan ook nog ruimte om te werken! 
We zijn vorig jaar begonnen met een kleine “sampler”, een quiltje met 4 blokken 

met verschillende patronen, om wat basis technieken te leren. Daar werd en-

thousiast aan gewerkt. Daarna hebben we een klein groepsquiltje gemaakt, dat 

nu in de kerk hangt. 

De laatste tijd werkt ieder voor zich. 

De groep is erg enthousiast en we maken al plannen om een grotere groepsquilt 
te maken. Als die er komt zult u die vast te zien krijgen. 

 

30+ Groep (verslag A.G. Hoekema) 

De 30+ groep bestond in 2014 uit ongeveer 10 personen. De avonden hadden 

een wisselende samenstelling maar meestal was bijna iedereen er wel. De avon-

den werden wisselend bij de leden thuis gehouden. Het seizoen 2013/2014 had-

den we geen vast thema of boek waar we de avonden aan besteedden. 
Tot de zomer zijn we in 2014 vier keer bijeen gekomen. We hebben het boek 

‘Grip' van Stephen Enter gelezen, een Doopsgezinde stadswandeling door Gro-
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ningen gemaakt met Beno Hoffman, de Franse film ‘Amour’ gekeken en afgeslo-

ten met een etentje in het eetcafé Uniek. 

In het seizoen 2014/2015 behandelen we het boek ‘Catechismus van de Com-

passie’. De eerste avond hebben we de film met het interview met Karen Arm-

strong gezien. Hierin vertelt zij over het ‘Charter for Compassion’. 

De volgende avond ging het over het hoofdstuk Compassie: ‘alle Menschen wer-
den Brüder’. En de laatste avond van het jaar over gelijkheid: ‘Gelijkheid verwekt 

geen oorlog’. 

 

Wijkbijeenkomsten in Paterswolde 

De kring Noordwijk kwam maandelijks op donderdagmiddag bijeen onder leiding 

van ds. Van der Werf. Daarnaast waren er twee wijkbijeenkomsten voor de kring 
Eelde/Paterswolde. 

 

In het volgende Gemeenteblad verschijnt het tweede deel van het jaarverslag. 

Mads Haadsma 

 

 

Zondag 12 april - Dienst nieuwe leden 

 
Op zondag 12 april willen we vieren dat enkele zeer betrokken mensen  bij  de 

Doopsgezinde Gemeente Haren te kennen hebben gegeven lid te willen worden. 

In een dienst, die in het kader zal staan van dit heuglijke gebeuren, willen we 

hier aandacht aan schenken.  

 

Ds. Kl. v.d. Werf 

 

Zondag 15 maart - Martelaarsspiegel aangeboden 
gekregen 
 

Martelaarsspiegel aangeboden gekregen door zus van Ds. Keijser 

Op zondag 15 maart mocht de gemeente zich verheugen over het feit dat ze een 

oude Martelaarsspiegel aangeboden heeft gekregen door mevr. Imme Keijser. 

Als zus van oud-predikante ds. R. Keijser  leek het de familie Keijser een goed 
idee om een Martelaarsspiegel te geven aan de gemeente waar ds. Keijser zo 

betrokken bij is en was. 

Centraal stond het verhaal over Pieter Pieterz. Bekjen, een schuitevaerder te 

Amsterdam, die op 26 februari 1569 te Amsterdam is verbrand. Een Martelaars-

spiegel is een boek uit de 17e eeuw waarin allerlei mensen staan beschreven die 

om hun geloof de dood hebben gevonden. In het eerste deel worden allerlei 
mensen beschreven vanaf de tijd van de apostelen van Jezus tot ongeveer 1500 

die de dood hebben gevonden om hun geloofsovertuiging. 

In het tweede deel worden de mensen beschreven uit de 16e eeuw die door de 

inquisitie in de Nederlanden om hun geloof zijn gedood. Dit zijn mensen uit de 

vroege Doopsgezinde beweging waaronder deze Pieter Bekjen.  
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Het doel van de Martelaarsspiegel 

De Martelaarsspiegel is ruim honderd jaar later uitgegeven  dan de beschreven 

gebeurtenissen. Pas in 1648 is dit boek gemaakt en uitgegeven en neemt het 

niet zo nauw met de feiten. Veel mensen die in de Martelaarsspiegel worden be-

schreven omdat ze om hun geloof zijn gedood, blijken helemaal niet zo om het 

leven te zijn gekomen. Velen hebben hun geloof herroepen zoals blijkt uit recent 
archiefonderzoek. Het boek was bedoeld als pure propaganda voor de inmiddels 

georganiseerde Doopsgezinden uit de 17e eeuw om hun geloofstraditie gezag te 

geven.  

