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Is er meer ? 
 

Henri Nouwen vertelt in een van zijn boeken een verhaaltje over een tweeling, 

een meisje en een jongen, die in de baarmoeder met elkaar in gesprek zijn. 

“Ik geloof dat er leven is na de geboorte”, zegt het meisje. 

Haar broertje wil daar niet aan.  
”Nee hoor, dit is alles wat er is. We hebben het hier toch goed, we hebben ons 

natje en droogje …”. 

Maar het meisje blijft erbij: “Er moet toch meer zijn dan deze donkere plek. 

Ergens moet licht zijn en ruimte om te bewegen”. 

Maar haar tweelingbroertje laat zich niet overtuigen. 

Na een poosje zegt ze schuchter: “Er is nóg iets, maar dat zal je ook wel niet 
willen geloven: ik denk dat we een moeder hebben”. 

Daarop wordt haar broertje boos. “Wat? Hoe kom je erbij? Ik heb nog nooit een 

moeder gezien! Jij trouwens ook niet. Waarom moet je zo nodig meer hebben 

dan dit? We hebben het hier toch goed?” 

Een tijdlang is het stil in de baarmoeder. 

Dan zegt het meisje tenslotte: “Voel je niet af en toe die samentrekkingen? 
Soms doet het pijn”. 

Ja, die heeft hij ook gevoeld. “Wat is daar zo bijzonder aan?” 

“Nou”, zegt ze, “ik denk dat die ertoe dienen om ons voor te bereiden op de 

overgang naar een nieuwe plaats, waar het veel 

mooier is dan hier, waar we onze moeder van 

aangezicht tot aangezicht zullen zien.  Lijkt je dat 

geen prachtig vooruitzicht?” 
 

In dit verhaal schetst Henri Nouwen heel raak 

twee verschillende manieren van denken. 

Hij vertelt het als illustratie in een betoog over 

het leven na de dood, maar je zou het ook 

kunnen toepassen op geloof in het bestaan van 
een werkelijkheid buiten onze werkelijkheid. 

Het gaat hier om de werkelijkheid die aan ons is voorafgegaan, die ons draagt en 

waar we uiteindelijk weer in terecht zullen komen: de werkelijkheid van God, de 

ruimte van Zijn liefde die ons omringt. 

Het geloof in zo’n werkelijkheid is allerminst nog vanzelfsprekend. 

Immers het wetenschappelijk denken leert ons dat alleen dát waar is wat we 

kunnen tellen, meten en wegen. 
Aan al het andere kun je geen zekerheid toekennen, zoals het tweelingbroertje 

uit het verhaal zo duidelijk te kennen geeft. 

Tegenover zo’n rationele opvatting van de werkelijkheid zou je kunnen inbrengen 

dat begrippen als liefde, vertrouwen, verlangen en hoop ook niet te tellen , te 

meten en te wegen zijn en toch júist wél van grote waarde voor ons leven. 

Wie op eenzelfde manier als “tellen, meten en wegen” zekerheid zoekt, zal niet 
makkelijk met geloof uit de voeten kunnen. 

Henri Nouwen wil met zijn verhaal laten zien dat het op zijn minst beperkt is, 

zeker te zijn van de gedachte dat er geen andere werkelijkheid kan zijn dan die 

we zien. 

En dat het de moeite waard is om daar dieper naar te zoeken en de tekenen 

ervan op te merken. 
 

Heleen Kieft-van der Sande  
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Sorry, ik schaam me diep! 
“Ik wil graag een bijbel aanschaffen, kun je me zeggen 
welke ik moet kopen?”. Een enkele keer wordt mij deze 

vraag gesteld. Meestal wanneer er in ons taalgebied weer 

een nieuwe bijbelvertaling verschijnt. Onlangs is door het 

Nederlands Bijbelgenootschap de ‘Bijbel in Gewone Taal’ 

uitgegeven; een nieuwe bijbelvertaling uit het 

Hebreeuws, Aramees en Grieks die, zoals in de 
toelichting wordt gezegd, in 'gewone, dagelijkse 

mensentaal' is geschreven. Een bijbel in de taal die we zelf ook 

gebruiken als we iets vertellen of uitleggen, dus in heel gewone, bekende 

woorden. Inmiddels ligt deze vertaling opengeslagen op mijn bureau. Dat is 

overigens niet zonder enige moeite gegaan. Binnen een week was namelijk de 

eerste oplage van 65.000 exemplaren uitverkocht. De zesde boekwinkel die ik 

belde had nog een laatste exemplaar in de schappen liggen.  
 

Blijkbaar voorziet de Bijbel in Gewone Taal in de behoefte  aan een bijbel die de 

tekst op een duidelijke manier dichtbij de lezer brengt. Omdat ik deze vertaling 

nog maar enkele dagen geleden heb aangeschaft, kan ik slechts een eerste 

indruk weergeven. Het eerste dat mij dan ook opvalt is de vrolijke kleurige 

uitvoering. Geen ernstig ogende donker lederen kaft met goudkleurig opschrift, 
maar frisse kleuren geel, rood, blauw en wit. De tekst is gedrukt in twee 

kolommen per pagina op dundrukpapier en bestaat uit korte krachtige zinnen, 

waarbij uitvoerig gebruik gemaakt wordt van ‘kopjes’.  

Wie een paar zinnen uit de Bijbel in Gewone Taal leest, merkt direct: de zinnen 

zijn korter en moeilijke woorden zijn eerder uitzondering dan regel. Christelijk en 

joods jargon is zo veel mogelijk vervangen door alledaagse termen. 

'Uitverkorenen' wordt 'door God uitgekozen'. En Fillipus ontmoet in het boek 
Handelingen niet langer 'een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar’ maar 

‘een man uit Ethiopië, een belangrijke ambtenaar van de koningin van dat land'. 

Door het weglaten van de typering van eunuch, wordt het verhaal misschien wel 

alledaags, tegelijkertijd valt er daarmee een hele laag weg die de schrijver 

bewust heeft willen aanbrengen in het verhaal. De scheidslijn tussen alledaags 

en versimpeling wordt dan wel heel dun.  
 

In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn ruim elfduizend verschillende woorden gebruikt, 

in de Bijbel in Gewone Taal is dat teruggebracht tot nog geen vierduizend, zo 

meldt het dagblad Trouw. Waar de tien jaar gelden verschenen Nieuwe 

Bijbelvertaling over Gods toorn, razernij, woede, kwaadheid of boosheid spreekt, 

is  God in 'gewone taal' enkel woedend, kwaad of boos. En elders lezen we over 
Jezus die ‘logeert bij een dief!’ (Lucas 19:7) waar voorheen nog gesproken werd 

over de tollenaar Zacheüs als een zondig mens. In de Bijbel in Gewone Taal 

wordt dus al klip en klaar uitgelegd waar deze zondigheid uit bestaat. Voor de 

begrijpelijkheid misschien winst, maar  een verarming daar waar het gaat om 

diepgang van verschillende betekenislagen in het verhaal. Dat zijn keuzes die 

een vertaler maakt. Overigens vind ik de vertaling prachtig van Jakobus 3:4 ‘De 

tong is maar een heel klein deel van ons lichaam. Maar o, wat heeft die tong van 
ons veel praatjes!’  

En wat te denken van: ‘Sorry, ik schaam me diep!’ (2 Korintiërs 11:21). Dat 

laatste komt uit de mond van Paulus. Inderdaad.  Paulus zegt sorry in de Bijbel 

in Gewone Taal. Vermoedelijk voor het eerst in de geschiedenis. Weliswaar 

spreekt Paulus hier met ironie. Met dezelfde ironie als in andere vertalingen. 

http://www.kameel.nl/dynamisch/bibliotheek/cache/800_300_1_133667_0_nl_1.jpg
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Maar deze keer klinken zijn woorden eerder alledaags. ‘Ik ben een echte 
slappeling’ en verderop schrijft hij ironisch; ‘iemand die gek is’. ‘Ik heb jullie niet 

arm gemaakt, en ik heb niet de baas over jullie gespeeld. Sorry. Ik schaam me 

diep!’ Dat Paulus sorry zegt is natuurlijk niet de kern van de zaak. De kern is dat 

geprobeerd is zijn lange en ingewikkelde betogen in begrijpelijke teksten te 

vertalen. Betekent dat  dan dat de kracht van zijn woorden verloren gaat? Dat 

oordeel is uiteindelijk aan de lezer en hoe de woorden van deze Bijbel in Gewone 
Taal resoneren in zijn of haar binnenwereld.  

