
 

 

 

 
    

 

      

 

 

 
 

 

             

 

 

 
57e jaargang, nummer 9 24 september 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Doopsgezinde 
Gemeente 

Haren 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 
 

 Bladzijde 

Hoofdartikel  1 

De bijbel nader bekeken 2 

Doopsgezinde Gemeente Groningen  4 

Kerkdiensten & agenda  4 

Doopsgezinde Gemeente Haren 16 

Kerkdiensten 16 

Agenda 16 

Algemeen 20 

Colofon Achterpagina 



Hoofdartikel 

 

1 

 

Wapen je met vrede! 
Thema van de vredesweek 
Zondag 21 september – zondag 28 september 

 

Ieder jaar wordt op de  eerste zaterdag van september de ‘Airborne-wandeltocht’ 

georganiseerd in Oosterbeek. Dit naar aanleiding van de Slag om Arnhem in 

1944, waarbij een offensief, om de Duitse bezetter te verdrijven, mislukte. De 

schrijver Cornelis Ryan heeft van deze Slag bij Arnhem een boek geschreven met 
de titel ‘Een brug te ver’. Bedoeld is met deze brug, de huidige ‘John Frost- brug’ 

over de Rijn. De Engelsen en de Polen hebben de brug niet kunnen innemen 

waardoor het Nederland van boven de rivieren nog steeds te maken had met de 

wreedheden van de Duitse bezetter. Het feit dat de Arnhemse brug, een brug te 

ver was, leidde ertoe dat het noorden van Nederland te maken kreeg met de 

winter van 1944, die als ‘de hongerwinter’ de geschiedenis is ingegaan. Inmid-

dels precies 70 jaar geleden! 
 

De Airborne-wandeltocht is inmiddels uitgegroeid tot de grootste wandeltocht 

van de wereld. Je kunt verschillende routes lopen, maar de routes volgen de spo-

ren van de Slag bij Arnhem. Zo gaat de route ook  langs de begraafplaats van 

Oosterbeek met de karakteristieke bordjes bij de ingang met de vermelding dat 

het hier gaat om de “Commomwealth War Graves Commission” of te wel “Oor-
logsgraven van het Gemenebest”. Deze commissie onderhoudt alle graven waar 

soldaten zijn gesneuveld voor het Gemenebest. Ook van de Eerste Wereldoorlog.  

“Tyne Cot” te Passendale in België is daarbij de grootste in zijn omvang.  

Als je deze begraafplaats bezoekt dan lopen de rillingen je letterlijk over de rug, 

als je nadenkt wat zich op deze plek heeft afgespeeld. 

 

Gelukkig komen al die duizenden wande-
laars niet met wapens naar Oosterbeek, 

om strijd te leveren. Ze wapenen zich met 

vrede om op deze manier te genieten van 

een mooi stukje Nederland én:…..om te 

gedenken, dat het 70 jaar geleden was, 

dat in datzelfde mooie stukje Nederland, 
de verschrikkingen van een oorlog hebben 

plaatsgevonden. John Frost en zijn pelo-

ton, die waren doorgedrongen tot de Rijn-

brug,  moesten deze brug uiteindelijk op-

geven, waardoor Nederland de ontberin-

gen van een oorlog leerde kennen. Als ie-
der mens zich echter zou wapenen met 

vrede, dan zal de oorlog niet meer geleerd 

worden. De profeet Micha  wist dat al in 

zijn tijd! 

 

Ds. Klaas van der Werf 
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Bijbel nader bekeken   
Wapen je met Vrede - Vredesweek 2014 
Leesteksten:  Filippenzen 1, 21-27 en 2, 1-13 

 

Wapen je met Vrede, dat is de titel, de slogan van de vre-

desweek die gaande is. Wapen je met vrede, en meteen 

wordt de spanning tussen vrede en geweld zichtbaar, die we 

dagelijks meemaken in onze wereld. Vrede zoeken in een we-
reld die totaal niet vreedzaam is, en die eigenlijk ons toe-

schreeuwt: je hebt een behoorlijke dosis geweld nodig om 

vrede net zo sterk te laten zijn als de oorlog die je wilt be-

strijden!  

 

Ik keek de afgelopen week naar het EO programma God in de lage Landen, deze 

keer ongetwijfeld geïnspireerd door de vredesweek, met de titel God en geweld. 
Daar waren we,  neefjes en nichtjes van Jan van Leiden, gewelddadige wereldbe-

stormers, en tegelijkertijd kleinkinderen van Menno, die daar niets van moest 

hebben. Het was een mooi programma, met eervolle plekken voor Bart de Ligt, 

Jan Buskes en Ben ter Veer. Ernst Daniel Smid, die het prachtig deed, verhaalde 

van Buskes, die iemand hoogst persoonlijk de kerk uitsmeet, en er was een in-

terview met Bram Grandia, pacifist en Ikon-dominee, en zijn dochter, kapitein bij 
de krijgsmacht. Een duivels dilemma, dat was de keuze tussen vrede en geweld, 

als onrecht zich bedient wapens en onderdrukking. En de uitzending eindigde 

met de retorische vraag waar we zouden zijn geweest als niet de geallieerden de 

Duitse bezetters had verdreven? De ultieme constatering dat er uiteindelijk altijd 

strijd nodig is om onrecht te bestrijden. Machtsvorming om de machtelozen te 

helpen.. Dan vindt ik de keuze van de slogan van de vredeweek spannend: Vrede 

is niet bedoelt als een soort slappe ontkenning, niet een soort je ogen sluiten 
voor onrecht en onderdrukking, maar net als degene die met wapens zijn leven 

in de waagschaal stelt, je geven aan het bestrijden van de duisternis. Je wape-

nen, de middelen die nodig zijn  tot je nemen, de bereidheid laten groeien om 

ver te gaan, heel ver, maar dan met vreedzame middelen. 

 

En dat nu, past zo slecht in onze genuanceerde wereld. Maar tegelijk zijn er 
plekken, dichtbij en heel dichtbij, waar keuzes gevraagd worden, waar afzijdig-

heid niet kan en mag, en dan is de keuze van zo'n woord als bewapening niet zo 

slecht. In de Filippenzenbrief laat Paulus zien dat hij weet dat zijn keuze voor het 

evangelie levensbedreigend kan zijn, en dat het gaat om volharding en strijd. 

Maar dat het ook helder moet zijn wat die strijd tot gevolg heeft. Niet lijfsbehoud 

en zelfverwerkelijking, maar leven naar de Geest van Christus die wat God wilde,  
bereikte door zich juist zonder macht te manifesteren, omdat met machtsmidde-

len nooit de machtelozen zichtbaar worden. Eensgezindheid, getroost worden, 

om vol te kunnen houden. Laten zien wat voor wereld God wil, ook al druist dat 

in tegen je aard. Ook als dat bijna niet te dragen is, niet te doen. De ander be-

langrijker achten dan jezelf.. iets wat compleet haaks staat op deze wereld, op 

ons leven nu, en wat ook bijna niet te doen is.  

Komt er niet een schreeuw uit je binnenste als je een gek iemand anders ziet 
onthoofden, en de directe wens om dat de moordenaar betaald te zetten? Ver-

helderend vond ik het om te horen in de uitzending God en geweld, dat de idea-

listen van het Godsrijk in Munster op het eind overal de doodstraf op zetten. Er 

werd onthoofd dat het en lieve lust was, op weg naar de hemel op aarde... 'Jezus 

nam de gestalte aan van een slaaf ' staat er in de Filippenzenbrief… En als er iets 
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is dat verder van mij afstaat dan is het dat wel. Strijdbaar wil ik zijn, maar dan is 
het risico dat je binnen de kortste keren  koppen snelt voor het goede doel.. Re-

voluties die hun kinderen opeten.. Het gaat steeds weer om liefde, om de ander, 

om afzien van geldingsdrang en eigenwaan. Maar om daar te komen, om dat te 

onderkennen, om jezelf van haver tot gort te leren kennen en te zorgen dat je 

niet ongemerkt het verkeerde doet, wat een strijd. Dat is geloof ik je wapenen 

met vrede.. Een hele moeizame en lastige voorbereiding. En als het er op aan 
komt steeds moeilijker.  

 

Als het gaat om dit soort thema's, heb ik al heel lang geleden begrepen hoe be-

langrijk ze zijn, en ik weet al heel lang dat het regelrecht indruist tegen mijn na-

tuur, en dat ik, als puntje bij paaltje komt een grote bedreiging kan zijn van die 

vrede van God.. . Daarom heb ik alle bemoediging en troost van  de gezamenlij-
ke tocht die gemeente heet nodig. Heel hard nodig.. 

