november Nº 21 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.

doopsgezind
MasterPeace-jaar afgesloten

De doopsgezinde jongeren hebben hun MasterPeace-jaar afgesloten op de
najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk, 18 en 19 oktober. Aan Ilco
van der Linde, initiator van
MasterPeace, werd een cheque voor
€ 6.500,- aangeboden met het
resultaat van een jaar lang inzet voor
de internationale vredesbeweging.
De samenwerkende doopsgezinde
jongerenorganisaties hadden zich ten
doel gesteld € 5.000,- op te halen
voor MasterPeace én 5.000 mensen
actief te betrekken bij de georganiseerde activiteiten. Het geldbedrag werd
ruimschoots gehaald. Daarnaast werden 4.262 mensen bereikt met de acties
en activiteiten, waarbij het bereik van berichten in diverse media niet is
meegeteld. Van der Linde prees de jongeren voor hun inzet en enthousiasme.
‘De reden dat ik direct ‘ja’ heb gezegd tegen het verzoek om deze conferentie in
te leiden, is dat ik zo de kans kreeg deze groep jongeren te ontmoeten en ze te
bedanken.’ In zijn inleiding vertelde Van der Linde over zijn visie op vredeswerk.
Daarin benoemde hij onder meer het belang van het geven van ruimte en
kansen aan jonge mensen om zich te ontwikkelen, in te zetten, én om fouten te
maken. De doopsgezinde jongeren hebben afgelopen jaar verschillende acties
ontwikkeld, zie www.jongeren.doopsgezind.nl >MasterPeace

Ds. F. Groeneveld (75) overleden

Ds. F. Groeneveld, doopsgezind predikant en
oud-redacteur geestelijk leven bij NRC-Handelsblad, is zondagmorgen 26 november overleden.
Hij werd 75 jaar. Frits Groeneveld werd op
23 december 1938 geboren in Wassenaar.
Hij studeerde rechten in Amsterdam en werd
beeld RD, Anton Dommerholt
redacteur bij NRC-Handelsblad, voor onder
meer religie en levensbeschouwing. Na een
hbo-studie theologie werd Groeneveld in 1997 doopsgezind predikant. Hij
diende de doopsgezinde gemeenten Baarn-Soest, Zeist en Amsterdam. Na
zijn emeritaat werd hij pastoraal consulent van de doopsgezinde gemeente
Koog aan de Zaan, Zaandijk, Westzaan. De uitvaart heeft op 31 oktober
plaatsgehad.

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
3 november 19.30-21.30 uur
DG Aalsmeer: Cursus protestantse mystici
door ds. Christine Schlette.
Toegang: € 10,- per avond;
Opgave: zininn@dgaalsmeer.nl |
Info: www.dgaalsmeer.nl
4 november 20.00 uur: film en nagesprek.
Toegang € 5,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer
4 november 19.30-21.30 uur
DG Haarlemmermeer: ‘Letters van licht’,
nog een avond schilderen naar aanleiding
van het Hebreeuwse alfabet.
Schilderervaring niet vereist.
Locatie: achterzaal dg kerk,
Hoofdweg 691, Hoofddorp
5 november 18.00 – 20.00 uur
Zinweb Café: gesprek met Karin Melis
(1958), filosofe, publiciste en docente.
Haar werk richt zich op begeleiding en
levensvragen. Toegang € 10,- incl.
consumptie, reserveren t/m 4 november:
info@boekhandelkirchner.nl
Locatie: boekhandel Kirchner, Leliegracht
34, Amsterdam
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DG en Re Zwolle: geschiedenis

4 november 19.30 uur
Lezing door prof. dr. Piet Visser, emeritus hoogleraar geschiedenis van het
doperdom aan het doopsgezind seminarie en de Vrije Universiteit, over de
raakpunten in de geschiedenis van de doopsgezinden en de remonstranten.
Dit jaar werd stil gestaan bij 400 jaar doopsgezinden en remonstranten. Piet
Visser doet vanuit zijn schat aan kennis een boekje open over de contacten
tussen beide broederschappen.
Locatie: dg kerk, Wolweverstraat 9, Zwolle