 

Hoezeer ook de vertaler geprobeerd heeft verantwoorde keuzes te maken om de 

boodschap zoals die oorspronkelijk bedoeld is opnieuw te laten klinken, 

onvermijdelijk is dat elke vertaling tevens interpretatie is. De balans tussen 

letterlijk (concordant of idiolect) vertalen waarbij een bepaald woord uit de 
oorspronkelijke tekst telkens weergegeven wordt met hetzelfde woord in de taal 

waarnaar vertaald wordt en – voorzover het Nederlands dit toelaat – ook de 

woordvolgorde van bijvoorbeeld het Hebreeuws aan te houden, en meer vrijelijk 

(dynamisch-equivalent) vertalen waarbij de nadruk op de ontvangende en niet 

op de gevende taal ligt, is altijd onderdeel van elke Bijbelvertaling. De Bijbel in 

Gewone Taal is  er open en eerlijk in dat het nadrukkelijk is uitgegaan van de 

tweede methode: interpreteren met het oog op uitleg, in een poging om de bijbel 
voor nieuwe generaties lezers te openen die niet thuis zijn in het Joods-christelijk 

jargon. Dat is een kracht, en tegelijkertijd een zwakte. Eén van de redenen 

waarom het zo belangrijk is om consequent woorden (concordant) uit de 

brontekst met hetzelfde woord te vertalen, en met name voor het Hebreeuws 

aan de oorspronkelijke woordvolgorde vast te houden, is dat het vooropstellen 

van een woord in de zin een middel van de bijbelschrijvers is om nadruk te 
leggen.  

 

Typisch is bijvoorbeeld de uitdrukking ‘en het geschiedde’, een zinsnede die we 

niet in de Bijbel in Gewone Taal terugvinden, tot mijn verbazing overigens, en 

ontdekte ik nu inmiddels voor een deel ook is ‘wegvertaald’ uit de Nieuwe 

Bijbelvertaling. In het Hebreeuws zowel als in het Grieks vervult deze uitdrukking 
een signaalfunctie: er wordt nagenoeg altijd  mee aangegeven dat er een nieuwe 

fase in de tekst begint. Aan de hand van Lucas 6 is dat goed te demonstreren. In 

een concordante vertaling (bijvoorbeeld de Naardense Vertaling van de bijbel) 

zie je in één oogopslag de ononderbroken lijn: ‘het geschiedde op de sabbat’ 

(6:1), ‘het geschiedde op een andere sabbat’ (6:6), ‘het geschiedde in die dagen’ 

(6:12).  

In bijbelvertalingen die deze archaïsche formulering niet opnemen, ontstaat een 
probleem voor de lezer. Wanneer namelijk de begrippen die in de grondtaal 

volkomen identiek zijn, in een vertaling niet meer eensluidend (concordant) 

worden weergegeven, dreigt de opbouw van de tekst in het gedrang te komen. 

Driemaal ‘en het geschiedde horen’ nodigt uit tot anders luisteren, dan het ‘kort 

daarna...’, ‘op een andere sabbat..’ en weer ‘kort daarna...’ van de Bijbel in 

Gewone Taal. Dit eenvoudige voorbeeld  maakt, naar ik hoop, een beetje 
duidelijk dat het vasthouden aan concordant vertalen, een enorme hulp kan 

betekenen voor de lezers. Tevens kun je je afvragen of de Bijbel in Gewone Taal 

niet een soort paradox inhoudt. Theoloog Wim Jansen schreef er in Trouw een 

mooi en vooral kritisch stuk over.  

Hij wees er op dat het eigen is aan religieuze literatuur dat zij nu net geen 

gewone taal is, maar zogenoemde 'tweede taal', de taal van mythen en poëzie. 

Het is de taal met de dubbele bodems en de diepere lagen. Dat is misschien ook 
wel eigene aan religieuze literatuur, dat zij niet begrijpelijk kan zijn. Het is de 
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taal van, wat Martinus Nijhoff noemde: “Er staat niet wat er staat”. 
Symboolwoorden kun je niet straffeloos over hevelen naar krantentaal of een Jip 

en Janneke verhaal. De verwijzing naar het ‘volmaakt zijn’ in de Bergrede 

(Mattheüs 5:48) is toch anders en ervaren we meer als schurend en bevragend, 

dan het ‘goed zijn voor alle mensen’ in de Bijbel in Gewone Taal. Dit geldt ook 

voor het gebruik van 'maken' in plaats van 'scheppen'. Het typische bijbelwoord 

'scheppen' is nu net precies géén maken. God maakte de wereld niet. God schept 
orde in de chaos. Dat is wat het verhaal in Genesis wil vertellen. Hetzelfde kan 

gezegd worden van het begin van het Johannesevangelie. In de Bijbel in Gewone 

Taal  lezen we: ‘In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God. En hij was 

zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem 

zou er niets zijn.’ In deze vertaling hoef je je als lezer niet meer af te vragen wie 

of wat er met dat geweldig ingewikkelde Griekse woord logos (als ‘Woord‘ 
vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling en voorlopers)  wordt aangeduid. 

Tegelijkertijd is dat nu juist een beetje het probleem. Door in deze vertaling het 

woord logos zo precies in te vullen met ‘Gods Zoon’, ontnemen de vertalers de 

lezers de mogelijkheid zich te verbazen en hun eigen associaties te maken. Hier 

wordt de lezer al een theologische duiding gegeven en raakt de impliciete 

verwijzing, door de schrijver van het Johannesevangelie, naar het scheppende 

woord in Genesis 1 naar de achtergrond.  
In het verlengde daarvan ligt het wel héél veelvuldig gebruik van opschriften in 

de Bijbel in Gewone Taal, de zogenaamde ‘kopjes’ die de vertalers boven elk 

tekstgedeelte hebben gekozen om het de lezer ‘gemakkelijk’ te maken. Het ‘bekt’ 

wel lekker. Maar welke lezer beseft dat de opschriften boven de teksten, de 

uitleg of het verstaan en begrijpen van de betreffende passage al een bepaalde 

richting op stuurt? Mijn advies aan bijbelgebruikers is dan ook: ga om het even 
welke vertaling nooit blindelings af op een tussenkopje in de tekst maar wees 

altijd een beetje wantrouwend, of probeer of jij zelf een ander opschrift kunt 

ontwerpen dat recht doet aan de gelezen passage.  

 

Samengevat neigt mijn oordeel naar de gedachte dat het in gewone taal 

vertellen over het ongewone, het ongewone nog niet gewoon maakt. Wat je aan 
de ene kant aan duidelijkheid denkt te winnen met een bijbeltekst in ‘gewone’ 

taal, raak je aan de andere kant weer kwijt. Want soms kan het vreemde beeld, 

de culturele kloof, de onaangepaste vertaling, het gesprek over de betekenis van 

bijbelse verhalen beter op gang brengen dan een op het oog glasheldere tekst. 

Desalniettemin vind ik de Bijbel in de Gewone taal op basis van wat ik er tot nu 

toe in gelezen heb, een waardevolle aanwinst.  Dr. Matthijs de Jong, specialist in 

het Oude en Nieuwe Testament en één van de vertalers, zegt  daarover in een 
interview dat de bijbel nu eenmaal geen makkelijk boek is, en dat daarom de 

Bijbel in Gewone Taal een aanvulling is, geen vervanging.  

Dat deel ik. Overigens is het niet de eerste keer dat bij een vertaling oog is voor 

de alledaagse taal van de man of vrouw in de straat. Het verhaal gaat dat Luther 

naar de markt ging om te horen hoe de mensen daar spraken. Zijn 

Bijbelvertaling sloot daarbij aan. We kunnen nog verder terug gaan. De 
schrijvers van de evangelieverhalen en de brieven in het Nieuwe Testament 

kozen voor het ‘gewone Grieks’. En, van meer recente datum, in mijn 

boekenkast staat nog ‘De torrie van Mattie’, het evangelie van Mattheüs in 

straattaal: een mix van woorden van msn en sms, van woorden uit buitenlandse 

talen en nog veel meer.  Er heeft blijkbaar altijd iets van de geur van het 

alledaagse en van de straat aan de Bijbel gezeten. Niet vreemd als je leest waar 

de bijbel over gaat.           Ds. Jacob Kikkert  
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Kerkdiensten                          
en activiteiten 

  

 

Donderdag 23 oktober 
20.00 uur Dopers cafe 

Ecodorpen: Leven in verbinding met 

elkaar en de natuur 

Zaal open om 19.30 uur 

Zaterdag 25 oktober 

10.00 uur Landelijke 
               Broederkringendag 
 

Zondag 26 oktober 

17.00 uur Namiddagdienst 

                 Ds. G.J.Brüsewitz 
18.00-20.00 uur Het evangelie van 

            ……?  Jongerenprogramma 
 

Maandag 27 oktober 

19.30 uur Doopsgezind koor 
Dinsdag  28 oktober 

14.30 uur Bijeenkomst wijk 

               Vinkhuizen 

Woensdag 29 oktober 

19.30 uur Bijeenkomst wijk 

               Paddepoel/Selwerd 
Zaterdag  1 november 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 2 november 

