
Terugblik op de Wereldbroederschapszondag 

GDS Broederschapsdag op 1 oktober  in Groningen !!

'Overal wonen, ergens thuis’ 
Veel mensen wonen in een huis en voelen zich daar op hun gemak, zijn daar thuis: een 
vertrouwde plek, de plaats waar je bed staat, foto’s, een stoel, boeken, een bloem op tafel. 
De plaats waar je met je geliefden of met je kinderen leeft of he. Of waar je zit als je niet 
werkt, waar je alles poetst tot het glimmend is, of rommelig laat omdat je dat wel gezellig 
vindt. Thuis. Herinneringen aan vroeger, de plaats waar je bent opgegroeid. Je ouderlijk 
huis. En dan ontdekken dat niets hetzelfde is gebleven. Jij bent verandert, verder gegaan 
in de tijd, verhuisd. De plek die er eens was is er niet meer, of is anders geworden. Je hebt 
een nieuwsthuis gemaakt of gevonden. Geldt hetzelfde voor de plek waar je ‘geestelijk’ 
thuis bent. Verandert dat ook? Bij gemeenschappen horen plaatsen. Vaste plaatsen. 
Herkenbaar. Het kerkgebouw en de mensen: de plaats waar ik thuis ben, verbondenheid 
ervaar.  Maar wat als dat onder druk staat? Dat het anders gaat worden? We worden als 
gemeenten immers kleiner, kwetsbaarder. Wat wijst ons dan de weg? Wat is thuis? 
Iedereen is van harte welkom.

Waar
Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 te Groningen. Aanvang 10:15 uur
 
Wie 
We hopen uit alle gemeenten zusters en broeders te verwelkomen voor de viering van de GDS 
Broederschapsdag en aansluitend de lunch.
 
Wat
Heeft u nog foto’s van vroeger, van uw ouderlijk huis, stuur ze per post naar ds. Jacob Kikkert, 
Entinge 7, 9301 TT  Roden  of per email. We willen deze foto’s graag scannen en gebruiken in 
onze viering. U kunt de foto’s weerom krijgen op de broederschapsdag zelf !

We beginnen om 10.15 uur. Een kopje koffie staat dan klaar. Na de viering is er op drie 
plekken gelegenheid voor een na-gesprek:  over iets doen met Muziek, over hoe we Zicht 
krijgen op de gemeente van de toekomst, en de derde over: Verhuizen, Hoe levendig zijn uw 
herinneringen aan de plek waar u opgroeide?

We sluiten om ca. 12.45 af met een feestelijk stamppot buffet, zodat ieder zo tegen 
13.30 uur weer zijns weegs kan gaan. Eigen bijdrage voor het buffet: € 5.00, ter plaatse te 
voldoen.

Wilt u zich vóór 25 oktober opgeven bij uw kerkenraad, zodat we ongeveer weten op hoeveel 
mensen we mogen rekenen voor de lunch (of bij Jacob kikkert, jhkikkert@doopsgezind.nl) 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Regioweekend
Het Tienerstartweekend is op 30 september en 1 oktober op Dopersduin in Schoorl

Een fantastisch weekend in de bossen van Schoorl? Het kan op 30 september en 1 oktober 
op Dopersduin. We beginnen op zaterdag om 13.00 uur en het duurt tot zondag 11.00 uur. 
De kosten zijn €7,50 per persoon. Je kan je tot woensdag 27 september opgeven bij Yvette 
Krol (yvettekrol@hotmail.com) of Janneke Leerink (janneke.leerink@ads.nl). 

De andere Regio- weekenden zijn op 25-26 november (GDS), 10-11 maart (GDS) en op 16-17 juni 
is het Slotweekend op Samen Eén.

Noteer ook alvast de andere data in je agenda: De Schaatsmiddag is op zondag 12 november. En 
de clubavonden zijn op vrijdag 19 januari en 20 april 

Zondagsschool
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd die meer willen weten over de verhalen in de Bijbel is er 
eens in de twee à drie weken zondagsschool in de doopsgezinde kerk in Haren, gelijktijdig met de 
kerkdienst. Voor meer informatie kan je contact opnemen met  Anne-Geertje Hoekema 
(050-3146630, aghoekema@riepma.com) of Yvette Krol (06-14111847, yvettekrol@hotmail.com).

De data zijn:

24 september 10.00 uur
8 oktober 10.00 uur
29 oktober 16.00 uur in Groningen (‘kliederkerk’)
12 november 10.00 uur
10 december 10.00 uur
17 december 16.00 uur Kerstfeest voor jong en oud
24 december 16.00 uur in Groningen (‘kliederkerk’)

Afscheid van organist Koos Soesbeek
Na 60 jaar stopt Koos Soesbeek als organist Al op zeer jonge leeftijd begon Koos zijn loopbaan als 
organist in het kerkje van Engelbert. Na vervolgens organist te zijn geweest in verschillende 
andere kerken trad hij in 1977 in dienst van de doopsgezinde gemeente Sappemeer-Noordbroek. 
Hij deed zijn werk met veel plezier en hij was heel blij met de mogelijkheid om elke 14 dagen op 
het prachtige 'Lohman-orgel' zijn niet geringe capaciteiten  te laten horen. De laatste jaren vonden 
door het teruglopen van het aantal kerkgangers, vaak diensten plaats in de 'bovenzaal' en zweeg, 
tot groot verdriet van Koos, het orgel noodgedwongen.

Op zondag 24 september zal Koos bij zijn afscheid een concert geven en kunnen de aanwezigen 
nog éénmaal genieten zijn  van zijn mooie orgelspel. Het concert begint om 15.00 uur. 


