juli Nº 14 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
Jongerenreis Wereldcongres

Veertig doopsgezinde jongeren zijn op reis door de Verenigde Staten! Dat moet
haast wel bijzonder, leuk, gaaf,
spannend, mooi, geweldig, buitengewoon en nog veel meer zijn. Ze
bezoeken het Doopsgezind wereldcongres in Harrisburg, Pennsylvania in de
Verenigde Staten en de Global Youth
Summit, het jongerencongres wat
daaraan voorafgaat. Voordat ze het
wereldcongres aandoen vereren ze New
York, Philadelphia en een natuurpark met een bezoek.
Op hun blog doen ze verslag van de onderneming aan de andere kant van de
oceaan: https://doopsgezindejongeren2015vs.wordpress.com/

VDG Haarlem: zomerprogramma

juli en augustus
De VDGH organiseert weer een uitgebreid zomerprogramma, ditmaal rond de
thema’s duurzaamheid, creativiteit en verbondenheid.
22 juli aanvang 19.30 tot ± 21.30 uur, € 3,50 excl. drankjes: Film Quartet. In een
bejaardenhuis speciaal voor musici wordt een concert voorbereid voor Guiseppe
Verdi’s verjaardag. Nieuwkomer Jean, ex-vrouw van een van de bewoners, zorgt
echter voor veel trammelant.
24 juli 14.00-16.00 uur, € 5,–: Wil jij je eigen stem (her)ontdekken? In deze
workshop wordt je respectvol uitgenodigd om jezelf te laten horen door middel
van woord, klank en zang. Jan-Hendrik Veenkamp ondersteunt je.
30 juli aanvang 19.30 uur, gratis: In de filosofie zijn er verschillende manier om te
denken. Hoe denkt een aanhanger van Plato, van
Socrates of van Kant? In deze workshop gaan we onder leiding van Quinten Heijn
verschillende manieren uitproberen.
31 juli 14.00-16.00 uur, € 5,–: Wie aan yoga doet is bezig met lichaam en geest,
zoekt naar rust, ontspanning of gewoon naar een prettig gevoel. De workshop
wordt gegeven door Sylvia van Attekum.
5 augustus aanvang 19.30 tot ± 21.30 uur, € 3,50 excl. drankjes: Film Potiche. In
het Noord-Franse stadje Sainte-Gudule wonen de rijke industrieel Robert Pujol en
zijn vrouw Suzanne Pujol. Hij tiranniseert zijn arbeiders die gaan staken voor
betere werkomstandigheden.
Info: www.vdgh.nl. Voor alle creatieve workshops geldt: opgeven via
communicatie@vdgh.nl | 06 51 56 30 59.
Locatie: in of nabij dg kerk, Frankestraat 24 of Grote Houtstraat 43, Haarlem

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
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
juli en augustus
VDG Haarlem: zomerprogramma;
info: www.vdgh.nl
Locatie: in of nabij dg kerk, Frankestraat 24
of Grote Houtstraat 43, Haarlem
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
18 juli, 1, 15 en 29 augustus 13.30 - 17.00
uur; 12 september 10.00 - 17.00 uur
DG Surhuisterveen: kerk open i.h.k.v.
Tsjerkepaad 2015. Met twee exposities:
foto’s en interviews met gemeenteleden,
en quilts en het maken van quilts. Op
12 september ook Open Monumentendag.
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25,
Surhuisterveen
18 juli; 1, 15 en 29 augustus;
12 september, 13.30 tot 17.00 uur
DG Rottevalle-Witveen: expositie i.h.k.v.
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DG Sappemeer: orgelconcert voor Nepal

agenda

De restauratie van het Lohman orgel (1855) is
onlangs voltooid, mede dankzij subsidies van
de doopsgezinde vrienden uit Haarlem en
Amsterdam en van het Nationaal Restauratie
Fonds van het Rijk. Ter gelegenheid hiervan
geeft de Japanse organiste Yukiko Yamada een
concert in de doopsgezinde kerk in Sappemeer.
Op het programma staan onder meer werken
van Johann Sebastian Bach, Robert Schumann en Felix Mendelsohn Bartholdy.
Yamada heeft concerten gegeven in Polen, Zwitserland, Engeland, Frankrijk,
Duitsland, Kroatië en Zuid-Korea en Rusland. Entree gratis, donatie welkom. De
opbrengst van de vrijwillige bijdrage is op verzoek van de organiste bestemd
voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Nepal.
Locatie: dg kerk, Noorderstraat 53, Sappemeer

