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Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



Broederschap 
 
Het was een feestelijke bijeenkomst, de viering van de 

Broederschapsdag onlangs. Meer dan honderd broeders en 

zusters uit de regio waren die eerste zondag in oktober naar 

de Groninger Vermaning getrokken om de onderlinge 
verbondenheid met elkaar te vieren.  De oorsprong van deze jaarlijks 

terugkerende Broederschapsdag is voor mij wat in nevelen gehuld. Het lijkt er op 

dat het ergens in de jaren zestig is ontstaan als een soort jaarlijkse regionale 

toogdag, om de verbondenheid van doopsgezinden en doopsgezinde gemeenten 

onderling te benadrukken. Ingegeven door het feit dat wij als Doopsgezinden op 

grond van keuzen en toevalligheden ooit bij een gemeente hebben durven gaan 

horen, en dat wij daardoor broeders en zusters zijn geworden van elkaar; een 
speciaal soort van familie van elkaar. Bijzonder is wel dat we nog steeds zijn 

blijven spreken over ‘Broederschapsdag. De benaming is historisch misschien 

dan nog wel te plaatsen, en de ouderwets klinkende naam Broederschap geeft de 

structuur binnen onze geloofsgemeenschap misschien wel goed weer: iedereen is 

er gelijkwaardig, maar tegelijkertijd is het een weinig inclusieve benaming ten 

overstaan van al die zusters die de gemeenten en het gemeenteleven mede 
dragen. Je kunt je dus afvragen of deze benaming nog wel bij de tijd is. In 

mondiaal doopsgezinde kring -- overigens ook in de wereldwijde oecumene -- 

wordt er steeds meer gesproken over ‘koinonia’ om het wezenlijke van de 

onderlinge verbondenheid van broeder- en zusterschap te duiden. Ik vind dat 

een interessante ontwikkeling. Het gaat hier om geloofstaal. Het gebruik van het 

Griekse begrip koinonia in de geschriften van het Nieuwe Testament is 
meerduidig en omvat verschillende aspecten. Soms is het in haar betekenis heel 

gewoon en algemeen. Dat ligt opgesloten in de eigenlijke betekenis van het 

woord zelf. Maar de andere keer raakt het aan wezenlijke punten van gelovig 

leven. Men kan kan dan heel concreet denken aan zoiets materieels als 

'onderlinge bijstand', bijvoorbeeld zoals de collecte voor Jeruzalem waar de 

apostel Paulus het over heeft in zijn brief aan de gemeente te Rome. Maar het 

kan ook betekenen: samen met elkaar de goede dingen delen, wederzijdse 
bemoediging, gemeenschap, eenheid, samen en het evangelie, het geloof, brood 

en wijn delen als symbolen van verbondenheid met en in Christus (Dopersen 

spreken daarom niet van de in de Rooms-katholieke traditie gebruikelijke 

‘eucharistie’, dat dankzegging betekent, maar van enigheid vieren (koinonia). 

Koinonia kan tenslotte ook betrekking hebben op solidariteit en deelgenootschap 

in het lijden. Naast deze notie van delen en gemeenschap gebruikt Paulus in 
verscheidene van zijn brieven een afgeleide van het woord koinonia om te 

beschrijven hoe mensen deel hebben en krijgen aan Gods verzoenend handelen 

in- en aan de wereld. Dan verwijst koinonia naar ‘partner-zijn’. Mensen worden 

partners, medewerkers of co-werkers van de Eeuwige om van deze wereld een 

plaats te maken waar het voor een ieder goed toeven is. Koinonia als begrip 

omschrijft daarmee niet alleen de diepe verbondenheid met elkaar, maar niet in 
de laatste plaats ook die met Christus zelf. Juist het gewone en de transcendente 

tezamen geven er de kracht en diepte aan. Koinonia is dan wat al die 

verschillende mensen, ongeacht afkomst en sexe, in al hun diversiteit met hun 

eigen karakter, en verlangens, en maniertjes, en conflicterende belangen, in 

Paulus’ visie, tot het Lichaam van Christus maakt, en daarmee tot mijn broeders 

hoeder en mijn zusters bewaarder. En daar hebben we onze handen vol aan. 

 
Ds. Jacob H Kikkert 

http://www.google.nl/imgres?um=1&sa=N&hl=nl&rlz=1I7ADSA_nl&tbm=isch&tbnid=QoZioG8NMC9-BM:&imgrefurl=http://www.koinonia.blackstonebaptist.org/&docid=-sAtuFrzSqnGIM&imgurl=http://www.koinonia.blackstonebaptist.org/wp-content/uploads/2012/07/koinonia1.png&w=772&h=772&ei=6jtgUomBFIXFtQbX1oBI&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=230&dur=9154&hovh=224&hovw=224&tx=126&ty=134&page=1&tbnh=147&tbnw=146&start=0&ndsp=39&ved=1t:429,r:9,s:0,i:109
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Neem de plaats, de ruimte en de tijd… 
 

nagenietend van een eindeloze zomer met prachtige temperaturen neem ik de 

grauwheid van mijn buitengebeuren waar. Regen, grijs en gestaag, mist, 

druilerig en kil. Herfsttij, zoals de grote Groninger en verwant, met doopsgezinde 
wortels, Jan Huizinga het noemde, al had hij het over de middeleeuwen. Tijd..  

 

Voor me ligt een hernieuwde enquête van de landelijke broederschap met louter 

getalsmatigheden. Hoeveel broeders? Hoeveel zusters? Hoeveel Saras? Hoeveel 

Abrahams? En vooral hoe is het percentage Annas en Simeons in uw gemeente? 

Hoeveel gestorvenen?  Net nu ik dacht dat we ons ontworsteld hadden aan de 
tijd, dat alles zoveel beter was, vroeger, toen geloven nog geloven was, en luxe 

een witte boterham met speculaas, blijkt dat we onze neergang vooral 

getalsmatig moeten staven, voor de statistieken. Het voelt een beetje als het 

verzoek ons eigen graf te graven. Ik dacht dat het over kwaliteit zou moeten 

gaan en niet over kwantiteit! 

 
En dan met een neologisme over kwalitijd in 

plaats van kwantitijd! En direct kom ik in het 

Bijbelse taalveld van tijd. Naast de eeuwigheid 

als een domein van God, en het begin en einde 

der tijden, is er ook de bepaalde tijd. Tijd om te 

zaaien en tijd om te oogsten, zeg maar, als we 

ons even neer zetten aan de voeten van de 
cynicus Prediker. Ach, verzucht ie, ik heb mijn 

tijd gehad, en ik heb zo vaak gedacht dat dit de 

tijd was, dat ik me gepijnigd heb aan de tijd, 

aan het moment! Laat ik nu maar genieten van 

het warme haardvuur, met mijn sloffen aan, en 

kijken naar de regen die valt, en dat over 100 
jaar ook nog wel zal doen. 

  

Toch laat hij bij zijn overpeinzingen zien, dat het toch altijd weer om de keuze 

gaat. Niet het najagen van dingen die toch niet voor je weg zijn gelegd, je niet 

bezig houden met futiliteiten, maar geloven en leven naar wat het leven voor jou 

in petto heeft. En ineens is het geheel niet relevant meer, al die cijfers en 

statistieken. Een en een is nooit twee, maar altijd twee en ook nog een en een.  
 

Dus eigenlijk vier…Denkt u daar maar eens even over na! Anna is in de bijbel 

nooit een oude vrouw, te oud en afgeschreven. Simeon niet een uitgebluste 

kerkganger, die in zijn eentje nog een beetje Gods volk probeert te zijn… Nee ze 

zijn uniek en noodzakelijk, op de juiste plek aanwezig, om de toekomst te 

benoemen en verbinding te zijn tussen heden en verleden. In de statistieken die 
minutieus opgeteld en verbazend accuraat zijn en ongetwijfeld een nuttig verhaal 

te vertellen komen ze niet voor. Ze zijn onderdeel van een ander verhaal. Een 

verhaal waarin het gaat om dat ene moment waarop Simeon besluit om naar de 

tempel te gaan, en dat ene moment waarop Anna of Hannah bedenkt dat ze toch 

maar weer eens gaat, want je kan immers nooit weten.. Op het juiste moment 

op de juiste plaats, in de ruimte van Gods bedoelingen. Hij rijgt ons aan elkaar, 
met de keuzes die we maken, 

gebruikmakend van al die 

bijzondere gaven die ieder 

van ons heeft.  

http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&rlz=1I7ADSA_nl&biw=1680&bih=848&tbm=isch&tbnid=BjjW8N0Vdn56oM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_8172950_een-klok-juggler-jongleert-vier-keer-klokken-beheren-een-drukke-agenda.html&docid=rkQhJojBwBPGsM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/michaeldb/michaeldb1012/michaeldb101200019/8434986-een-cartoon-persoon-een-race-tegen-de-klok-van-een-tijd-op-een-drukke-dag-wordt-uitgevoerd.jpg&w=1200&h=1176&ei=eT1gUsyHIc_KswbFoYHABA&zoom=1&iact=hc&vpx=1131&vpy=279&dur=45&hovh=222&hovw=227&tx=139&ty=120&page=1&tbnh=146&tbnw=149&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:19,s:0,i:144
http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&noj=1&tbm=isch&tbnid=zMM82GY0GxGMPM:&imgrefurl=http://www.10e.nl/tag/maarten&docid=mvQUvjQC5HlfMM&imgurl=http://www.10e.nl/wp-content/uploads/2011/09/header-slingers.jpg&w=590&h=171&ei=Kz9gUrCdI8nXswaeoYD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=554&vpy=202&dur=3034&hovh=121&hovw=417&tx=268&ty=72&page=1&tbnh=78&tbnw=270&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:13,s:0,i:123
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Daarmee zijn we geen deel van de algemeenheid, van een algemene sociëteit zo 

u wilt, maar van het hele bijzondere dat wij met elkaar kunnen delen: Geloof, 

Hoop en Liefde. Onze tijd gaat over de zoektocht naar wat we met ons 

meedragen en koesteren, en dat alleen wij kunnen delen met de mensen om ons 

heen, omdat het ons dierbaar is. Zo dierbaar dat we niet anders kunnen dan het 
delen en afstaan, in het vertrouwen dat het zo goed is, dat het zichzelf wel 

redden zal.  