 

Geert Brüsewitz  
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Kerkdiensten en  
Activiteiten 
 

Donderdag 25 september 
19.45 uur  Dopers café 

“Samen werken aan  

duurzaamheid” door  

Nynke van der Hoek   

Zaterdag  27 september 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 28 september 

10.00 uur  Ds. L.H. Buijs 

Zie elders in het blad 

 

Maandag 29 september 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Vrijdag 3 oktober 

18.00 uur  Pizza’s ,Bijbel en Bier 

20.00 uur  

Concert Eeuwe Zijlstra 

(orgel) en Jan Vermaning 

(trompet) 
 

Zaterdag 4 oktober 
14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

 

Zondag 5 oktober 

10.15  Regionale Broeder- 

schapsdag met ds. 

J.H. Kikkert en ds. 
G.J.Brüsewitz 

10.15 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag 6 oktober 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 7 oktober 
10.00 uur  Koffiemorgen 

19.30 uur  Kerkenraad 

Donderdag 9 oktober 

14.30 uur  Bijeenkomst 

         Paterswolseweg 

Zaterdag 11 oktober 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 
 

Zondag 12 oktober 

10.00 uur  Avondmaal  

Ds. G.J. Brüsewitz 

 

Maandag 13 oktober 
19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 14 oktober 

18.00 uur  Mennomaaltijd 

20.00-21.30 uur Natafelen- 

Gesprekskring over zin, geloof 

en praktisch handelen 
15 oktober Redactievergadering 

Zaterdag 18 oktober 

13.00 uur  Geloven met je voeten 

14.00-16.00 uur Openstelling kerk 

  

Zondag 19 oktober 
10.00 uur  Ds. J.H. Kikkert 

10.00 uur  Kiezels en Keien 

 

Maandag 20 oktober 

19.30 uur  Doopsgezind koor 

Dinsdag 21 oktober 

17.45 uur  Doperse Dis 
Donderdag 23 oktober 

20.00 uur  Dopers Café 

Ecodorpen: Leven in verbin-

ding 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 
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In Memoriam - Albertus Engelhardus Timmerman  
Ter Apel 12 september 1937 - Groningen 28 augustus 2014 

 

Onverwacht kwam er een einde aan het aardse leven van Bert Timmerman. Al 

een aantal jaren had hij de ziekte van Parkinson, maar een hersenbloeding bleek 

fataal. Bert was belangstellend lid van de Doopsgezinde Gemeente.  

Hij groeide op in Ter Apel, waar zijn vader stadsontvanger was. De familie Tim-
merman was intensief betrokken bij het kerkelijk leven van de Kloosterkerkge-

meente, in die tijd een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Er was een actieve 

V.C.J.C. (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale). Na de H.B.S. ging Bert Farmacie 

studeren in Groningen. Hij werd beherend apotheker in Apeldoorn en daarna lan-

ge tijd apotheker in Leeuwarden. 

In de stad stond hij bekend als meelevend en betrouwbaar. Wanneer hij over zijn 
werk sprak kwamen de woorden secuur, to the point en geen fouten mogen ma-

ken regelmatig voorbij. Hij trouwde met Jetske van Lingen en zij kregen twee 

dochters. 

 

Na de overdracht van de apotheek verhuist Bert naar Beetsterzwaag en later 

naar de Bloemersmaborg in Groningen. Jarenlang hebben Bob Kiestra en hij een 

hechte vriendschap; zij maken tal van reizen over de hele wereld. In Groningen 
sluit Bert zich aan bij de Doopsgezinde Gemeente. Het niet-dogmatische karakter 

van deze geloofsgemeenschap sprak hem aan. 

Hij was iemand die zocht naar geestelijke verdieping, zoals in het boek Deutero-

nomium zo treffend staat beschreven: Waar moet ik het zoeken? Niet in de he-

mel, niet aan de overkant van de zee, maar vlakbij, want het woord van liefde, 

vrede en recht is in je eigen mond gelegd, in je eigen hart geschreven. 
 

In besloten kring, in aula 2 van crematorium Groningen, stelden wij zijn leven in 

het licht van de woorden uit 1 Petrus 3 : 8 – 12. Woorden die pasten bij Bert zijn 

levensinstelling. Hij zal terdege gemist worden, want hij was een mens om van 

te houden. 

Nu geborgen in Gods eeuwige vrede die alle verstand te boven gaat. 
 

Renze Pieter Yetsenga 

 

 

Bedankt!  
 

Na een periode van overspannenheid ben ik sinds 

de zomervakantie gelukkig weer helemaal terug.  
Hartelijk dank voor alle hulp, blijken van medele-

ven, kaartjes en bloemen die ik het afgelopen 

jaar van jullie heb mogen ontvangen! Ik voel mij 

zeer gesteund door de gemeente en dat is heel fijn! 

 

Zonder iemand te kort te willen doen wil ik Sietske Koopman speciaal in het zon-

netje zetten omdat met name zij mij door deze periode heeft gesleept, zowel op 
het werk als thuis. Siets, bedankt! Allen, bedankt!  

 

Hartelijke groet, Nynke Dijkstra 
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Groninger Doopsgezind Kerkkoor 
 

Projectzangers gevraagd! 

Het nieuwe seizoen is al weer begonnen en het koor bereid zich voor op de me-

dewerking aan de dienst op 5 oktober in Haren en ook zal het deelnemen aan de 

Korendag op 9 november. 
 

Met Kerst zal het koor voor de tweede maal het Klein Kerstoratorium van Huub 

Oosterhuis en Antoine Oomen uitvoeren in Haren en Groningen. Er zijn vast on-

der u of onder bekenden van u zangers die met dit Kerstoratorium mee willen 

doen.  

Laten zij zich even melden bij Ella van Osnabrugge (e.van.osnabrugge@home.nl) 

of bij Henk Huijer (hjhuyer@gmail.com). Diegenen van eerdere meezingers met 
dit Oratorium, die nog een partituur in bezit hebben, vragen we deze nog even 

terug te geven aan het koor. 

 

Namens het Kerkkoor, 

Gabe Hoekema 

 
 

Nieuws uit de Kerkenraadsvergadering van 2 september 

 

Zr. Jantien Groeneveld leest als inleiding het gedicht voor getiteld `Geef vrede`. 

Zij heeft dit gedicht gekozen met het oog op de schokkende gebeurtenissen in de 

wereld in de afgelopen zomer.   

 

Het programma voor de bezinningsdag van de kerkenraad wordt besproken. De 
dag zal in het teken staan van de thema`s Verbinding en Organisatie. Het gaat 

om Verbinding tussen de KR leden onderling en tussen KR en leden van de DGG. 

Bij het thema Organisatie zal gekeken worden naar de grote hoeveelheid van 

groepen en commissies die er in de DGG zijn, die met (praktische) zaken bezig 

(moeten) zijn. Dit vraagt veel energie en tijd. De ervaring is dat er weinig tijd 

voor de inhoudelijke zaken en verdieping is. Waarom is dit zo? Willen we dit zo? 
De bezinningsdag is op 25 oktober.  

 

T.b.v. het plan van de KR om alle groepen in de DGG te bezoeken heeft br. Alex 

van`t Zand een inventarisatie van alle commissies en groepen gemaakt. Ieder 

KR lid zal een paar groepen bezoeken  De  punten die aan bod zullen komen zijn  

o.a. het doel van de groep/commissie,  wat er van de KR verwacht wordt en een 

aantal praktische zaken. 
Het gaat om de groepen waar de KR nu geen structureel contact mee heeft. Het 

is het streven om dit in januari 2015 afgerond te hebben.  

Zr. Reina de Groot is bereid  in de KR te komen. Op 21 september is hiervoor 

een ledenvertoeving gepland. 

 

Er ligt een voorstel om de kinderopvang tijdens de kerkdienst te organiseren. 
Ouders worden naar voorbeeld van de Remonstrantse Gemeente gevraagd zich 

via de website te melden als zij met kinderen naar de dienst willen komen. Er zal 

mailto:hjhuyer@gmail.com
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dan een groep mensen gevraagd worden, die volgens rooster op de zondag 
hiervoor beschikbaar zijn.   

 

De activiteiten van de zomerperiode worden nog kort geëvalueerd: de 

zomerdiensten en zomeractiviteiten zijn goed verlopen en gewaardeerd door de 

bezoekers,  de Mennotour(ontvangst van de deelnemers, het bezoek aan het 

museum en de gezamenlijke maaltijd en avondprogramma) was een mooie 
activiteit. Er was een mooie wijkbijeenkomst Centrum en de startdag van 

afgelopen zondag is goed geweest. 

 

De werkzaamheden voor het renoveren en opknappen van het portaal zijn deze 

week begonnen. De verwachting is dat het in november klaar zal zijn. 

