december Nº 23 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
DG Joure: restauratie

Op de kerk van de DG Joure is een zogenaamde dakruiter
geplaatst, een torentje dat bovenop de nok van een
gebouw schijnt te rijden. De dakruiter op de Doopsgezinde
kerk van Joure is achthoekig en opengewerkt. Bovenop
staat “een lam” als windvaan, een verwijzing naar “de
lamisten”, destijds een Doopsgezinde groepering in
Amsterdam. Momenteel wordt het koepeltje van de
vermaning te Joure gerestaureerd. Dat is mogelijk door
diverse acties, vrijwillige bijdragen van de leden en subsidies.

DG Heerenveen plant
‘maaiebeam’

De nieuwbouw van de DG Heerenveen heeft
het hoogste punt bereikt. Daarom is
een ‘maaiebeam’ ofwel meiboom op de nok
bevestigd. Ter gelegenheid daarvan trakteert
kerkmeester Geert Otter de bouwers en de vele
vrijwilligers op oranjekoek. De bouw verloopt
voorspoedig. Ondertussen pendelen de leden
van de DG Heerenveen voor kerkdiensten en
andere bijeenkomsten heen en weer tussen de
DG Tjalleberd en de Baptisten Gemeente in Heerenveen.

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
9 en 16 december
DG Aalsmeer: Zin-Inn cursus ‘Creatief met
advent’ door Astrid van Zelst.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer
20 december 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Geert Baan uit Rijssen.
Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
28 december
DG Harlingen: Meesterpreek door
burgemeester Sluiter

Orgel te koop
De DG Aardenburg beschikt sinds vorig
jaar over een nieuw orgel.
Het oude orgel (Schumacher 1976)
verkeert nog in goede staat, maar is
thans in opslag. Het orgel heeft
9 registers, 2 klavieren en pedaal. Een
eerder overeengekomen verkoop
ging niet door, daarom wordt het orgel
opnieuw aangeboden. Het kan dienen in
een kleiner kerkgebouw, als
oefeninstrument, of zelfs als huisorgel.
Een goede bestemming is belangrijker
dan de (top)prijs. Info bij Adriaan van de
Graaff: 0117 391 479 |
adriaanvandegraaff@planet.nl

DG Ouddorp: feestelijke winterfair

6 december 9.00 – 16.00 uur
Er zijn kramen met kerststukjes, met mooie tweedehands spullen, kleding in
allerlei maten, en nog veel meer. Niemand hoeft met een lege maag de markt
te verlaten, want er weer van alles: kibbeling, gerookte vis, patat, een lekker
kopje koffie en allerlei zoetigheden. Locatie: dg kerk, Dorpstienden 3, Ouddorp

DG Rottevalle-Witveen: mensenrechten-wandeling
10 december 19.00 uur, viering 19.45 uur
in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens wordt een Iona
avondviering gehouden, met eraan voorafgaand een wandeling in stilte, door
het dorp. Met lichtjes als ‘zachte krachten’ tegen alle onrecht en onderdrukking. Info: wgtiemersmaveenstra@gmail.com. Na afloop koffie/thee.
Locatie: (voor de) dg kerk, Haven 16, Rottevalle
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DG Drachten Ureterp: mensenrechten-concert

10 december 20.15 uur
Concert door gemengd koor Allégresse, onder leiding van Janneke Slagter, met
pianobegeleiding door Martijn Jager. Liederen uit de Mauthausen-cyclus met
muziek van Mikis Theodorakis, van Eric Clapton, John Lennon en Bernard
Gallagher. Een Zulu-traditional staat ook op het programma, met afwisselend ook
pianomuziek en poëzie. Organisatie: Amnesty International Drachten e.o. in het
kader van de herdenking van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.
Locatie: dg kerk, Zuiderbuurt 26, Drachten