 
Veilig en vertrouwd, in andere handen. Wat ons iets minder dierbaar is, daar zijn 

we vaak minder zeker van, en dat houden we dan graag in onze zak, niet in 

handen van anderen, het zou immers kapot kunnen gaan, of waardeloos kunnen 

worden. Dat noemen we dan verborgen schat, of traditie, of erfgoed.  

 

 
 
In een seizoen waarin de tijd verglijdt, hoeven we niet de tijd zelf in onze zak te 

houden, om misschien tijd te rekken. Immers,als we de tijd verstoppen is er 

geen ruimte en gebeurt er niets, en wordt ie waardeloos. Tijd is om te delen, om 

te genieten en te verspillen. Laten we met elkaar aanstekelijk tijd verspillen met 

luisteren naar elkaars verhalen, meedromen met elkaars idealen, en meeleven in 

elkaars warmte.  

 
Laten we zelfs tijd verspillen, door met elkaar even lekker mee te griezelen over 

het opraken van geld, over de vergankelijkheid van de gemeente, statistieken en 

al dat soort dingen, als we daarna maar weer vrolijk verder gaan met wat er echt 

toe doet, net zo als Anna en Simeon! Tijd zat!!! 
 

Geert Brüsewitz  

 

 
 
 

http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&noj=1&tbm=isch&tbnid=Kw4hISgkUgpxAM:&imgrefurl=http://www.groupon.nl/deals/arnhem/training-time-management-persoonlijke-effectiviteit-lautess/437776&docid=H1WsegIe5x9XLM&imgurl=http://static.nl.groupon-content.net/68/08/1307539210868.png&w=320&h=212&ei=4T9gUtrOBsrasgaRj4H4BA&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=1&tbnh=136&tbnw=206&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:0,s:0,i:84&tx=111&ty=79
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Kerkdiensten 

en activiteiten 
Donderdag 24 oktober 
20.00 uur Broederkring 

Zaterdag 26 oktober 

14.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 27 oktober 

10.00 uur Avondmaalsdienst 
met  Ds.G.J. Brüsewitz 

   De wijkcontactbijeenkomst  
om 11.30 gaat niet door!  

 

Maandag 28 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 29 oktober 
14.30 uur Bijeenkomst wijk 

               Vinkhuizen 

18.00 uur Vrijwilligersbijeenkomst 

               Doperse Dis 

Donderdag 31 oktober 

15.00 uur Paterswoldsewegkring 
Zaterdag    2 november 

14.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag    3 november 

10.00 uur ds.J.H. Kikkert 

10.00 uur Kiezels en Keien 

 
Maandag  4 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 

19.30 uur GDS –Najaars- 

         ledenvergadering 

Dinsdag 5 november 

10.00 uur Koffiemorgen 
19.30 uur Kerkenraad 

Donderdag 7 november 

20.00 uur Bijbelleerhuis 

Zaterdag   9 november 

14.00 uur Openstelling kerk 

 
Zondag 10 november 

10.00 uur ds. G.J. Brüsewitz 

11.30 uur Najaarsleden verg. 
 

Maandag  11 november 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag    12 november 

18.00 uur  Mennomaaltijd 

19.30 uur  Jongerenprogramma 

Woensdag 13 november 

15.30 uur   Cursus Doperdom 

 in 7 ontmoetingen in 

 de Vermaning in Noordhorn 

  Redactie vergadering 
Vrijdag 15 november 

18.00 uur  Pizza,Bijbel en Bier 

Zaterdag   16 november 

14.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 17 november 
10.00 uur ds. A.J. Noord 

Zie info: elders in het blad 

10.00 uur Kiezels en Keien 
 

Maandag  18 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 19 november 

17.45 uur Doperse Dis 

19.45 uur Meditatie 
Donderdag 21 november 

20.00 uur Broederkring 

Vrijdag 22 november 

19.00 uur Feestavond 

Zaterdag 23-24 november 

17.00 uur Regioweekend GDS 

 
Zondag 24 november 

10.00 uur ds. G.J.Brüsewitz 

Laatste zondag kerkelijk jaar 

13.00 uur GDS-Schaatsmiddag 

 

Maandag 25 november 
19.30 uur Doopsgezind koor 

Woensdag 27 november 

15.30 uur Cursus Doperdom in 7 

ontmoetingen in de Vermaning in 

Noordhorn 

Donderdag 28 november 
18.00 uur Jongerenmaaltijd 

19.45 uur Dopers cafe 

Zaterdag 30 november 

14.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 1 december  1e  Advent 

10.00 uur ds.G.J.Brüsewitz 
10.00 uur Kiezels en Keien 
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Zondag 27 oktober Avondmaal 
  

De kerkenraad van nodigt alle leden en belangstellenden uit om met elkaar het 

avondmaal te vieren. als een teken van verbondenheid met elkaar als 

gemeenschap, en onderweg naar Gods goede toekomst verbonden in de weg van 

Christus. Ook deze zondag staan de manden voor de voedselbank in de kerk, een 
mooie gedachte om onze symbolische maaltijd ook te verbinden met de zorg 

voor hen die het moeilijk hebben. Weest allen welkom! 

Verstaanbaarheid in de kerkzaal 
 

Voor mensen die de diensten moeilijk kunnen volgen door slechthorendheid en/of 
door de galm in de kerk zijn er sinds kort vijf hoofdtelefoons met een zendertje 

beschikbaar. Degenen die ze al hebben uitgeprobeerd  

zijn er zeer over te spreken.  

Vraagt u er gerust om bij de koster! 
 

Hartelijke groet, Nynke Dijkstra 

Koster/beheerder DG Groningen 
 

Ter kennismaking: Alex Noord 
 

 Op zondag 17 november aanstaande zal ik voorgaan in de doopsgezinde 

gemeente Groningen. Er is mij gevraagd iets over mijzelf te vertellen.  
Mijn wortels liggen in Groningen. Ik groeide op in deze stad en ging er naar 

school. Ik studeerde theologie aan de RuG en vervolgde mijn opleiding later aan 

het Doopsgezind Seminarium. In 1995 werd ik proponent in de doopsgezinde 

broederschap en begon ik mijn loopbaan als predikant in Gouda. Ik  was daar 

predikant van de Federatie,  een federatieve gemeente van doopsgezinden, 

remonstranten en vrijzinnige hervormden. In 2000 werd ik predikant van de 

doopsgezinde gemeente in Utrecht. Sinds 2011 ben ik daarnaast in deeltijd 
werkzaam als rector van het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam. 

Hoewel ik al lang niet meer in Groningen woon, voel ik me nog steeds verbonden 

met Stad en Land. Ik kijk goed terug op de jaren dat ik in Groningen woonde en 

studeerde. Ik leerde er mijn vrouw kennen en we woonden met veel plezier een 

aantal jaren hartje stad, naast de kerk in de Oude Boteringestraat. Tegenwoordig  

woon in met mijn vrouw en twee zonen op loopafstand van de binnenstad van 
Utrecht. Ik geniet van historische  binnensteden. 

Mijn ouders en broer en schoonzus zijn nog altijd actief binnen de doopsgezinde 

gemeente Groningen. Mijn ouders zingen in het koor, alwaar ik ook zelf mijn 

eerste noten als bas produceerde. Ik zing overigens nog steeds in een 

kamerkoor, de liefde voor muziek is gebleven. 

Mijn belijdenis en doop vonden plaats op Palmzondag 1986. Ik werd gedoopt 
door ds Witteveen aan wie ik dierbare herinneringen bewaar.  Hij bracht me op 

het spoor van de theologie, een keuze waarvan ik nooit spijt heb gehad. Ik voel 

het nog steeds als voorrecht te mogen werken als predikant in een gemeente. 

Het is een mooi werk (een ambacht welhaast). Ik geniet van alle verschillende 

facetten van het werk, van het voorgaan in diensten, via het kringwerk naar het 

pastoraat. Het is steeds weer boeiend met mensen op weg te zijn in geloof. 

Ik hoop dat ik iets van die persoonlijke inspiratie met u mag delen op 17 
november aanstaande. Ik begroet u graag in de dienst. 

 

Met een hartelijke groet, Alex Noord 
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 Uitnodiging 

Najaarsledenvergadering zondag 10 november 2012 
 

De kerkenraad nodigt leden en  
belangstellenden uit voor de Najaarsledenvergadering op zondag  

10 november in de Mennozaal  

Aanvang 11.30 uur. 

 

De agenda + bijbehorende stukken zullen tijdig naar u worden verstuurd.  

Hierop staat o.a. de begroting van het Kerkenfonds en Beheerfonds 2013.  
 

Het inhoudelijke gedeelte gaat deze keer over het Rusthuis.  

 

De stukken ter ondersteuning bij de behandeling van de financiële punten en  

de BV-stukken liggen, op afspraak, bij Nynke Dijkstra ter inzage vanaf woensdag  

25 oktober 2013. 

 
Bart Meijer,  

secretaris  

 

Een cursus Doperdom in 7 ontmoetingen 
 

Doopsgezinden en mennonieten kennen een boeiende geloofstraditie.  In de vijf 

eeuwen sinds het ontstaan zijn een aantal kernwoorden steeds van betekenis 

gebleven. In zeven ‘ontmoetingen’ met personen uit verleden en heden van de 

doopsgezinde geloofstraditie staan we in de cursus stil bij een aantal 

geloofsaspecten die voor Doopsgezinden in meer 

of mindere mate wezenlijk zijn, denk aan geweldloosheid, navolging, broeder- en 
zuster- schap, spiritualiteit en de kracht van het gebed. 