 
Sjoukje Benedictus,  

notulist 

 

 

 

Najaarsledenvergadering 

 

Wilt u alvast en onder voorbehoud noteren in uw agenda: 

 

Najaarsledenvergadering zondag 16 november na de dienst 

(ca. 11.30 uur). 
 

Nadere informatie in het gemeenteblad van oktober. 

 

Namens de kerkenraad 

Tiny Spanjer 

 

 

 

 

Broederkring 
 
De Broederkringbijeenkomsten vinden plaats in de Diaconie (20.00 uur – 22.00 

uur) op de volgende data:  

 Donderdag 25 september 2014 (voorbereiding Landelijke Broederkringendag 

in Groningen) 

 Donderdag 27 november 2014 

 Donderdag 29 januari 2015 

 Donderdag 26 februari 2015 

 Donderdag 26 maart 2015 (we gaan dan naar het Dopers Café) 

 Donderdag 23 april 2015 

  

De Landelijke Broederkringendag is op zaterdag 25 oktober 2014. 

 

Tammo van Hoorn 
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Pizza's, Bijbel en Bier! op 3 oktober 
 

We  continueren ons programma Pizza’s, Bijbel en Bier. Een programma met een 

mix van theologie, literatuur, film en bezinning op Bijbelse verhalen. Met elkaar 

gaan we het gesprek aan en we leggen dwarsverbanden naar ons eigen leven, 

naar de wereld waarin we leven, met de politiek en de cultuur. 
We willen een aparte ruimte creëren voor hen die op-

leiding en studie voorbij zijn, maar zich toch nog wat 

jong voelen tussen de anderen die op zondagmorgen 

de kerk bezoeken! Hoe mooi immers, ontmoetingen 

met mensen van alle leeftijden in een geloofsgemeen-

schap, maar hoe waardevol ook om af en toe eens te 

zoeken en te vinden met mensen van je eigen leeftijd! 
Voor hen is er Pizza's, Bijbel en Bier! Een bijbelcursus 

voor als je uit je werk komt, toch moet eten, maar het 

een uitdaging vindt om samen met anderen de oude 

verhalen en de structuur van de bijbel te bevragen op 

wat voor jou relevant is. Komend seizoen willen we 

ons laten inspireren door de tegendraadsheid van de 
Bijbelse verhalen. Vaak ademen de verhalen uit dast 

het anders kan, dat het anders moet, dat het anders mag… Wat mag er van ons 

eigenlijk anders? 

 

Opstaan! is ons jaarthema, en de vraag aan ons: wanneer staan wij op? Hoe 

komen wij in beweging, en waar horen wij de 'stem van God' die ons in beweging 
zet, of niet.... Deze eerste keer kijken we naar een aantal van die roepingsverha-

len: profeten die in beweging komen, en aan een taak beginnen die misschien 

wel meer is dan ze aan kunnen..  

 

Voor hen die pakweg tussen de 26 en de 40 zijn.  

Opgave: jhkikkert@doopsgezind.nl of gjbrusewitz@gmail.com 

 
 

 

Dopers Café Groningen 23 oktober 20:00 uur 
 
Ecodorpen: leven in verbinding met elkaar en de natuur - Wim Gersteling 

 

Het Wereldraad van Kerken thema ‘Een pelgrimage naar rechtvaardige vrede’ 

krijgt deze avond voor de tweede keer achter elkaar, een toepassing op het the-

ma ecologie. 
Nadat op 25 september Nynke van der Hoek ons inzicht gaf in concrete manieren 

om duurzamer met de natuur om te gaan in onze eigen - stadse – leefomgeving 

(zie vorig gemeenteblad), vertelt nu, donderdag 23 oktober, Wim Gersteling over 

de filosofie achter de zgn. ecodorpenbeweging. 

 

mailto:jhkikkert@doopsgezind.nl
mailto:gjbrusewitz@gmail.com
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Het ecodorp bevordert diversiteit aan oecumenische, spirituele perspectieven en 
zoekt verbinding tussen mensen door actief samen te bouwen aan wederzijds 

respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid en samenwerking. Persoonlijke 

ontwikkeling en leren staan hierbij centraal. 

De huidige ecologische problemen zijn een signaal dat de mens de verbinding 

met de natuur is kwijtgeraakt: We exploiteren haar wel maar geven haar niet 

wat ze nodig heeft om in balans te blijven en ons zo te kunnen blijven dienen. In 
de ecodorpenbeweging in Europa wil men hier ernst mee maken en vanuit dit 

uitgangspunt gaan leven.  

Wim Gersteling houdt zich al vele jaren intensief bezig met alle aspecten rond 

het oprichten van ecodorpen , zoals Ecodorp Groeningen en de gespreksgroep 

Forum Groeningen waarin men zich voorbereidt op samenleven in een ecodorp. 

Op deze avond wil hij ons van zijn ervaringen en overtuigingen deelgenoot ma-
ken. 

 

 

Zondag 26 oktober, Vesperdienst om 17.00 uur 
 

Net als vorig jaar willen we een aantal vieringen op een ander tijdstip houden 

dan zondagmorgen 10 uur. Dit om mensen die liever op een ander, wat later, 

tijdstip kerken, zoals jongeren en mensen die de hele week al vroeg moeten, te-
gemoet te komen. Deze diensten hebben, net als het vorige seizoen, een wat 

andere vorm. Het zijn vieringen waarin we willen experimenteren met vorm en 

inhoud.  

 

Vorig seizoen bereidden we deze diensten voor met de jongeren, maar we vinden 

het leuk om ook anderen, bijvoorbeeld zij die aan de gespreksgroep Pizza's, Bij-
bel en Bier meedoen, of nog anderen,  in de gelegenheid te stellen mee te den-

ken over deze vieringen en er eventueel ook mee vorm aan te geven. Heeft u 

interesse om mee te werken, of heeft u suggesties, laat het mij weten. 

 

Ds. Geert Brüsewitz  

 

 

Natafelen na de Mennomaaltijd  
 

Met grote groep, jong en oud zijn we aan het natafelen 

geweest op dinsdag 9 september. Het boek werd uitge-

pakt, het Handboek Christelijk Geloof, en de eerste vraag 

besproken: Wat is geloof eigenlijk voor ons persoonlijk? 

Het leverde spannende verschillen op: zekerheid, twijfel.. 

Liefde of bron, die er is zonder dat je hem zelf geslagen 
hebt. Houvast dat misschien soms wel zo kwetsbaar is, 

dat je het zeker in stand moet houden, en je geloof er in, 

door het te zeggen en te benoemen, steeds weer... het 

was een grote groep, en dat maakte het gesprek en het 

elkaar verstaan wat lastig, in een grote kring. Misschien 

dat we daarbij nog wat zoeken naar een goede vorm.  
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Iedereen die mee wil doen is van harte welkom, de volgende keer, na de Men-
nomaaltijd, op 14 oktober om 20.00 uur. Wij zijn bezig met het hoofdstuk geloof, 

en wie wil, kan als achtergrond voor het gesprek lezen tot ongeveer bladzijde 40 

 

Heb je, heeft u interesse, neem dan contact op met één van de 

predikanten. 

Doperse Dis en dekens 
 
Wij zijn in september weer vol goede moed aan de Doperse Dis 

begonnen. We mochten meteen weer 55 gasten begroeten in 
een zeer gemoedelijke sfeer. Op 27 september mogen wij met een groot deel 

van onze vrijwilligers een keer meekijken in de keuken van de Kamiano-maaltijd 

van het Sant’Egidio in Antwerpen. Wij hebben bij de opzet van onze maaltijd veel 

overgenomen van de Kamiano-maaltijd en we mogen daar nu dus een keer gaan 

meehelpen. 

 
Verder willen wij graag een oproep plaatsen om wollen de-

kens in te leveren. De koude maanden zijn weer in aantocht 

en onder daklozen is er dan een grote behoefte aan met na-

me warme wollen dekens. Uiteraard hoeven ze er niet goed 

uit te zien, alleen maar warm te zijn. Dus mocht u nog oude 

wollen dekens hebben liggen, neem ze mee naar de kerk, 

dan delen wij ze uit in oktober.  
 

