mei Nº 10 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
Doopsgezind WereldWerkdag

30 mei 10.00-16.00 uur
Een uitgebreid programma, informatiestands, films, workshops en voordracht
over het werk en projecten van de organisaties die in DG Wereldwerk
samenwerken.
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

DG Krommenie: Piketty

4 juni 18.00 uur maaltijd, ca. 19.00 uur inleiding
Bijeenkomst rond het thema ‘economie’, aan de hand van het
spraakmakende boek van de Franse econoom Thomas Piketty:
‘Kapitaal in de 21ste Eeuw’. Daarin wordt beschreven hoe de
rijken rijker worden en de armen armer. Hoe werkt dat, en wat
vinden wij daarvan? De avond begint om 18.00 uur met een
warme maaltijd in de gastvrije behuizing van de familie
Kuijpers. Aansluitend zal Pieter Hartevelt het onderwerp inleiden. Opgave bij
Ron Kuijpers: rjkuijpers@hotmail.com
Locatie: Fam. Kuijpers, J.H. Dunantstraat 7, Krommenie

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

Aardbeving in Nepal

Doopsgezind WereldWerk stelt haar
bankrekening open voor hulp aan de
slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
Mennonite Central Committee (MCC),
onze zusterorganisatie in Noord
Amerika, heeft medewerkers ter plaatse
die vanuit hun kantoor samen met
lokale organisaties zich in eerste
instantie richten op afgelegen gebieden
met voedsel en onderdak.
U kunt uw giften storten op bankrekening NL27 TRIO 078 6880 333 t.n.v.
doopsgezind WereldWerk te Deventer
onder vermelding van “Nepal”

Mennokoor: afsluitend weekend

5 juni 15.00 uur – 7 juni ca. 19.30 uur
Het Menno Koor Holland sluit het seizoen af met een feestelijk weekend op
Fredeshiem. Vanaf vrijdagmiddag 5 juni is de ontvangst, waarna op zaterdag 6
juni een normale repetitiedag plaatsvindt (aanvang 10.30u). Alleen is er op die
dag geen presentatieconcertje. Op zondag 7 juni geeft het koor om 16.00 uur
ter afsluiting van het seizoen een concert in de grote zaal van Fredeshiem. Na
het diner is het weekend afgelopen. In de maanden juli en augustus zijn er
geen repetities. De eerste repetitiedag in het nieuwe seizoen zal zijn op
5 september in de vernieuwde vermaning van Heerenveen (10.30 - 15.30 uur,
inclusief lunch en presentatie of mini-concert).
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-de Bult

DG Surhuisterveen: hagepreek

14 juni 10.00 uur
Traditiegetrouw wordt op het Witveen de jaarlijkse Hagepreek gehouden. Deze
openluchtdienst vindt plaats op de plek waar ooit de vermaning van Witveen
heeft gestaan. De dienst heeft als thema: Heb het LEF eens! en staat o.l.v. da.
W.Tiemersma-Veenstra. De dienst heeft een ander karakter, ademt een andere

mei - september
DoRe Hoorn: bijbelse tuin open - van mei
t/m augustus op de laatste vrijdag van de
maand van 13.30-16.30 uur (29 mei, 26
juni, 31 juli en 28 augustus); - tijdens de
woensdagavondconcerten van de
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sfeer dan een reguliere kerkdienst tussen
vier muren. Mensen nemen hun stoeltjes
mee (en een dekentje als het fris is) en
zoeken een plekje op het grasveld tussen
de bomen. Vaak komen niet alleen de
vaste kerkgangers, maar ook mensen van
buitenaf. Hier geen (kerk)drempels die
hen tegenhouden, maar vrije ruimte! Bij
slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk in Surhuisterveen aan de
Gedempte Vaart.
Locatie: Witveen, Fermanje Pôle, vanuit Rottevalle richting De Leyen