10.00 uur Br. Dick van Veen 
10.00 uur Kiezels en Keien 

 

Maandag 3 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 4 november 

10.00 uur Koffiemorgen 
19.30 uur Kerkenraad 

Zaterdag 8 november 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 9 november 
10.00 uur ds. G.J.Brüsewitz 
 

Maandag 10 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag  11 november 
18.00 uur Mennomaaltijd 

19.45-21.30  uur Natafelen- 

Gesprekskring over zin, geloof 

en praktisch handelen 

Woensdag 12 november 

14.30 uur Film-middag:”Illégal” 

In de Remonstrantse kerk 

 

12 november 
Redactievergadering 

Zaterdag  15 november 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  

Zondag 16 november 

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

 

Maandag 17 november 

19.30 uur Doopsgezind koor 

Dinsdag 18 november 

17.45 uur Doperse Dis 
Donderdag 20 november 

14.30 uur  Bijeenkomst  

Wijk Paterswoldseweg 

19.30 uur 

Najaarsledenvergadering 

Zaterdag 22 november 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

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 
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Dopers Café 

Een pelgrimage naar rechtvaardige vrede 
 
Afgelopen najaar besloot de Wereldraad van Kerken tot een weg van vrede voor 

de komende acht jaar, die gericht is op het herstellen van onrecht op allerlei 

gebied. Ook in onze Doopsgezinde gemeente Groningen willen we deze oproep 

serieus nemen en ontdekken hoe dichtbij en in onze stad een weg naar vrede 

eruit kan zien, samen met kerkelijke en niet kerkelijke stadjers. 

 

Donderdag 23 oktober 2014 
Ecodorpen in Europa: 

een nieuw ‘WIJ’ 
 

Voorbeelden van proefstations voor een nieuwe wereld; 

Uitdaging aan en inspiratie voor christenen? 

inleiding door: 

Fedde Jorritsma 
met vertoning van fragmenten uit de documentaire-film :  ‘ A New “WE” ’ 

 

Jorritsma is daadwerkelijk verbonden aan het praktisch stichten van een 

ecodorp. Uit eigen ervaring weet hij dat er meer bij komt kijken dan alleen 

ecotechnische toepassingen: Er is een andere vorm van samenleven voor nodig: 

in rechtvaardigheid en vrede.  
De filmfragmenten tonen enkele  

van de intussen honderden  

ecodorpen in Europa. 

 

Aanvang: 20.00 uur,  

 
de deur is open om 19.30 uur 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fastprojectplans.com/images/meeting_agenda.jpg&imgrefurl=http://www.fastprojectplans.com/meeting-agenda-template.html&h=250&w=375&tbnid=4327av4FlygwOM:&zoom=1&docid=MW6yg7MG3gnv4M&hl=nl&ei=b6D3U-zrLtHjaKmggpgK&tbm=isch&ved=0CJYBEDMoWjBa&iact=rc&uact=3&dur=1188&page=3&start=60&ndsp=35
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Mag ik me even voorstellen 
 
Ik ben Dick van Veen. 

Ik woon in Assen, ben getrouwd en heb twee kinderen. 

Ik heb theologie gestudeerd in Groningen. 

Na mijn studie ben ik ruim twee en een half jaar parttime predikant geweest in 

de toen nog gecombineerde gemeenten Oldehove/Niehove. 

Daarna heb ik 10 jaar als gevangenispredikant gewerkt in de gevangenis 
Esserheem in Veenhuizen en ben na die periode overgestapt naar de psychiatrie 

en de forensische psychiatrie bij GGZ-Drenthe. 

In november 2013 werd ik 65 en ben als geestelijk verzorger met pensioen 

gegaan. 

Naast mijn werk hield ik mij... en momenteel houd ik mij nog steeds intensief 

bezig met toneel en acteren. 

Taal en verbeelding zijn mijn passie. 
In de wijze waarop ik voorga in de eredienst, is dat  met name rondom de preek 

ook te merken, vermoed ik.   

  

Deze en komende maand speel ik in een muziektheatervoorstelling " Geachte 

heer Bach "  de rol van Johann Sebastian Bach, waarbij  de muziek van Bach, 

vertolkt door organist Wietse Meinardi,  sopraan Alina Rozeboom en 
dwarsfluitsite Berta van de Kolk, veelvuldig zal klinken. 

Voor wie belangstelling heeft, voorstellingen in de provincie Groningen zijn er op 

1 november in de Jacobikerk  in Uithuizen en op 8 november in kerkgebouw de 

Rank te Zuidhorn. 

Wellicht komt er  volgend voorjaar nog een voorstelling in de stad Groningen, 

georganiseerd door uw gemeente in samenwerking met de Remonstrantse 

gemeente. Dat is echter nog niet zeker. 
Informatie over de voorstelling vindt u op de site:  www.muziektheater-assen.nl 

 

 

Uitnodiging 

 

De kerkenraad van de DGG nodigt leden en belangstellenden graag uit voor de 
 

 Najaarsledenvergadering 

 
op donderdag 20 november 2014 in de Mennozaal. Aanvang 19.30 uur. 

 

Gezien de te verwachten agenda hebben we voor een avond gekozen. 

 

De agenda + bijbehorende stukken zullen na de KR vergadering van 4 

november worden verstuurd. 
 

Stukken voor de broederschapsvergadering liggen ter inzage bij de koster.  

Een digitaal exemplaar is op te vragen bij Jan Cees Noord, jcnoord@gmail.com. 

 

Jan Cees Noord 

 

  

http://www.muziektheater-assen.nl/
mailto:jcnoord@gmail.com
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Natafelen  
 
Aansluitend op de Mennomaaltijd      op 11 november 

is er het maandelijkse geloofsgesprek ‘Natafelen’ aan de hand van  het 

‘Handboek Christelijk Geloof’ van Alister McGrath en Jan Hoek. Deze cursus is 

bedoeld voor jong en oud om in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten 

te wisselen over kernthema’s van het christelijk geloof. Het boek gebruiken we 

enerzijds om de bijeenkomsten thematisch wat structuur te geven, anderzijds 
om ons wat uit te dagen ònze gedachten te formuleren omdat we ervaren dat 

het boek vanuit een wat orthodox  theologisch perspectief is geschreven. In de 

verschillende hoofdstukken worden kernthema's van het christelijk geloof 

uitgewerkt: geloof, God, bijbel Jezus, verlossing, de kerk, hoop etc. Beschreven 

wordt wat deze begrippen inhouden, waar ze vandaan komen en hoe ze 

zich hebben ontwikkeld. In de gesprekken met elkaar hopen we in het uitdiepen 

van deze thema’s te ontdekken wat daarvan de betekenis is voor ons vandaag, 
individueel en als geloofsgemeenschap. Diegenen die meedoen aan de cursus 

hebben dit boek uitgereikt gekregen. Een enkel exemplaar is nog voorhanden. 

We wisselen de 11e november van gedachten over een deel van het tweede 

hoofdstuk. Iedere bijeenkomst staat op zichzelf. Het is dus mogelijke om een 

enkele keer een bijeenkomst bij te wonen.  

Graag even opgave van deelname bij een van de predikanten. 
 

Werk aan de kerk 
 

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan het onderhoud van de  

kerk. Dat viel onder andere goed te zien aan de steigers die er een  

poosje hebben gestaan. Steigers die de timmerman, de loodgieter  

en de schilder in staat hebben gesteld hun werk op een veilige en  

goede manier te doen. Zo is de lichtkoepel grondig aangepakt en kan die weer 
tijden mee. Op het dak van de kerk is het zinken loodwerk vernieuwd, zijn de 

dakgoten en regenpijpen weer in orde, is het houtwerk nu weer goed en zijn 

daar waar nodig nieuwe dakpannen gelegd. Ook is het dak van de gang van het 

Mennohuis, waar sprake was van wateroverlast onderhanden genomen. De 

Monumentenwacht heeft het werk voorbereid en ze hebben toegezien op een 

goede uitvoering ervan. Er staan nu nog een paar werkzaamheden op het 
programma, waar geen steigers voor nodig zijn. Als alles klaar is er voor ruim 

50.000 € in de kerk geïnvesteerd, waarvoor we 28.000 € subsidie in het kader 

van de Monumentenregeling gekregen. 

Begin november verwachten we het kerkportaal aan te kunnen pakken. Niet 

alleen komen er dan de lang verwachtte glazen deuren, maar het portaal zelf 

krijgt ook een facelift. Dit is niet allen goed voor duurzaamheid en 

energiebesparing, maar we zullen ons allemaal nog meer welkom voelen in de 
kerk. 

