april Nº 08 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
Compassieprijs 2015 toegekend

De Compassieprijs 2015, bestaande uit een compassielamp en
€ 1.000,-, is toegekend aan het
jongerenteam Omalief in Leiden. Vanaf
mei 2014 brengen deze Turkse jongeren
wekelijks een bezoek aan een bewoner
van het Leidse verzorgingshuis Haagwijk.
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP) komen verschillende groepen in
onze samenleving elkaar nauwelijks nog
tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en
jong. Het SCP spreekt van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.’ Daarom is
de prijs toegekend aan een organisatie die verbinding legt tussen groepen in de
samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen.
Omalief legt deze verbinding in meerdere opzichten: tussen oud en jong én
tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur. De prijs werd uitgereikt op 18 april
tijdens Inspiratie 2015 in Utrecht.

Jaarthema: Schrijf mee!

In het seizoen 2015/2016 is het jaarthema van Doopsgezind Nederland:
Geroepen om te leven. Een ieder wordt uitgedaagd om in pen of toetsenbord te
klimmen en een persoonlijk stuk te schrijven bij dit thema. Daarbij wordt
specifiek gevraagd naar een ieders persoonlijke voeding, inspiratie, drijfveren
en ervaringen in het leven. Wanneer en waartoe weten wij ons geroepen? Waar
komt je (levens)kracht vandaan? Op basis van welke (geloofs)overtuigingen doe
je wat je doet? Waar haal je je inspiratie vandaan en uit welke bron/bronnen
put je daarbij?
Bijdragen kunnen worden gebruikt voor materiaal dat rondom het jaarthema
wordt gepubliceerd. Bijdragen mogen maximaal 500 woorden bedragen.
Inzenden voor 1 juni 2015 naar dn@doopsgezind.nl

Nacht van de vluchteling

14 op 15 mei 00.00 uur
6e editie van De Nacht van de Vluchteling, sponsorloop van Rotterdam
naar Den Haag. Doel is een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor
noodhulp aan vluchtelingen van het Syrische conflict. Doopsgezind
predikant Jannie Nijwening en Danijel Horvat lopen voor de tweede keer
mee en vormen het team ‘Liever een blaar onder je zool dan eelt op je ziel’.
U kunt hen sponsoren via: www.nachtvandevluchteling.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
20 april 19.30 uur
DoRe Meppel: solovoorstelling door
Thomas Borggrefe: De Bovenkamer, over
dementie. Entree gratis, collecte.
Info: www.doremeppel.webklik.nl
Locatie: DoRe kerk, Vledderstraat 20,
Meppel
21 en 22 april
LFDZ / dg Vrouwenwerk: conferentie in
Elspeet, met workshops, de jaarvergadering
en een optreden van Marijke Kots.
Info: www.lfdz.doopsgezind.nl |
info@lfdz.doopsgezind.nl
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg 185,
Elspeet
23 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma &
Religion, met Johan Roeland.
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl |
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105,
Amsterdam
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DoRe Hoorn: populisme

20 april 20.00 uur
Dr. Alfred van Wijk, oud-predikant van de DoRe gemeente Hoorn, spreekt over
het populisme in de Nederlandse politiek onder de titel: ‘Het
gelijk van het populisme. Andere tijden, andere normen?’.
Sinds Pim Fortuyn is de voorkeur van de Nederlandse kiezer
verschoven van de traditionele middenpartijen naar de
populistische partijen van zowel links als rechts. Houden deze
partijen in de toekomst een gevaar in voor onze democratie?
Vrijwillige bijdrage. Locatie: dg kerk, Grote Oost 43, Hoorn