Pijke Vossestein 

(namens het team van de Doperse Dis) 

 

 

Open Monumentendag 
 

Op de Monumentendag zaterdag 13 september,  hebben ruim 400 mensen onze 

Vermaning bezocht. Leuk de vragen te horen van mensen die vaak door de Bote-

ringestraat lopen en fietsen en tot hun verwondering niet wisten dat achter het 

hek een prachtige kerk stond waar ze nu naar binnenstapten. Veel vragen wor-

den op je afgevuurd die je zo goed mogelijk probeert te beantwoorden! bijvoor-

beeld: 

 
o Wordt er bij jullie ook gepreekt over hel en verdoemenis? 

o Wat is de naam Vermaning en waar komt die vandaan, Doopsgezind wat 

houdt dat in? 

o Hebben jullie veel leden en jongeren hoe zit dat? 

o Hoe oud is deze kerk, wanneer is hij verbouwd en hoe zag hij er vroeger 

uit. 
o Wat een prachtig kunstwerk - betekent het misschien -"De zaaier"? 

o Sommigen zeggen -het is een mooie moderne kerk, maar anderen zeggen- 

geef mij het oude traditionele interieur van vroeger maar. 

o Hebben jullie ook een dominee, en zijn jullie ook lid van de PKN kerk?   

o Waarom niet. 

o Waar is jullie doopvont? Hoe dopen jullie dan? 
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o Hebben jullie geen dogma's? Maar hoe zit het dan? 
o Wat betekent Jezus voor jullie doopsgezinden, en hebben jullie ook 

avondmaal? 

o Wij missen een Kruis in de kerk, dat hoort toch in de kerk? 

o Mijn oma of moeder is hier gedoopt en ik ging naar de kinderdiensten, 

maar doe er niets meer aan. 

Veel vragen, je merkt dat de mensen er toch wel mee bezig zijn, echter om op al 
deze vragen een antwoord te geven, naar je beste weten, is soms niet gemakke-

lijk, je moet daarom wel aardig goed thuis zijn in de gemeente. 

Maar het is prachtig om al deze mensen te mogen begroeten en te woord te 

staan! 

 

br. Jan Noord 
 

 

 

Diaconaal project bij het jaarthema ‘Opstaan` 
 

Na een binnenlands project het afgelopen jaar ten bate van armoedebestrijding 

en hulp aan de voedselbank, kiest het bestuur van de diaconie dit jaar voor een 

project in het buitenland en wel in Paraguay. Doel van dit project is het financieel 
ondersteunen van de eerste indiaanse student van Ayoreo-Totobiegosode af-

komst tijdens zijn opleiding tot verpleegkundige.  

 

De Ayoreo-Totobiegosode groep waar het om gaat leeft sinds 

1998 resp. 2004 in contact met de buitenwereld. Zij zijn in hun 

vroegere territorium, op aangekocht land dat hun gemeen-
schappelijke eigendom is, gehuisvest. Daarvoor leefden ze er-

gens in dit gebied zelfvoorzienend in het oerwoud zonder con-

tact met de omringende wereld.  

 

Vanwege hun eerdere leven in het oerwoud hebben de Ayoreo-

Totobiegosode indianen weinig weerstand tegen ziekten. Zij 

zijn zeer vatbaar voor infectieziekten. Ze worden daarvan vaak zo ziek dat be-
handeling in gezondheidscentrum of ziekenhuis noodzakelijke is. De gezond-

heidszorg is echter voor de Ayoreo-Totobiegosode moeilijk toegankelijk. De af-

stand tot gezondheidscentrum of ziekenhuis is groot. Daarbij beschikken deze 

instellingen vaak over zeer beperkte diagnostische middelen en hebben zij be-

perkte voorzieningen t.a.v. medicijnverstrekking. Hoewel de gezondheidszorg 

gratis is, moet er toch vaak voor medicijnen betaald worden, waarvoor het de 
Ayoreos aan financiële middelen ontbreekt.  

Daarom zal een eerste stap in verbetering van de toegankelijkheid van de ge-

zondheidszorg het aanstellen zijn van een verpleegkundige uit eigen kring, een 

beroepskracht die allerlei taken t.a.v. preventie en eerstelijns gezondheidszorg 

op zich kan nemen.  

Een van de jonge mannen uit de groep de van Ayoreo-Totobiegosode heeft al 

voldoende basisopleiding om in te kunnen stromen in de middelbare opleiding tot 
verpleegkundige aan de indiaanse school in Yalve Sanga.  
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Deze man heet Chagabi Nebelino Etacore. Hij is gemotiveerd om de driejarige 
opleiding tot verpleegkundige aan de indiaanse school te gaan volgen. Chagabi 

heeft echter al een gezin. Wil hij aan de opleiding tot verpleegkundige kunnen 

beginnen dan is er geld van buiten nodig voor het onderhouden van zijn gezin 

gedurende deze drie jaar. Het gaat om een bedrag van ongeveer 120$ per 

maand.  

 
De collectes die dit jaar voor het project van het jaarthema worden gehouden, 

zullen worden bestemd voor dit doel: het levensonderhoud van het gezin van 

Chagabi. Zo staan wij, met anderen die hem sponseren achter hem. We hopen 

dat hij daardoor nog meer gemotiveerd zal worden deze studie aan te vatten, om 

zo, op den duur een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheids-

zorg voor zijn eigen mensen, de Ayoreos-Totobiegosode.  
 

Romkje Veenstra 

 

 

 

Verder zonder herder 
 
Op zaterdag 20 september is er weer gewandeld in het ka-

der van “Geloven met je voeten”. Het is al weer een tijd 

geleden dat de vorige wandeling is gemaakt. Misschien zo 
lang, dat nu een aantal vaste lopers zich hebben afgemeld. 

Voor Jacob Kikkert reden om de wandeling af te zeggen en 

te verplaatsen naar een later tijdstip. Een viertal wande-

laars (3 van Groningen en eentje van Assen) ging niet bij 

de pakken neerzitten en vond in het prachtige weer vol-

doende reden om met een kleine groep alsnog op pad te 
gaan.  

 

 

We liepen het geplande deel van het Ja-

cobspad: van Vries naar Rolde. Genoten 

hebben we van elkaar, van de gesprekken, 
van de natuur en van het weer. Al waren we 

met weinig, we hadden elkaar veel te vertel-

len. Laat dit een aanmoediging zijn voor de-

genen die nu niet konden meedoen: het is en 

blijft een goed idee om samen aan de wandel 

en in  gesprek te gaan. 

 
Pieter Westra 
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Kerkdiensten Haren 

 
Zondag 28 september 

10.00 Zr. A.T. van Kempen-Tollenaar 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 5 oktober 

10.00 Regionale viering in Groningen 
van de Broederschapsdag. 

In een feestelijke dienst staan we stil 

bij wat ons als doopsgezinde ge-

meenten onderling verbindt. 

De aanvang is om 10.00 uur met in-

loop en een kopje koffie. 

Om 10.15 uur begint de viering. 
Daarin gaat ds. Geert Brüsewitz 

voor. Het Groninger doopsgezind 

koor verleent medewerking aan de 

dienst. 

Na de dienst en een kopje koffie kan 

er deelgenomen worden aan een 
drietal verschillende activiteiten. 

Om 12.45 uur is er een lunch, waar-

na ieder weer huiswaarts kan keren 

om ca. 13.45 uur. 

 

Zondag 12 oktober 
10.00 Ds. K. van der Werf 

 

Zondag 19 oktober 

10.00 Ds. G.G. Hoekema 

10.00 Zondagsschool 

 

Zondag 26 oktober 
10.00 Br. H.R.A. Meiborg 

 

Zondag 2 november 

10.00 Ds. K. van der Werf 

10.00 Zondagsschool 

 

Andere activiteiten 

 
Woensdag 24 september 

20.00 Bijbelgesprekskring 

met zr. Kieft 

 

Vrijdag 26 september 

19.30 Oecumenisch Avondgebed 
in de Dorpskerk 

 

Dinsdag 7 oktober 

09.45 Themaochtend 

19.45 Kerkenraad 

 

Woensdag 8 oktober 
19.30 Quiltgroep 

(informatie: Tineke Koorn) 

 

Maandag 13 oktober 

14.30 Zusterkring   

 
Woensdag 15 oktober 

19.30 Redactie Gemeenteblad 

 

Donderdag 16 oktober 

14.00 Kring Noordwijk 

met ds. Van der Werf 
 

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 
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Kerkenraadsvergadering 2 september 2014 
 

Zr. Salomons opent de vergadering en heet br. Ch. Toxopeus welkom, die aan-

wezig is voor overleg over de wijkorganisatie. Br. Ch. Toxopeus uit zijn grote 
zorgen over de bezetting van de wijkorganisatie. In de afgelopen jaren zijn drie 

wijkcontactpersonen overleden en is één vanwege hoge leeftijd gestopt.  

Br. Toxopeus voelt een zware verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het 

wijkwerk. Het blijkt dat hij bij het vele werk wat hij al doet, ook de vacante wij-

ken erbij heeft genomen. Dit is gewoon te veel. Nagegaan wordt op welke leden 

mogelijk een beroep kan worden gedaan om wijkwerk te doen.  

