maart Nº 06 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
Seminarium: Masteropleiding
Opgave vóór 1 juni

Het doopsgezind seminarium en de Vrije
Universiteit presenteren een eenjarige
masteropleiding o.l.v. prof. dr. Fernando
Enns: Peace, Trauma and Religion.
Transform Violent Conflicts Towards
Reconciliation. Tijdens de opleiding
komen gezichtspunten vanuit
verschillende religies aan bod ten aanzien
van geweldsvraagstukken, vredesopbouw
en conflicttransformatie. De master kan
ook in 2 jaar part time worden gevolgd.
Info: www.vu.nl/trs | www.seminarium.doopsgezind.nl
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Laatste voorbereidingsbijeenkomst Wereldcongres

28 maart 14.00 uur
Laatste plenaire bijeenkomst voor deelnemers aan het Wereldcongres, met één
van de groepsreizen of op eigen gelegenheid. Met een update van de laatste
ontwikkelingen en het programma van het Wereldcongres. Ook wordt
stilgestaan bij ‘Shared convictions – what we believe together’, een verklaring
van de Mennonite World Conference over gemeenschappelijke standpunten/
opvattingen van doopsgezinden wereldwijd. Daarnaast komen de diverse
Mennonite stromingen binnen de VS aan bod, en onderwerpen en thema’s die
momenteel leven in de Verenigde Staten. Tot slot komen diegenen die een
groepsreizen doen, met hun eigen groep bij elkaar voor specifieke informatie
en voorbereiding. Aanmelden: wereldcongres@doopsgezind.nl
Locatie: DG Bussum-Naarden, Wladimirlaan 10, Bussum

Vacature

Vier samenwerkende Zaanse doopsgezinde gemeenten zoeken een

predikant (m/v) in een 80%-baan

voor een periode van één jaar, met verlengingsmogelijkheid
Zie voor verdere gegevens de websites:
● www.dgkrommenie.doopsgezind.nl
● www.dgwormerveer.doopsgezind.nl
● www.dgzaandam.doopsgezind.nl

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
elke werkdag beh. maandag 12.45 – ca.
13.10 uur
DG Walcheren: gratis lunchlezing. Info:
www.doopsgezindwalcheren.wordpress.com
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62,
Middelburg
22 maart 14.00 uur
DG Zeist: Houd de Tijd, de zoektocht van
Prediker; theaterstuk door ‘de 7evende
hemel’, vrijwillige bijdrage. Locatie: dg kerk,
Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist
24 maart 10.30 – 15.00 uur
Studiedag LFDZ: Moet of mag ik zorgen voor
mijn naaste? Kosten € 10,-;
Info: www.lfdz.doopsgezind.nl; aanmelden
bij Hermie Dorman-van Kerkvoorde,
0561 451 466 | henhdorman@gmail.com
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
24 maart 14.00 – 16.00 uur
DG Rotterdam: Leerhuis o.l.v. ds. Afke Maas:
‘Een bevrijd volk in de woestijn’.
Locatie: dg kerk, Noormolenwerf 1-3,
Rotterdam
24 maart 14.30 uur
DG Den Haag: WOII en de Haagse gemeente,
n.a.v. onderzoek Alle Hoekema. Locatie:
Kapel van Oldeslo, Maurits de Brauwweg 18,
Den Haag
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DG Aalsmeer: beurs

agenda

DG Amsterdam: Achmed Marcouch

25 maart 20.00 uur
DG Utrecht: Marcus Passie in het
Nederlands van Hans Boelee.
Toegang € 10,00. Reserveren:
info@doopsgezindutrecht.nl | 030 231 15 01
Locatie: dg kerk, Oudegracht 270, Utrecht

28 maart 10.30 – 15.00 uur
De opbrengst van de kleding- en speelgoedbeurs is bestemd voor de aanschaf
van kleding in een kindertehuis in Congo, zie www.kinkole.com
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

29 maart 16.00 uur

Doperscafé: Na de aanslagen in Parijs riep Ahmed
Marcouch, Tweede Kamerlid voor de PvdA, moslims in
Nederland op de terreur te veroordelen en hun geloof
niet te laten gijzelen. Marcouch stond zelf als jongen op
het punt als jihadist naar Afghanistan te vertrekken om
zich bij de Moedjehedien aan te sluiten.
Info: www.doperscafe.nl
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

DG Ouddorp: schildercursus
31 maart start

De beginnerscursus resultaatgericht schilderen heeft vijf
afleveringen; de opbrengst gaat naar een goed doel. Er
wordt lesgegeven door een ervaren en bevoegde docent in
kleine groepen.
De kosten zijn € 55,-, incl.materiaal, waarvan minimaal
€ 25,- naar het goede doel gaat.
Opgeven bij Cees van Koppen: vogelmeet1@gmail.com
Locatie: dg kerk, Dorpstienden, Ouddorp

DG Zeist: concert

1 april 20.00 uur
Concert voor de Stille Week met sopraan Hanne van de Vrie, Liselot Schiphorst,
alt, en Ernst Paul Fuchs, piano. Toegang vrij, vrijwillige bijdrage.
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29-A, Zeist

