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Hoe ga je om met tegenstellingen? 
door Saakjen van Hoorn-Dantuma 
 
Na het plechtige gedenken en het vieren van de vrijheid in begin mei, hunker ik 
naar de lente, naar positieve berichten en vooral naar nieuws waaruit zal blijken 
dat er hoop voor de toekomst is. 
Toen wij een weekje op vakantie waren was het een verademing om geen jour-
naal of krant te krijgen en daardoor ons even in een vreedzame en mooie wereld 
te wanen. Op Sicilië stond de gele brem en de bermen volop in bloei, het rook er 
heerlijk naar grassen en kruiden, de bomen met bloesem en de mensen uiterma-
te vriendelijk. Wat waren wij  dankbaar, dat we nog kunnen reizen. 
 
Even in de waan dat het goed en mooi is, terwijl wij best weten de maffia het 
eiland in zijn greep heeft en gewone mensen er de dupe van worden, daar merk-
ten wij dus niets van. Op datzelfde eiland komen de wankele bootjes met vluch-
telingen aan, gered van de verdrinkingsdood door de kustwacht.  
Ook daar merkten wij op het platteland in de buurt van de Etna niets van. Het 
nieuws van de vreselijke aardbeving in Nepal was ook niet doorgedrongen want 
internet lag eruit. 
Even waanden wij ons in een mooie en vreedzame wereld, en wij genoten ervan. 
 
Eerlijk gezegd heb ik moeite met alle nieuws dat voornamelijk negatief is, dat mij 
angst aanjaagt en een onveilig gevoel geeft. Ik zou het zo graag anders willen 
voor al die mensen in ellende en nood, zo graag willen dat het lijden door geweld 
en honger gaat stoppen. 
Ik weet wel dat deze nood staat naast de behulpzaamheid en goedheid van men-
sen onderling staan, maar toch ….. 
Is het dan een optie om je over te geven aan het machteloze gevoel dat je er 
niets aan kunt veranderen? Het groeit ons toch boven het hoofd? Is het dan een 
optie om maar geen krant te lezen of t.v. te kijken om zodoende enige gemoeds-
rust te bewaren? Is het een optie om je helemaal terug te trekken in de kleine 
kring van familie, vrienden of gemeente? Of in jezelf? 
 
En dan de vraag, die zoveel mensen op de lippen ligt: waar is die God van liefde 
waar jullie over preken, waarom doet Hij er niets aan, waarom voorkomt Hij die 
ellende niet. Denk je echt dat bidden voor zieken zinvol is? 
 
Een gedicht van Willem Bernard heb ik bij 4 mei in mijn agenda geplakt, omdat 
het me helpt met al deze vragen om te gaan, om te ervaren hoe gebeurtenissen, 
gedachten en gevoelens tegengesteld aan elkaar kunnen zijn. 
 
Het gedicht luidt:  
 

God, Gij zijt niet te rijmen met het lot! 
Achter al wat geschiedt blijft Gij verscholen. 
Al wat geschiedt- Gij hebt het niet bevolen. 
Leven is wat Gij wilt en niet de dood. 
  
Niemand kan mij vertellen hoe Gij heet. 
En toch, uw Naam gebeurt en is geboren… 
Ik vind U in de doolhof, niet tevoren, 
maar achteraf. Daarom: wie weet, wie weet…. 
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Want ook de twijfel kan U heilig zijn 
en schroom verhindert ons U uit te spreken. 
Wij lezen uw verhaal, uw taal en teken 
zal door de nacht ons geleide zijn. 

 
Als een diepe geloofszekerheid weet ik dat God niet de veroorzaker en organisa-
tor van leed, ziekte, ellende of natuurrampen is: al wat geschiedt, Gij hebt het 
niet bevolen. Leven is wat Gij wilt en niet de dood/onheil. 
Wij mensen zijn verantwoordelijk voor het geweld dat we elkaar aandoen, voor 
de armoede die in stand blijft. 
Door de bijbel beluister ik juist de roep om vrede zonder wapengekletter en om 
gerechtigheid tussen de volken waardoor de vrede kan ontstaan en opbloeien. 
En als natuurrampen weerloze en vaak arme mensen overkomen, dan is het 
zaak dat anderen opstaan en helpen de nood te lenigen en proberen hen een 
nieuw toekomstperspectief te geven. 
 
Waar dat op aarde gedaan wordt, waar mensen zorg voor elkaar dragen daar 
gebeurt God - daar vertrouw ik op. Zijn Naam is JHWH en dat betekent: ik zal 
met je zijn. Tot heil en vrede, tot goedheid  en menslievendheid.  
Daarmee aan het werk gaan lijkt op een doolhof, ongebaande wegen en soms 
doodlopende wegen gaan, maar waar het perspectief van Zijn liefde en geest- 
kracht voor ogen wordt gehouden daar zal het achteraf als zegen te ervaren zijn, 
wie weet….wie weet dat wij dat nog mogen beleven. 

 
De twijfel is een levenslange tochtgenoot 
van het geloof.  
 
Soms kan die zo groot worden dat het 
lijkt alsof het geloof is weggeëbd. Dan 
kunnen we spreken van een woestijn pe-
riode, een gesloten hemel en de verlei-
ding om God maar helemaal los te laten. 
Deze periode hoort ook bij de innerlijke 
geloofsweg en het is dan zaak om het uit 
te houden, om te blijven vertrouwen dat 
we niet alleen gaan en eens tot onze be-
stemming zullen komen. Juist dan zal Hij 
zich openbaren, zo is beloofd. 
 
 

Daartoe worden wij in de gemeente uitgenodigd de bijbelse verhalen te blijven 
lezen, om ze op ons eigen leven toe te passen en om het vertrouwen te bewaren 
ook al lijkt het nacht en donker. 
 
Voor mijzelf gaan de teksten van en over Jezus met me mee, is Hij mij wezenlijk 
tot een Gids, zowel innerlijk als uiterlijk. In vertrouwen dat Hij mij zal geleiden 
naar de Bron van alle liefde, licht en leven, die in mij en tussen mensen wil 
stromen.  
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Soms spreek ik mezelf toe: houd op met vragen stellen of piekeren en pak maar 
aan. Ook in de eigen omgeving zijn er genoeg mensen die eenzaam zijn, die hulp 
nodig hebben in een steeds afkalvende gezondheidszorg.  En… wees voor goede 
doelen niet gierig, hulp geeft mensen ver-weg lichtpuntjes in hun wanhoop en 
nood. 
 
Wat dat aanpakken betreft heb ik zelf wel iets anders ook nodig: de stilte en rust 
om op te laden, het gebed om kracht en aanwezigheid voor zieken, het lezen van 
geestelijke teksten en de bijbel om gevoed te worden.  
 
Ik heb het broodnodig me op de Gids Christus te richten om niet te verdwalen in 
eigen gedachten, belangen of noden. 
 
We lopen innerlijk naast elkaar, Zijn Geest leert mij onderscheiden dat in alle 
tegenstellingen van licht en donker, goedheid en wreedheid, liefde en onverschil-
ligheid het mogelijk is de goede keuzes te maken. 
Luisteren in de stilte en het perspectief van het Licht en Gods Liefde voor ogen 
houden, want de Geleide door de nacht heen houdt mij gaande en houdt de bede 
op mijn lippen: Heer ontferm u… Heer, help ons/mij. 
 
En intussen dankbaar voor alle liefde, zorg en aandacht van goede mensen om 
me heen, genietend van alles wat me geschonken wordt. 
 
Saakjen van Hoorn-Dantuma 
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Kerkdiensten en  
Activiteiten 
 
 
Donderdag  21 mei 
14.30 uur  Uitstapje  

Paterswoldeweg 
20.00 uur  DoReCafe 
Zaterdag  23 mei 
14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag  24 mei Pinksteren 
10.00 uur  Doopdienst met Ds.  

G.J. Brüsewitz en  
Ds. J.H. Kikkert 

 
Dinsdag  26 mei 
18.00 uur  Jongerenmaaltijd en 

programma 
Zaterdag  30 mei 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
  
Zondag  31 mei 
10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur  Kiezels en Keien 
 
Maandag  1 juni 
19.30 uur  Jaarvergadering                   

Doopsgezind koor 
Dinsdag  2 juni 
10.00 uur  Koffiemorgen 
19.30 uur  Kerkenraad 
Zaterdag  6 juni 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag  7 juni 
10.00 uur  Ds. Afke Boezewinkel 
10.00 uur  Kiezels en Keien  
  
Dinsdag  9 juni 
18.00 uur   Mennomaaltijd 
  Natafelen-gesprekskring 
Zaterdag  13 juni 
13.00 uur  Geloven met je voeten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zondag 14 juni 
10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert  
 
Dinsdag   16 juni 
17.45 uur  Doperse Dis 
Zaterdag  20 juni 
14.00 -16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag  21 juni 
10.00 uur  Regionale buitendag 
                  Ds. J.H. Kikkert 
10.00 uur  Kiezels en Keien 
 
Dinsdag  23 juni 
19.30 uur  Kerkenraad 
Woensdag  24 juni 

Redactievergadering 
Zaterdag  27 juni 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag  28 juni 
10.00uur  Ds. J.H. Kikkert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor ‘Groningen’voortaan graag 
zowel aan Jetty Tuinstra als aan 
Edith de Jonge mailen. Dit met het 
oog op evt. afwezigheid door ziekte, 
vakantie e.d.  
De e-mailadressen vindt u in de colo-
fon van het Gemeenteblad. 
 
De redactie 
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Nieuwsgierig??? 
 
Omdat we graag willen weten wat u van het gemeenteblad vindt en vooral waar-
over u in het blad wilt lezen, vragen we u de los bijgevoegde korte enquête in te 
vullen.  
Het doel is een zo goed mogelijk gemeenteblad te maken dat aansluit op de 
wensen van de leden van onze gemeenten. 
 
U kunt de ingevulde enquête in de daarvoor klaarstaande doos in één van beide 
kerkgebouwen doen, of de enquête opsturen naar één van de adressen die op 
het enquêteformulier staan vermeld. 
 