 

We ontmoeten Maeyken Wens, een vrouw die in de begintijd van het doperdom 

in de XVIe eeuw vervolgd en gedood werd vanwege haar geloof, en Cor Inja, een 

doopsgezinde van veel later en dienstweigeraar en vredesactivist. Met Atie 

Franken Duparc, staan we stil bij hoe zij haar leven wijdde aan gebed en 
meditatie. Aspecten van radicale navolging van Christus herkennen we wellicht 

bij Shane Claiborne, een jonge man van nu, niet doopsgezind, die heel concreet 

het samenleven met mensen aan de rand zoekt. Van Arthur Paul Boers, een 

eigenzinnige doopsgezinde professor, val te leren dat  in gemeente-zijn met 

mensen die je niet zelf hebt gekozen, narigheid soms niet te vermijden is, maar 

juist daardoor is het een uitdagend experiment, als je de ander serieus neemt. 
Larry Miller is jaren lang het gezicht geweest van de wereldwijde broederschap 

en hij vertelt hoe divers geloven zich concreet kan ontwikkelen en wat broeder- 

en zusterschap wereldwijd kan betekenen. Er is ook de ontmoeting is met Gerke 

van Hiele, doopsgezind predikant in Nederland, die inspiratie zoekt bij het 

Keltisch christendom. Hierin ziet hij grote verbondenheid tussen geloof en 

dagelijks leven. Geloven is nooit stilstand, maar altijd weer zoeken naar wat hier 

en nu wezenlijk is 
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De cursus is in de Vermaning in Noordhorn, in het kader van de samenwerking 

tussen de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier en de Doopsgezinde 

Gemeente Groningen. We hopen dus op deelnemers uit beide doopsgezinde 

gemeenten. Ieder thema staat op zichzelf, het staat u dus vrij om aan één of 

ook enkele bijeenkomsten deel te nemen.  

 
Op 30 oktober, 13 en 27 november. Aanvang is 15:30 tot 17:00 uur. Graag 

opgave bij ds. Jacob Kikkert om het gezamenlijk vervoer vanuit Groningen te 

regelen; tel. 06 5151 6030 of per e-mail. 

 

Ds. Geert J Brüsewitz ds. Jacob H Kikkert 

 

Dopers Leerhuis  7 november om 19.30 uur !! 
 
De afgelopen leerhuisbijeenkomst hebben we een begin gemaakt met het doel 

van elkaar te leren.  

Op mijn vraag hadden velen teksten, boeken, en ideeën meegenomen waarover 

men met elkaar graag van gedachten zou willen wisselen het komende seizoen. 

Thijs Terwey had voor deze eerste keer al  een boek van Mevrouw Spelberg-  De 

Jongste meegenomen waar hij samen met zijn moeder uit las, toen hij in zijn 

jeugd lange tijd aan bed gekluisterd was. Een fragment over stilte, ervaren en 
uithouden. Het paste goed bij wat ikzelf voor deze avond wilde doen, omdat ik er 

niet op gerekend had dat er al meer dan ideeën en gedachten zouden zijn! 

Met elkaar maakten we een planning voor de volgende bijeenkomsten, met per 

keer een onderwerp, en waar iedereen in de gemeente welkom is om aan te 

schuiven en te delen, in de vertrouwelijkheid die we elkaar geven.  

Een heel duidelijke wens van de meesten was dat de aanvangstijd weer terug 
zou gaan naar 19.30 uur. Met effectieve werktijd van anderhalf uur en een 

kwartier pauze zijn we dan tot 21.15 bij elkaar.  
 

Dus: Eerstvolgende bijeenkomst 7 november 19.30 uur in de diaconie! 
 

Deze keer gaan we dan aan de slag met de vraag die Manon ter Haar al eerder 

ons voorhield en die in zekere zin uitgangspunt is voor veel van de gesprekken 

en de manier waarop we in geloof staan: Wat is ons beeld van God? Aan de 

hand van een voor haar waardevol boek zal zij in alle zoeken en tasten duiden 

wat en hoe God voor haar is. Belangrijke vraag daarin is de manier waarop we 
communiceren met God, hoe we Zijn aanwezigheid ervaren. 

Met deze vraag worden we echter allemaal uitgedaagd iets te formuleren over 

ons beeld van God. En om dat delen zo helder, zuiver en inspirerend mogelijk te 

laten plaatsvinden, wordt iedereen die meedoet gevraagd van te voren iets te 

formuleren en mee te nemen. Hoe vaak delen we niet de beelden van anderen 

die ons ook aanspreken, en die misschien die alomvattende gestalte van God 
aanvullen, complementair aan wat voor ons zelf zo wezenlijk is? Maar om te 

voorkomen dat we te snel gaan naar wat ons allen aanspreekt, is het goed om 

van ieder te horen wat echt voor onszelf essentie is van het Goddelijke.  

Hebt u interesse om mee te doen, laat het even weten.  

 

Van harte welkom op de 7e november, ook namens Manon ter Haar,  

 
Ds. Geert Brüsewitz  
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Beleid, participeren, groeien en veranderen … 

                                             …. Het delen van onze kracht! 
 
Dit seizoen nemen we zogezegd de plaats, de ruimte en de tijd voor wat we met 

elkaar willen zijn, gemeente. Dat gaat om inhoudelijke dingen: Wat doen we? 

Maar het gaat ook om de manier waarop: Wanneer? of: Hoe? Het gaat over 

diepzinnige vragen zoals: Wat geloven we? Hoe staan we in de wereld om ons 

heen? Maar het gaat ook over hele praktische zaken zoals: Hoeveel tijd besteden 

we aan iets? Wat doen we wel en wat niet? En: Wie bepaalt eigenlijk wat er 
gebeurt? En: Waarom doen we dingen op de manier waarop we ze doen, en hoe 

bepalen we de tijdstippen ervoor? 

Soms hoor ik dan via via geluiden en gedachten waarvan ik denk: Goh, wat 

jammer dat ik dat niet eerder hoorde, of uitvoeriger, dan kan er rekening mee 

gehouden worden. Immers, belangrijk en leidend is dat we samen gemeente 

zijn. En dat we met elkaar, in alle verscheidenheid die ons eigen is, gestalte 
geven aan ons gemeente-zijn.  

Als predikanten komen we vaak met inhoudelijke ideeën, en samen  met de 

kerkenraad zetten we dat om in beleid en activiteiten, waarvan we natuurlijk 

heel graag horen in hoeverre dat aansluit bij wat alle leden en belangstellenden 

nodig hebben om samen gemeente te zijn.  

Soms wordt er geëxperimenteerd met andere vormen en tijdstippen, omdat het 

idee bestaat dat dat een goede aanvulling zou kunnen zijn, en soms worden 
activiteiten  gestopt, omdat dat beter lijkt aan te sluiten op de praktijk. Maar 

niets hiervan is een dictaat! Alsof we zeggen: Zo moet het! Het is een zoeken en 

tasten naar waar de gemeente is. Een vertoeving na de dienst, in plaats van op 

de avond, is bedoeld om meer mensen te laten participeren in wat het hart van 

de gemeente is als het om beleid gaat. Met zoveel mogelijk aanwezigen willen 

we de beslissingen nemen die nodig zijn.  
Soms is er dit jaar gekozen voor een viering op de avond, omdat zo ook 

diegenen eens een keer tegemoet gekomen worden, die op zondagmorgen er 

niet toe komen. In de wetenschap, dat er natuurlijk ook anderen zijn, die het 

tijdstip van de avond weer lastig vinden, of minder plezierig!  

Zo is er veel dat verandert  maar ook veel dat we willen behouden, in een 

gezamenlijke zoektocht naar wat voor ons wezenlijk is in de gemeente. Soms 
zijn er activiteiten die ons aanspreken, en soms zijn er zaken waar wij zonder 

kunnen, maar die voor anderen weer wezenlijk zijn. Maar om een gemeente te 

zijn waarbij zoveel mogelijk van ons zich thuis voelen en opgeladen worden, is 

het nodig om met elkaar wensen en verlangens te delen en uit te spreken! Als 

delen van een lichaam, die allemaal andere functies 

hebben maar zonder elkaar geen lichaam vormen.  

Ik nodig uit om in dit jaar vooral te zeggen en te delen 
wat u goed vindt, wat u zou willen toevoegen, maar ook 

wat u stoort, wat u anders zou willen. Zo alleen, met 

respect voor de diversiteit van mensen, als broeders en 

zusters, kunnen we samen een gemeente zijn voor 

iedereen. Laten we samen de ruimte benutten, voor elkaar 

de tijd nemen, zodat we allen onze plek krijgen in deze 
gemeente. 

 

Ds. Geert Brüsewitz  

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&noj=1&tbm=isch&tbnid=grlhriHOrlRtjM:&imgrefurl=http://www.msweb.nl/forum/showthread.php?t=31550&page=2&docid=Jm-wfBks1SVbGM&imgurl=http://www.daimoon.org/images/Delen%20maakt%20blij.jpg&w=608&h=706&ei=YUNgUp6qB4qt4ATZl4HwBg&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=2&tbnh=131&tbnw=109&start=44&ndsp=51&ved=1t:429,r:90,s:0,i:362&tx=56&ty=71
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Verslag Bezinningsweekend Kerkenraad 
 

Eind augustus vertoefden de leden van de kerkenraad een vrijdagavond en 

zaterdag op het Buitengoed Fredeshiem. Jaarlijks neemt de kerkenraad aan het 

begin van het winterseizoen bewust de tijd om met elkaar na te denken over het 

komende jaarprogramma, de wijze waarop dat door de kerkenraad kan worden 

ondersteund, en, belangrijker, wat nodig is om het gemeente-zijn in al zijn 
facetten ook voor de toekomst te borgen nu we constateren dat het potentieel 

van leden en belangstellenden waar een beroep op gedaan kan worden om 

bepaalde verantwoordelijkheden voor het gemeente-zijn waar te nemen, 

langzamerhand smaller aan het worden is.  

 

  
 

Om elkaar beter wat beter te leren kennen als kerkenraadsleden werd begonnen 
met een activiteit in groepjes van twee rondom ‘zeven gekke vragen’: een wat 

ludieke activiteit rondom vragen over herinneringen aan je jeugd, je favoriete 

lichaamsdeel, wat je vervelende klusjes vind, etc.  

 

Daarna spraken we met elkaar over hoe in algemene zin samengewerkt wordt in 

een organisatie. De gemeente is nl. niet alleen, om met Paulus te spreken; 
lichaam van Christus, maar in zekere zin ook een gewone organisatie waarin 

mensen samenwerken,  activiteiten ondernemen en het gemeenschappelijk doel 

van geloofsgemeenschap-zijn nastreven. Waar mensen samenwerken brengen ze 

hun kennis en expertise en kwaliteiten in. We realiseerden ons zo wat de een een 

kwaliteit vindt, een bij een ander misschien een reactie oproept.  Als je 

bijvoorbeeld zelf bescheiden van aard bent, kun je je mateloos storen aan 

mensen die continu zichzelf op de borst kloppen. In het gesprek dat daarop 
volgde over het verband tussen wat de één als kwaliteit ziet en de ander juist 

niet,  werd o.a. benoemd dat we soms misschien wat snel geneigd zijn lastige 

vragen maar liever uit de weg gaan, beginnende conflicten maar liever met de 

mantel der liefde te bedekken. In de meest ideale situatie vullen mensen die met 

elkaar samenwerken in een organisatie elkaar aan. 

