augustus Nº 15 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
Wereldcongres in woord en beeld

Het Doopsgezind Wereldcongres is
achter de rug. Door middel van foto’s,
video’s, blogs en diverse artikelen kunt
u terugblikken op het congres.
Kijk voor alle verslaglegging over het
Wereldcongres in woord en beeld op
deze site: www.pa2015.mwc-cmm.org/
share-with-your-congregation
De weblog van de jongerenreis is hier te vinden:
www.doopsgezindejongeren2015vs.wordpress.com

Women Crossing Borders

25 juli: Women Crossing Borders... at
the dinner table
‘Open - Warm - Laagdrempelig - Veilig
- Energie - Enthousiasme - Inspiratie Lach...’ Dat waren enkele van de
woorden die de 34 deelnemende
vrouwen aan de workshop tegen elkaar
zeiden bij het afscheid nemen. Vrouwen
uit Pennsylvania, Illinois, Duitsland,
Connecticut, Dominicaanse Republiek, Ohio, Kansas, Zambia, Washington,
Nederland, Oregon, Slowakije en Tanzania leerden elkaar wat beter kennen en
voelden dat ieder werd geaccepteerd zoals zij is. Omdat de anderhalf uur
durende workshop vol was werden acht vrouwen uitgenodigd om elkaar na
afloop te treffen of contact te leggen via Facebook of e-mail. Veel vrouwen
kwamen naar de workshop om die eerst zelf te ervaren en er vervolgens thuis
mee aan het werk te gaan. Het hele komende jaar kunnen vrouwen mailen of
schrijven voor tips en advies: Margreet van der Werf-Stelling,
margreet@vanderwerf-trainingen.nl.

DG Beemster-Oosthuizen: maal en verhaal

23 augustus 18.00 uur, kerk open 17.30 uur
In het kader van 230 jaar Vermaning Beemster-Oosthuizen wordt op 23
augustus een ‘maal en verhaal’ bijeenkomst gehouden. Als mensen in vreugde
en vriendschap gezamenlijk eten is het feest. Daarom is iedereen van harte
welkom. Kokers gevraagd die vanaf 16.30 uur in de nieuwe keuken mee willen
helpen de maaltijd voor te bereiden. Opgave: Aaltje Stolp 0299 683 324 of

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
augustus
VDG Haarlem: zomerprogramma;
Info: www.vdgh.nl
Locatie: in of nabij dg kerk, Frankestraat 24
of Grote Houtstraat 43, Haarlem
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 gemeente- leden,
en quilts en het maken van quilts. Op
12 september ook Open Monumentendag.
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25,
Surhuisterveen

Nieuwe leden

DG Amsterdam: in mei jl. hebben tijdens
de Pinksterdienst in de Singelkerk vier
personen belijdenis gedaan, te weten:
Julie Kneepkens- van der Touw, Frank
Kneepkens, Lisanne Lens en Albert Keijser.
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Corrie Laros 0227 570 596. Vrijwillige bijdrage.
Locatie: dg kerk, Middenweg 86, Middenbeemster

DG Apeldoorn: kan religie zonder God?

5 september 11.00 – 16.00 uur
Bezinningsdag o.l.v. ds. Henk van de Berg
over het thema ‘Kan religie zonder God?’.
Een actueel thema, zowel bij gelovigen,
ietsisten, agnosten, als atheïsten.
Kosten € 7,50; info en opgave (uiterlijk 30
augustus) bij Trude Berkhoff: 055 3555 236 |
trudeberkhoff@gmail.com.
Na opgave worden nadere gegevens gestuurd.
Locatie: Kloosterhotel Kranenburg, Ruurloseweg 99, Kranenburg

DGs Rotterdam en Dordrecht: gemeenteweekend

26 en 27 september
Gemeenteweekend over Geroepen om te leven. ‘Overal waar we kijken lijkt het
leven bedreigd. Wordt het niet tijd dat christenen en allen van goede wil zich
verenigen om op te komen voor de duurzaamheid van het leven, het te
beschermen en te vieren in alle volheid? Wordt het niet tijd om op een heilige
reis te gaan, een pelgrimage van gerechtigheid en vrede?’ Met deze
introductietekst van de Wereldraad van Kerken zoeken de doopsgezinde
gemeenten in Rotterdam en Dordrecht, evenals vele andere doopsgezinde
gemeenten, naar activiteiten die vrede en recht dienen. Een pelgrimage die na
de startzondag vervolgd wordt met een programma van spel, bezinning en
ontmoeting in Fredeshiem.
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult.