Namens de opstellers van de enquête, 
Alex van ’t Zand, duo-voorzitter Kerkenraad  
 
 
Herinnering!   
 
Donderdagavond 21 mei in ons DoReCafé 
over Levenskunst :                                                                    
 

Ouder worden als roeping 
met Jean-Jacques Suurmond 

 
Zie voor de uitgebreide aankondiging van deze avond het 
vorige gemeenteblad. 
 
De avond is in onze kerk, Oude Boteringestraat 33.  
De zaal is open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 
 
 
 
Pinksteren 2015  - Feest voor onze gemeente! 
 
Op zondag 24 mei zullen 8 mensen zich aan onze gemeente verbinden.  
 
Twee van hen, eerder gedoopt, zullen ieder op eigen wijze gestalte geven aan de 
wens om ook lid van onze gemeente te worden.  
Annette Laver, eerder gedoopt en lid geworden van de methodistenkerk wil zich 
nu ook als lid bij onze gemeente voegen, omdat zij zich in Groningen thuis voelt 
en Henk Wolters, reeds enkele jaren zeer verbonden in woord en daad met onze 
gemeente, wil daar nu in de Pinksterdienst uiting aan geven door lid te worden. 
 
Daarnaast zullen Jasper Pondman, Nynke Veenstra, Veerle Vroon en Ellie van 
Setten op hun belijdenis in deze viering gedoopt worden. In hun belijdenissen 
getuigen zij van hun geloofsweg naar deze stap. Ieder op eigen wijze vertellen 
zij van hun aarzelend en krachtig geloven, van wezenlijke momenten daarin, hun 
verbondenheid met de gemeente, met doopsgezinden in wijder verband.  
 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

6 
 

Voor sommigen is het doopsge-
zinde verbonden met hun jeugd 
en het gezin waarin zij opgroei-
den, voor anderen nieuw. Maar 
voor allen is geloof als deel van 
hun leven, een groeiend besef, 
waarvan ze in hun belijdenissen 
getuigen. Hun eigen weg, die ooit 
begon en ook na de doop verder 
zal gaan, ook samen nu met de 
gemeente. 
 
 

 
 
Durk Veenstra, betrokken bij o.a. de Doperse Dis, heeft te kennen gegeven zich 
als belangstellend lid van de gemeente te zien.  
 
Hendrik Jan Woltersum, lid van de doopsgezinde gemeente Eenrum, wil zich bij 
onze gemeente voegen vanuit een gevoelde groeiende verbinding tussen beide 
gemeenten. Hij zal op een later moment welkom geheten worden.  
 
Ook hen willen we op de 24e van harte verwelkomen als deel van wat wij zijn, 
een gemeente waarin we in alle verscheidenheid met elkaar Gods zorg voor deze 
wereld willen verstaan, en wat wij kunnen geven en ontvangen daarin. 
Omdat er veel zal klinken, met alle belijdenissen en andere woorden die gekozen 
worden, is besloten om niet de volledige belijdenissen tijdens de viering te laten 
klinken, maar aan ieder zelf over te laten wat te zeggen. Alle teksten zullen wel 
opgenomen worden in de liturgie.  
 
Op vrijdag 22 mei zullen de belijdenissen aangeboden worden aan de 
kerkenraad tijdens een belijdenisavond.  
Omdat zoals hier boven vermeld, niet alle belijdenissen  mogelijk geheel zullen 
klinken, leek het een goede gedachte deze belijdenisavond openbaar te laten 
zijn.  
Deze avond begint om 19.30 uur en zal in de kerkzaal plaatsvinden. 
 
De kerkenraad nodigt u daarom op vrijdag 22 mei om 19.30 uur en zondag 24 
mei om 10.00 uur van harte uit om dit feest van de gemeente met elkaar te vie-
ren! Opdat wij in grote getale allen zullen verwelkomen en wederzijds onze ver-
bondenheid en bemoediging uitspreken. 
 
De kerkenraad van de doopsgezinde gemeente Groningen 
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Preek door ds Jan Lüken Schmid 
Groningen, 3 mei 2015  
Lukas 9:62 
 
Mensen leven met hun herinneringen, en mensen  leven ook van herinneringen, 
kostbare of zware of harde herinneringen. En Jezus zegt: als je achteruit kijkt, 
ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Klopt. Voor de eerste keer klopt 
het. Als ik begin, iets nieuws te doen - wat zou beter zijn? Naar een punt aan de 
horizon te kijken en te zeggen: Daar, daar moet ik heen. Heel precies te weten, 
wat is voor mij.  
En wat wil ik?  
Maar – is het niet ook goed te weten: wat laat ik achter me liggen?  
Is het niet goed te weten, wat deze twee mannen in de verhaal van Jezus zeg-
gen: Ik wil nog een keer naar huis gaan. Ik wil nog het dode uit mijn leven be-
graven. Ik wil nog afscheid nemen, van mijn huisgenoten. Is het niet ook goed 
precies te weten: wat is er achter mij, is achter de rug? Mijn geschiedenis, met 
fouten en foutjes en gebreken, en ook met alle successen en blijdschap. 
 
Mensen leven met hun herinneringen, en mensen leven ook van herinneringen, 
kostbare of zware of harde herinneringen. En Jezus zegt: als je achteruit kijkt, 
ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God.  
Klopt. Voor de eerste keer klopt het. 
Als ik begin, iets nieuws te doen - wat zou beter zijn? Naar een punt aan de hori-
zon te kijken en te zeggen: Daar, daar moet ik heen. Heel precies te weten, wat 
is voor mij.  En wat wil ik? Maar – is het niet ook goed te weten: wat laat ik ach-
ter me liggen? Is het niet goed te weten, wat deze twee mannen in de verhaal 
van Jezus zeggen: Ik wil nog een keer naar huis gaan. Ik wil nog het dode uit 
mijn leven begraven. Ik wil nog afscheid nemen, van mijn huisgenoten.  
Is het niet ook goed precies te weten: wat is er achter mij, is achter de rug? Mijn 
geschiedenis, met fouten en foutjes en gebreken, en ook met alle successen en 
blijdschap. 
Dus - neem een sprong van ploeg naar leven. Ik kan vooruit kijken – en het 
wordt toch – mijn voor - een beetje krom. Ik kan achteruit kijken en gaan den-
ken: waarom is het een beetje scheef?  Wie zijn hand aan de ploeg slaat en ach-
terom blijft kijken. . .  Als ik een veld, een akker wil gaan ploegen, moet ik ook 
achterom kijken. En vooruit kijken. Anders kan het niet. 
 
Wie zijn hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken . . .  Ja, ja, ik snap het 
wel. Maar ik kan toch niet, wat Jezus van mij verwacht. De voor zo recht maken . 
Jezus zegt: Kijk alleen maar vooruit. 
In mijn leven zijn er fouten en foutjes en successen, blijdschap en treur, zijn er 
deuken in voren. Mijn leven is zo. En als ik iets nieuws ga beginnen, dan doe ik 
dat, kijk naar de oude fouten en naar de successen – en dan, dan - zal ik verder 
gaan. 
Wie zijn hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, die is niet geschikt 
voor het koninkrijk van God. Maken we een snee.  Ja, mijn dagelijks leven is 
niet, waar Jezus het over heeft. Mijn dagelijks leven is niet het koninkrijk van 
God.  
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Jezus vertelt en praat met twee mensen. De een wil nog een keer naar huis 
gaan, om zijn vader te begraven. En Jezus zegt: Nee. Laat de doden hun doden 
begraven. En jij, verkondigt het koninkrijk van God en het leven. Wat willen deze 
twee, die Jezus gaan navolgen? Mijn vader begraven, zegt de eerste. Ja, kan ik 
goed begrijpen. Ik herinner me heel goed, dat ik mijn vader moest begraven. En 
het was goed, dat  ik niet op dat moment  het koninkrijk van God moest verkon-
digen. Dat heeft  een ander gedaan. En ik was, zo als de mannen in dit verhaal, 
in het gesprek met Jezus – ik was ook naar huis gegaan. Zo als hij. Om mijn do-
de te begraven. Nou, en ik herinner me heel goed, Ik kon ook niet het koninkrijk 
van God verkondigen, als ik mijn vader moest begraven, 16 jaar geleden. Ja, die 
man kan ik goed begrijpen. Helemaal. 
 
Ik herinner mij goed, ik hoorde een goede preek op dit moment, een heel goede 
uitleg, en ik kan nog steeds, na 16 jaar, herinneren dat het woord van God me 
niet in de diepte heeft bereikt. Dat het woord van het koninkrijk van God, in het 
moment van de begrafenis van mijn vader, me niet in de diepte heeft bereikt. 
 
Zo, Jezus, en nu? Is het nog steeds zo, dat je zegt: Wie zijn hand aan de ploeg 
slaat en blijft achterom kijken, die is niet geschikt voor het koninkrijk van God? 
Ja, ik denk zo: Ik kan iets zien, ook een voor met een deuk erin. 
Dat is mijn leven. Die die ik nog zal gaan maken, en die die ik gemaakt heb. Dat 
is mijn leven. Mijn geschiedenis, mijn dagelijks leven. En als ik iets wil gaan 
doen, als ik iets zeggen wil, als ik van plan ben voor . . . voor iets nieuws, zou ik 
mij moeten laten zeggen van Jezus, iedere dag: Je bent  niet geschikt voor het 
koninkrijk van God, als je achteruit kijkt?  
Nee, ik begrijp zo niet, wat Jezus wil.  
 
Een andere kijk. In de volgende week zijn er herdenkingsdagen. Morgen,  in Ne-
derland,  dodenherdenking, en overmorgen Bevrijdingsdag. En op vrijdag 8 Mei 
in Duitsland ook. Bevrijdingsdag - in Duitsland is dat woord pas gebruikelijk sinds 
30 jaar, sinds Richard von Weizsäcker het heeft uitgesproken. 
 
