augustus Nº 16 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 Zaanstreek: God in de supermarkt

6 september 10.00 – 16.00 uur
Zondag 6 september houdt Doopsgezind Zaanstreek haar startzondag voor het
nieuwe seizoen. We beginnen om 10.00 uur met een dienst in Zaandam. Na de
lunch de workshop ‘God in de Supermarkt’. Deze trekt momenteel door
Nederland en maakt ons bewust van de keuzes die we als consument elke week
weer opnieuw maken. Tevens is er een fotopresentatie over de Zaanstreek,
gezien vanaf de Zaan. Tot slot een kwartiertje zingen onder leiding van Paula
Doeve. Kosten € 5,-; opgave bij: activiteiten@doopsgezindzaanstreek.nl
Locatie: dg kerk, Westzijde 80, Zaandam

DoRe Meppel: Preek van de Leek

6 september 10.00 uur
Vierde aflevering van Preek van de Leek met als voorganger Hayat El
Mahjoubi-Ezzeroili, Meppels stadsdichteres in 2013 en 2014.
Het thema is Angst en Vertrouwen. Aan het eind van de dienst is een collecte.
De opbrengst daarvan gaat in overleg met de voorganger naar een Meppels
doel dat tijdens de dienst bekend wordt gemaakt.
Locatie: dore kerk, Vledderstraat 20, Meppel

DG Apeldoorn: Vruchten van de Geest
10.00 - ca. 13.00 uur

Gezamenlijke startzondag van de DG Apeldoorn en de
Regentessekerk met als thema: Vruchten van de Geest.
De dienst is om 10.00 uur in de Regentessekerk met
voorgangers Klaas Douwes en Wilma van der Linden,
m.m.v. leden van het koor Cappella Caluna; aansluitend
lunch in de doopsgezinde kerk. Daarvoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Er is een apart kinderprogramma.
Locatie: Regentessekerk, Saffierstraat 30, en dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

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
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
29 augustus; 12 september,
13.30 tot 17.00 uur
DG Rottevalle-Witveen: expositie i.h.k.v.
Tsjerkepaad 2015 van kalligrafieën,
tekeningen en gedichten van de Perzische
kunstenaar Golbang Khorasani.
Locatie: dg kerk, Haven 20, RottevalleWitveen

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum zoekt een

Jaarboekje

pastoraal werker (0,4 fte)

Dhr. M.M.C. Maassen verhuist per
28 augustus naar:
Ina Boudier-Bakkersingel 4,
7321 JR Apeldoorn

Wij zoeken een inspirerende medewerker, voor wie het vrijzinnig christelijk
denken en handelen de basis is. Het accent van deze functie ligt op het
pastoraat. Wij verwachten iemand die zich inzet voor een
moderne, sterke gemeente met een actieve rol in de samenleving.
Meer informatie: www.dekapel.nu
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DG Harlingen: geschiedenis kerklied

agenda

DG Beemster-Oosthuizen: film Desert Flower

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

13 september 14.00 – 16.30 uur
Lezing door dr. Pieter Post over het doopsgezinde kerklied door de eeuwen
heen, afgewisseld met zingen. Muzikale begeleiding door organist Gerrit Jan
Elsinga uit Harlingen. Dr. Pieter Post, doopsgezind theoloog, is gepromoveerd op
de zangcultuur van de Nederlandse doopsgezinden. Zijn onderzoek strekt zich
uit van 1793 als de bundel ‘Christelyke Gezangen’ verschijnt, tot 1973, met het
verschijnen van het Liedboek voor de kerken. Momenteel is Pieter Post als
voorganger verbonden aan de VDG IJmond te Beverwijk. Toegang gratis.
Locatie: dg kerk, Zoutsloot 50, Harlingen

15 september 19.45 uur
De film Desert Flower vertelt het waargebeurde verhaal van Waris Dirie, een
arm nomadenmeisje uit Somalië dat een wereldberoemd model wordt. Op het
hoogtepunt van haar carrière besluit ze te spreken over de meest traumatische
gebeurtenis uit haar leven: de meisjesbesnijdenis die ze heeft moeten
ondergaan toen ze vijf jaar was. Waris richt zich daarna volledig op de strijd
tegen vrouwenbesnijdenis en het taboe dat daarop ligt. Door (toenmalig)
VN-secretaris Kofi Annan wordt ze aangesteld als speciale VN-ambassadeur.
Naar het boek ‘Mijn Woestijn’ van Waris Dirie en Cathleen Miller. Toegang € 6,50.
Locatie: dg kerk, Middenweg 86, Middenbeemster

