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Algemene Doopsgezinde Sociëteit
september Nº13 2012
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws,
activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap,
zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de
oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt
uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

doopsgezind
eerste Menno Simons-lezing
20 oktober 14.45 uur
Abram de Swaan, emeritus hoogleraar sociale wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam, spreekt over ‘massaal geweld als manifestatie van
het kwaad’. Zie: http://www.doopsgezind.nl/en/news/item/533/eerste_menno_simons_lezing_op_20_oktober_2012_in_leeuwarden/?menu=158
De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit en wordt gehouden in de vermaning van de doopsgezinde gemeente
in Leeuwarden, Wirdumerdijk 16; toegang gratis.

actie voor Syrië
doopsgezind WereldWerk opent rekeningnummer
In Syrië heerst al maanden oorlog. Bijna 1,5 miljoen Syriërs zijn op de vlucht.
Mennonite Central Committee, de Amerikaans-Canadese zusterorganisatie van
WereldWerk, heeft contacten met hulporganisaties in het gebied. Er is behoefte
aan alles, voedsel, dekens, medicijnen, benzine etc. WereldWerk stelt zijn
rekeningnummer open voor giften om de nood in Syrië te verlichten:
786880333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer. Vermeld bij uw
overschrijving ‘Noodhulp Syrië’, dan sluizen wij het geld door naar MCC.

ADS toerustingsbijeenkomsten
wat is wijsheid met uilskuikens en wijsneuzen voor leiding kinderkerk en
tienerwerk, o.l.v. Joke van der Heide, consulent jeugd- en jongerenwerk.
2 oktober 20.00-22.00 uur, vermaning Utrecht, Oudegracht 270
16 oktober 20.00-22.00 uur, ADS te Amsterdam, Singel 270
23 oktober 19.30-21.00 uur, vermaning Leeuwarden, Wirdumerdijk 18
kosten € 5,–, opgave: secr. ADS, 020 623 09 14 of ads@doopsgezind.nl
inspiratiemap, voor predikanten en gemeenteleden die aan de slag willen met
het jaarthema, o.l.v. Machteld Stam en Joke van der Heide.
Onderwerpen uit de ADS Inspiratiemap worden nader toegelicht en er wordt
met elkaar geoefend.
9 oktober 13.30-16.00 uur, Johanneskerk Amersfoort, Westsingel 30
23 oktober 13.30-16.00 uur, Vermaning Leeuwarden, Wirdumerdijk 18
kosten € 5,–, opgave: secr. ADS, 020 623 09 14 of ads@doopsgezind.nl >>

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl

contact
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
T 020 623 09 14 | F 020 627 89 19
dn@doopsgezind.nl | www.doopsgezind.nl
Kopij en data voor Doopsgezind NU kunt u
mailen naar dn@doopsgezind.nl

agenda
2, 16 en 30 oktober 19.45 uur
DG Beemster-Oosthuizen
2 oktober Job Cohen over bezieling
in bestuur en politiek
16 oktober Filmavond Gandhi,
toegang € 6,50
30 oktober Dialoog/debat over christelijk
geloof en antroposofie, verschillen en
raakpunten
3 oktober, 17 oktober, 7 november
en 21 november 19.45 uur
DG Zaandam: Leerhuis aan de Zaan over
‘Klinkende Psalmen’
Vermaning, toegang € 2,50 per keer
5 oktober 10.00-15.30 uur
Studiedag kerken en WMO, Utrecht
Protestants Landelijk Dienstencentrum
7 oktober 14.00 uur
Laatste voorstelling Anne Zernike
Heerenveen, Posthuistheater
7 oktober 14.30 uur
DG Ouddorp intrededienst
ds. E.A. van Hoof
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seksueel misbruik in pastorale- en gezagsrelaties, bedoeld voor kerkenraadsleden, o.l.v. leden van de Doopsgezinde Steungroep SMPR in samenwerking
met de consulent gemeenteopbouw.
8 oktober 17.00-20.00 uur, Groningen
29 oktober 17.00-20.00 uur, Rotterdam
kosten: € 5,– (ter plekke te voldoen), incl. broodmaaltijd
opgave: secr. ADS, 020 623 09 14 of ads@doopsgezind.nl

uilenbordspel
Deze variant van het traditionele ganzenbordspel nodigt deelnemers uit om
met elkaar in gesprek te gaan over wijsheden van henzelf en anderen. Het spel
is mooi uitgevoerd en kan gespeeld worden in kringen en groepen maar ook
thuis met vrienden of familie. Het uilenbordspel kost € 4,50 per spel; bij vijf of
meer exemplaren slechts € 4,– per spel.
bestellen: secr. ADS, 020 623 09 14 of ads@doopsgezind.nl

