november Nº 22 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
De kunst van het vreedzaam vechten

De derde editie van de Menno Simonslezing, 1 november te Leeuwarden, werd
verzorgd door filosoof en voormalig Denker
des Vaderlands Hans Achterhuis. Hij ging in
op het eigentijdse religieuze fenomeen van
de Islamitische Staat en op de noodzaak van
instituties om vreedzaam te kunnen vechten.
Achterhuis beoordeelde de IS aan de hand
van twee vergelijkbare fenomenen in het
(eigen) Europese verleden: het gewelddadige Münster van de Wederdopers in
1534 en 1535, en het enthousiasme en de onlusten rond Sjabbatai Tswi, de
veronderstelde joodse Messias in 1666. Achterhuis trok parallellen tussen de
drie messianistische bewegingen, puur om het fenomeen te kunnen duiden en
begrijpen.
In het tweede deel van zijn lezing ging Achterhuis in op het belang van
instituties. Strijd en conflicten zijn onvermijdelijk, zo stelde Achterhuis, maar in
een moderne samenleving zijn idealiter geen vijanden meer die men fysiek uit
moet schakelen. Wel tegenstanders met wie men al dan niet via compromissen
vreedzaam verder moet. Dat dit ‘vreedzaam vechten’ mogelijk is, danken wij
aan onze moderne instituties.
Zie verder www.doopsgezind.nl > nieuws

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
18 november 14.30 uur
DG Borne: lezing door Irene van Staveren,
hoogleraar economie aan de
Erasmusuniversiteit en lid van de DG
Almelo over de Nederlandse bankcultuur.
Locatie: dg kerk, Ennekerdijk 31, Borne
18 november 20.00 uur
DG Aalsmeer: Zin-Inn lezing door filosoof
Rik Peels en theoloog Stefan Paas, over
‘God bewijzen’. Entree € 5,Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

nog enkele plaatsen vrij

18 november 19.30 uur en 10 december
19.00 uur
DG Rottevalle-Witveen: twee Ionaavondvieringen met liederen die in het
kwartier voor aanvang met elkaar worden
geoefend.
Locatie: dg kerk, Haven 16, Rottevalle

Van 15 t/m 20 juli 2015 wordt een korte groepsreis georganiseerd voor
deelnemers van het Wereldcongres. Vanuit de verzamelplaats Philadelphia
wordt de omgeving tot Harrisburg verkend. German Town, het MCChoofdkwartier en een zondagse bezoek aan een Mennonite gemeente staan
o.a. op het programma. Verder wordt ook aandacht besteed aan de
oorspronkelijke bewoners van dit continent. Vliegreis VS v.v., aanmelding
voor en vastleggen verblijf tijdens het congres is voor rekening en
verantwoording van de deelnemers. De kosten van deze vijfdaagse trip liggen
rond de zeshonderdvijftig euro. De groepsgrootte is minimaal 16 en
maximaal 20 personen. De leiding wordt gevormd door Janneke & Andries
Bakker en Jeannette Stenvers. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.
Informatie en aanmelden: wereldcongres@doopsgezind.nl

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

Korte reis Wereldcongres (MWC)
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Open brief regering

De Bezinningsgroep over Vrede van de drie doopsgezinde gemeenten Drachten,
Rottevalle en Surhuisterveen heeft in een open brief aan de overheid
gereageerd op de documentaire Jihad in Europa (27 oktober). In de brief,
verzonden aan de Ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid,
wordt de Deense aanpak van terugkerende jihad-strijders onder de aandacht
gebracht. Zie voor de volledige tekst van de brief www.doopsgezind.nl > nieuws.

