januari Nº 01 2015
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

Aanslag Parijs

De broederschapsraad (bestuur) van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is
geschokt door de aanslag in Parijs op de redactie van het satirisch tijdschrift
Charlie Hebdo. De aanslag in Parijs is een grove schending van alles wat ons
dierbaar is. Moorden omdat een ander iets zegt, schrijft of tekent wat jou niet
welgevallig is, kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden.
Geweld lost nooit iets op maar geeft altijd aanleiding tot meer geweld. Geweld
kan het geweten niet dwingen. Doopsgezinden staan voor het recht op
persoonlijke geloofs- en gewetensvrijheid, respect voor de ander en haar of
zijn overtuigingen, geweldloosheid en de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid
van geloof en geweten betekent ook de ander daarin met respect vrij laten.
Laten we bidden dat eens de dag zal komen dat Moslim, Christen, Jood,
Humanist, Boeddhist, Hindoe en alle anderen in vrede kunnen samenleven.
Namens de broederschapsraad,
Henk Stenvers, algemeen secretaris

DG Walcheren: lunchlezing

elke werkdag beh. maandag 12.45 – ca. 13.10 uur
De Doopsgezinde Gemeente Walcheren presenteert de Lunchlezing Gratis
Water. Ben je enthousiast over een boek of een artikel? Kom dan 20 minuten
voorlezen tijdens de Lunchlezing. Of kom luisteren naar wat anderen voorlezen.
Neem je lunchboterhammen mee; je krijgt gratis water.
Info: www.doopsgezindwalcheren.wordpress.com
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg

VDG Blokzijl: ’t Lam Ontmoet

- 16 januari 20.15 uur: Film The Secret Life of Words. Een ingenieus, spannend
verhaal dat blootlegt dat juist woorden geheimen kunnen hebben. Met Sarah
Polley en Tim Robbins.
- 6 februari 20.15 uur: Enoch Arden: melodrama voor verteller & piano, op
basis van het gelijknamige gedicht van Alfred Lord Tennyson uit 1864 over
gewone mensen in een Engels havenstadje. Richard Strauss componeerde later
muziek bij het gedicht. Uitvoerenden: Steven Faber (piano) en Janpieter
Boudens (verteller). Beide avonden: entree € 5,-;
reserveren: karin@karinklomp.nl. Info: www.doopsgezindblokzijl.nl
Locatie: dg kerk, Breestraat 2, Blokzijl

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
12-14 januari
Als onderdeel van het aanbod
‘permanente educatie’ biedt het
doopsgezind seminarium de cursus
‘Geestelijk leiderschap’ aan.
Info: www.seminarium.doopsgezind.nl
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg
185, Elspeet
18-25 januari, opening 14 januari 19.30 uur
De Week van Gebed 2015, met als thema
‘Dorst?’, wordt geopend in de Nossa
Senhora de Fatima Parochie in
Amsterdam. De video-opname zal te zien
zijn op YouTube.
Info en materiaal: www.raadvankerken.nl
16 januari 17.00 uur – 18 januari 15.00 uur
Leeftocht: Stembevrijding met Annemarie
Kat ‘Zing je eigen wijze weg’. Hoe klinkt
jouw lied en wat mag gehoord worden?
Zangervaring is niet nodig.
Info: www.leeftocht.nl; opgave bij
Dopersduin: 072 509 1274|
info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl
16 januari 15.00 – 18.00 uur
Oecumenelezing door prof. dr. Peter
Schmidt uit België over het thema
‘Pelgrimage’, benaderd vanuit de kunst.
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DG Wormerveer: barokconcert

18 januari 15.00 uur
De Zaanse sopraan Elise Keep en organist Paul Waerts brengen meesters uit de
vroege Duitse, Engelse en Italiaanse barok, van Sweelinck, Scheidt, Purcell,
Dowland, Monteverdi, Buxtehude en Cavalli. Toegang € 12,00 incl. consumptie.
Vrienden van MSF: € 10,00. Info: www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

DG Rotterdam: Ringdag

25 januari
De DG Rotterdam ontvangt de doopsgezinde gemeenten uit de Ring Zuidwest
Nederland. Met ’s middags keuze uit zes workshops: dans, werken met
aluminiumfolie, stadswandeling, hout, doopsgezinde ondernemerslust, en muziek.
Locatie: dg kerk, Noordmolenwerf 3, Rotterdam

