oktober Nº 19 2014
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.

uitgelicht
Menno Simons-lezing

1 november 15:00 uur
Filosoof en voormalig Denker des Vaderlands Hans Achterhuis
verzorgt de derde editie van de Menno Simons-lezing.
Achterhuis zal zijn lezing houden over het onderwerp ‘de
kunst van het vreedzaam vechten’, naar aanleiding van het
gelijknamige boek dat hij samen met Nico Koning schreef. Zij
gaan in op de vraag hoe het komt dat in moderne samenlevingen minder bloed vloeit dan in traditionele. Toegang vrij.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 16, Leeuwarden.

doopsgezind
DG Aalsmeer: Zin-Inn

- 6 oktober, 20 oktober en 3 november 19.30-21.30 uur
Cursus protestantse mystici door ds. Christine Schlette. Over Miskotte, Henriëtte
Roland Holst en Maria de Groot. Toegang: € 10,- per avond; € 25,- voor drie
avonden. Opgave: zininn@dgaalsmeer.nl. Literatuur wordt van tevoren
verspreid. Info: www.dgaalsmeer.nl
- 7 oktober en 4 november 20.00 uur; Film-Inn: films met inhoud, en nagesprek.
Toegang € 5,-.
- 21 oktober 20.00 uur; Lezing door socioloog Peter Achterberg: ‘Onbehagen in
Nederland’. Toegang € 5,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG Blokzijl: cultureel programma

10 oktober 20.15 uur
In Vermaning ’t Lam start dit seizoen een nieuw cultureel
programma. Op 10 oktober is Yvonne Kroonenberg te gast, met
een presentatie van haar nieuwste boek over mantelzorg:
Wees blij dat je ze nog hebt. Kaarten à € 5,
reserveren: karin@karinklomp.nl
Locatie: dg kerk, Breestraat 2, Blokzijl

DG Krommenie: Amour

14 oktober 19.00 uur
Aangrijpend filmdrama van Michael Haneke uit 2012, onderscheiden met de
Gouden Palm. Hoofdpersoon Anne krijgt een beroerte en raakt eenzijdig
verlamd. Duidelijk wordt dat haar verzorging niet gemakkelijk is en allerlei

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

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

agenda
7 oktober 20.00 uur
DG Krommenie: Oprichting van
oecumenische groep die geloof wil
omzetten in daden, dus praktische
diakonie. Iedereen welkom.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46,
Krommenie
7 en 21 oktober en 4 november
19.30-21.30 uur
DG Haarlemmermeer: ‘Letters van licht’,
vier avonden schilderen naar aanleiding
van het Hebreeuwse alfabet.
Schilderervaring niet vereist.
Locatie: achterzaal dg kerk, Hoofdweg 691,
Hoofddorp
10 oktober 17.00 uur - 11 oktober 16.00 uur
Leeftocht: Joodse mystiek, over de grote
vragen des levens, a.d.h.v. oude
symbolentaal. Leiding drs. Sjef Laenen.
Prijs: € 124,- p.p. (2-pk) – € 139,- (1-pk),
incl. overnachting, ontbijt, lunch, diner,
koffie en thee.
Opgave: info@fredeshiem.nl | 0521 535 100
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk-de Bult
t/m 12 oktober zondag 14.00 uur, NPO 2
Joodse Omroep: Nesjnasj, zesdelige
documentaire-reeks over het Joodse
levensgevoel.
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dilemma’s met zich meebrengt. Inleiding en nabespreking o.l.v. Kok Klever,
geestelijk verzorger.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie

DG Zeist: Manuela Kalsky
15 oktober 20.00 uur

Herfstlezing door Manuela Kalsky: ‘Flexibel geloven.
Zingeving voorbij de grenzen van religies’. Prof.dr. Kalsky
is hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid van de VU
in Amsterdam en directeur van het Dominicaans
Studiecentrum voor theologie en samenleving.
Zij geeft leiding aan het project W!J (www.nieuwwij.nl), en is lid van het
Theologisch Elftal in Trouw. Entree € 5,-; info en aanmelden: 030 691 8605 |
mevr.C.gerrits@gmail.com
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