DG Beemster-Oosthuizen: film en speciale dienst

18 november 19.45 uur
De film Young at Heart gaat over een koor waarvan de gemiddelde leeftijd 81
jaar is. Regisseur Stephen Walker schetst in deze indrukwekkende en
ontroerende documentaire de repetities van het koor, maar ook volgt hij de
leden daarbuiten. Kosten: € 6.50,- p.p. incl. koffie en thee.
23 november 19.15 uur
Nieuwe-stijl-viering ‘Keek ik om uit nieuwsgierigheid’? Was de vrouw van Lot
opstandig of had ze andere redenen om om te kijken? Wanneer keken wij
achterom en hebben ons laten verlammen door angst?
Info: www.schuilkerkbeemster.nl
Locatie: dg kerk, Middenweg 86, Middenbeemster

DG Steenwijk: Foppe de Haan
19 november 20.00 uur

Lezing door Foppe de Haan over topsport en het
belang van bewegen in alle leeftijdsfasen. Als
trainer van Jong Oranje, waarmee hij tot twee
maal toe het Europees Kampioenschap wist te
winnen, plaatste De Haan zich voor de
Olympische Spelen in Peking. Al tijdens zijn
trainerscarrière heeft hij het Foppe Fonds opgericht dat zich inzet voor kinderen
die wegens lichamelijke beperkingen of om economische redenen niet aan
sport kunnen doen. Toegang vrij; collecte voor het Foppe Fonds.
Locatie: dg kerk, Onnastraat 10, Steenwijk

agenda
Nieuwe leden

In de DG Ouddorp werden op
16 november gedoopt op belijdenis
Adrian Smink, Mina Pijl en Joke Aleman.
Verder deed Mathilda Grinwis belijdenis;
Rob Louis en Jasmijn Lodder werden lid
vanuit een ander kerkgenootschap.

21 november 17.00 uur – 23 november
15.00 uur
Leeftocht: werken met mergel.
Beeldhouwster Jetty van der Wijk biedt
een inspirerend weekend, waarbij het
werken met dit unieke materiaal de basis
vormt voor een ontdekkingstocht langs je
eigen leven. Opgave: 072-5091274 |
info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl
22 november
Broederschapsvergadering.
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452,
Amsterdam

MCC-ers in Nederland

Op 10 en 11 januari 2015 zijn de
vertegenwoordigers van Mennonite
Central Committee in Libanon, Doug en
Naomi Enns, in Nederland.
Zij willen graag in contact komen met
doopsgezinde gemeenten die
geïnteresseerd zijn in het werk van MCC
in Syrië en Libanon. De bedoeling is dat
zij meerdere gemeenten bezoeken en
daar vertellen over het werk van MCC.
Als uw gemeente hiervoor belangstelling
heeft, neem dan op korte termijn
contact op met Bert Duhoux:
070 511 20 73 |
bert.duhoux@dgwereldwerk.nl

DG Doetinchem: opheffing

23 november 14.30 uur
De Doopsgezinde Gemeente Doetinchem heft zichzelf per 31 december 2014
op en houdt in dat kader een speciale dienst op 23 november. In deze dienst
wordt afscheid genomen van da. Akke Clara Thimm-Stelwagen die per 1
december de gemeente verlaat. Graag van te voren aanmelden:
m.schopenhauer@hetnet.nl | 0314 662 579.
De leden zijn op hoge leeftijd en niet meer zo mobiel. De financiële situatie van de
gemeente laat te wensen over. De leden hebben daarom unaniem gestemd voor de
opheffing per 31 december 2014, in het besef dat de doopsgezinde waarden door
zullen gaan en bij zullen dragen aan vrede in de wereld en in ons leven.
Locatie: Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4, Doetinchem
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DG Amsterdam: Duitse ziel

25 november 20.15 uur
Doperscafé ‘Kijken in de Duitse ziel’ met Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland
Instituut. Duitsland staat bekend als het machtigste land in Europa en Angela
Merkel als de machtigste vrouw op aarde die als enige Europa bijeen kan
houden. De Duitsers zijn, met hun historische bagage, echter nog steeds
huiverig hun invloed over de grenzen te gebruiken. Maar wat is macht zonder
verantwoordelijkheid in het land van Kant en Bismarck? Toegang gratis.
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

DG Aalsmeer: Advent en Paulus

25 november, 9 en 16 december
Zin-Inn: cursus ‘Creatief met advent’ door Astrid van Zelst
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer
27 november 19.45 uur
Zin-Inn: theatervoorstelling ‘Paulus, in het oog van de storm’ door Kees
Posthumus en Juul Beerda, i.s.m. de Open Hof Kerk. Toegang € 5.-.
Locatie: Open Hof Kerk, Sportlaan 86, Aalsmeer