DG Beemster-Oosthuizen: Die Blechtrommel

21 april 19.45 uur
N.a.v. het overlijden van de Duitse auteur Günther Grass, wordt de film Die
Blechtrommel (1979) vertoond, naar diens
gelijknamige roman. Oskar, de jongste zoon van een
Kasjoebisch gezin, krijgt voor zijn derde verjaardag een
blikken trommel. Hij besluit niet meer te groeien en
niet zo te worden als de volwassenen die hij om zich
heen ziet. Bij het afglijden van Duitsland naar het nazisme in de jaren 30 en 40,
blijft de kleine Oskar wild op zijn trom slaan…
Locatie: Schuilkerk Beemster, Middenweg 86, Middenbeemster

agenda
24 april 20.15 uur
DG Blokzijl: Franse chansons met Annemiek
van Bussel en Erik Raayman. Entree € 5,-,
reserveren: karin@karinklomp.nl
Locatie: Vermaning ’t Lam, Breestraat 2,
Blokzijl
Menno Koor Holland
Repetitiedagen 10.30 – 14.30 uur, incl.
lunchpauze
25 april: Apeldoorn, Paslaan 6, tel. 055
5214 560
Geïnteresseerden de hele dag welkom; om
15.00 uur presentatieconcertje.
Info: www.mennokoorholland.nl

Nieuwe leden

- DG Walcheren: op 15 maart trad
br. J. v.d. Heide toe als lid van de
gemeente.
- DG Heerenveen: op 28 maart trad
br. B. Veenstra op zijn belijdenis toe
als lid van de gemeente.
- DG Groningen: op Palmpasen,
29 maart, is tijdens een feestelijke
dienst op haar belijdenis gedoopt Jikke
Abbring.
- DG Den Haag: op Palmpasen,
29 maart, traden vier nieuwe leden toe
tot de gemeente, te weten Paul
Vreugdenhil, Richard Blad, Kim van
Wetten en Evert Pruis. Ook was er een
dankzegging voor het leven van
Josephine McGlinn en Hannah
Wesselink, beiden eind vorig jaar
geboren.
- DG Twente Zuid-Oost: op Paaszondag
6 april is toegetreden tot de gemeente
zr. Sandra Elisabeth Enser-Hus. Zij is
op haar belijdenis gedoopt.
- DG Bolsward: op 3 mei a.s. zullen
toetreden op belijdenis en gezegend
worden Anja Oostenveld en Ineke
Robijn-de Lange.

DG Den Haag: Paulus

21 april 20.00 uur
Kees Posthumus en Juul Beerda brengen hun muzikale theatervoorstelling
‘Paulus, in het oog van de storm’. Vanaf het moment dat hij het licht heeft
gezien en een stem heeft gehoord, verkondigt Paulus gepassioneerd en
onvermoeibaar de vrijheid voor ieder mens. Info: www.dgdenhaag.nl
Locatie: dg kerk, Paleisstraat 8, Den Haag

DG Den Helder: Laatste dienst

26 april 10.30 uur
Laatste dienst van de Driemaster Gemeente (Doopsgezinden, Vrijzinnige
Protestanten en Remonstranten). Gebrek aan menskracht heeft de gemeente
tot deze stap doen besluiten. De Driemaster Gemeente Zal verder gaan als
huiskamer gemeente.
Locatie: Kerkgracht 49, Den Helder

DG Haarlemmermeer: koffieconcert

26 april 11.30 – 12.30 uur
Pianist Frederic Voorn speelt werken van onder meer Mozart, Mendelssohn,
Chopin en Debussy. Voorn is ook componist en brengt iedere zaterdag op Radio
4 ‘Pianistenuur’. Toegang vrij; collecte. Voorafgaand aan het concert wordt een
schilderijententoonstelling geopend met werken van leerlingen van Dick Stolp.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

DG Zwolle: Anne Zernike

26 april 15.00 uur
Korneel Roosma-de Vries speelt haar solo-toneelvoorstelling ‘Anne Zernike, een
vrouw in het wondere ambt’. Anne Zernike (1887-1972) was zij de eerste
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vrouwelijke predikant die verbonden was aan een kerkelijke
gemeente in ons land. Vrijwillige bijdrage.
Locatie: dg kerk, Wolweverstraat 9, Zwolle