Dichtbundel Berthe Zwama

Afgelopen april is door dichteres Berthe Zwama een dichtbundel uitgegeven
onder de naam ‘Uit de diepte van de tijd’. De bundel is in linnen gebonden en
telt 56 pagina’s. Het is een prachtig relatiegeschenk, met name voor
kerkgenootschappen. De opbrengst van de bundel is bestemd voor de
renovatie van de kleuterschool van de Iringa Road Mennonite Church te
Dodoma, Tanzania, een project van Doopsgezind WereldWerk. De bundel kost
€ 15,-, excl. € 2,75 verzendkosten. Bij bestelling van meerdere bundels lagere
verzendkosten. Bestellen: D.J. Houwen, 050 309 67 31 | dj@houwen.com

Oproep Vredesmanifest

May-May Meijer van The Peace Party (i.o.) is samen met vredesorganisaties
als PBI, Vrouwen voor Vrede, Vredesbeweging Pais e.a. bezig met de opzet
van een Vredesmanifest. Minister Koenders heeft zijn interesse uitgesproken
om dat op 21 september in ontvangst te nemen. Meijers vraagt om input
voor deze tekst in de vorm van aanbevelingen, zoals: Ten eerste zou er meer
aandacht moeten zijn voor vredesmissies zonder wapens. Uit het onderzoek
van Janzen (2014) blijkt dat vredesmissies zonder wapens even effectief zijn
als de traditionele militaire vredesoperaties, maar ze zijn meer kosteneffectief en leiden tot vrede die langer standhoudt. Daarbij is het aantal doden en
gewonden lager dan bij de traditionele militaire vredesoperaties.
Onderzoeksreferenties graag vermelden, maar zijn niet verplicht.
Contact: May-May Meijer, pais.wri@tiscali.nl | 06 25 417 379

agenda
15 en 29 augustus; 12 september 13.30
tot 17.00 uur
DG Rottevalle-Witveen: expositie i.h.k.v.
Tsjerkepaad 2015 van kalligrafieën,
Leeuwarden
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. De expositie is gedurende
winkel- openingstijden geopend; toegang
gratis, info: www.fotogaleriedegang.nl
Locatie: De Gang, naast dg kerk, Grote
Houtstraat 43, Haarlem
t/m 30 augustus
In het Natuurmuseum Fryslân is de
tentoonstelling Goddelijk Groen te zien,
een samenwerkingsproject van het
Natuurmuseum en de Stichting Alde Fryske
Tsjerken die dit jaar haar 45 jarig jubileum
viert. Info: www.aldefrysketsjerken.nl
Locatie: Natuurmuseum Fryslân,
Schoenmakersperk 2, Leeuwarden
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
2 september, 7 oktober en 4 november
20.00 - 21.30 uur
DG Koog en Zaandijk en Westzaan: nieuw
gesprekshuis over ‘In godsnaam’ - wat
versta ik daaronder, wat betekent dat voor
mij, hoe leeft dat in mij? Ben ik in
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Zaanse samenwerking online

Een aantal Zaanse doopsgezinde gemeenten wil meer gaan samenwerken en
heeft om te beginnen een website gemaakt: www.doopsgezindzaanstreek.nl.
Hierop zijn alle eigen en gezamenlijke diensten te vinden. Het plan is om meer
activiteiten samen te organiseren.

