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Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen dan….???? 
 
Ede Staal zong er al over As Poaske en Pinkster op ein dag val’n, dan..???’ en vul 

het dan zelf maar in wat je wens is. Maar iedereen weet dat Pasen en Pinksteren 

nooit op één dag vallen en dat er 50 dagen tussen zitten.  

Iedereen??? Nou… bijna  iedereen! Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die 

niet weten dat Pinksteren altijd 50 dagen na Pasen is. Pinksteren betekent na-

melijk 50e dag. Het is in feite een authentiek Grieks woord wat ‘vernederlandst’ 
is. Probeer het woord ‘Pentekosteren’ maar eens heel snel uit te spreken en je 

zult merken dat het al snel klinkt als ‘Pinksteren’.  

 

Pinksteren is het belangrijkste feest 

Van de drie grote christelijke feesten, Kerstfeest, Pasen en Pinksteren,  is Pink-

steren eigenlijk het belangrijkste feest. Althans dat behoort het te zijn! In de 

praktijk is Pinksteren maar een ondergeschoven  feestje vergeleken met het 
Kerst. Het is net of leeft het Pinksterfeest niet bij Doopsgezinden. Als je Pinkste-

ren vergelijkt met de kerstnachtdienst dan is het net alsof  Pinksteren mensen 

niet aanspreekt. Terwijl Pinksteren juist het feest is dat Kerst en Pasen voortzet. 

Met Pinksteren vieren we dat er een kracht is, die we Heilige Geest noemen, wel-

ke ervoor zorgt dat mensen toch geïnspireerd blijven door het leven van Jezus. 

Nu Jezus er zelf niet meer is, blijft hij toch op deze manier in de wereld om een 
baken te zijn waar wij mensen ons op kunnen richten. 

Pinksteren is dus de voortzetting van Kerst en Pasen!! 

 

PiCo 

“PiCo” is de afkorting voor Pinksterconferentie. Nog altijd worden er ‘pico’s’ ge-

houden in het land. Dat kan in een Broederschapshuis zijn als Fredeshiem maar 

dat is niet een strikte voorwaarde. De plek is niet het belangrijkst,  maar de sa-
menkomst! Want waar mensen op een PiCo willen nadenken over de betekenis 

van de Heilige Geest en de wereld, daar wordt de kiem gelegd voor een levens-

houding die gebaseerd is op je geloof. Als je er goed over nadenkt is de Pink-

sterdienst eigenlijk een pico. Want als gemeente kom je bij elkaar, denkt na over 

de verhouding tussen geloof en wereld en trekt daar je conclusies uit. 

 
Aangeraakt door de Eeuwige 

Pinksteren is het feest van het geloof. Wie of wat die 

Heilige Geest is, dat is moeilijk te omschrijven. Maar  

het is wel een mooie omschrijving om aan te geven, 

dat er tóch een kracht is in de wereld, die steeds 

mensen kan aanraken en waardoor mensen gaan 
geloven. En om die kracht gaat het met het Pinkste-

ren. Dat mensen door hun geloof, kracht vinden 

voor hun leven om de hoop voor de toekomst niet te 

verliezen.  

 

Dus Pinksteren: Toch het belangrijkste feest 

van de drie!! Ede Staal had toch gelijk: Met 
Pinksteren komen Kerst en Pasen samen! Goe-

de Pinksterdagen gewenst.  

 

Ds. Kl. van der Werf 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten 
  

Zaterdag 24 mei 
14.00-16.00 uur  Openstelling kerk 

 

18.00 uur    

Doopsgezinde Jongeren organiseren 

een benefiet diner “Vreten voor Vre-

de”met ‘Vino Voor Vrede’ in het ka-
der van de Internationale vredesbe-

weging Master Peace 

 

Zondag  25 mei 

10.00 uur Ds. F. Fennema 

Gezamenlijke dienst in Eenrum 
vanwege 195-jarig bestaan van 

DG Eenrum  

 

Maandag 26 mei 

19.30   Doopsgezind koor 

Dinsdag 27 mei 

18.00 uur  Jongerenmaaltijd + 
                Programma (slot) 

Zaterdag 31 mei 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 1 juni 

10.00 uur  Ds. G.J.Brüsewitz 
 

Dinsdag 3 juni 

10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 

Zaterdag 7 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 8 juni Pinksteren 

Doop jubilea 

10.00 uur ds. S.J. van Hoorn 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Dinsdag 10 juni 
18.00 uur   Mennomaaltijd 

Zaterdag 14 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

 

 
 

 

 

Zondag 15 juni  

10.00 uur   ds. J.H. Kikkert 

                   ds. G.J. Brüsewitz                                    
Doopdienst Barbara Brüsewitz 

 

Dinsdag 17 juni 

18.45 uur   Doperse Dis 

Zaterdag 21 juni 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
17.00 uur  Regioweekend GDS 

 

Zondag 22 juni 

10.00 uur ds. G. Hoekema 

 

Dinsdag 24 juni  

18.00 uur Vrijwilligersbijeenkomst 
                Doperse Dis 

Zaterdag 28 juni 

14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 29 juni 

19.30 uur ds. G.J. Brüsewitz 
 

Dinsdag 1 juli 

10.00 uur    Koffiemorgen 

19.30 uur   Kerkenraad 
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Op 25 mei niet naar het Westerkwartier maar naar Eenrum! 
 

In het rooster was opgenomen dat we als Doopsgezinde gemeente Groningen te 
gast zouden zijn in het Westerkwartier,  om de groeiende goede banden tussen 

beide gemeenten te vieren en te versterken. Op 4 mei was Westerkwartier al bij 

ons, en dit was ons tegenbezoek! Door omstandigheden kan dit niet zo plaats-

vinden, maar we zullen zeker snel in het nieuwe seizoen in het knusse kerkje van 

Noordhorn te gast zijn.  

In plaats daarvan gaan we in op de uitnodiging van de Doopsgezinde gemeente 
Mensingeweer te Eenrum om de viering van het 195-jarige bestaan van de ge-

meente met hen te vieren met een feestelijke dienst onder leiding van ds. Fokke 

Fennema, een kort feestelijk programma,  met een keuze uit een orgelpresenta-

tie of een korte wandeling naar de voormalige vermaning, besloten met soep en 

een broodje.  De doopsgezinde gemeente vind het leuk als we komen en rekent 

op ons! 
 

Voor het precieze programma kunt op de website van de gemeente Eenrum-

Mensingeweer kijken: www.dgeenrum.doopsgezind.nl.  

Het adres is: J.J. Willingestraat 15, 9967 PB Eenrum. 

 

 

Leed en lief 
 
Nogal onverwacht heb ik mijn werkzaamheden neer moeten leggen vanwege wat 

waarschijnlijk een lichte burnout blijkt te zijn. Het is een vreemde sensatie die ik 

op dit moment onderga om even geen verplichtingen te hebben en dagen die 

nogal ‘leeg’ aanvoelen. Mijn herstel zal er uit bestaan om even niets te hoeven, 

en vervolgens er aan te werken om binnen afzienbare tijd weer een aantal activi-

teiten beginnen op te pakken.  

Het doet mij goed te vernemen dat verschillende collega’s bereid zijn de komen-
de diensten te vervullen. Dat geldt eveneens de verschillende kaarten en bericht-

jes van medeleven die ik de afgelopen dagen heb ontvangen. Dank daarvoor. 

Het doet me goed. 

 

ds. Jacob Kikkert 

  

Doopjubilea met Pinksteren 
 
Zoals ook andere jaren vieren we het feest van de wording van de gemeente met 

aandacht voor de doop van ons allen: Een mooi gebruik van doopvernieuwing, 

met onze doopjubilarissen! Wat schreef je nu zo lang geleden over je geloof, 

over wat wezenlijk voor je was? En, is dat nog zo? Zijn er dingen veranderd, of 

juist eigenlijk merkwaardig genoeg nog steeds zo...  

 
Deze dienst zal onder leiding staan van ds. Saakjen van Hoorn, en zij zal met 

doopjubilarissen die speciaal voor deze dienst zijn uitgenodigd door Tiny Spanjer 

invulling geven aan deze feestelijke viering.  

Na afloop van de dienst zal tijdens het koffiedrinken de presentatie zijn van een 

al wat oudere film van gemeenteleven, vermoedelijk uit de 50’er of 60’er jaren, 

die door Jan Smook bewerkt en gedigitaliseerd is. 
 