DG Amsterdam: Twan Huys

26 april 16.30 uur
Doperscafé met Twan Huys (1964), presentator van
spraakmakende programma’s als Nieuwsuur en NTR College
Tour. Hij schreef boeken over zijn jaren in de VS en zijn
zoektocht naar geluk en haalde de top in de Nederlandse
journalistiek door anderen aan het spreken te krijgen. Maar
wat gelooft hij zelf? Toegang vrij, bar open om 16.00 uur.
Gespreksleiding: Thijs Broer (Vrij Nederland).
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

DG Aalsmeer: At Polhuis

30 april 20.00 uur
ZinInn lezing door emeritus predikant At Polhuis: ‘Feestelijk geloven’. Over een
leven lang zoeken en geloof rond de feestdagen. Toegang € 5,- incl. koffie/thee.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Alsmeer

DG Leeuwarden: Anne Zernike

1 mei 19.30 uur
Korneel Roosma-de Vries speelt voor de laatste maal ‘Anne Zernike, een vrouw
in het wondere ambt’. Toegang gratis, collecte. Zie 26 april DG Zwolle, en:
www.dgleeuwarden.org
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

DoReVP Amersfoort: bijbelverhalen

31 mei 11.30 – 17.00 uur
Ontmoetingsdag voor ouders en kinderen over bijbelverhalen. Welke verhalen
kennen we nog, en wat doen we er mee? Ouders gaan in gesprek met Bas van
den Berg, lector identiteitsontwikkeling. Hij promoveerde op ‘Dialoog en
verbeelding’, over hoe kinderen zin en betekenis ontdekken in religieuze
verhalen wanneer ze daar op interactieve wijze mee in aanraking komen. Welke
speelruimte en stimulans kunnen ouders hun kinderen daarbij geven? Kinderen
volgen een eigen programma over het verhaal van Jona, o.l.v. Essemie van
Dunné. Zij geven aan het einde van de middag een presentatie. Het programma
is inclusief lunch en afsluitende borrel. Kosten: € 20 per gezin; € 10 per
volwassene; € 5 per kind. Tot 4 jaar gratis (er is kinderopvang).
Info en opgave: jonge.remonstranten@remonstranten.org
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Oecumene – overig
Raad van Kerken: brief vluchtelingen

De Raad van Kerken heeft een brief gestuurd naar minister Ard van der Steur en
staatssecretaris Klaas Dijkhoff, de nieuwe bewindslieden op het ministerie van
Veiligheid en Justitie. In de brief wordt gevraagd om een humaan vluchtelingen-

agenda
25 april 10.30 uur
Broederschapsvergadering
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30,
Amersfoort
25 april 10.00 – 16.00 uur
Kerk in Actie: Werelddag ‘Geloven in delen’.
Info: www.kerkinactie.nl/werelddag
Locatie: Zalencentrum, Stationsstraat 137,
Ermelo
25 april 13.45 – 16.45 uur; evt. rondleiding
11.00 – 13.15 uur
Volzinlezing: Abt Bernardus Peeters over
‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’.
Gratis entree. Rondleiding plus lunch
€ 23,50.
Aanmelden: www.volzin.nu/volzinlezing
Locatie: Trappistenabdij Koningshoeven,
Berkel-Enschot
26 april 14.00 uur
DG Gorredijk-Lippenhuizen: viering i.v.m.
het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw.
Locatie: dg kerk, Stationsweg 60, Gorredijk
26 april 15.00 uur
DG Wormerveer: Het Quatriola Ensemble
bestaande brengt muziek uit de Koude
Oorlog. Toegang € 12,00 incl. consumptie;
vrienden van MSF € 10,00;
www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer
26 april 15.00 uur
DG Surhuisterveen: Dopers Café met lezing
door Carel ter Linden over zijn boek Wat
doe ik hier in godsnaam? Opgave:
themcharry@hotmail.com | 0512 363 250
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25,
Surhuisterveen
26 april 15.30 uur
DG Heerenveen: barokconcert door La
Squadra.
Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen
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beleid, zodat vluchtelingen gericht aan hun toekomst kunnen werken.
Zie: www.raadvankerken.nl/pagina/3326/humaner_vreemdelingenbeleid