 
Daarnaast kan br. Toxopeus werkzaamheden delegeren, zoals de kerstcollecte in 

een wijk en kan een gemeentelid worden ingeschakeld worden voor een huisbe-

zoek. Met het stijgen van de gemiddelde leeftijd zal het probleem m.b.t. de be-

zetting van de wijkorganisatie toenemen. De kerkenraad is br. Toxopeus zeer 

erkentelijk voor het vele werk dat hij (achter de schermen) voor de wijkorganisa-

tie doet. Dit geldt ook voor de wijkcontactpersonen. Het omzien naar elkaar is 
een belangrijke taak voor de hele gemeente. 

 

Na het vertrek van br. Toxopeus wordt de agenda verder afgewerkt. Predikant en 

kerkenraad infomeren elkaar over de gezondheidstoestand van verschillende 

gemeenteleden. 

 

Materiaal voor het jaarthema ‘Opstandig’ staat op www.doopsgezind.nl. Een 
moeilijk thema en het materiaal is niet zo goed inpasbaar. Veel gemeenten (ook 

Haren) passen daarom het thema naar eigen inzicht aan.  

Br. Nienhuis is aanwezig om een aantal financiële punten toe te lichten. Binnen-

kort zal het beleidsplan van de GDS verschijnen en hieraan zal een verzoek ge-

koppeld zijn voor subsidie van het GDS (jeugd-)werk. Het bedrag hiervoor zal 

worden vastgesteld op de najaarsledenvergadering (op 20 november). 
 

Vanuit de ADS wordt een workshop ‘Versterken financieel fundament’ aangebo-

den voor financieel betrokkenen in de gemeente. Doel van deze workshop is de 

basiskennis te vergroten op het gebied van: administratieve organisatie; interne 

controle; fraude signalen (herkennen en tijdig ingrijpen). De GDS probeert deze 

workshop ook naar het noorden te halen. 
De versteviging van de fundatie van de Vreehof is inmiddels uitgevoerd met een 

bijzondere en technisch hoogstaande methode (bestaande scheuren zijn zelfs 

wat dichtgedrukt). 

Een deel van de energiebelasting kunnen kerken terugvragen; dat wordt ver-

zorgd door br. Haadsma en is inmiddels weer ontvangen voor de afgelopen peri-

ode. 

 
Dan volgt een korte terugblik op de diensten. Opmerke-

lijk was de goede verstandhouding tussen leden van het 

Witte Kerkje en onze leden. De tien gezamenlijke dien-

sten werden goed bezocht, de inhoud was steeds de 

moeite waard en het zingen ging lekker. Een goede for-

mule. 
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Vervolgens lopen we het programma langs met de activiteiten voor de komende 

periode. De startdag met maaltijd is op 14 september. Op 21 september zal ds. 

Van der Werf aandacht besteden aan de Vredesweek die dan is begonnen en zal 
de vredeskrant worden uitgedeeld. In deze dienst zal ook br. Reidinga worden 

toegesproken met dank voor het vervullen van drie kerkenraadsperioden. Voor 

de Broederschapsdag op 5 oktober dienen alle gemeenten een collage te maken 

met foto’s, favoriet lied, kort verhaal of anekdote en waarop ook staat wat onze 

gemeente andere gemeenten te bieden heeft en wat we van andere gemeenten 

nodig hebben. In de dienst zingt ook het koor. 
Na het verdelen van de kostersdiensten sluit de voorzitter deze eerste vergade-

ring na de vakantie. We zijn weer van start. 

 

Mads Haadsma 

 

 

Zusterkring 
 
Ons reisje - aan het begin van het nieuwe seizoen, 27 augustus jl. 

Mads Haadsma en Roely de Vries hadden de organisatie op zich genomen en het 

is steeds weer een verrassing waar we terechtkomen. Het weer was prima, na 

een week van regen en lagere temperaturen, scheen nu de zon! 

Om kwart over één kwamen we bijeen. Al onze 19 leden waren aanwezig en ook 

nog een nieuw gezicht. Van harte welkom! 

 
Met vijf auto’s vertrokken we richting Vries. En in Vries parkeerden 

we de auto’s op de Brink, vlak naast de Sint-Bonifatiuskerk. Daar 

werden we opgewacht en rondgeleid in deze in de 12e eeuw ge-

bouwde dorpskerk met een rijk versierde romaanse toren. Een 

doopvont uit de 13e eeuw van Bentheimer zandsteen. In 1425 

werd het gotisch koor aangebouwd. De toren en de kerk zijn ge-
restaureerd tussen 1946-1949.Daarbij vond men de mal terug van 

de in 1517 ter plaatse gegoten luiklok. Deze mal van de Mariaklok 

is te zien in een klein museum welke is ingericht in de kelder van 

de kerk. Het orgel is gebouwd door de  Gebr. Van Oeckelen. Er 

worden geregeld kerkconcerten gegeven.  

 
Daarna staken we de Brink over naar het “Koetshuis”, een theeschenkerij annex 

winkel met o.a. heel veel curiosa. Zoveel te zien en te koop. Erg leuk en veras-

send. Achter in de winkel en ook buiten, vele zitjes om iets te gebruiken.   We 

mochten proeven van diverse theesoorten uit mooie theepotten en werden ver-

wend met appeltaart en allerlei lekkers. In de tuin was het goed toeven! 

 

Na de thee gingen we naar het naastgelegen atelier van Erik van Ommen. In de 
oude verbouwde pastorie maakt deze beeldend kunstenaar prachtige olieverf   

schilderijen, aquarellen, pastels en etsen. Vooral vogels zijn zijn specialiteit! Ge-

weldig natuurgetrouw. Hij wil laten zien dat kunst en natuur voor hem nauw met 

elkaar verbonden zijn. Er is een mooie expositie ruimte. Ook boeken heeft hij 

samengesteld. Zijn nieuwste boek “Het Waddenatelier” bevat prachtige schilde-

ringen van de Nederlandse en Afrikaanse Wadden. 
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Opnieuw staken we de Brink over, nu naar het Mediterraanse restaurant “Her-

berg Tió”. Daar hebben we genoten van heerlijke tapas-gerechten in een sfeer-

volle omgeving. Een mooie afsluiting van dit uitstapje.  
Mads en Roely bedankt!   

 

 

15 september 2014 

Onze eerste bijeenkomst dit seizoen. We waren met zestien zusters. Helaas, on-

ze voorzitster Gerbrig was door de griep geveld. Gelukkig had ze nog wel globaal 
een programma aan ons gemaild, zodat toch  alles goed verliep. 

Aly opende met een welkom en voor het seizoen 2014-2015, hopen we goede 

bijeenkomsten te hebben zowel van gezelligheid, onderling contact als ook enke-

le nieuwe dingen te leren via de sprekers die we zullen uitnodigen.    

 

Mads las een in memoriam voor. Zr. Marie Kuipers-Prins overleed 7 juni j.l. op de 

leeftijd van 90 jaar. Meer dan veertig jaar was ze lid van de zusterkring, waar zij 
secretaresse en voorzitster is geweest. Velen van ons hebben haar goed gekend. 

Aafke kreeg weer een mooie kaart met een gedichtje van de Vrouwen Zendings 

Hulp. Dit als dank voor onze bijdrage welke we jaarlijks doen. 

We zongen lied 216:”Dit is een morgen als ooit de eerste”. 

 

Na de thee was er de tijd voor onze eigen bijdragen. Deze keer over van alles en 
nog wat. Geen specifieke vakantieverhalen maar wel heel divers en ontspannen. 

Het was een prachtige zomer, zeker hier in het noorden. Geen wateroverlast of 

erge onweersbuien. Maar alle berichten uit de wereld om ons heen geven toch 

een onzeker gevoel. De vliegramp had grote impact en bracht veel verdriet. 

Zo was deze middag weer een middag van ontmoeten en luisteren naar elkaar. 

We zongen tot slot lied 416: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. 

 
Onze volgende bijeenkomst is op 13 oktober. Dan komt zr. Martje van der Veer 

uit Drachten ons vertellen over het leven van twee bijzondere mensen in de oor-

log, een Joodse vrouw en een Duitse vrouw, welke ze geïnterviewd heeft en 

waarvan ze het verhaal heeft opgetekend. Graag allen tot dan. 

 

Ria Dijkman-Leutscher 
 

P.S. Donderdag 9 oktober a.s. is er in Haren een contactmiddag van de zuster-

kringen van Groningen/Drenthe, over het wel en wee van de diverse kringen in 

het GDS gebied.  Open voor alle leden!  Om 14.00u in het kerkgebouw in Haren.  

 

     

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

gen bedragen uit de afgelopen periode. 