 

Martelaarsspiegel als tegenhanger voor de Statenvertaling 

Het was een puur pronkstuk voor die Doopsgezinden uit de 17e eeuw die het zich 
konden veroorloven om zo’n duur  boek te kunnen kopen. Het boek gold als te-

genhanger voor de Statenvertaling uit 1637die door de protestanten werd ge-

bruikt als pronkstuk.  De Doopsgezinde Gemeente Haren is dan ook blij dat ze 

zo’n ‘pronkstuk’ in haar bezit heeft. Kwam Pieter Bekjen in 1569 met zijn ge-

meente nog  bijeen om veiligheidsredenen in zijn schuit omdat de Doopsgezin-

den verboden waren; nu kunnen we in vrijheid bij elkaar komen om ons te laten 

inspireren door de verhalen uit de Martelaarsspiegel. 
 

De tekst van de preek over Pieter Bekjen op 15 maart 2015 
 

Dat het verschrickelijk moorden en branden der navolgers Christi desen vromen Vriend Gods 

niet van sijn geloove konde afschricken. 

Het verschrickelijk moorden/branden  Het verschrikkelijk moorden, branden 

en dooden der onnoosele en oprechte  en dooden der onnoosele en oprechte 

navolgers Jesu Christi/ konde in  navolgers Jesu Christi, konde in 

deze tijd niet afschricken van de   deze tijd niet afschrikken van de  

ware belijdenis en beleving des  ware belijdenis en beleving des 

Christelijken Geloofs/seker  Christelijken Geloofs, seker 

Vroom Broeder en getrouwe  Vroom Broeder en getrouwe 

getuyge des Heeren/geheetten  getuyge des Heeren, geheetten 

Pieter Pieterz Bekjen, zijnde van Pieter Pieterz Bekjen, zijnde van 

sijn hanteering een Schuytevoerder/ sijn hanteering een Schuytevoerder, 

ontrent den Amstel/en soo yverig/ ontrent den Amstel, en soo yverig, 

dat hy tot verscheyde malen het kleyn dat hij tot verscheyde malen het kleyn 

hoopken der verdrukte vromen/die hoopken der verdrukte vromen, die 

ontrent Amsterdam woonden/in sijn ontrent Amsterdam woonden, in sijn 

schuyt vergadert hadde/om  schuyt vergadert hadde, om 

malkanderen met Gods Woord te malkanderen met Gods Woord te 

stichten en in het aangenomen   stichten en in het aangenomen 

geloove te versterken   geloove te versterken. 

 
Ds. Kl. v.d. Werf 
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Open Avond in Haren 
 

Op 19 februari werd de eerste open avond gehouden.  

Ons thema is dit jaar: Opstandig, Het lef om anders te denken en te doen. 

 

De kunsthistorica Yvonne Hilgenkamp uit Amsterdam wist de ongeveer 30 aan-

wezigen te boeien met beeldende kunstenaars uit de 20-ste eeuw, die reageer-
den op de geschiedenis van hun tijd en daar een geheel eigen positie innamen. 

Hoe zij met name in Duitsland in en na de eerste wereldoorlog protest aanteken-

den tegen de waanzin van de oorlog, hoe zij ook in Duitsland protest aanteken-

den tegen de opkomst van Hitler. Na de oorlog werd in er Oost-Duitsland kunst 

gemaakt die ogenschijnlijk in de pas liep met de communistische opvattingen, 

maar die daaronder een laag van grote kritiek bevatten. 

 
Het is niet ongevaarlijk was zij deden. Zij die gevlucht waren naar met name de 

Verenigde Staten lieten soms op groteske wijze zien hoe belachelijk het staats-

gezag in de DDR was en in Rusland, maar evenzeer, geheel anders in de Vereng-

de Staten zelf. 

 

Ook in China kwamen kunstenaars op, zoals de bekende Ai Weiwei, die het land 
niet uit mag, maar op een geheel eigen wijze protest aantekent tegen de Chinese 

opvattingen, waarin het individu geen plaats heeft in de volkseenheid. 

Bekende, maar vooral meer onbekende schilders en beeldhouwers kregen we te 

zien en het verhaal er achter te horen. 

Een uiterst plezierige en interessante avond. 

 

De volgende avond is op dinsdag 17 maart: Marcel Mendos over componisten en 
musici die het lef hadden anders te denken en te componeren. Aanvang 20.00 

uur. 