U bent allen van harte welkom! 
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Doopdienst op 15 juni van Barbara Brüsewitz  
 

Op 15 juni is er in onze gemeente een feestelijke dienst waarin Barbara Brüse-
witz op haar belijdenis zal toetreden tot de gemeente. Op de donderdag ervoor 

zal ze haar belijdenis presenteren aan de kerkenraad,  op zondag 15 juni deelt 

zij haar woorden met ons allen. 

 

We hopen dat u in grote getale aanwezig zult zijn om deze nieuwe zuster van 

harte in ons midden te verwelkomen! 
 

   

Aankondiging 
 

Na 8 jaar samenzijn gaan wij op 20 juni trouwen in de 

Doopsgezinde kerk. We willen graag iedereen uit de ge-

meente uitnodigen om bij onze trouwdienst aanwezig te 
zijn.  

De dienst zal om 19.00 beginnen en zal geleid worden door 

dominee Geert Brüsewitz. We zouden het erg leuk vinden 

als u er bij kunt zijn!  

 

Groeten,  
Egbert Huizinga en Ellie van Setten 

 
 
 

Zondag 22 juni – buitendag vervalt  
 

De gezamenlijke buitendag in GDS-verband die op zondag 22 juni in Eenrum zou 

worden gehouden, komt te vervallen. Dit i.v.m. organisatorische problemen. 

Op deze zondag wordt er wel een dienst in Groningen gehouden om 10.00 uur. 

Voorganger is ds. Gabe Hoekema. 

 

Tiny Spanjer 
(secretaris a.i.) 

 
 

Nieuws uit de Kerkenraadsvergadering van 6 mei 2014 

 

Zr. Femmy Busscher opent de vergadering; voor haar en ook voor br. Bart Meijer 

de laatste KR vergadering. Zr. Nynke de Graaf leest als inleiding `Mosterdzaad`: 
de `volwassen` versie van “Wil je wel geloven dat het groeien gaat”.   

 

Als voorbereiding voor de voorjaarsledenvergadering staan de jaarverslagen op 

de agenda, van kerkenraad en predikanten. Zr. Tiny Spanjer heeft, met inbreng 

van alle groepen en verschillende leden, een mooi overzicht gemaakt van alle 

activiteiten van het afgelopen jaar. 
Deze vergadering wordt ook vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen: Het nieu-

we jaarthema zal zijn: “Opstaan. Lef om verder te denken”. Opstaan is een be-

weging uit eigen kracht; je oprichten om op weg te gaan, zoeken naar wat je 

bent en kunt zijn in verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. 

De invulling van het nieuwe jaarprogramma, met activiteiten rondom dit thema 

komt de volgende KR vergadering aan bod. 
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T.a.v. de verhuur van de kerkgebouwen gaat de KR akkoord met de voorstellen 

die het DB heeft gedaan, op basis van alle beschikbare gegevens en in de lijn 
van de bespreking in de KR van februari. Dat zijn:  

1. Het gebruik van de kerkzalen vindt plaats in volgorde van prioriteit: 

1) Kerkelijke activiteiten van de DGG 

2) Verhuur aan kerk gerelateerde activiteiten 

3) Externe verhuur 

2. De beslisbevoegdheid inzake gebruik en verhuur ligt bij de kerkmeester 

3. De verhuurprijzen worden verhoogd met 30% waar dat mogelijk is (de 
brief hierover is al verstuurd) 

4. De externe verhuuractiviteiten worden niet groter 

5. De werkzaamheden die samenhangen met de externe verhuur zijn niet 

groter dan de beschikbare ureninzet van de koster 

6. Bij piekwerkzaamheden wordt een vrijwilliger ingezet 

De concrete invulling hiervan ligt bij de kerkmeester en de kosters, zo nodig na 
overleg met DB. 

 

Kerkmeesters en kosters hebben na overleg en onderzoek ook een voorstel ge-

daan om de koffievoorziening in de diaconie te verbeteren en te vergemakkelij-

ken. De KR gaat akkoord met dit voorstel nl. het plaatsen van een koffieauto-

maat. Er wordt nog nagedacht over het verbeteren van de aankleding van het 
kerkplein. En de eerste plannen voor het vervangen van de huidige tochtdeuren 

(tussen portaal en kerkzaal) door glazen deuren worden besproken. 

Het voorstel vanuit de KR om de werkzaamheden rondom de rommelmarkt aan 

te passen vindt geen instemming bij de rommelmarktcommissie.  

 

Bij de terugblik op de activiteiten van de afgelopen periode worden de dienst op 

27 april met ds. Fernando Enns en aansluitend Dopers Café, de uitvoering van de 
cantate De Twaalf en het aandeel in het programma van the Passion besproken.   

De zomerdiensten staan gepland voor 6 juli t/m 17 augustus.  

Ter afsluiting van de vergadering worden  br. Bart Meijer en zr. Femmy Busscher 

door zr. Nynke de Graaf nog even in het zonnetje gezet. Ze worden heel hartelij-

ke bedankt voor alle inzet, inbreng , betrokkenheid en het gedane werk.  Zij krij-

gen beide een mooi theeglas en lekkere thee.  
 

Sjoukje Benedictus, notulist 

 

De aftiteling 
 

Eigenlijk hoeven er geen loftuitingen meer los gelaten te worden over de twee 

uitvoeringen van de cantate “de twaalf” op 12 en 14 april j.l.  
Het ligt al weer enige tijd achter ons, er 

is veel over gesproken en kreeg een 

hoge waardering.  

Voor ons doopsgezind koor was het een 

artistiek hoogtepunt. 

Een hoogtepunt, bereikt door de inzet 
van velen, gevoed door de emotie van 

mooie muziek. 

Niet zo maar een zanguitvoering, maar 

een zorgvuldig geconstrueerde uitvoe-

ring met prachtige ondersteunende 

elementen: beelden, fotoprojectie, in-

strumentale ondersteuning, solisten. 
Wat beroerde dat de ziel! 
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Twee uitvoeringen, elk met zijn eigen bijzondere betekenis. In Groningen ver-
bonden aan de makers van beeld en taal: Koos van Bruggen en Herman Ver-

beek. In Drachten in het klooster Karmel, deel uitmakend van een meditatief 

moment rond Pasen. 

We waren in Groningen blij met de grote publieke belangstelling, in Drachten 

onder de indruk van de ingetogenheid en verstilling. Blij ook als koor met dit op-

treden, de gebeurtenis “sudderde” bij velen nog een tijd 

na. Ook bij mij. En toen ik de herinneringen aan de oefen-
avonden en beide optredens terughaalde, was het als of 

een film aan mijn netvlies voorbij gleed. 

Ik werd me toen ineens bewust: hé ik mis nog wat rond dit 

gebeuren! Want als ik in de bioscoop een film heb beke-

ken, dan “scrollt” aan het eind de aftiteling aan mijn oog 

voorbij, ter ere van een ieder die iets voor de productie 
heeft betekend. 

Zo’n “scroll” verdienen de medewerkers van 12 en 14 april 

alsnog. 

 

Dank je wel, een ieder voor je inzet! 

-het doopsgezind koor en zij die op projectbasis hebben  mee gezongen; 
-Jacob Kikkert (fantastisch beschikbaar); 

-Chris Fictoor (heerlijk om mee samen te werken); 

-ELLA ( de hoofdletters zeggen genoeg); 

-de instrumentalisten (Bindert en Eeuwe), zo mooi!; 

-de voordracht van Heleen van Til en Marijke Fictoor; 

-Gijs Schilthuis (doe eens wat met die beelden…….); 

-Annet voor je hand –en spandiensten 
-de Kerkenraad voor de financiële ondersteuning; 

-Peter Kubbenga voor het maken van foto’s van de beelden;  

-vooral niet vergeten: onze cantores Sjoukje en Gabe (eigen kweek); 

-de fondsen op de achtergrond. 

  

Henk Huyer 
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Overzicht collecteopbrengsten periode 16 maart t/m 11 mei 2014  

 
16 maart   Hospice Groningen    €     93,75 

23 maart  ADS collecte     €    112,55 

30 maart  Behouden Huis            €      81,85 

  6 april  Open Hof      €    240,85 

13 april  DG Monument Friesland   €    160,65 

20 april  Reisje voedselbank    €     202,10 

27 april  Project Zuid Korea (Prof. Enns)  €     222,35 
  4 mei  Doopsgez. Broederschap Indonesië €     200,80 

11 mei  Chr. Peace Maker Team   €       90,25   

 

Sietske Koopman  

Secr. College van Collectanten 
 
 

Wijk Vinkhuizen 

Op dinsdag 29 april was er weer een bijeenkomst van de wijk Vinkhuizen. We 

hadden voor deze avond de 40-dagenkalender 2014 vooraf weer ter hand geno-

men en daaruit 1 of meer teksten gekozen die ons persoonlijk het meest hadden 
aangesproken. De inleiding door ds. Kikkert was mooi en heel inspirerend voor 

deze avond: van oudsher is er verwantschap tussen religie en poëzie.  