Bevrijdingsdag. Tot 1985 hebben we gepraat over capitulatie of hebben met an-
dere woorden uitgedrukt, wat deze dag 8 mei is. Deze dagen met zware en har-
de verhalen en een zware en harde geschiedenis die we achter de rug hebben 
gelaten, ja, maar met die we niet kunnen leven, als we er niet aan denken. Als 
we deze  oude geschiedenis niet vasthouden.  
Ik kan niet met Jezus  zeggen: wie zijn hand aan de ploeg slaat en achterom 
blijft kijken, die is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Dat kan ik niet.  
Dat kan niet.  
Uit deze periode zijn zware verhalen, in Duitsland en ook in Nederland. En voor 
veel mensen is dit nog wel een bittere dag. Ik moet terug kijken. Ik wil ook terug 
kijken. Ik wil ook weten: wat is mijn geschiedenis. Ik wil ook weten, wat is er 
achter mijn rug. En ik moet het ook weten. Om te zeggen, wat ik morgen wil 
gaan doen.  
Omdat de oude geschiedenis achter mij is, kan ik morgen iets anders doen. Deze 
herdenkingsdagen, 5 mei of 8 mei, zijn voor vele mensen, in Nederland of in 
Duitsland, nog wel bittere dagen als ze terugdenken.   
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Een paar dagen geleden heb ik met mijn moeder gebeld.  
Ze is 88. Geboren 1927, 18 jaar op 8 mei `45. Toen in 1945 de oorlog voorbij 
was, was ze een jonge vrouw. Had het leven voor zich. En zes jaar oorlog achter 
de rug. En haar broer, vier jaar ouder, was in het jaar vooraf in Rusland als ver-
mist opgegeven. Tot op  de dag van vandaag weet niemand, waar de jongen is 
gebleven,19 jaar oud. Er is geen graf, tot vandaag.  
Ja, zegt mijn moeder, maar de oorlog kwam uit Duitsland, en sloeg naar Duits-
land terug. In het begin was de oorlog zo ver weg, maar het andere gelaat van 
een oorlog, het verschrikkende Gezicht van de dood, sloeg terug in ons eigen 
land. En mijn moeder zegt: als ik vandaag kijk naar je zoon, die is 22, denk ik: 
goed, o goed, dat je hem niet in een oorlog hoeft sturen.  
Wat een geluk, dat we  70 jaar vrede  hebben .  
 
Dat is ook een leven – mijn moeder is niet uniek – een leven, zwaar van verha-
len. Moeilijke verhalen. Miljoenen mensen hebben dat beleefd.  
 
Onze Gemeenten hebben in 2009 een verklaring van vrede  opgeschreven: ‘Rich-
te unsere Füße auf den Weg des Friedens’.  En we  hebben opgeschreven, dat we 
de Kriegsdienst verwerpen. En we bemoedigen ons, dienst van de vrede te doen, 
zonder wapens. En er is een project in Afghanistan genoemd, te werken voor 
vrede - zonder wapens – het Cafe Kaboul. Ontmoeting zal zijn mogelijk in een 
tijd en in een land, waar de oorlog mensen verwoest. Zo als 70 jaar geleden in 
Duitsland en in Nederland en in heel Europa.  
 
Mijn moeder groeide op aan de grens, in Bunderneuland. We hebben vaak, als 
kinderen, van opa en oma een beetje geld gekregen, en we zijn over de grens 
gegaan naar Nederland, roomijs te kopen. Ik weet het nog goed.  
Bunderneuland - Mensen gingen heen en terug, voor de oorlog, mijn familie 
komt voor een deel uit Nederland. De nazi's en de oorlog hebben veel, hebben 
alles vernietigd, menselijke relaties, paden naar elkaar. 
1945 kon niemand meer heen en terug. Mijn grootouders, de hele familie, met 
de oude grootvader, die 85 was, met koeien en varkens en honden en katten en 
paard en wagen, moesten de plaats verlaten en verhuisden naar Wymeer, naar 
de ouders. En mijn moeder zegt: En toch, wat hadden we voor een geluk. Na een 
jaar konden we gaan terug, in ons huis. Was een beetje verwoest, maar we kon-
den terug. Hoeveel mensen verloren door bombardementen hun huizen en le-
ven? Wij konden  terug.   
 
In de zomer 1946, mijn grootvader was de eerste die weer werd toegestaan om 
over de grens te gaan. Een nieuw begin. Een leven zwaar van verhalen. En van-
daag is er 70 jaar vrede in Europa. Maar de oude verhalen zijn er nog en mensen 
leven nog, die gezien hebben en beleeft hebben, wat het is – oorlog.  
En dan zijn er mensen, die vragen: hoe kan het gaan, dat we verder leven, met 
elkaar leven in vrede? 
 
1996 - een nieuw begin: in 1996 heeft Ezer Weizman, president van Israël, een 
jood, in de Duitse Bondsdag in Bonn een toespraak gehouden en heeft gezegd:  
Het is niet gemakkelijk voor mij om in dit land te zijn, om de herinneringen te 
horen, ik ben ongerust en vluchtig. Met een rugzak van herinneringen op mijn 
schouders en met de staf van hoop in mijn handen stap ik op het kruispunt van 
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de tijden aan het eind van de 20e eeuw. Ik weet heel goed waar ik vandaan 
kom, en vol van hoop en bezorgdheid, ik zou graag willen weten waar ik heenga. 
Beide – ik weet heel goed, waar ik vandaan kom: ik kijk terug, en ik kijk vooruit. 
Ik moet terug kijken en ik moet en ik kan vooruitkijken. 
 
Zo, op deze manier, bouwen we en werken we aan het koninkrijk van God mee. 
Zo, op deze manier, leven we al in het koninkrijk van God, zo ons verkondigd en 
gegeven is. Op deze manier bouwt God zijn huis in de wereld. En wij werken 
mee. Dat we niet vergeten.  
 
Dat we niet vergeten: deze oude verhalen, deze geschiedenis, deze dingen ach-
ter onze rug, dat we niet vergeten, hen mee te nemen in ons rugzak. Maar dat 
we ook niet vergeten, zoals Ezer Weizman zegt: de staf van hoop in de hand te 
houden en vast te houden en verder te gaan met hoop en geloof. En te weten: 
we zijn onderweg in het koninkrijk van God, voor het koninkrijk van God. En dat 
we niet vergeten, elkaar te zeggen en te vertellen: Mensen, praat over de oude 
zware verhalen, en praat er over, hoe we vrede maken en in vrede kunnen le-
ven. Vandaag. Nu.  
 
Dat we leven kunnen als verzoende mensen.  
Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken . . . 
We blijven niet kijken achterom. 
Maar we kijken wel achter ons, ja. 
En dan kijken we vooruit: Wat komt?  
Is er iets te doen? 
Wat is het, dat ik kan doen? 
De eerste stap, de tweede. 
Het eerste word, en nog een woord van vrede. 
Wat ik kan doen. 
En dan zijn we onderweg met de Heer van het koninkrijk van God. En dan ver-
kondigen we ook het koninkrijk van God. 
Met de blik terug en zijn woord vooruit.  
Amen. 
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Waarderende gemeenteopbouw in het komende  
winterseizoen 
 
Over waarderende gemeenteopbouw 
‘Het is voor de wereld van levensbelang dat er zoiets als kerk blijft bestaan’. Dat 
zegt de theoloog Jan Hendriks in ’Goede wijn’, een boek van zijn hand over ge-
meente-zijn. Hij maakt daarin de lezer deelgenoot van zijn vertrouwen in het 
betekenisvolle van kerk-zijn in een tijd van kleiner wordende gemeenten en 
kerkverlating.  Zijn visie gaat daarmee in tegen een trend die we ook wel be-
speuren; namelijk dat de kerk zijn langste tijd zou hebben gehad.  Als het in het 
algemeen over 'de kerk' gaat, dan gaat het doorgaans over crises en problemen 
– dat deprimeert en verlamt – óf over enthousiaste prachtige vergezichten maar 
zonder uitzicht op concrete realisering. Ook dat laatste kan vermoeien of ver-
lammen, omdat het ons confronteert met ons gemis. Volgens Hendriks is het 
doorbreken van deze negativiteit het belangrijkste in het werken aan de opbouw 
van een gemeente. Hij noemt dit Waarderende Gemeenteopbouw. 
 
Waar willen we meer van zien? 
Uitgangspunt is dat elke organisatie iets positiefs heeft. En dus ook elke gemeen-
te. Het feit dat mensen lid zijn en participeren maakt al duidelijk dat men daar 
een positieve opbrengst ervaart. De kunst is om die positieve ervaring op het 
spoor te komen. We hebben echter vaak de neiging om te kijken naar wat er niet 
goed gaat. Dat wil zeggen: we constateren met elkaar een probleem en proberen 
dat vervolgens te repareren op te lossen. Dat heet een probleemgeoriënteerde 
benadering. Waar we onze blik op richten daar gaat ook energie in.  
 
Een andere benadering is te kijken naar wat goed gaat. Vaak ontstaat er dan een 
andere energie en komt er ruimte om dat wat goed gaat te versterkten. De weg 
van de waarderende gemeenteopbouw stelt niet problemen centraal, maar onze 
verlangens en  aspiraties. In plaats van tobben over bijvoorbeeld teruglopend 
kerkbezoek, gaat het over inspirerende diensten. Het gaat dan niet over weinig 
kinderen voor de Kiezels en Keien, maar over zelfbewuste jonge gelovigen. Niet 
over diversiteit, maar over een veelkleurig verbonden gemeenschap. Wie ver-
trouwen heeft in Gods weg met de gemeente kan van een geconstateerd pro-
bleem een gezamenlijk verlangen maken. Die benadering leidt tot een andere 
sfeer. Krijg oog voor het waardevolle en de talenten, wees daar dankbaar voor 
en bouw dat uit. 
Kern is de gedachte dat onze manier van kijken bepaalt hoe we de werkelijkheid 
ervaren: vol met problemen of als bron van mogelijkheden. Waarderende ge-
meenteopbouw is ook iets anders dan nostalgisch omkijken. Dat is heimwee en 
leidt hooguit tot restauratie. Vernieuwing is toekomstgericht. Dat laatste is trou-
wens niet iets van onze tijd. Altijd is het nodig geweest dat de geloofsgemeen-
schap bij de tijd bleef en inspeelde op nieuwe vragen en uitdagingen. 
 