Biografie Frits Kuiper

Afgelopen maart werd het Frits Kuiper
symposium gehouden. Bij die
gelegenheid verscheen het boek
De terugkeer van de kudde. Biografie
van ds. Frits Kuiper waarin opgenomen
de correspondentie tussen Frits Kuiper
en K.H. Miskotte,
uitgeverij Skandalon, € 20,-,
Het boek is geschreven door Karel de
Haan, die daarmee een monument
heeft opgericht voor Frits Kuiper. Uit de
briefwisseling tussen Kuiper en Miskotte
blijkt de verwantschap tussen deze
theologen - beiden waren gefascineerd
door Frans Rosenzweig en Karl Barth
- maar er zijn ook breekpunten. De kern
van de theologie van Kuiper komt in de
biografie helder naar voren. Het gaat
om het verbond tussen de Verborgen
Bondgenoot en de menselijke
bondgenoot (-bondgenoten). Kuipers
positie kan worden samengevat in een
citaat: ‘De ene zaak waar het om gaat:
ons leven als bondgenoten van de enig
waarachtige God’.
Het boek is ook verkrijgbaar voor € 20,als u het afhaalt bij Karel de Haan,
Mariaweg 8, Oosterbeek. Toezending
per post? Maak dan € 23,50 over op
NL61INGB0003609262 t.n.v.
penningmeester DVN, Mariaweg 8,
Oosterbeek, o.v.v. ‘De terugkeer van de
kudde’. Vergeet niet uw adres te
vermelden.
(tekst op basis van bespreking door
prof. dr. Auke de Jong)

DG Beemster-Oosthuizen: rouwrituelen

4 november 19.45 uur
Tegenwoordig kan weer over de dood gepraat worden. Beemsterling Theo
Conijn is werkzaam in de uitvaartbranche, en oprichter
van Stichting Voorlichting Nabestaanden (StiVoNa). Hij
komt vertellen wat er allemaal mogelijk is. Aan het
eind krijgt u een informatieboekje mee.
Info: corrielaros@hotmail.com | 0227 570 596.
Locatie: Schuilkerk Beemster, Middenweg 86, Noord-Beemster

DG IJmond: Migratie Tour

6 november 14.00 uur
Antoinette Hazevoet (DG Alkmaar) doet aan de hand van diverse foto’s verslag
van de Mennonite Migratie Tour die
deze zomer plaatsvond. Doel van de
10.000 km lange rondrit door Europa
was verbinding leggen tussen
doopsgezinden/mennonieten in
Europa, op basis van verleden en
heden, in het kader van het eumen.net
project.
Locatie: dg kerk, Meerstraat 62,
Beverwijk

FDS: najaarvergadering

8 november 9.30 uur – ca. 14.00 uur
Na een korte zakelijke vergadering zal dhr. Fulco van Hulst, wetenschappelijk
medewerker aan de VU in Amsterdam, een inleiding verzorgen over de
Vredesgemeente als perspectief met toekomst. Hij gaat daarbij in op het
doperse vredesgetuigenis in relatie tot doperse spiritualiteit, en geeft aandacht
aan de (on)mogelijkheden om vandaag de dag handen en voeten te geven aan
onze opdracht. Door middel van vier workshops kunt u daar zelf iets van
ervaren en dat meenemen naar uw gemeente. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een korte viering waarna de lunch voor u klaarstaat.
Opgave: info@fds.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Lees meer op: www.doopsgezind.nl
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agenda
DG Zeerijp/Zijldijk: zusterkring

12 november 14.30 uur
Zusterkring Dostah viert op bescheiden wijze haar 85-jarig bestaan. Met een
inleiding door mw. Ida Feijen-Rijkens uit Hoofddorp over 85 jaar vrouwenwerk
en de rol van de doopsgezinde zusters daarin.
Locatie: dg kerk, Fivelweg 29, Zijldijk

DG Bokzijl: film ‘Amélie’

14 november 20.15 uur
In het kader van het culturele programma ‘’t Lam ontmoet’ ditmaal de Franse
romantische filmkomedie ‘Le
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’
(2001), over het leuke van toeval
en wat je per ongeluk tegenkomt,
maar waar je geluk soms moet
afdwingen om het écht leuk te
hebben. Toegang € 5,- |
www.doopsgezindblokzijl.nl
Locatie: dg kerk, Breestraat 2,
Blokzijl

Doopsgezind Geloofsverband Nederland i.o.

