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Alles is anders 

door Kalle Brüsewitz 
 

Voor me ligt het verleden en achter me de toekomst. 
 

Al van jongs af aan heb ik een probleem met de wereld om me heen. Ik zie din-
gen anders dan anderen. Ik geef dingen net een eigen waarheid mee. Ik vroeg 
me jaren geleden al af waarom ik eigenlijk naar school toe moest? Dingen leren, 

studeren, werken, een vrouw en kindertjes en een hond. Vervolgens moet je een 
auto, met pensioen, oppas zijn voor de kleinkinderen en dan vitaal oud worden 

om vervolgens rustig dood te gaan. Wat nou als dat je allemaal niet gelukkig 
maakt? Wat als je liever in je nakie wil schilderen op een rots in Ierland? Waar-

om kan dat niet? 
 
Toen werd het 2002. Een avond in Boedapest die alles voor me veranderde. Het 

was laat. De lucht gaf aan dat het bedtijd was, maar de stad dacht hier duidelijk 
anders over. Het was uitgestorven op de trappen. Boven was het donker, maar 

prachtig. Ik keek uit over verleden en heden, over de rivier zonder einde en be-
gin, alsof het altijd zo zou zijn. De lichtjes van de stad als bewijs dat er nog iets 
leefde daar beneden. Ik bleef minuten lang staan kijken. De wereld leek stil te 

staan. Imre Nagy waakte over de stad en over mij en zag dat het goed was. Ik 
keek wat rond en hoorde een geluid in de duisternis. Ik liep om Imre Nagy heen 

en zag hem zitten, aan de donkere kant van de stad. Een man met een gitaar. Ik 
keek naar hem en het was niet zijn spel wat me bijzonder opviel, maar het was 
de hele situatie. Hij speelde zichzelf in tranen. Ik kwam dichterbij en toen hij me 

zag stopte hij even, dacht na en gaf antwoord op een ongestelde vraag: ‘Als het 
donker wordt ga ik liedjes spelen, om het licht te maken; en dat lukt, als je maar 

volhoudt. Het is immers nooit zo donker dat je het niet licht kan spelen.’ 
 
Het verhaal raakte me omdat het gaat over iemand die de dingen totaal anders 

ziet dan anderen. Het is een verhaal over iemand die geen genoegen neemt met 
de normale kijk op de dingen. 

Het is net als de indianen die toekomst en verleden omdraaien. Volgens hen ligt 
het verleden voor ons en de toekomst achter ons. Het verleden is al geweest en 
kun je dus zien. Daarom ligt het verleden voor je. De toekomst daarentegen is 

verborgen en onbekend. Daarom ligt hij achter je. 
 

Sindsdien zijn er zoveel dingen die me erop wijzen dat alles anders is. Sinds een 
paar jaar kijk ik heel anders naar beweging. Ik heb geleerd dat kijken zo veel 
meer is dat je ogen op iets richten. En dat komt door de duif. Kunstfilosoof Ro-

nald Hünneman wees me erop. De duif draait alles om. Wat doet een duif? En 
vooral: waarom doet hij het? 

Een duif schokt met z'n hoofd van voor naar achter. Daarmee ziet hij diepte. 
Denkt u daar maar eens over na. Ik dacht altijd dat wij beweging zagen door de 
kijken. Je ogen richten zich en zien beweging.  Maar dat is fundamenteel onjuist. 

We zie geen beweging door te kijken maar we kijken door te bewegen. Net als 
een duif. De wereld veranderd erdoor. Alles is nu anders.  
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Om te laten zien dat niet alles wat u ziet is wat u denkt te zien ziet u hieronder 

twee plaatjes. Kijk goed naar beide plaatjes en bedenk wat u ziet.  
 

 
 
Kijk goed naar de beide plaatjes en bedenk wat u ziet. 
 

De eerste foto is een foto uit Lagos, Nigeria. Je ziet een vrouw en een auto met 
een jerrycan op het dak. Dit is vast ook wat u uit de foto haalde. Als ik u nou 

vertel dat deze auto te koop staat en dat iedereen in Lagos dat weet. Laat deze 
foto aan een Nigeriaan zien en hij of zij zou gelijk zeggen: "Ik zie een auto die te 
koop is". In Nigeria is het algemeen bekend dat een jerrycan op een auto bete-

kent dat deze auto te koop is. De tweede foto werkt net zo. Een Nederlander 
herkent het tafereel op de foto vrijwel gelijk als een verjaardagsfeest. Dezelfde 

Nigeriaan van de eerste foto ziet dat natuurlijk niet. Wat je eigenlijk ziet is een 
aantal mensen in een kring met allemaal hapjes op een tafel, wat wij in Neder-
land herkennen als een verjaardagsfeest. 

 
Dat wat je ziet is cultuurgebonden en gebonden aan connotatie. Dit zijn associa-

ties die je hebt bij bepaalde dingen die je kent. Wat je ziet is dus wat anders dan 
wat er echt te zien is. Dit geldt voor alles. Niets is per se wat het lijkt. Ik kan me 
voorstellen dat mensen die van zekerheden houden  niet erg gelukkig worden 

van mijn verhaal. Maar mijn boodschap is niet alleen maar dat niets is wat het 
lijkt. Ik wil ook niet zeggen dat we niks moeten vertrouwen en geloven. Je hebt 

zelfs gezamenlijke afspraken nodig om te kunnen functioneren in de maatschap-
pij. Ik wil alleen maar zeggen dat er meer is, dat het leven rijker is en dat als u 
iets onverhoopt anders ziet dan een ander, dat dat een opening is naar een mooi 

gesprek. Het bevrijd. Doet het bij mij in ieder geval wel.  
 

Het is nooit zo donker dat je het niet licht kan spelen. Met de toekomst achter 
me en voor me het verleden. Denk daar maar aan als u mensen ontmoet die an-

ders kijken en denken dan u. Alles kan anders zijn. Vertrouw op je zelf en ande-
ren. Kijk en zie wat u echt ziet. 
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Hij komt, hij komt…….! 

Advent 
 
Inderdaad: “Hij komt, hij komt de goede Sint”, zegt dit bekende liedje over de 

goedheiligman. Ondanks alle discussie over Zwarte Piet  is de intocht dit jaar 
toch maar weer geslaagd in Gouda.  
Met de stoomboot zette deze heilige, (getooid met mijter, staf en tabberd)  voet 

aan wal. Maar voor hoe lang nog?   
 

Want ongetwijfeld zullen er mensen zijn die zich storen aan de attributen van 
Sinterklaas: met name aan het kruis op zijn mijter en zijn tabberd. Ongewild 
word je dit christelijke symbool opgedrongen. Ongelovigen of  gelovigen van een 

andere religies hebben  geen boodschap aan dit kruis. Dus zal het wel niet lang 
meer duren of deze zaak zal voor een commissie van gelijke behandeling komen 

voor een uitspraak of het kruis nu wél of niet op de mijter en de tabberd mag. 
Waar een mens zich druk over kan maken!!!!! 

 
Als het kruis verdwijnt van de kleding van Sinterklaas dan moet je ook de naam 
“Sint” verwijderen. Want het woord “Sint” betekent  ‘heilig’. Nicolaas heeft het 

predicaat ‘Sint’ gekregen omdat hij goede dingen heeft gedaan vanuit zijn geloof 
in navolging van Jezus. Dat begrip ‘Sint’ geeft juist aan dat Nicolaas dat gedaan 

heeft vanuit zijn geloof. Net zoals al die andere ‘Sinten’ als Sint Maarten, Sint 
Joris, Sint Elizabeth en Sint Jacob mensen waren,  die vanuit hun geloof goede 
dingen hebben gedaan. Als je echt consequent wilt zijn om het kruis van de kle-

ding van Sinterklaas te verwijderen, dan moet je ook alle plaatsnamen die met 
‘Sint’ beginnen, afschaffen. Want ook dat is aanstootgevend voor een niet gelo-

vige. Je zult maar in Sint Annaparochie wonen!!!! 
 