Verhalen van hoop 
Waarderende gemeenteopbouw is een methodiek ontleent aan de organisatie-
kunde. Daar kunnen kerken hun voordeel mee doen. De methodiek bestaat uit 
een aantal stappen. De eerste stap bestaat uit de ruimte en de tijd nemen om 
elkaar positieve ervaringsverhalen te vertellen: over de gemeente, of een aspect 
daarvan zoals een bepaalde viering, of over één van de dingen die we samen als 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

12 
 

gemeente doen. Het gaat dan om een specifiek moment waarvan u zei u: Kijk! 
Dat heeft mij geraakt! Dat was goed. Dat zouden we vaker moeten doen! De 
grondtoon hierbij is vertrouwen. Dat is een positieve manier van zijn, van in de 
wereld staan. Het boekje van Jan Hendriks wijst op dat ‘vertrouwen’. "Vertrouw 
op de bevrijdende kracht van het Evangelie”, zegt hij ergens. Want bij het gedu-
rig spreken over problemen bekruipt ons mensen gemakkelijk een gevoel van 
falen en onmacht. Door het benoemen van positieve ervaringen maakt somber-
heid plaats voor hoop. Verplaats de aandacht dus van problemen naar ambities. 
Van het negatieve naar het positieve. Dat roept energie op. Open waarderende 
ogen zien de werkelijkheid anders dan bezorgde ogen. Dan komt stap twee: zoek 
met elkaar in die verhalen de factoren die deze positieve ervaringen opriepen. 
Wat maakte nu dat je er blij van wordt. De derde stap  gaat over onze dromen 
waarin deze positieve factoren alle ruimte krijgen. Zo ontstaan geen dagdromen, 
maar reële dromen. Zij zijn immers gebaseerd op ervaringen. De volgende stap 
gaat over de vraag wat er moet gebeuren om die concrete dromen waar te ma-
ken en de laatste stap gaat over hoe we ons daaraan kunnen verbinden.  Zoals 
al blijkt uit de verschillende stappen; dit is een weg om te gaan, samen. Niet een 
éénmalige activiteit en dan is het klaar. Maar - om ook hier met Jan Hendriks te 
spreken - om een gezamenlijke trektocht, met de gehele gemeente. We maken 
allemaal onze eigen werkelijkheid, we construeren die. Met Waarderende ge-
meenteopbouw doen we dat uiteindelijk samen op een positieve en elkaar waar-
derende manier.  
 

Het komende winterseizoen 
De gedachte is om het komend winterseizoen deze me-
thode te gaan gebruiken om ons als gemeente te be-
zinnen op wat nodig en wenselijk is voor onze gemeen-
te in de toekomst. Zr. Marion Bruggen is door de ker-
kenraad gevraagd om dit Waarderende Gemeenteop-
bouw in onze gemeente te begeleiden. Zij heeft op 
verschillende wijze hier ervaring mee opgedaan. Onder 
meer in de doopsgezinde gemeente Drachten. Uit die 
gemeente komen positieve verhalen over wat Waarde-
rende Gemeenteopbouw voor hen betekent. Ook het 
bestuur van ons Gasthuis heeft kennisgemaakt met 
deze methode en trekt daar profijt van. Marion Brug-
gen wordt terzijde gestaan door een aantal gemeente-
leden die het komende seizoen als een werkgroepje 
Waarderende gemeenteopbouw actief zal zijn.  
 

 
Om al een tipje van de sluier voor het winterseizoen op te tillen. Op de startzon-
dag op 13 september beginnen we met de eerste stappen (alle beginnend met 
een ‘v'): 1. Het Verzamelen van positieve ervaringsverhalen: Ervaringen die we 
op het spoor komen door elkaar bv. te vragen: ’Wanneer zei u: dit is voor mij 
een heel waardevol moment?’ En stap 2. Het Verdiepen - zoeken naar de bloei-
factoren: Wat maakt die ervaring waardevol, wat zijn factoren die er aan bijdra-
gen? Misschien kan stap 3 er bij: Verbeelden/dromen - op basis van de bloeifac-
toren dromen: Wat zou er kunnen zijn? Hoe zou onze gemeente er uitzien als we 
die factoren uitbouwen en/of versterken?  Mocht deze werkwijze aanslaan dan 
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kunnen we op deze ingeslagen weg verder gaan en de volgende stap(pen) zet-
ten. Ook weer in een zondagse viering, opdat zoveel mogelijk leden en belang-
stellenden mee kunnen doen. Die stappen gaan in de dienst van 1 november dan 
over Vormgeven - Het samen ontwerpen van wat er nodig is om de dromen waar 
te maken, in deze fase is ook oog voor de werkelijkheid in bevorderende of 
remmende zin. En tenslotte, de laatste stap, Verbinden - wat beloven we elkaar 
om concreet te gaan doen. In de dienst van 17 april ronden we het e.e.a. af. 
Maar eigenlijk begint het dan pas! 
 
ds. Jacob H. Kikkert 
 
 
 
Interview met Marion Bruggen:  
‘Geen problemen oplossen,  
maar het goede laten groeien’ 
door Jacob H. Kikkert 
 
In veel gesprekken over de kerk en gemeente gaat het nogal eens over 
wat niet goed gaat, de zorgen, conflicten die vermeden moeten worden, 
het tegenvallende kerkbezoek of mopperen over wat ons niet zint. Als er 
iets niet goed gaat, ga je de problemen die eraan ten grondslag liggen te 
lijf. Tenslotte kijk je na een tijdje of ‘het heeft gewerkt’. Zo niet, dan be-
gin je van voren aan. Maar het kan ook anders. Concentreer je op wat 
wel goed gaat en neem dat als uitgangspunt. 
 
Marion Bruggen kennen we niet alleen als lid van onze gemeente en als predi-
kant van de doopsgezinde broederschapshuizen. Ook begeleidt ze als coach en 
supervisor veranderingsprocessen, en verzorgt ze trainingen voor predikanten 
over leiderschap. Bezieling en verbinding zijn belangrijke thema’s in haar wer-
ken. Marion heeft in verschillende gemeente ervaring opgedaan met Waarderen-
de Gemeenteopbouw als een methode van vernieuwen en veranderen die men-
sen verbindt, energie geeft en die tot nieuwe, bruikbare kennis en ideeën leidt. 
Het komende winterseizoen gaan we in de doopsgezinde gemeente Groningen op 
diverse wijze van deze methode gebruik maken om na te denken over hoe we als 
gemeente gericht kunnen zijn op de toekomst. We kiezen voor deze methodiek 
omdat dit de mogelijkheid biedt veel mensen vanuit de gemeente te betrekken. 
De kerkenraad heeft Marion gevraagd in haar kwaliteit als coach de methode van 
Waarderende Gemeenteopbouw in onze gemeente te begeleiden. Reden om haar 
te vragen in een paar zinnen uit te leggen waarom zij enthousiast is over Waar-
derende Gemeenteopbouw. 
 
Bij haar thuis aan de keukentafel, genietend van een kopje cappuccino, vertelt ze 
hoe ze in haar opleiding tot coach aan de Hanzehogeschool in aanraking kwam 
met Waarderend Onderzoek. “Het interessante er aan vond ik de omkering. Door 
nu eens niet uit te gaan van wat niet lukt, maar te zien wat er is en goed gaat 
slagen we erin naar boven te halen wat betekenisvol is”. Ze vertelt dat deze me-
thodiek, want dat is het, behalve voor organisaties ook geschikt is om te gebrui-
ken in een kerkelijke context. Onder meer Jan Hendriks heeft hier over nage-
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dacht en ook handvaten aangereikt om deze methode theologisch te onderbou-
wen. Marion is ervan overtuigt dat “wanneer we weten wat ons op een positieve 
manier verbindt, dan verandert de sfeer". Ze voegt eraan toe dat dat niet bete-
kent dat het alleen maar om de sfeer gaat. Van belang blijft dat het bijdraagt 
aan het samen in gesprek zijn over onze identiteit als geloofsgemeenschap. Die 
identiteit wordt niet alleen bepaald door wat de dominee van de preekstoel zegt. 
Het is juist belangrijk dat de gemeenteleden dit ook kennen als iets van henzelf. 
Een veranderingsproces in een gemeente is ook een leerproces, waarin we vanuit 
bijbelse verhalen en traditie leren wat het betekent om geloofsgemeenschap zijn. 
Maar Waarderende Gemeenteopbouw gaat niet in de eerste plaats uit van de 
leer, ze gaat uit van concrete ervaringen en talenten van mensen. "Dat past ook 
wel bij ons doperse gedachtegoed.” Voor Marion is belangrijk dat Waarderende 
Gemeenteopbouw uitgaat van een open agenda en aansluit bij het verlangen van 
de mensen. "Niets ligt dan ook van te voren vast. Samen bepalen we waar we 
naar toe gaan en wat we waarderen. We weten dus niet van tevoren waar we 
uitkomen. Dat maakt het ook spannend.” Verlangen is dan iets wat te maken 
heeft met het Koninkrijk, met waar mensen van dromen, op hopen, zich naar 
uitstrekken. Doordat het gegrond is in de concrete ervaring van mensen wordt 
voorkomen dat het slechts dagdromen wordt. 
 

“Ook mij heeft het op een ander 
spoor gebracht” vervolgt Mari-
on. “Ik was redelijk doelgericht 
in mijn werk en persoonlijk le-
ven. Blijkbaar past dat bij mijn 
karakter. Ik gun mijzelf nu om 
omzwervingen te maken, zij-
paadjes te bewandelen en te 
vertrouwen dat het doel gaan-
deweg en samen wordt ontdekt. 
Ik ben geduldiger geworden, 
met mijzelf, met mijn kinderen. 
Meer in het hier en nu.” Het 
gaat om anderen de ruimte te 

geven, om hen hun eigen weg te laten ontdekken. Dat geldt voor het individu net 
zo goed als voor de gemeente. Dan ontstaat er ook ruimte voor iets van God. Ze 
verbindt daar het woord 'bezieling' aan. Bezieling als instrument tussen de Eeu-
wige en jouw werkelijkheid.  
 