  

Gabe Hoekema 

 

 
 

Zusterkring 9 maart 2015  
 

Nog een paar weken voor Pasen en dus was, bijna traditie, ds. Klaas van der 

Werf weer bij ons te gast. Ook nu om ons Passie muziek te laten horen. 

Vorig jaar kregen we bij de inleiding veel uitleg over de veertig dagen tijd en Pa-

sen. We kwamen niet meer zo aan de muziek toe. Deze keer zeker wel. 

De protestantse geloofstradities komen voort uit het katholicisme. Maar vooral in 
het noorden van Duitsland, mede door de vele hertogdommen en staatjes, ver-

spreidde het protestantisme en wilde men niet meer de Latijnse liturgie, maar de 

cantates en kerkliederen in het Duits.   

Joh.S.Bach (1695-1750) was als componist aan de kerk verbonden en maakte 

voor de zondagen passende muziek. Zo ook in 1723 bij het lijdensverhaal van 

Christus. Hij componeerde de Matthäus Passion, met prachtige koralen en aria’s. 
Kreeg eerst maar weinig waardering en bekendheid. Pas in 1870 was de eerste 

uitvoering in Nederland. 

 

Ds.van der Werf had wat tekst en vertaling voor ons gecopieerd. Zo konden we 

de muziek en zang beter volgen. Voor velen is het wel bekend maar met uitleg 
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en ook aangegeven waarop te letten spreekt het muziekstuk nog meer aan. Zelf 

zong hij heel makkelijk enkele gedeelten. Het was weer een bijzondere middag. 

 

Onze volgende bijeenkomst is 13 april. Dan komt dhr van de Zijp met een lezing 

over en foto’s uit de natuur (o.a. vogels). Graag tot dan.  

 
Ria Dijkman-Leutscher 

 

 

Bedankt!  
 

Op donderdag 26 februari jl. waren wij 55 jaar getrouwd. Namens de gemeente 

werden we gefeliciteerd door onze predikant Klaas van der Werf en zr Aaf van 

der Wijk bracht ons een prachtig boeket bloemen. Onze hartelijke dank daarvoor. 
Op zaterdag 28 februari hebben we dit jubileum in familiekring met onze 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gevierd in ons dierbaar dorp 

Zuidhorn.  

We beschouwen het als een voorrecht dit jubileum te mogen meemaken. Het was 

een fijne dag waar we met heel veel plezier aan terug denken. 

 
Hartelijke groeten, 

Ch. Toxopeus 

H.G. Toxopeus-Boneschansker 

 

 

Project oud papier Raad van Kerken 
 

Zoals bekend wordt er elke zaterdagochtend van 9 tot 12 uur oud papier inge-
zameld op het Beatrixplein in Haren. Ook enkele leden van onze gemeente staan 

daar ingeroosterd als pleinwacht. Zo eens in de anderhalf jaar zijn de deelne-

mende kerken aan de beurt om een bestemming te kiezen voor de behaalde 

oudpapier-opbrengst.  

Dit voorjaar is onze doopsgezinde gemeente aan de beurt om één of enkele ge-

schikte projecten aan te dragen voor de oudpapiercheque van de Raad van Ker-
ken. 

De kerkenraad heeft zich hierover gebogen is gekomen met een tweetal pro-

jecten die ieder voor de helft van het beschikbare bedrag in aanmerking zouden 

kunnen komen. 

 

Het betreft het realiseren en afwerken van de bouw van een bibliotheek in Na-

zemce in Burkina Faso en het ondersteunen van de Stichting Naar school in Haïti. 
Het project in Burkina Faso behoeft een korte inleiding. In 2008 heeft de Raad 

van Kerken van Haren reeds de aankoop van een stukje grond ten behoeve van 

een te bouwen kleuterschool financieel ondersteund. Dit vond plaats toen Jacob 

Koorn uit Haren als vrijwilliger via Eirene daar werkzaam was. Inmiddels is de 

bouw van deze kleuterschool met drie lokalen gerealiseerd. Ook zijn er toiletten 

bij deze lokalen gebouwd. Dit moet gezien worden als een grote vooruitgang ten 
opzichte van 2008. Hygiëne is een buitengewoon belangrijk aspect in een land 

als Burkina Faso. De jongeren die daar werken hebben bijscholing gekregen zo-

dat ze op een professionelere manier de leerlingen kunnen begeleiden. Ook op 

het didactische en pedagogische vlak is er verbetering geboekt. Nu is men bezig 

met de bouw van een bibliotheek. Deze bibliotheek gaat een belangrijke functie 
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vervullen omdat het voor veel kinderen/ jongeren te duur is om zelf boeken te 

kopen. Ook biedt deze bibliotheek de ruimte voor jongeren om ‘s avonds huis-

werk te maken. Veel gezinnen beschikken namelijk nog niet over elektriciteit en 

dus ook niet over licht. De ruimte kan dus ook dienen als studiezaal. De afwer-

king en inrichting van deze bibliotheek behoeven nog de nodige financiering. 

