juni Nº 13 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
DG Holwerd Blija Ternaard: labyrint

Open vanaf 4 juli
De gemeente opent bij de start van Tsjerkepaad op zaterdag 4 juli 2015 haar
nieuw aangelegde labyrint. Het labyrint bevindt
zich in de tuin achter de Vermaning in Holwerd
en is gerealiseerd in het kader van 450 jaar
Menisten in Holwerd en omgeving. 450 jaar
geleden lieten ruim 230 volwassenen in
Holwerd en omstreken zich wederdopen en
sloten zich aan bij de beweging van Menno
Simons: het begin van de gemeente. Als dank
daarvoor heeft de gemeente besloten iets blijvends na te laten voor de
volgende generaties. Hoewel de omliggende tuin nog niet helemaal is
aangekleed, kan het labyrint al worden gelopen. Het traditionele labyrint is een
symbool voor de eigen levensweg, een manier om te zoeken naar de eigen
spirituele kern. Het is een pad van bezinning. De bezoekers wordt gevraagd de
stilte en de omgeving te respecteren en het labyrint en de tuin in alle rust te
betreden en te verlaten. Toegang vrij.
Locatie: achter dg kerk, Stationsweg 3, Holwerd

DG Surhuisterveen: Tsjerkepaad 2015

4 juli 10.30 uur, verschillende data t/m 12 september
Ook deze zomer is de doopsgezinde kerk in Surhuisterveen weer open voor gasten en bezoekers in het kader van Tsjerkepaad 2015. Op 4 juli om 10.30 uur is
de feestelijke opening. Tijdens Tsjerkepaad kunnen foto’s van gemeenteleden
bekeken worden en quilts, en er zijn interviews over het maken van quilts.
Openingstijden: 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus van 13.30 tot 17.00 uur. Ook
op 12 september is de kerk open vanwege Tsjerkepaad én vanwege Open
Monumentendag, tussen 10.00 en 17.00 uur.
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25, Surhuisterveen

DG Rottevalle-Witveen: expositie

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
2 juli 20.00 uur
DG Noordoostpolder: laatste avond met
boekbespreking van ‘GOD?’ van de Franse
schrijver, filosoof en godsdienstwetenschapper Frédéric Lenoir. Met da.
G. Meijer. Entree gratis.
Locatie: dg kerk, Smeden 2a, Emmeloord
9 juli 20.00 – 22.00 uur
DG Apeldoorn: zomeravondlezing met
Pieter Oussoren en Theo van Willigenburg
over de herziene Naardense Bijbel.
Onlangs is een grondig herziene druk
verschenen, die nog preciezer de
grondtalen weergeeft. Dat levert tal van
nieuwe inzichten op en een nog poëtischer
taal. Toegang: vrijwillige bijdrage.
Locatie: dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

open 4 en 18 juli; 1, 15 en 29 augustus; 12 september, 13.30 tot 17.00 uur
In het kader van Tsjerkepaad 2015 is de doopsgezinde kerk van Rottevalle een
bijzondere expositie te bezichtigen van kalligrafieën, tekeningen en gedichten
van de Perzische kunstenaar Golbang Khorasani. Op zaterdag 4 juli om 13.30
uur is de feestelijke opening. Golbang Khorasani vertelt dan over zijn werk.
Daarin staat de vluchteling centraal. Begin jaren tachtig werd Khorasani in
Perzië gearresteerd wegens politieke activiteiten, zat ruim twee en een half jaar

Aangeboden voor een klein prijsje:

Theologische en
psychologische boeken

Voor aankomend theologie student(e)
Contact: 06 422 435 48
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gevangen en werd gemarteld. In 1984 kwam hij voorwaardelijk vrij en kreeg hij
huisarrest. Drie jaar later vluchtte hij naar Pakistan. Op uitnodiging van de
Nederlandse overheid kon hij als politiek vluchteling met zijn gezin naar
Nederland komen. Hij studeerde in Nederland psychologie en islamologie en
promoveerde in Groningen.
Locatie: dg kerk, Haven 20, Rottevalle-Witveen