Vaak hebben mensen geen oog voor het positieve dat er al ìs. Het kost vaak 
meer moeite om iets positiefs te zeggen, een woord van geloof te spreken of el-
kaar te wijzen op een inspirerende kerkdienst., dan te benoemen wat eraan 
schort.  Als voorbeeld noemt Marion een gemeente die meer kerk voor de buurt 
wilde zijn. Beginpunt van hun vraag was het gemis. Er ontbreekt iets bij ons. Het 
impliceert tevens dat anderen iets nodig hebben. Een beetje tobberig. "Toen ik 
vroeg naar wat er wèl gebeurde en wèl gedaan werd, klonken plots enthousiaste 
verhalen. Met Waarderende Gemeenteopbouw begin je bij jouw eigen verhaal. 
Dat is de kracht ervan.” Een negatieve benadering zit ons in het bloed, denkt 
Marion. Dan wordt als snel probleemoplossend gedacht. Waarderende Gemeen-
teopbouw helpt om dat om te keren, niet om het probleem op te lossen, maar 
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om het goede te laten groeien.  "Heb oog voor het vele positieve. Dat is er", zegt 
Marion. “Het begint met die beweging naar het positieve in plaats van wijzen op 
tekortkomingen. En daarmee ontstaat een andere manier van kijken Ik geloof 
ook echt dat het zó werkt. Eigenlijk is het heel simpel, maar er gebeurt wel iets.” 
De ene weg wil tot verbetering komen door problemen op te lossen, door pijn-
punten weg te nemen. De andere streeft naar vernieuwing door zich te richten 
op het positieve en dat uit te bouwen. "Het verschil met de weg van de pro-
bleemoplossing is dat we niet problemen centraal stellen, maar onze verlangens; 
niet de pijnpunten, maar onze aspiraties en ons verlangen” vat ze samen. “Ei-
genlijk gaat het erom het bijzondere in het gewone te ontdekken, dat te benoe-
men en dankbaar voor te zijn.” 
 
Ds. Jacob H. Kikkert 
 
 
 
Nieuws uit de Kerkenraadvergadering van 7 april 2015 
 
Na de opening door br. Jan Cees Noord leest br. Gertjan Hakkaart als inleiding  
uit De Keltische manier  van geloven en bidden, van Esther de Waal, een kort 
gedicht/ gebed. In de Keltische manier van geloven wordt het leven gezien als 
een pelgrimage. 
 
Deze vergadering staat in het teken van voorbereiding van de komende 
ledenvergadering;  o.a. de agenda van de ledenvergadering, de jaarverslagen 
van de DGG en van de predikanten, de voorbespreking van de jaarrekeningen  
2014. Voor dit laatste zijn leden van de Beheerraad en de Diaconie aanwezig bij 
het eerste deel van de vergadering.  
 
In de komende periode staan een aantal bijzondere gebeurtenissen en diensten 
op de planning:  zondag 26 april is dienst in Noordhorn. Zr. Jantien Groeneveld is 
contactpersoon voor het vervoer.  Op 3 mei gaat ds. Jan Luken Schmidt van de 
doopsgezinde gemeente Leer voor in de dienst.  
De Kerkennacht op 21 juni wordt eens in de 2 jaar georganiseerd. Dit jaar is er 
een soort estafette van openingstijden, tussen 20 en 24 uur. Het voorstel is dat 
de DGG meedoet met als insteek `geweldloze communicatie`.  
Op 24 mei is er weer een doopdienst, met 4 of 5  dopelingen. Het voorstel is om 
een openbare belijdenisavond (vrijdag 22 mei) te organiseren (als een 
gemeenteavond), waar de dopelingen hun belijdenis zullen voorlezen.  Tijdens de 
doopdienst is er dan voor de dopelingen gelegenheid om nog kort iets voor te 
lezen uit de belijdenis. 
Voorgesteld wordt een bezoek aan Hamburg (19, 20 sept.) te brengen i.v.m. hun 
jubileumviering. 
 
Vanuit de Voedselbank komt het voorstel naar de kerken om linnen tasjes aan te 
schaffen voor 1 euro per stuk;  om gemeenteleden te bewegen wat vaker iets 
mee te nemen voor de voedselbank. De tasjes worden bedrukt met het logo van 
de voedselbank en met de oproep “Ik neem mee voor de Voedselbank….” en 
daaronder de tekst: “De gezamenlijke kerken van Groningen e.o. en de 
Voedselbank Groningen”.  Er wordt afgesproken 100 stuks aan te schaffen. 
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De liturgiecommissie is compleet en gaat van start. Ze bestaat uit: zrs. Alie 
Noord, Heleen van Til,  Femmy Busscher, Nienke Veenstra, br. Gertjan Hakkaart. 
 
Zr. Nynke Dijkstra en br. Gertjan Hakkaart zullen naar het kopieerapparaat 
kijken; de kwaliteit van de kopieën is momenteel niet goed.  
 
Sjoukje Benedictus 
Notulist 
 
 
 
Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 7 mei 2015 
 
Br. Alex van 't Zand opent de vergadering. Zr. Jantien Groeneveld leest als 
inleiding een deel van het gedicht over Sientje Abram, geschreven door Guus 
Luijters. Hij schreef dit boek om kinderen die in de Tweede Wereldoorlog 
gedeporteerd zijn uit de anonimiteit te halen. 
 
We beginnen de vergadering met het bespreken van het concept-
jaarprogramma. Dit is door de beide predikanten in een werkoverleg gemaakt en 
aangeboden aan de kerkenraad. We hopen het in de vergadering van 23 juni 
definitief te maken. 
In het jaarprogramma zal ook de samenwerking met de regiogemeenten 
meegenomen moeten worden. Binnenkort zullen ook de leden van de Diaconie 
komen om te praten over de Diaconie.  
Ook wordt er gesproken over hoe de zondagschoolactiviteiten ingevuld moeten 
worden. De predikanten zullen dit met de leiding overleggen en bespreken. 
 
Het Waarderend Gemeente Opbouw komt aan de orde. Het is duidelijk dat er 
goede informatie naar de gemeente moet komen. Er zijn in het totaal twee 
voorbereidende bijeenkomsten geweest. Binnenkort is een derde bijeenkomst 
van de werkgroep gepland. 
In het meinummer van het gemeenteblad zal een artikel worden opgenomen  
met informatie over wat de plannen zijn en hoe het aangepakt gaat worden. 
Hierna zal in elk volgend gemeenteblad een stuk over de stand van zaken te 
lezen zijn. 
 
De doopdienst en toetreding in de Doopsgezinde Gemeente op 24 mei wordt 
besproken. Het ziet er naar uit dat 8 mensen gedoopt, belangstellend lid of lid 
gaan worden van onze Gemeente. De belijdenisavond zal plaats vinden op 
vrijdagavond 22 mei en iedereen die wil komen is welkom en kan zo luisteren 
naar de belijdenissen van de dopelingen. De uitnodiging komt in het 
Gemeenteblad en ook via de mail zal iedereen hierover worden geïnformeerd. 
 
Hierna volgen de mededelingen van de predikanten en de kerkenraadsleden. Er 
wordt teruggekoppeld uit het voorzittersoverleg Groningen/ Friesland en de 
Broederschapsraad. Er worden plannen gemaakt t.a.v. de jubilea van de 
Gemeenten Leer en Hamburg en er wordt een kerkenraadsvergadering 
voorbereid met de Gemeenten Mensingeweer en Assen. 
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De Open Monumentendag, 12 september dit jaar, is ook aan de orde geweest. Er 
zijn ideeën hoe we ons op deze dag kunnen presenteren. 
 
De kerkmeester heeft ons op de hoogte gebracht en toestemming gevraagd voor 
de aanpak van een aantal zaken die aangepast moeten worden, o.a. in de 
keuken. De goedkeuring wordt gegeven. 
 
Jantien Groeneveld, 
notulist 
 

Vakantie koster/beheerder 

Van vrijdag 22 mei tot en met zondag 31 mei ga ik met vakantie. De kerk is dan 
gesloten, behalve tijdens geplande diensten en activiteiten.  

Alléén voor dringende zaken, die niet tot maandag 1 juni kunnen wachten, kunt 
u contact opnemen met de kerkmeester Gertjan Hakkaart (tel. 050 526 6601) of 
met de vrijwillige hulpkoster Sietske Koopman (tel. 050 318 2897). 

De sleutel voor de zaterdagmiddagopenstelling is te verkrijgen bij Tiny Spanjer 
(tel. 050 577 6983). 

Hartelijke groeten,  
Nynke Dijkstra 
 
 
 
 
Afwezigheid Ds Geert Brüsewitz  
 
Van 3 tot en met 14 juni ben ik afwezig.  
In deze periode kunt u, mocht dat nodig zijn, contact opnemen met ds. Jacob 
Kikkert. 
 
Ds. Geert Brüsewitz  
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Ledenboek 

Op 24 mei a.s. mogen wij twee nieuwe 
belangstellenden begroeten: 

br. H.J. (Hendrik Jan) Woltersom,Hoofdweg 84, 
9966 VD Zuurdijk, tel. 0622931910, email: 
hj.woltersom@kkgkka.nl (wijk 32) 
Br. Woltersom is lid van de DG Eenrum. 

Vanwege een andere dienst waar hij aanwezig dient te zijn zal 
br. Woltersom later in een dienst welkom worden geheten. 

br. D. (Durk) Veenstra, Moesstraat 118, 
9741 AD Groningen, tel. 06 5555 1507   
email: durk_v@hotmail.com (wijk 25) 

Tiny Spanjer 
ledenadministratie 

Verslag trouwerij Onno en Sabrina

Op 7 april ben ik in het vliegtuig gestapt en in Winnipeg aangekomen, gelukkig 
hebben ze me binnen gelaten en ruim een jaar de tijd gegeven om al het verve-
lende papier werk te regelen voordat ze me weer naar huis sturen.  