15 november 10.00 – 16.00 uur
Dromen over verbondenheid en vrijheid in al zijn vormen, niet gebonden aan
een plaatselijke gemeente. Verbondenheid met de landelijke of wereldbroederschap. Zoeken naar meer. Dat was het idee van een groep mensen van
verschillende leeftijden en achtergronden die samenwerking zocht met
broederschapshuispredikant Marion Bruggen en Broederschapshuis Samen
Eén. Een voorbereidingsgroep neemt nu, inspelend op deze behoefte, het
initiatief tot een bijeenkomst gericht op de oprichting van een Doopsgezind
Geloofsverband Nederland. Het doel van de bijeenkomst is om samen tot een
inhoudelijke vormgeving te komen van het Doopsgezind Geloofsverband
Nederland i.o.. Leidraad is het thema ‘Op weg naar Emmaüs’. We willen samen
op zoek en samen op weg; niets staat vast, alles ligt open. Centraal staan
vragen als: kun je lid worden van dit verband en hoe gaat dat in de praktijk?
Hoe is de relatie met de doopsgezinde broederschap? Wat houdt het
geloofsverband in, welke verwachtingen zijn er? Overnachten tot zondag kan
tegen een vergoeding. Info en opgave: doopsgezindgeloofsverband@gmail.com,
of per brief: Doopsgezind Geloofsverband I.O., p/a Het Spangoor 13,
7232 HA Warnsveld.
Locatie: Samen Eén, Giethoorn

DG Aalsmeer: bazar en lezing

15 november 10.30-17.00 uur
Jaarlijkse bazar in de vermaning.
18 november 20.00 uur
Zin-Inn lezing door filosoof Rik Peels en theoloog Stefan Paas, over ‘God
bewijzen’. Entree € 5,Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

Columns Lidy Laurense
op internet
Rond 1990 schreef zr. Lidy Laurense-van
der Meulen voor (toen nog) het Algemeen
Doopsgezind Weekblad een serie
onderhoudende columns over haar leven
als doopsgezinde predikantsvrouw. Over
hoe zij in 1950 ineens ‘mevrouw dominee’
werd en deze baan veertig jaar met veel
verve wist in te vullen, in Staveren,
Meppel, Bolsward, Delft, Sappemeer,
Zutphen en op Fredeshiem. De boekjes
met haar belevenissen waren steeds snel
uitverkocht, maar sinds kort zijn de stukjes
in wekelijkse afleveringen opnieuw te
volgen op internet, via
www.predikantsvrouw.marijkelaurense.nl
6 en 20 november en 4 december 20.00 uur
DG Zaandam: Serie waarin wordt
stilgestaan bij het eigen geloven, aan de
hand van de invalshoeken Ik, God, Jezus en
Geest. Gebruikt wordt het boek Wat blijft
van ds. Werner Pieterse (ISBN 978 90 435
2300 4). Begeleiding van de avonden door
Pieter Hartevelt. Opgave vooraf bij
Hanneke van der Korst, 075 621 5415 |
hannekevdkorst@planet.nl
Locatie: dg kerk, Westzijde 80, Zaandam
7 november 11.00–16.30 uur
OIKOS-werkdag over de functie van de
kerk: ‘Superkerk’. Komen maatschappelijke
ervaringen er wel aan bod? Aandacht voor
o.m. Zingeving Zuidas, de Vluchtkerk,
kerkelijke inzet voor duurzaamheid,
pastoraat in de zorg. Met Christa Anbeek,
Erik Borgman, Agnès Gilles, Arjan Plaisier
en Nico van Splunter. Prijs € 10,
info www.stichtingoikos.nl/superkerk
Locatie: De Brink, Brinkstraat 39,
Bennekom
7 t/m 8 november
Leeftocht: Kloosterwijsheid voor elke dag
- Benedictijnse spiritualiteit. Met Jan
Uittenbroek uit Woerden die al 20 jaar
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DG Rottevalle-Witveen: Iona-vieringen