 
Het uitgangspunt van de Stichting Naar school in Haïti 

(www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl)    is dat elk kind recht heeft op voeding, kle-

ding, onderdak en onderwijs. Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in 

Haïti die gesteund worden door de Stichting. De Stichting is van mening dat het 

volgen van onderwijs het begin is van het einde van de armoede. Naast onder-

wijs wordt ook hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, maaltijden en 
medische zorg. Al 15 jaar is Marijke Zaalberg uit Westerborg actief in de bergen 

buiten Port au Prince met het verzorgen van basisonderwijs. Intussen gaan daar 

1000 kinderen naar school en krijgen daardoor een kans op een beter bestaan.  

 

De stichting is kleinschalig en volledig afhankelijk van donaties. Het bestuur ont-

vangt geen vergoeding voor werkzaamheden. Marijke die gemiddels acht maan-

den per jaar in Haïti is ontvangt geen salaris of andere vergoedingen.  
 

  

 

Opbrengst collecten  
 

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

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

15 februari 2015 adoptiekinderen    € 150,80 
22 februari 2015 DCG  

(Doopgezind Centrum Gemeenteopbouw)   € 52,70 

1 maart 2015 DCG      € 49,70 

8 maart 2015 DG Zending, inloophuis Almere  € 42,40 

 

De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-
treffende doelen worden overgemaakt. 

 

 

Adoptieprogramma 
 

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

€34,02. Er werden eveneens twee collectes ten bate van het adoptieprogramma 

gehouden en wel op 8 en 15 februari met als opbrengsten respectievelijk € 40,00 
en € 150,80. 

De stand is met al deze bedragen erbij gekomen op  €  450,15. 

Iedereen uiteraard weer zeer hartelijk bedankt!! 

 

L. Huizinga 

B. Huizinga-Lutgendorp 

 

http://www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/
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Uitnodiging Werkgroep ‘Muziek in de kerk 
 
 

Kom naar de studie- en contactdag voor organisten op zaterdag 11 april 

2015 in de Doopsgezinde Kerk te Leeuwarden, Wirdumerdijk 18.  

Ook zeer leerzaam voor predikanten/voorgangers en zingende gemeenteleden! 
 

Het nieuwe liedboek is nu ruim anderhalf jaar in gebruik. Er is een indrukwek-
kende hoeveelheid van meer dan duizend liederen in opgenomen. 

 

De Werkgroep Muziek in de Kerk heeft inmiddels diverse gemeenten in het land 

ondersteund d.m.v. oefendagen om vertrouwd te raken met de vele nieuwe mo-

gelijkheden van het liedboek. 

In de praktijk kan het soms lastig zijn om het nieuwe repertoire in te voeren. 
Zeker als er weinig kerkzangers zijn is het lastig om de samenzang op inspire-

rende wijze uit te voeren en in het bijzonder geldt dit voor nieuw repertoire. In 

de meeste gemeenten is veelal niet een koor beschikbaar om dit te ondersteu-

nen. Een cantor kan dan een uitkomst zijn. 

  

Tijdens een speciale studie & contactdag, die bovendien als opmaat dient voor 
een speciale op te starten cursus voor organisten, zal het begeleiden van een 

cantor/voorzanger centraal staan. Twee professionele organisten, Mark Heerink 

en Folkert Binnema zullen deze studie & contactdag leiden, waarbij   de volgende 

onderwerpen aan bod komen: 

1. Waarvoor is een cantor nodig, wat heeft de gemeente er voor voordeel 

van? Hoe vind  je er een? 

2. Voor welke liederen heb je een cantor nodig? 
3. Hoe begeleid je als organist de cantor?  

  

Vaak is er in een gemeente wel een voorganger, zanger of zangeres die als can-

tor/voorzanger zou kunnen fungeren maar wie neemt het initiatief om deze men-

sen te benaderen? Wij denken dat er voor organisten hier een rol als initiator 

weggelegd kan zijn. 
 

Door de docenten wordt er alles aan gedaan om ieder persoonlijk van dienst te 

zijn op deze leer- en doedag.   