27 juli:  Nederlands Bijbelgenootschap   €  67,25 

10 augustus: Nederlands Bijbelgenootschap   €  57,51 

24 augustus: Liudger Stichen     € 106,55 

7 september: Algemene Hulpdienst Haren   €  62,50 
De administrateur draagt er zorg voor dat de ontvangen bedragen naar de be-

treffende doelen worden overgemaakt.   
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Concert 
 

Eeuwe Zijlstra (orgel) en 

Jan Vermaning (trompet) 

 

 
 

Vrijdagavond 3 oktober 2014 

Aanvang 20.00 uur 
 

Doopsgezinde kerk Groningen 

Oude Boteringestraat 33 
 

Toegangsprijs € 7,50 

 
Op het programma staan o.m. werken van 

Widor, Purcell, Händel, Berthelot en Mourat. 
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Workshop 
 
Op zaterdag 11 oktober a.s. van 10.00 12.00 uur wordt er in de Vermaning te 

Haren een extra workshop " versterken financieel fundament" georganiseerd. 

Deze workshop wordt verzorgd door Jethro, church & charity service. Er zijn 

geen kosten verbonden aan deze workshop. 
Aanmeldingen lopen via de ADS : info@ads.nl of ads@doopsgezind.nl 

 

Het doel van deze workshop is de basiskennis te vergroten op het gebied van: 

* Administratieve organisatie ( de inrichting, de processen en wat zijn bijvoor-

beeld de principes van functiescheiding) 

* Interne controle (rollen, taken en bevoegdheden kascontrolecommissie e.a.) 
* Fraudesignalen (herkennen en tijdig ingrijpen) 

* Code en gedragslijnen bestuurders ( specifiek voor kerkenraden) 

 

Met hartelijke groet, 

Tine de Boer 

secretaris GDS 

 
 

 

 

mailto:info@ads.nl
mailto:ads@doopsgezind.nl
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Lezing Ds. Gerke van Hiele bij de Doops-
gezinde gemeente Leeuwarden 
 

Doopsgezinde vrijzinnige spiritualiteit 

 

Een boeiende avond over spiritualiteit, geloof en gemeen-
schap met een bevlogen voorganger; ds. Gerke van Hiele 

uit Wageningen. Voor hem heeft de doperse traditie in ie-

der geval twee gezichten. Er is de radicale evangelische 

spiritualiteit die zich oriënteert op de vroege zestiende 

eeuw en de voetsporen van Menno Simonsz. Hier is de af-

gelopen dertig jaar veel aandacht voor geweest.  Veel 
minder waardering was er voor de meer vrijzinnige spiritu-

aliteit die vooral vorm kreeg in later eeuwen. Hier vinden we nieuwlichters en 

vrijdenkers die veel hebben bijgedragen aan het geestelijk leven in de Lage Lan-

den. Er is meer ruimte voor individualiteit en eigenheid, geloofsverdieping en de 

zoektocht naar het geheim van God, de ander en jezelf. We kunnen hier ook 

bouwstenen vinden voor een vrijzinnige spiritualiteit voor onze tijd.  

 
Gerke van Hiele is doopsgezind predikant en voorganger van de Wageningse Ar-

boretumkerk Vrijzinnig op weg, hij publiceert regelmatig over spiritualiteit en is 

coördinator en vakdocent van de cursus Dopers theologie 

 

Donderdag 2 oktober 2014 om 20.00 uur in de Vermaning, Wirdumerdijk 18, 

Leeuwarden. Kosten zijn 3 euro. 
 

 
Hans Achterhuis verzorgt derde Menno Simons-lezing  
 

Filosoof en voormalig Denker des Vaderlands Hans Ach-

terhuis zal de derde editie van de Menno Simons-lezing 

verzorgen. De lezing wordt gehouden op zaterdag 1 no-

vember, aanvang 15:00, in Leeuwarden. Achterhuis zal 

zijn lezing houden over het onderwerp ‘de kunst van het 

vreedzaam vechten’, naar aanleiding van het gelijknami-

ge boek dat hij samen met Nico Koning schreef. Zij gaan 

in op de vraag hoe het komt dat in moderne samenlevin-

gen minder bloed vloeit dan in traditionele. 

 

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit, het landelijk bureau van de 

doopsgezinde geloofsgemeenschap. Met de lezing willen 

zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema 

dat past bij de doopsgezinde identiteit. De voorgaande lezingen werd gehouden 

door Abram de Swaan en Louise Fresco. De lezing is vernoemd naar de Neder-

landse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doops-

gezinde geloofsgemeenschap. 
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Zowel strijd als solidariteit zijn zo oud als de mensheid, of eigenlijk veel ouder 

nog. In een lang beschavingsproces zijn mensen waarschijnlijk niet meer of min-

der solidair geworden en ook niet meer of minder strijdvaardig. Zij hebben wel 

vaardigheden ontwikkeld die hen in staat stellen conflicten aan te gaan op een 

wijze die veel minder bedreigend is dan vroeger. Moderne samenlevingen zijn 

gebouwd op die vaardigheden en op instituties als de rechtspraak. Het gaat om 

het vermogen tot gereguleerde confrontaties, waarbij mensen - als elkaars gelij-

ken - onderworpen zijn aan disciplines die hun verhoudingen regelen. Mondigheid 

is een essentieel bestanddeel ervan. Wij kunnen procederen, concurreren, on-

derhandelen, argumenteren, betogen, campagne voeren, sportieve competities 

aangaan. In de lezing zal Achterhuis nader op deze thematiek ingaan.  

 

Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit 

Twente. Hij is vooral bekend als intellectueel die zich laat horen in maatschappe-

lijke discussies. In zijn werk ligt de nadruk op de sociale filosofie, met als centra-

le thema’s ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie. In zijn 

magnum opus Met alle geweld probeert Achterhuis de vele verschijningsvormen 

van geweld te begrijpen.  

 

Welke filosofische, antropologische, sociale en 

politieke mechanismen zitten erachter? Maken 

agressie en geweldgebruik als evolutionaire 

erfenis deel uit van onze menselijke natuur? 

Als dat zo is, dan lijkt het utopisch om geweld 

volledig te willen afschaffen. Hoe moeten wij 

er dan mee omgaan? Rond dit soort vragen 

ontwikkelt zich een breed betoog dat van be-

lang is voor iedereen die, al dan niet professi-

oneel, zich vragen stelt over onze huidige con-

flictueuze maatschappelijke werkelijkheid. 

Achterhuis: 'Alleen wanneer we leren leven 

met geweld, kunnen we ook leren het te do-

mesticeren. Elke poging om het geweld radi-

caal uit te bannen, bergt het risico in zich het 

ongewild op te roepen en te vergroten.' 

 

De Menno Simons-lezing wordt gehouden op 

zaterdag 1 november, aanvang 15:00, in het 

kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente 

in Leeuwarden (Wirdumerdijk 16). De lezing is 

gratis toegankelijk en staat open  

voor alle geïnteresseerden. www.doopsgezind.nl  

  

 

 

 
 

 

http://www.doopsgezind.nl/
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De tijd van je leven...  terugblik op de vrouwenretraite in 
het voorjaar van 2014 

  

In de retraite zetten we de tijd even ‘stil’ en maken we pas op de plaats in het 

mooie Fredeshiem.  Warm en zonnig licht wandelt met ons mee door het week-

end dat in teken van ‘DE TIJD VAN JE LEVEN’ staat. Ook al staan we dit weekend 
‘op de pauzeknop’ toch geeft het programma de kloktijden aan waarop we het 

thema ‘De tijd van je leven’ verkennen. Teksten uit het boek Prediker, met name 

hoofdstuk 3 is de basis.  Daar vinden we geen kloktijden maar ervaringstijden.  

 

Er is een tijd voor geboren worden, verliezen, dansen, rouwen, vergeten en ver-

geven.... enz. 
Ervaringen die ieder mens mee kan maken in het leven. Vrijdagavond delen we 

in tweetallen iets over ‘de tijd van je leven’ die achter je ligt. Zaterdag verken-

nen we aan de hand van een dansante werkvorm o.l.v. Margreet de tekst van 

Prediker. Dat brengt ons lijf en leden in het nu.  

En ervaren we nu die tekst van toen. Zaterdagmiddag nemen we de tijd om onze 

ervaringen in de retraite te verbinden met onze levens(lijn). 

 
Zaterdagavond is de mogelijkheid om dit te verbeelden in een collage van vor-

men, kleuren, geuren, lijnen. De diverse vormen in de retraite spreken verschil-

lend aspecten in ons aan. Zondagochtend vieren we in een kring dat er voor alles 

een tijd is. Met 7 kaarsen verlichten we verschillende ervaringstijden en met een 

touw dat van hand tot hand gaat symboliseren we de verbondenheid met elkaar.  

 
Met en in het vertrouwen dat onze tijden in Gods handen zijn en delen we brood 

en wijn. En gaan door dit alles gesterkt de toekomst tegemoet. 