DG Haarlemmermeer: Iona-vesper

agenda
t/m 13 oktober
Bijbels Museum: tentoonstelling Een vrouw
in het wondere ambt, Anne MankesZernike (1887-1972), de eerste vrouwelijke
predikant.
Locatie: Herengracht 366-368, Amsterdam
(17) 18-19 oktober
WereldWerk Najaarsconferentie: Alle
mensen! Vrede! Aandacht voor het
wereldwijde MasterPeace-vredesproject.
Info en aanmelding: www.dgwereldwerk.nl

DG Zeist: boekenmarkt

18 oktober 10.00–16.00 uur
DG Dordrecht: 2e deel workshop
Geweldloos communiceren door
Maarten van der Werf. Info: Jelke Weistra
061606 6418 |
geweldlooscommuniceren@dgdordrecht.
doopsgezind.nl
Locatie: Singel 15-17, Dordrecht

DG Zaandam: mystiek

18 oktober 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Jan-Geert Heuvelman
uit Rijssen, m.m.v. vocaal ensemble.
Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

17 oktober 19.30 – 20.15 uur
Eerste van vier korte Iona-vieringen: ‘Honger naar meer’, met liederen uit het
Schotse eiland Iona, waar een nieuwe vorm van spiritualiteit sprankelt. Ook
teksten in NL vertaling, gedichten en meditatie.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

18 oktober 11.00 – 16.00 uur
Verkoop van tweedehands boeken, cd’s, dvd’s en video’s, maar ook film en dia’s
over de geschiedenis van de doopsgezinden en doopsgezinde schuilkerken in
Nederland. Toegang vrij | www.dgzeist.doopsgezind.nl
Lcatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

25 oktober, 29 november 2014; 10 januari, 14 februari , 14 maart 2015
16.00 – 18.00 uur
Leerhuis ‘Mystieke teksten’ met inleider Jos van den Hoek. Gelezen wordt het
boek van ds. Kick Bras Een met de Ene, over religieuze en mystieke teksten uit
het protestantse milieu. Kosten voor de hele serie € 30.- p.p. Aanschaffen van
het boek is wenselijk (ISBN 978-94-90708-78-8). Is dit bezwaarlijk, neem dan
contact op met de inleider: 073 6414 968. Opgave bij Marius Romijn:
romijn.banga@gmail.com
Locatie: dg kerk ‘Voorhuys’, Westzijde 80, Zaandam

Menno Simons Preek Prijs

Inschrijven vóór 1 december. De
jaarlijkse preekprijs is bestemd voor een
vernieuwend, inspirerend, bijbels
getuigenis over vrede en gerechtigheid
in de doperse traditie. De prijs bestaat
uit € 1000,- voor de predikant, en
€ 1000,- voor de gemeente waar zij/hij in
dienst is. Plus een uitnodiging om de
preek (in het Duits) in de DG
Hamburg-Altona te houden, wanneer de
prijs en het juryrapport worden
uitgereikt. Preken kunnen – liefst in het
Duits, maar Nederlands mag ook –
vóór 1 december gestuurd worden
aan juryvoorzitter prof. dr. F. Enns:
F.enns@vu.nl

DG Wormerveer: concert
26 oktober 15.00 uur

Concert door trio Drie Ooghoogten, met pianiste
Cathelijne Noorland, Max Kingge, altviool en Hanka van
Doeum-Clount, klarinet. Werken van Mozart, Schumann
en Bruch, tevens duo’s voor altviool/piano en klarinet/
piano. Toegang € 12,00, Vrienden van MSF € 11,00.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer
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DG Deventer: Leo Fijen

27 oktober 20.00 – ca. 22.00 uur
Leo Fijen, eindredacteur en presentator van RKK Kruispunt,
verzorgt een avond rond het thema ‘Leven met de dood’.
Hij schreef een boek geschreven over het zoeken naar
houvast na de dood van een dierbare: “Woorden bieden soms
dat houvast. Niet alleen bij het laatste afscheid, maar ook
in de jaren daarna.” Entree € 5,--.
Locatie: Het Penninckshuis, Brink 89, Deventer

DG Amsterdam: zorg
28 oktober 20.15 uur

Doperscafé: ‘Zorgen om de zorg’, met Yvonne Wilders,
lid van de raad van bestuur van het Spaarne Ziekenhuis
en het Kennemer Gasthuis. Door de groeiende macht
van verzekeraars, de vergrijzing en de steeds hogere
eisen van de mondige patiënt hebben de ziekenhuizen
te kampen met lastige kwesties. Hoe moeten de
schaarse middelen worden ingezet? Toegang vrij.
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