Denk aan bijbelteksten, psalmen, teksten in brieven bv. van Paulus. Ook in onze 

tijd zien we een rijkdom aan religieuze poëzie; in de taal van poëzie, in woorden 

, in klanken, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen ons en die werke-

lijkheid die ons overstijgt.  Zoals de slotregels uit een gedicht van Bertus Aafjes 
"Godsbegrip" uit de bundel De Karavaan : "Maar altijd is hij overal in alles  - zo-

als het is, zoals het soms en altijd anders is".   

We kijken terug op een boeiende avond!  

Margriet Oldenziel 

 

Wijkavond Paddepoel - Selwerd 

Op woensdag 23 april hadden wij onze wijkavond, 

ten huize van br. S. Sijdsma. We begonnen om half 8. Met Jacob inbegrepen wa-
ren we met 7 personen, 2 broeders waren er niet. Tjerk v. d. Schaaf belde af. Hij 

had de dag van te voren een operatie aan zijn kaak gehad. Hij had nog erg veel 

pijn en zag het zodoende dus niet zitten om te komen. Hij  wenste ons een pret-

tige avond. 

Henk Wolters was ook niet aanwezig. Toen ik hem belde , waren ze net de avond 

van te voren om 9uur thuisgekomen, na een lange reis vanuit Cambodja. Zijn 
hoofd stond  nog niet naar een wijkavond. Dit kon ik best begrijpen en zei dan 

ook"Doe maar rustig aan later horen we nog wel eens over jullie reis".  

Ik heette iedereen van harte welkom. Daarna las ik een stukje voor uit het boek-

je ‘Taal naar je hart’ van Hans Bouwma. Ik had zo maar iets uitgezocht, ik wist 

niet waar Jacob het over zou hebben. Hierna gaf ik Jacob het woord. Jacob ver-
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telde iets over de Bijbel en over de Koran. Verder vertelde hij , dat er veel over-

eenkomsten zijn tussen de Bijbel en de Koran. Hij vertelde ook over het ontstaan 
van beide boeken. Ze waren niet in 1keer  en ook niet door de zelfde persoon 

geschreven.  

Na deze korte inleiding zei hij "Nu zullen we eens horen hoe goed de Doopsge-

zinden de Bijbel  kennen”. Er gingen kaartjes rond, daar moest je 1 uittrekken, 

daar stonden teksten op deze moest je voorlezen en dan vroeg Jacob:"komt die 

tekst uit de Bijbel of uit de Koran?" De kaartjes gingen tweemaal rond. Mijn 

tweede tekst kwam ook uit de Bijbel, mijn teksten waren niet moeilijk, maar de 
anderen hadden best moeilijke teksten,waarvan je niet zo gemakkelijk kon den-

ken, die komen uit de Bijbel of uit de Koran. Het was een gezellige avond. 

Tot slot hebben we het nog even gehad over de volgende keer, dat moet dan nl. 

ons jaarlijkse uitstapje worden. Sieds had wat folders met allerlei uitstapjes, 

maar Tine kwam met een leuk voorstel. Zij had nl. gehoord dat ze in Uithuizen 

een tentoonstelling hadden van quilten. Zij zal hiernaar informeren. Daarna zal ik 
samen met haar de dag samenstellen, dit leek ons allemaal leuk.  

Lineke Lutgendorp 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 25 mei 

10.00 Ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 1 juni 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 8 juni, Pinksteren 

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

 

Zondag 15 juni 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool met afsluiting 

van het seizoen 

 

Zondag 22 juni 

10.00 Dienst in ’t Witte Kerkje 
Ds. R.J. Immink 

In de zomermaanden is er weer om 

de week dienst bij ons en zijn we de 

andere zondag te gast in het Witte 

Kerkje (Jachtlaan 11) 

 

Zondag 29 juni 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 6 juli 

10.00 Dienst in het Witte Kerkje 

Ds. R.P. Yetsenga 

 
 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 21 mei 

19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 22 mei 

30+ bij Ineke Hetebrij 
 

Woensdag 28 mei 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Vrijdag 30 mei 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 3 juni 

19.45 Kerkenraad 

 

 
Dinsdag 10 juni 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

 

 

Vrijdag 13 juni 
30+ Seizoensafsluiting 

 

Woensdag 18 juni 

19.30 Redactievergadering 

 

Vrijdag 27 juni 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 1 juli 

09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 
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Hiervoor gaan we collecteren op 25 mei en 1 juni 
 

AMAS kinderdagverblijven in Brazilië  

Het begon in Palmeira, Brazilië, waar vervolgde Mennonieten een nieuw thuis 

vonden. Zij wilden iets terugdoen voor hun nieuwe vaderland. Gedachtig de bij-

belse opdracht om juist de minsten te helpen, vingen ze jonge kinderen op uit 

arme gezinnen, waar beide ouders lang van huis waren omdat ze hard moesten 
werken om wat geld te verdienen. 

Fris geverfde meubeltjes, vrolijke muurschilderingen van soms stoute kinderen, 

tandenborstels: er ontstonden kinderdagverblijven waar kinderen met plezier 

komen en met liefde worden opgevangen. De dagverblijven groeiden uit tot een 

school met naschoolse opvang en een opleiding voor eigen personeel en later 

ook een vakopleiding voor onder meer schoonheidsspecialiste. 
 

Kindernothilfe werd AMAS 

Zo ontstond ‘Kindernothilfe’, waarbij mededopers in Europa werd gevraagd een 

kind te sponsoren in een adoptieprogramma. Allengs veranderde het program-

ma. Het draaide steeds meer om gelijkwaardigheid: je inzetten voor de kinderen, 

sámen met de ouders. Ook de naam veranderde; het werd ‘AMAS, Associaçao 

Menonita de Assistencia Social’. 
Inmiddels zijn er zes kinderdagverblijven in de armste wijken van Curitiba en de 

dorpen in de omgeving voor kinderen van 0 tot 16 jaar, 930 kinderen maken da-

gelijks gebruik van AMAS.  

Baby’s en kleuters zijn er de hele dag, voor de oudere kinderen is het een vorm 

van naschoolse opvang. De meeste kinderen komen uit arme, vaak gebroken 

gezinnen waar ook problematiek speelt van geweld, alcohol en drugs. 
De Braziliaanse overheid stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau van het per-

soneel maar draagt daar financieel nauwelijks aan bij. 

De kinderdagverblijven zijn daardoor grotendeels afhankelijk van de ouder-

bijdragen maar dat levert in deze arme buurten te weinig op. Veel ouders beta-

len hun ouderbijdrage in de vorm van vrijwilligerswerk of door één dag van een 

maandsalaris af te dragen. Dat zijn zeer noodzakelijke bijdragen, maar het blijft 
moeilijk om financieel rond te komen. 

 

Wie een kind helpt … 

Bovendien zijn er meer kinderen die wachten op een plekje. WereldWerk onder-

steunt AMAS. Wilt u bijdragen? Heel graag! Want wie een kind helpt, helpt de 

wereld verder.  

U kunt in de diensten van 25 mei en 1 juni een bijdrage geven in de collecte. U 
kunt ook een bijdrage overmaken aan de gemeente. Tot 1 augustus nog via de 

eenvoudige nummers: giro 826.741 of bank 21.02.56.184 ten name van de 

Doopsgezinde Gemeente Haren. Vermeldt U even Curitiba Brazilië. 
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Voorjaarsledenvergadering 8 mei 2014 
 

De voorzitter, zr. Salomons, heet de 17 aanwezigen van harte welkom en vraagt 
hun de vergadering gezamenlijk te openen met het zingen van lied 314 uit het 

nieuwe liedboek.  

Bij de ingekomen stukken zijn er 2 uitnodigingen. Op 25 mei is er een 

jubileumdienst in Eenrum, de doopsgezinde gemeente Mensingeweer bestaat dan 

195 jaar. Br. A.A. de Vries biedt ter vergadering aan onze gemeente daar te 

vertegenwoordigen. Ook op 25 mei, maar dan ’s middags, laat de DG Steenwijk 

bezoekers hun opgeknapte vermaning zien en biedt tegelijk een aantrekkelijk 
programma. De agenda wordt vastgesteld en de notulen van de najaarsleden-

vergadering in november worden goedgekeurd.  