DG Bokzijl: Lezing met muziek

12 december 20.15 uur
In het kader van het culturele programma ‘In ’t Lam ontmoet…’ een lezing met
(kerst)muziek. Musicologe Tine Nouwen zal verhalen rond het kerstfeest
combineren met kerstmuziek uit verschillende Europese landen, zoals het
gregoriaanse gezang Puer natus est, een Portugees wiegelied, een deel uit
Corelli’s Kerstconcert en een Wiegelied van Arvo Pärt. Het merendeel van de
liederen wordt gezongen door leden van de Cantorij van de Grote Kerk in
Blokzijl, onder leiding van Betty Lok. Het orgel wordt bespeeld door Corrie van
den Berg. Info www.doopsgezindblokzijl.nl, entree € 5,- per persoon.
Locatie: dg kerk, Breestraat 2, Blokzijl

agenda
10 en 11 januari 2015
MCC-ers in Nederland: Doug en Naomi
Enns willen doopsgezinde gemeenten in
Nederland bezoeken die geïnteresseerd
zijn in het werk van MCC in Syrië en
Libanon. Als uw gemeente belangstelling
heeft, neem dan z.s.m. contact op met
Bert Duhoux: 070 511 20 73 |
bert.duhoux@dgwereldwerk.nl

Vacature voor een
gemeentelid in de
Adviesraad voor
Geestelijke Zaken
De Adviesraad brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit aan de Broederschapsraad en aan de Broederschapsvergadering. Haar taak is o.m. het theologisch
onderbouwen van het geestelijk beleid.
De Adviesraad bestaat uit gemeenteleden
en tenminste vier dienstdoend predikanten.
Op dit moment is er een vacature ontstaan
voor een actief gemeentelid.

DGs Utrecht en Zeist: Mariamonologen

14 december 14.30 uur
Theaterconcert ‘De Mariamonologen’ door theatergroep De Kern, over
Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus. De Kern wil nieuwe,
moderne verhalen over haar vertellen en devote jeugd-herinneringen
koesteren of relativeren. In verhalen, gedichten en liedjes, geschreven en
gecomponeerd door Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege, Elise Mannah, Jan-Jaap
Jansen en Henk Doest. Maar ook wereldmuziek in vertaling. Regie: Jan-Jaap
Jansen. In het kader van het 375-jarig bestaan van de DG Utrecht.
Locatie: dg kerk, Oudegracht 270, Utrecht

Volgens het reglement van de ADS moet de
kandidaat (m/v): “tenminste enige jaren lid
zijn van een doopsgezinde gemeente, bij
voorkeur de cursus doperse theologie
gevolgd hebben of bereid zijn zulks te gaan
doen. Gebleken geschiktheid in beleidsmatig
denken en betrokken bij het geestelijke
beleid van de Sociëteit in landelijke of
regionale verbanden strekt tot aanbeveling”.

DG Wormerveer: kerstconcert

14 december 15.00 uur
Kerstconcert met vierstemmig Gospel- en Soulkoor ‘Soul Sound’. Het
Amsterdamse koor staat onder leiding
van Erwin Young, pianist is Rick
Piepers. Het Soul Sound Choir treedt
regelmatig op en heeft meegewerkt
aan diverse televisieproducties. Het
koor zingt originele eigen nummers en
bestaande nummers met een origineel
en eigen arrangement. De muziek
swingt en het enthousiasme spat er
van af. We maken er een echt Kerstconcert van met glühwein!
Info: www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl Toegang € 12,00 incl.
consumptie; vrienden van MSF € 10,00.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

De Adviesraad vergadert tweemaandelijks,
behalve in de zomermaanden,
van 10.30 – 14.00 uur in Amsterdam.
Een serieus geïnteresseerde kan altijd een
vergadering van de Adviesraad op proef
bijwonen. Lijkt het u interessant om mee te
denken, dan kunt u voor meer informatie
terecht bij de secretaris van de Adviesraad:
ds. Edwin de Jong, 0187-795014 |
mail@dsdejong.nl
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DGs Zaanstreek: moderne altaarstukken

21 december 10.00 uur
In het kader van het gemeentethema ‘Wat bezielt je’ toont beeldhouwster
Hanneke de Munck uit Amsterdam haar beeldenserie ‘Moderne altaarstukken
als bron van inspiratie’. Zij zal tijdens de dienst vertellen over haar bezieling: ‘Ik
werd in 2003 geïnspireerd door middeleeuwse altaarstukken in Oost-Slowakije.
Ruimtelijke constructies van schrijnwerkers, beeldhouwers en schilders, met
kleurrijke beelden en schilderijen. Onder de indruk van de rijkdom aan vorm en
expressie kreeg ik het sterke verlangen om altaarstukken te maken voor onze
eigen tijd, die mensen zouden raken.
Locatie: dg kerk, Lagedijk 34, Koog aan de Zaan