Studiedag Anne Zernike Fund

8 november 10.00 - 15.30 uur
Op 6 november 2011 werd het Anne Zernike Fund opgericht met als doel
vrouwelijke doopsgezinde theologen wereldwijd te
ondersteunen bij hun maatschappelijke acceptatie. Het AZF
organiseert om de drie jaar daarover een studiedag, ditmaal over
‘kruispuntdenken’. De scheiding tussen beroepen voor mannen
en vrouwen is vrijwel verdwenen, maar complexe gendervraagstukken blijven bestaan. De identiteit van vrouwen en
mannen en hun plaats in samenleving en verbeelding kan niet worden
teruggebracht tot slechts één factor. Deze manier van denken wordt ‘kruispuntdenken’ genoemd. Met een inleiding door prof. Esther Mombo, St Paul’s
University te Nairobi, Kenia. Opgave vóór 1 november bij Coot Winkler Prins,
secr. AZF: info@annezernikefund.nl | 038-4655638 | www.annezernikefund.nl
Kosten: €10 ter plaatse te voldoen, incl. koffie, thee en lunch.
Locatie: dg kerk, Eemnesserweg 63b, Baarn

agenda
19 oktober
DG De Lytse Streek: jubileum 150 jaar
vermaning Itens. Met reünie en
tentoonstelling. Info en aanmelden bij
br. T. van der Hem, Utbuorren 14, 8831 XR
Winsum; 0517 341354 |
tseardvanderhem@tele2.nl
20 oktober, 3 en 17 november, 1 december
2014, 12 en 26 januari en 21 februari 2015
Lekenpreekcursus voor gemeenteleden;
organisatie Ring Midden Nederland.
Deelname gratis voor leden, vrienden en
belangstellenden van een dg gemeente.
Info, programma en aanmelden:
www.doopsgezind.nl | nieuws en bij
ds. Iris Speckmann: predikant@dgalmere.nl

Gevraagd boek:

Een vrouw in het wonder ambt
Het bestuur van het Anne Zernike Fund is
op zoek naar enkele exemplaren van het
boek van Anne Mankes-Zernike. Wie dit
boek wil afstaan kan dit melden op
info@annezernikefund.nl of bij het
secretariaat, Coot Winkler Prins,
038 4655638

Inloophuis De Ruimte:
jubileum

1 november 9.30 – 16.00 uur
Inloophuis De Ruimte in Almere bestaat
25 jaar. Tijdens de jubileumconferentie
‘Hoop vanuit de marge’ worden kennis
en ervaringen van het Inloophuis
gedeeld met professionals en vrijwilligers
in hulpverlening, zorg en welzijnswerk.
Er zijn lezingen, workshops en een
receptie. Opening door burgemeester
van Almere Annemarie Jorritsma.
Gastsprekers zijn dr. Stuart Murray en
prof. dr. Andries Baart. Vrijwillige
bijdrage (richtprijs € 12,50), info en
aanmelden: www.hoopvanuitdemarge.nl
Locatie: De Goede Rede, Kerkgracht 60,
Almere-Haven

Oecumene – overig
Groene Kerken Dag

11 oktober 10.00 – ca. 15.30 uur
Kerk in Actie en TEAR organiseren de jaarlijkse Groene
Kerken Dag, ditmaal o.l.v. Martine Vonk. Duurzaam en
milieubewust inkopen, beleggen, verwarmen, delen, transporteren, het gebruik
van regionale producten, vastgoed beheren - dat alles komt aan de orde in
lezingen en workshops.
Info en aanmelding: www.groenekerken.nl/groenekerkendag
Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten
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Dag van de Stilte

26 oktober
Vierde aflevering van de jaarlijkse Stiltedag. Doel: de waarde
en werking van stilte en innerlijke rust breed onder de
aandacht brengen. De Dag van de Stilte is niet gebonden aan
levensovertuigingen. Verspreid over het hele land worden vele activiteiten
georganiseerd. Info: www.dagvandestilte.nl