Oecumene – overig
PThU start interactieve bijbelblog

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) start met de interactieve
bijbelblog ‘Vraag het een bijbelwetenschapper’. Diverse docenten
bijbelwetenschappen gaan op de website in op allerlei vragen die leven bij een
breed publiek. Bijvoorbeeld: was Jezus getrouwd? Welke talen sprak Jezus? De
vragen worden op een begrijpelijke en duidelijke manier beantwoord. Er wordt
uitleg gegeven over de historische, culturele en theologische betekenis van
teksten, die mensen al duizenden jaren fascineren. Zie www.pthu.nl/bijbelblog

agenda

Vereniging Het Carillon te Hoorn (17 juni;
1, 15 en 29 juli; 19 augustus en 2
september; de concerten zijn van 19.30
tot 20.30 uur); - op Monumentendag,
12 september, van 11.00-17.00 uur.
Locatie: achter het Foreestenhuis, Grote
Oost 43, Hoorn (via poort in Schoolsteeg)
19 mei 20.00 – 22.00 uur
DG Apeldoorn: ds. Evert v.d. Veen vertelt
over de wereld van iconen. Kosten: € 5,-.
Locatie: Regentessekerk, Regentesselaan
14b, Apeldoorn

Personalia
Nieuwe leden
DG Den Haag: op 10 mei is op haar
belijdenis gedoopt zr. Carmen
McGlinn-Heijstee.
Dopersduin: op 17 mei zijn Margot
Bootsma, Kalle Brüsewitz, Jan Willem
Stenvers, Marijne Stenvers en Janneke
Timmerman op hun belijdenis gedoopt
Geboorte-dankzegging
DG Heerenveen: op 10 mei was de
geboorte-dankzegging voor Dante
Samuel Toon Klein Nagelvoort, zoon
van Jelien Veenstra en Rutger Klein
Nagelvoort.
Overleden
Op 4 mei jl. is te Beetsterzwaag
emeritus doopsgezind predikant
Herman Rein Keuning overleden (geb.
1919). Ds. Keuning heeft de
broederschap veertig jaar lang gediend
in verschillende doopsgezinde
gemeenten in Friesland en Drenthe.
Hij is 96 jaar geworden.
Correspondentieadres: Jan Keuning,
2e Pauwenlandstraat 5, 7413 ZB
Deventer; j.keuning@home.nl

Websites voor Pelgrimage

De Wereldraad van Kerken heeft twee interactieve websites gelanceerd voor de
Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. De eerste website is te vinden op
www.wccpilgrimage.org. Er wordt materiaal aangeboden voor gemeenten,
organisaties en groepen. Deelnemers aan de pelgrimage kunnen commentaar
geven en ideeën uitwisselen. Voor discussies op de sociale media zijn speciale
hashtags toegevoegd. De tweede site is te vinden op http://blog.oikoumene.org.
Daarop zijn reflecties te vinden over het thema en hoe verschillende kerken
ermee omgaan.

Protestanten vernieuwingsgezind

Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de PKN geeft aan open te staan
voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap. Dat blijkt uit de onlangs
gehouden enquête ‘Kerk op weg naar 2025’, waar meer dan 18.000 mensen
aan meededen. Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens 90% van de
respondenten de belangrijkste kerntaak van kerk-zijn. Een goede tweede plaats
krijgen de kerkdiensten, maar daarbij is tevens de behoefte aan verandering
het grootst. Ongeveer de helft van de respondenten zou een vernieuwde
invulling toejuichen, en voor 37% van diegenen die (bijna) nooit meer naar de
kerk gaan zou vernieuwing een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken.
Tegelijkertijd wordt verwacht dat vernieuwing van de kerkdienst gevoelig ligt.
Tevens blijkt uit de enquête de behoefte om na te denken over het aanbieden
van alternatieve vormen van betrokkenheid bij de kerk. Ook blijkt dat bij
financiële nood 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats van
het kerkgebouw. Op deze wijze is het denkbaar dat de PKN over een paar jaar
ook in huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is.
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Uit de diepte van de tijd
Enige tijd geleden bracht dichteres Berthe Zwama uit
Paterswolde de dichtbundel ‘Uit de diepte van de tijd’
uit. In deze tweede dichtbundel van haar hand wordt
de lezer meegenomen in observaties van gevoelens
en het leven van alledag, in toegankelijke, sobere taal.
Belangrijke thema’s zijn de seizoenen, levensloop en
levenskracht. De bundel is geïllustreerd met
zwart-wittekeningen door Jan Giezen, die ook de opmaak en lay out
verzorgde. De verkoopopbrengst van de bundel komt ten goede aan de
renovatie van de kleuterschool en bijbehorende toiletten van de Iringa
Road Mennonite Church in Dodoma, Tanzania, een project van Doopsgezind WereldWerk. De bundel kost € 15,- en kan worden besteld bij D.J.
Houwen: dj@houwen.com;
zie ook: www.berthezwama.nl