Zonder het kruis is Nicolaas een lege huls. Nicolaas wil ook een voorbeeld zijn 

voor de mens. Dat je dingen met elkaar deelt! En je kunt Nicolaas ook zien als 
de mens van de adventstijd!  

Als Sint Nicolaas op 6 december weer verdwijnt  is het wachten op de mens door 
wie Nicolaas geïnspireerd was. Deze mens is niet geïnteresseerd in grote ca-
deaus, maar  wel in een wereld die gebaseerd is op ‘Vrede op aarde in de men-

sen een welbehagen’. En het wachten is op zijn komst: Hij komt, hij komt……..de 
Vredevorst.  De profeet Jesaja wist het al!  

 
Ds. Kl. v.d. Werf 
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Kerkdiensten en  

Activiteiten 

 

Donderdag 20 november 

14.30 uur   Bijeenkomst  
Wijk Paterswoldseweg 

19.30 uur  Najaarsleden- 
vergadering 

Zaterdag 22 november 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk  
14.00-16.00 uur Mennoknitting 

 
Zondag 23 november 
10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 

Laatste zondag kerkelijk jaar 
18.00-20.00 uur Het evangelie van 

            ……?  Jongerenprogramma 
 
Maandag 24 november 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  25 november 

19.30 uur  Bijeenkomst wijk 
                Vinkhuizen 

Woensdag 26 november 
19.30 uur  Bijeenkomst wijk 
                Paddepoel/Selwerd 

Donderdag 27 november 
20.00 uur  Broederkring 

Vrijdag 28 november 
18.00 uur  Pizza’s,Bijbel en Bier 
Zaterdag 29 november 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 30 november 1e Advent 
10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur  Kiezels en Keien 

 
Maandag 1 december 

19.30 uur  Doopsgezind koor 
Dinsdag  2 december 
10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 
Zaterdag 6 december 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag 7 december 2e Advent 

10.00 uur  ds. G.J. Brüsewitz 
 

Maandag 8 december 
19.30 uur  Doopsgezind koor 
 

 

 
 

 
 
 

Dinsdag  9 december 
18.00 uur  Mennomaaltijd 

19.45-21.30  uur Natafelen- 
Gesprekskring over zin, 

geloof en praktisch han-
delen 

Woensdag 10 december  

Redactievergadering 
Vrijdag 12 december 

18.00 uur  Pizza’s, Bijbel en Bier 
Zaterdag 13 december 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  
Zondag 14 december 3e Advent 

10.00 uur  Ds. G.J. Brüsewitz 
10.00 uur  Kiezels en Keien 
 

Maandag 15 december 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 16 december 
17.45 uur  Doperse Dis 
Woensdag 17 december 

18.00 uur  Adventsviering 
Zaterdag 20 december 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 
Zondag 21 december 4e Advent 

16.00 uur  Kinderkerstfeest 
                  Ds. G.J. Brüsewitz 

 
Maandag 22 december 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

 
Donderdag 25 december   

Eerste Kerstdag 10.00 uur 
Ds. J.H. Kikkert m.m.v. 
Doopsgezind koor 

 
Zondag 28 december 

10.30 uur Ds. L. Lijzen  
Oecumenische dienst 

bij de Remonstrantse gemeente 
 
Woensdag 31 december 

Oudjaarsdienst 
17.00 uur Ds. G.J. Brüsewitz 
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Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidzondag 
 
Zondag 23 november 2014 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de kalen-

der van feesten en bijzondere dagen in de christelijke kerk. Die laatste zondag 
draagt ook wel de naam ‘Eeuwigheidszondag’. Dat is niet echt een kerkelijk 

feest, maar wel een goed moment om stil te staan bij de vergankelijkheid van 
het leven. Leven, liefde en eeuwigheid worden 

gevierd, terwijl we ons bewust zijn van eindig-
heid en de alomtegenwoordige macht van de 
dood.  

 
Op Eeuwigheidszondag gedenken we onze 

overledenen, in het bijzonder degenen uit ons 
midden die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
We noemen de namen van hen die in het afge-

lopen jaar zijn overleden, en er wordt in de 
dienst een kaars aangestoken als teken dat we 

ons blijvend met hen verbonden voelen. We 
zeggen daarmee dat een toekomst niet denkbaar is zonder deze dierbaren die in 
gedachten, in liefde, in herinnering met ons mee gaan.  

 
Voorts wordt ieder in de gelegenheid gesteld om een kaars aan te steken voor 

iemand die gemist wordt, hoe lang ook maar. Ook kan dan de naam genoemd 
worden bij het aansteken van de kaars. U wordt dan verzocht voorafgaand aan 
de viering deze naam in ons gebedenboek te schrijven dat bij de ingang van de 

kerk ligt. Zo vieren we in de gebrokenheid van ons bestaan  een moment van 
tederheid en dankbaarheid als wij op 23 november, Eeuwigheidszondag, al die 

namen noemen van hen die ons zijn voorgegaan. 
 

 
Hartelijke uitnodiging voor een communicatieve  
adventsavond !! 
 
Ooooch, verzuchtte iemand op Facebook, dat we toch maar een Kerst mogen 

hebben zonder mobieltjes, want dat staat een fijn feest in de weg!! Maar toen ik 
dat las dacht ik bij mezelf: Is Kerst niet juist het feest van de boodschap die ge-
bracht wordt? Met Gods eigen mobiel, de engel? Bij Maria, bij de herders, al-

les met Gods GSM (Gods Sacred Messengers, oftewel: Engelen) Immers, 
wat als Hij geen boodschap aan de wereld had gehad, aan ons? Wat als wij juist 

op die dagen geen boodschap hebben aan elkaar, voor elkaar?  
 
Daarom willen we een avond met prachtige boodschappen: Een tweet midden in 

de winternacht, een korte boodschap als kerst-SMS, een mooie foto, iets lekkers, 
alles wat de kerstboodschap doorgeeft aan anderen.  

 
Dus, op woensdag 17 december bent u, zijn jullie, allemaal van harte welkom op 
onze adventsavond in de kerkzaal. Het begint om 18 uur en eindigt uiterlijk om 

20.00 uur. Dat is iets later dan in het gemeenteblad om ook de werkers te kun-
nen laten komen.. 
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Neem allemaal iets lekkers mee voor minimaal 2 of 3 anderen: iets zelfge-
maakts, iets gekochts, maakt niet uit. Het mag hartig zijn, of zoet, zodat we een 
gezellige overvloed hebben...Misschien dat er ook wel iemand is die een pan erw-

tensoep wil maken of iets dergelijks.. 
 

En.... neem iets mee, wat voor u, voor jou verbonden is aan de boodschap van 
Kerst: een gedicht, een lied, een foto, een krantenknipsel, een kaart, een kerst-
bal, maakt niet uit.  

 
En als u niet kunt komen, mail het dan naar gjbrusewitz@gmail.com, of sms naar 

0654296082!! En, als er twee of drie mensen zijn, die willen helpen klaarzetten 
en voorbereiden, neem contact op! 
 