DG Almelo: boekenmarkt

29 november 10.30 – 16.30 uur
Jaarlijkse boekenmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan het
onderhoud van kerkgebouw en orgel, beide rijksmonument. Naast boeken is er
ook een grote hoeveelheid aan brocante, cd’s en dvd’s.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

DG Bovenknijpe: Anne Zernike

30 november 10.00 – 15.00 uur
Een dag over Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant in
Nederland. Haar biografe Froukje Pitstra komt speciaal naar
de De Knipe, de plek waar Anne in 1911 is beroepen. Froukje
Pitstra is deze zomer gepromoveerd op het leven van Anne
Mankes-Zernike en haar boek Ontelbare enkelvouden is
zojuist uitgekomen. Zij zal een presentatie houden en
vervolgens is er gelegenheid voor vragen. Aansluitend zal
Maurits Stakenburg vertellen over een vlek in een pentekening die Jan Mankes
van zijn vrouw heeft gemaakt. In die pentekening zitten geheimen. Iedereen
welkom, wel laten weten of u komt lunchen, bij Anneke Durkstra: 0513 688 818,
of Christine Schlette: chrschlette@gmail.com
Locatie: dg kerk, Ds. Veenweg 61, Bovenknijpe

Eeuwfeest DG Bussum-Naarden - vooraankondiging
19 april 14.00 - 20.00 uur
In 2015 bestaat de DG Bussum-Naarden honderd jaar. Wij nodigen oudpredikanten en oud-leden uit om dit mee te vieren! Op het programma staat
o.a. de voorstelling ‘Doopsgezind, de musical’ van Kees Posthumus en Juul
Beerda. Aanmelden op eeuwfeestdgbussumnaarden@gmail.com |
035 695 0237. Daarna ontvangt u een officiële uitnodiging en het programma.
Locatie: dg kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

agenda

23 november 15.00 uur
DG Wormerveer: pianorecital door Rangel
Silaev. Toegang € 12,- incl. consumptie,
vrienden van Menno Simons Flaes (MSF)
€ 10,-.
Locatie dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer
23 en 30 november 17.00 - 18.00 uur
(DG) Amsterdam: Preek van de leek met
Stef Bos, muzikant, en Anja Meulenbelt,
schrijfster.
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452,
Amsterdam
29 november
Najaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde
Historische Kring, i.h.k.v. 400-jarig bestaan
van de DG Aardenburg (zie ook 7 dec.).
Locatie: dg kerk, Weststraat 37, Aardenburg
29 november 2014; 10 januari, 14
februari, 14 maart 2015 16.00–18.00 uur
DG Zaandam: Leerhuis ‘Mystieke teksten’
met inleider Jos van den Hoek, over boek
van ds. Kick Bras Een met de Ene. Kosten
€ 30.- p.p. Graag boek aanschaffen, of
contact opnemen met de inleider: 073
6414 968. Opgave bij Marius Romijn:
romijn.banga@gmail.com
Locatie: dg kerk ‘Voorhuys’, Westzijde 80,
Zaandam

Digitale zusterkring Jobeel

Voor vrouwen die niet in de gelegenheid
zijn een reguliere zusterkring te bezoeken,
is er de digitale doopsgezinde zusterkring
Jobeel: www.jobeel.doopsgezind.nl
Een proefnummer van het ‘Vonkeltje’ kan
aangevraagd worden bij Afke Bruin:
afkebruin@hetnet.nl
Vóór 1 december
Menno Simons Preek Prijs, bestemd voor
een vernieuwend, inspirerend, bijbels
getuigenis over vrede en gerechtigheid in
de doperse traditie.
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DG Leeuwarden: Holkje v.d. Veer

agenda

23 november 16.00 uur

Lezing door de Fries-Amsterdamse doopsgezinde
Holkje van der Veer (1960) die tevens dominicanes is.
Ze studeerde cultureel en agogisch werk en theologie
en schreef het boek Verlangen als antwoord. Daarin
vertelt ze over verlan¬gen naar God en verbinding met
anderen, naar echtheid en een zinvol bestaan. Als
‘hipste non’ van Nederland behandelt ze thema’s als
waarheid, contemplatie, leren, gebed en gemeenschapsleven, en put daarbij uit haar bijzondere
levenservaringen. Zij zal ingaan op vragen als: Wat is
bidden precies? Welke facetten zitten er aan bidden?
Tot wie bid je? Hoe ervaar je het transcendente? Muzikale omlijsting door Elske
ter Lindert, zang en piano. Kosten € 5,-, incl. consumptie;
info www.dgleeuwarden.org.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Oecumene – overig
OJEC: leer- en ontmoetingsdag