Ook het jaarverslag 2013 van de gemeente, met dank aan br. H.J. Blanksma, en 

het jaarverslag van de predikant worden goedgekeurd.  

 

Br. Nienhuis (boekhouder in 2013, nu administrateur) licht op heldere wijze de 
jaarrekening 2013 toe. De inkomsten aan hoofdgeld en bijdragen van belang-

stellenden waren hoger dan begroot, zelfs hoger dan voorgaande jaren; een 

compliment aan leden en belangstellenden. Door de koude winter van 2012/2013 

en daardoor hoger gasverbruik, kwam de exploitatie van de kerk fors hoger uit 

dan was begroot. De afgelopen winter was zacht, waardoor een jojo-effect te 

verwachten is. Namens de kascommissie doet br. Huizing verslag van de controle 

van ‘de boeken’ die hij en zr. Van Wijk op 16 april hebben gedaan. Een 
overzichtelijke administratie die prima in orde was. De ledenvergadering verleent 

de boekhouder hierop decharge en dankt hem voor het vele werk. 

Br. Reidinga meldt dat br. Nanninga de financiële administratie van het Jeugd-

fonds heeft gecontroleerd en in orde bevonden. Hierna wordt ook aan br. Reidin-

ga (penningmeester van dit jeugdfonds) decharge verleend. In het Gemeente-

blad is verslag gedaan van het Jeugdfonds en de opbrengst van de ‘kerstcollec-
te’, in 2013 € 872,50, die voor een belangrijk deel ten goede komt aan de zon-

dagsschool voor de aanschaf van werkmateriaal enz. 

Er wordt op gewezen dat na 1 augustus 2014 de lange IBAN-nummers 

(respectievelijk NL76INGB0000826741 of NL66ABNA0210256184) gebruikt 

moeten worden voor de betaling van het hoofdgeld en bijdragen.  

De pers meldt regelmatig dat penningmeesters/boekhouders geld wegsluizen uit 
de kas van o.a. kerken, sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. We 

hebben momenteel wel een administrateur, maar geen boekhouder die hem 

tussentijds controleert. Br. Reidinga pleit daarom voor een nieuwe boekhouder. 

Br. Nienhuis geeft aan tussentijdse controle op prijs te stellen; er gaat ook een 

preventieve werking van uit. Hij geeft ter overweging iemand (een gemeentelid, 

een lid van de financiële commissie of kascommissie), maandelijks digitaal mee 

te laten kijken met de inkomsten en uitgaven van de gemeente (N.B. deze 
persoon kan geen overschrijvingen doen).  

Br. Reidinga treedt volgens rooster af als boekhouder (en als vicevoorzitter). Hij 

heeft dan, met tussenpozen, de gemeente gedurende 3 volledige periodes als 

kerkenraadslid gediend. Er is geen opvolger gevonden. De kerkenraad bestaat 

momenteel uit slechts 2 leden! Een zorgelijke situatie. Het is de verant-

woordelijkheid van de leden om uit hun midden bestuursleden te leveren, maar 
ook om de kerkenraad te helpen met ideeën voor de toekomst.  
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Br. Nienhuis is sinds 1 januari onze afgevaardigde naar de GDS (Br. A.A. de Vries 

is bestuurslid). Omdat de subsidies waaruit onze GDS werkers (opbouwwerker 
ds. Kikkert en jeugdwerker Y. Krol) betaald worden, per 1 januari aflopen, wordt 

gewerkt aan een beleidsplan over de toekomst van de GDS. Wat hebben de 

steeds kleiner wordende gemeentes nodig, wat verwachten ze van de GDS en 

wat kan de GDS hun in de toekomst nog bieden. In de najaarsledenvergadering 

zal voor het uitvoeren van het beleidsplan een dringend verzoek komen om 

financiële ondersteuning, omdat de GDS anders weinig kan doen. 

Br. A.A. de Vries merkt op dat bij de gemeenten regionalisatie gevoelig ligt, ook 
al kunnen veel gemeente nu (of in de toekomst) een solo tour niet volhouden. 

Br. Hoekema merkt op dat we niet hoeven te wachten op de GDS, maar als 

gemeente nu in gesprek moeten gaan over onze toekomst, het is per slot vijf 

voor twaalf. 

Over de BV vergadering van 12 april heeft u in een special van Doopsgezind Nu 

kunnen lezen. Onze afgevaardigde br. A.A. de Vries meldt, dat het één van de 
leukste vergaderingen was die hij had meegemaakt, omdat in de discussies over 

toekomstig beleid, iedereen met elkaar in gesprek was. Welke kant moet het op, 

waar is draagvlak voor. Een goede vergadering. 

De Raad van Kerken in Haren wordt steeds kleiner. De oecumene leeft nog wel, 

maar de lidkerken zijn niet bereid vacatures op te vullen. Bedacht moet worden 

dat als er een activiteit wordt afgesloten, deze het volgend jaar niet meer 

terugkomt.  
 

In de rondvraag pleit zr. Tilstra voor een nieuwe Gemeentegids. Zr. Rietema 

biedt aan om deze zomer, in overleg, hieraan te willen werken. Het gesprek met 

toekomstige leden is nog bezig. Toegezegd wordt dat ze nog voor de najaars-

vergadering lid kunnen worden en dan ook stemrecht hebben.  

Br. De Vries vraagt naar ontwikkelingen m.b.t. het Gemeenteblad. Het blad blijft 
de komende 2,5 jaar zoals het is. Tot zolang loopt het leasecontract van de 

kopieermachine in Groningen. Voor het afdraaien en verzenden (dat nu vrijwillig 

door A.A. de Vries wordt gedaan en eerder door de kosteres in Groningen) zal 

door het dagelijks bestuur van Groningen een betaalde kracht geworven worden. 

Br. Hoekema vraagt naar afstemming van data in de regio (Dopers café, open 

avonden). Hier is aandacht voor. Verder verzoekt de GDS activiteiten in de 
gemeenten, die ook voor anderen interessant zijn, door te geven. 

Voor de verlichting van de kerk komt de commissie wellicht in de najaarsleden-

vergadering met een voorstel.  

Hierna sluit de voorzitter de ledenvergadering. 

 

Bijbels in de loop van de tijd 

Na de pauze houdt ds. Van der Werf een enthousiaste inleiding over het 
verschijnen en verdwijnen van bijbels. De vraag is: hoe komt het toch dat er 

zoveel verschillende bijbels zijn? Het antwoord hierop is: Het christendom heeft 

geen universele leer en geen universele bijbel zoals de Islam. Er is maar één 

Koran en er is geen discussie over de tekst.  

Ds. Van der Werf laat twee van de aanwezigen het begin van Lucas 4:43 

voorlezen uit respectievelijk de NBG- vertaling en de Statenvertaling. In de 
eerste predikt Jezus in de synagoge van Judea en in de ander in de synagoge 

van Galilea. Gek dat in onze bijbels teksten verschillen.  



 
 

Doopsgezinde Gemeente Haren 

 
 

13 

 

 

Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het christendom na de Renaissance. 

Het christendom kent geen vaste teksten. De dogma’s die gepredikt werden, 
vormden in grote lijnen het geloof. Men las niet zelf in de bijbel; in de kerken 

was geen bijbel aanwezig. De handschriften bevonden zich in kloosters, en die 

handschriften wijken van elkaar af. Pas na 1500, met de komst van de 

boekdrukkunst, werden bijbels gedrukt. Voordien alleen handmatig gekopieerd 

met alle fouten en toevoegingen die daarbij ontstonden. In 1910 zijn in Münster 

alle (snippers van) handschriften van het Nieuwe Testament geïnventariseerd en 

hun verschillen aangegeven. Het zijn er 5763 (via internet integraal op te 
vragen). Welk handschrift gebruik je voor je bijbelvertaling? Heb je de juiste 

tekst en staat er wat er bedoeld wordt? In onze tijd gaat het niet alleen om 

tekstgebruik, maar om iets over te brengen van grote lijnen van het verhaal 

(kinderbijbel, Groot Nieuws Bijbel). Maar dan mis je de spitsvondigheden. 

Voordat je een eigen vertaling maakt, moet je eigenlijk alle handschriften bij 

langs.  
 