Tsjerkepaad 2015 van kalligrafieën,
tekeningen en gedichten van de Perzische
kunstenaar Golbang Khorasani.
Locatie: dg kerk, Haven 20, RottevalleWitveen

zondag 2 augustus 15.00 uur

t/m half augustus zaterdag 13.30 – 17.00
uur en zondag voor en na de dienst (10u)
DG Leeuwarden: zomerexpositie
‘Aangeraakt’ met schilderijen van Minke
van der Meulen-Heida, vormgegeven door
Nienke van der Meer-Hoeber.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18,
Leeuwarden

DG Apeldoorn: Japanse cultuur

Oproep:

6 augustus 20.00 - 22.00 uur
Marijcke van Hasselt geeft een zomeravondlezing over netsuke:
Japanse cultuur in een notendop. De Japanner had geen zakken
in zijn kimono. Daarom hing hij wat hij wilde meenemen aan zijn
ceintuur, de obi, met behulp van een soort anti-verlies-knoop:
de netsuke. De latere netsuke, met bijzondere voorstellingen, is
op min of meer speelse manier ontstaan vanaf 1650, toen men de knoop ging
bewerken. In de loop der tijd werden het ware juweeltjes, zelfs verfijnde
statussymbolen. Toegang: vrijwillige bijdrage.
Locatie: Regentessekerk, Saffierstraat 30, Apeldoorn

DG Koog en Zaandijk en Westzaan:
nieuw gesprekshuis

2 september, 7 oktober en 4 november 20.00 - 21.30 uur
In godsnaam - wat versta ik daaronder, wat betekent dat voor mij, hoe leeft dat
in mij? Ben ik in godsnaam bezig? Binnen de doopsgezinde wereld is het
gezegde ‘daden gaan woorden te boven’ zeer geliefd. Maar welke woorden
gaan aan die daden vooraf? Hierover willen wij met elkaar in gesprek gaan.
Want praten over God, over het geloof, dat doen we meestal alleen door
middel van gebed of door zingen. Niet in een persoonlijke gedachtewisseling
één op één, of in groter verband. En dat is jammer. Info en aanmelden bij
initiatiefnemers Jan Schurink of Simone de Boer: schurinkjan@kpnmail.nl |
simone.sabel@gmail.nl
Locatie: dg kerk, Lagedijk 34, Koog aan de Zaan

Leeftocht: familiekronieken

4 september 17.00 uur - 5 september 16.00 uur
Achter iedere familie, ieder mens, schuilt een boeiend verhaal.
Zou het niet leuk zijn uw eigen levensverhaal voor uw
nageslacht op papier te zetten? Te weten waar je vandaan
komt, door wie je bent gevormd? Ieder leven heeft zijn eigen
verhaal, dat het waard is verteld te worden. In het weekend van
4 en 5 september vertelt antropologe Arlette Kouwenhoven over haar

Wie is deze artistieke
gewetensbezwaarde?

Mijn vader is lange tijd archiefmedewerker geweest bij het ministerie van Sociale
Zaken. In een dossier voor tewerkgestelde erkende gewetensbezwaarden vond
hij vier etsen die oorlogsinvaliden
verbeelden. Helaas staat er geen naam of
datum op. Omdat het papieren archief
vernietigd zou worden, heeft mijn vader
de etsen meegenomen. Het archief waar
ze uit komen, stamt waarschijnlijk uit de
jaren 60-70 stammen. Eén ets heeft een
tekst: VICTIMS WWIII, ook in spiegelbeeld. Ik zou graag de maker terugvinden
om een naam te kunnen verbinden aan
deze mooie werkjes. Wie herkent de
afbeeldingen of de stijl? Alle tips zijn
welkom bij s.l.m.janssen@ziggo.nl
door Saskia Jansen, eerder gepubliceerd
in De Vriendenkring, het berichtenblad
van de quakers.
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ervaringen bij het schrijven van De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse
familiegeschiedenis. En over haar recente ontmoeting met nazaten van de in
1910 naar Michigan geëmigreerde Amersfoortse slager Willem Woudenberg, met
wie ze in Michigan vele dozen met brieven, dagboeken, foto’s en schilderijen
heeft geïnventariseerd. Op basis van uw eigen gegevens kijken we naar de
centrale thema’s binnen uw familieverhaal en wat u daarmee kunt doen. We
zoeken de rode draad en hoe daar een context bij te scheppen zodat u thuis
geïnspireerd aan de slag kunt. Kosten: € 145,- voor een 1-pk en € 260,- voor een
2-pk (volpension). Info en aanmelding: info@fredeshiem.nl | 0521 535100
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-De Bult

