DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING
UITNODIGING
VOOR DE VOORJAARSBIJEENKOMST
OP ZATERDAG 24 MEI 2008
IN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTEN TE GRONINGEN EN LEER (O-FR.)

verzameladres: Oude Boteringestraat 33, Groningen

De leden van de DHK uur hebben nog wat tegoed. In het weekend van 27 en 28
september 2003 brachten we een bezoek aan Oost-Friesland, waar we met twee
bussen vol enthousiaste DHK-leden de mooie steden Emden, Norden en
Neustadtgödens bezochten. Helaas moest toen op de terugreis in verband met
tijdgebrek, tot teleurstelling van velen, het bezoek aan Leer komen te vervallen.
We beloofden toen met een apart bezoek deze omissie te herstellen en daarbij
ook aandacht te schenken aan de toenmalige Groninger Sociëteit van Oude
Vlamingen, die voor de in het Noorden en Oost-Friesland verspreid wonende
mennonieten veel heeft betekend en die voor overleg bijeenkwam in onder andere de
stad Groningen. Wij verheugen ons er dan ook op dat de Doopsgezinden Gemeente
van Groningen èn van Leer (O-Fr.) de DHK te gast wil hebben.
Het programma begint in de vermaning van Groningen met o.a. een lezing en
beeldpresentatie over de Groninger Oude Vlamingen. Tussen de middag wordt de
lunch genuttigd in de twee bussen die ons naar Leer brengen (wat betekent dat er
maximaal 100 deelnemers mee kunnen). Daar worden we ’s middags ingewijd in de
plaatselijke geschiedenis door middel van een duo-lezing en een begeleide,
historische rondwandeling door de binnenstad. Het middagprogramma wordt
afgesloten met een gezellig diner in hotel Ostfriesen Hof, waarvoor iedereen zijn/haar
keuze voor een vis-, een vlees-, of een vegetarische schotel bij de aanmelding moet
kenbaar maken. Het streven is dat de bussen u tegen uiterlijk 20.00 uur bij het NS
Station in Groningen zullen afleveren.
De kosten voor deze dag bedragen (inclusief vervoer per bus, koffie & thee, lunchpakket,
rondwandeling en diner) € 40,- per persoon (bij aankomst in de vermaning contant te voldoen).
NB 1: In verband met het maximale aantal zitplaatsen in de bussen kunnen er
hooguit 100 personen deelnemen. Het is daarom zaak, ook met het oog op de
reservering voor het diner, dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt (uiterlijk tot 5
mei a.s.): registratie geschiedt naar volgorde van binnenkomst – ‘wie het eerst
komt, het eerst maalt!’ Wie zich per e-mail opgeeft, ontvangt per kerend
bericht een bevestiging; wie zich telefonisch of per post aanmeldt, ontvangt
binnen een week schriftelijk bevestiging.
NB 2: Vergeet u niet een paspoort of een ander wettelijk erkend identiteitsbewijs
mee te nemen!
NB 3: Noteert u voor uzelf ook even welke schotel (vis, vlees of vegetarisch) u heeft
besteld – wijzigingen achteraf zijn niet mogelijk.

PROGRAMMA DHK-VOORJAARSBIJEENKOMST 24 MEI 2008
Ochtendprogramma
10.30 uur
Ontvangst met koffie in de vermaning, Oude Boteringestraat 33
11.00 uur
Opening en mededelingen door DHK-voorzitter, mevr. Bonny
Rademaker-Helfferich
11.10 uur
Welkom door de voorzitter van de Groninger kerkenraad, Beno Hofman
11.20 uur
Lezing door mr. drs. Marcel Kremer: Demografische pech. De razendsnelle
halvering van een doopsgezinde gemeente in Groningen
(Marcel Kremer doceert aan de Universiteit van Amsterdam en bereidt
een proefschrift voor over de Groninger doopsgezinden)
12.15 uur
Dankwoord door de voorzitter
Lunchpauze
12.20 uur
12.30 uur
13.45 uur

Snel kopje koffie en ontvangst van het lunchpakket
Bustocht naar Leer
Aankomst bij de Mennonitenkirche, Norder Straße 35 te Leer