Daarna hebben Sabrina en ik hard gewerkt om alle voorbereidingen voor onze 
grote dag te in orde te krijgen, zo veel mogelijk voordat mijn familie twee weken 
voor de bruiloft ook in Winnipeg aan zijn gekomen. Twee drukke weken van fa-
miliebezoek en vermaak, de laatste details voor onze dag en hier en daar een 
beetje tijd voor onszelf was het eindelijk zover. Heerlijk uitslapen en dan met 
mijn vader, moeder, broer en zus en een zooi tantes en vrienden geluncht en ons 
klaar gemaakt voor de trouwerij.  
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Ik stond voor in de kerk in mijn 
mooiste pak te wachten op mijn 
bruid. En daar kwam ze in een super 
mooie jurk, ik denk dat ik nog nooit 
zo’n mooie vrouw heb gezien. De 
kerkdienst duurde mij veel te lang 
maar uiteindelijk na blijkbaar maar 
een half uur wachten, mocht ik ja 
zeggen tegen mijn bruid en haar een 
mooie ring omdoen.  
 
 

 
Daarna was het tijd voor een groot feest we hebben heerlijk gegeten, gedanst, 
gepraat en spelletjes gespeeld. Er zijn prachtige speeches gehouden en toen ie-
dereen uitgefeest was zijn we moe en uitgeput naar ons huisje gebracht.  
 
Nu zijn we meneer en mevrouw de Graaf, uit Winnipeg. 
 
Broederlijke groet, 
Onno de Graaf 
 
 
 
Opbrengsten collectes periode 22 februari t/m 10 mei 
 
22 februari  Syrië             €   129,12 
1 maart  Jeugdwerk           €   144,35 
8 maart  Eirene            €     86,14 
15 maart  Hospice           €     71,61 
22 maart  Menno Simons Monument        €    107,25 
29 maart         AKC                    €    285,92 
5 april   Paraguay           €    139,12 
12 april  Reisfonds wereldcongres         €    104,52 
19 april  Behouden Huijs          €    164,20 
3 mei     Nepal            €    364,00   
10 mei  Wereldwerk           €    102,55 
 
Sietske Koopman, 
College van Collectanten 
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Dominees tussen Groningen en Parijs 
 
In een lang weekend van 1 tot 4 mei hebben Jacob en ik de tijd genomen om te 
zien en vooruit te kijken. In een statig Frans huis in de buitenwijken van Parijs, 
centrum van doopsgezind Frans leven, waar Jacob en Hotsche ooit de zorg voor 
Afrikaanse studenten hadden, tekenden zich de eerste contouren af van een 
nieuw programma: 'Geroepen om te leven'. Dit jaarthema van de ADS verbon-
den we met het proces van waardering als basis voor het bouwen aan onze ge-
meente. En we merkten hoe belangrijk het is om de tijd te nemen. Te luisteren 
naar elkaar, en te overwegen en in ons om te laten gaan. Geroepen worden... 
Daar is voor nodig de mogelijkheid om te horen, te luisteren, te ervaren. Maar er 
zit ook iets in van in beweging komen, onderweg gaan. Maar als je in beweging 
komt, kun je dan nog open staan voor wat er is, wat er op je afkomt? En leven? 
Impliceert dat ook geen ruimte? Want is leven niet divers? Als we iets levendig 
noemen klinkt er activiteit, energie, enthousiasme, levenskracht mee. Geroepen, 
betekent dat we ruimte laten om te horen, om te ontvangen.. En leven betekent 
bouwen aan enthousiasme.. Mooi was het om zo even helemaal weg te zijn, en 
de gastvrijheid van doopsgezinden in Parijs te ervaren. Het plaatst ook ons in de 
ruimte, in de verscheidenheid. En dat maakt zichtbaar hoezeer we mogen ont-
vangen en de rijkdom ervaren van wat we zijn, en wat God ons geeft..  
 
Vaak zijn we doende. Doenerige Dominees, doenerige gemeente, maar om te 
zoeken naar waar we heen gaan is rondkijken en ervaren van groot belang. Ver-
halen vertellen, elkaar laten zien en deelgenoot maken van onze inspiratie, en 
ons laten bemoedigen. Vanuit Parijs zijn we weer terug in Groningen, en we be-
reiden ons voor op de reis die we als gemeente met anderen om ons heen weer 
gaan maken in het komende seizoen. Samen onze roeping verstaan, samen le-
ven en dat ervaren..  
 
Ds. Geert Brüsewitz en Ds. Jacob Kikkert 
 
 
Verrassingstafel    Verrassingstafel     Verrassingstafel 
 
Op 12 april kwamen verscheidene zusters en broeders met kleine of wat grotere 
tassen de Mennozaal binnen.  
Op de tafels werd van alles uitgestald wat nog van nut kon zijn voor een van de 
mede gemeenteleden: boeken: thrillers en romans, CD's, DVD's, kaarsen, 
zelfgemaakte marmelade, zelfgemaakte kaarten, sjaaltjes, een bedtafeltje, 
dahliaknollen (keurig verpakt in een plasticzak), een adresboekje etc.  
Er ontstond een levendige ‘handel’, die 50,50 euro extra opbracht voor het 
collectedoel van die ochtend: het Reisfonds voor het Wereldcongres.  En …. bij 
wie zullen komende zomer al die dahlia's in bloei staan? Mogen we dan een 
fotootje in het gemeenteblad tegemoet zien? 
 
Na de zomervakantie zal er zeker een vervolg komen op deze eerste 
verrassingstafel. 
 
Romkje Veenstra 
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Verslag van de wijk Vinkhuizen 
 
Op 28 april kwamen we 's avonds bij elkaar bij zr. Jansje Osinga-Prins. Het on-
derwerp was ‘De zeven werken van Barmhartigheid’ , geschilderd door de mees-
ter van Alkmaar, rond 1500. Het was in opdracht van de gasthuisbroederschap 
van de Heilige Geest en bestemd voor de St. Laurenskerk in Alkmaar. Ds. Kikkert 
had mooi afgedrukte afbeeldingen ervan voor ieder van ons meegenomen. Zo 
konden we de taferelen goed bekijken en er met elkaar over praten. Het was een 
goede en interessante avond met dank aan ds. Kikkert voor de aansprekende 
uitleg!    
Tot slot bespraken we de laatste bijeenkomst t.w. ons uitstapje. 
Het is vastgesteld op dinsdagmiddag 16 juni waarbij we richting het Hogeland 
gaan. Met dank aan zr. Osinga voor haar gastvrije ontvangst keerden we weer 
huiswaarts.  
 
Margriet Oldenziel 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 24 mei, Pinksteren 
10.00 zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 
 
Zondag 31 mei 
10.00 Zr. H.P. Kieft-van der Sande  
10.00 Zondagsschool 
 
Zondag 7 juni 
10.00 Dienst in Eenrum, samen met 
Roden en ds. K. van der Werf 
Voor vraag en aanbod van vervoer: 
fam. Haadsma, 050-5348734 
 
Zondag 14 juni 
10.00 Ds. K. van der Werf 
10.00 Zondagsschool met afsluiting 
van het seizoen 
 
Zondag 21 juni 
10.15 Regionale Buitendag in Gieten 
Programma: zie elders in het blad 
Voor vraag en aanbod van vervoer: 
fam. Haadsma, 050-5348734 
 
Zondag 28 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 5 juli 
10.00 Ds. K. van der Werf 

Andere activiteiten 
 
Vrijdag 29 mei 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
nog in ’t Witte Kerkje 
 
Dinsdag 2 juni 
09.45 Themaochtend, ds. V.d. Werf 
14.00 Theedrinken voor thuisblijvers 
in de Mikkelhorst. 
19.45 Kerkenraad 

In de vakantie vervallen de meeste 
activiteiten. Maar wie contact wil, 
kan 2 juni op de Mikkelhorst gezellig 
komen theedrinken vanaf 14.00 uur. 
 
Woensdag 17 juni 
20.00 Bijbelkring met zr. Kieft 
 
Vrijdag 19 juni 
30+ Seizoensafsluiting 
 
Woensdag 24 juni 
19.30 Redactievergadering 
 
Vrijdag 26 juni 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 
nu weer in de Dorpskerk 
 
Van de leden 
 
Zr. H.A.L. Haaijer-Addinga gaat vlak 
bij haar dochter in Sappemeer wonen 
en heeft zich daarom afgemeld als 
belangstellende met dank voor alle 
aandacht vanuit de gemeente. 
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Nieuwsgierig?? 
 
Omdat we graag willen weten wat u van het gemeenteblad vindt en vooral waar-
over u in het blad wilt lezen, vragen we u de los bijgevoegde korte enquête in te 
vullen.  
Het doel is een zo goed mogelijk gemeenteblad te maken dat aansluit op de 
wensen van de leden van onze gemeenten. 
 
U kunt de ingevulde enquête in de daarvoor klaarstaande doos in één van beide 
kerkgebouwen doen, of de enquête opsturen naar één van de adressen die op 
het enquêteformulier staan vermeld. 
 
Namens de opstellers van de enquête, 
Alex van ’t Zand, duo-voorzitter Kerkenraad DG Groningen 
 
 
 
 
Voorjaarsledenvergadering 23 april 2015 
 
De voorzitter, zr. Salomons, heet de 24 aanwezigen van harte welkom en vraagt 
hun de vergadering te beginnen met het zingen van lied 807 uit het nieuwe lied-
boek. De notulen van de najaarsledenvergadering van 20 november 2014, het 
jaarverslag 2014 van de gemeente en het jaarverslag van de predikant worden 
goedgekeurd.  
Zr. J.C. de Vries-Durksz wordt met algemene stemmen benoemd als kerken-
raadslid. We zijn blij dat er weer een kerkenraadslid bij is gekomen. 
 