FDS -Beraadsdag ‘Doopsgezind… waar staan we voor?’

agenda
9 oktober, 30 oktober,
13 november en 27 november
DG Zaandam, Leerhuis najaar 2012
thema: Jodendom-Christendom-Islam
en boek Thora, Evangelie en Koran, door
Anton Wessels
DG kerk, Westzijde 80, Zaandam,
www.dgzaandam.doopsgezind.nl
13 en 14 oktober
Regioweekenden voor jongeren,
Noord-Holland
thema 2012-2013: ‘Net als in de film’
www.dgregioweekend.hyves,
of Dietmar Claassen: 06 34 85 34 03
dietmar.claassen@gmail.com

27 oktober 10.00-16.00 uur
De beraadsdag is bedoeld voor leden van kerkenraden, voorgangers en een
ieder die de doopsgezinde gemeenten een warm hart toedraagt. In workshops
zal gesproken worden over geloven, delen, kiezen en doen.
Toegang gratis; de lunch wordt u door door de FDS aangeboden.
Vermaning DG Leeuwarden, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden
info: Cor Nijkamp, 0515 53 27 70; opgave: info@fds.doopsgezind.nl

laatste vredeswake in Zaandam
Zondagmiddag 16 september vond de laatste vredeswake plaats bij de
Bajesboten in Zaandam. Alle vreemdelingen-zonder-papieren zijn intussen
overgeplaatst naar andere detentiecentra. Ruim 65 mensen waren gekomen
om vreedzaam te getuigen van hun afkeuring van het opsluiten van
vreemdelingen.

Mennorode: Vrijzinnig Leerhuis Elspeet
start van het nieuwe seizoen op 28 september
Het leerhuis benadert grote thema’s op een nieuwe manier, intellectueel, open
en niet-dogmatisch. Thema’s dit seizoen zijn: Goed & kwaad, Muziek, Verzet
& Overgave en Eer. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen en een
overnachting.
kosten: € 480,– voor het hele seizoen.; info en opgave: www.mennorode.nl
(‘reserveren’), of reserveringen@mennorode.nl, of 0577 49 81 11

DG Groningen
doopdienst 30 september 10.00 uur

13 en 14 oktober, jongeren vanaf
12 oktober
Najaarsconferentie Doopsgezind WereldWerk
thema: ‘De wijsheid van Restorative Justice’
Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
www.dgwereldwerk.nl
16 oktober 20.00 uur
DG Zaandam, thema-avond
‘Wijsheid in Boeddhistisch perspectief’
Vermaning Zaandam
18 oktober 20.00 uur
DG Groningen: Op het leven!
Muzikale theatervoorstelling rond joodse,
christelijke en islamitische verhalen, met
Kees Posthumus en Juul Beerda
DG kerk, Oude Boteringestraat 33,
Groningen
27 oktober 11.00-14.30 uur
Doopsgezinde Historische Kring Najaarsdag
thema: ‘Doopgezinde identiteit en
beeldvorming’.
sprekers: o.m. mr. Bert Dop, dr. Alfred van
Wijk, prof. dr. Hijme Stoffels en mr. Marcel
Kremer. Tevens presentatie van het boek
Geloof en Traditie beproefd.

Gedoopt op belijdenis werden br. Jan Roelf Huizinga uit Overschild en zijn
zwager, br. Willem Schillhorn van Veen uit Finsterwolde. >>
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bijeenkomst ‘pizza’s, bijbel & bier’, 12 oktober 18.00 uur
Doel van deze avond voor de tussengeneratie (ca. 30-45 jaar) is een open
bezinning op bijbelse verhalen, theologie en literatuur. Start met pizza’s en
afsluiting met een biertje in de kroeg.