Tot op de 17e,  
ds. Jacob Kikkert en ds. Geert Brüsewitz   

 
 

 

Feestelijke ingebruikname nieuw kerkportaal 

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het nieuwe kerkportaal (zie het stuk 
hieronder), waarvan de deuren natuurlijk het meest in het oog springende resul-

taat zijn. Op zondag 7 december willen we het portaal graag officieel in gebruik 
nemen door er in de dienst bij stil te staan. De architecte die het geheel begeleid 

heeft, Hesther Buunk, en de leden van de beheerraad en onderhoudscommissie 
zullen hierbij aanwezig zijn. 
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Werk aan de kerk 
 
Vandaag konden we een eerste blik werpen op de nieuwe glazen deuren. Ze wa-

ren nog verpakt in plastic, dan kunnen stukadoor en schilder met het portaal aan 
de slag. Maar het is al goed te zien hoe mooi het gaat worden. Het is nog een 

verrassing hoe het er allemaal uit gaat zien. Maar zeker is wel dat iedereen zich 
nog meer welkom zal voelen in de kerk. Het dak kan na al het werk daarboven 
weer jaren mee. Maar die nieuwe deuren en een opgefrist portaal zijn een zicht-

baar resultaat waar we trots op kunnen zijn.  
 

 
 

We zijn er nog niet met het onderhoud van de kerk en de andere gebouwen aan 
de Oude Boteringestraat. In de keuken wordt binnenkort nieuwe apparatuur ge-

plaatst. En in de Diaconie komen nieuwe toiletten. Aan de buitenkant van Diaco-
nie en Weeshuis gaan we in het voorjaar weer aan de slag. Ook hier worden de 

daken waar nodig hersteld, de dakgoten en waterafvoer aangepakt. De schilder 
zal de panden flink onder handen nemen. In afwijking van eerdere berichten is er 
toch enige aardbevingsschade; vooral aan de binnenkant zijn er wat scheuren in 

het stucwerk. De NAM zal de schade vergoeden. Samen met de Monumenten-
wacht bekijken we hoe we dit gaan aanpakken. We houden u in volgende Ge-

meentebladen op de hoogte van vorderingen van het onderhoud aan onze ge-
bouwen. 
 

Pieter Westra, Secretaris Beheerraad 
 

 

Mennoknitting     
 
Op zaterdag 22 november, De Vermaning,  

Groningen, Oude Boteringestraat 33  
14:00 – 16:00  
 

Kun je breien, haken of punniken? Heb je nog een 
restje wol over? Dan horen we graag van je! We gaan 

gezamenlijk aan het werk om 80 wollen mutsen, 
sjaals of handschoenen te creëren, als kerstcadeau 
voor de bezoekers van de Doperse Dis. Doe je mee?  

 
De Doperse Dis is een maandelijkse gratis maaltijd 

voor dak- en thuislozen van de Doopsgezinde Gemeente Groningen.  

Voor meer informatie: email dopersedis@gmail.com of tel 0646 760 456 

mailto:dopersedis@gmail.com
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Dienst 2 november 2014 

 
In de dienst van zondag 2 november jl. ging ds. Dick van Veen uit Assen voor. 

Een bijzondere dienst die door de aanwezige leden en belangstellenden zeer 
werd gewaardeerd. 

 
Voor degenen die de overdenking willen nalezen is er naast de gebruikelijke CD 
ook de mogelijkheid de tekst op te vragen. Dit kan bij ondergetekende. 

 
Tiny Spanjer 

tin.spanjer@planet.nl 
050 5776983 
 

 
 

 

Bezinningsdag Kerkenraad 25 oktober 2014 
 
Afgelopen zaterdag 25 oktober 2014 kwamen de leden van de kerkenraad, met 

de predikanten, samen in Rietland voor een bezinningsdag. Het leek zinvol, ge-
zien de vele nieuwe leden van de kerkenraad, de hoofden eens bij elkaar te ste-

ken om te kijken hoe we met elkaar aan de slag willen in en voor de Doopsge-
zinde Gemeente Groningen. 
 

Het ochtenddeel werd voorbereid door ds Jacob Kikkert en het middagdeel is be-
geleid door ds Marion Bruggen. 

 
Als motto voor deze dag, maar ook voor onze  
komende samenwerking kwamen we tot:  

Een gezamenlijke trektocht.  
 

Voor deze tocht zullen we verbinding en verdieping 
nodig hebben en elkaar daar in weten vast te hou-
den. 

In het ochtenddeel zijn we bezig geweest met te kij-
ken wat voor persoon wij zijn en waar we staan in de 

kerkenraad, maar ook in de Gemeente, en waar we, als individuen met onze mo-
gelijkheden en onmogelijkheden, naar toe willen. Een aantal steekwoorden hier-
uit zijn: verbinden van de generaties, dialoog, goede communicatie, regionalise-

ring en geen ivoren toren willen zijn. 
In het middagdeel zijn we meer gaan kijken hoe we aan de slag kunnen en  naar 

wat wij nodig hebben. 
 
We hebben gesproken over de droom van de Gemeente en over de droom van 

de kerkenraad. Hierover zullen we in contact met de leden van de Gemeente ze-
ker in gesprek gaan. 

Gezien de kerkelijke situaties zullen we ook moeten nadenken en open moeten 
staan voor vernieuwingen en nieuwe vormen en niet alles krampachtig willen 

mailto:tin.spanjer@planet.nl
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vasthouden. Soms is het goed om naar de basis terug te gaan en het goede 

hieruit mee te nemen. We willen een vitale Gemeente blijven.  
Een Gemeente waar ruimte is voor: 

De ontmoeting met God, met elkaar en met de samenleving. 

Ondersteuning in wederkerigheid. Luisteren en zoeken.  
Begrip voor elkaar hebben 

Elkaar bemoedigen. 
Al met al een zinvolle dag! 
 

Jantien Groeneveld 
 

 
Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 4 november 
 

Als inleiding leest ds. Jacob Kikkert een (Duits) gedicht van Nellie Sachs (joodse 
dichteres) over Verlangen. Ds. Jacob Kikkert was afgelopen weekend Moderator 
bij een bijeenkomst van  Wereldwerk en de Duitse evenknie `Mennonitischen 

Hilfswerk`. Daar is gesproken over de vraag hoe je als geloofsgemeenschap hier, 
doopsgezinde broeders/zusters in andere delen van de wereld kunt ondersteunen 

zonder afhankelijkheid te creëren? Een belangrijk uitgangspunt: `Als je een schip 
wilt bouwen roep dan geen mannen bij elkaar om allerlei werkzaamheden te 
doen maar leer ze verlangen naar de eindeloze zee`. 

 
Deze vergadering zijn leden van de financiële commissie,  de beheerraad en de 

diaconie aanwezig om de begrotingen van 2015 te bespreken. De begroting van 
de diaconie is dezelfde als het voorgaand jaar.   
 

De begroting van het Beheerfonds is zorgelijk: Vanuit het kerkenfonds wordt een 
groot beroep op het Beheerfonds gedaan. En voor groot onderhoud, dat (nu) 

uitgevoerd wordt,  is veel geld nodig. Bij de inkomsten is een positief punt te 
melden: het Rusthuis wordt het hele jaar 2015 verhuurd.   

Bij de begroting van het kerkenfonds is het hoofdgeld begroot op hetzelfde 
bedrag als 2014. Dit is misschien wel wat optimistisch. De verhuur is een veel 
lagere post. Samen met de kerkmeester wordt gekeken of en hoe in 2015 

nieuwe inkomsten hieruit te genereren zijn. 
Op de najaarsledenvergadering van 20 november a.s. wordt over deze 

begrotingen nog meer informatie gegeven. 
 