DG Veenwouden: bijzondere viering

3 april 20.00 uur
Op Goede Vrijdag wordt traditiegetrouw door de 20+ groep een viering
georganiseerd. Op hun eigen wijze beelden de jongeren het lijden en sterven
van Jezus uit. Met dit jaar o.a. muzikale medewerking door Wiebe Joostema,
Minke Anna Hoekstra en Fiona v.d. Marel.
Locatie: dg kerk, Zuiderweg 8, Veenwouden

Dopersduin: doperse religiositeit

8 april 17.30 uur
Bijzondere themabijeenkomst, voorbereid door de drie doopsgezinde
theologen Tjalling Kindt, Wieteke van der Molen en Bart Santema. Thema:
‘Pasen. En dan?’ Wat zijn vandaag de religieuze prikkels, die de doperse
gemeenschap onderscheidend houden? Hoe verder met de thema’s die
eeuwenlang de dopersen hebben geïnspireerd, waardoor ze o.a. in
maatschappelijk opzicht vruchtbaar zijn geweest? Voor een eenvoudige
maaltijd wordt gezorgd (vrijwillige bijdrage). Opgave vóór 1 april via uw eigen

26 maart 20.00 uur
DG Wormerveer: Bijbel in Gewone Taal,
lezing door mw. Linger van het NBG.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer
27 maart 14.00 – 16.30 uur
Seminarium: open huis met als thema
‘Religie en geweld(loosheid)’.
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
27 maart 19.30 uur
DG Haarlemmermeer: sacred dance o.l.v.
Alijd Rijsenbrij; danservaring niet nodig.
Kosten € 5,- incl. koffie/thee.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp
27-29 maart
GDB retraite: (40-dagen tijd) voor vrouwen.
Thema: ‘Opstandig: lef om verder te leven’;
Informatie en aanmelding: Marije
Koettnitz-Worst, 0597 856220 |
06 1501 2674 | marijeworst@yahoo.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem,
Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult
28 maart 10.30 – 15.00 uur
Studiedag LFDZ: Moet of mag ik zorgen
voor mijn naaste? Kosten € 10,-; info:
www.lfdz.doopsgezind.nl; aanmelden bij
Nettij Docter-de Vries, 023 5373 810 |
j.docterdevries@wxs.nl
Frankestraat 24, Haarlem
28 maart 17.30 – 29 maart 13.00 uur
Regioweekend voor jongeren (12-18 jr) in
Utrecht. Kosten € 7,50; opgeven tot
uiterlijk drie dagen van te voren bij Wiebe
Dijkstra, wiebe@dijkstra.dk | 06-12886727
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doopsgezinde gemeente (mits in de Ring Noord-Holland-Noord) of bij
Dopersduin: info@dopersduin.nl | 072-5091274.
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

Inspiratiedag 2015: 15 workshops

18 april 10.00 – 16.30 uur
Tijdens de Inspiratiedag 2015 worden maar liefst 15 workshops gehouden. Een
daarvan is ‘Ons levensverhaal’,
o.l.v. Frits de Lange. Hij zegt: ‘Het
leven is als een pelgrimage, op
weg naar onszelf. Niet naar God
of naar de eeuwigheid. Je bent
veel meer bezig met het
ontdekken van jezelf. Dat lukt
eigenlijk nooit, want het leven verandert mensen. Net als voor pelgrims die
wandelen naar Santiago de Compostela, geldt dat niet het aankomen het doel
is, maar de intense ervaringen die je onderweg opdoet.’
Opgeven: www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015
Locatie: Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, Utrecht

DG Haarlemmermeer: orgel en organist

17 mei 10.00 uur

Op 15 maart jl. vierde de gemeente het 100-jarig
bestaan van het Flentrop-Verschueren-orgel, en
op 17 mei neemt organist br. (prof. dr.) Simon
Groenveld afscheid, na 12 jaar te hebben
gespeeld in Amsterdam en 42 jaar in Hoofddorp.
Om 10.00 uur is er een viering met receptie.
De gemeente is op zoek naar een opvolger.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

DG Berlikum: viering orgelrestauratie

22 mei 13.00 – 17.00 uur en 19.30 – 22.00 uur
Enkele maanden geleden is het Van Dam orgel uit 1916 van de DG Berltsum
(Berlikum) na volledige restauratie opgeleverd.
De firma Bakker & Timmenga heeft onder
supervisie van organist en orgeladviseur Theo
Jellema uitstekend werk verricht, het resultaat is
subliem. U mag daarvan getuige zijn op 22 mei.
In de middag kan op ieder vol uur iedere
bekwame organist maximaal 15 minuten het
orgel bespelen. Aanmelding vooraf. In de avond
wordt de restauratie toegelicht, waarna Theo Jellema een vrije improvisatie
uitvoert. Vervolgens nazit met een hapje en drankje. Naast de festiviteiten
rondom het Van Dam orgel kunt u ook een uitgebreide collectie Doperse
Gezangenbundels bewonderen, samengesteld door br. Onijdes Sijtsma.
Opgave bij Tjeerd Lont, vaste organist van de DG Berlikum: tjlont7@hetnet.nl |
0518 461 835.
Locatie: dg kerk, Vermaningsstraat 3, Berlikum