 
Zaterdagmorgen stonden we eerst kort stil bij wat ieder van ons waardeert als 

we denken aan de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Voor de één is de 

gemeente een plek die de diversiteit van mensen samenbrengt die elkaar niet 

hebben uitgekozen.  Voor de ander is het de notie van wezenlijke broeder- en 
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zusterschap. Weer een ander ziet de gemeente als een gastvrije plek, en een 

plek van ontmoeting met de ander en Ander. Maar daarnaast werd ook 

opgemerkt dat diversiteit  en veelheid van dingen die we samen doen, een 

zekere mate van diffuusheid met zich meebrengt. Dit laatste houdt  af van het 

maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Dit leidde tot een gesprek over 

het steeds prangender wordend gegeven dat met minder mensen veel praktische 
taken verricht worden. Door een teruggang van middelen en participatie gaat er 

voor de kerkenraad veel energie zitten om de gemeente te laten functioneren 

zoals men dat van oudsher gewend is èn tegelijkertijd de beweging maken van 

het zoeken naar nieuwe vormen van gemeente-zijn voor de toekomst. 

 

 
 

Doordat we constateerden dat de teruggang van beschikbaarheid van mensen 

voor taken en verantwoordelijkheden van invloed is op de spankracht van een 

kleiner wordende kerkenraad vraagt dit om toe te werken naar een andere 

bestuursstructuur onder de noemer van ‘ontzorgen’. Ontzorgen vertaalt zich in 
tegemoetkomen aan de behoefte naar minder (van verantwoordelijkheden), of 

toegerust worden, het heeft te maken met een basishouding van 

(toe)vertrouwen en delegeren, en dus ook durven loslaten. En niet in de laatste 

plaats met het besef: ‘neem voor lief mijn onvermogen’, soms lukt even niet 

alles wat op dat moment nodig en gewenst is, omdat de menskracht of tijd 

daarvoor ontbreekt. 
 

Concreet zijn op de bezinningsbijeenkomst van de kerkenraad een aantal punten 

benoemd die verder uitgewerkt gaan worden. Op de korte termijn is dat een 

zekere mate van ‘ontzorgen’ d.w.z. het delegeren, uitbesteden en herschikken 

van taken en verantwoordelijkheden van de kerkenraad en het betrekken van 

gemeenteleden daarbij. Voor de langere termijn gaat er de komende tijd gewerkt 
worden aan een bredere visie op inzet en beschikbaarheid van mensen en 

middelen met het oog op de toekomst. We sloten het weekend af met een korte 

bezinning, voorbereid door Femmy en Jan Cees, over groeikracht en vrucht 

dragen aan de hand van foto’s van bloemen, en als symbolische illustratie, een 

zakje vingerhoedskruid om mee naar huis te nemen en uit te zaaien. 

 

Opgetekend door ds. Jacob Kikkert 
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Diaconie en Voedselbank 
 

Op 2 oktober was het zover: we konden een bezoek brengen aan de 

voedselbank. Dit was al veel eerder een wens van de diaconie. Gelukkig was 

deze wens praktisch uitvoerbaar geworden na de verhuizing van de voedselbank 

naar het nieuwe pand aan de Oosterhamrikkade. Op deze locatie zijn de 

ingangen van bezoekers en cliënten gescheiden. Hierdoor is de voedselbank 
toegankelijker geworden voor de betrokkenheid van de stadjers bij de armoede 

en kan ze open zijn om etenswaren te ontvangen. Tegelijk is de anonimiteit van 

de cliënten goed gewaarborgd. Eerder, toen er slechts een ingang voor alle 

binnenkomenden was, was de anonimiteit van de cliënten reden afhoudend te 

zijn t.a.v. overige bezoekers. 

We kwamen bij de voedselbank aan 

met de twee volle manden vanuit de 
kerk. De heer Molenhuis, voorzitter 

van het bestuur van de voedselbank, 

ontving ons hartelijk. Bij de begroeting 

bleek al gauw hoe dringend de 

behoefte aan inbreng van etenswaren 

was. De voedselbank stond aan de 
vooravond van een publiciteits-

offensief: zij luidde de noodklok over de zeer beperkte nog aanwezige voorraad 

in relatie tot de toename van het aantal cliënten mede veroorzaakt door de 

crisis. We kregen de persberichten mee die gereed lagen om aan de redacties 

van verschillende kranten te worden gestuurd, als ook een schriiven gericht aan 

de kerken. Duidelijk was: er is meer dan ooit behoefte aan actie. De heer 

Molenhuis personifieerde de actie in de bewogenheid en gedrevenheid waarmee 
ons informeerde over de ernst van de toename van armoede in ons land. Hij 

maakte ons deelgenoot van zijn ideeën om het verschijnsel armoede opnieuw op 

de kaart te zetten, door veel verschillende groepen in onze samenleving hierover 

persoonlijk te informeren: van gemeente tot bedrijfsleven van kerken tot scholen 

voor VWO en hen te vragen te doen wat in hun vermogen ligt. Daarnaast 

opperde hij het idee om de cliënten weer meer zelf te betrekken bij het 
verwerven van voedsel door op termijn met hen samen groenten te gaan 

verbouwen. Hiervoor zijn al enkele ha grond beschikbaar. 

 

Hij onderbouwde zijn betoog met cijfermatige informatie. 15% van de 

Groningers leeft onder de armoede grens. Dit betekent dat in onze stad 1 op de 

8 kinderen in armoede opgroeit. In deze gezinnen komt vaak slechts twee keer 
per week een warme maaltijd op tafel. Geld voor kleding of iets leuks is er 

nauwelijks of helemaal niet. Dit betekent een grote last voor het kind en stress 

voor de ouders. In de praktijk ligt hun gezinsinkomen beneden de 960 euro per 

maand. Hiervan blijft na aftrek van vaste lasten en schulden vaak minder dan 45 

euro per week over. De in deze situatie verkerende gezinnen kunnen een beroep 

doen op de voedselbank. Wekelijks doen 600 gezinnen in Groningen dat. Voor 

hen wordt een evenwichtig pakket met etenswaren samengesteld, rekening 
houdend met `de schijf van vijf`. De voedselbank is momenteel zes dagen per 

week open voor uitgifte.  

Door toename van de vraag en door minder inbreng van goederen uit het 

bedrijfsleven (o.a. doordat men meer let op verspilling, en ook de crisis 

merkbaar is) waren er op het moment van onze aanwezigheid in het prachtige 

vernieuwde en aan alle eisen van voedselveiligheid voldoende gebouw van de 
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voedselbank nog slechts voor veertien dagen voorraden aanwezig. Het was toen 

al zo dat de pakketten minder gevuld konden zijn en slechts 9 van de 18 

artikelen bevatten.  

De Groninger voedselbank blijkt momenteel de snelst groeiende van Nederland. 

Alleen in Rotterdam doen procentueel nog meer mensen een beroep op steun 

van de voedselbank.  
 

Belangrijke vraag van onze kant was: met welke producten kunnen we de 

manden in de kerk het beste vullen? Waaraan is dringend behoefte? Ook dit was 

al in een gereedliggend persbulletin te lezen:  
 

*conserven (groente, vis, vlees, vruchten of soep), aardappelpuree, vers fruit en 

verse groente. 

*broodbeleg, zoals hagelslag, pindakaas, jam en boter. 

*rijst of pasta, droge mixen zoals pastasaus, spaghettimix, bamimix, nasi- mix. 

*koffie, thee, suiker. 

*douchegel, douchezeep, shampoo, tandpasta en tandenborstels 

*babyproducten, waaronder babyvoeding en luiers in de maten 1 t/m 6. 
 

Ook is er behoefte aan goede kleding: kinderkleding, kleding voor jongens, 

meisjes, herenkleding, goede schoenen. Misschien denkt u: daarvoor hebben we 

toch de kringloopwinkels wel? Helaas is de kleding uit deze winkels voor de 

cliënten van de voedselbank vaak nog te duur, vandaar dat ook graag kleding 

wordt ontvangen.  
 

Even een korte schets van wat er op jaarbasis omgaat in de voedselbank: 8000 

ton voedsel wordt verstrekt aan 50.000 personen in 900.000 voedselpakketten. 

Doel is dit voedsel zoveel mogelijk gratis te verwerven. Slechts af en toe wordt 

er iets bijgekocht. 60 vrijwilligers, drie  bestuursleden en een coördinator 

verzetten al het werk. 
 

Naar aanleiding van dit bezoek kon de diaconie niet overgaan tot de orde van de 

dag. Dit betekende:  

*Een onmiddellijke aanpassing in het collecterooster: de collecte van de zondag 

daarop, de gezamenlijke GDS dienst waarin het nieuwe liedboek werd 
geïntroduceerd, werd bestemd voor de voedselbank. Deze collecte leverde een 

mooi bedrag van 600 euro op. Dit is aangevuld tot 1000 euro. *Het besluit om 

een maand lang week in week uit zondags te collecteren voor de voedselbank, 

dit als oproep aan een ieder van ons! 

*Extra oproep voor het vullen van de manden bij de ingang vanuit de lijst van 

meest dringende producten hierboven genoemd, ook een flyer is beschikbaar om 

thuis bij de hand te hebben. 
*Een wens doen op initiatief van een van de leden van de diaconie bij een 

Gronings bedrijf dat een jubileum heeft te vieren, wat resulteerde in het 

beschikbaar stellen van een groot aantal van een van hun producten voor de 

voedselbank.  