18 november 19.30 uur en 10 december 19.00 uur
Twee Iona-avondvieringen als adempauze in de week: korte oecumenische
vieringen met ruimte voor stilte, bezinning, verbinding en een moment van
delen. Er worden liederen gezongen uit (o.a.) de Iona-traditie, die in het
kwartier voor aanvang met elkaar worden geoefend.
Voorganger da. W.Tiemersma-Veenstra.
Locatie: dg kerk, Haven 16, Rottevalle

Oecumene – overig
Studiedag: gebarentaal van God

10 november 10.00 – 16.00 uur
Studiedag voor predikanten en kerkelijk werkers over de plaats van doven in
theologie, liturgie, pastoraat en gemeenteopbouw. Doel van de dag is
kennismaking met de wereld van de doven, met het oog op hun plaats in
eredienst en gemeente, in het licht van een theologische traditie waarin het
gesproken W/woord centraal staat. Kosten: € 20,- (incl. lunch); info en
aanmelden: www.pkn.nl/pcte/toerusting
Locatie: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Noodhulp tegen verspreiding ebola

Kerk in Actie en ICCO trekken extra geld uit om de ebolacrisis te bestrijden. Het
wereldwijde noodhulpnetwerk van ACT Alliance, waar Kerk in Actie en ICCO
deel van uitmaken, zet zich al vanaf het begin in voor de bestrijding van ebola
in Sierra Leone. Zie www.kerkinactie.nl/actueel

Gratis Kerk in Actie advents-app

Kerk in Actie brengt een gratis advents-app uit, bedoeld voor mensen die op
een leuke en zinvolle manier willen toeleven naar kerst. De app is vanaf eind
november gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store.

Nieuw boek voor cantores

Bij Kerkzang.nl, centrum voor de kerkzang, verscheen een
speciale uitgave rond het nieuwe Liedboek: De cantor in de
praktijk. De docenten aan de Basiscursus Cantor, Catrien
Posthumus Meyjes en Anje de Heer, tekenen voor de inhoud. De
bundel is in de eerste plaats bedoeld voor cantores en andere kerkmusici, maar
is ook handig voor voorgangers. Bestellen: bestellingen@kerkzang.nl

Logo en materiaal Pelgrimage

De Wereldraad van Kerken heeft een logo ontwikkeld voor
de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede die tot 2021
loopt. Materiaal voor de Pelgrimage is te vinden op:
www.raadvankerken.nl/?b=2798

agenda
zeer regelmatig kloosters bezoekt. Info en
aanmelden: 0521 53 51 00 |
info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem,
Eiderberg 2, Steenwijk-de Bult;
www.leeftocht.nl
7 t/m 9 november
Leeftocht: Scheppingskracht ontdekken.
Spiritueel weekend over creativiteit,
inventiviteit en originaliteit voor (jong)
volwassenen van 20-35 jaar. M.m.v. Nynke
Koopmans en Sietske Brandsma, o.l.v. da.
Christine Schlette en da. Marion Bruggen.
Info en aanmelden: 072 509 12 74 |
info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl; www.leeftocht.nl
8 november 10.00 - 15.30 uur
Studiedag Anne Zernike Fund:
‘kruispuntdenken’: de identiteit van
vrouwen en mannen en hun plaats in
samenleving en verbeelding kan niet
worden teruggebracht tot slechts één
factor. Met 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
9 november 15.30 uur
DG Buitenpost: Bennie Huisman en
Corinne Staal brengen ‘Grenzeloos’, waarin
in liedjes en verhalen wordt geschetst hoe
een mens in de verschillende perioden van
zijn bestaan tegen het leven aankijkt.
Toegang gratis.
Locatie: dg kerk, Julianalaan 12a, Buitenpost

4