Middagprogramma
14.00 uur

14.45 uur
15.15 uur
17.15 uur
17.30 uur
18.30 uur

Welkomstwoord door de voorzitter van de kerkenraad van de
Mennonitengemeinde Leer-Oldenburg, mevr. Wilma Bartels,
gevolgd door een inleiding door mevr. Wilma Bartelsen mevr. Renate
Gerdes over De Doopsgezinde Gemeente van Leer-Oldenburg, de betekenis
van de Schutzbrief en het kerkgebouw
Thee en bezichtiging van de kerk
Begeleide stadswandeling door historisch Leer
Aankomst bij Hotel Ostfriesen Hof, Groninger Straße 109
Diner
Vertrek per bus naar NS Station Groningen; aankomst uiterlijk 20.00 uur

NB Doopsgezinde Bijdragen 33 (2007) verschijnt eind mei a.s.

Hoe is de vermaning van Groningen, Oude Boteringestraat 33, te bereiken?
a) te voet (duur ca. 20 minuten): staande voor het NS Station moet u in feite voortdurend
rechtdoor lopen: over de brug bij het Groninger Museum de Folkingestraat door, op de
Vismarkt rechtdoor, de Stoeldraaiersstraat in, dan de eerste straat rechts, de Zwanestraat in
en vervolgens links, de Oude Boteringestraat in, waar u aan de rechter hand de vermaning
met het voorpleintje vindt.
b) per auto: het is het handigst om de auto te parkeren op het grote terrein iets voorbij IKEA,
bij de Sontweg (vanaf de Ring afrit 38: Centrum), en vandaar de pendelbus nemen naar de
Grote Markt, waar de Oude Boteringestraat op uitkomt. In het centrum zijn ook wel
verschillende parkeergarages te vinden (volg P-route), maar deze zijn over ’t algemeen niet
goedkoop.
Overnachting(en)
Degenen die vrijdag 23 en/of zaterdag 24 mei in Groningen willen verblijven, kunnen voor
informatie en/of accommodatieboekingen in hotel of b&b (op eigen kosten) contact
opnemen met de VVV Groningen (tel. 0900-2023050, fax 050-3136358), of rechtstreeks de
website raadplegen (www.vvvgroningen.nl).

Nuttige adressen
- Doopsgezinde kerk Groningen, Oude Boteringestraat 33, tel. 050-3123053
- Mennonitenkirche (gemeente Leer-Oldenburg), contactpersoon mevr. Wilma Bartels,
Norder Straße 35, Leer, tel. 00 49-491-65582
- AKZENT Hotel Ostfriesen Hof, Groninger Straße 109, Leer , tel. 00 49 491-60910; e-mail:
hotel.ostfriesen.hof@t-online.de

Dagelijks bestuur van de DHK
Secretaris: Elma Schlecht
Voorzitter: Bonny Rademaker-Helfferich
Amsteldijk 109-I
Borgelerhofweg 40
1078 RP Amsterdam
7414 GR Deventer
tel. 020-6717383
tel. 0570-670204
e-mail: m.schlecht@kpnplanet.nl
e-mail: rademaker201@kpnplanet.nl
Penningmeester: Joop Lavooij
De Haal 131
1511 Oostzaan
tel. 075-6844953
e-mail: joop.lavooij@planet.nl

Weest u ook zelf actief: niets belet u om nieuwe DHK-leden te werven
toont u de nieuwe gegadigden vooral ook onze/uw website
www.dhkonline.nl

Vult u de aanmeldstrook zo volledig mogelijk in en stuurt u deze zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vóór 5 mei a.s. naar:
ELMA SCHLECHT, AMSTELDIJK 109-I, 1078 RP AMSTERDAM (020-6717383)
of stuur deze gegevens per e-mail naar: m.schlecht@kpnplanet.nl
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanmeldstrook - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
de heer / mevrouw ……………………………………………………………… ………

te (postcode / woonplaats) .……………………………………… (tel.) …………….
geeft / geven zich op voor de DHK-dag te Groningen op zaterdag 24 mei 2008
Voor het diner is mijn/onze keuze (cirkeltje markeren):
O
1: vis Gebratenes Seelachsfilet auf Blattspinat mit Butterkartoffeln
O
2: vlees Paniertes Schnitzel mit knusprigen Bratkartoffeln und einem kleinen Salat
O
3. vegetarisch Gemüse-Lasagne mit einem kleinen gemischten Salat