 

Wat kunnen we nog meer doen? In het kader van het jaarthema: `Neem de 
plaats de ruimte en de tijd…………`heeft de diaconie in haar jaarprogramma (zie 

het witte boekje) al aangegeven dit jaar aandacht te willen geven aan kwetsbare 

groepen dicht bij huis, in onze stad, nadat we vorig jaar samen met de Russisch 

Orthodoxe kerk een project voor kwetsbare kinderen hebben gesteund in de 

Oekraïne. 
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Armoede maakt vaak dat de kwetsbare groepen vooral de kinderen en ouderen 

nog kwetsbaarder worden en eerder in een isolement terecht komen. De ideeën 

die al over de invulling van dit project in de diaconie waren geopperd, kregen 

door informatie van de heer Molenhuis meer vorm. Er wordt nu gedacht aan: 

*Collectegeld bestemmen voor wat extras met Sinterklaas voor kinderen van een 

Groningse school waarvan er relatief velen in armoedige omstandigheden 
opgroeien. Eerder was het idee iets te doen verjaardagen van kinderen die 

opgroeien in een situatie onder de armoedegrens. Hierin wordt echter al, via de 

voedselbank, voorzien door de stichting Jarige Job, die voor arme kinderen een 

pakket beschikbaar stelt met een cadeautje voor het kind zelf en een traktatie 

voor de klasgenoten.  

*Wat extra’s mogelijk maken voor ouderen die beneden een minimum-inkomen 
leven en die op uitnodiging van de voedselbank een dagje gratis mee mogen met 

een busreis.  

 

Mogelijk hebt u ideeën over hoe we ons verder kunnen inzetten voor kwetsbare 

medeburgers die in armoedige omstandigheden verkeren. Hierbij een oproep om 

uw suggesties met ons te delen.  

Geld ten goede komend aan de projecten van de diaconie in het kader van 
armoedebestrijding/voedselbank kunt u sturen via de diaconie: 

rekeningnummer: 570142547.  

 

Namens de leden van de diaconie. 

Romkje Veenstra 

 

Meditatie 
 
Op dinsdag 26 november is er weer een meditatie avond in de diaconie. Hiervoor 

willen we u van  harte uitnodigen. 

 

Misschien schrikt het woord meditatie u wat af en is het beter te spreken van " 

aan de bron komen ".  Proberen om in alle drukte en gejaagdheid een avond vrij 

te maken om in alle rust  bij elkaar te zijn. De drukte in je hoofd voor een 
moment te laten voor wat het is  en in jezelf stil te worden.   

Ontvankelijk voor de tekst die in je resoneert. Je hoofd dicteert je niet meer, er 

is meer ruimte voor je gedachten en je gevoelens. Het wordt meer passief in je; 

je komt dichter bij jezelf..... dichter bij de bron. 

We willen deze dinsdag weer uitgaan van de Hebreeuwse letter Beth. symbool 

voor het huis. Met God die een dak boven je hoofd is, een steun in de rug en 
vaste grond onder je voet. Met woorden uit psalm 139 stonden we  stil bij God 

die ons kent, rondom ons is en ons beschermt.  

Nu laten we de open kant van de Beth in ons spreken. Roept God ons bij onze 

naam? Blijven we in ons huis? Trekken we weg?   

 

Anders dan aangekondigd!!! 

is de meditatie avond op 
 

dinsdag avond 26 november in de diaconie.   

Tijd: 19.30 - 21.00 uur 

 

De meditatie avond in december vervalt. 
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Er zitmuziek in!! 
Met dit thema gaan we op vrijdag- 
Avond 22 november feest vieren. 

Een avond waar we, met een knipoog naar 

muziek van vroeger, aan de gang gaan met 
Oudhollandse liedjes, AKC-liedjes 

en wat meer.... "Kneuterig" en gezellig 
voor oud, met rap- en hiphop-versies 

voor & door jong.  
 

Wij hopen dat een groot aantal groepen, families,  
wijken, commissies, duo’s, trio’s en  
iedereen die het maar leuk vindt,  

een bijdrage wil leveren! 

 

Wij ontvangen uw opgave  
graag uiterlijk 1 november.  

 

 

De feestcommissie, 
Johan de Boer, Ellen van Drooge,  

Henk Huyer, Martine van Hoorn,  
Rudy van Kalker en Eeuwe Zijlstra 

 

 

 

 

 

 
 

We zoeken hulp bij de opbouw van de 

kerkzaal, wie kan vrijdagmiddag 22 

november om 14.00 uur in de kerk 

zijn??? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=delftsblauw+tegeltje&source=images&cd=&cad=rja&docid=p4UfguMSF3lNbM&tbnid=6LucqhPZl-PxKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.upc.nl/p.petri/dbt/&ei=qDsfUoLdOIO00wXUsoCoBg&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNFUl5xvIMPuUDmrCHk33XjgEU52Zg&ust=1377864994363079
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Najaarsfair-Rommelmarkt  2013 
 

zoals elk jaar was het weer druk, hard werken, plezier en hartstikke vermoeiend. 

 

De 42 medewerkers tijdens de markt waarvan de jongste 11 en de oudste 83 

jaar en de  opbouwers in de kerk hebben het geweldig gedaan.  

 

              
 

De inbreng van goederen was dit jaar weer groot en gevarieerd.  

Mooie en praktische spullen, zoals prachtig glaswerk en veel goede kleding  

vulden de tafels en de rekken.  Een compleet domineespak, compleet met grijs 

gestreepte broek vloog als een van de eersten naar een nieuwe eigenaar.  

 

De kinderen hadden een plekje aan de grote tafel waar ze gezellig tussen de 
koffiedrinkers met het inkleuren van kleurplaten bezig konden.  

Bij de boekenstand, waar trouwens veel belangstelling voor was, hadden ze een 

kinderboekentafel met een echte verkoopster van hun leeftijd.   

 

Op het plein stond de grote tent die we ook dit jaar weer mochten lenen van een 

van de medewerkers, versierd met grote lampions en waar de geurende baksels  
en wapperende kleding vele klanten en nieuwsgierigen trok. 
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De doelen dit jaar waren Het Voorjaarskamp voor tieners en Resto van Harte, 

een organisatie voor alleenstaanden. 

   

Van het kamp waren vele teamleden aanwezig en kon men stoofpeertjes, 

pruimenjam en appeltaart bestellen. De appeltaarten worden binnenkort door het 
team gebakken, waarna de bestellers bericht krijgen. 

Informatie over de doelen bij de commissieleden.  

 

Wat was en is nu zo bijzonder aan onze jaarlijkse markt. Veel.  

Het samenwerken  met een grote groep mensen. Leden, belangstellenden en zij 

die hen lief en dierbaar zijn. 
 

Allen hebben hard gewerkt  en wie geweest is kon zien dat ook de jongeren 

zorgvuldig b.v de kleding op knaapjes hingen, de klanten behulpzaam waren met 

passen en, en dat is een kunst dan wel het zit ‘erin’ , steeds vriendelijk bleven.  

 

De vrolijkheid, het onderlinge contact, het blij zijn dat het  zo goed ging, het 

genieten na gedane arbeid samen aan tafel  aan de stampot met worst. 
  

   
 

We vroegen tijdens de maaltijd wat vinden jullie wat er het volgend jaar kan, 

beter kan, moet gebeuren, geef ons tips.  Met deze aantekeningen kunnen wij 

als commissie verder.  De onderlinge afspraken voor 2014 hebben we gehoord, 

zoals twee medewerksters van 11 en 14 jaar die elkaar nu kennen en samen  

hebben afgesproken dat zij  de ……..  stand gaan bemannen.  Welke……… tja op 

dat antwoord zal men toch een jaar moeten wachten. 
 

Wat overbleef  aan goederen heeft een goede bestemming gevonden.  

De opbrengst is netto € 734.70  en wordt verdeeld onder de twee doelen. 

 

 

Tot volgend jaar en zorg dat je erbij bent. 
 

 

de commissie     Jetty Tuinstra   Anneke v.Kalker     Manon ter Haar   

                                  Lineke Lutgendorp     Jan Hoogenberg          
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Orgelconcert  4 oktober 2013  
 

 
 

ten bate van het gammele orgel van onze zusters en broeders in Leer.  
  

Wij, de commissie in Groningen en allen die geinterresseerd waren in  deze actie, 

hebben met spanning afgewacht wat het zou worden.   

Zouden we er alleen zitten…….. zou het zo worden als wij ons hadden 

voorgesteld…….. zat het programma goed in elkaar…… of was het iets van 

‘moederhelpwaarzijnweaanbegonnen’. ……    
 

Spannend was het. Maar op het moment dat we de eerste bezoekers ontvangen, 

is het of  er iets van je afvalt.  

 

De vele reacties die we tijdens de avond en ook nadien hebben gekregen, 

hebben aangegeven dat men, nederlandse  en duitse bezoekers  genoten hebben 

en zich zeer thuis gevoeld hebben.  
 

Een broeder uit Leer schreef:  

allereerst de ontspannen, vertrouwde atmosfeer in jullie kerk was bijzonder 

aangenaam. Het geweldige orgelspel was een genot  er bij te zijn. Dan koffie met 

‘Kuchen’  en de uitleg over ons orgel en orgeltechniek door de restaurateur 

Winold v.d.Putten,  die het werk zal uitvoeren zodra  er voldoende geld binnen 
gekomen is.  

Onze dominee die van onze gemeente en onze zorgen om het orgel vertelde en 

duidelijk aangaf hoe blij wij zijn met de goede contacten.     

Ik bedank jullie voor deze bijzondere avond. Het was een super idee het zo te 

doen en wij zouden nog iets van jullie kunnen leren.  
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Zo kwamen er vele 

berichten binnen. Er wordt 

van vele kanten gewerkt en 

georganiseerd zodat  

v.d.Putten niet alleen zijn 

enthousiasme kwijt kan, 
maar ook kan beginnen. Zo 

gaat het gerucht dat de 

gem. Oostgroningen de 

zolder en de kelder opruimt 

en een veiling t.b.v. Leer 

houdt.  Niet gek zo’n 
broederschap. 

 

Wat nog kan: adopteer een 

orgelpijp, maar wees snel 

want er zijn al vele die voor 

adoptie zijn ‘vrijgegeven’.  

 
Met dank aan allen die hebben gewerkt voor en meegewerkt aan deze bijzondere 

avond, waar behalve orgel en muziek ook veel mensen met elkaar in gesprek 

raakten. 

 

Rudy van Kalker         Eeuwe Zijlstra 

Beno Hofman             Anneke van Kalker 
 

PS: 

vraag 1: hoeveel moet er nog bij?  Een groninger zegt: nog al wat. 

vraag 2: is er haast bij? Ze vieren in 2015 hun 475 jarig  bestaan en zijn 

                                      de oudste doperse gemeente in Duitsland, dus….   