 

 

 

 

http://airmail.calendar/2015-01-31%2012:00:00%20CET
http://airmail.calendar/2015-04-11%2012:00:00%20CEST
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Aan alle deelnemers zal vooraf muziek worden toegestuurd die op de dag zal 

worden behandeld. Een cantor is bij deze studie & contactdag aanwezig. De dag 
staat nadrukkelijk ook open voor cantores, zingende gemeenteleden en voorgan-

gers die deze dag als toehoorder willen bijwonen. Speciaal ook kleine gemeenten 

zullen de ongedachte mogelijkheden ervaren die het liedboek biedt.  

  

Het dagprogramma is van 10–14 uur, er zal vooral praktisch gewerkt worden. Er 

wordt door de presentatoren naar gestreefd om alle persoonlijke vragen aan-
gaande de eigen situatie te beantwoorden, live aan het orgel of anderszins.  

  

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U moet wel zelf uw lunch meebren-

gen. Dranken zijn in de kerk tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. U kunt 

zich tot uiterlijk 31 maart aanmelden bij de secretaris van de Werkgroep Muziek 

in de Kerk: berendmaring@gmail.com , tel. 06-10444005 

 
 

Studenten Pastoraat?  
 

Eigenlijk is deze term niet meer in gebruik. waar de P in GSp eerst voor dit 

mooie kerkelijke begrip stond, staat het nu voor Platform. Een platform is ook 

mooi natuurlijk, vooral omdat met dit woord een klimaat van openheid wordt 

aangeduid, waarbinnen tal van geloofsovertuigingen kunnen passen. Christelijke, 

van diverse signatuur, maar ook boeddhistische, joodse, islamitische, maar zelfs 
ook niet metafysische en agnostische gedachten en overtuigingen mogen er zijn. 

Als elkaars gesprekspartner. Daar is het woord platform wel mooi voor. Maar ik 

heb er ook een ander beeld bij. Een verhoging, een beetje kaal, waar de elemen-

ten vrij spel hebben... Een boorplatform in de Noordzee bijvoorbeeld, waar het 

waait, en het altijd graden kouder is, als ik de meetpunten van het KNMI mag 

geloven. Toch is met de komst van Plat-
form en het verdwijnen van pastoraat  in 

de naam GSp, die overigens allang weer 

doorgeëvolueerd is naar SKLO niet bedoeld 

dat het guur is geworden aan de Krane-

weg! In tegendeel, nadenkend over de rol 

van kerken in het studentenwerk, naden-
kend over onze rol als studentenpastores 

in deze veranderende omgeving, is het pastorale voluit aanwezig! Als we met 

elkaar formuleren wat we doen, en waar behoefte aan is, gaat het juist om de 

persoonlijke band, de onderlinge verbondenheid.  

 

Naast allerhande interessante cursussen die studenten helpen om de wereld te 

duiden, is er ook veel aanbod dat een handreiking wil zijn in het dagelijkse stu-
dentenleven, dat naast uren in de UB gevuld is met allerlei existentiële uitdagin-

gen en veranderingen. Nieuwe vriendschappen, nieuwe ontdekkingen, maar ook:  

 

Slagen of zakken? Een baan straks, of zonder werk? Nieuwe relaties voor het 

leven, maar ook soms verlies van dierbaren. En terwijl het lijkt alsof het studen-

tenleven een grote concentratie van lol, warmte en verbondenheid is, kan juist in 
deze veranderingen het leven knap eenzaam zijn.  

 

mailto:berendmaring@gmail.com
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En dan? dan is er ook het GSp, het platform, als een huis, met een warme maal-

tijd, iemand die er toevallig ook is, een ouder iemand, of iemand van je eigen 

leeftijd. maar er zijn ook heel bijzondere, diepgrijpende cursussen: Discipline in 
je leven, tussen leren en leven. Of: Afgestudeerd en wat nu? Omgaan met grote 

veranderingen van studenten leven naar de 'harde' werkelijkheid. Of: Wie ben ik 

eigenlijk? Worden en zijn te midden van anderen.. Of: Rouw en verlies, een be-

gin maken met lotgenoten om te delen wat haast niet te bevatten is. 

 

Kortom, het platform staat als een huis! Ergens aan de Kraneweg.  
 

Geert Brüsewitz  

 

 

 

 

 



 

 

 
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 
9.00 – 17.00 uur). Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 
 

Lay-out 

Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 

Anco de Vries  
Pijke Vossestein  

 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 

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

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

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

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
op 15 april 2015. Kopij (alléén als Word-

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

inleveren vóór 8 april 2015 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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