In dit korte verslag is het onmogelijk de sfeer en bezieling te beschrijven van de 

voorjaars-retraite die we inmiddels vanaf 2009 organiseren. 

De bezielende voorbereiding van de leiding, de input van de deelneemsters ma-

ken het ook deze keer weer tot een inspirerende pas op de plaats. 
Zo gaf het deelnemers en leiding, leeftocht voor ons hart,inspiratie voor de ziel 

en energie voor ons lijf om verder te gaan.  

  

Volgende jaar is er weer een voorjaarsretraite. Geef je alvast op: 27-29 maart 

2015 met als thema : “Opstandig: lef om verder te leven”.  
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GDB – Doopsgezinde Retraites 2014 - 2015 
 

Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan een van onze re-

traites.  U kunt kiezen uit onderstaande retraites die - onder ervaren leiding -  
het thema op hun eigen wijze uitwerken.  

Alle retraites worden gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk. 

 

RETRAITE 1 

Retraite voor vrouwen, mannen en (echt)paren 

Vrijdag 06 t/m zondag 08 Februari 2015 

Thema: ‘Op reis met de kleine prins’ 
Leiding:  ds. Marion Bruggen (Groningen) 

  drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere) 

  ds. Christine Schlette (de Knipe) 

Maximaal 25 deelnemers 

 

RETRAITE 2 
Vrouwenretraite in de veertig dagen tijd 

Vrijdag 27 maart t/m zondag 29 maart 2015 

Thema: ‘Opstandig:lef om verder te leven’  

Leiding: ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) 

ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht) 

ds. Wilma Tiemersma-Veenstra (Franeker) 

Maximaal 25 deelnemers 
 

Retraite 1: Voor mannen, vrouwen en (echt)paren 

Thema: ‘Op reis met de kleine prins’ 

Een retraite rond het boekje “De kleine prins” geschreven door Antoine de Saint-

Exupery (1943). In dit speelse sprookjesachtige verhaal vertelt de schrijver en 

vliegenier over zijn ontmoeting met de kleine prins. In hun gesprekken gaat het 
bijvoorbeeld over bronnen in de woestijn of de zekerheid van het vinden over de 

enige roos of verantwoordelijke liefde, over mijn vriend de vos of wat niet te 

koop is, over uitgedoofde vulkanen of het geloof dat opnieuw kan ontwaken. Be-

kendste zin is wel: “Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor 

de ogen onzichtbaar.” De kleine prins staat voor het  ongekunstelde vermogen 

om het onzichtbare in het zichtbare waar te nemen zoals het zich voor doet, of-
tewel worden als een kind. Tijdens de retraite laten we ons, net als de schrijver, 

bij de hand nemen door de kleine prins, om weer te weten waartoe we bestaan.  

 

Retraite 2: Voor vrouwen in de 40-dagen tijd 

Thema: ‘Opstandig: lef om verder te leven’ 

‘Tot hier en niet verder!’ is een uitspraak die iedereen wel kent. Maar wat zou er 

gebeuren als je zegt: ‘Tot hier en wel verder!’. Er zijn momenten dat jouw grens 
is bereikt, maar hoe ga je dan verder ? Hoe laat je jezelf dan kennen ? We laten 

ons in deze retraite inspireren door het verhaal van Abigaïl uit het profetenboek 

Samuel. Een vrouw met lef. Een vrouw die haar hart laat spreken en verder 

denkt en zo een gedurfde en levensreddende stap zet. 

 

In stilte, in meditatieve en creatieve werkvormen onderzoeken we onze eigen 
opstandigheid, verwelkomen haar als gast op weg naar Pasen !     
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Deelnameprijs: 

Retraite 1: 180 tot 200 €  p.p. (1-persoonskamer) of 160 tot 180 € p.p (samen 

2- persoonskamer) 
Retraite 2: 180 tot 200 € p.p. (1-persoonskamer) 

 

De deelnameprijs is inclusief annuleringsverzekering. De deelnameprijs is varia-

bel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is 180 euro voor 1-

persoonskamer, wie meer kan en wil betalen mag dan tussen de 180 en 200 eu-

ro betalen. De minimale prijs voor 2-persoonskamer is 160 euro, wie meer kan 
en wil betalen kan tussen de 160 en 180 euro betalen. 

 

Steunfonds Doopsgezinde Retraites 

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom 

een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds 

wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om finan-

ciële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u con-
tact opnemen met Marije Koettnitz-Worst. 

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven! 

 

Opgave 

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aange-

houden is snelle opgave raadzaam. Als de retraite waarvoor u zich opgeeft reeds 
is volgeboekt dan neem ik contact met u op. De volgorde van de deelnemerslijst 

wordt bepaald naar binnenkomst van betaling en het ingevulde opgaveformulier.  

Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelne-

merslijst en  informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.  

 

PR is belangrijk - nieuwe deelnemers, nieuwe ideeën, ook wij gaan immers met 

onze tijd mee! 
De retraiteaankondiging wordt binnenkort ook geplaatst in Doopsgezind.nl, ge-

meentebladen en nieuwsbrieven binnen de broederschap. Verder is het aan ieder 

van u om de aankondi-ging in uw eigen gemeenteblad te laten plaatsen, maar ik 

kan dit ook voor u regelen. Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze re-

traites, deel dit dan mee! Als u mij haar/zijn adres even doorgeeft dan stuur ik 

daar ook een uitnodiging heen.  
 

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met: 

 

Marije Koettnitz-Worst 

B. Venemastraat 11 B7  

9671 AA Winschoten 
Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674 

email: marijeworst@yahoo.nl 

 

Rekeningnummer: 

IBAN:NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A 

Ten name van  

Doopsgezinde Retraites Nederland 
 

 

mailto:marijeworst@yahoo.nl
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Vrijzinnig Leerhuis 2014/2015  
Nieuw seizoen Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bij Mennorode 
 
Elspeet – Op 31 oktober start het nieuwe seizoen van Vrijzinnig Leerhuis Elspeet. 

Bij het leerhuis worden de ‘grote thema’s’ op een nieuwe manier, intellectueel, 

open en niet-dogmatisch benaderd. Bedoeld voor vrijzinnig georiënteerden die 
hun visie op cultuur, politiek en maatschappij willen verdiepen en delen. De vier 

weekenden vinden plaats bij Mennorode in Elspeet.   

 

Waarom Vrijzinnig Leerhuis Elspeet? 

Steeds meer mensen in kerkelijke gemeenten en daarbuiten hebben 

belangstelling voor geloofsdoordenking in relatie tot cultuur en maatschappij. 
‘Vrijzinnig leerhuis Elspeet, open doperse groep voor studie en ontmoeting’ is een 

kring van mensen die intellectuele nieuwsgierigheid willen verbinden met 

onderlinge betrokkenheid. De groep wordt gevormd rond vier thematisch 

opgezette bijeenkomsten.  

 

Thema’s en sprekers 

Thema’s die aan bod komen zijn: Opstandig (jaarthema voor de doopsgezinden), 
Familie, Leiderschap en Herinneren & vergeten. De docenten en gespreksleiders 

zijn dr. Alfred van Wijk, drs. Jeanet van Woerden, drs. Marion Bruggen en drs. 

Ruth Hoogewoud. Zij gaan aan de hand van film, literatuur en beeldende kunst 

dieper in op de thema’s in relatie tot andere disciplines, zoals sociologie, psycho-

logie en filosofie.  

 
Opzet programma 

Er zijn twee identieke programma’s die parallel lopen. Per keer 3 dagdelen inclu-

sief 1 overnachting. Elke bijeenkomst is van vrijdag 17.30 uur tot zaterdag 16.00 

uur. De kosten bedragen € 490,- voor het gehele seizoen, dit is inclusief verblijf 

en BTW, exclusief toeristenbelasting. Inschrijven kan via de website 

www.mennorode.nl (Cursussen & seminars), via info@mennorode.nl of telefo-
nisch 0577 - 498 111. Weekenden ook los te boeken. 

 

Voor meer details, kijk op www.mennorode.nl. 
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Najaar 2014 - Doopsgezinde Zending  
Dutch Mennonite Mission  

Als gemeente voor vrede en verzoening  

 
 ‘Hedendaagse vredeskerk’?  

Menno Simons wees in zijn woelige tijd de weg van vrede. Zendingscontacten 

leren dat ook in onze gewelddadige tijd zusters en broeders zich wereldwijd voor 

vrede inzetten. Op de plek waar zij leven staan ze op, soms als gemeente dan 

weer als individu. Door samen actief te putten uit hun bronnen in de Bijbelverha-

len vinden ze daartoe de moed, zo laten ze niet na te vertellen.  