In de eerste helft van 2015 zullen Diaconie en Weeshuis grondig worden 

aangepakt. Ook dan zullen er weer steigers zijn, die de timmerman, loodgieter 

en schilder in staat stellen deze gemeentelijke monumenten er weer tiptop bij te 

laten staan. We hebben hier een grote gemeentelijke lening – tegen een heel 

lage rente – voor gekregen. In een volgend Gemeenteblad hierover meer. Voor 
informatie over al dit werk, waarmee we onze monumenten goed verzorgen kunt 

u altijd terecht bij de Beheerraad. 

Pieter Westra,secretaris BR 

http://www.littlejumbo.nl/900x0/littlejumbo/images/steigers/gr-steiger-74_250_50.jpg
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Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 7 oktober 
 
Met een speciaal woord van welkom voor zr. Reina de Groot opent br. Alex van`t 

Zand de vergadering.  Zr. Reina de Groot geeft aan dat ze er veel zin in heeft.   

Br. Alex van`t Zand leest als inleiding een gedicht van Judith Herzberg 

`Verrassing`; gekozen vanuit de actualiteit van vandaag.: de beslissing om deel 

te nemen aan de bombardementen op IS. Veel technische verhalen daarover 

maar wie denkt er aan de betrokkenen? 
 

Op de ledenvergadering in mei jl. zijn naar aanleiding van de jaarrekening 2013 

van de Diaconie een aantal vragen gesteld, die nader moesten worden uitgezocht 

Daartoe hebben brs. André Weening en Pieter Westra gedurende de afgelopen 

maanden de administratie van de Diaconie bekeken. De conclusie is dat er geen 

hiaten zitten in financiële middelen (er is geen geld zoek!), maar dat de 

onduidelijkheid voortkomt uit een niet goed opgestelde jaarrekening en balans. 
Alles is nu weer op de rit.   

Het is de bedoeling het gebruik van collectebonnen voort te zetten en actief 

onder de aandacht van de Gemeente te brengen, zodat dit per 1 januari 2015 

weer gaat functioneren. 

 

Er is een overzicht gemaakt van aan/aftreden van leden in de commissies binnen 
de DGG.  Op de najaarsledenvergadering moet een nieuw lid voor de Beheerraad  

worden benoemd. In de financiële commissie zijn momenteel twee vacatures en 

treden volgend jaar twee leden af. 

 

T.a.v. de vergoedingen voor vrijwilligers wordt besloten hierin heel terughoudend 

te zijn.  Onkostenvergoeding wordt wel gegeven. Hierover zal binnenkort nog 

meer informatie worden gegeven.  
 

Een aantal kerkenraadsleden heeft samen met ds. Geert Brüsewitz op  14 sept. 

een bezoek gebracht aan DG Leeuwarden. In het gesprek met de kerkenraad viel 

op dat in de  DG Leeuwarden veel aandacht wordt besteed aan het kerk-zijn en 

minder aan organisatorische zaken. Er worden in Leeuwarden opnames van de 

diensten met videocamera gemaakt. En  er was mooi PR –materiaal zoals het 
jaarverslag en het boekje ‘In woord en daad’.  

De GDS Broederschapsdag op 5 okt. 2014 was een waardevolle, ontspannen dag 

met mooie bijdragen van de gemeenten.  

En ook mooie muzikale bijdragen.   

 

 
 

 

 

Beide predikanten pleiten voor meer aandacht voor de vredesgedachte binnen de 

DGG. De volgende punten worden genoemd: Een training over geweldloos 

communiceren. Deelname aan de halfjaarlijkse conferenties van Doopsgezind 

Wereldwerk/ vredesgroep. De jaarlijkse vredesweek.  Daarnaast aandacht voor 
groene kerk, fair trade kerk en duurzame kerk. Er is een label `fair trade kerk`; 

een manier om te laten zien waar aandacht en zorg naar uit gaan. Het is niet 

zozeer dat er allerlei (nieuwe) activiteiten worden georganiseerd maar het is een 

manier van in het leven staan.  

 

Sjoukje Benedictus, notulist 
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Stand van zaken met betrekking tot de toekomst van het 
Doopsgezind Gasthuis 
In december van het vorig jaar berichtten we u over de ontwikkelingen bij het 

Doopsgezind Gasthuis. We gaven aan welke zaken er bij het Bestuur toe hadden 
geleid om een veranderingstraject in te zetten. Ook meldden we dat er een 

Commissie Toekomst Gasthuis zou komen en dat er rond de zomer wat meer 

duidelijkheid zou zijn. 

Het is nu herfst en de ontwikkeling zijn van dien aard dat we in dit artikeltje 

willen aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de “toekomst” van 

het Gasthuis. 
In dit verband is het aardig om te citeren wat op 1 september jl. in het Dagblad 

van het Noorden stond:  

“Nu mensen in de toekomst waarschijnlijk veel langer thuis (moeten) blijven 

wonen is een nieuwe blik op de oude hofjes- en gasthuizencultuur niet verkeerd. 

Hofjes en Gasthuizen hebben de toekomst” 

 

 
 

De hierboven genoemde commissie is in januari geïnstalleerd en bestaat uit de 

volgende personen: Pieter Westra (voorzitter), Ineke Kooistra, Tjerk van der 

Schaaf, Marion Bruggen, Jaap Hulshoff, Nynke Hoogland en André Weening.  

Tot nu toe zijn zij 5 keer bij elkaar geweest.   

In de eerste bijeenkomst hebben we kennis met elkaar en met het onderwerp 

“Toekomst Gasthuis” gemaakt. De commissie was het er over eens dat het 
Gasthuis moest blijven, er een sterke(re) band met de DGG moet zijn, 

modernisering van de huizen gewenst is en dat vooral de bewoners moeten 

worden betrokken bij het veranderingsproces. De kerngedachte in deze 

bijeenkomst was “met het gasthuis hebben we goud in handen”. 

Tijdens de tweede bijeenkomst werd aan de hand van een uitgebreide 

discussienota gesproken over zaken als: voor wie willen we er zijn en hoe 
kunnen we de bewoners er bij betrekken. Een en ander resulteerde erin dat 

besloten werd de bewoners volgens de methode van het “Waarderend 

Onderzoek” bij het proces te betrekken. Er wordt contact gelegd met Hermien 
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Maarsingh van het Xpunt die ervaring heeft met deze methode. Daarnaast zal 
gezocht worden naar een architect die ervaring heeft met renovaties van hofjes, 

oude wijken. 

De derde bijeenkomst richtte zich met name op behandeling van de door 

Hermien Maarsingh uitgebrachte offerte en de contacten met de architect 

Johan Postma. Deze laatste heeft o.a. ervaringen opgedaan met renovatie in 

het Oosterpark en het uitgangspunt van de commissie om de bewoners bij het 
proces te betrekken spreken hem aan. Besloten werd om met beide personen in 

zee te gaan.  

Voor de vierde bijeenkomst werden ook de bewoners en het bestuur van het 

Gasthuis uitgenodigd. De commissie presenteerde daar haar voorlopige 

plannen  en stelde zowel Hermien Maarsingh als Johan Postma voor. Het was 

een geanimeerde bijeenkomst waar de 14 aanwezige bewoners hun vragen en 
opmerkingen kwijt konden. 

Tenslotte de vijfde bijeenkomst. Voorlopige rapportage van Hermien Maarsingh 

over de gesprekken met de bewoners en de offerte van Johan Postma, stonden 

hier centraal. Ook werd verslag gedaan van een oriënterend gesprek met een 

notaris van PlasBossinade over actualisering van de statuten en de relatie 

Gasthuis en DGG.  

Tot zover een korte impressie van de activiteiten van de commissie. De komende 
tijd zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op de bewoners: 23 oktober en 

6 november zullen respectievelijk de resultaten van het bewonersonderzoek en 

de verdere planvorming met hen worden besproken. Johan Postma maakt een 

inventarisatie van de woningen en mogelijkheden van renovatie. De notaris 

maakt een concept statuut. Dit alles moet leiden tot een advies aan en een 

besluit door het bestuur van het Gasthuis in december, overleg met Kerkenraad 
in februari en een definitief besluit tot uitvoering in maart/april. Zodat daarna 

een begin kan worden gemaakt van mogelijk omvangrijke bouwplannen die de 

komende jaren in het Gasthuis zullen plaatsvinden. 

 

 
 

Wij hopen met bovenstaande overzicht wat te hebben “bijgepraat” over het 

Gasthuis. Als u vragen heeft of suggesties aarzel dan niet contact op te nemen 

met ons. 

Pieter Westra, voorzitter Commissie Toekomst Gasthuis 

André Weening, penningmeester Stichting Het Doopsgezind Gasthuis 
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Ca va? Salut! 