 

De (vaste) geloofsbelijdenis is een 

samenvatting van wat er in de bijbel 

staat. Jezus is Messias van God. Dit werd 

elke keer in de kerk verkondigd. Maar 

waarom heeft de evangelist dit 
opgeschreven voor een bepaalde situatie 

en wat betekent dat voor nu? Kennis van 

handschriften vóór de boekdrukkunst was nihil. Wat is het origineel? De eerste 

geschriften zijn pas in de 4e eeuw ontstaan.  

In de Naardense bijbel is op basis van alle handschriften een vertaling gemaakt. 

Van het oude testament worden de handschriften bewaard in the Hebrew 
University, de zogenaamde codex Alleppo. Maar veel handschriften zijn verloren 

gegaan door brand.  

Nog wat voorbeelden. NBG Marcus 1:1 luidt: Begin van het evangelie van Jezus 

Christus. In de herziene Statenvertaling: Het begin van het Evangelie van Jezus 

Christus, de Zoon van God (is dit laatste er voor de duidelijkheid aan toe-

gevoegd?). Aan de hand van twee kopieën uit respectievelijk de NBG en een 
handschrift in het Latijn uit 1021 zagen we dat in het ene geschrift in Marcus 14 

de haan 2x en in het andere 3x kraaide.  

Op deze wijze (voorbeelden, die veel vragen oproepen en antwoorden) konden 

de aanwezigen een beetje ervaren hoeveel variaties er in bijbelteksten te vinden 

zijn en dan heb je het nog niet eens over de interpretatie! 

Na dank aan ds. Van der Werf sluiten we de avond af met het zingen van lied 538. 

 
Mads Haadsma 
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Zusterkring 
 

14 april 2014 -Alweer onze laatste reguliere bijeenkomst. Ds. Klaas van der Werf 

was onze gastspreker. We waren maar met elf zusters, want vijf van onze leden 
zongen 's avonds in Drachten met het koor:de kerkcantate "De Twaalf". Een bij-

zonder concert waarin de kunstvormen: gedichten, muziek en beeldende kunst, 

worden verbonden.  

 

Ds. van der Werf vertelde over de achterliggende betekenissen van Pasen. God 

bracht licht in de duisternis, het lijden. Al is het niet te vatten, we mogen leven 
in verwondering en geloven dat lijden en dood niet het laatste woord hebben.  

We hoorden ook nog gedeelten uit de Mattheüs Passion. Weer een bijzondere 

middag. 

 

24 april 2014 - Deze dag was er een studiedag van de LFDZ in Haren. Ruim 

veertig zusters uit de drie noordelijke provincies. Een interessante en leerzame 

dag met als thema:"Tijd, wij zijn de tijd". Tea Rienksma verzorgde de inleiding 
en nam als leidraad een gedicht van de Duitse dichter Rainer Maria Rilke. Ze 

stelde vragen als: wat is tijd en hoe gaan we ermee om. Hoe beleven en ervaren 

we tijd.  

's Middags spraken we in groepjes verder over het thema. Er is "klok" tijd en "in-

nerlijke" tijd. Dat betekent: luisteren naar je hart en aandachtig zijn. Neem de 

tijd. Een waardevolle en gezellige dag. 
 

13 mei 2014 - Onze wandeling ter afsluiting van dit seizoen. Deze middag naar 

Eelde/Paterswolde, vlakbij het landgoed Lemferdinge. Via de parkeerplaats wan-

delden we naar het "Vlinderkampje". Een tuin eigendom van het IVN, natuurmo-

numenten. We kregen uitleg van één van de vrijwilligers, welke samen met an-

deren de tuin verzorgen. Het is er prachtig, o.a. een "wilde" tuin, waar je ook 
heerlijk op een bankje kan zitten en genieten! Wij troffen het, dat na een paar 

dagen veel regen, nu de zon geregeld scheen. We waren met een grote groep, 

zeventien! Bijna compleet, alleen Tineke en Mads misten. 

Daarna gingen we met zijn allen !! naar het huis van Gerbrig. Daar werden we 

verwend met thee en lekkere appeltaart. Het was een leuke en mooie afsluiting 

van dit seizoen.   

 
Ria Dijkman-Leutscher 

      

Opbrengst collecten  
 

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

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

20 april: Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland  €  75,42 
27 april: Doopsgezinde Broederschappen Java    €  44,90 

4 mei: Doopsgezinde Broederschappen Java    €  61,00 

11 mei: Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao   €  31,10 

De administrateur draagt er zorg voor dat de bedragen worden overgemaakt.   
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Adoptieprogramma 
 

Uit de thermometer ontvingen we een bedrag van € 19,59 over de maand april. 

Voor het tarief basispakket werd over de maand maart een bedrag ingehouden 
van € 1,45. De stand is hiermee gekomen op €  399,25. 

  

L. Huizinga & B. Huizinga-Lutgendorp 

 

 

 
De Ebal is de berg van de zegen van willen buigen voor de Here vertrouwen 

en gehoorzaamheid. De berg Geriziem is de andere berg van het zelf willen rege-

len en organiseren tot je tegen de muur oploopt en het niet meer weet. 

 

Kees Kreeft. 
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Jaarverslag 2013 van de GDS-gemeente-opbouwwerker 
door Jacob H. Kikkert 

 

Gedurende 2013 ben ik als gemeenteopbouwwerker 0,2 fte voor de GDS werk-

zaam geweest. Vanuit mijn functie ben ik bij de volgende activiteiten en projec-

ten betrokken geweest of deze heb geïnitieerd: de Veertigdagenkalender, de Be-

raadsmiddag in februari en vervolgens de Studiemiddag over Communicatie, de 
gesprekskring over de Catechismus van de Compassie in de DG Eenrum, de 

voorbereiding en procesbegeleiding van vernieuwing van websites in de GDS- 

regio, de Broederschapsdag met een introductieprogramma van het Nieuwe 

Liedboek, de Nieuwsbrief en de voorbereidingen van de World Fellowship Day en 

een Zangmiddag in 2014. Daarnaast waren er de bestuursvergaderingen, de le-

denvergaderingen en het convent, diverse overleggen en voorbereidingen. De 
bovengenoemde activiteiten zal ik hieronder beknopt toelichten. 

 

1. Visie van waaruit ik werk 

Als gemeente-opbouwwerker probeer ik de onderlinge samenhang en samenwer-

king voor, van en tussen gemeenten in het GDS gebied te faciliteren en te be-

vorderen opdat we onze sterke punten, inspiratie en vreugde met elkaar kunnen 

delen. Dit is een proces. Het gaat daarbij niet zozeer om het ontwikkelen van 
organisatiestructuren maar meer het denken in netwerk-achtige verbanden en 

ontmoetingen. De ontwikkeling van de verschillende activiteiten in de regio zijn 

hiervoor faciliterend en ondersteunend. Van belang is om zoveel als mogelijk is 

vraaggestuurd te werken. Uitgangspunt is de lokale gemeente. Van belang is 

voor mij dat de plaatselijke gemeente zo lang mogelijk gezien en ervaren wordt 

als plek van samenkomen, vieren en leren, waar het leven geheiligd en verdiept 
wordt door bezinning en het ervaren van verbondenheid en gemeenschapszin. 

Ook al worden veel gemeenten kleiner in ledental -- wat onvermijdelijk ook van 

invloed is op de spankracht van de gemeente. Ik zie het als mijn GDS-taak idee-

ën, gedachten en wensen op het gebied van samenwerking en of versterking van 

gemeenteleven, samen met gemeenten, zo concreet mogelijk uit te werken en 

zorg te dragen voor regio-brede communicatie hierover.  
 

Aandachtsvelden van het gemeenteopbouwwerk zijn: 

• Procesbegeleiding: 

het opstarten, ondersteunen, initiëren van activiteiten, begeleiden van projecten 

en veranderingsprocessen; het verbinden van netwerken en mensen in staat 

stellen te werken aan gemeente-zijn. 

• Advisering: 
het ontwikkelen van beleid met het oog op intensivering van regionale samen-

werking van doopsgezinde gemeenten in het GDS gebied en individuele gemeen-

ten op gebied van beleidsontwikkeling. 

• Bevordering van geloofscommunicatie: 

begeleiding van geloofsgesprekken rondom het theologisch-inhoudelijke van ge-

meentezijn, het procesmatige van vitalisering of afbouw van gemeente-zijn, en 
op het gebied van visie- en identiteitsontwikkeling. 
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• Externe communicatie: 

Het verzorgen van een goede berichtgeving zowel gericht op de gemeenten die 

deel uit maken van de GDS als naar buiten toe, o.a. via de GDS website en GDS 

Nieuwsbrief. 