OJEC: studiedag

27 oktober 10.30-16.00 uur
Het Overlegorgaan van Joden en Christenen organiseert een interconfessionele
studiedag voor ieder die zich professioneel bezighoudt met geloofs- en
traditieoverdracht in kerk en synagoge. Het thema is: ‘Prent het uw kinderen in’.
Hoe kan de overdracht op een effectieve, liefdevolle en eigentijdse manier
gebeuren? Ds. Afke Maas-Smilde is ADS-vertegenwoordiger in het OJEC.
Locatie: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (Zuid)

OIKOS: superkerk

7 november 11.00 – 16.30 uur
Werkdag over de functie van de kerk. Komen
maatschappelijke ervaringen er wel aan bod? Kunnen
mensen er wel op adem komen, zodat ze zich weer met
nieuwe energie kunnen inzetten voor de goede zaak? Ligt
de inspiratie voor kerken niet vooral op straat? Aandacht voor deze vragen aan
de hand van een aantal initiatieven: Zingeving Zuidas, de Vluchtkerk, kerkelijke
inzet voor duurzaamheid, pastoraat in de zorg enz. Gastsprekers zijn Christa
Anbeek, Erik Borgman, Agnès Gilles, Arjan Plaisier en Nico van Splunter. De
werkdag is bedoeld voor predikanten, pastores, pastoraal werkers, kerkelijk
werkers en andere geïnteresseerden. Prijs € 10, info
www.stichtingoikos.nl/superkerk
Locatie: De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom

agenda

t/m 24 oktober iedere vrijdag 19.00-20.00
uur
DG Enkhuizen: gratis orgelconcerten met
Piet Spoelstra, Arnold de Greeuw, Peter van
Voorst, Jos van der Kooij en Dick Klomp.
Bijdrage gevraagd voor verdere restauratie
van de preekstoel met zeemeerminnen met
dubbele staarten.
Info: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Venedie 17, Enkhuizen
25 oktober 10.00 – 16.00 uur
Landelijke Broederkringendag. Lunch
inbegrepen. Aanmelden tot 10 oktober:
broederkringendag@ziggo.nl | 050 5424
764. Eigen bijdrage € 20,00 p.p., te voldoen
bij binnenkomst.
Locatie: dg kerk, Oude Boteringestraat 33
te Groningen
25 en 26 oktober
Reünie van AKC-kampen Giethoorn 1 en
Uitdaging 1. Info: www.akckampen.nl

Afscheidsdienst
ds. Iris Speckmann

16 november 15.00 uur
Na negen jaar predikant geweest te zijn
van de doopsgezinde gemeente te
Almere, neemt ds. Iris Speckmann
afscheid. Per 1 oktober start zij met een
promotieonderzoek aan de Vrije
Universiteit en het Doopsgezind
Seminarium. Het onderwerp van haar
onderzoek is geloofscommunicatie
vanuit de doopsgezinde traditie in de
hedendaagse cultuur.
Tijdens de afscheidsdienst ‘Enigheid’,
doopsgezinde vorm van Avondmaal.
Na afloop receptie. Info en toespraken
aanvragen: voorzitter@dgalmere.nl
Locatie: De Goede Rede,
Kerkgracht 60, Almere-Haven

Urgente oproep Midden-Oosten

Vanwege de verschrikkingen in het Midden-Oosten, met name de moorden
op, verkrachtingen en verdrijvingen van christenen in Syrië en Irak, roepen
het bestuur van de protestantse en evangelicale kerken in Syrië en Libanon,
en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten, mede-gelovigen wereldwijd
op tot gebed, het tonen van solidariteit, het verstrekken van noodhulp en
het uitoefenen van druk op de eigen nationale regeringen om in te grijpen.
Het Doopsgezind Wereldcongres (MWC) heeft beide organisaties solidariteit
betuigd, en roept nu alle aangesloten kerken op ernst te maken met de oproep.
Ook de Nederlandse doopsgezinde gemeenten kunnen in gebed voorgaan, en
solidariteitsbrieven (in het Engels) sturen aan:
Supreme Council: suprcoun@minero.net en naar Middle East Council
of Churches: mecc.dsj@gmail.com Graag met een c.c. aan het MWC:
rjsuderman@mwc-cmm.org Zie ook:
www.mwc-cmm.org/article/urgent-appeal-middle-east |
http://mcc.org/learn/where/middle-east/syria | http://mcc.org/learn/more/
syria-crisis-response10,5
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