Leidse Koorboeken
22 mei t/m 31 mei

In 2009 organiseerde het Egidius Kwartet een
eerste dag rond de Leidse Koorboeken. Inmiddels
zijn de Koorboeken een begrip: ze vormen
Europa’s grootste bij elkaar horende verzameling
muziek uit de periode 1540-1560. Het zesde
koorboek, Codex F, bevat een groot aantal
complete missen. Daarvan wordt er nu een door
het Egidius Kwartet uitgevoerd zoals gebruikelijk was rond 1570, met
gregoriaans, polyfonie, kaarsen en bellen. Inmiddels zijn ook cd’s van het
project uitgebracht. Concertdata en locaties: vr 22 mei 20.30u Leiden
Pieterskerk, ma 25 mei 15.30u Zutphen Walburgiskerk, wo 27 mei 20.30u
Rotterdam Laurenskerk, do 28 mei 20.30u Utrecht Domkerk, vr 29 mei 19.30u
Groningen Martinikerk, za 30 mei 20.30u Alkmaar Grote of Laurenskerk, zo 31
mei 15.30u Vlissingen St Jacobskerk. Kaarten € 26,50; studenten/CJP/Stadspas
50% korting. Info en bestellen: www.leidsekoorboeken.nl.

Kirchentag Duitsland

3 t/m 7 juni
De Duitse Evangelische Kirchentag vindt dit jaar plaats in Stuttgart. Het thema
is: ‘Damit wir klug werden’, ofwel: ‘Dat wijsheid ons hart vervult’ (Ps 90 NBV).
Ook voor Nederlandse deelnemers kan de Kirchentag enorm inspirerend zijn.
Info: https://www.kirchentag.de

Ontmoetingsdag vredesorganisaties

6 juni
Kerk en Vrede en dg WereldWerk organiseren ditmaal de jaarlijkse
ontmoetingsdag voor vertegenwoordigers van vredesorganisaties. Aan de hand
van Jan Rotmans’ boek ‘Verandering van een tijdperk’ wordt nagedacht over
het werken aan vrede en worden initiatieven uitgewisseld. M.m.v. ‘Raging
Grannies’ van Vrouwen voor Vrede.
Info en aanmelding: secretariaat@kerkenvrede.nl.
Locatie: Emma-vredescentrum, Cremerstraat 245, Utrecht

agenda
21 mei, 11 juni en 2 juli 20.00 uur
DG Noordoostpolder: boekbespreking in
nog drie 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
22 mei 13.00 - 17.00 uur en 19.30 - 22.00 uur
DG Berlikum: ingebruikname Van Dam
orgel na restauratie, en bezichtiging
collectie Doperse Gezangenbundels.
Opgave bij Tjeerd Lont: tjlont7@hetnet.nl
|0518 461 835.
Locatie: dg kerk, Vermaningsstraat 3,
Berlikum
t/m 23 mei tijdens winkelopeningstijden
VDG Haarlem: foto-expositie in De Gang:
‘Jansje in Nepal’ van Lukas Göbel en Theo
Captein. www.fotogaleriedegang.nl |
www.jansje.nl
Locatie: dg kerk, Grote Houtstraat 43,
Haarlem
30-31 mei
Landelijk regioweekend voor alle jongeren
van 10-18 jaar. Info en opgave:
laurahoogcarspel@gmail.com
Locatie: Luttelgeest
31 mei 11.30 – 17.00 uur
DoReVP Amersfoort: ontmoetingsdag voor
ouders en kinderen over bijbelverhalen.
Kosten (incl. lunch) € 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
31 mei 16.00 uur
DG Amsterdam: Doperscafé met schrijver
Jan Brokken (1949). Zijn jeugd als
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Kerk in Actie: kinderen en armoede