Een werkbezoek aan San ‘Egidio. 
 

Eind september gingen we met  een aantal van de vrijwilligers van de Doperse 
Dis, 18 om precies te zijn,  op werkbezoek bij onze ‘collega’s  van de organisatie 

San ‘ Egidio in Antwerpen. 

De associatie met een schoolreisje liet zich niet onderdrukken: met z’n allen in 

de bus, een achterbak vol bolletjes en snoep mee en logeren in een youthhostel 

(zo noemen ze tegenwoordig de jeugdherberg van vroeger). 

We waren bepaald niet het doorsnee hostelpubliek dat rond het middaguur 
incheckte: de medegasten bestonden (leerden we later) uit een groep 

vrijgezellenavondmeiden, een personeelsuitje uit Roosendaal en een stel hele 

erge koorballen ergens uit Nederland ook. Maar dat wisten we ’s middags nog 

niet. 

 

We hadden om half 4 
afgesproken bij San ‘ Egidio 

en tot die tijd had iedereen de 

gelegenheid om even door 

Antwerpen te scharrelen. Met 

een groepje liepen we naar 

het centrum; dwars door de 

joodse wijk, waar het 
wemelde van de chassidische 

joden met grote bonthoeden,  

jongetjes met gebedskrullen, 

vrouwen met sjaals of 

pruiken, meisjes met lange 

rokken: bij al mijn bezoeken 
aan Antwerpen ik had er nog nooit zoveel gezien: het bleek Grote Verzoendag te 

zijn en we zaten vlak bij de synagoge die net uitging. 

Via een Grieks orthodoxe kerk, een park vol beelden en een terrasje met 

Belgische biertjes belanden we bij het gebouw van San ‘ Egidio; gelegen in de 

wijk achter de Groenplaats, waar de duurste winkels van Antwerpen te vinden 

waren; een vreemd contrast. 
 

San ‘ Egidio is een internationale katholieke organisatie die zich inzet voor, zoals 

ze dat zelf noemen, ‘de armen’.  

We werden ontvangen door Paula, een van de coördinerende vrijwilligers, ze 

leidde ons rond in het gebouw en vertelde ons over hun activiteiten. 

In Antwerpen hebben ze in het gebouw een woongroep voor 7 ouderen, ze geven 

taallessen, ze organiseren lezingen en conferenties, ze hebben elke avond een 
avondgebed in een nabijgelegen kerk (omdat het in hun eigen kapel te klein 

werd voor de vele deelnemers), ze geven praktische hulp op allerlei terreinen 

voor wie dat nodig heeft (contacten met hulpverlening, gemeentediensten, 

medische verzorging), ze hebben een huiskamer voor overdag,  ze hebben 

douches zodat mensen zich kunnen wassen en ze organiseren 2 maal per week 

een warme maaltijd voor zo’n 325 mensen per avond. 
Daarnaast gaan ze ook nog de straat op met een bakfiets met soep en brood, 

voor diegenen die liever niet naar de maaltijden zelf toekomen. 
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Dat is allemaal hard nodig, want de stad Antwerpen heeft weinig voorzieningen 
voor daklozen. 

Er zijn 40 bedden beschikbaar, en die zijn alleen voor in Antwerpen geboren 

mensen, die ook nog een verslavingsprobleem moeten hebben.  Voor anderen is 

er helemaal geen opvang. 

 

Maar goed: onze taak was het om mee te helpen bij de maaltijdverstrekking die 
avond: in twee ploegen. Twee dingen zijn anders dan bij ons: ze koken de 

maaltijden niet zelf, maar kopen ze in bij een cateraar. Verder werken ze met 

weggooiservies en bestek. 

Dat kost vrij veel geld en we 

kwamen er niet helemaal uit 

hoe ze dat toch in hemelsnaam 
(dat moet het geweest zijn 

waarschijnlijk) financierden. Ze 

kregen een kleine bijdrage van 

de Stad Antwerpen, maar pp 

moest er elke avond 5 euro 

bij! 

 
We werden verdeeld over de 

verschillende taken: mensen 

bij de poort, mensen op het 

pleintje voor de ingang (er 

werd in ploegen gegeten), mensen in de bediening, mensen bij het opscheppen 

in de keuken en mensen bij het opruimloket. 
Veel van ons namen de taak die we in Groningen ook hebben; zo kon je ook 

mooi vergelijken en ideetjes opdoen. 

Natuurlijk waren er praktische dingen die we oppikten, maar wat ons toch als 

bijzonder opviel was dat ze hun gasten redelijk goed kenden; dat is het voordeel 

als je 2x per week een  maaltijd serveert;  mensen werden gemist, er werd bij 

anderen nagevraagd of ze iets wisten over diegenen, er werd overlegd of er iets 
gedaan kon worden. 

Ontroerend vonden we ook de fotoboeken die in de kapel lagen waarin foto’s en 

levensverhalen waren verzameld van gasten die overleden waren. Eens per jaar 

hielden ze een speciale herdenkingsdienst voor al deze mensen, waarbij ook de 

familie werd uitgenodigd en wat elke keer weer een heel indrukwekkende en 

drukbezochte kerkdienst was. 

Ik was wel onder de indruk van de inzet en het enthousiasme van degenen met 
wie ik in de keuken stond. De meesten deden het werk al vele jaren. 

Terwijl de de laatkomers hun bord nog leeg aten werd het laatste brood verpakt 

en meegegeven aan de gasten,  restjes werden ingevroren en vervolgens 

vertrokken we met z’n allen naar een restaurant (want wij hadden nog niet 

gegeten). 

Heerlijk en gezellig gegeten en gedronken om vervolgens deels met het busje en 
deels te voet richting het hostel te vertrekken. 

Hoewel een deel van het gezelschap tot hun grote spijt nog verdwaalden richting 

de kroeg hees de rest zich moedig op stapelbedden  en begon het langzaam door 

te dringen dat het een lange nacht zou worden. Eerst lagen we wakker van 

iedereen die nog vertrekken moest richting stad en de rest van de nacht van 

iedereen die weer thuis kwam. 

Geert en ik lagen boven de ingang: de deur met het 12-cijferige codeslot. 12 
Cijfers zijn een heeeeeleboel cijfers als je niet meer nuchter bent dus de hele 



Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

 
14 
 

nacht hoorde ik: 1-4-7-8-5-nee shit---opnieuw, tot het moment dat een gejuich 
opsteeg omdat ze naar binnen konden. Eigenlijk was het een hilarische nacht. 

Geert stond om een uur of 6 maar op en ging in de huiskamer beneden zitten om 

zich vervolgens te vermaken met degenen die thuiskwamen. ‘Gaat u mee buiten 

een jointje roken?’  

‘Wat doet u?’ ‘Ik lees de krant’ ‘Vind u dat leuk?’ 

Toen ik het tegen zevenen ook tijd voor koffie vond en naar beneden ging 
kwamen er 2 jongens binnen; eentje had vooral fiks gefeest en was z’n schoenen 

kwijt. Nergens te vinden. ‘Ben je nog in de kamer bij AnneWil geweest dan, 

vroeg z’n vriend. Hij grinnikte hulpeloos: misschien wel. “Ga dan even kijken bij 

AnneWil’ opperde ik onschuldig. Ze keken me ontzet aan: ‘AnneWil slaapt!’ en 

die moest je blijkbaar niet wakker maken als ze sliep. 

 
Langzaam druppelde de een na de ander van ons gezelschap meer of minder 

gebroken binnen. Na het ontbijt gingen een aantal mensen naar de kerkdienst in 

de OLV kathedraal, een aantal maakten een wandeling door de stad en een deel 

ging naar de Vogeltjesmarkt. 

’s Middags maakten we nog een rondvaart door de haven, aten pannenkoeken 

aan boord, om uiteindelijk weer bij de busjes te verzamelen voor de terugtocht. 

 
Wat hebben we geleerd:  

Ik denk iets over bevlogenheid, aandacht en menselijkheid, over hoop, over dat 

je verschil kunt maken. En dat we een ontzettend leuke, gevarieerde en 

gemotiveerde groep vrijwilligers hebben. Dat we het toch wel heel blij zijn dat 

het ons nog lukt om zelf te koken (want dat is toch wel veeeel lekkerder) en dat 

we heel blij zijn dat we geen plastic bordjes gebruiken. Dat het wel een voordeel 
is om met grotere regelmaat maaltijden te organiseren, omdat je dan meer 

contact krijgt met je gasten. De mensen van San ‘Egidio vonden op hun beurt 

onze ‘rode 

loper’ een  

geweldig idee. 

 
Pijke, bedankt 

voor je 

bevlogenheid 

en het 

bedenken van 

dit bezoek. 