DG Giethoorn: tegen onderdrukking

5 juli 9.30 uur
In Giethoorn wordt een muzikale kerkdienst gehouden, met ‘Kolkklanken’ uit
Blokzijl als de muzikale hoofdact. Voorganger is ds. Matthijs de Vries. Het
thema van de kerkdienst is de stelling: ‘De onbetaalde rekening van het
christendom’. Bedoeld wordt dat we ons teveel om het zielenheil van de
enkeling hebben bekommerd, en te weinig tegen onderdrukking hebben
gedaan. Twee Afrikaanse protestliederen, ‘Amadolo’ en ‘Ashikatali’ vormen de
kern van het optreden van ‘Kolkklanken’. Bij wijze van contrast zal er ook een
New Age-lied van Karl Jenkins worden gezongen, en drie klassieke, geestelijke
stukken van Sibelius, Stainer en Schubert.
Locatie: dg kerk: Binnenpad 50, Giethoorn

DG Wolvega: hagenpreek

agenda
t/m 12 juli
Deventer: tentoonstelling van
videokunstenaars over kwetsbaarheid en
het kwaad dat onschuldige mensen treft.
De woorden ‘Ecce Homo’ (‘Zie de mens’)
uit het lijdensverhaal van Jezus krijgt een
eigentijdse en universele invulling.
Locatie: Grote of Lebuinuskerk, Grote
kerkhof 42, Deventer
13, 20 en 27 juli 19.30 uur
DG Dordrecht: nieuwe training Geweldloos
Communiceren. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.
Info: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl/gc
Locatie: dg kerk, S.M. Hugo van Gijnweg
12, Dordrecht

5 juli 10.00 uur
De hagenpreek wordt gehouden in de tuin van de familie Lampers, Hooglandseweg 4 in Noordwolde.

Orgel te koop

DG Steenwijk: galerie

Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
beschikt sinds 2013 over
een nieuw orgel.
Het oude orgel (Schumacher 1976)
verkeert nog in goede staat,
maar is thans in opslag
bij de orgelbouwer.
Het orgel heeft 9 registers,
2 klavieren en pedaal
Een eerder overeengekomen verkoop
ging uiteindelijk helaas niet door.
Het orgel wordt daarom nu
opnieuw aangeboden.
Het kan dienen in een kleiner
kerkgebouw, als oefeninstrument
of zelfs als huisorgel.
Een goede bestemming is voor
Doopsgezinde Gemeente Aardenburg
belangrijker dan de (top)prijs.

7 juli 19.30 uur

Officiële opening van Galerie ‘De Vermaning’. De
tentoonstelling toont dit jaar merklappen en ander
borduurwerk van mw. J.J. Groen–Wicherson en kanten
kunstwerken van mw. P. Bruggink. Tijdens de opening
geven de exposanten uitleg bij hun werk. Om de opening
bij te wonen dient u zich op te geven bij contactpersoon
dhr. K.D. Prins, 0521 51 03 32 | kuikenprins@hetnet.nl.
Hierna is de galerie geopend van 9.30 tot 16.30 uur op 8,
15, 22 en 29 juli, en op 5 en 12 augustus. Ook is de galerie open van 14.00 tot
16.30 uur op 11, 18 en 25 juli en op 1 en 8 augustus. Op de woensdagen is ook
het Menno Café open. Op het gerenoveerde plein met deels bijbelse planten
kunt u zien hoe op ambachtelijke wijze houten voorwerpen worden gedraaid
door Wieger Remèrie. Ook wordt iedere week een borduurwerk van mw.
Groen verloot. Een lot kost € 1,-; de trekking is steeds om 16.30 uur. De
opbrengst van de verloting is bestemd voor het onderhoudsfonds. Bezoekers
die buiten de openingstijden willen komen kunnen zich wenden tot de
contactpersoon.
Locatie: dg kerk, Onnastraat 10, Steenwijk