 
 

 

Verslag bijeenkomst Wijk Vinkhuizen.  
            

Dinsdag 24 sept., om half acht, kwamen we weer bij elkaar. Op deze eerste 

bijeenkomst van het nieuwe seizoen kwam br. Jan Smook ons vertellen,tevens 

met beelden d.m.v. de beamer, over de stad Groningen;in beeld gebracht op een 

kaart, gemaakt door cartograaf Haubois in het jaar 1620. Het werd straat voor 
straat getekend, ook met de bastions van Groningen! Tot op de dag van vandaag 

is de structuur daarvan nog altijd herkenbaar. We zagen het zelfs in 3D! Het was 

heel goed uitgewerkt met daarbij een enthousiaste uitleg.  We hebben een heel 

bijzondere avond  beleefd, waarvoor Jan heel hartelijk werd dank gezegd!!              

De volgende keer is op dinsdag 29 oktober 's middags om half 3, bij Jetty 

Tuinstra.    

 
Margriet Oldenziel 
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 27 oktober (wintertijd!) 

10.00 Ds. Kikkert 

 
Zondag 3 november 

10.00 Oecumenische dienst in de 

Nicolaaskerk (met zondagsschool) 

 

Zondag 10 november 

10.00 Dienst met Avondmaal, 

ds. Van der Werf 
Zie het artikel verderop 

 

Zondag 17 november 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

10.00 Zondagsschool 

 
Zondag 24 november 

Laatste zondag kerkelijk jaar met 

herdenking overledenen 

10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 1 december 

Eerste advent 
10.00 Br. H.R.A. Meiborg 

10.00 Zondagsschool 

 

 

Andere activiteiten 
 

Woensdag 23 oktober 
19.30 Quiltgroep 

 

Donderdag 24 oktober 

14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 

 

Vrijdag 25 oktober 
19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Vrijdag 1 november 

18.45 Club 10-14 met Yvette Krol 

 
Maandag 4 november 

14.30 Zusterkring   

 

Dinsdag 5 november 
09.45 Themaochtend 

met ds. Van der Werf 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 6 november 

20.00 Bijbelgesprekskring 
met zr. Kieft 

 

Woensdag 13 november 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

19.30 Quiltgroep 
 

Donderdag 14 november 

20.00 30+ bij Ellen van Agthoven 
 

Dinsdag 19 november 

14.00 Wijk Paterswolde bij de fam. 

Reidinga, met ds. Van der Werf 
 

Donderdag 21 november 

20.00 Open avond ‘Leven met tijd’ 

met  Jaap van Kampen  

Zie het artikel verderop 
 

Zaterdag/Zondag 23/24 november 

Regioweekend 12-18. Informatie en 

opgave bij Yvette Krol, 06-14111847 
 

Zondag 24 november 
13.30 Schaatsen voor jong en oud op 

Kardinge van 13.30 tot 16.00 uur 

Informatie en opgave bij Yvette Krol 
 

Maandag 25 november 

14.30 Zusterkring   
 

Woensdag 27 november 

19.30 Quiltgroep 
 

Donderdag 28 november 

19.45 Najaarsledenvergadering 

met o.a. begroting en benoemingen 

Na de pauze vertelt ds. Van der Werf 

over het vroege christendom n.a.v. 

zijn studieweek in een klooster 
 

Vrijdag 29 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 
 

Dinsdag 3 december 

09.45 Themaochtend 

19.45 Kerkenraad 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 
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Tweede avondmaal. 
 
November is de herfstmaand.  De maand dat alles in de natuur zich terugtrekt en 

tot rust komt. De herfst  is een tijd punt van bezinning om terug te kijken op 

alles wat achter ons ligt. Daarom willen we als gemeente enigheid met elkaar 

vieren op zondag 10 november in de vorm van het delen van brood en wijn en 

gedenken we op 24 november (laatste zondag van het kerkelijke jaar) mensen 

van wie we afscheid hebben moeten nemen.  
 

Dit jaar vieren we voor het eerst een tweede avondmaal. Deze viering zal anders 

van karakter zijn dan het avondmaal op Goede Vrijdag. In deze  

‘november-viering’ willen we in vreugde, enigheid met elkaar vieren.  

Hoewel we dit nog nooit gedaan hebben,  is een goed gebruik om twee keer 

avondmaal te vieren in het jaar.  

Om zo te vieren dat je gemeente bent rond de symbolen van brood en wijn.  
 

Ds. Kl. v.d. Werf 

 

 

 

 

Zusterkring 

 
Onze bijeenkomst van 7 oktober j.l. was weer een bijzondere middag.  

Ds.Klaas van der Werf was onze gast. Hij sprak over en liet ons kennismaken 

met De Dode Zee-rollen.  

Dit mede naar aanleiding van de expositie in het Drents Museum te Assen.  

De vondst van de boekrollen gedaan bij het dorpje Qumran, vlakbij de Dode Zee, 

was één van de grootste ontdekkingen van de 20e eeuw.  
De ontdekking van de rollen had -in fases- plaats tussen 1947 - 1956, en werpen 

een nieuw licht op diverse bijbelgedeelten en de overlevering van de 

oorspronkelijke teksten. 

Maar liefst 900 documenten werden gevonden, verstopt in de vele grotten, in 

stenen kruiken. Geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. De 

handschriften dateren van circa 250 voor Christus tot 68 na Christus. Het bleek 
een complete bibliotheek van de Joodse sekte der Essenen. Maar wel in kleine 

stukken uiteen gevallen en soms geheel vervallen. Eén grote puzzel. Maar b.v. 

de Jesaja bijbelrol is meer dan 7 meter lang. 

Toen de Groningse professor van der Ploeg, in de jaren vijftig daar op reis was, 

kreeg hij toevallig wat documenten te zien, maar hij zag daar toen de waarde 

niet van in! Later werd het Qumran-Instituut opgericht aan de Rijks Universiteit 

Groningen en werd de Nederlandse vertaling ter hand genomen door professor 
van de Woude en García Martinez. 

Ds van der Werf studeerde af in deze materie en was zelf werkzaam bij het 

Qumran-Instituut. Hij deed onderzoek naar inhoud, en vergeleek teksten, vooral 

die van de bijbel rollen. Hij liet ons ook de dia's zien van diverse documenten en 

van de grotten waar ze gevonden zijn. We kregen nog een paar copieën mee.  

Het was een heel interessante middag. 
 

Ria Dijkman-Leutscher 
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Heel hartelijk dank! 
 
Ik ben blij dat ik na mijn verblijf in het Martiniziekenhuis 

en daarna in Maartenshof weer thuis ben. 

Het wordt tijd om jullie hartelijk te bedanken voor de kaarten, 

brieven, bloemen en bezoekjes die ik in die periode van jullie 

heb gekregen. 

Frans Renssen heeft mij goed op de hoogte gehouden van o.a.  
de diensten op zondagmorgen. 

Dat alles heeft mij gesterkt en veel warmte gegeven. 

 

                                                          Hartelijke groeten 

                                                          Diet Schulte Bernd 

Open-programma 
 

In het kader van het ‘open-programma’ dat de Doopsgezinde Gemeente Haren al 
enige jaren in de wintermaanden organiseert, zal op donderdag 21 november  

drs. J. van Kampen een avond verzorgen over : 

“De tijd bestaat niet, net zo min als de wind;  

wij geven betekenis en bepalen zo de tijd”. 

 

Het winterprogramma 2013-2014 heeft het thema: ‘Leven met Tijd’ 

meegekregen.  
Er zullen dit seizoen enige lezingen en een voordracht worden georganiseerd 

waarin verschillende aspecten met betrekking tot dit onderwerp zullen worden 

belicht.  

 

Iedere belangstellende is van harte welkom.  

 
Datum: 21 november 2013 

 

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Nieuwe Stationsweg 2, Haren 

 

Aanvang: 20.00 uur    Toegang vrij 

 

'Siloam' krijgt € 3750,00               

van R.v.K. via DG Haren op 20 okt. 2013 

 
Waar staat de Stichting SILOAM op Curaçao voor?               

Siloam staat voor opvang van zeer ernstig zieke kleine kinderen, thuishulp voor 
kinderen die nog bij hun ouders wonen, de aanleg van toiletten bij mensen 

zonder wc, het verstrekken van levensmiddelen en gratis maaltijden aan hen die 

dat niet kunnen betalen, het organiseren van kinderclubs en uitstapjes voor 

kansloze kinderen… 

 

Dit alles en nog veel meer is het dagelijkse werk van Herman en Bep Gijsbers 
van het christelijke kinderherstellingsoord Siloam op het eiland Curaçao.  
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Herman was politieman in Rotterdam tot hij zich in 1989 door God geroepen wist 
om zijn krachten in te zetten voor een kindertehuis op Curaçao.  

 

 
 

Jaren geleden bezochten onze leden Hansje en Frans Hazewinkel Herman en Bep 

en hun kinderen. Zij zijn inmiddels bevriend geraakt. Zij e-mailen met elkaar en 

ze bezoeken hen tijdens hun - bijna jaarlijkse - vakanties op Curaçao. 

 

Zo ooit het Doperse ‘daden gaan woorden te boven’ handen en voeten krijgt, dan 
is het wel in het werk van Bep en Herman en hun medewerkers.  

Zij voelen zich, zoals zij dat zelf zeggen, ‘dienstknechten van de Heer’. 

 

Zondag 2 juli 2006 kwam Herman naar onze kerk om in onze ‘open ruimte’ over 

Siloam te vertellen. Ook in 2009 kwam Herman naar onze kerk. Nu met 

pleegdochter Naffie, die in het UMCG geopereerd moest worden. 

Onze gemeente collecteert regelmatig voor Siloam.  
Ook via de Harener Raad van Kerken ontving Siloam - voor het eerst in 2005 - 

een aanzienlijke gift: € 2.500.  

 

 

 

Siloam moet het helemaal hebben van 
vrijwillige giften en die komen er 

gelukkig ook. Van de ‘Wilde Ganzen’ van 

de IKON, van de Rotary op Curaçao, van 

de Nederlandse marine, van de Joodse 

gemeenschap op Curaçao, van 

Nederlandse christelijke gemeenten en 
van vele anderen.  

Maar genoeg is het nooit, want de noden 

op het eiland Curaçao zijn vele. 