Collecte voor het Pastoraal- Diaconaal Fonds

In de broederschapshuizen komen mensen en ‘werelden’ samen in een sfeer
van gastvrijheid. Om een vakantieverblijf in de broederschapshuizen voor
iedereen mogelijk te maken, doet het Pastoraal-Diaconaal Fonds ook dit jaar
weer een beroep op uw hulp en steun. Door de jaarlijkse collecte in augustus
kunnen gasten met een smalle beurs gebruik maken van de vrijplaatsenregeling
van ieder huis. Ze krijgen daardoor een aanzienlijke reductie op hun
verblijfskosten. Daarnaast kunnen ook gasten die deelnemen aan een door het
huis georganiseerde cursus (bijvoorbeeld van Leeftocht) gebruik maken van
deze regeling. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Want wat is het
waardevol om zonder financiële zorgen van een vakantie of cursus te kunnen
genieten, andere mensen te ontmoeten, je verhaal kwijt te kunnen aan een
gastenpastor en de warmte van een gemeenschap te ervaren. Giften zijn
welkom op bankrekening NL79FLVB0699947685 t.n.v. PDF, Elspeet.

Oecumene – overig
Tsjerkepaad: natuurtocht

15 augustus 10.00 uur
Stichting Tsjerkepaad organiseert dit jaar een bijzondere natuurtocht in het
teken van het thema ‘Natuur en schepping’, o.l.v. Dirk Osinga uit Dokkum.
Boswachter Jacob Bijlsma zal onderweg een presentatie geven. De natuurtocht
begint bij De Beier in Rinsumageest. Daarna gaat een wandeling langs het
kloosterkapel Sibranahûs, de kerk van Janum en kloostermuseum Claerkamp.
De tocht voert door het speciaal voor deze dag opengestelde natuurreservaat
van Staatsbosbeheer, de Klaarkampster Mar, met een poel en interessante
zoutvegetatie. Ten noorden van ‘de Mar’ bevindt zich de hoogte waarop in het
jaar 1165 de Cisterciënzer Abdij is gesticht. De tocht eindigt in de monumentale
Alexanderkerk in Rinsumageest. Kosten € 5,-; info en opgave (tot 2 dagen van
te voren) bij Dirk Osinga: dirkosinga@wxs.nl | 0519 296 313.

Walk of Peace

20 september v/a 13.00 uur
In het kader van de oecumenische Pelgrimage van
Gerechtigheid en Vrede organiseren Vredesorganisatie PAX,
Kerk en Vrede, en de Raad van Kerken in Nederland - in
samenwerking met de Haagse gemeenschap van kerken - een
vredeswandeling door de ‘stad van recht en vrede’ Den Haag. De wandeling
markeert het begin van de Vredesweek dat als motto heeft: Vrede verbindt. Er
zijn korte toespraken van Freek Landmeter (vredesbeweging PAX) en Hielke
Wolters (Wereldraad van Kerken), en optredens van het Mamaverhalenkoor en
rappers van het Stagehuis uit de Schilderswijk. Steeds meer mensen ontlenen
aan de toegenomen onveiligheid in de wereld argumenten om meer geld aan
defensie uit te geven. De initiatiefnemers willen dat automatisme in het denken
doorbreken. Aandachtspunt is tevens de afgenomen tolerantie in Nederland

agenda
godsnaam bezig? Info en aanmelden bij
Jan Schurink of Simone de Boer:
schurinkjan@kpnmail.nl | simone.sabel@
gmail.nl
Locatie: dg kerk, Lagedijk 34, Koog aan de
Zaan
4 september 17.00 uur - 5 september
16.00 uur
Leeftochtweekend over familie-kronieken.
Op basis van uw eigen gegevens kijken we
naar de centrale thema’s binnen uw
familieverhaal en wat u daarmee kunt
doen.
Kosten: € 145,- voor een 1-pk en
€ 260,- voor een 2-pk (volpension).
Info en aanmelding: info@fredeshiem.nl |
0521 535 100.
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk-De Bult
5 september 10.30 – 15.30 uur
Menno Koor Holland: eerste repetitiedag
van het nieuwe seizoen, inclusief lunch en
presentatie of mini-concertje.
Geïnteresseerden welkom!
Info: www.mennokoorholland.nl
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 9,
Heerenveen
5 september 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Wim Pelgrim uit
Almelo. Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
t/m 19 september
Tsjerkepaad 2015: Kerk en Natuur. Met
verschillende activiteiten en wandelingen.
Zie www.tsjerkepaad.nl
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.
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zelf. Onderzoek wijst namelijk uit dat antisemitisme, islamofobie en
homodiscriminatie in Nederland toenemen. De wandeling is 6 km lang en gaat
van station Hollands Spoor tot aan het Vredespaleis. Starten op eigen
gelegenheid tussen 13.00 – 15.00 uur;
kosten € 5, incl. picknick en magazine, kinderen tot 12 jaar gratis. Info en
opgave: www.walkofpeace.net
Locatie: Den Haag, startpunt station Hollands Spoor, eindpunt Vredespaleis