Als vervolg op de presentatie (in de Voorjaarledenvergadering 2014) van de 

notitie `Bouwstenen voor de Toekomst` wordt het voorstel van het DB 
aangenomen om een extern bureau  opdracht te geven een onderzoek in te 

stellen naar de mogelijkheden binnen het beheerfonds én het kerkenfonds om de 
uitgaven te verminderen en/of de inkomsten te verhogen. Het doel hiervan is  
over enkele jaren (lees: 2017) een nagenoeg sluitende begroting te realiseren. 

Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook de bezittingen van de beheerraad in dit 
onderzoek worden betrokken. Belangrijk aandachtspunt is dat er uiteindelijk 

meerdere, realistische scenario’s worden uitgewerkt, die aan de 
ledenvergadering kunnen worden gepresenteerd.   
Ook dit punt zal in de komende najaarsledenvergadering verder worden 

toegelicht.  
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De bezinningsdag voor de KR van 25 oktober is voor ieder zeer waardevol 
geweest.  Er is o.a. aandacht besteed aan de methode Waarderend 
Gemeenteopbouw.  Ook hierover meer op de najaarsledenvergadering! 

 
Er is enige aardbeving schade aan kerk en andere panden. De NAM is 

ingeschakeld. 
En verder zal er volgend jaar een Grunneger Dainst worden gepland, zal het Ge-
meenteblad volgend jaar een gecombineerd juli/augustusnummer uitbrengen, 

hebben beide predikanten per maand een vrij weekend gepland en vormen zr. 
Femmy Busscher, br. Alex van`t Zand en ds. Jacob Kikkert de commissie die zich 

bezighoudt met de ontwikkelingen en het proces van de regiogemeenten. 
 
Sjoukje Benedictus, notulist 

 

Wijkbijeenkomst Paterswoldseweg 
 

Op 9 oktober waren we bijeen in de Vondelflat. Er waren enkele afzeggingen maar 
gelukkig konden we nieuw welkom heten zr. Ank en Wim Pfister en onze br. B. Pop-
pens (Klaske was verhinderd). Jan Noord leidde de middag in met een bijdrage uit: 

"Een zee van leven", een boekje met teksten en gedichtjes van verlangen samenge-
steld door Will Kamminga. 

 

We hadden goede gesprekken naar aanleiding van het jaarthema : "Opstaan". 
Van te voren had ieder nog iets over zichzelf verteld, en zo hadden we een fijne mid-

dag. De volgende bijeenkomst is op 20 november. 
 

Adri Westers 

 
 

Landelijke Broederkringendag 25 oktober jl. 
 

Dit jaar was de broederkring in Groningen aan de beurt om de jaarlijkse dag te or-

ganiseren in de DG kerk te Groningen. 
Het is een hele organisatie, maar liefst bijna 70 broeders hadden zich opgegeven.  
We kwamen 's morgens om 9 uur al bijeen om de puntjes op de i te zetten. Koffie, 

Groninger koek en om half tien kwamen de eerste broeders al binnen en die kwamen 
al het verste weg namelijk uit Schagen.  Zo langzamerhand druppelden de mannen 
binnen  Texel. Ameland, Leeuwarden, Drachten enz. uit alle hoeken tot men er alle-

maal was. 
Ze werden door Tammo van Hoorn hartelijk welkom geheten, en daarna vertelden de 
broeders hoe zij hun kringen regelden, hun programma's samenstelden, wat hun 

bezig hield.  Enkele kringen organiseerden ook middagen met de zusterkringen. 
 

Verder waren er de volgende sprekers:  ds. Renze Yetsenga vertelde over zijn reis 

naar Afrika, en Bart  en Pyke vertelden over de Doperse dis wat iedereen nogal aan-
sprak. Er werd door de  DG gemeente Steenwijk meteen de volgende dag de collecte 
gedoneerd voor de Doperse dis. 

Na een glas wijn of fris stond de maaltijd klaar. Uit drie stamppotten kon worden 
gekozen, boerenkool, hutspot en zuurkool, het ging allemaal op zo lekker was het. 
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Hierna kon men een wandeling maken naar de diverse Gasthuizen waaronder na-

tuurlijk ons Doopsgezind, het Petronella, Martinus, en Remonstrants gasthuis.   
 

Ook kon men een bezoek brengen aan het Scheepvaartmuseum.  Om 3 uur stond de 

koffie en thee weer klaar in de Mennozaal. En om half vier was de afsluitende dienst 
in onze kerk door ds. Yetsenga. Na een toespraak van de Landelijke voorzitter van 
de broederkringen ging iedereen om 4 uur weer naar huis.  Met elkaar hebben we 

nog alles opgeruimd en nog even na gesproken en we vonden dat we op een heel 
geslaagde dag terug konden zien. 

 

Br. Jan Noord 

 

 
Verslag wijkbijeenkomst Vinkhuizen 

 
De wijkmiddag van 28 oktober jl. bij de fam. Oldenziel was heel bijzonder, er waren 

10 mensen van de wijk Vinkhuizen aanwezig en ds. Renze Yetsenga kwam vertellen 
over zijn jongste reis naar Afrika. Hij had een opleiding "Contextueel pastoraat" ge-
volgd en was uitgekozen om met 5 Nederlandse predikanten  de reis naar Afrika te 

maken en bovenstaand thema met een zelfde aantal Afrikaanse predikanten te be-
spreken en intensief met elkaar in gesprek te zijn en om die gemeentes te ontmoe-
ten, meest grote gemeentes, 1000 mensen in een kerkdienst is heel gewoon. De 

ontmoeting was heel belangrijk. 
 

Eerst ging Renze met Lamkje samen reizen om het land te bezichtigen. De prachtige 

parken, de Mosselbaai met z'n walvissen en zelfs Robbeneiland waar Nelson Mandela 
zo lang gevangen heeft gezeten. Lamkje ging terug naar Holland en voor Renze be-
gonnen toen de weken met belevenissen die, zo vertelde hij, beslist veel van hem 

hebben gevergd. Hij was o.a. 6 kilo afgevallen maar dat was er nu weer bij gelukkig. 
Vooral  de emotionele kant heeft hem aangegrepen.  
Geen wonder want wat gebeurd er wel niet allemaal in dat land. 

 
Volgend jaar komen de Afrikaanse predikanten naar Nederland. Wat zullen zij van 
ons vinden? Wat zullen hun ervaringen zijn? Misschien is het leuk de woorden van 

het lied dat Renze liet horen nog even hierbij te vermelden, geschreven door Laurike 
Rauch,een lied dat spreekt van de liefde voor het land, voor de zee, voor het kind, 
en voor het mooie klimaat met z'n prachtige kleuren bij zonsopgang en zonsonder-

gang. De melodie is in dit stukje niet te horen, jammer genoeg, maar u zult die vast 
ook nog eens horen! 
Het is moeilijk Renze Yetsenga's woorden goed te verwoorden, het was veel, maar 

het was een goede en leerzame middag. 
 

Op Blouberg se strand. 

Die golwe weet waar breek die branders- 
Hulle dink hulle's vrij 
Die wolke wentel in die hemel maar 

op die winde moet hul rij 
dis vroeg in die dag, op Blouberg se strand 

die wind gaan nog waai, die son gaan nog brand 
maar dis koel na die lang nag en ons groet die dag 
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GOEIE MÔRE MY SONSKYN GOEIE MÔRE MY KIND 

KOM ONS DRAF LANGS DIE STRAND 
KOM ONS RY OP DIE WIND DIE SAND SAL ONS SKROEI 
EN DIE STRALE SAL BRAND MAAR DIS VROEG IN 

DIE DAG OP BLOUBERG SE STRAND! 
Daar is witgekalkte huise en ou Tafelberg 
Daar is hengelaars met stok en hoed wat vroeg 

visse terg 
my pa, sê my kind, ons moet swart mossels vind 
ons is lief vir die see,  ek is lief vir my kind! 

ja dis koel na die  lange nag 
en ons groet die dag! 