En natuurlijk 
dank aan alle 

anderen die 

zich hiervoor 

hebben 

ingezet: 

kamer-
indelers, broodjessmeerders, algehele regelaars, kaartlezers en chauffeurs!! 

 

O ja, de titel van dit verslagje: ‘Ca va? (Alles goed?)” en ‘Salut’  . 

Gert Jan hoorde dat de hele avond, staande aan de poort. 

Het waren de twee korte zinnen waarmee de gasten door de vrijwilliger aan de 

poort werden begroet en bij vertrek gegroet.Sinds 2 weken heeft San ‘Egidio een 

vestiging in de Amsterdamse Mozes en Aaronkerk. Ik voel een schoolreisje 
aankomen!!   Dink Pfister 
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Mennoknitt ing

Op zaterdag 1 
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.
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Opbrengsten collectes in de periode 24 augustus   t/m 12 oktober 
2014 
 

24 aug.  Broederschapshuizen   euro  108,30 

 7 sept.  Epaphras     euro    76,24 

14 sept.  Vredeswerk     euro 104,40 

21 sept.  Paraquay     euro 156,88 

28 sept.  Doperse Dis     euro    57,60 
   5 okt.   Jongeren wereld congres   euro 352,40 

12 okt.  Jaarproject     euro 109,55 

 

Sietske Koopman 

College van collectanten 

 

Verslag van de wijkbijeenkomst Paddepoel / Selwerd 

 
Op woensdag 24 september kwamen we voor het eerst na de vakantie weer bij 

elkaar. 

Siets ontving ons weer allerhartelijkst met koffie en thee en een heerlijke 

traktatie van Manon. Helaas kon Tiny er niet bij zijn. 

Ingrijpende gebeurtenissen werden gedeeld, alvorens met de avond te beginnen. 

Lineke opende de avond met een gebed van ds. Franken-Duparc: het onze vader 
voor de avond. Hierna heeft Henk ons meegenomen op zijn 10-weken durende 

reis met zijn vrouw Tineke naar hun zoon en zijn gezin in Cambodja. Eindelijk 

hun kleindochter zien en in de armen sluiten. 

Aan de hand van een dia-presentatie maakte hij ons deelgenoot van hun 

ervaringen; wat kan Henk daar boeiend en inspirerend over vertellen !  

Door zijn verhaal proef je als het ware het 

leven daar, dat zo anders is dan 
wij hier in Nederland gewend 

zijn: de geuren; het lawaai op 

straat met al die brommertjes! 

Hoe hij zich in het verkeer 

gestort heeft om op zo’n 

brommertje zijn doel te 
bereiken. 

 

Beelden van hoe hun kinderen 

daar wonen en werken; Beelden van 

het platteland. 

En wat een ongelooflijke inzet van zijn zoon 
en schoondochter te samen met andere 

werkers uit verschillende landen! Er zijn daar niet 

alleen cultuurverschillen tussen Cambodjanen en 

Europeanen, maar ook tussen de Europeanen onderling, 

hetgeen een leerzaam proces is. Henk heeft zoveel verteld, dat moeilijk in een 

verslag is weer te geven. 

Henk, heel veel dank voor een boeiende en leerzame avond.! 
Onze volgende wijkavond is op woensdag 29 oktober. 

 

Tine de Boer
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Kerkdiensten Haren 
 

Zondag 26 oktober (wintertijd!) 

10.00 Br. H.R.A. Meiborg 

 

Zondag 2 november 
10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 9 november 

10.00 Oecumenische dienst in de 

Nicolaaskerk 
 

Zondag 16 november 

10.00 Ds. M.L. Bruggen  

10.00 Zondagsschool 

 

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 

 
Andere activiteiten 
 

Woensdag 22 oktober 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Woensdag 29 oktober 
19.30 Quiltgroep 

 

Vrijdag 31 oktober 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 4 november 
09.45 Themaochtend 

19.45 Kerkenraad 

 

Maandag 10 november 

14.30 Zusterkring   

 
 

Woensdag 12 november 

19.30 Quiltgroep 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 13 november 
20.00 30+ bij fam. Riepma-Hoekema 

 

Donderdag 20 november 

14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 

(onder voorbehoud) 

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 

 
Vrijdag 28 november 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 

in de Dorpskerk. 

 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fastprojectplans.com/images/meeting_agenda.jpg&imgrefurl=http://www.fastprojectplans.com/meeting-agenda-template.html&h=250&w=375&tbnid=4327av4FlygwOM:&zoom=1&docid=MW6yg7MG3gnv4M&hl=nl&ei=b6D3U-zrLtHjaKmggpgK&tbm=isch&ved=0CJYBEDMoWjBa&iact=rc&uact=3&dur=1188&page=3&start=60&ndsp=35
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Kerkenraadsvergadering 7 oktober 2014 
 

Aanwezig zijn: zr. Salomons, zr. Haadsma, br. Nienhuis en ds. Van der Werf.  
In de notulen van de kerkenraadsvergadering in september stond nog dat de 

toestand van zr. Leutscher stabiel was. Inmiddels (nog geen maand later) is ze 

op 3 oktober overleden. De predikant geeft aan hoe één en ander geregeld is 

rond het afscheid van zr. Leutscher. In onze gemeente zal ze herdacht worden 

aan het begin van de dienst op 12 oktober. 

Bij het brengen van de kanselbloemen aan zr. Wieringa-Kleima op zondag 28 

september, bleek dat ze net weer thuis was na 4 maanden revalidatie in de Dilgt 
vanwege een enkelbreuk. 

Op dinsdagmiddag 2 december is er een wijkbijeenkomst in Eelde/Paterswolde. 

Hiervoor worden ook onze leden uit Noordwijk uitgenodigd. 

Het ongeluk van ds. Van der Werf was 1,5 jaar geleden; inmiddels is hij al weer 

een jaar aan het werk. De financiële kant is nog steeds niet afgehandeld, een 

zaak van de werkgever (IDGP) en de verzekering. Onze administrateur zal 
hierover weer contact opnemen met het IDGP.  

Br. Nienhuis doet verslag van het overleg dat hij en leden van de financiële 

commissie hebben gehad met de fysiotherapeuten over verlenging van het 

huurcontract. Fysiotherapiepraktijken lopen momenteel niet zo goed; de huidige 

opzegtermijn van 2 jaar is daarom lang. Overeen is gekomen dat, indien nodig, 

in onderling overleg een ander opzegtermijn mogelijk is. 

Naar aanleiding van de Broeder-
schapsdag, waarin jongeren actief 

waren die naar het Wereldcongres in 

Harrisburg gaan, wordt besloten op 

12 oktober voor hun reis te 

collecteren. Mogelijk kan het groepje 

(om de kas te spekken) ook helpen 
met bladruimen (platte dak en 

goten) en door snoeien en ruimen de 

parkeerplaats zijn oorspronkelijk 

formaat terug te geven. 

 

De korte terugblik op diensten van 
de afgelopen maand is altijd een plezierig agendapunt dat veel reacties uitlokt. 

De dienst op 7 september met ds. Van der Werf ging over de zegen. Bij de 

startdag, de week erop, waren minder deelnemers als anders, maar het was een 

rustige, sfeervolle en gezellige bijeenkomst. Het thema van de vredesweek 

luidde: Wapen je met vrede; het thema van de preek op 21 september: Wapen 

je met geloof. In deze dienst werd br. Reidinga dankgezegd voor zijn 

inspanningen als kerkenraadslid gedurende drie periodes. Hij heeft aangeboden 
de kerkenraad bij te staan door nog kostersdiensten te vervullen. Op de laatste 

zondag van de vredesweek - 28 september, preekte zr. Van Kempen-Tollenaar. 

‘Geweld en haat zijn van alle tijden. Maar ook het geloof in het licht, dat sterker 

is dan de duisternis. We hebben niet eerder gehoord over de Jezidi’s, omdat het 

een vredelievend volk is, dat gelooft in één God en waarin licht en liefde centraal 

staan. Kunst, religie en literatuur kunnen een uitlaadklep zijn van verzet tegen 
onrecht.’ De sfeer op de Broederschapsdag in Groningen was goed. Doordat de 

open ruimte erg uitliep, duurde de dienst wel erg lang.  



Algemeen 
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Bij de ingekomen post is een schrijven van de ADS waarin gemeld wordt dat de 

vernieuwde website, www.doopsgezind.nl actief is. Desgewenst kunnen organisa-
ties en gemeenten op deze site (gemaakt door Ligare) aansluiten. Enkele 

pilotgemeenten (waaronder Roden) werken hier mee.  