DG Rottevalle-Witveen: Iona avondvieringen

28 januari en 25 februari 19.30 uur
Een Iona-avondgebed is een korte oecumenische viering met ruimte voor stilte,
bezinning en verbinding. Er worden liederen gezongen uit o.a. de Iona-traditie,
die in het kwartier voor aanvang met elkaar worden geoefend. Na de viering
gelegenheid voor ontmoeting. Voorganger is ds. W. Tiemersma-Veenstra
Locatie: dg kerk, Haven 16, Rottevalle

Leeftocht: beginnen met stilte

29 januari – 2 februari
Odile Oort en Veronique Asselman verzorgen een vijfdaagse
retraite met drie dagen stilte, gecombineerd met verschillende
vormen van meditatie. Elke dag is er ruimte voor persoonlijke
begeleiding. Info: www.leeftocht.nl. Kosten: € 350,- p.p. (2pk)
volpension.
Opgave bij Dopersduin | 072-5091274 | info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

agenda
Met een respons door ds. Karin van den
Broeke, lid van het Centraal Comité van de
Wereldraad van Kerken. Aansluitend vesper
en receptie. Kosten € 10,-, te voldoen bij de
ingang van de kerk, studenten gratis.
Aanmelden bij rvk@raadvankerken.nl
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht
20 januari 19.45 uur
DG Beemster-Oosthuizen: Filmavond met
‘Jimmy’ over een tiener met een verstandelijke handicap die dingen waarneemt die
niemand anders ziet. Info:
corrielaros@hotmail.com | 0227 570 596;
entree: € 6,50 (incl. consumptie).
Locatie: dg kerk, Middenweg 86,
Noordbeemster
30 januari 17.00 uur – 1 februari 15.00 uur
Leeftocht: Zingen in de duinen. Een groep
willekeurige mensen uit heel Nederland
wordt omgevormd tot een geïnspireerd
koor in een fijne en goede harmonie, o.l.v.
dirigent/pianist Jan-Maarten Koeman.
Info: www.leeftocht.nl; opgave bij Dopersduin: 072 509 1274| info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl

DG Utrecht: intrededienst

Bijbels voor Suriname

1 februari 14.30 uur
Intrede van ds. Carolien Cornelissen. Zij treedt in dienst van de gemeente naast
ds. Anneke van der Zijpp.
Locatie: dg kerk, Oudegracht 270, Utrecht

Voor ons zendingswerk in Suriname zijn
wij op zoek naar gebruikte Nederlandse
bijbels en kinderbijbels.
Verder zijn we ook blij met oude
afleveringen van het zondagsschooltijdschrift De Kandelaar voor ons
jeugdwerk. Sturen van materiaal kan via
een Surinaamse winkel: daar betaalt u
niet het gewicht maar de maat van de
doos. Info: Jolan Gaaikema, 06 3724
3046 | jolangaaikema@gmail.com

Menno Koor Holland

Repetitiedagen, steeds van 10.30 uur – 14.30 uur, incl. lunchpauze
- 7 februari: Aalsmeer, Zijdstraat 55, tel. 0297 326 527
- 7 maart: Bolsward, Skilwijk 29
- 4 april: locatie wordt nog bekendgemaakt		
- 25 april: Apeldoorn, Paslaan 6, tel. 055 5214 560
Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om te kijken/luisteren. Om 15.00 is er
een kort presentatieconcertje.
Info: www.mennokoorholland.nl
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DG Veenwouden: Nico ter Linden

agenda

15 februari 14.30 uur
Emeritus-predikant Nico ter Linden geeft een lezing over ‘Anno 2015 - Wie is de
God die in de bijbel wordt genoemd en wat is de zeggingskracht van de aloude
bijbelverhalen?’ Hij stond als predikant in Stompetoren, Alkmaar, Nijmegen en
in de Westerkerk te Amsterdam. Als auteur is Nico ter Linden bekend door de
serie Het Verhaal Gaat, waarin hij op eigen wijze de bijbel her-vertelt. Ook was
hij columnist van dagblad Trouw. Gratis entree, collecte.
Opgave: Jetze Dijkstra, 0511 476 528 | familiedijkstra@hetnet.nl
Locatie: dg kerk, Sûderwei 8, Veenwouden