 

Aly Noord 
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Kerkdiensten Haren 
 
Zondag 23 november 

Laatste zondag kerkelijk jaar met 
herdenking overledenen 

10.00 Ds. K. van der Werf 
 
Zondag 30 november 

Eerste advent 
10.00 Ds. S.J. van Hoorn-Dantuma 

10.00 Zondagsschool 
 
Zondag 7 december 

Tweede advent 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 14 december 
Derde advent 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 
10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 21 december 
Gezinskerstviering 

16.00 De zondagsschool zorgt weer 
voor een feest voor jong en oud! U 

bent van harte uitgenodigd met kin-
deren, vrienden, grootouders en 
kleinkinderen hieraan deel te nemen 

 
Woensdag 24 december 

Kerstavonddienst met koor 
21.30 Ds. K. van der Werf 

 
Zondag 28 december 
Geen dienst 

 
Zondag 4 januari 

Nieuwjaarsdienst 
10.00 Ds. K. van der Werf 
 

Andere activiteiten 

 
Dinsdag 20 november 
19.45 Najaarsledenvergadering 

met o.a. de begroting 2015 
Na de pauze vertelt ds. Van der Werf 

over onbekende doperse sporen 
rondom Haren 
 

Maandag 24 november 

14.30 Zusterkring   
 
Woensdag 26 november 

20.00 Bijbelgesprekskring  
met zr. Kieft 

 
Donderdag 27 november 
14.00 Vergadering wijkorganisatie 

 
Vrijdag 28 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 
 

Dinsdag 2 december 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 
19.45 Kerkenraad 

De geplande Wijkbijeenkomst in Pa-

terswolde bij de fam. Reidinga wordt 
verplaatst naar januari 

 
Woensdag 10 december 
19.30 Redactie Gemeenteblad 

19.30 Quiltgroep 
 

Dinsdag 16 december 
19.30 Adventsavond 

De zusterkring komt ook dit jaar 
weer met een goed verzorgd pro-
gramma in een sfeervolle kerkzaal, 

waarbij iedereen heel hartelijk wel-
kom is. 

 
 

Van de leden 
 

Onverwacht is 7 november overleden 
zr. A.T. Dijkhuizen-Oosterhof, 
Heide en Watersteeg 13 in Haren. 

 
Dit jaar is zij met haar man over- 

gekomen van de Gemeente  
Groningen. Eerder woonden zij in 
Helpman. 

Wij wensen haar man veel sterkte. 
Haar in memoriam volgt later. 
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Kerkenraadsvergadering 4 november 2014 

 
Bij het eerste deel van de vergadering zijn zr. Kieft en br. Toxopeus voor overleg 

aanwezig. De kerkenraad vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met 
leden en belangstellenden die verschillende taken in de gemeente op zich hebben 

genomen. Zr. Kieft doet veel, maar dat is niet altijd zichtbaar. Ze geeft aan dat 
ze haar werkzaamheden prettig vindt om te doen en er ook graag mee door wil 
gaan. Ze laat weten dat de bijbelgesprekskring nog wel enkele nieuwe leden kan 

gebruiken.  
 

Minder bekend is dat zr. Kieft namens onze gemeente een paar keer per jaar 
voorgaat in het oecumenisch Avondgebed in de dorpskerk. Ook heeft ze regel-
matig pastoraal contact met een aantal leden. Dit alles in goed overleg met ds. 

Van der Werf. Ze is met de predikanten aanwezig bij de redactievergadering voor 
de planning van de hoofdartikelen en schrijft geregeld een stuk (o.a. de bijbel 

uitgelegd) in ons gemeenteblad. En ze vervult geregeld preekbeurten in onze 
gemeente. Ze heeft net aan br. Toxopeus toegezegd weer te zorgen voor de 
tekst op de kerstgroet. Al haar werk wordt zeer gewaardeerd. 

Br. Toxopeus vraagt goedkeuring voor enkele wijzigingen m.b.t. de attenties bij 
de kerstgroeten. Deze zullen ook besproken worden in de bijeenkomst van de 

wijkorganisatie op 27 november. Na dit prettige gesprek vertrekken zr. Kieft en 
br. Toxopeus en gaat de kerkenraad verder met de agenda. 
 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Naar aanleiding 
hiervan meldt ds. Van der Werf dat er eindelijk helderheid is m.b.t. de financiële 

afhandeling van het ongeval van de predikant. De ADS/IDGP voert de werkge-
verstaken en verzekering uit voor de DG Haren die officieel de werkgever is.  
 

Br. Nienhuis doet verslag van de workshop op 11 oktober ’het verstevigen van 
het financieel fundament’. Er zijn handreikingen gedaan aan kascontrolecommis-

sieleden om beter zicht te krijgen op het financiële proces. Aanbevolen wordt dat 
de boekhouder/administrateur tijdig de stukken aanlevert, die deze leden dan 

thuis rustig kunnen bestuderen. Vervolgens wordt een bijeenkomst belegd met 
de boekhouder/administrateur waar gerichte vragen gesteld kunnen worden (dit 
gaat dieper dan steekproefsgewijs controleren van bankafschriften). Desgewenst 

stelt de ADS tegen reiskosten een externe kascontrolecommissie beschikbaar. 
Onze gemeente heeft (in tegenstelling tot andere gemeenten in de GDS) naast 

een controlecommissie ook een financiële commissie waarvan de leden het hele 
jaar alle bankafschriften digitaal kunnen inzien. Deze commissie (wat meer thuis 
op het financiële vlak) geeft de ledenvergadering advies over financiële zaken in 

de gemeente. Naar aanleiding hiervan zijn DG Roden en Westerkwartier van plan 
een financiële commissie in te stellen.  

 
Door lage renteopbrengsten en de voorgestelde subsidie aan de GDS voor het 
jeugdwerk laat de begroting een tekort zien. Toch vindt de financiële commissie 

het verantwoord om deze subsidie te verstrekken. 
Verder zal aan de leden gevraagd worden na te denken over de vraag wat we in 

de toekomst willen met de Vreehof.  
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Het waren weer zeer afwisselde diensten in de maand oktober. Veel indruk 

maakte het beeld van een treurend ouderpaar gemaakt door Käthe Kollwitz na 
de eerste wereldoorlog en dat centraal stond in de preek van ds. van der Werf in 
het herdenken van de eerste wereldoorlog. Br. ds. Hoekema betrok ons bij het 

‘moreel kompas’ als instrument om elkaar ondanks alles wat we elkaar aandoen 
als broeder/zuster te kunnen blijven zien en zo evenwicht te bewaren. De dienst 

van br. Meiborg richtte zich meer op de New Age en op 2 november legde ds. 
Van der Werf uit dat geloof geen wetenschap is, en ook dat we gewoon mee 
moeten doen met in onze cultuur gewortelde gebruiken als sinterklaas en een 

kerstboom in de kerk.  
 

De stukken van de komende Broederschapsvergadering van de ADS op 22 no-
vember omvatten vooral begrotingen en (financiële) verslagen; verder de con-
clusies van de enquête en gemeenteopbouw-bezoeken; het voortgangsproces 

voor beleidsvorming middellange termijn en het stuk ‘geloofwaardig zijn’ (over 
doperse identiteit).  