Oecumene – overig
Raad van Kerken

Wie deze zomer het Rijksmuseum bezoekt of De Fundatie in Heino kan
materiaal downloaden waarmee door de musea een route kan worden gelopen
rond het thema Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.
Zie: www.raadvankerken.nl/pagina/3410/looproutes_museum
De projectgroep Vluchtelingen heeft een enquête gehouden onder lokale raden
van kerken. Van de 39 reagerende raden blijkt de helft aandacht aan
vluchtelingen te besteden; een enkele raad heeft er een speciale taakgroep
voor. Meer info: www.raadvankerken.nl/pagina/1474/vluchtelingen

RKK: Terug naar Schiermonnikoog

25 juli, 1, 22 en 29 augustus 17.50 uur, NPO 2
Deze zomer herhaalt RKK vier uitzendingen van Het Eilandgevoel van
Schiermonnikoog. Op het eiland met de mooiste luchten van Nederland laten
mensen de hectiek van alledag achter zich en komen ze tot rust. Presentator
Leo Fijen zoekt op ‘Schier’ weer naar mooie, inspirerende en ontroerende
verhalen van eilandgasten. Angela Groothuizen, Stef Bos, Ernst Daniël Smid en
Thomas Acda vertellen over hun leven en hun persoonlijke band met het eiland.

NCRV: De Verwondering

Vanaf 2 augustus 08.30 uur, NPO 2
In de maanden augustus en september zendt de NCRV een speciale zomerserie
van De Verwondering uit. Annemiek Schrijver praat zeven zondagen met
prominente gasten frank en vrij over de inzichten die zij hebben gekregen in
het leven. Ze ontvangt Raoul Heertje (2 aug.), Joris Linssen (9 aug.), Leon de
Winter (16 aug.), Nazmiye Oral (23 aug.), Jan Marijnissen (30 aug.), Peter R. De
Vries (6 sept.) en Marianne Thieme (13 sept.).

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 Volzin-opinieprijs
2015. De uitslag wordt bekendgemaakt in
Volzin van 8 januari 2016. Inzenden kan tot
en met 1 september.
Info: www.volzin.nu/actueel/item/420592schrijfwedstrijd-over-de-grens
5 september 10.30 – 15.30 uur
Menno Koor Holland: eerste repetitiedag
van het nieuwe seizoen, inclusief lunch en
presentatie of mini-concertje.
Info: www.mennokoorholland.nl
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 9,
Heerenveen

Dringend gezocht:

Goddelijk Groen

WOONRUIMTE

t/m 30 augustus

Vanaf 5 juni is in het Natuurmuseum Fryslân de tentoonstelling Goddelijk Groen te zien. Deze tentoonstelling is een
samenwerkingsproject van het Natuurmuseum en de
Stichting Alde Fryske Tsjerken die dit jaar haar 45 jarig
jubileum viert. Kerk en natuur hebben veel met elkaar te
maken. In en rond de terpkerken en kerkhoven is sprake van
een bijzondere flora en fauna. Hoogtepunt van de expositie is
een heus Fries kerkje dat is nagebouwd op een terp in het
Rabobank Atrium van het museum. Bij de tentoonstelling is een heel

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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programma met extra activiteiten opgezet: een markt,
excursies, middagen met verhalenvertellers en lezingen.
Info: www.aldefrysketsjerken.nl
Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2,
Leeuwarden