95 jaar AKC

In 2015 bestaat de AKC 95 jaar.
Dit willen we graag vieren
met een (oud)leiding-reünie op

9 oktober 2015

Wil je er zeker van zijn dat je geen
informatie mist?
Mail naar:
oudleidingreunie@akckampen.nl
en we houden je
per e-mail op de hoogte

Benefietdiner voor jongeren naar MWC

28 februari 19.00 uur

Fusionfood en prachtige muziek. Hamburgers,
maïskolven en jalapeño’s. Britney Spears, Matt
Andersen en Bruce Springsteen. Voor maar €
25,- krijgt u een onvergetelijke avond, in de vorm
van een benefietdiner in Amerikaanse sferen.
Meer dan 40 jongeren tussen de 16 en 30 gaan
deze zomer naar het Doopsgezind Wereldcongres
in Pennsylvania, VS. Daarvoor is veel geld nodig. Draag uw steentje bij, en neem
zoveel mogelijk mensen mee!
Opgave: benefietdinerwereldcongres@gmail.com
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

Leeftocht: Weg van de Tora II

13 maart 17.00 uur - 14 maart 16.00 uur
Leeftochtcursus Weg van de Tora, 2e aflevering. In deze
cursus wordt gewerkt met deel 2 van vijf bundels met
artikelen van Dodo van Uden die eerder in het Algemeen
Doopsgezind Weekblad zijn verschenen, en die geschikt
gemaakt zijn voor gebruik in een groep of om individueel
over na te denken. Begeleiding door drs. Ruth
Hoogewoud-Verschoor, doopsgezind emeritus predikant,
docent in leerhuisgroepen en docent moderne joodse
geschiedenis, en door drs. Afke Maas-Smilde,
doopsgezind predikant in de gemeente Bussum-Naarden. Ook geeft zij les in leerhuizen en is bezig met het
schrijven van studiemateriaal. Kosten: € 124,-- p.p.
(2-pk); € 139,-- p.p. (1-pk), volpension.
Info en opgave: Fredeshiem | 0521 53 51 00 | info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-de Bult

Oecumene / overig
Schepper & Co TV op zaterdagmiddag

10 januari 17.10 uur NPO 2, 1 aflevering
Het levensbeschouwelijke NCRV-programma Schepper & Co wordt vanaf nu
wekelijks op zaterdag uitgezonden om 17.10 uur op NPO 2. In de eerste
uitzending is PvdA-senator Adri Duivesteijn te gast.
e

6-8 februari
GDB retraite: voor vrouwen, mannen en
(echt)paren. Thema: ‘Op reis met de kleine
prins’, leiding: ds. Marion Bruggen
(Groningen), drs. Marjan Kip, pastoraal
werker (Almere), ds. Christine Schlette (de
Knipe). Maximaal 25 deelnemers, prijs
€ 180 tot € 200 p.p. (1 p.k.) of € 160 tot
€ 180 p.p (2 p.k.). Informatie en
aanmelding: Marije Koettnitz-Worst,
0597 856220 | 06 1501 2674 |
marijeworst@yahoo.nl
Als de prijs een probleem is kunt u een
beroep doen op het Steunfonds van de
Doopsgezinde Retraites, via Marije
Koettnitz-Worst.
Locatie: Buitengoed Fredeshiem,
Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult
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
t/m 28 februari 2015
VDG Haarlem: fototentoonstelling ‘Hope
for a generation’ van Daniel Maissan. Het
is een reportage over het thema van
Serious Request 2014: meisjes en vrouwen
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Vrijzinnigheid in nieuw perspectief

31 januari 11.00 uur
Een nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid staat centraal bij de presentatie
van het essay Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker. Auteurs
zijn Hans le Grand en Tina Geels. Prof. dr. Manuela Kalsky verzorgt de inleiding
van de bijeenkomst. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor bestuurders en
programmacommissies van deze gemeenten. Kosten: € 15,-, te voldoen bij de
ingang, incl. het essay en lunch.
Opgave bij: hanslegrand@hotmail.com | cm.geels@planet.nl
Locatie: Vrijzinnig Bennekom, Emmalaan 1, Bennekom