De activiteiten in de DG Haren in november worden langsgelopen; in het bijzon-
der de dienst op 23 november met herdenking van de overledenen. 
De meeste punten m.b.t. de najaarsledenvergadering 20 november 2014 zijn in 

de vorige vergadering al aan de orde geweest. Er is vorig jaar geen plaatsver-
vangend lid in de controlecommissie benoemd.  Daarom moeten in de  najaars-

ledenvergadering door de controlecommissie twee nieuwe leden worden voorge-
dragen, een lid en een plaatsvervangend lid. 
Er is hopelijk na de ledenvergadering voldoende tijd over voor de inleiding die ds. 

Van der Werf namens br. Koorn houdt over onbekende doperse sporen rond Ha-
ren.  

 
Na het verdelen van de huishoudelijke taken, sluit de voorzitter deze plezierige 

vergadering. 
 
Mads Haadsma 

 

 

 

Oecumenische viering 
 
Elk jaar begin november is er een oecumenische 

viering in Haren georganiseerd door de Raad van 
Kerken. Dit jaar was het thema symbolen en werd 
aan de deelnemende kerken gevraagd om iets te 

delen met de bezoekers van die dienst waar men 
trots op is. 

 
Ik dacht, dat is iets wat ik aan de kerkenraad 
vraag. De kerkenraad bedacht dat ik dan wel wat 

over onze quilt dames en vooral over quilten kon 
vertellen. Dus de computer gestart en oorsprong 

van de quilt in getikt.  
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Een quilt is een doorgestikte deken. Hij wordt gemaakt van drie lagen textiel die 

op elkaar genaaid worden door middel van quilten. De oudste quilt die is gevon-
den dateert uit de Romeinse tijd, toen waren er nog geen doopsgezinden! 
Europa maakte ten tijde van de kruistochten pas kennis met de quilt en daar de-

den voorzover ik weet ook geen doopsgezinden aan mee.  
De oudste quilt in Nederland is een poppendeken uit 1680. 

 
In de negentiende eeuw namen emigranten uit Europa de quilttechnieken mee 
naar Amerika, waar de quilt heel populair werd. Quilten werden voor speciale 

gelegenheden gemaakt, zoals een geboorte of bruiloft. Door symbolen in quilts te 
verwerken, konden vrouwen hun mening geven over allerlei maatschappelijke 

gebeurtenissen! Hierdoor kregen quilten historische waarde. 
Pas na WO 2 kwam de quilt terug naar Europa en dus ook bij de Doopsgezinden. 
Tegenwoordig is het een activiteit die op hoog niveau wordt beoefend:              

quiltclubs, quiltgildes, quiltwinkels, quiltcongressen, quilt-tentoonstellingen. 
En natuurlijk zijn wij trots dat dit binnen onze gemeente wordt beoefend.De foto 

is van de gezamenlijke quilt. 
 
Anco de Vries 

 
 

 
Zusterkring 
 

Op 10 november jl. was Mary Hoorn uit Winsum  onze gast. Ze vertelde over de 
Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging: Tesselschade  - Arbeid Adelt, kort-
weg TAA. Opgericht in 1871 als eerste algemene vrouwenvereniging en nog 

steeds springlevend. Voor de meeste zusters toch onbekend of hooguit in de ver-
te misschien weleens van gehoord. 

De vereniging geeft vrouwen een ondersteuning in de opleidings-of studiekosten 
en stelt hen in staat een vak- of beroepsopleiding te volgen. Vrouwen die om 
verschillende redenen gestopt zijn met hun opleiding en toch graag enkele jaren 

later de studie weer willen opnemen, maar niet de financiële middelen hebben. 
TAA is een combinatie van Tesselschade  en Arbeid Adelt. Tesselschade genoemd 

naar een redersdochter welke Tesselschade heette. Gestart in 1871 om vooral 
alleenstaande vrouwen de kans te geven om wat te leren en om zich daardoor 

zelfstandiger te kunnen redden.  
 
Arbeid Adelt is wat later opgericht. Deze vereniging maakte vooral handwerken 

om te verkopen en hiermee andere vrouwen financieel te steunen.  
In 1937 zijn beide verenigingen samen gegaan en uiteindelijk in 1953 gefuseerd. 

Zo biedt de TAA vrouwen nog steeds de mogelijkheid tot het vervaardigen van 
handgemaakte artikelen die door TAA zonder winstoogmerk worden verkocht . 
De vereniging stelt zich ook ten doel te bevorderen dat de diverse, zo mooie 

handwerktechnieken bewaard blijven. 
 

De vereniging heeft ca. 9.000 leden en acht winkels in vooral West-Nederland, 
o.a.in Amsterdam, Leidseplein en in Den Haag, Noordeinde. Daarnaast 31 afde-
lingen en depots door heel Nederland, gerund door enthousiaste vrijwilligers. 

Ook Mary Hoorn beheert een depot in Winsum, en geeft tweemaal per jaar open 
huis. Dan kunnen allerlei soorten handwerk worden gekocht. Heel bijzondere en 
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aparte werkstukken en heel goed verzorgd. Mary had vele mooie spulletjes mee-

genomen om ons te laten kennismaken.  
Bij het 125-jarig bestaan was o.a. een tentoonstelling op paleis Het Loo en de 
uitgave van een jubileumboek: “Toekomst door traditie”. De opbrengsten van de 

contributie is de grootse bron van inkomsten, maar ook diverse sponsoren en 
fondsen steunen TAA. Ze hebben een mooi logo:” ELCK SYN WAEROM”.  

 
Natuurlijk is er in meer dan 130 jaar heel veel veranderd. Nederland is een land 
waar vrouwen veel kansen krijgen, maar helaas nog altijd niet voor iedereen. 

Het is mooi dat TAA daar een steentje aan bijdraagt. Het was weer een leuke 
middag.  

 
Onze volgende bijeenkomst is 1 december 14.30u. Dan gaan we weer kaarten 
versieren voor de adventsdienst. Daarom graag een schaar en plakstift meene-

men!  Daarnaast is er nog een ander onderwerp deze middag. Graag tot dan. 
 

Ria Dijkman-Leutscher 
 

 
Adoptieprogramma 
 
Uit de thermometer ontvingen we over de maand oktober een bedrag van € 

29,93. Voor de kosten van het  basispakket is voor de maanden juli t/m 
september een bedrag van € 4,35 ingehouden. De totaalstand is hiermee 

gekomen op €  613,55. 
Mocht u nog iets extra voor onze adoptiekinderen willen doen dan zou een gift 
zeer welkom zijn. U kunt een gift overmaken op IBAN: NL36 INGB 0750 3860 

37, t.n.v. L.Huizinga. 
       

L. Huizinga 
B. Huizinga-Lutgendorp 
 

 
Gedachten bij het ouder worden 
 

Met mij is er totaal niets aan de hand. 
Ik ben nog fit van lijf en verstand. 

Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie 
En als ik me buk is het net of ik sterretjes zie. 
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog, 

Maar ik ben nog fantastisch goed ….... zo op het oog. 
 

Met de steunzolen die ik heb gekregen 
Loop ik weer langs 's heren wegen. 

Kom ik weer in de winkels en ook op het plein, 
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 

En om over vroeger te dromen. 
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Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was 

En ik ben vergeten wat ik gisteren las. 
Ook heb ik wat last van mijn ogen 
En raakt mijn rug meer en meer gebogen. 

De adem is wat korter en mijn keel vaak  droog. 
Maar ik ben nog fantastisch goed …...... zo op het oog. 