Op 9 november is de oecumenische dienst in de Nicolaaskerk. Gevraagd is om de 

afgevaardigde een voorwerp/symbool te laten zien en in het kort te vertellen 

waarom dit uniek is voor deze gemeente en waarom men daar trots op is. Omdat 

ons kunstwerk niet kan worden meegenomen en er geen klein formaat 
beschikbaar is, is het voorstel br. De Vries te vragen een quilt (van de 

quiltgroep) te tonen en kort te laten vertellen over de verbindende kracht van de 

quilts.  

De World Fellowship Day wordt op 25 januari 2015 in Assen gehouden. 

Op de concept-agenda van de najaarsledenvergadering op 20 november staan 

geen bijzondere zaken. Op de kerkenraadsvergadering van 4 november wordt de 

begroting 2015 (waarin opgenomen de subsidie voor het GDS-jeugdwerk) en het 
advies van de financiële commissie besproken. 

Er dient een reserve-lid voor de controlecommissie voorgedragen te worden. Een 

kerkenraad bestaande uit een voorzitter en een secretaris (met ondersteuning 

van een financieel-administrateur) behoeft aanvulling, maar die is nog niet 

gevonden.  

Na de verdeling van de huishoudelijke taken sluit de voorzitter om 21.30 uur de 
vergadering. 

 
Mads Haadsma 

 

In memoriam 

 

Truus Leutscher-Sissing. 

Als Geertruid Sissing zag Truus op 29 februari 1963 het levenslicht. 
Ze groeide op in een onderwijzersgezin en trad in de voetsporen van haar vader. 

Door haar huwelijk met Hans Leutscher is zij niet werkzaam geweest in het 

onderwijs omdat 

dat in de jaren vijftig niet gewoon was. 

Door haar echtgenoot die uit een Zwitsers doopsgezind geslacht stamde, kwam 

zij in aanraking met de doopsgezinde traditie. 
Het gezin ging in Haren wonen en kreeg twee kinderen: Robbert en Margriet. 

Haren werd de plek waar het gezin zich thuis voelde. Truus raakte betrokken bij  

verschillende maatschappelijke geledingen van het dorp. Zij vond 

educatie  en vorming belangrijk en vond dat terug in de 

Probusgroepen, zoals die landelijk bestonden. In Haren was geen 

Probusgroep en dat was voor Truus de reden om enkele 

kennissen en vriendinnen te raadplegen om een dergelijke 
vrouwengroep te realiseren in Haren. Met als gevolg de 

oprichting van een Probusgroep. 

 

Truus held veel van muziek, bridge, kunst, natuur en reizen. Daarbij stond de 

herfstvakantie in het teken van en stedentrip. Ook werd frequent de Oosterpoort 

bezocht voor concerten van vooral de klassieke componisten. 
 

Ze was ook betrokken bij de Doopsgezinde Gemeente Haren, waarvan ze 

kerkenraadslid is geweest. 

 

Vaak was Truus in Zwolle te vinden waar dochter Margriet woonde. 
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De geboorte van kleinzoon Lars vervulde haar met trots en blijdschap en zorgde 

ervoor dat de contacten geïntensiveerd werden. En als Lars logeerde in Haren en 
later werd terug gebracht naar Zwolle, dan werd de cd in de cassette gedaan 

'met de viool er op'. Hiermee werd het Andantino bedoeld uit het vioolconcert 

van de componist Saint-Sains. 

 

Nadat haar echtgenoot op 7 november 2013 was overleden moest Truus haar 

eigen weg vinden in het leven. Maar het bleek dat ze al ziek was tijdens het 
ziekteproces van haar echtgenoot. In februari 2014 openbaarde zich dit  en bleek 

het ongeneeslijk te zijn. Dat betekende afscheid nemen van haar vertrouwde 

woning en van het hondje Sara. 

In september verhuisde ze naar hospice 'Het Gasthuis' aan de Eendrachtskade te 

Groningen. 

Te midden van haar dierbare spulletjes  vloeiden de levenskrachten weg op 

vrijdag 3 oktober 2014. 
Tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 10 oktober in de Bosrand te Assen heeft 

dominee Klaas van der Werf haar leven vergeleken  met een zonnebloem die zich 

altijd keert naar het licht. 

 

Haar nicht Maaike las een gedicht van Rutger Kopland. Enkele regels daarvan 

stonden op het bericht van overlijden vermeld. 
  

Twee goede vriendinnen hebben hun herinneringen met ons gedeeld en dochter 

Margriet heeft verteld wat haar moeder voor haar heeft betekend. Neef Paul 

heeft op de piano gespeeld, o.a. Nun komm der Heiden Heiland. Rutger Kopland 

noemt dit lied in het gedicht dat is voorgelezen tijdens de dienst en tevens werd 

met dit oude kerklied de verbinding gelegd met de geloofstraditie waarin ze 

stond. Ondanks alle waarom-vragen die Truus had, probeerde zij toch steeds het 
goede te zoeken. 

Dat zij moge rusten onder de hoede en de zegen ven de Eeuwige. Zij mocht 78 

jaar worden. 

 

Ds.Klaas van der Werf 

 

Zusterkring, 13 oktober 2014  
 

Deze middag was zr. Martje van der Veer uit Drachten onze gast. Ze vertelde 

ons over een bijzondere vriendschap tussen een Duitse en Joodse vrouw. 

Haar oom (broer van haar moeder), in de oorlog tewerk gesteld in Duitsland, 

ontmoette daar Eva Scheffel, en trouwde haar na de oorlog. 

Deze Eva, geboren in 1929 in Danzig (Gdansk) Polen, was als kind met moeder 

en oma gevlucht  voor het oorlogsgeweld, naar Duitsland. Maar ook daar nog  
vele malen op de vlucht voor de Russische overheersing. Na vele jaren woonde 

ze toen in Noord-Duitsland, en kwam met haar man naar Friesland. 

Met haar achtergrond was het moeilijk, het lag alles nog heel gevoelig in de jaren 

na de oorlog. Ze paste zich aan, maar voelde zich vaak niet begrepen.  

Martje kreeg een hele goede band met haar tante Eva. Ze hielp haar zoveel  

mogelijk met alles, de taal b.v. Eva was als een tweede moeder. En Martje was         
geïnteresseerd in haar leven en vroeg haar te vertellen over vroeger. En zo 

schreef ze het zo’n tien jaar geleden allemaal op.  In 2008 overleed Eva.  

 

Begin jaren tachtig kwam Eva, na een kerkdienst in 

een kleine gemeente in Friesland aan de praat met 

http://www.hello-ootmarsum.nl/Portals/612/PUBMOD/672308/Russische vluchtelingen.jpg


Algemeen 

 

 

 
21 
 

de Foke (Vogeltje) Kraaiendonk. Ze  had een wat Joods uiterlijk en Eva 

verwonderde zich erover dat ze zo goed Fries sprak. Foke, geboren in 1943 
vertelde dat ze opgegroeid was in Friesland. Ze was als baby van acht maanden 

opgevangen in een fries kinderloos gezin. Met haar moeder op transport gesteld 

vanuit Amsterdam. Haar vader en 4-jarig broertje reeds eerder, maar toen was 

haar moeder te ziek. Haar ouders hebben elkaar nooit meer gezien. 

 

Zij is één van de vele 
baby’s welke door 

verzetsstrijders uit de 

trein werden gehaald 

(gered), om naar 

pleeggezinnen 

gebracht te worden. 

Een 
hartverscheurend 

gebeuren natuurlijk. 

 

 

Maar Foke is heel liefdevol grootgebracht, Al was het in het begin moeilijk een 

kindje met een wat  Joods uiterlijk te hebben. In het dorp wist ieder er wel van.  
Na de oorlog werd geprobeerd deze kinderen weer te traceren om ze toch een 

joodse opvoeding te geven. Maar Foke  bleef bij haar “ouders”. Maar nog altijd, 

tot op de dag van vandaag leeft ze met het verdriet .  

 

In de vriendschap  van de vrouwen lag een verbondenheid van begrijpen. Ze 

waren beide slachtoffer van oorlogsgeweld. 

Ik schrijf hier wat feiten neer, maar Martje vertelde met veel gevoel en passie. 
Zo spreken natuurlijk persoonlijke verhalen ook meer aan. 

We waren stil na het verhaal van Martje. Ze schreef dit omdat we niet mogen 

vergeten wat oorlog teweeg brengt. 

Hoe vergaat het de vluchtelingen die hier nu met zo velen in Nederland en elders 

onderdak zoeken? Op de vlucht voor  het oorlogsgeweld in hun land. 

Een middag om te overdenken. 
 

Onze volgende bijeenkomst is op 10 november. Dan zal Mary Hoorn uit Winsum 

een lezing houden over de vrijwilligersorganisatie  Tesselschade -Arbeid Adelt, 

die opkomt voor economische  zelfstandigheid voor vrouwen.  

Graag tot dan. 