Uw steun wordt gevraagd voor één van hen: br. Willi Hugo Perez, rector van het 
doopsgezinde seminarie (Semilla) in Guatemala-stad. Hij draagt opgedane erva-

ring en kennis uit over hoe juist doopsgezinden in zijn werelddeel blijken te kun-

nen bouwen aan vrede en verzoening.  

 

Zoektochten naar vrede en verzoening  

Tot voor kort teisterde een burgeroorlog Guatemala. Nu is er democratie, maar 
de huidige generaties leven met herinneringen, die sporen trokken dwars door 

plaatselijke gemeenschappen en families heen. Doopsgezinde gemeenten zetten 

in die situatie moedige en ongemakkelijke stappen in hun zoektocht naar ver-

zoening en vrede. Broeder Perez is zeer begaan met de ruim 170 aan hem toe-

vertrouwde theologiestudenten, zoekt hen ook in de eigen streek op om daar 

onderwijs te geven. Zijn levenswerk werd aanstaande predikanten toe te rusten 

om in pastoraat en verkondiging het geweld en de nasleep daarvan te weerstaan 
in het licht van de liefde van de Ene. Daartoe is br. Perez begonnen met verza-

melen van praktijkvoorbeelden hoe doopsgezinde gemeenten in Guatemala bij-

dragen aan sjaloom.  

 

Onderzoek om te kunnen doorgeven  

Zijn ex-studenten, een uniek netwerk van voorgangers, helpen met inventarise-
ren en beschrijven. Doel is ook andere gemeenten te kunnen ondersteunen met 

praktische ervaring en kennis als ook zij vredeswerk willen aanpakken. Het on-

derzoek moet naast een te zware baan, maar het onderwerp is zo belangrijk dat 

de universiteit van Salamanca hem hierop graag ziet promoveren. Afronden van 

het onderzoek zou voor de broederschappen in Centraal-Amerika een zegen zijn.  

 
Wat is ons doel?  

Broeder Perez moet voor dit werk een jaar vrij gemaakt worden. Semilla verleent 

een onbetaald sabbatsjaar; de Doopsgezinde Zending draagt samen met Evange-

lische Mission Werke mee in de onderzoekskosten en het levensonderhoud. 

Daarvoor is 1500 euro per maand nodig tot september volgend jaar. Met uw 

steun komen we vast een heel eind.  

 
Hoe kunt u helpen?  

Uw financiële bijdrage ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, graag op 

bankrekening NL64 ABNA 0545424976 t.n.v. de Doopsgezinde Zending te Gro-

ningen. Bij voorbaat dank, sjaloom! 

 

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending  
Secretariaat Doopsgezinde Zending: Dongewijk 16, 3831 LA Leusden 

info@doopsgezindezending.nl 

 

mailto:info@doopsgezindezending.nl
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Reis door de tijd  

 

Afgelopen zomer brachten we met ons gezin ruim twee weken door in het zuiden 

van Polen. Meer dan ik verwacht had, werd het een reis door de recente Europe-
se geschiedenis. Een aan het slot voelden we de actualiteit verrassend dichtbij.                                             

 

De start lag in het zuidwesten, dat tot 1945 Duits was. Eigenlijk mocht niets daar 

meer aan herinneren, maar geschiedenis laat zich niet wegwerken. In Wroclaw 

(Breslau - de geboortestad van theoloog Dietrich Bonhoeffer) kwam de eerste 

confrontatie, want de stad was in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd en 

voor 70% verwoest. Maar ook weer helemaal in oude stijl opgebouwd en ‘Pools’ 
gemaakt. Een fototentoonstelling op straat maakte duidelijk dat de Duitsers ver-

dreven waren en dat Polen –op hun beurt verdreven uit de Sovjet Unie- hier eind 

jaren ’40 een nieuw thuis hadden gevonden. Onze tweede stek was Wadowice, 

de geboorteplaats van Johannes Paulus II. Niet daarom maar vanwege de cam-

ping en de nabijheid van Krakau, Auschwitz en het Tatragebergte streken we 

daar neer.   
Krakau is een hit onder de stedentrips en geheel terecht. Ongeschonden geble-

ven in de oorlog presenteren de Polen hun oude hoofdstad als de parel van hun 

land. Maar er zijn ook keerzijden zoals de Joodse wijk Kazimierz, de plek van het 

voormalige getto en de fabriek van Oskar Schindler. In Kazimierz is wel weer wat 

nieuw Joods leven ontstaan, maar de klaagmuur van stukgeslagen grafstenen 

laat zien wat voor tol Joden betaald hebben. Opvallend in deze weken is de 

“Duitse kant” van het verhaal. Over de in Polen zelf aanwezige voedingsbodem 
voor het antisemitisme van toen, hebben we niets gehoord.                                                                                                                    

Indrukwekkend in Krakau was het plein met lege stoelen bij het voormalige get-

to. Ze symboliseren het huisraad, dat de mensen uiteindelijk hebben moeten 

achterlaten 

 

Als je dan in Auschwitz en Birkenau komt, word je sprakeloos. Zo kort geleden, 
zijn er zoveel mensen vermoord. Toen ik er rondliep, vond ik het steeds onbe-

grijpelijker dat dit zo systematisch heeft plaatsgevonden, zo uitgedacht, zo fa-

brieksmatig. Met af en toe ook weer opflakkeringen van menselijkheid, die je dan 

verbazen. Wat voor wezens zijn wij eigenlijk? Niet alleen “zij”, maar ook wij zelf? 

Misschien wordt dat wel goed verbeeld in de film “Schindlers List”, die we bij 

thuiskomst weer hebben bekeken: de dubbelheid van beest en mens, van dader 
en slachtoffer, van liefde en haat 

 

In de laatste dagen van onze vakantie, eigenlijk niet ver van de Oekraïense 

grens, keken wij op onze telefoons naar de onwerkelijke beelden van de MH17. 

Het was tijd om naar huis te gaan. Maar we zouden nog één tussenstop maken, 

in het weer herrezen Dresden. 

 

Lense Lijzen 
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Colofon DG Groningen  

 
Predikanten: 

Ds. G.J. Brüsewitz, tel 050-8500387  

(bereikbaar dinsdag, donderdag en vrij-

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

of een boodschap inspreken. (In drin-

gende gevallen buiten de vakantie kunt 

u ook bellen met 06-54296082),  

e-mail  
gbrusewitz@dggroningen.doopsgezind.nl  

 

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

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

mij thuis treffen of een boodschap in-

spreken. In dringende gevallen buiten de 

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

 

Kerkenraad 

Voorzitters, tevens secretariaat –  
J.C. Noord, tel. 050-5342064, e-mail: 

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

tel. 050-5772536, e-mail:  

avantzand@ziggo.nl 

Boekhouder – N. de Graaf 
Postadres: Oude Boteringestraat 33, 

9712 GD Groningen 

tel. 050-589.3330, e-mail:  

hansennynke@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer 

NL93TRIO0198450664 t.n.v. Doopsge-

zinde Gemeente Groningen te Groningen 

 
Ledenadministratie –  

C.M. Spanjer, Grote Beerstraat 242, 

9742 SJ Groningen, tel. 050-5776983,  

e-mail: tin.spanjer@planet.nl 

 
Diaconie: 

Bank ABN AMRO NL03ABNA0570142547 

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

Gemeente Groningen.  
 

Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33, 

Groningen, tel. 050 3123053 (bereikbaar 

van maandag t/m donderdag 13.30-
15.00u) Internetadres: 

www.dggroningen.doopsgezind.nl 

 

 
 

Lay-out 

Ellen van Drooge 
  

Druk / verspreiding 

Anco de Vries  
Pijke Vossestein  

 

 

 

Colofon DG Haren 

 
Predikant:  

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

06 209 419 48, Julianalaan 14,  

9285 NB Buitenpost 
 

Pastoraal werker:  

H.P. Kieft-van der Sande 

tel. 050-5346830; 06-225 88 555 
 

Kerkenraad 

Voorzitter: L.C.G. Salomons-Amelo 

Kromme Elleboog 21,  9751 RB Haren 

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

Secretaris: M. Haadsma, Potgieterlaan 

10, 9752 EX Haren, tel. 050-5348734 

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

tel. 050-5340109 

Postgirorekening: NL76INGB0000826741 

Bankrekening: NL66ABNA0210256184 
beide t.n.v. Doopsgez. Gem. Haren 

 

Ledenadministratie: P.J. Haadsma 

050-5348734, haadsma@hetnet.nl 
 

Kerkgebouw: Nieuwe Stationsweg 1 

Website:dgharen.doopsgezind.nl 

 

Het volgende Gemeenteblad verschijnt 
22 oktober 2014. Kopij (alléén als Word-

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

inleveren vóór 15 oktober 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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