Raad van Kerken: bijeenkomsten

9 september 14.15 – ca. 17.30 uur
Afscheidsbijeenkomst van Raadsvoorzitter Henk van Hout en vicevoorzitter
Marius van Leeuwen, met als thema ‘De oecumenische Christuscode’. M.m.v.
ds. Jannie Nijwening, ds. Arjen Plaisier, filosofe Désanne van Brederode en
senator Nico Schrijver. Aansluitend receptie.
Opgave tot 1 september via rvk@raadvankerken.nl.
Locatie: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
25 september 13.30 – ca. 17.30 uur
Inspiratiemiddag over de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede bedoeld voor
mensen die actief zijn in een lokale raad van kerken, gemeente of parochie. Het
is een ontmoetingsmiddag met inleidingen en werkgroepen, waarin vooral de
mogelijkheden voor plaatselijke kerken aan de orde komen om mee te doen
met de pelgrimage. Het thema is ‘Als pelgrim op pad’, de werkgroepen gaan in
op buitenliturgie, klimaatverandering, gerechtigheid en vrede.
M.m.v. ds. Iris Speckmann, Kees Nieuwerth en Klaas van der Kamp.
Opgeven via rvk@raadvankerken.nl.
Locatie: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort

agenda
Locatie: achter dg kerk, Stationsweg 3,
Holwerd
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 en 28
augustus; - tijdens de
woensdagavondconcerten van de
Vereniging Het Carillon te Hoorn 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)

Museum De Pont: Amish quilts

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

Actie Kerkbalans: wedstrijd

6 en 7 november
Prisma-conferentie: Geloof in de pastorie,
bedoeld voor partners van predikanten.
O.l.v. kerkjournalist en verhalenverteller
Kees Posthumus. Informatie: Nicolette
Vlaming, 078 8426 791 |
nfvlaming@upcmail.nl; Aanmelden:
www.predikantspartner.nl
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg
185, Elspeet

t/m 4 oktober
In een verrassende tentoonstelling zijn
naast lichtprojecties van James Turrell
quilts van de Amish te zien. Volgens
dagblad Trouw ogen die opvallend
modern naast de minimalistische
lichtobjecten; zie www.depont.nl
Locatie: Museum De Pont,
Wilhelminapark 1, Tilburg

In Actie Kerkbalans werken vijf kerkgenootschappen samen, waaronder de
doopsgezinde broederschap, om een jaarlijkse bijdrage van hun leden te
vragen. Dit jaar wordt een wedstrijd uitgeschreven, op zoek naar de mooiste en
beste lokale folder voor de campagne in 2016. Plaatselijke kerken kunnen
meedoen door hun ontwerp voor 15 november 2015 in te dienen via
info@kerkbalans.nl o.v.v. ‘Wedstrijd beste folder Kerkbalans 2016’. De winnaar
krijgt een bedrag van € 2.000,- om het eigen folderontwerp te laten drukken.
Voor de tweede prijs is een bedrag van € 1.000,- beschikbaar en de nummer
drie krijgt € 500,- voor de realisatie van zijn ontwerp. Alle ontwerpen worden
beoordeeld door een deskundige jury op vorm, tekst, originaliteit maar ook
afstemming van doel en doelgroep. Info: www.kerkbalans.nl

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.
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