agenda
28 maart 17.30 – 29 maart 13.00 uur
Regioweekend voor jongeren (12-18 jr) in
Groningen/Drenthe. Kosten € 7,50;
opgeven tot uiterlijk drie dagen van te
voren bij Yvette Krol: yvettekrol@hotmail.com
| 06-14111847
29 maart 15.00 uur
DG Wormerveer: paasconcert door
strijkkwartet Het Pergo Ensemble.
Toegang € 12,00 incl. consumptie;
vrienden van MSF € 10,00. Info:
www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer
nacht van 4-5 april, ontbijt om 8.15 uur
DG Alkmaar: Doperse Paaswake ‘van
donker naar licht’ met jongeren die naar
het Doopsgezind Wereldcongres reizen.
Informatie en opgave:
paaswakealkmaar@gmail.com
Locatie: dg kerk, Koningsweg 12, Alkmaar
Menno Koor Holland
Repetitiedagen 10.30 – 14.30 uur, incl.
lunchpauze
- 4 april: Hoofddorp, Hoofdweg 691
- 25 april: Apeldoorn, Paslaan 6,
tel. 055 5214 560
Geïnteresseerden de hele dag welkom; om
15.00 uur presentatieconcertje.
Info: www.mennokoorholland.nl
4 april 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Margreet Prinsen uit
Meppel. Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
9 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma
Religion door Eddy van der Borght.
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl |
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105,
Amsterdam
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agenda

VDG Haarlem: Jansje in Nepal
t/m 23 mei

Expositie in De Gang: ‘Jansje in Nepal’ van de
fotografen Lukas Göbel en Theo Captein. Het
afgelopen jaar brachten directeur Claudia
Stefanutto en styliste Linda Dijkslag van De
wereld van Jansje twee bezoeken aan Nepal. Dit
om een eigen Fair Design productieproces op te
zetten. In september vergezelden de
fotografen-filmmakers Lukas Göbel en Theo Captein hen. Het resultaat: een
verhelderend, kleurrijk, eerlijk en soms ontroerend portret van de geboorte
van een schitterend voorbeeld van Fair Design. Zie www.fotogaleriedegang.nl
en www.jansje.nl. Open tijdens winkelopeningstijden.
Locatie: dg kerk, Grote Houtstraat 43, Haarlem

Oecumene – overig
Volzinlezing: gastvrijheid

25 april 13.45 – 16.45 uur; evt. rondleiding 11.00 – 13.15 uur
Abt Bernardus Peeters houdt de tiende Volzin-lezing
onder de titel ‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’.
Predikant Hinne Wagenaar en leiderschapstrainer Farida
Farhadpour reageren op de lezing. Presentator is
voormalig Amsterdams stadspredikant Abeltje
Hoogenkamp, muzikale omlijsting door Rogier Pelgrim.
Gratis entree. Als u mee wilt doen aan de rondleiding,
plus lunch, zijn de kosten € 23,50.
Aanmelden tot 1 april: www.volzin.nu/volzinlezing
Locatie: Trappistenabdij Koningshoeven, Berkel-Enschot

NCRV Schepper & Co: verzetsheldin

		

21 maart 17.10 uur, NPO 2
Jacobine Geel interviewt schrijver Paul van Tongeren over het unieke verhaal
van zijn tante Jacoba van Tongeren. Paul van Tongeren ontdekte in de
spelonken van het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) haar memoires. Aan de hand daarvan schreef hij haar biografie.

MasterPeaceWalk in Kenia

Van 12 tot 20 november organiseert MasterPeace een MasterPeaceWalk:
100 kilometer wandelen door het prachtige Maasai-land in Kenia, onder leiding
van elder Ezekiel Ole Katato.
Deel deze onvergetelijke
ervaring midden in de natuur
samen met unieke mensen van
verschillende achtergronden,
en keer terug met nieuwe
inzichten die van waarde zullen
zijn op zowel persoonlijk als
professioneel vlak.

11 april 10.00 – 14.00 uur
Contactdag Werkgroep Muziek in de Kerk
voor organisten, cantors, voorgangers en
graag zingende gemeenteleden.
Aanmelden tot 31 maart:
berendmaring@gmail.com | 06 1044 4005
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18,
Leeuwarden
11 april 10.30 – 14.00 uur
Doopsgezinde Zending: workshop ‘Bidden,
zingen en horen: een viering voorbereiden,
hoe doe je dat?’ en ALV. Agenda en
stukken, informatie en opgave bij
secretaris Gerda Tenkink,
info@doopsgezindezending.nl |
06 12810245 |
www.doopsgezindezending.nl
Locatie: doopsgezinde kerk, Wladimirlaan
10, Bussum
16 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma
Religion door Christiane Karrer.
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl |
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105,
Amsterdam
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

Kosten € 1.850,-; info: www.masterpeace.nl/masterpeacewalk
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