Manuela Kalsky ‘Een nieuw wij’

agenda
(vervolg) € 15,– incl. koffie/thee en lunch,
Vermaning Groningen. Aanmelden vóór
17 oktober bij Elma Schlecht,
020 671 73 83 of m.schlecht@kpnplanet.nl

30 september 15.00 uur
Theologe Manuela Kalsky spreekt over
leven in een samenleving met een
diversiteit aan culturen. Aansluitend
debat met zes mensen uit verschillende
culturen o.l.v. Alina Oudman.
DG kerk Apeldoorn, Paslaan 6.
toegang gratis; info Kees Posthumus:
055 522 12 26 of
kees.posthumus@planet.nl

portraits d’union VDG Haarlem
foto-expositie in De Gang, nog t/m 27 oktober
De expositie Portraits d’union, vergezichten dichtbij is het eerste deel van een
project over verbinding door fotografe Mary Schermer. De eerste serie bevat
33 dubbelportretten van mensen uit meer dan 180 landen in Amsterdam.
Het project is begonnen als een reactie op de negatieve beeldvorming over
buitenlanders in Amsterdam. Open tijdens winkeluren, toegang gratis
Grote Houtstraat 43, Haarlem, www.vdgh.nl

DoRe Dokkum
6 oktober 20.00 uur
Muziektheater Theamus met ‘Ik noem je sneeuw’. Twee moeders, voor altijd
verbonden door hun zonen. De ene zoon sterft op 11 september 2001 in het
World Trade Center. De andere wordt als terrorist tot levenslang veroordeeld.
Hun vriendschap wordt tot symbool. Lukt het hen ondanks alle culturele en
religieuze verschillen deze unieke verbintenis in stand te houden? Doel van
het theaterstuk is om mensen uit diverse religieuze stromingen met elkaar
in contact brengen over hun beleving van verlies.
Doopsgezinde/remonstrantse kerk, Legeweg 14, Dokkum, € 7,50.

DG Wormerveer: concert wonderkind

27 oktober
Landelijke Broederkringendag
Noord-Holland. Nadere info volgt.
31 oktober 20.00 uur
DG Roden, lezing met John van Tilburg,
INLIA
2 t/m 4 november 2012
GDB retraite 1 voor vrouwen
thema: Vrouwen met een visioen.
o.l.v. ds. Tineke Weidema-Bos en
ds. Yvonne Hiemstra
Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2,
Steenwijk-De Bult
opgave: Marije Worst: 0597 856 220
marijeworst@yahoo.nl
9 t/m 11 november
vrijdag 19 uur t/m zondag 14 uur
Spirituele reis voor jongeren van
18 tot 35 jaar
thema: het boek Onderweg, Reisgids
spiritualiteit.
organisatie: Marion Bruggen, Christine
Schlette, Margit Vellekoop, Andrea
Wieffering, Hester Wouda e.a.
Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
opgave: Marion Bruggen 072 509 12 74
brug7191@planet.nl € 95,–
16 november
VDG IJmond, optreden Theatergroep
De Kern: Kom vanavond met verhalen ...,
over het dagboek van Edith van Hessen,
tijdgenoot van Anne Frank
Meerstraat 62, Beverwijk, 0251 22 31 01

14 oktober 15.00 uur
Rangel Silaev, piano, en gasten. Rangel Silaev is 12 jaar en al bekend van radio
en tv. Hij is van Russische komaf, op 5-jarige leeftijd begon zijn muzikale
opleiding. >>
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Concertpodium Menno Simons Flaes, Zaanweg 57; € 12,00 incl. consumptie.
Vrienden van MSF: € 10,–. Zie ook www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl

DG Almere: Pieter Post
15 oktober 20.00 uur
Gesprek over ‘broeders en zusters’. Elkaar broeder en zuster noemen is een
oude traditie onder doopsgezinden. Van buiten de doopsgezinde wereld wordt
daar soms vreemd tegenaan gekeken. Pieter Post ontdekte vanuit zijn expertise
van het historisch kerklied dat de termen broeder en zuster in de 19e eeuw
plotseling in liederen opdoken.
Inloophuis De Ruimte, Hengelostraat 40, 1324 GR Almere-Stad.
Toegang gratis; secretaris@dgalmere.nl

DG Goes en VVP Goes
22 oktober 14.00 uur
Gesprekskring ‘Ontwikkeling is afscheid nemen’. Inleider Annelien Bij de Vaate
vertelt over de ontwikkeling van creativiteit en het proces van groei als
kunstenaar. In het tweede deel komen de deelnemers zelf aan het woord aan
de hand van eigen werk. Na afloop discussie.
DG kerk, Westwal 41, Goes; toegang gratis
06 2069 2075 en www.dggoes.doopsgezind.nl

agenda
doopsgezinde krijgt lintje
Marina Scheijgrond-Verhulst heeft
afscheid genomen als voorzitter van de
Raad van Kerken te Gouda. Zij ontving
van interim-burgemeester Mans een
koninklijke onderscheiding.
meer info en haar toespraak:
www.rvkgouda.nl
Rick Benjamins hoogleraar namens VVP
Rick Benjamins (1964) bekleedt per
1 september de bijzondere leerstoel
namens de Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Hij zal zich gaan bezighouden
met de invloed en ontwikkeling van het
vrijzinnige gedachtegoed.