6 juni 10.00 – 15.30 uur
Landelijke inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’. Eén op de negen kinderen
in Nederland groeit op in armoede. Dat kan betekenen dat ze zonder ontbijt
naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn.
Kinderen in armoede worden vaker gepest op school en ervaren vaak stress
vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden.
Daarom organiseert Kerk in Actie deze landelijke dag ‘Kerk, Kinderen en
Armoede’ met informatie, workshops, goede voorbeelden en nieuwe ideeën.
Info: www.kerkinactie.nl/agenda/inspiratiedag-kerk-kinderen-en-armoede;
entree: € 10,- incl. lunch.
Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten (naast NS-station)

Oikos: studiedag duurzaamheid

12 juni 10.00 – 17.00 uur
“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” En toen? Toen maakten wij er
een rommeltje van. Met conflict, onrecht en vervuiling en uitputting van de
aarde. Het nieuwe Netwerk Theologie en Duurzaamheid organiseert hierover
een studiedag, bedoeld voor predikanten, pastores, pastoraal werkers, kerkelijk
werkers en andere geïnteresseerden. Sprekers o.m. Bert Altena en Erik
Borgman; m.m.v. Martine Vonk. In de middag workshops. Het netwerk
Theologie en Duurzaamheid is een informeel netwerk vanuit de Christelijke
Hogeschool Ede, de Evangelische Theologische Faculteit Leuven, de Radboud
Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Tilburg, de Evangelische Alliantie, de
Oecumenische Vrouwensynode, Kerk in Actie en Oikos. Het netwerk wil
duurzaamheid op de agenda van de kerk zetten, en treedt met de studiedag
voor het eerst naar buiten. Info en opgave: www.stichtingoikos.nl/geschenk
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100, Ede

Volzin-schrijfwedstrijd

Inzenden tot 1 september
De Volzin-schrijfwedstrijd 2015 heeft als thema ‘Over de grens’. Schrijf een
persoonlijk gemotiveerd, maatschappelijk geëngageerd of spiritueel
geïnspireerd essay (max. 1600 woorden) over grenzen, grenservaringen en
grensoverschrijdingen in de samenleving, in het religieuze en spirituele
domein, en/of in je persoonlijk leven. Inzenders dingen mee naar de
Volzin-opinieprijs 2015. Een deskundige jury beoordeelt de essays. Voorzitter is
Annemiek Schrijver, redacteur en presentator KRO-NCRV. De overige leden zijn
Jan van Hooydonk, Albert Schuurman, Ciska Stark, Marleen Stelling en Chris
van Wieren. De uitslag wordt bekendgemaakt in Volzin van 8 januari 2015.
Daarin verschijnen ook de drie winnende essays. De winnaars ontvangen
respectievelijk 500, 300 en 200 euro. Inzenden kan tot en met 1 september,
digitaal (in Word) en per e-mail: schrijfwedstrijd@volzin.nu, voorzien van
personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de
aanduiding ‘VolZin-opinieprijs 2015’.

agenda
domineeszoon in het Zuid-Hollandse
dorpje Rhoon is een onuitputtelijke
inspiratiebron.
Locatie: dg kerk, Singel 452, Amsterdam
6 juni 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
12 juni 17.00 uur – 13 juni 16.00 uur
Leeftocht: Innerlijk Pelgrimeren Schrijvend op weg gaan en thuiskomen.
Schrijfervaring niet nodig. Het programma
is reflectief en persoonlijk van aard, o.l.v.
Sarine Zijderveld, schrijfdocent, coach en
retraitebegeleider. Info: www.leeftocht.nl;
opgave 0521 535100 | info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk – De Bult
14 juni 2015
DG Feanwâlden: reünie i.v.m. de eerste
steenlegging van het kerkgebouw op 15
juni 1865 door ds. H. v. Calcar. Alle (oud)
leden, –belangstellenden, -predikanten,
lekeprekers, en degenen die in ons
kerkgebouw in het huwelijk zijn getreden,
kunnen zich hiervoor opgeven:
Reüniecommissie, p/a br. Kees Haremaker:
kees@haremaker.nl | 0511 464 816 |
06 5390 6756
Locatie: dg kerk, Zuiderweg 8,
Veenwouden
Aanvragen tot 15 juni
Het Fonds DG Zuid Limburg heeft voor
2015 € 11.000 beschikbaar voor
ondersteuning van kleine, korte projecten
in de broederschap. Aanvragen voor een
gift kunnen tot 15 juni gedaan worden bij
het bureau van de ADS.
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