DG Damwoude: Ament Wandeling

29 december 13.30 - ca. 16.00 uur
De jaarlijks Ament Wandeling begint met een ontvangst door de DG
Damwoude in de vermaning. Rond 15.15u zijn we daar terug en volgt een
bemoediging door zr. A.H. Rekker-van der Werff. Daarna afsluiting en onthaal,
tot ca. 16.00 uur. Vrijwillige bijdrage; graag aanmelden i.v.m. de catering bij
Bertus de Haan: 058 280 1286 | bdehaan@hetnet.nl
Locatie: dg kerk, Doniaweg 34, Damwoude

VDG Haarlem: ‘Hope for a generation’

t/m 28 februari 2015
In Fotogalerie De Gang is de expositie ‘Hope for a generation’
van fotograaf Daniel Maissan te
zien. Hij wilde een reportage
maken over het thema van
Serious Request 2014: meisjes
en vrouwen die slachtoffer zijn
van seksueel geweld in
conflictgebieden. Dat was niet
makkelijk. ‘Het enige wat ik kan
doen is observeren, registreren
en delen wat ik heb vastgelegd.’
PAX, werkzaam in (post-)conflictgebieden, heeft het Daniel Maissan mogelijk
gemaakt voor deze reportage af te reizen naar Zuid-Soedan en Oeganda. In
Oeganda hielp ook War Child hem.
Info: www.fotogaleriedegang.nl; open tijdens winkelopeningstijden.
Locatie: Grote Houtstraat 43, Haarlem

agenda
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
18 april
Inspiratie 2015: vierjaarlijkse vrijzinnige
beraadsdag, met en door Vrijzinnigen
Nederland, VVP, Doopsgezinde
Broederschap, Remonstrantse Broederschap en Apostolisch Genootschap.
Thema: Connected. Over jezelf verbinden
en over verhalen. ‘s Ochtends cabaretière
Sara Kroos en emeritus hoogleraar
sociologie Christine Brinkgreve; ’s middags
workshops. Info: www.inspiratie2015.nl
Locatie: Jacobikerk, Jacobskerkhof 22,
Utrecht
19 april 14.00 - 20.00 uur
DG Bussum-Naarden: eeuwfeest.
Oud-predikanten en oud-leden worden
uitgenodigd mee te vieren! Met o.a. de
voorstelling ‘Doopsgezind, de musical’ van
Kees Posthumus en Juul Beerda.
Aanmelden op:
eeuwfeestdgbussumnaarden@gmail.com |
035 695 0237.
Locatie: dg kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

DG Feanwâlden: reünie

14 juni 2015
De gemeente viert komend jaar dat de eerste steen van het kerkgebouw werd
gelegd op 15 juni 1865 door ds. H. v. Calcar. Ter gelegenheid hiervan wordt een
reünie georganiseerd, voorafgegaan door een bijzondere viering. Alle (oud)
leden, –belangstellenden, -predikanten, lekeprekers, en degenen die in ons
kerkgebouw in het huwelijk zijn getreden, kunnen zich hiervoor opgeven bij de
Reüniecommissie, p/a br. Kees Haremaker: kees@haremaker.nl | 0511 464 816
| 06 5390 6756
Locatie: dg kerk, Zuiderweg 8, Veenwouden
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Oecumene / overig
Kerk en Vrede: discussie IS

De vredesorganisatie Kerk en Vrede heeft een pamflet gemaakt over de situatie
in Syrië en Irak, als bijdrage aan de discussie. Het pamflet staat ook centraal in
de door Kerk en Vrede voorgestelde Adventswake. Info: http://kerkenvrede.nl/
of Janneke Stegeman: 06 1039 8929 | jannekestegeman@kerkenvrede.nl