agenda

Samenleesbijbel

Verloting Kansrijk Suriname

Veel ouders en grootouders, binnen en buiten de kerk, willen graag met
kinderen de bijbel lezen. Maar ze weten niet welke verhalen geschikt zijn, of
hoe ze op een goede manier met kinderen over de tekst kunnen praten.
Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt.
Vanaf september ligt de bijbel in de winkel; een voorproefje is te vinden op
www.samenleesbijbel.nl

Doe mee aan de grote
voorjaarsverloting! Stuur een e-mail
aan secretarisks@gmail.com met
vermelding van het aantal loten, uw
naam en adres. De loten kosten
€ 1,- per stuk. Maak tegelijkertijd het
verschuldigde bedrag over aan
NL65 TRIO 0390 4619 89 t.n.v. Kansrijk
Suriname, Amsterdam. Met het geld
worden diverse projecten in Suriname
ondersteund. De zes prijswinnaars
ontvangen per e-mail bericht.
Info: www.kansrijksurimane.org

Mennorode: gratis seminar voor zorgverleners

13 mei 10.00 – 12.30 uur of 13.30 – 16.00 uur
Samen met Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, brengt
Mennorode een gratis seminar voor
zorgverleners, in het kader van de dag van de
verpleging 2015. Het thema is ‘Het morele
kompas’.
Hoe worden zorgverleners zich bewust van
hun eigen kompas? Wat is goede zorg?
Wanneer raak je verontwaardigd? Met o.m.
Hans van Dartel, ethicus en gepromoveerd
op de betekenis van ethiekbeleid voor
zorgorganisaties, en Margeet van der Cingel, over compassie als leidraad voor
goede zorg en hulpverlenerschap.
Info en opgave: www.mennorode.nl
Locatie: Mennorode conferentiecentrum, Apeldoornseweg 185, Elspeet

Fonds DG Zuid Limburg
Aanvragen tot 15 juni

De Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg wordt steeds kleiner, maar
bestaat nog steeds. De leden en vrienden besloten in 2010 het kerkgebouw
te verkopen. Een groot deel van de opbrengst daarvan werd in een fonds
ondergebracht. Uit de opbrengst van dat vermogen wordt ondersteuning
verleend aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar
instellingen en gemeenten. Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine,
korte projecten. Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van
meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen, niet
mogelijk. Voor 2015 is er een bedrag van € 11.000 beschikbaar.
Bij het bureau van de ADS kunt u tot 15 juni 2015 uw aanvraag voor een
gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het
bedrag van de gift en de naam van de gever - het fonds van de
Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg - te vermelden in uw periodieke
uitgave. De beheerders van het fonds zijn G. van Luijken-Groot,
S. R. Roosma, en R. Boer Iwema.

30 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma &
Religion, met Ruard Ganzevoort.
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl |
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
30 april, 21 mei, 11 juni en 2 juli 20.00 uur
DG Noordoostpolder: boekbespreking in
4 avonden over ‘GOD?’ van de Franse
schrijver, filosoof en godsdienstwetenschapper Frédéric Lenoir. Met op 30 april
da. G. Meijer, 21 mei da. M. Gaastra,
11 juni drs. R. van Warven, theoloog en
cultuurfilosoof, en 2 juli da. G. Meijer.
Entree gratis.
Locatie: dg kerk, Smeden 2a, Emmeloord
2 mei 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Gerard de Wit uit
Zwijndrecht. Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
7 mei 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma &
Religion, met Katja Tolstoya. Info en
aanmelden: seminarium@ads.nl | 020
6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
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