VDG Haarlem: zomerprogramma

Nadere informatie te verkrijgen bij
Adriaan van de Graaff,
telefoon 0117-391479 of
e-mail adriaanvandegraaff@planet.nl

juli en augustus
De VDGH organiseert een uitgebreid zomerprogramma rond de thema’s
duurzaamheid, creativiteit en verbondenheid.
- 7 en 21 juli, 4 augustus, aanvang 13.00 uur, € 3,50: wandelingen langs
(doopsgezinde) duurzame plekken in het centrum van Haarlem. Met tot slot
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Zin in een derde leergang Doperse Theologie?

Vier enthousiaste cursisten, net klaar met de vervolgcursus Doperse Theologie,
hebben de koppen bij elkaar gestoken om tot een derde leergang Doperse
Theologie te komen vanuit de behoefte naar nog meer verdieping en verbreding.
Momenteel worden verschillende bezielende en toegewijde docenten benaderd
voor de derde leergang. Het definitieve lesprogramma zal bekend worden gemaakt
zodra deze gesprekken hebben plaatsgevonden. Belangrijke voorwaarde voor het
volgen van de derde leergang is dat de deelnemers de basis- en vervolgcursus
hebben gevolgd. Voldoende voorbereidingstijd voor aanvang van de lessen is
gewenst. Het streven is in september 2015 met minimaal twaalf cursisten te
starten. De lessen zullen gelijktijdig plaatsvinden met de basis- en vervolgcursus
Doperse Theologie in Mennorode. Ook de cursusprijs zal conform de basis- en
vervolgopleiding zijn. Bent u geïnteresseerd in een derde leergang? Meld u zich
dan zo spoedig mogelijk bij Hans Fronczek: hans.fronczek@planet.nl | 06 20 33 89
14. Voorlopig gaat het om een inventarisatie van de belangstelling.
De voorbereidende groep bestaat uit Yvonne Melis, Heiko van der Wijk,
Henk Kruisinga en Hans Fronczek.
een kort intiem openluchtconcert door Anna Bonsink en andere leerlingen van
de Sweelinck Academie in het Zuiderhofje.
- 8 juli, aanvang 19.30 tot ± 21.30 uur, € 3,50 excl. drankjes: Film Ladies in
Lavender. De film speelt zich af in een vissersdorpje aan de schilderachtige kust
van Cornwall in de jaren ’30. Een jonge joodse violist uit Krakau, Andrea, wordt
tijdens zijn overtocht naar Amerika in een hevige storm overboord gegooid. De
zusters Widdington ontdekken de mysterieuze vreemdeling op het strand bij
hun huis en ontfermen zich over hem.
- 8 en 22 juli, 5 augustus, inloop vanaf 17.30 uur, maaltijd om 18.00 uur,
€ 5,– excl. drankjes: Samen Eten verzorgd door De Wereld van Jansje. Jansje
werkt met eerlijke ingrediënten en gebruikt waar mogelijk biologische en
streekgebonden producten. Voor en na iedere maaltijd spelen musici van het
Haarlems Bach Ensemble. Opgeven op de dinsdag ervoor vóór 12.00 uur:
communicatie@vdgh.nl | 06 51 56 30 59.
- 9 juli en 6 augustus 13.00-14.00 uur, € 3,50: orgelworkshop ‘Zelf achter het
orgel zitten, de pedalen en de toetsen bedienen’. Organist Marco bij de Vaate
maakt de deelnemers wegwijs en geeft na afloop een concert.
- 9 juli en 20 augustus, 19.30-21.30 uur, gratis: twee bijeenkomsten over de
expositie ‘Bold’, voor mensen die met kanker en haarverlies te maken hebben.
Lotgenoten en hun vrienden en familie, maar ook anderen, kunnen ervaringen
uitwisselen. Op beide avonden zal fotograaf Carolien Sikkenk een toelichting
geven op de foto’s in Fotogalerie De Gang.
- 10 juli 14.00-16.00 uur, € 5,–: Chi Kung Chi; Chi betekent levensenergie en
Kung staat voor oefenen. De workshop wordt gegeven door Lian Tan.
- 16 juli, aanvang 19.30 uur, gratis: Taizé! In het Franse dorpje Taizé worden al
jarenlang door jongeren van over de hele wereld vieringen gehouden. Tijdens
deze bijeenkomst wordt kennisgemaakt met hun methode. M.m.v. ds. Tjitske
Hiemstra en Dick Koomans aan de vleugel.
- 17 juli 14.00-16.00 uur, € 5,–: workshop klankschalen. In deze workshop, die
wordt afgesloten met een klankschaalconcert, kunt u ontdekken welke
mogelijkheden er allemaal zijn met klankschalen: groot, klein, handgemaakt.
De workshop wordt gegeven door Anneke Vrijenhoek.
Info: www.vdgh.nl.
Locatie: in of nabij dg kerk, Frankestraat 24 of Grote Houtstraat 43, Haarlem