1 december 10.30 – 16.00 uur
Leer- en ontmoetingsdag God als Licht? Op weg naar Chanoeka en Kerstfeest.
Zowel de joodse als de christelijke traditie erkennen het verlangen van de mens
naar licht – licht in hun eigen bestaan en licht in die ooit geschapen wereld - en
geven dat verlangen o.a. vorm in een lichtfeest. Voor de joden is dat Chanoeka,
of inwijdingsfeest, en voor de christenen het Kerstfeest. De christelijke inleiding
op het thema wordt gegeven door Klaas van der Kamp, PKN-predikant en
algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Drs. Leo Mock,
docent Hebreeuws en Judaïca, neemt ons mee langs verschillende teksten uit
de joodse traditie. Aanmelden vóór 25 november: info@ojec.org | 06 5399
8400. Kosten incl. lunch € 25,Locatie: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer

VVP: kerstbundel

In de nieuwe kerstbundel ‘Van je familie moet je het
hebben…’ laten verschillende vrijzinnige voorgangers hun
gedachten gaan over de familie van Jezus. Erik Jan Tillema
zoomt in op de familielijn van Jezus die wordt opgesomd
in Mattëus 1. Alke Liebich schrijft over Jozef, ‘de eerste
dwaze vader’ - een man die op de achtergrond staat en
zijn dromen durft te volgen. Over de vrouwelijke
voorouders van Jezus schrijft Foekje Dijk, en Annemieke
van der Veen heeft het over het kiezen voor een familie.
Naast artikelen bevat de geïllustreerde bundel ook
gedichten. De prijs van de bundel bedraagt € 3,50 excl.
porto- en administratiekosten. Vanaf 20 exemplaren wordt de prijs € 3,25, vanaf
50 € 2,95 en vanaf 100 € 2,50. Gemeenten kunnen ook eerst een proefexemplaar aanvragen. Aanvragen of bestellen: info@vrijzinnig.nl | 030 880 1497

Preken – liefst in het Duits, maar
Nederlands mag ook – vóór 1 december
sturen aan juryvoorzitter prof. dr. F. Enns:
F.enns@vu.nl
6 december 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Damian Poloczek uit
Katowice (PL). Toegang vrij; collecte na
afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
7 december 14.00 – ca. 17.30 uur
DG Aardenburg: jubileumviering vanwege
400 jarig bestaan: ‘En dan?!’. Met
voorganger ds. Marijn Vermet. Presentatie
(15.30u) van jubileumboek over de
geschiedenis van de Aardenburgse
gemeente, met interviews met de huidige
leden. Aansluitend orgelconcert door
Benny Lampo (15.45-16.15u) m.m.v.
muzikale gemeenteleden. Ter afsluiting
receptie. Iedereen welkom (toegang
gratis); wel aanmelden bij Herman Bakker,
0117 492 575 | bakker4527@zeelandnet.nl
Locatie: dg kerk, Weststraat 37,
Aardenburg 		

Inspiratie 2015 –
vooraankondiging

18 april 2015
De vierjaarlijkse vrijzinnige beraadsdag
komt eraan: Inspiratie 2015. Organisatoren
zijn de Vrijzinnigen Nederland, de VVP, de
Doopsgezinde Broederschap, de
Remonstrantse Broederschap en voor het
eerst ook het Apostolisch Genootschap.
Het thema is: Connected. Over jezelf
verbinden en verhalen. Met in het
ochtendprogramma cabaretière Sara Kroos
en emeritus hoogleraar sociologie
Christine Brinkgreve.
’s Middags workshops.
Info: www.inspiratie2015.nl
Locatie: Jacobikerk, Jacobskerkhof 22,
Utrecht
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