 

Siloam is nu zo'n project waarbij niets aan een strijkstok blijft hangen: Elke Euro 

gaat naar het goede doel! 
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Verslag Goma-project in verband met de gift oud papier 
actie Raad van Kerken 
 

Afgelopen week ontving ik een mail van onze contactpersoon in Congo, Henny 
Slech, in verband met de besteding van het bedrag van € 3.750,- door de School 

for Higher Education in Mental Health.  

Ik heb de belangrijkste stukken van de mail vanuit het Engels vertaald. 

  

Het Goma-project, achtergrond en inleiding 

Zoals bekend hebben er diverse oorlogen gewoed in het oostelijk deel van de 
Democratische Republiek Congo. Deze oorlogen gingen gepaard met 

massamoorden, verlies van bezittingen en verhuizing van bevolkingsgroepen. De 

oorlog had ernstige gevolgen, niet alleen op het fysieke en economisch vlak maar 

ook op het psychische vlak. De 

mentale gezondheid van een enorm 

aantal mensen in het oosten van 
Congo werd ernstig aangetast. Er 

bestaat een grote behoefte aan hulp 

en ondersteuning door professionals 

op het gebied van geestelijke 

gezondheidszorg. In Congo heeft de 

Staat niet voldoende hulpverleners 

om voor de slachtoffers te zorgen en 
bij te dragen aan de wederopbouw 

van de sociale gemeenschap. 

In 2010 werd daarom in Goma de 

School for Higher Education in Mental 

Health opgericht om professionals in 

geestelijke gezondheidszorg op te 
leiden. 

 

Community-Based Sociotherapy (CBS) Activity 

Vanuit de noodzaak tot verbetering van geestelijke gezondheid van de 

gemeenschap zette de school de Community- based Sociotherapy (CBS) op. Dit 

project was geïnspireerd door de CBS die was ontwikkeld in Rwanda. 
Sociotherapie gebruikt de groep als een therapeutisch middel voor het scheppen 

van vertrouwen, het vormen van een open omgeving voor discussie en het 

vormen van structuren voor onderlinge ondersteuning. 

In Noord Kivu werd het Rwandese sociotherapy- model aangepast aan de 

specifieke geschiedenis en omgeving en behoefte van de bevolking. Door het 

vormen van sociotherapie groepen draagt de school bij aan de vermindering van 

sociale isolatie en herintroduceert solidariteit binnen de door de conflicten 
getraumatiseerde bevolking. De ervaring leert dat het luisteren naar ieders 

verhalen en het delen van de ervaringen van het lijden bijdraagt aan het 

vestigen van sociale contacten en het creëren van stevige verbanden en het 

bevorderen van de onderlinge solidariteit. Vele mensen hebben geleefd in 

onmenselijke omstandigheden, zijn afgewezen, geïsoleerd en getraumatiseerd, 

maar in de groepen voelen de mensen zich gehoord, opnieuw verbonden en 
worden weer deel van de gemeenschap. 

De sociotherapie is een benadering die is gebaseerd op de uitgangspunten van 

participatie, gelijkheid, verbondenheid, wederzijds vertrouwen, zekerheid, 

eenheid en waarheid. Het helpt de mensen en gemeenschappen om beter om te 
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gaan met de dagelijkse problemen en draagt bij aan de rust en vrede in hoofd en 
hart.   

De sociotherapie wordt uitgevoerd door studenten van het Institute of Higher 

Education in Mental Health in Goma. Zij worden opgeleid tot facilitator 

(zorgverlener).  

 

Gift van de Raad van Kerken te Haren 
In juli 2013 kreeg de school in Goma de gift van € 3.750,-. De school heeft 

besloten om het geld in te zetten voor uitbreiding van de Sociotherapie-

activiteiten omdat deze activiteiten een echte impact hebben voor de locale 

bevolking. Eerst kon de school slechts werken met 4 sociotherapie groepen 

waarbij 8 facilitators werden ingezet. Door de gift zijn er nu 10 sociotherapie 

groepen waarbij 20 facilitators voor de begeleiding zorgen. 
 

Organisatie van de CBS activiteiten. 

De school verzorgt de opleiding van de studenten psychologie tot facilitator van 

de sociotherapiegroepen. Vervolgens worden de doelgroepen in de gemeenschap 

vastgesteld. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn vrouwen die het slachtoffer zijn van 

sexueel misbruik, mannen en vrouwen die in militaire kampen leven of mannen 

met verschillende psycho-sociale problemen. 
Daarna wordt bepaald waar de groepsbijeenkomsten worden gehouden. 

In het algemeen bestaat een groep uit vijftien deelnemers en komt de groep één 

maal per week bijeen gedurende een periode van vijftien weken. 

Na afloop van deze periode vindt een afsluitingceremonie plaats waarbij de 

deelnemers een soort belofte afleggen tot verandering en onderlinge 

ondersteuning…. 
 

Roelof Nienhuis 

 

 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 
ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

22 september: Stichting Doopsgezind Wereldwerk, vredeswerk  €   46,30 

29 september: Stichting Doopsgezind Wereldwerk, vredeswerk  €   62,00 

13 oktober: Doopsgezinde Zending      €   39,00 

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

betreffende doelen worden overgemaakt.   

 

Adoptiethermometer 
 

Uit de thermometer ontvingen we over de maand september een bedrag 

van € 34,59. Het totaalbedrag voor 2013 is hiermee gekomen op €  667,54. 

                                                                               L.Huizinga 
                                                                               B.Huizinga-Lutgendorp
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    PERSBERICHT 1 oktober 2013 

Doopsgezinden en remonstranten vieren 

langdurige band 

In 2013 – 2014 staan de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap stil 

bij hun relatie.  Van een huwelijk is het nooit gekomen. Toch is er al vier  eeuwen een 

vrijage gaande tussen gemeenten,  predikanten en diegenen die zich door doopsgezinde 

of remonstrantse idealen lieten inspireren.    

De doopsgezinden en remonstranten hebben elkaar, in heden en verleden, op meerdere 

vlakken gevonden: 

- Allebei hebben ze te maken gehad met vervolging en weerstand.  

- Allebei hebben ze in de negentiende eeuw de moderne theologie omhelst.  
- Vrijheid, vrede en verdraagzaamheid zijn thema’s die voor beide stromingen actueel en 

urgent zijn.  

- Er zijn samenwerkingsgemeenten van doopsgezinden en remonstranten door heel 

Nederland. Dokkum was de eerste doopsgezind-remonstrantse gemeente. Al in 1798 
vonden de geliefden elkaar.  Anno 2013 zijn er samenwerkingsverbanden in Amersfoort, 

Deventer, Emmen, Hilversum, Hoorn, Leiden, Meppel, en Nijmegen. kerken.  Ook wordt 

er door ‘do’ en ‘re’ gemeenten soms intensief samengewerkt. 

 De volgende activiteiten staan gepland: 

November 2013 
Verschijning van een uitgave van Stichtelycke rymen van Dirck Raphaelszoon 

Camphuysen uit 1624, door Riet Schenkeveld,  voormalig hoogleraar historische 

letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Dit boek was het best verkochte en meest 

herdrukte liedboek van de Gouden Eeuw. Van huis uit was Camphuysen doopsgezind. In 
het theologische en politieke conflict van die tijd - culminerend in de synode van 

Dordrecht - was hij te vinden aan remonstrantse zijde en daarom werd hij verbannen en 

vervolgd.  

November  2013 
Een gecombineerde editie van de magazines AdRem en Doopsgezind.nl, die naar leden 

en belangstellenden van beide geloofsgemeenschappen wordt gestuurd; 

 

 29 november 2013 

‘Schepper & Co in het museum’. In het kader van de tentoonstelling ‘Vormen van 

Verdraagzaamheid’ in museum Catharijneconvent. Een bijeenkomst onder leiding van 

Hennie Burggraaff, NCRV-radio, over vrede en verdraagzaamheid. 
 

  16 februari 2014 

Landelijke doopsgezinde - remonstrantse kerkdienst in doopsgezind-remonstrantse kerk 

in Leiden; | 
 

 22 maart 2014 

Landelijke jongerendag doopsgezinde en remonstrantse jongeren in Leiden.  Debatten en 

workshops over het thema ‘Liefde, vriendschap en relaties’. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadere informatie:  

Michel Peters (coördinator communicatie bij de remonstranten). 06 - 27625588 

Johan Tempelaar (coördinator communicatie bij de doopsgezinden)  06 - 23599415 
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Pelgrimsreis Holy Island of Lindisfarne 
  

Soort reis: een individuele retraite met elementen van het gezamenlijk op stap 

zijn.  

Er is geen groepsprogramma samengesteld, maar op het eiland is het nodige 

gaande waar men aan kan deelnemen. Er vinden dagelijks diverse vieringen en 
andere activiteiten plaats en het eiland kent een rijke historie. De natuur is er 

buitengewoon mooi en afwisselend en nodigt uit tot het maken van mooie 

wandelingen. 

Verblijf: Cambridge House (www.marygatehouse.org.uk)  

Aantal deelnemers: max. acht. 

Vertrek: Donderdag 28 augustus 2014 (nacht)boot IJmuiden - Newcastle 

29 augustus: Aankomst voor de lunch op Holy Island 
Retour op 5 september (Nacht)boot Newcastle - IJmuiden  

Aankomst Nederland: 6 september.  

Een voorbereidende bijeenkomst en reünie zullen onderdeel van het geheel 

vormen. 

Totaalkosten € 750,- (voorlopige schatting) 

Begeleiding: Wine Steenberg-Heeroma en Tjitske Bongers 
Opgave: spoedig. Er kunnen nog één of twee mensen mee. 

Meer achtergrondinformatie: www.tjitskebongers.nl > pelgrimsreizen > Holy 

Island en zie: reizen 2014. 

  

Inlichtingen: Tjitske Bongers, tel: 06-23945258 (tussen 10.00 – 20.00 uur, evt. 

boodschap inspreken), tjitskebongers@doopsgezind.nl  
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Maandag 14 oktober 2013 

 

TRY OUT EINDMANIFESTATIE ONDERNEMEN IN JE EIGEN TOEKOMST  
19 NOVEMBER IN DE REMONSTRANTSE KERK GRONINGEN  

Asielzoekersjongeren presenteren hun talenten en toekomstambities. Het is de 

try out voor de eindmanifestatie van het empowermenttraject ’Ondernemen in je 

eigen toekomst’ door New Dutch Connections. 