Nassar en The Stones Cry Out

7 februari 14.00 – 17.00, aansluitend borrel
Daoud Nassar komt naar Nederland op uitnodiging van Kerk in Actie. Hij is
medeoprichter van Tent of Nations, een Palestijns christelijk vredesinitiatief op
een boerenbedrijf bij Betlehem op de door Israël bezette Westelijke
Jordaanoever. Tijdens de middag, georganiseerd door Vrienden van Sabeel NL
en Kairos Palestina NL, wordt de film The Stones Cry Out vertoond, over de
positie van de Palestijnse christenen en kerken. Bezoekers die toezeggen de
film in hun eigen gemeente, geloofsgemeenschap of kring te zullen vertonen,
krijgen de DVD met Nederlandse ondertiteling gratis mee.
Info: www.thestonescryoutmovie.com. Entree € 10,- ter plaatse te voldoen;
aanmelding: www.vriendenvansabeelnederland.nl/?page_id=8
Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten

OJEC: ontmoeting of isolement?

9 februari 10.00 - 17.00 uur
Conferentie over het einde of nieuw begin van de interreligieuze dialoog,
georganiseerd door Sja’ar, de denktank van het OJEC (Overlegorgaan van Joden
en Christenen). Wat is de taak van de interreligieuze dialoog, gelet op de vele
brandhaarden in de wereld en het effect daarvan op de verhoudingen in
Nederland? Met prof. Dr. Joep de Hart, hoogleraar vernieuwend christendom
aan de Protestantse Theologische Universiteit; dr. Mohamed Ajouaou, docent
Islam aan de Vrije Universiteit en hoofd Geestelijke Verzorging bij het
Ministerie van Justitie; Tamarah Benima, rabbijn, publicist en oud
hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. In de middag workshops.
Aanmelden: info@ojec.org; kosten € 25, over te maken op
NL10 INGB 0005289250, t.n.v. Stichting OJEC, Enschede, o.v.v.
‘Conferentie 09.02.2015’.
Locatie: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam

agenda

die slachtoffer zijn van seksueel geweld in
conflictgebieden.
Info: www.fotogaleriedegang.nl; open
tijdens winkelopeningstijden.
Locatie: Grote Houtstraat 43, Haarlem
27-29 maart
GDB retraite: (40-dagen tijd) voor
vrouwen. Thema: ‘Opstandig: lef om
verder te leven’; leiding: ds. Iris
Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp), ds.
Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht),
ds. Wilma Tiemersma-Veenstra (Franeker).
Maximaal 25 deelnemers, prijs € 180 tot
€ 200 p.p. (1 p.k.).
Informatie en aanmelding: Marije
Koettnitz-Worst, 0597 856220 |
06 1501 2674 | marijeworst@yahoo.nl
Als de prijs een probleem is kunt u een
beroep doen op het Steunfonds van de
Doopsgezinde Retraites, via Marije
Koettnitz-Worst.
Locatie: Buitengoed Fredeshiem,
Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult

Handtekeningen
voor PAX
PAX is een burgerinitiatief gestart om
een verbod op kernwapens op de
politieke agenda te krijgen.
Nieuw is ‘The Battle’, bedoeld om zoveel
mogelijk handtekeningen in te zamelen.
Deelnemers hebben
tot 2 maart 2015
de tijd om online en op straat
handtekeningen op te halen op een
creatieve manier. De winnaar reist in
augustus 2015 met PAX naar Japan,
zeventig jaar na de eerste aanvallen
met kernwapens op
Hiroshima en Nagasaki.
Opgave: www.paxvoorvrede.nl

Joods-christelijk erfgoed

Museum Catharijneconvent en het Joods Historisch Museum hebben een
ruimhartige particuliere schenking en een legaat toegezegd gekregen door een
vermogend Nederlands echtpaar. De twee fondsen hebben tot doel de
verbreiding van kennis van het joods-christelijk erfgoed in de vorm van
presentatie en educatie. De verwachting is dat dit zal leiden tot een
intensievere samenwerking tussen de musea.

4