 
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij. 
Als ik kijk naar foto's over vroeger van mij 

Dan denk ik aan mijn jeugdige jaren. 
Wilde ik een mooie jas dan moest ik heel lang sparen. 

Ik ging wandelen en fietsen overal heen 
En kende geen moeheid zo het scheen. 
Nu ik ouder word draag ik vaak blauw, grijs of zwart 

En loop ik heel langzaam vanwege mijn hart. 
Doe het maar op uw gemak zei de cardioloog 

U bent nog fantastisch goed ….........zo op het oog. 
 
De ouderdom is goud, ja, begrijp mij wel. 

Als ik niet kan slapen en tot honderd tel, 
Dan twijfel ik of dat wel waar is 

En of dat beeld van goud niet een beetje raar is. 
Mijn tanden liggen in een glas, 
Mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas. 

Mijn steunzolen naast mijn bed op een stoel. 
U begrijpt dus wat ik met die twijfel bedoel. 

Trek niets in twijfel zei de pedagoog, 
U bent nog fantastisch goed …......zo op het oog. 

 
En 's morgens als ik ben opgestaan 
En eerst de afwas heb gedaan 

Lees ik het laatste nieuws in de ochtendkrant. 
Je wilt toch bijblijven nietwaar, maar naderhand 

Doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, 
De kamer zuigen en stoffen doe ik later. 
Wel gaat alles een beetje traag 

En heb ik na het eten wat last van m'n maag. 
Maar ik wil niet zeuren, maar och het mag, 

Dat is heel normaal op je ouwe dag. 
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog 
U bent nog fantastisch ….........zo op het oog. 

 
Loek Huizinga 
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40-dagen kalender 
 
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-dagentijd in 2015 

weer een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten 

Deze kalender wordt verstrekt aan leden belangstellenden van de doops-
gezinde gemeenten in het GDS gebied. In de loop van de jaren ervoeren 

we hoe zeer deze wordt gewaardeerd. Dat komt mede doordat vele ge-
meenteleden en belangstellenden er aan bijdragen door teksten aan te 

leveren. 
 

Uw hulp is dan ook nodig om deze kalender 
weer te doen verschijnen.  Als thema voor deze 

kalender sluiten we aan bij het jaarthema van 
de ADS:  ‘Opstandig. Lef om verder te denken’ 

Het gaat dan om teksten, een lied, een gebed 
of een gedicht dat iets verwoordt van wat ons 

opstandig maakt en/of waardoor we worden 
uitgedaagd het lef te hebben om verder te 

denken. Teksten, poëzie, gebeden die iets ver-

woorden rondom dit thema kunt u sturen naar 
ds. Jacob H Kikkert. Meerdere bijdragen mag 

natuurlijk ook. 
 

Bijdragen liefst niet langer dan ca. 300 woorden. Vermeldt uw naam bij de 
inzending en zo nodig de bronvermelding. Vanwege het feit dat de 40-

dagentijd in 2015 al in de derde week van februari begint, hopen we dat u 
uw uw bijdragen wilt insturen vóór 5 januari 2015 zodat er genoeg tijd is 

om de kalender voor te bereiden, vorm te geven en vervolgens op tijd te 
distribueren. 

 
Daarom graag uw bijdragen insturen vóór 5 januari 2015 ! 

 
Zo mogelijk insturen per email o.v.v. ‘40 dagen’ naar: jhkikkert 

@doopsgezind.nl. Of per post naar: Entinge 7, 9301 TT Roden. 

 
Jacob H Kikkert, theologisch opbouwwerker voor  

doopsgezinde gemeenten in Groningen en Drenthe (GDS) 
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18-Daagse hotelrondreis naar het Doopsgezinde Wereld-
congres 2015 in Harrisburg-Pennsylvania, vrijdag 10 t/m 
maandag 27 juli 2015. 
 
Van 21 t/m 26 juli 2015 vindt in Harrisburg-Pennsylvania het Doopgezinde We-
reldcongres plaats. Doopsgezinden uit vele landen zullen zich hier verzamelen 

voor ontmoeting en uitwisseling. In samenwerking met de Algemene Doopsge-
zinde Sociëteit organiseert Mennonite Heritage Tours een 18-daagse rondreis 

naar het Wereldcongres. De reis staat in het teken van cultuur en ontmoeting. 
Onder leiding van lokale gidsen maken we kennis met Noord-Amerikaanse ste-
den. We bezoeken doopsgezinde gemeenten en doopsgezinde organisaties als 

het Mennonite Central Committee. We maken in Lancaster en Kidron Ohio kennis 
met de specifieke leefcultuur van de Amish en zijn te gast bij een Bruderhof in 

Farmington.  
 
De reis begint en eindigt in Philadelphia, verder bezoeken we New York, Lancas-

ter County, een Bruderhof in Farmington en de doopsgezinde Sonnenberg ge-
meente in Kidron Ohio, waar we 2 nachten bij gastgezinnen verblijven. Zowel in 

Lancaster als in Kidron wonen grote groepen Mennonites en Amish, waar we uit-
gebreid kennis mee maken. Omwille van het reiscomfort vliegen we met een di-
recte vlucht van Amsterdam naar Philadelphia, zijn de af te leggen dagafstanden 

beperkt en verblijven we in bijna alle hotels 2 of meer nachten. 
 

 
 
Reisleiding. De rondreis wordt in samenwerking met de ADS georganiseerd 
door Mennonite Heritage Tours en staat onder leiding van Ayold Fanoy uit Heem-

stede en Jan Kanis uit Zaandam. Ayold is theoloog en afgestudeerd aan het 
doopsgezinde seminarium. Hij heeft in de afgelopen jaren al vele doperse reizen 

georganiseerd voor zowel doopsgezinden uit Nederland, als uit Amerika en Cana-
da. Jan heeft ook zijn sporen verdiend op het gebied van doperse reizen. Voor 
het Mennokoor Holland heeft hij een aantal reizen naar Mennonite Amerika ver-

zorgd en begeleid.  
 

Prijs: (inclusief vliegreis, halfpension, 9 hotelovernachtingen, 2 overnachtingen 
bij gastgezinnen in Kidron, vervoer en alle genoemde excursies) bedraagt tussen 
de €2500 en €2750 p.p., afhankelijk van het aantal deelnemers en de dollar-

koers. De 1-persoonskamertoeslag is €425. De inschrijf- en verblijfskosten voor 
het Wereldcongres (vanaf €570) zijn niet in deze prijs inbegrepen.  
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De aanmelding voor de rondreis loopt via het ADS-bureau, wereldcon-

gres@doopsgezind.nl    
 
Op de website van de ADS www.doopsgezind.nl kunt u de uitgebreide  

reisbeschrijving (5 pagina’s) en het inschrijfformulier downloaden.  
 

Voor meer informatie: Ayold Fanoy, tel. 023-5286036,  
info@mennoniteheritagetours.eu of op internet 
www.mennoniteheritagetours.eu/tour3  

 
 

 
 

Dansend door de kerk:  

verrassende ontdekkingen! 
 
Zondag 12 oktober was het zover: de gezamenlijke viering van de Pepergast-
huisgemeenschap en het GSp in de Martinikerk. Het was al een tijd geleden af-
gesproken. Zullen we ’ns een keer samen gaan vieren om zo elkaar wat beter te 

leren kennen: hoe vieren jullie de liturgie, hoe doen wij dat en hoe kun je het 
ook nog anders doen dan gebruikelijk? 