DG Goes
gedenksteen en Preek van de Leek
Eind augustus heeft de burgemeester van Goes een gedenksteen onthuld op
de plaats waar het eerste kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente van
ca. 1625 tot 1891 stond. De doopsgezinden hebben in Goes een kerkelijke
traditie van zo’n vier eeuwen. En op 2 september heeft de burgemeester in de
doopsgezinde kerk te Goes de Preek van de Leek gehouden, met als thema
‘Rechtvaardig besturen’.

DG Hilversum: Jan Terlouw
22 oktober 20.00-22.00 uur, Leerhuis
Uitgangspunt van de avond is Terlouws boek Hoed u voor mensen die iets
zeker weten. Een boek over duurzaamheid, democratie, mensenrechten,
welvaartsverdeling. De Kapel, ’s Gravelandseweg 144. Vrijwillige bijdrage

DG Dordrecht
25 oktober 20.00 uur, Doperscafé Dordt
‘Wijsheid in kleur’ over mystieke betekenissen in de letters van het
Hebreeuwse alfabet, met Ruud Bartlema. Toegang gratis, wel vrijwillige
bijdrage.
Doopsgezinde kerk, Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht, www.doperscafedordt.nl
>>
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actieve doopsgezinden in Oekraïne

agenda

Sinds enkele jaren organiseert de
doopsgezinde gemeente in Kutuzovka
in het Zuidoosten van Oekraïne
zomerkampen voor kinderen. In juni
2012 deden ca 70 kinderen in de
leeftijd van 6-12 jaar daaraan mee.
De kampen zijn voor de doopsgezinde
gemeente een manier om contact te
leggen met niet-doopsgezinden. In 2013 wil men drie jeugdkampen
organiseren. Initiatiefnemer is de jeugdwerker van Molochansk. Naast het
kinderwerk leidt hij een actieve jeugdgroep van circa 50 jongeren. In Molochansk komt een nieuwe doopsgezinde kerk. De eerste fundamenten zijn
inmiddels gelegd.

roman Albert Klok
Begin september is een historische roman
van Albert Klok uitgekomen. Klok is
predikant van de Hutgemeenschap Emmen
en de Remonstrantse Gemeente Meppel,
en schreef eerder al twee dichtbundels en
een foto-gedenkboek.
In Gevangene van Loevestein wordt het
verhaal verteld van de ontstaansgeschiedenis van de Remonstrantse
Broederschap door de ogen van één van
de betrokken predikanten, Bernier van
Wezeke.
info en bestellen: www.boekscout.nl/shop/
ViewProduct.aspx?bookId=3244
bestellen in de boekhandel:
ISBN 978-94-6206-240-5

oecumene | overig
boek CPT
Een beeldverhaal van een delegatiereis met Christian Peacemaker Teams
naar de Palestijnse Gebieden
november 2011

Tijdens de Vredesweek is het
bijzondere beeldverslag van een
delegatiereis van Christian Peacemaker
Teams (CPT) naar Israël en de
Palestijnse Gebieden in november 2011
gepresenteerd. Aan deze reis deden de
doopsgezinden Yvonne van de Vijver
en Klaas Maarse mee. In het zeer fraai
uitgegeven boekje, 48 pagina’s
(formaat A5) met veel kleurenfoto’s, wordt een aangrijpend verslag gegeven
van de noodzakelijke, moeizame, frustrerende en hoopgevende zoektocht naar
veiligheid en vrede tussen Israëliërs en Palestijnen. De samenstellers zijn bereid
een presentatie van deze reis in doopsgezinde gemeenten en elders te geven
en dan het boekje te verkopen.
prijs € 7,50, de opbrengst is voor CPT Nederland.
bestellingen: Klaas Maarse, Voordorp 20, 2352 BR Leiderdorp,
klaas.maarse@kpnmail.nl. Betaling plus € 2,– verzendkosten per exemplaar
vooraf op rekeningnr. 671913670 van K. Maarse te Leiderdorp, o.v.v. naam,
adres en postcode van verzendadres. Voor verzending van grotere aantallen
graag overleg met Klaas Maarse. <<
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