 

Dinsdag 19 november zal de Remonstrantse kerk in Groningen het podium 

bieden voor jongeren uit verschillende azc’s in de omgeving van Groningen. Op 
deze dag presenteren zij hier hun talenten en toekomstambities. Daarnaast zal 

de voorstelling ‘As I Left My Father’s House’, winnaar van de Compassieprijs 

2011, opgevoerd worden. Met de bekroonde voorstelling wordt de toeschouwer 

een kijkje gegund in het leven van een vluchteling. Indrukwekkende verhalen 

vanuit verschillende landen, culturele achtergronden en religies ontroeren, 

verbinden en geven stof tot nadenken. 
 

De eindmanifestatie van het empowermenttraject ‘Ondernemen in je eigen 

toekomst’ zal plaatsvinden op dinsdag 26 november in de Remonstrantse kerk in 

Groningen. 

http://www.marygatehouse.org.uk/
http://www.tjitskebongers.nl/
mailto:tjitskebongers@doopsgezind.nl
http://asileftmyfathershouse.wordpress.com/
http://www.handvestvoorcompassie.nl/?p=2520
http://www.handvestvoorcompassie.nl/?p=2520


Algemeen 
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Programma 19 november: 
17:30 inloop  

18:00 gezamenlijk diner 

19:00 Try out: presentaties jongeren 

20:30 voorstelling ‘As I Left My Father’s House 

22:00 uur: einde 

 
Aanmelden is gewenst en kan via info@newdutchconnections.nl o.v.v. 

aanmelding Try out 19 november 2013. De toegang is gratis. 

 

Ondernemen in je eigen toekomst 

Het empowermenttraject ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’ leert 

asielzoekersjongeren in procedure stappen te nemen voor hun toekomst. 

Gedurende zes maanden tot een jaar begeleiden we (alleenstaande) 
asielzoekersjongeren van 15 tot 25 jaar die, ongeacht hun juridische status, een 

succes van hun toekomst willen maken.Waar die toekomst ook mag zijn. Zo 

nemende jongeren weer regie over hun eigen leven. Jongeren, die ondanks hun 

pijnlijke verleden,hun huidige onzekerheden, besloten hebben om vanuit hun 

talent en kwaliteiten in verbindingte gaan met hun omgeving. Zodat zij kunnen 

deelnemen aan relevante netwerken en zo nieuwe contacten op kunnen bouwen. 
Het doel vandit traject is deze jongeren te begeleiden naar sociale en 

economische zelfredzaamheid. Want, ondanks hun verleden of hun status, op 

een gegeven moment moeten ze voor zichzelf kunnen zorgen. De focus ligt hier 

op talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, netwerkontwikkeling, 

ondernemersvaardigheden en persoonlijk leiderschap. 

 

 
 

New Dutch Connections 

De organisatie achter de voorstelling, New Dutch Connections, wil migranten en 

Nederlanders samenbrengen door middel van empowermenttrajecten, theater en 

bijzondere events. Het doel is de kloof tussen deze groepen te verkleinen en 

bruggen te bouwen door het realiseren van een werkelijk en waardevol contact. 
 

 

 “Het project is medegefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds”.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marieke Zevenhuizen,  

kwartiermaker Noord, New Dutch Connections - 06 342 615 76 of 

marieke@newdutchconnections.nl  
 

Website:  www.newdutchconnections.nl en 

www.ondernemeninjeeigentoekomst.nl  

Twitter:  @NewDutchConnect 

Facebook:  https://www.facebook.com/NewDutchConnections 

LinkedIn: http://goo.gl/lKbdfl  

mailto:info@newdutchconnections.nl
http://www.newdutchconnections.nl/
mailto:marieke@newdutchconnections.nl
http://www.newdutchconnections.nl/
http://www.ondernemeninjeeigentoekomst.nl/
https://www.facebook.com/NewDutchConnections
http://goo.gl/lKbdfl


Algemeen 
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Wat raakt je in de kerk  
 en in de maatschappij? 
 

Bij het GSp zitten we inmiddels middenin ons najaarsprogramma. We hebben 

een interessante mix van gespreksgroepen en cursussen waar een flinke groep 

studenten aan meedoet. Er is een nieuw studentenbestuur aangetreden dat 
enthousiast begonnen is en mooie plannen heeft voor het komende jaar. De 

Martinidiensten zijn weer van start gegaan, vanaf 1 september. Drie weken later, 

op zondag 22 september, met een bijzonder moment in de dienst. Na de 

overweging van voorganger Matty Metzlar werd aan de kerkgangers de vraag 

gesteld of zij eens in een paar woorden op papier wilden aangeven wat hen raakt 

in de diensten van het GSp. Het trof wel op die zondag, want er waren juist nu 
veel mensen in de kerk en ook een flink aantal jongeren. Zoiets kun je niet 

plannen, maar het gebeurde… En uiteraard is het ook de vraag of zo’n verzoek 

aan de kerkgangers werkt. Willen mensen wel iets opschrijven? Past het wel in 

de liturgie? Of haal je mensen op die manier juist uit de toewijding of de 

meditatieve sfeer die ze zo op prijs stellen in de dienst? Moet je ineens iets doen 

waar je op dat moment helemaal niet op gericht bent! 

 
Spannend dus, zo’n schrijfmoment in de dienst. Maar ook heel geslaagd, is 

althans mijn indruk. Je voelde dat de mensen om je heen zich echt 

concentreerden op wat ze wilden opschrijven. Je merkte dus juist nu ook 

toewijding. In die zin paste dit moment heel mooi in het geheel van de dienst. 

We willen proberen met de opmerkingen die we op die manier hebben 

ingezameld, een kernachtige typering te vinden van wat onze diensten 
betekenen voor de mensen die er naartoe komen. Hopelijk kunnen we zo’n 

typering gebruiken om meer publiciteit te maken voor de Martinidiensten. Want 

zo is dat nu eenmaal in onze tijd: je kunt niet meer volstaan met de klok te 

luiden op zondagochtend en de naam van de dominee te noemen in het 

predikbeurtenoverzicht. Dat zal de mensen niet nieuwsgierig maken om eens een 

liturgische viering te bezoeken in een kerk. Met een korte zinsnede aangeven wat 
je doet in de kerk en wat je er kunt ervaren, kan wellicht beter werken. Dat 

willen we proberen met deze inzameling van geschreven woorden. 

 

Tenslotte nog een paar woorden over het najaarsprogramma. Daarin zit een 

interessant drieluik van lezingen rond de vraag naar de maakbaarheid van ons 

leven. René Boomkens, hoogleraar cultuurfilosofie aan de RUG, is begonnen op 

30 september j.l. met een verhaal over de “Gelukfabriek”. Bestaat er zoiets als 
een gelukfabriek, kun je geluk maken? Of is dat een illusie? Op 14 oktober 

hebben we de tweede lezing van Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de PThU 

(Protestantse Theologische Universiteit) over “Leven zonder lijden”. Eén van de 

vragen is dan in hoeverre er in onze opvattingen over waardig leven plaats is 

voor lijden en verlies? En tenslotte zal op 4 november Geert Knigge, hoogleraar 

strafrecht en advocaat generaal bij de Hoge Raad, spreken over “Maatschappij 
zonder misdaad”. Ik ben zeer benieuwd wat zo’n drieluik zal opleveren voor ons 

denken over leven en samenleven. 

 

Tiemo Meijlink  

 

 

 



 
 

 

Colofon DG Groningen  
 

Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387 

(bereikbaar dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 17.15 en 17.45. Ook op 

andere momenten kunt u mij thuis 

treffen of een boodschap inspreken. (In 

dringende 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. 

Ook op andere momenten kunt u mij 

thuis treffen of een boodschap 

inspreken. In dringende gevallen buiten 
de vakantie kunt u ook bellen met 06 

51516030. E-mail: jhkikkert@xs4all.nl 

 

Kerkenraad 
Voorzitter – F. Busscher, tel. 0592-

271010, e-mail fbusscher@home.nl 

 

Secretaris–Br. Bart Meyer 
Tel; 050-5259818 

e-mail   bartmeyer@home.nl 

 

Boekhouder - G. Koopmans 

Postadres: Oude Boteringestraat 33, 
9712 GD Groningen 

tel. 050-5261812, e-mail: 

gerritkoopmans@gmail.com 

ING-Giro 824906 t.n.v. Doopsgezinde 
Gemeente Groningen te Groningen 

 

Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 
9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983, e-

mail: tin.spanjer@planet.nl 

 

Diaconie: 
Bank ABN AMRO 570142547 t.n.v. 

Diaconaal Fonds v.d. Doopsgezinde 

Gemeente Groningen 
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 
Groningen, tel. 050 3123053 

Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 
 

 

 

Lay-out 

Frans Riepma 

 

Druk / verspreiding 

Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen 

 

 

Colofon DG Haren 
 

Predikant:  

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

06 305 25 130 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, email: 

luciaamelo@hotmail.com 

Plv. Voorzitter: P.J. Reidinga, 

Leeuwerikweg 7, 9765 JV Paterswolde 
tel. 050-3092588 

Secretaris: H.J. Blanksma, Kerkstraat 

22, 9751 BD Haren, tel. 050-5342964 

e-mail: hj.blanksma@home.nl 
Boekhouder: R.J. Nienhuis, tel. 050-

5340109 

Postgirorekening: 826741 

Bankrekening: 21.02.56.184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734; haadsma@hetnet.nl 

Potgieterlaan 10, 9752 EX Haren 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad 

verschijnt 20 november 2013. Kopij 

(alléén als Word-document en b.v.k. 

in Verdana, pt. 11) inleveren vóór 13 

november 2013 bij de 

respectievelijke redactieleden. 

 
Redactie Groningen:  

J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640, NIEUW E-MAILADRES 
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 

 

mailto:gbrusewitz@-dggroningen.doopsgezind.nl
mailto:gbrusewitz@-dggroningen.doopsgezind.nl
mailto:jhkikkert@xs4all.nl
mailto:bartmeyer@home.nl
http://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
mailto:luciaamelo@hotmail.com
mailto:jmtuinstrawinkler@gmail.com
mailto:e.de.jonge@home.nl
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