Voorafgaande aan de toelichting op de jaarrekening , schetst br. Nienhuis de rol 
van de financiële commissie en de controlecommissie waardoor de controle op de 
financiën wordt vergroot. In GDS-verband is hierover een cursus gegeven door 
Jethro (n.a.v. fraude in kerkelijke boekhoudingen). De handleiding, waarin opge-
nomen een 10-tal regels, is aan controle commissie ter hand gesteld ter voorbe-
reiding op de controle van de boeken. Zo kregen ze het volledige financiële over-
zicht thuisgestuurd, waardoor ze vragen over de boekhouding al voor het contro-
lebezoek konden verzamelen. De leden van de financiële commissie kunnen on-
line de rekeningen bekijken en zien zo wat de administrateur heeft gedaan. Dan 
volgt de toelichting op de jaarrekening 2014 en worden vragen daarover beant-
woord. 
  
Br. Christians doet verslag van de controle van de boekhouding. Hij complimen-
teert de administrateur voor zijn zorgvuldige werk en stelt voor de jaarrekening 
2014 vast te stellen en de administrateur decharge te verlenen, wat alle aanwe-
zigen met applaus doen. Ook de boeken van het Jeugdfonds zijn in orde bevon-
den.  
 

De Vreehof is verhuurd tot 1 januari 2016. De vergadering stemt in met het 
voorstel een ‘commissie Vreehof’ in te stellen die zich buigt over de toekomst-
mogelijkheden van de Vreehof, in zo breed mogelijke zin. De broeders G. Christi-
ans, S. Koorn en F. Riepma zijn bereid deze opdracht uit te voeren. Zij zullen 
rapporteren in de najaarsledenvergadering. 
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Na de pauze leidt br. Nienhuis het agendapunt ‘Het bestaansrecht van de ge-
meente’ in. Hij refereert aan de verschillende preken waar aan de orde kwam: 
Waar sta je als gemeente? In de preek van ds. Hoekema met als thema ‘Waar 
ben je gemeente’  onderscheidde hij drie functies: onderricht, verkondiging en 
genezing (=dienen). (Een link naar de preek is te vinden op het preekrooster van 
onze website bij 22 februari 2015.) Onderricht, omzien naar elkaar en vrijwilli-
gerswerk (b.v. oud papier inzamelen) worden gedaan. Maar waar staan we als 
gemeente in de samenleving als het om de verkondiging gaat? Wat hebben wij 
de wereld te bieden? Waar sta je voor als gemeente; hoe geef je dat vorm op 
het grensvlak van gemeente en wereld?  
 
Themabijeenkomsten, Open avonden, Schoorl, Vrijzinnig leerhuis, Doopsgezinde 
kampen, regionaal jeugdwerk worden genoemd als plaatsen waar wat gebeurt. 
Ze inspireren, het zijn kansen om ook mensen van buiten trekken. Vaak betreft 
het groepen leeftijdsgenoten. Hoe vast zit je aan de gemeente, wat verwacht je 
ervan? Kan het anders? Moet het anders? Hoe? 
 

Het nieuwe gedachtenisboek ligt ter inzage. Dank aan br. en zr. Hazewinkel die 
het eerste boek (geschonken door ds. Bruggen bij haar afscheid) steeds hebben 
bijgehouden.  
Na de rondvraag sluiten we de avond af met het zingen van lied 806. 
 
Mads Haadsma 
 
 
 
Bevrijding - bezinning? 
 
We hebben 5 mei jl. voor de 70e keer de bevrijding gevierd. Bevrijding, wat roept 
dat allemaal wel niet op. 
Voor de ouderen onder ons is bevrijding onlosmakelijk verbonden met het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Zo sterk leven die gevoelens, dat we nog steeds 
spreken van vóór en na de oorlog. 
Bevrijding geeft een gevoel van opluchting, ergens van verlost zijn. Dat kan in 
algemene zin, zoals na het einde van een oorlog.  

 
Maar het kan ook persoonlijk zijn. Wat kun je 
tegen een examen opzien en dan het heerlijke 
bevrijdende gevoel hebben van geslaagd te zijn 
ná die tijd. 
 
 

Die gevoelens kun je ook hebben als je genezen bent van een ernstige ziekte. Je 
kunt ook een bevrijdend gevoel hebben als een uitzichtloze situatie tot een 
oplossing is gekomen. 
 
Maar brengt bevrijding ook bezinning met zich mee? 
Ja zeker, na bevrijding komt vaak het relativeren: waar heb ik me ooit zo druk 
over gemaakt, zo belangrijk was het toch helemaal niet. Bevrijding geeft ook 
gevoelens van dankbaarheid, maar voor hoe lang? We hebben zo gauw weer de 
neiging de draad van voorheen op te pakken. 
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In tijden van nood zitten de kerken vol. Maar als de nood gelenigd is en alles 
weer naar wens verloopt, dan hebben we die steun niet meer zo nodig. Het is 
mede één van de oorzaken van de ontkerkelijking. 
 
Bevrijding, geen overheersing meer, kunnen gaan en staan waar we willen, onze 
mening mogen en kunnen geven. Wij ervaren dit als iets vanzelfsprekends, maar 
we mogen ons best wel bezinnen dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is 
gezien de zeer vele conflicten die er in de wereld zijn. Pas als die ooit opgelost 
zijn kunnen we in vrede met elkaar leven, een vrede die eigenlijk voor iedereen  
vanzelfsprekend zou moeten zijn en waar een ieder ook recht op heeft. Vrede is 
zo broos, we moeten het goed bewaken. 
 
In de marmeren herdenkingsplaat aan de buitenmuur van het Joodse schooltje in 
Leek staat gegraveerd:  

 
‘Totdat de Vertrooster komt die de vrede verkondigt’ 
 
Zie hoe wijd zijn land is, hoe hoog zijn hemel, hoe dichtbij het ruisen van 
de geweldige zee. In deze gewesten zijn vrede en vrijheid groot geworden. 
Zij zijn de vruchten van geestelijke zuiverheid, eerlijk denken, 
naastenliefde en geloof. 
Bedenk dat hetgeen gisteren bedreigd werd, heden en morgen opnieuw in 
gevaar kan komen. Bescherm het en wees waakzaam. 
Tot zolang moge het pad dat tot deze stille plek leidt begaanbaar blijven 
voor de voeten van allen die zich bezinnen op de waarde van vrijheid en 
gerechtigheid. Daartoe helpe ons God. 
 
H.M. Van Randwijk 
Tekst uitgehouwen in graniet. 
Erebegraafplaats Bloemendaal. 

 
Loek Huizinga 
 
 
 

Open Avond in Haren 
 
Op 16 april heeft Prof. Piet Visser op de open avond van de Doopsgezinde Ge-
meente Haren de aanwezigen meegenomen naar de hervormingstijd. 
Rond het thema: ‘Opstandigheid, de moed om anders te denken en te doen’  
kwam uiteraard de reformatie ter sprake. Visser maakte een onderscheid tussen 
Magisterial reformation en Radical reformation. 
 
De eerste, de Magisterial reformation is de reformatie die de maatschappelijke 
orde in wezen in stand hield, met name de band van kerk en overheid. Luther en 
later Calvijn leunden op de overheden die hen steunden. Dat gold ook voor 
Zwingli in Zürich. 
Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe ideeën door hen werden ontwikkeld, 
maar deze ideeën golden toch vooral theologische kwesties, rond avondmaal, de 
aflaat, maar zeker niet de doop. 
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De kinderdoop was van het grootste belang om er voor te zorgen dat alle bur-
gers van het land ook de band met de kek hielden. Zo bleef de samenhang van 
kerk en staat in stand. Dan kon je over het avondmaal best wel van mening ver-
schillen en kon Zwingli in de vastentijd als protest varkensworst eten. En zo kon 
ook het celibaat ter discussie gesteld worden. 
Terwijl op het vaste land van Europa de reformatie vanuit de burgers kwam, of 
uit de kerk zelf en de overheden dat om eigen overwegingen steunden, was het 
in Engeland de koning die  zich losmaakte van de Rooms Katholieke kerk. En dat 
ook alleen maar omdat hij wilde scheiden en hertrouwen. Maar ook om Engeland 
wat losser te maken van het heilige Roomse Rijk. En om alle bezittingen van die 
kerk tot staatseigendom te maken. 
 
Inhoudelijk ging het Luther om de drie sola’s: sola gratia, sola fide, sola scriptu-
ra. Dat was al een tegenstelling met de R.K. Kerk waar de leer en de traditie de 
belangrijkste pijlers waren voor de kerk. 
Luther propageerde ook het algemeen priesterschap der gelovigen als tegenstel-
ling tegen de bijzondere positie van de door God gewijde priesters in de R.K. 
kerk. En hij vond dat niet de kerk de macht heeft om het heil aan de mensen te 
geven, maar alleen God. En dan krijgen sacramenten en de apostolische succes-
sie een andere betekenis en verliezen hun ‘almachtigheid’. 
 
Die eenheid tussen kerk en staat was door Keizer Constantijn al vastgesteld (4e 
eeuw na Christus). Elk had zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wel in geza-
menlijkheid. In de Middeleeuwen werd het mogelijk om kritiek te hebben op de 
kerk. In kunst en wetenschap uit zich deze kritiek (Dürer, Erasmus) maar ook 
daarin bleef de juiste verhouding van kerk en staat overeind. Er zijn natuurlijk de 
nodige ontwikkelingen: de steden komen op en dus een ander type burger dan 
de adel en de geestelijkheid. Er ontstaan een humanistisch denken, waarin de 
mens centraler kwam te staan. 
 
En dan komt er een Radicale Reformatie op gang die afstand neemt van de vaste 
verhouding tussen Kerk en staat. De volwassen doop, het verbond om de eed te 
zweren en de afwijzing van het zwaard, het teken van macht en de volmacht te 
doden, maakten de dopers tot outcastst in de toenmalige samenleving. 
Deze radicale reformatie werd bijna te niet gedaan door het Münsterse drama, 
waar vanuit een extatisch geloof in het aanbreken van de eindtijd door Jan van 
Leiden wél gegrepen werd naar de macht, naar het zwaard en waar gehoor-
zaamheid geëist werd van de burgers. Terwijl alleen gehoorzaamheid aan God 
kon worden gevraagd. Maar Jan van Leiden zag zichzelf als Christus, als God. 
Het leidde tot vervolging van de dopersen, anabaptisten, münstersen of hoe ze 
ook genoemd werden. In Zwitserland het langst tot in de 17-de eeuw. 
 