 
2. Veertigdagenkalender 

Sinds 2008 geeft de GDS de Veertigdagenkalender uit in de huidige vorm: een 

kalender voor en door gemeenteleden om te gebruiken gedurende de weken in 

de Lijdenstijd. In de liturgische traditie zijn het weken van inkeer en bezinning. 

De bedoeling van de Kalender sluit daarbij aan. Enerzijds laat de Kalender zien, 

doordat zoveel verschillende broeders en zusters en belangstellende in, en een 

enkele van buiten onze gemeenten er aan bijgedragen, waar ons hart en hoofd, 
ons geloven en hopen in de Lijdenstijd naar uitgaat. Anderzijds bewerkstelligt het 

dagelijks gebruik van de kalender in de Lijdenstijd, doordat men beseft dat er 

anderen zijn die ook díe dag stilstaan bij dezelfde tekst, een bijzondere ervaring 

van verbondenheid met doopsgezinde broeders en zusters, vrienden en belang-

stellenden in het Groningse en Drentse. Enkele maanden voor de daadwerkelijke 

uitgifte van de Kalender worden gemeenteleden en belangstellende uitgenodigd 
een bijdrage die hen bijzonder aanspreekt in de vorm van poëzie of proza naar 

mij toe te sturen voor gebruik in de kalender. Predikanten van de doopsgezinde 

gemeenten in de regio zijn gevraagd om een korte meditatie te schrijven bij de 

zondagen in de Lijdenstijd. Vervolgens volgt er een proces van uitzoeken en re-

digeren. De voorbereidingen, uitwerken van inzendingen, redactie, lay-out en 

distributie worden door mij gedaan. Het drukken van de kalender wordt uitbe-

steed. Opvallend is dat het wat meer moeite lijkt te gaan kosten om mensen te 
bewegen om daadwerkelijk een mooie tekst voor de kalender in te sturen. In 

2013 zijn er 640 Kalenders gedrukt om uit te delen aan gemeenteleden en be-

langstellende van de 12 GDS-gemeenten (uitgezonderd Ost-Friesland). De druk-

kosten bedragen per kalender €2,40. 

 

3. De Beraadsmiddag en Studiemiddag 
De Beraadsmiddag omvatte een soort inventarisatie: ‘wat gaat goed, waar ben je 

trots op, waar zie je knelpunten’. Deelnemers, zo’n 14 in getal, constateerden 

dat veel goed gaat en er is enorm veel om trots op te zijn. Een knelpunt dat ver-

schillende gemeenten benoemden had betrekking op continuïteit. Onze beelden, 

onze verhalen, onze gebeden, liederen en gebaren: ze zijn vol betekenis en kwa-

liteit, maar tegelijk zien we de kerkbanken leger worden. Veranderingen zijn 
gaande. Minder mensen, meer vergrijzing, minder aanwas van nieuwe bezoe-

kers, minder vrijwilligers. Daarmee kwam ook de vraag naar werving in beeld: 

voornamelijk gezien als mogelijkheid voor het bestendigen en eventueel verster-

ken van veerkracht en spankracht van de plaatselijke gemeente. Los even van 

de vraag of daar niet meer over te zeggen valt; werving begint met communica-

tie, met je verhaal te vertellen. De Studiemiddag in die in juni werd gehouden 

had dan ook als thema ‘Communicatie’. In de inleiding op het thema werd door 
mij vragenderwijs ingestoken met als aandachtspunten de manier waarop een 

gemeente zich manifesteert in haar relatie tot anderen. Met welk doel? En waar-

mee? Met wie willen we communiceren, wat weten we van hen? Wat is je je ver-

haal? En wat is dan op onze maat toegesneden? Want lang niet alles is mogelijk 

wat betreft menskracht en middelen. De samenvattende vraag had betrekking op 

hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen? We inventariseerden de rijkdom aan 
materiaal dat vertegenwoordigers van gemeenten met zich hadden meege-
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bracht: gemeentebladen, brochures, gidsjes, folders, boekjes, kaarten, studie-

materiaal en websites. Het leverde een bont beeld op van wie we (willen) zijn als 

doopsgezinden in de regio, wat we doen en waar we voor staan. In kleine groep-

jes gingen we uiteen om over verschillende thema’s door te praten. De uitwisse-

ling van ideeën was van groot belang. Eén van de concrete bevindingen betrof de 
behoefte van een aantal gemeenten aan een adequate website en de vraag of de 

GDS daarin kan faciliteren: een website is zowel een intern als extern communi-

catiemiddel en vaak een eerste kennismaking voor iemand die mogelijk geïnte-

resseerd is in doopsgezinde of de plaatselijke doopsgezinde gemeente. Er namen 

zo’n 28 deelnemers aan de studiedag deel. 

 

4. Gesprekskring 
De doopsgezinde gemeente Eenrum werd medio 2012 vacant en heeft de GDS 

verzocht om gedurende korte tijd om bijstand in het pastoraat en het opzetten 

van een gesprekskring met als doel om de onderlinge (pastorale) verbondenheid 

te ondersteunen en de behoefte aan spiritualiteit en inspiratie te voeden. Als lei-

draad fungeerde het recentelijk uitgekomen boek Catechismus van de Compas-

sie. De Catechismus bouwt inhoudelijk voort op Karen Armstrong’s Manifest voor 
Compassie: een oproep voor een betere wereld. De auteurs laten de schoonheid 

en invloed zien van twaalftal kernwaarden uit het christelijke traditie (niet alleen 

de christelijke traditie overigens) en illustreren de thema’s met aspecten uit 

kunst, cultuur en literatuur. In de periode januari tot mei 2013 heb ik een viertal 

bijeenkomsten gehouden met leden en belangstellenden van de doopsgezinde 

gemeente Eenrum rondom thema’s als compassie, naastenliefde, waarheid en 

liefde. Het leverde boeiende onderlinge gesprekken en inzichten op. De bijeen-
komsten vonden deels bij deelnemers in de huiskamer plaats. Het aantal deel-

nemers varieerde op de verschillende avonden van 8 tot 15. 

 

5. Vernieuwing van websites voor gemeenten en GDS 

Voortvloeiende uit de Studiemiddag werd door een aantal gemeenten de behoef-

te aan het faciliteren bij het totstandkomen van een adequate website geuit. Na 
enige oriëntering heb ik contact gezocht met LIGARE, een bedrijf dat gespeciali-

seerd is in weboplossingen en verbindingen heeft met de doopsgezinde broeder-

schap. Een aantal oriënterende gesprekken vond plaats over mogelijkheden van 

het vernieuwen van websites, een mogelijk integrale aanpak, een zekere mate 

van uniforme uitstraling met behoud van individuele herkenbaarheid, en eenvou-

dige ‘content-management’. De gesprekken resulteerden in samenwerking met 
LIGARE.  De doopsgezinde gemeente Roden, die plotseling problemen ervoer 

met de toenmalige website van de gemeente, kon op zeer korte termijn door LI-

GARE geholpen worden. In het najaar is vervolgens een avond gehouden voor 

vertegenwoordigers van GDS-gemeenten waarin LIGARE uiteenzette welke mo-

gelijkheden tot interne en externe communicatie de weboplossingen van LIGARE 

bieden. Er waren zo’n 18 deelnemers aan deze avond. Inmiddels zijn de websites 

van 2 gemeenten vernieuwd. De GDS website en de site van een derde gemeen-
te zijn in ontwikkeling. De vraag om ‘in te stappen’ is neergelegd bij andere 

GDS-gemeenten. Sinds kort heeft LIGARE ook de sites van ‘doopsgezind.nl’ on-

der haar beheer en in de nabije toekomst zullen deze vernieuwd worden. 

 

6. Broederschapsdag en introductie van het Nieuwe Liedboek 

De Broederschapsdag werd dit jaar voor het eerst in zijn huidige vorm in de GDS 
regio gevierd. Door een reductie van de formatie van de gemeenteopbouwwerker 
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in 2011 was het niet langer doenlijk om aan de gebruikelijke gezamenlijke vie-

ring van de Wereldbroederschapsdag in januari een inhoudelijk na-programma te 

koppelen. Dit na-programma is nu verplaatst naar de gezamenlijke viering van 

de Broederschapsdag in oktober. De Broederschapsdag stond in het teken van 

het Nieuwe Liedboek dat in mei 2013 is uitgegeven, en het oude vertrouwde 
Liedboek voor de Kerken gaat vervangen. Ik had een aantal voorbereidende ge-

sprekken m.b.t. de dienst met ds. F. Fennema, en met betrekking tot het mid-

dagprogramma met E. van Osnabrugge, dirigente, en A. Oosterhof, musicus. Na 

de feestelijke kerkdienst waarin ds. F. Fennema voorging volgde er een kort pro-

gramma  bestaande uit een bondige inleiding over het Nieuwe Liedboek, de uit-

reiking van de Liederenbundels aan de gemeenten en vervolgens onder leiding 

van E. van Osnabrugge en A. Oosterhof het instuderen van een aantal liederen. 
De Broederschapsdag werd afgesloten met een lunch bestaande uit soep en 

broodjes. Zo’n 120 leden en belangstellenden namen deel aan de viering, en 

voor het na-programma en lunch bleven ruim 90 deelnemers. 