agenda
t/m 22 augustus
VDG Haarlem: expositie BOLD in De Gang
van fotograaf Carolien Sikkenk. Zij
fotografeerde vrouwen die hun haar
hebben verloren, meestal als gevolg van
chemotherapie. Aan de expositie wordt
een fotoboek gekoppeld dat alle
ziekenhuizen in Nederland krijgen. Dit
fotoboek zal ook bij De Wereld van Jansje
te koop zijn. De expositie is gedurende
winkelopeningstijden geopend; toegang
gratis, info: www.fotogaleriedegang.nl
Locatie: De Gang, naast dg kerk, Grote
Houtstraat 43, Haarlem
tot 1 september
Volzin-schrijfwedstrijd 2015 met als thema
‘Over de grens’, voor essays (max. 1600
woorden) over grenzen, grenservaringen
en grensoverschrijdingen in de samenleving, in het religieuze en spirituele
domein, en/of in het persoonlijk leven.
Inzenders dingen mee naar de Volzinopinieprijs 2015. De uitslag wordt
bekendgemaakt in Volzin van 8 januari
2016. Inzenden kan tot en met
1 september. Info: www.volzin.nu
5 september 10.30 – 15.30 uur
Menno Koor Holland: eerste repetitiedag
van het nieuwe seizoen, inclusief lunch en
presentatie of mini-concertje. Info: Locatie:
dg kerk, Vermaningsteeg 9, Heerenveen
t/m 19 september
Tsjerkepaad 2015: Kerk en Natuur. Met
verschillende activiteiten en wandelingen.
Zie www.tsjerkepaad.nl
Dringend gezocht:

WOONRUIMTE

in de omgeving van Bergen (NH)
Voor hardwerkende vrouw (60)
zonder dak boven haar hoofd.
Groot natuur,- klassieke muziek- en
stilteliefhebster met een groot hart.
Voor reacties: zr. Paulien Walch,
tel. 06-10500191
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DG Leeuwarden: expositie ‘Aangeraakt’

t/m half augustus op zaterdag 13.30 – 17.00 uur en zondag voor en na de
dienst (10u)
Zomerexpositie van schilderijen van Minke van der Meulen-Heida, vormgegeven door Nienke van der Meer-Hoeber.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

AKC: (oud)leidingreünie

9 oktober, inloop vanaf 19.30 uur
De AKC bestaat 95 jaar en dat wordt gevierd! Met een speciale reünie vol
herinneringen, vriendschappen, feest, avondtune, Hört Ihr Herrn, zeilen,
fietsen, paardrijden, toneel, survival, theewacht, vlagevecht, Samen Eén, bonte
avond, sniklied, zingen, kampverkering, reünie, stunt! Gratis entree. Drankjes
voor eigen rekening. Foto’s, kampkranten etc. zijn erg welkom. Voor vragen en/
of opmerkingen, mail naar: oudleidingreunie@akckampen.nl. Opgeven kan via:
http://goo.gl/forms/oCrLHsp7o2. Uitnodiging doorsturen? Ja, graag!
Locatie: Paasheuvelzaal, ‘t Frusselt 30, Vierhouten