 
Ria Dijkman-Leutscher 

 

Opbrengst collecten  
 

Ter informatie zijn hierna opgenomen de collectedoelen en de hiervoor 

ontvangen bedragen uit de afgelopen periode. 

 

21 september: Pastoraal Diakonaal Fonds     €  77,90 
28 september: Siloam, kinderherstellingsoord op Curacao  €  33,75 

12 oktober:     Wereldcongres Harrisburg, ondersteuning GDS- jeugd  €  59,70 

 

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

betreffende doelen worden overgemaakt. 
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Opstandig… 

het lef om anders te denken en te doen 
 

Onder het thema: Opstandig, het lef om anders te denken en te doen worden het 

komende seizoen door de Doopsgezinde Gemeente van Haren weer een aantal 
open avonden georganiseerd. 

Daarbij proberen we te horen en te zien wat mensen bewoog om ‘in opstand te 

komen’ tegen de heersende cultuur van geloven, politiek en kunst. En wat ze er 

wellicht mee beoogden. 

 

Twee avonden liggen al vast: 
 

19 februari 2015 komt Yvonne Hilgenkamp om ons iets te 

vertellen en te laten zien van de grote veranderingen in de 

beeldende kunst en de architectuur, bijvoorbeeld aan het eind 

van de 19-de en begin 20-ste eeuw, maar ook weer later. 

Yvonne Hilgenkamp is kunsthistorica, 

gespecialiseerd in moderne kunst en 
architectuur en geeft cursussen en 

rondleidingen vanuit haar bedrijf ASKHISTORY. 

Op 16 april 2015 hoopt Prof. Piet Visser in Haren te zijn 

om iets te vertellen en te laten zien over de 

(kerk)geschiedenis van de 15-de en 16-de eeuw. De 

eeuw van grote economische, politieke en godsdienstige 
veranderingen en hervormingen.  

Prof. Piet Visser is emeritus hoogleraar in de 

kerkgeschiedenis en met name in de geschiedenis van 

de Doopsgezinden. 

 

Er wordt nog gezocht naar de invulling van een derde avond. 
 

De avonden zijn vrij toegankelijk en beginnen om 20.00 uur en eindigen om 

22.00 uur. 

Zij vinden plaats in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Nieuwe 

Stationsstraat 1A, Haren. 

 

Adoptieprogramma 

 

We ontvingen uit de thermometer over de maanden augustus en september 

respectievelijk 
€  36,87  en  €  42,70. 

Met deze beide bedragen erbij is de totaalstand gekomen  €   587,97. 

 

L.Huizinga 

B.Huizinga-Lutgendorp 

 

 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=24734191&authType=NAME_SEARCH&authToken=gEiy&locale=en_US&srchid=2032767421413740531749&srchindex=1&srchtotal=4&trk=vsrp_people_res_photo&trkInfo=VSRPsearchId:2032767421413740531749,VSRPtargetId:24734191,VSRPcmpt:primary
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40-dagen kalender 
 

Evenals voorgaande jaren willen we voor de 40-dagentijd in 2015 proberen een 

kalender samen te stellen voor leden en belangstellenden van de doopsgezinde 

gemeenten in het GDS gebied. We hebben gemerkt dat deze kalender zeer wordt 

gewaardeerd, mede doordat gemeenteleden 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 verwoorden 

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. 

 

Helpt u mee dit weer mogelijk te maken ? Zonder u gaat het niet! 

 

Jacob H Kikkert, theologisch opbouwwerker voor doopsgezinde gemeenten in 

Groningen en Drenthe (GDS) 
 

 

 
  

mailto:jhkikkert@xs4all.nl
http://www.tear.nl/sites/default/files/logo/Mockup-kalender-2014-staand-web.png
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En  we zaten er bepaald niet alleen……….  
 

Juist, we zaten er bepaald niet alleen in Leer, waar het gerestaureerde orgel van 

onze broeders en zusters in de Mennoniten kerk werd overgedragen aan hun 

gemeente. 
Het was er vol met gemeenteleden, genodigden, nieuwsgierigen en met drie 

burgemeesters.  

 

Br. Cramer, voorzitter van de gemeente  heette iedereen hartelijk welkom  en 

bedankte iedereen, organisaties en gemeentes, personen en fondsen in eigen 

land en in Nederland, voor hun ondersteuning. 
 

Br.Cramer en pastor Jan Lücken Smit, vertelden hoe belangrijk het was geweest 

dat  de durf om dit grote stuk werk aan te pakken, was gestimuleerd door de 

opmerking vanuit Nederlandse kant: jullie orgel jammert en jankt 

gruwelijk………….. doe er in der vrede wat aan en ga ervanuit dat wij jullie zullen 

ondersteunen. 

De aanwezigen zaten te grinniken van deze duidelijke taal  en wij, Rudy en Beno 
en Anneke, Eeuwe kon er jammer genoeg niet zijn, zaten wat voorzichtig rond te 

kijken. 

 

De huidige burgemeester van Leer memoreerde de grote waarde die de 

Nederlanders al vroeg vele, vele jaren voor Leer zijn geweest. Ook sprak hij zijn 

grote waardering uit voor deze kleine, dappere Mennonitengemeente, die het 
aangedurfd had, dit bijzondere en belangrijke orgel niet alleen voor hen zelf 

maar tevens voor heel Duitsland te bewaren. 

  

Winold v.d. Putten en zijn compagnon Ingrid Noack van de orgelmakerij v.d. 

Putten uit Finsterwolde,  legden de werkzaamheden uit, waaruit bleek dat dit 

bepaald geen kinderachtig stukje werk was geweest. Maar ook dat ze erg blij 
waren aan dit bijzondere orgel te hebben mogen werken.  

 

Na samenzang en orgelspel, was er een nazit  waaruit weer bleek hoe belangrijk 

het is dat, welke mensen er ook zijn, contact met mensen van groot belang is. 

 

Wanneer Eeuwe een concert op dit orgel gaat geven zal z.s.m. bekend worden 

gemaakt. 
 

Wij houden iedereen tijdig op de hoogte. 

 

De ondersteuningscomm. 

Rudy van Kalker 

Eeuwe Zijlstra 
Beno Hofman 

Anneke van Kalker 
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oktober 2014,  Annette Laver 

Met ruim 2000 zwemmers, ben ik op zondag 7 september in de grachten van 

Amsterdam gesprongen om geld op te halen voor stichting ALS. Elk jaar bedenk 
ik een persoonlijke uitdaging en dit werd aan mij voorgesteld naast het lopen 

van het Pieterpad. 

In 15 ‘waves’ vertrokken de zwemmers vanaf een steiger naast het Marine 

Etablissement in Amsterdam. Onder begeleiding van SUP’ers en kanoërs ging de 

zwemtocht naar de Keizersgracht. Ter hoogte van de Reguliersgracht, 2km vanaf 

de start, lag het eindpunt. We werden begroet door een ijskoude douche, droge 
handdoeken en badslippers.  

Het zwemmen viel mee. Ik had de week ervoor getraind in De Papiermolen 

openlucht zwembad met een neopreen zwempak en dat ging niet zo goed. Het 

was me te warm en na 100m heb ik hem uitgedaan. De temperatuur van de 

gracht was gelukkig wat lager. Ik ben erg blij dat ik mijn pak mee had en 

aandeed. Na flinke twijfels leek het erop dat iedereen een pak aanhad, dus deed 

ik maar mee. De extra drijfvermogen en en rust die het pak aanbood waren wel 
nuttig. Na het zwemmen had ik geen spierpijn maar was wel flink moe. Ik heb 

ook geen narigheden meegenomen uit de Amsterdamse grachten.  

Wat zou de uitdaging van 2015 kunnen zijn?  

 



 
 

 

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 

uur. Ook op andere momenten kunt u 

mij thuis treffen of een boodschap 

inspreken. 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. 

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 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 
Frans Riepma 

Druk / verspreiding 
Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen  

 

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 

19 november 2014. Kopij (alléén als 

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

11) inleveren vóór 12 november 2014 bij 
de beide redactieleden van de 

betreffende DG.  

 

Redactie Groningen:  
J.M. Tuinstra-Winkler, 

Diamantlaan 45-35, 9743 BA Groningen, 

tel. 050-5798640,  

jmtuinstrawinkler@gmail.com  
E. de Jonge, Gedempte Kattendiep 70, 

9711 PP Groningen, tel. 06-2679 0167, 

e.de.jonge@home.nl 

 

Redactie Haren: 
L. Huizinga, Gentiaanweg 2, 9753 BC 

Haren, tel. 050- 5348454, 

loek.berny@home.nl 

J.C. de Vries-Durksz, Tijmpad 8, 9753 AJ 
Haren, tel. 050 - 5348227,  

jantienadurksz@home.nl  
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