 

7. Nieuwsbrief 

De GDS-Nieuwsbrief is een kwartaal-uitgave van de GDS die via e-mail wordt 
verspreid (Voorheen verscheen de Nieuwsbrief zo’n 10 maal per jaar). De 

Nieuwsbrief bevat berichtgeving over activiteiten van de GDS zelf, en die van 

GDS-gemeenten voor zover die een breder publiek beogen. Op de studiedag 

werd de wens geuit om de Nieuwsbrief wat inhoudelijker te maken en de fre-

quentie van verschijnen te verhogen. Om aan deze wens uitvoering te geven is 

gedacht aan ondersteuning van een klein aantal leden/belangstellenden uit de 

regio. Ik heb daartoe een drietal mensen uit verschillende gemeenten bereid ge-
vonden medewerking te verlenen aan het vervaardigen van de Nieuwsbrief. Door 

tijdgebrek in 2013 kon hieraan door mij nog geen verdere uitvoering gegeven 

worden. De Nieuwsbrief wordt/werd verstuurd aan zo’n 190 e-mail adressen. 

 

8. Tot besluit 

Er zijn nog heel wat vrijwilligers die het kerkelijk leven dragen met bezieling en 
enthousiasme. Er is een hechte verbondenheid van gemeenteleden en belang-

stellenden die elkaar kennen en naar elkaar omzien. Anderzijds hebben we te 

maken met krimpende geloofsgemeenschappen. Vergrijzing en afname van vrij-

willigers en spankracht. Soms zelfs wat vermoeidheid. De vooruitzichten zijn ook 

niet geweldig. Wat in de komende tijd zeker belangrijk wordt: onszelf niet opslui-

ten in ons eigen kleine kringetje, maar enerzijds gericht op de samenleving ter 
plaatse contact proberen te krijgen met mensen die verlangen naar verdieping in 

het leven. Maar anderzijds is er de noodzaak van werken aan gemeenschappe-

lijkheid: Niet ieder voor zich, maar samen met elkaar verder. Daar wil ik me voor 

blijven inzetten. 

 

April 2014, 

Jacob H. Kikkert -- gemeenteopbouwwerker vanwege de GDS 
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GDS-jeugdwerk Jaarverslag 2013  
door ds Yvette Krol 

 

Het afgelopen jaar ben ik bij de volgende activiteiten en/of projecten betrokken 

geweest: Begeleiden zondagsschool Haren, bijeenkomsten voor zondagsschool-

leiding, voorbereiden Kinderdag, Club 10-14, Regioweekenden 12-18, Paas-

nachtproject in Groningen en de Schaatsmiddag. Daarnaast heb ik een enkele 

keer ondersteuning verleend voor de zondagsschool in Groningen en ben ik op 

een kerkenraadsvergadering in Groningen geweest om met elkaar te kijken naar 

het jeugdwerk in de gemeente. Werkzaamheden die niet direct op het jeugdwerk 

van toepassing waren, hadden te maken met de bestuursvergaderingen, de le-

denvergaderingen, het voorbereiden en bijwonen van de studiedag en beraads-

dag en het convent. De jeugdwerkactiviteiten zal ik hieronder toelichten. 

 

Zondagsschool Haren 

Voor de zondagsschool in Haren maak ik samen met de ouders een jaarpro-

gramma. De ouders leiden bij toerbeurt de zondagsschool en ik zorg dat er een 

programma ligt. Er zijn twee leeftijdsgroepen (4-7 en 8-12). De oudste groep 

werkt met Bijbelverhalen en de jongste groep met Kom in de Kring (vieringen 

voor jonge kinderen rondom prentenboeken). Omdat de oudste kinderen aanga-

ven wat meer uitdaging te willen en met name de Bijbelverhalen zo saai te vin-

den, heb ik het programma aan het eind van het jaar zo aangepast dat er meer 

sport en spel en buitenactiviteiten in zitten en wat minder knutselen. Het verhaal 

vertellen we nu niet meer aan het begin, maar aan het eind. Dat lijkt goed te 

werken.  

In het voorjaar hebben de kinderen voor het eerst samen een kerkdienst voorbe-

reid. Deze ging over ‘op reis gaan’. Oude en jonge mensen waren gevraagd hun 

bijzondere reisverhalen te vertellen en de kinderen hadden een mooie collage 

gemaakt die in de kerk hing. Ook leerden ze de gemeente het Onze Vader in de 

Nieuwe Bijbelvertaling en met gebaren. Aan het eind kregen de kinderen van alle 

gemeenteleden een hand en veel complimentje. De kinderen sloten het jaar die 

middag af bij de Buitenplaats Reitdiep, waar gepicknickt werd en de kinderen 

met een schepnetje wriemelbeestjes uit de sloot mochten halen om ze vervol-

gens onder een microscoop van dichtbij te bekijken. De rest van de middag heb-

ben ze zich prima vermaakt in de speeltuin en met de beesten. 

Het nieuwe seizoen begonnen we op Camping Langeloër Duinen in Norg. Waar 

we met 16 grote en kleine mensen samen in een blokhut dineerden en de kinde-

ren lekker met elkaar in het bos ravotten. De volgende dag gingen we met z’n 

allen naar de startdienst van de gemeente. Deze agapeviering is als een echte 

traditie. Gemeenteleden konden tijdens het eten de foto’s van het weekend op 

het diascherm bekijken. 

 

Voor de voorstelling tijdens de kerstviering was dit jaar een beroep gedaan op 

Jelien Veenstra van Studio Jelien. Zij maakte met de kinderen een ‘live animatie’, 

waarbij de kinderen met zelf geknutselde vogels het verhaal van de mooiste vo-
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gel van het bos uitbeelden. De voorstelling werd met een digitale camera opge-

nomen en live op het grote scherm gebeamd. De kinderen vonden het erg leuk 

om te doen. Zelf heb ik met de ouders de rest van de dienst voorbereid en de 

dienst geleid. 

 

Kaderbijeenkomsten zondagsschoolleiding en Kinderdag  

Twee keer per jaar is er een kaderbijeenkomst voor zondagsschoolleiding. Afge-

lopen jaar werd deze bezocht door de leiding uit Haren en Zeerijp-Zijldijk. De 

eerste avond in het seizoen is altijd een thema-avond. Dit jaar keken we hoe je 

spelmateriaal zo kan aanpassen dat je het in je zondagsschoolprogramma kan 

gebruiken. Ook deden we een programmaonderdeel uit 50 levenslessen in spel-

vorm voor kinderen van 6-12 jaar. Veel ideeën uit dit boekje sluiten goed aan bij 

Bijbelse thema’s en zijn daardoor ook heel geschikt voor de zondagsschool. 

De tweede avond in het seizoen gebruiken we altijd om de Kinderdag voor te be-

reiden. Dit is een spelletjesmiddag voor kinderen in de basisschoolleeftijd rond 

een Bijbels thema. Dit jaar maakten we een programma rond het thema ‘David 

en Goliath’. Door verschillende redenen kon een groot aantal kinderen dit jaar 

niet komen. Toen in het toch al kleine groepje ook nog kinderen ziek werden, 

hebben we besloten de Kinderdag dit jaar niet door te laten gaan. Als ik dit 

schrijf hebben we inmiddels de Kinderdag van 2014 al weer gehad. En was er 

weer een mooie groep van 15 kinderen.  