Oecumene – overig
RKK: encycliek over ecologie

Op 18 juni verscheen de encycliek van Paus Franciscus ‘Laudato Si’. De paus
pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is
met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling: een
schreeuwend onrecht. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet
alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. Respect voor
de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens.
De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet
worden. De encycliek is verschenen vlak voor enkele belangrijke topconferenties over duurzaamheid: van 25 tot 27 september is een VN-top over duurzame
ontwikkeling, waarbij ook de paus zal spreken. En van 30 november tot en met
11 december 2015 vindt in Parijs de jaarlijkse klimaatconferentie van de
Verenigde Naties plaats: COP 21. De internationale oecumenische beweging is
al decennialang betrokken bij deze internationale klimaatonderhandelingen. De
encycliek ‘Geprezen zijt gij’ wordt momenteel in het Nederlands vertaald en is
binnenkort verkrijgbaar. Info: www.rkkerk.nl

Zinweb Café: Johan Goud
1 juli 20.00 uur

Johan Goud spreekt over zijn boek Onbevangen. De
wijsheid van de liefde, dat hij publiceerde bij zijn
afscheid als remonstrants theoloog en predikant. Het
streven vrij te zijn van oordeel en vooroordeel is een
voorwaarde van alles wat ertoe doet. Dit boek is daarom een pleidooi voor
onbevangenheid. In een reeks essays komen diverse thema’s aan de orde:
eerlijkheid en autobiografie, inspiratie en creativiteit, spot en humor, de angst
voor het kwaad en de dingen die uit ons bewustzijn dreigen te verdwijnen. Ze
worden telkens gecombineerd met overdenkingen naar aanleiding van
bijbelpassages. Johan Goud was van 1999 tot 2015 hoogleraar aan de
Universiteit Utrecht, in vrijzinnige godsdienstfilosofie en theologische esthetica.
Entree: € 10 (incl. consumptie). Reserveren voor 30 juni via
info@boekhandelkirchner.nl.
Locatie: Boekhandel Kirchner, Leliegracht 36, Amsterdam

agenda
t/m september
DoRe Hoorn: bijbelse tuin open - van mei
t/m augustus op de laatste vrijdag van de
maand van 13.30-16.30 uur (31 juli en 28
augustus); - tijdens de woensdagavondconcerten van de Vereniging Het Carillon
te Hoorn (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)
8 november 10.00 uur
DG Hamburg-Altona: ds. Pieter Post
spreekt zijn preek uit die de Menno Simons
Preekprijs won. De bijbeltekst ‘Ik ben de
weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14:6)
wordt in de preek betrokken op de
migratiegeschiedenis van de doopsgezinden in Europa, mede n.a.v. het
onderzoeksproject eumen.net. Aansluitend
aan de dienst vindt de officiële
prijsuitreiking plaats.
12-20 november
MasterPeace-Walk: 100 kilometer
wandelen door Maasai-land in Kenia o.l.v.
Ezekiel Ole Katato. Kosten € 1.850,-; info:
www.masterpeace.nl/masterpeacewalk

Fedde Schurerdienst in
vermaning van Itens

De doopgezinde gemeente De Lytse Streek
heeft op 5 juli aanstaande een bijzondere
viering in de vermaning in Itens. In deze
dienst zullen teksten en liederen klinken
van Fedde Schurer. De liederen komen uit
de bundel Gitaer by it boek, ook een paar
gedichten van Fedde Schurer worden
gelezen. De tekstlezingen zullen ook in het
Fries worden voorgedragen.
Het accordeon duo Dries en Arjo spelen en
zingen de liederen van Fedde Schurer.
De bezoekers van de dienst kunnen de
liederen meezingen.
Aanvang 10 uur, na afloop is er koffie.
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