Aan Menno Simons in 1536 de vraag om na dit drama en enkele andere doperse 
‘uitspattingen’ de radicale reformatie vorm te geven. En hij had te moed om an-
ders te denken en te doen, maar wel vanuit een weerloze houding. 
Piet Visser nam de aanwezigen op deze wijze mee in tocht door een bijzonder 
stuk van de geschiedenis, die niet alleen betekenis had voor de Doopsgezinden, 
maar het hele denken over de verhouding Kerk en Staat in beweging bracht. 
 
Gabe Hoekema (soms in eigen woorden) 
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Zusterkring, 13 april 2015 
 
We waren met 17 zusters en Gerbrig kwam nog even terug op de studiedag van 
de LFDZ 17 maart j.l. in Buitenpost. Daar was het thema: Moet of mag ik zorgen 
voor mijn naaste? Een bijzondere dag met ongeveer 40 zusters uit verschillende  
plaatsen uit het noorden. Het gedicht van Tineke Torensma:”Ik maak me zorgen 
over de zorg” las Gerbrig nu ook.  
 
Maar ze opende met een hartelijk welkom, vooral in het bijzonder deze middag, 
de heer Anne van der Zijpp. Na een lied, nog wat mededelingen en de thee, was 
het woord aan onze gast.  
Hij nam ons mee naar de natuur rond o.a. Drentse Aa en Hunze en in de buurt 
van Eelde/Paterswolde. Want daar fotografeerde hij met heel veel geduld, vooral 
vele (weide-)vogels. Ook vrij zeldzame en mede door goede apparatuur van heel 
dichtbij! Prachtige opnames zoals je zelden ziet. We waren verrast dat in onze 
naaste omgeving zoveel bijzondere vogels te zien zijn. Met gedegen kennis en 
veel liefde en aandacht vastgelegd. We hebben ervan genoten!  
 
De heer Van der Zijpp werd heel hartelijk bedankt voor deze mooie presentatie. 
Gerbrig eindigde met nog een gedicht van Tineke Torensma: Zorgeloos dromen. 
Een slotlied, en daarna voor allen wel thuis. Tot 13 mei, dan treffen we elkaar in 
Sassenhein, voor alweer de afsluiting van dit seizoen. 
 
Op dinsdag 2 juni a.s. vanaf 14.00 uur is er weer een theemiddag gepland in de 
Mikkelhorst te Haren voor alle gemeenteleden. 
Ieder van harte welkom! 
 
Ria Dijkman-Leutscher 
     
 
Adoptieprogramma 
 
Over de maand april ontvingen we uit de thermometer een bedrag van €  49,60. 
Voor het tarief basispakket werd een bedrag van € 4,35 ingehouden over de 
maanden  januari  t/m maart. De totaalstand is hiermee gekomen op  € 542,35. 
 
L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
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Uitnodiging GDS-buitendag op 21 juni 2015 
voor de Doopsgezinde gemeenten in Groningen en Drenthe 
 
Hierbij nodigen wij u allen van harte uit voor de viering van onze gezamenlijke 
buitendag op 21 juni. Een mooie gelegenheid om elkaar regio-breed te ontmoe-
ten. We zijn dan te gast in de prachtige accommodatie van br. Dick Verbrugge, 
Veenhof 8, 9461 TG Gieten. Tel. 0592-264009.  
We beginnen om 10.15 met een kopje koffie. Uiterlijk 14.00 kan ieder weer 
huiswaarts keren. 
 
Het voorlopige programma voor deze dag is als volgt: 
–          10:15 uur welkom met een kopje koffie / thee én wat erbij 
–          10.30 uur inhoudelijk programma met daarin de gezamenlijke viering, 
-        11.30 uur   is er een korte pauze met koffie/thee 
–          12.30 uur uitgebreide lunchbuffet 
–          13.30 uur gezamenlijke afsluiting 
–          Kinderen zijn van harte welkom…! 
 
De kosten voor deze dag zijn € 5.00 p.p. Gaat u mee? We gaan ervan uit dat 
waar nodig vervoer in uw gemeente geregeld kan worden, eventueel door met 
elkaar mee te rijden.  
Graag opgeven bij de contactpersoon van eigen gemeente vóór 14 juni a.s. Dat 
geldt mogelijk ook als u vervoer nodig heeft.  Lastminute opgaven graag via mij. 
Telefoonnummer  050-5073195  of mobiel  06-51516030.  
E-mailadres jhkikkert@doopsgezind.nl 
 
ds. Jacob H Kikkert 
 
Hoe komt u in de Veenhof 8 te Gieten? 
Komende vanuit de richting Emmen (N34) 
 ▪Op de N34 afslag "Gasselte" nemen 
 ▪"Gasselte" aanhouden 
 ▪Na ongeveer 1 km. rotonde rechtdoor 
 ▪1e weg links (Kostvlies) 
 ▪Na ongeveer 2 km. Einde weg rechts 
 ▪2e weg links 
 ▪Eindbestemming Veenhof 8 
 
Komende vanuit de richting Assen (N33) 
 ▪Rotonde Gieten richting Emmen volgen (N34) 
 ▪Doorrijden op N34 tot afslag "Gasselte" 
 ▪"Gasselte" aanhouden 
 ▪Na ongeveer 1 km. rotonde rechtdoor 
 ▪1e weg links (Kostvlies) 
 ▪Na ongeveer 2 km. Einde weg rechts 
 ▪2e weg links 
 ▪Eindbestemming Veenhof 8 
 
Komende vanuit de richting Groningen (N34) 
 ▪Rotonde Gieten richting Emmen volgen (N34) 
 ▪Doorrijden op N34 tot afslag "Gasselte" 
 ▪"Gasselte" aanhouden 
 ▪Na ongeveer 1 km. rotonde rechtdoor 
 ▪1e weg links (Kostvlies) 
 ▪Na ongeveer 2 km. Einde weg rechts 
 ▪2e weg links 
 ▪Eindbestemming Veenhof 8 
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Excursie naar de overzichtstentoonstelling  
H.N. Werkman – zondag 7 juni a.s. 
 
Op 10 april, precies 70 jaar na zijn overlijden, vond in het Groninger Museum de 
officiële opening plaats van de  overzichtstentoonstelling getiteld H.N. Werkman 
(1882-1945) Leven en Werk.  
H.N. Werkman, de bekende Groninger Ploeg schilder, werd kort voor het einde 
van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd gefusilleerd. Waarom hij in-
dertijd is doodgeschoten is nooit duidelijk geworden. Pas na zijn dood kreeg hij 
internationaal bekendheid. 
Te zien zijn de overbekende druksels, schilderijen, experimenteel drukwerk en 
bijzondere publicaties uit de oorlog. Naast zijn werk zijn er ook brieven, portret-
ten, familiedrukwerk en foto’s te zien. Zijn handpers is ook op de tentoonstelling 
aanwezig. 
 
Bij de expositie is ook een boek onder dezelfde naam verschenen: H.N. Werkman 
(1882-1945) leven en werk. Het is een rijk geïllustreerd boek waarin tien auteurs 
het levensverhaal van Werkman opgetekend hebben. Het voorwoord is geschre-
ven door Prof. dr. Henk van Os.  In 2015 wordt naast de tentoonstelling en het 
boek ook een groot aantal activiteiten georganiseerd. Dit zal op verschillende 
locaties in stad en provincie plaatsvinden. Met dans, muziek en theater en in le-
zingen en publicaties wordt H.N. Werkman als een belangrijke en nog steeds in-
spirerende kunstenaar belicht. 

 

 

Excursie Binnen de Remonstrantse gemeente ontstond het idee om met de ge-
meente de tentoonstelling te bezoeken na kerktijd. En omdat we ook al geza-
menlijk tijdens ons DoRecafé Ruud Bartlema ontvingen die ons invoerde in een 
deel van het werk van deze Groningse drukker, leek het een mooi idee dit samen 
te doen. Besloten is om op zondag 7 juni na kerktijd gezamenlijk met de 
Remonstranten de tentoonstelling te bezoeken. Er wordt dan voor ons  een 
inleiding verzorgd en een rondleiding. 
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Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Verzamelen na de dienst in de Remonstrantse kerk, waar we na het gezamenlijk 
koffiedrinken tot ongeveer 12.15 uur gelegenheid hebben om een boterhamme-
tje te eten. Dit boterhammetje moet u zelf even meenemen.  
De dienst in de Doopsgezinde kerk begint een half uur eerder, dus na afloop is er 
alle tijd om vanaf 11.30 richting de Coehoornsingel te lopen.  
Tussen 12.15 en 12.30 lopen wij richting museum waar om 12.45 een inleiding 
zal plaatsvinden. U dient daar zelf een kaartje te kopen aan de kassa. We 
verzamelen voor de inleiding om 12.45 uur in de hal beneden. 
 
Na ongeveer een half uur inleiding over het leven en werk van deze bekende 
ploegschilder en graficus, gaan we naar de tentoonstelling waar ook een half uur 
durende rondleiding zal zijn.   
Hierna bent u vrij om net zo lang in het museum te blijven als u zelf wilt. Het 
museum sluit om 17.00 uur.  
 
Opgave voor deze excursie graag zo spoedig mogelijk tot uiterlijk 31 mei bij 
Anja van Dam van het kerkelijk bureau.  
Telefonisch bereikbaar op vrijdag van 9.30 tot 14.00 uur: 050-3130771 of via e-
mail: remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl  

 



 

 

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.  
Een gift bestemd voor de Doperse Dis 
kan worden overgemaakt op bankreke-
ning NL89TRIO019774002 o.v.v. Diaco-
naal Fonds DGG te 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 
 
 
 
 
 

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 1 juli2015. Kopij (alléén als Word-
document en b.v.k. in Verdana, pt. 11) 
inleveren vóór24 juni 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  
 
 
 
Lay-out 
Ellen van Drooge  
  

Druk / verspreiding 
Oude Boteringestr. 
33, Groningen 
 

 