 

 

 

Club 10-14 

Omdat we de afgelopen paar jaar merkten dat veel 

tieners de overstap van de zondagsschool naar Re-

gioweekend niet maakten, zijn we in september met 

een nieuwe activiteit gestart, speciaal voor kinderen 

van 10-14 jaar. De overstap wordt dan niet gemaakt 

op het moment dat het kind naar de middelbare 

school gaat en er dus al heel veel verandert, maar 

twee jaar eerder. Het kind kan dan nog een tijdje 

meedraaien op de zondagsschool en tegelijk iets 

nieuws uitproberen. Ook was voor veel jonge tieners 

het overnachten een drempel, terwijl veel van de oudere tieners dat juist het 

leukste vinden. Omdat ik in het tienerwerk bovendien merkte, dat ouders de 

keuze voor deelname, in tegenstelling tot bij het zondagsschoolwerk, vaak bij de 

tieners leggen, heb ik eerst een aantal ouders benaderd. Samen zijn we op zoek 

gegaan naar een vorm die paste bij hun kinderen. Interessant was dat verschil-

lende ouders, los van elkaar, vertelden dat zij vroeger club hadden op een 

avond. Zodoende zijn we uitgekomen op een activiteit op vrijdagavond en heb-

ben die ook gewoon ‘Club’ genoemd. Ongeveer eens in de twee maanden komen 

we bij elkaar. We eten dan eerste samen en doen vervolgens een programma. 

We hebben het onder andere gehad over vriendschap en pesten. Er doen per 
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avond 8 à 10 kinderen mee. Deze komen uit Assen, Groningen, Haren en Roden. 

De uitvoering doe ik samen met Jantine Huisman en Anna Brüsewitz. 

 

Regioweekenden 

In 2008 zijn we in het GDS-gebied gestart met Regioweekenden. Dit zijn korte 

weekenden voor tieners van 12-18 jaar waarbij spel en een serieus programma 

elkaar afwisselen. De eerste jaren hadden we globaal twee leeftijdsgroepen mee. 

De oudste groep heeft twee jaar geleden de stap naar het 16+ werk gemaakt. 

Een aantal van de deelnemers van toen is nu zelf als leiding bij de Regioweeken-

den betrokken. De jonkies van het eerste uur zijn inmiddels zelf ook 16/17 jaar. 

Hoewel de afgelopen paar jaar wel eens jongere tieners meegegaan zijn, heeft 

dit niet geleid tot een nieuwe jongste groep. Dit betekent dat de weekenden nu 

door minder jongeren bezocht worden, dan een aantal jaren geleden. Nu de 

groep wat kleiner en de deelnemers wat ouder worden, merken we dat ook het 

programma verandert. Zo wordt het serieuze deel van het programma serieuzer 

en worden er andere spellen gedaan. Nu we voor de jongere tieners gestart zijn 

met Club 10-14 zou het goed kunnen dat we de leeftijd voor de Regioweekenden 

voor komend seizoen wat op gaan schuiven, zodat de jongeren die nu komen, 

nog een tijdje mee kunnen. Hierover zal ik binnenkort ook overleggen met de 

collega’s in Friesland (die met Regiocatechese voor 16+ gestart zijn) en de 

NHDS, die ook Regioweekenden organiseert. Daarnaast vinden deze jongeren 

gelukkig ook al hun weg naar landelijke 16+ activiteiten en hebben een paar 

aangegeven mee te willen met de jongerenreis naar het Wereldcongres in 2015. 

 

Paasnachtproject 

Namens de Doopsgezinde Gemeente Groningen ben ik ook in 2013 weer betrok-

ken geweest bij het paasnachtproject. Dit oecumenisch project voert jongeren in 

de paasnacht langs verschillende binnenstadskerken. Overal is iets anders te 

doen. Aan het paasnachtproject doen ieder jaar ongeveer 50 jongeren mee. 

Sommigen lopen de hele nacht mee, anderen pikken een stukje aan het be-

gin of het eind mee.  

Het thema was dit jaar 'een nieuwe tijd'. Ook omdat in die nacht de klok een uur 

verzet werd. Naast de algemene voorbereidingen vormde ik, samen met twee 

meisjes van het GSP, de werkgroep die het programmaonderdeel in de doopsge-

zinde kerk verzorgde. Mensen kwamen hier in het holst van de nacht  aan en 

gingen in het donker de kerk binnen. Er klonk donder en er was bliksem. Het be-

gin van de schepping. Vanaf de balkons klonken uit verschillende hoeken teksten 

uit het scheppingsverhaal uit Genesis. De laatste tekst was dat de mens het pa-

radijs moest verlaten. Op dat moment werd de focus weer naar de kerkzaal ver-

legd. Marielle Splint danste het leven van een mens buiten het paradijs, op zoek 

naar God. Na woorden van de Perzische dichter Hafiz ('My sweet crushed angel') 

was er een workshop dans. Er werd afgesloten met Bijbelteksten die naar een 

nieuwe tijd (een nieuwe hemel en een nieuwe aarde) verwijzen.  
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Schaatsmiddag 

In november was er weer de schaatsmiddag voor jong en oud. 60 schaatsers en 

supporters verzamelden zich die middag bij de ijsbaan in Groningen. Naast 

doopsgezinden uit het GDS-gebeid waren er ook een stuk of tien Friezen van de 

partij.  

Twee jaar geleden had de schaatsmiddag een nieuwe impuls gekregen door 

mensen met een stempelkaart te laten schaatsen en iedereen aan het eind een 

medaille te geven. Met name de kinderen was hier erg enthousiast over. Een na-

deel was dat zij  zo fanatiek werden (20 km. In anderhalf uur was geen uitzonde-

ring), dat ze alleen nog maar met schaatsen bezig waren. Om de interactie te 

vergroten, kreeg iedereen dit jaar na iedere vijf rondjes een opdracht die hij/zij 

samen met iemand anders uit moest voeren. Wist je bij terugkomst op de stem-

pelpost ook nog de naam te noemen van degenen met wie je de opdracht uitge-

voerd had, dan kreeg je hier als bonus ook nog een ‘vriendenstempel’ voor. De 

opdrachten zorgden voor veel interactie en ook de volwassenen gaven aan dat 

het de ontmoeting veel laagdrempeliger maakte.  

 

Yvette Krol 

(Groningen, 4 april 2014) 
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Voorjaarskamp 2014 
 

Ook dit jaar wordt het voorjaarskamp weer georganiseerd.  Heb je de leeftijd van 

12 t/m 16 jaar en heb je (samen met je vrienden, vriendinnen) zin om mee te 

gaan, geef je dan gauw op! 

Op woensdag 28 mei verzamelen we om 19.30 uur op de parkeerplaats van Ho-
tel Van der Valk te Assen. Iedereen zorgt zelf dat ‘ie bepakt en bezakt en met 

een goede fiets in Assen komt. We vertrekken om 19.45 uur op de fiets naar het 

kamp in Witten. 

Het voorjaarskamp wordt gehouden op een mini-camping. Deze mini-camping 

ligt aan het water en bij het bos. Overnachten doen we zoals gebruikelijk in  

tenten. Natuurlijk is er voldoende sanitair. 
 

Op het programma staat o.a.: 

* crazy 88 

* sporten/ zwemmen/ relaxen 

* zeskamp 

 

Op zondag 1 juni komen we om ongeveer 16.30 uur weer aan op de parkeer-
plaats van Hotel Van der Valk te Assen. Vanaf hier zorg je zelf weer voor vervoer 

naar huis. 

 

Mocht het vervoer problemen opleveren dan kun je altijd bellen of mailen met 

Lisette of Rianne. 

Iedereen die mee wil kan zich nog – snel - opgeven bij Lisette. 
 

De kosten van het kamp zijn € 65,00 p.p.  

 

Dit bedrag kan overgemaakt worden aan:  

L. Stuut te Veendam onder vermelding van: voorjaarskamp + naam deelnemer. 

Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0365057479. 
 

 

Mochten de kosten van het kamp een belemmering zijn tot deelname, dan kun je 

contact opnemen met Lisette. Als je je hebt opgegeven ontvang je als bevesti-

ging de paklijst met de verdere informatie. 

 

Lisette Stuut 
06-37194247 / 0598-634567 

l.stuut@s-w-d.nl 

 

Rianne Groenwold 

06-15404119 

rianne.groenwold@gmail.com 
  

 

  



 

Jeugd en Jongeren 

 

 

 



 

 

 

Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  
e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

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

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

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

 

Kerkenraad 

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 

Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 
 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  
e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 (bereikbaar 
van maandag t/m donderdag 13.30-

15.00u) Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge 

  

Druk / verspreiding 

Nynke Dijkstra 

Pijke Vossestein  

 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 
Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 

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

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA021025684 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 

 
Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
16 april 2014. Kopij (alléén als Word-

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

inleveren vóór 9 april 2014 bij de respec-

tievelijke 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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