Religieuze leiders: verbod killer robots

Al meer dan zeventig religieuze leiders, vertegenwoordigers en groeperingen,
waaronder aartsbisschop Desmund Tutu, tekenden de interreligieuze verklaring
die regeringen oproept te komen tot een wereldwijd verbod op volledig
autonome wapens. De verklaring is een initiatief van de Nederlandse
vredesorganisatie PAX in samenwerking met Pax Christi International. Eerder
spraken ook vele wetenschappers en Nobelprijswinnaars zich uit voor een
verbod op deze wapens, ook wel killer robots genoemd.
Zie www.paxvoorvrede.nl

Enkhuizen: kersttheatertour

20 december tussen 16.00 – 18.30 uur
De kerken van Enkhuizen organiseren een kerstwandeling langs elf scenes van
het kerstevangelie door de mooie binnenstad van Enkhuizen. De kerken
organiseren dit samen met lokale koren, orkest, theatergezelschap, de
gemeente Enkhuizen, en de organisatie van het Lichtjesfeest dat later die avond
ook plaatsvindt. Groepen wandelaars kunnen onder leiding van een gids
starten aan de verrassende tocht tussen 16.00 en 18.30 uur in groepen van
ongeveer 20 personen. Iedereen is van harte welkom.
Opgave vooraf verplicht: www.kersttheatertour.nl

Mennorode Elspeet:
Kerst en Oud & Nieuw
Bij Mennorode viert u de
feestdagen in alle rust en in
een prachtige omgeving.
Sfeervol en te midden van bos
en hei. Er is een gastenpastor
aanwezig en er wordt geen
vuurwerk afgestoken op
31 december. Bovendien ontvangt u korting op de arrangementen, die kan
oplopen tot maar liefst 15%. Informeer naar de mogelijkheden.
- Kerst (20 - 27 december 2014)
Gastenleiding: Martin Maassen & Herman Klinkvis
- Oud & Nieuw: (27 december 2014 - 1 januari 2015)
Gastenleiding: Mw. Da. S.J. van Hoorn & Mw. M. Laane
Reserveren via info@mennorode.nl of 0577 498 111.
Mennorode ligt aan de Apeldoornseweg 185 in Elspeet. www.mennorode.nl

Oecumenelezing 2015

16 januari 15.00 – 18.00 uur
Prof. dr. Peter Schmidt uit België (Gent /
Leuven) verzorgt de Oecumenelezing
2015. Hij gaat in op het thema ‘Pelgrimage’
en benadert dat vanuit een onverwachte
hoek: vanuit de kunst. Ds. Karin van den
Broeke, lid van het Centraal Comité van de
Wereldraad van Kerken, geeft daarna een
reactie waarbij ze aangeeft welke
raakvlakken er zijn met de benadering die
zij bestuurlijk meemaakt. Ook de zaal kan
reageren. De ontmoeting wordt afgesloten
met een vesper o.l.v. Willem Blonk en
Marian Geurtsen. Zij sluiten aan bij het
thema ‘pelgrimage’. Daarna nieuwjaarsreceptie. Kosten € 10,-, te voldoen bij de
ingang van de kerk, studenten gratis.
Aanmelden vóór 9 januari 2015 bij
rvk@raadvankerken.nl
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof,
Utrecht.

Armoede-knooppunt

Een initiatiefgroep heeft een plan gemaakt
voor een armoede-knooppunt van de
kerken. Middels een brief zijn kerken
benaderd om zich aan te sluiten. Onder
meer Kerk in Actie, de Raad van Kerken en
de voormalige werkgroep de Arme Kant
van Nederland participeren in de
initiatiefgroep. Inmiddels hebben zich al
zeven kerkgenootschappen gemeld die
mee willen doen. Om het knooppunt van
de grond te tillen is per jaar € 25.000
nodig. Vanuit Rooms-katholieke en
protestantse kring is inmiddels € 17.000
toegezegd, en enkele kerken hebben
aangeboden voor het doel te collecteren.

Week van Gebed 2015

De Week van Gebed 2015, met als thema
‘Dorst?’, wordt op 14 januari om 19.30 uur
geopend in de Nossa Senhora de Fatima
Parochie in Amsterdam.
Info en materiaal: www.raadvankerken.nl
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