Prisma-conferentie: Geloof in de pastorie

6 en 7 november
Najaarsconferentie van Prisma, de werkgroep voor partners van predikanten.
Dit jaar is het thema van de bijeenkomst ‘Geloof in de pastorie’. Als er één
beroep is dat grote invloed heeft op het leven van de partner, dan is dat wel
het beroep of ambt van predikant. Zeker wanneer de pastorie pal naast de kerk
staat. De vraag is nu: hoe blijf je geloven in een huis waarin kerk en geloof zo
dominant zijn? Waar trek je als partner van een predikant een grens als het
gaat om betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente? Naast een stevig
programma is er ook genoeg ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Ook
muziek, kunst en bijbelstudie maken onderdeel uit van het programma. De
bijeenkomst begint op vrijdagochtend en eindigt op zaterdagmiddag met een
afsluitende viering. De conferentie is toegankelijk voor iedereen die een
predikant als partner heeft, zowel vrouwen als mannen. Dit jaar wordt de
conferentie geleid door kerkjournalist en verhalenverteller Kees Posthumus.
Informatie: Nicolette Vlaming, 078 8426 791 | nfvlaming@upcmail.nl
Aanmelden: www.predikantspartner.nl
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

Basiscursus Cantor weer van start

21 november, 12 december 2015; 9 en 23 januari, 6 en 12 februari en
12 maart 2016
De Basiscursus Cantor van Kerkzang.nl wordt gegeven op zeven zaterdagochtenden en richt zich op zingend voorgaan in de liturgie. Twee aspecten staan
centraal: de cantor als voorzanger en de cantor die op een stimulerende manier
de gemeente vertrouwd maakt met allerlei vormen van kerklied en gemeentezang. De cursus richt zich op amateur-(kerk)musici en andere belangstellenden.
Onderwerpen die aan bod komen: liturgische functie van de cantor,
stemvorming, slagtechniek/tacteren en repertoirekennis. Basale kennis van het
notenschrift is van belang. Er wordt gewerkt vanuit het Liedboek van 2013.
De cursus wordt gegeven door Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer.
Info en inschrijving: www.kerkzang.nl | bureau@kerkzang.nl | 033 2586484.
Locatie: De Rank, Lupinestraat 11, Nieuwegein

Tent of Nations zoekt steun

Daoud Nassar, een Palestijns christen uit Bethlehem, runt samen met zijn
familie een landbouwbedrijf en het vredesproject Tent of Nations, onder het
motto: wij weigeren vijanden te zijn. Ondanks dat de familie de eigendomspapieren van het land heeft, is zij al meer dan 20 jaar verwikkeld in juridische
procedures. Daoud Nassar zegt hierover: ‘Wij weigeren slachtoffer te zijn van de
situatie; we willen juist blijven zoeken naar mogelijkheden. We hopen dat we
hiermee anderen, ook wereldwijd, inspireren om in hun eigen situatie hetzelfde
te doen.’ Er worden vrijwilligers gezocht en ook financiële ondersteuning is
meer dan welkom. Info (Nederlandstalig): www.tentofnations.nl

agenda
t/m 19 september
Tsjerkepaad 2015: Kerk en Natuur. Met
verschillende activiteiten en wandelingen.
Zie www.tsjerkepaad.nl
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 (29 mei, 26
juni, 31 juli en 28 augustus); - tijdens de
woensdagavondconcerten van de
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)
20 september
DG Holwerd Blija Ternaard: officiële
opening labyrint in de tuin achter de
Vermaning. De bezoeker 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
9 oktober vanaf 19.30 uur
AKC: (oud)leidingreünie. Gratis entree,
drankjes voor eigen rekening.
Foto’s, kampkranten etc. welkom.
Info: oudleidingreunie@akckampen.nl.
Opgeven: http://goo.gl/forms/oCrLHsp7o2
Locatie: Paasheuvelzaal, ‘t Frusselt 30,
Vierhouten

Jaarboekje

De volgende wijzigingen zijn doorgegeven:
DG Koog en Zaandijk en Westzaan,
correctie telefoonnummer voorzitter
Simone de Boer-Sabel: 075 6311 695
DG Rottevalle: nieuw e-mail adres
secretaris Freark Dijk:
freark.baukje@gmail.com
Ds. Anneke van der Zijpp, correctie e-mail
adres: anneke-56@hotmail.nl
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