 
En het werd anders dan de meesten van tevoren hadden kunnen denken. Eén 
van de voorbereiders stelde tijdens onze eerste bijeenkomst voor iets te gaan 

doen met dans. Omdat dans immers een beweging is die je veelal samen doet, 
door elkaar aan te kijken, door elkaar bij de hand te pakken, door lichtvoetig 

vooruit, achteruit of opzij te stappen. Dansend ervaar je hoezeer je afhankelijk 
bent van de ander om de goede beweging te kunnen maken. Ik moest zelf tij-
dens die eerste bijeenkomst meteen denken aan de belangrijke theoloog en 

godsdienstwetenschapper Gerardus van de Leeuw. Hij is in Groningen hoogleraar 
geweest en minister van onderwijs en cultuur in het eerste naoorlogse kabinet. 

Van der Leeuw heeft zowel op het gebied van de theologie als op dat van de 
godsdienstwetenschap een toonaangevende rol gespeeld. En hij is ook erg be-
langrijk geweest voor het nadenken over de liturgie in de Hervormde kerk. 

 
Van der Leeuw bestudeerde vele verschil-

lende godsdiensten en culturen en kwam zo 
tot de ontdekking dat in menselijke cultuur-
uitingen de dans een belangrijke grondvorm 

is. Dansend beweegt de mens mee met de 
vele bewegingen die er in de werkelijkheid 

zijn: met het groeien en bloeien, met het 
stromende water, met de vogel in zijn 

vlucht, met de drijvende wolken. Al die be-
wegingen weerspiegelt de mens in de dans.  
 

 
 

 
 

 

mailto:wereldcongres@doopsgezind.nl
mailto:wereldcongres@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/
mailto:info@mennoniteheritagetours.eu
http://www.mennoniteheritagetours.eu/tour3
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Van der Leeuw stelde vast dat de dans in de moderne tijd steeds meer een podi-

umkunst was geworden of een vorm van amusement. Hij betreurde het dat de 
dans, althans in onze westerse cultuur nog zo weinig een rol speelde in het dage-
lijkse leven van de mensen. Ook in de liturgie is de dans nog nauwelijks een 

vorm die bijvoorbeeld in de lofprijzing een rol speelt. Het schijnt dat dat ooit wel 
het geval is geweest, en het is wel zeker dat in andere culturen dan de onze de 

christelijke liturgie ondenkbaar is zonder de dans. Denk maar aan Afrika. 
 
 

We kwamen door dit voorstel van de dans tot verrassende ontdekkingen. Wat 
blijkt namelijk: in het Liedboek dat vorig jaar verschenen is, staan twee liederen 

waarin de dans als grondvorm van het leven ook inderdaad bezongen wordt. In 
gezang 839 wordt de Schepper van hemel en aarde aangeduid als “De Heer van 
de dans” en wordt de geschiedenis van het heil als een dans door de tijd voorge-

steld. En in gezang 706 gaat het zelfs over de dans van de Drievuldigheid, over 
God als Vader, Zoon en Geest die in een wervelend samenspel dansend bewegen 

door tijd en eeuwigheid, en de mensen dansen mee.Door al die ontdekkingen en 
overwegingen in de voorbereidingsgroep gebeurde er inderdaad iets bijzonders in 
de Martinikerk op 12 oktober. Twee aan twee dansend vormden wij de kring door 

de kerk om de maaltijd van de Heer te vieren. En het ging nog goed ook! Het zou 
mooi zijn om van tijd tot tijd deze vorm van “lichtheid en vrolijkheid voor de 

Heer” te herhalen en te oefenen als liturgische uiting. Ik hoop er nog eens uit-
voeriger op terug te komen. 
 

Tiemo Meijlink 
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REGIOWEEKENDEN 12-18 

‘Always STAND UP for what you believe in’ 
 

Wat doe jij als een groep jongens een kat te pakken heeft? Wat doe jij als je op 

televisie kinderen ziet, op de vlucht voor geweld? Wat doe jij als iemand steeds 

weer gepest wordt? Voorbeelden van situaties waarin je je machteloos kan voe-

len. Je wil wel iets doen, maar weet vaak niet hoe. Komend jaar willen we daar-

om met jou op zoek naar wat voor jou echt belangrijk is en hoe je daarvoor op 

kan komen. We doen dat op verschillende korte weekenden in Gronin-

gen/Drenthe, Noord-Holland en Utrecht. Op deze weekenden gaan we serieuze 

gesprekken niet uit de weg, maar doen we ook veel leuke spellen. 

 

Deze Regioweekenden beginnen altijd op zaterdag om 17.30 uur en duren tot 

zondag 13.00 uur. De weekenden in Noord-Holland zijn altijd in het doopsgezin-

de broederschapshuis Dopersduin, in Schoorl. De andere weekenden worden op 

verschillende lokaties gehouden. Vaak is dit in een van de kerkgebouwen. Het 

laatste weekend is een gezamenlijk weekend. De kosten voor een weekend be-

dragen € 7,50. Is je mailadres bij ons bekend, dan ontvang je iedere keer onge-

veer twee weken voorafgaand aan het weekend een herinneringsmailtje. Opge-

ven kan tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan het weekend. 

 

Het eerstvolgende weekend is op 29 & 30 november in Groningen. 

 

CLUB 10-14 

Lekker samen eten en daarna 

een spel doen, iets kijken of 

samen kletsen. Dat is Club. 

Club is voor iedereen van 10-

14 jaar en is vier keer per 

jaar op vrijdagavond van 

18.45 tot 20.45 uur en vindt 

in verschillende gemeentes 

plaats. De eerstvolgende keer 

is op vrijdag 12 december. 

Onze startactiviteit hadden we 

op Indoorstrand ‘Binnenpret’, 

waar de jongens tegen de 

meisjes streden. 
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Schaatsmiddag  
 

De jaarlijkste schaatsmiddag van de GDS is dit jaar op zondag 30 november. We 

verzamelen om 13.30 uur in de hal van Kardinge. Op de 400 meterbaan kan je 

met je stempelkaart bijhouden hoeveel kilometer je geschaatst hebt. Ook is de 

ijshockeybaan open. Er kan tot 16.00 uur geschaatst worden. Het schaatsen is 

voor jong en oud en er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop is er voor ie-

dereen een medaille.  

 

Voor meer informatie en opgave kan je contact opnemen met  

Yvette Krol (yvettekrol@hotmail.com of 06-14111847). 
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Colofon DG Groningen  

 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

dag tussen 17.15 en 17.45. Ook op an-

dere momenten kunt u mij thuis treffen 

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail  

gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

bereikbaar b.v.k. tussen 8.30 en 9.00 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

vakantie kunt ook bellen met 06- 5151 

6030). e-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  

J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

jcnoord@gmail.com; en: A. van ’t Zand, 

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 

Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Gemeente Groningen.  

 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 (bereikbaar 

van maandag t/m donderdag 13.30-

15.00u) Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 

 

Lay-out 

Ellen van Drooge 

  

Druk / verspreiding 

Anco de Vries  

Pijke Vossestein  

 

 

 

Colofon DG Haren 

 

Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 

 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 

 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 

Tel. 050-5349165,  e-mail: 

luciaamelo@hotmail.com 

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

e-mail: haadsma@hetnet.nl 

Administrateur: R.J. Nienhuis 

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 

beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 

 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 

17 december 2014. Kopij (alléén als 

Word-document en b.v.k. in Verdana, pt. 

11) inleveren vóór 10 december 2014 bij 

de beide redactieleden van de betreffen-

de DG.  

 

Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  

E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 

L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 

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

Haren, tel. 050 - 5348227,  

jantienadurksz@home.nl  
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