DG Wieringen: dichters en gedichten

21 sept., 20 okt., 24 nov., 22 dec., 26 jan., 13 febr., 22 mrt, 26 april;
19.30 – 21.00 uur
De oecumenische levensbeschouwelijke kring Wieringen rond gedichten en
dichters, komt een keer per maand op dinsdagavond bij elkaar o.l.v. ds. Tjalling
Kindt. Na enkele jaren is er een levendige, open groep (max. 12) ontstaan met
een onbevangen gesprekstoon. Aan bod komen steeds gedichten met een
zekere gelaagdheid, waarvan de betekenis niet meteen voor de hand ligt. De
groepsleden ontraadselen de tekst en komen al pratend levensthema’s tegen.
Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075
6151 241 | 06 2245 6538.
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 7, Hippolytushoef

DG Dordrecht: ongedocumenteerden

24 september 19.30 uur
Thema-avond over ‘ongedocumenteerden’: vluchtelingen zonder papieren. Er
wordt een indringende speelfilm vertoond, gevolgd door een nabespreking in
aanwezigheid van Margriet ten Hove. Zij is deskundig op dit gebied en directeur
van Vluchtelingenwerk Zuidvleugel, een professionele vrijwilligersorganisatie die
vluchtelingen en asielzoekers begeleidt in Zuid-Holland Zuid, Den Haag en het
Westland, en opkomt voor hun belangen. Toegang € 5,-.
Locatie: remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28, Dordrecht

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/actueel/
item/420592-schrijfwedstrijd-over-de-grens
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
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

In een gezamenlijke dienst van de
Doopsgezinde en Remonstrantse
Gemeente Groningen is op
zondag 16 augustus

DG Joure: koor over mus

Manon ter Haar

27 september 19.30 uur
Concert door het kwartettekoar, dat zingt: ‘As in mosk yn it
sân’. Met teksten van Fedde Schurer, op muziek gezet door
verschillende componisten. De verbindende teksten gaan

op haar belijdenis gedoopt.
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over het leven van Fedde Schurer en zijn geschreven door dirigent Hindrik van
der Meer. Het koor wordt begeleid door een combo.
Locatie: dg kerk, Midstraat 70, Joure

DoRe Nijmegen: vrijzinnigheid

3 en 17 oktober en 7 november 10.00 – 12.00 uur
Drie zaterdagochtenden over ruimte en vrijheid in geloof en zingeving met als
thema Vrijzinnigheid: Wat is dat? De eerste twee ochtenden aandacht voor de
doopsgezinden en remonstranten: wat is typerend, wat bewoog/beweegt hen?
Wat zegt hun bewogenheid jou? De derde ochtend gaat over vrijzinnigheid: wat
is het? Wat zijn momenten waarop je geraakt werd, zin ervaren hebt? De
bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen die benieuwd zijn naar ruimte en vrijheid
in geloof en zingeving, en in de doopsgezinde en remonstrantse benadering
ervan. Leiding: Els de Clercq en Sigrid Coenradie, predikanten in de
doopsgezinde en remonstrantse gemeenten van resp. Nijmegen en Deventer.
Opgave: elsdeclercq@hetnet.nl; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Locatie: doopsgezinde-remonstrantse kerk, Prof Regoutstraat 23, Nijmegen

DG Heerenveen: bijbelschool

3 okt., 21 nov., 30 jan., 12 mrt. en 21 mei; 10.00 – 15.30 uur
Bijbelschool in het nieuwe seizoen o.l.v. Johannes van der Meer en Henk Klein
Nagelvoort. Met op 3 oktober ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’, over het
denken van Martin Buber, door Henk Klein Nagelvoort. En na de lunch ‘Stenen
voor bloemen’, over joodse begrafenisrituelen, door Johannes van der Meer.
Kosten € 10,- (incl. koffie/thee, soep, broodjes). Aanmelden gewenst:
henkkleinnagelvoort@gmail.com | 0513 623 730.
Locatie: Meniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, Heerenveen

DG Krommenie / Zaanstreek: vluchtelingen

Op zondag 16 augustus waren negen vluchtelingen van de Proces Opvang
Locatie Zaandam te gast bij de DG Krommenie. Dit was de start van een
programma waarbij elke zondagmorgen in één of meer Zaanse kerken
vluchtelingen te gast zijn. Zij worden opgehaald en teruggebracht door de
deelnemende kerken. In en bij de vluchtelingenboot zelf is geen gelegenheid om
kerkdiensten te houden. Vóór de dienst was er tijd voor ontmoeting en
kennismaking. De doopsgezinden blikten terug op hun oorsprong in de 16e eeuw
toen zijzelf gruwelijk vervolgd werden. Helaas is die situatie elders nog steeds
realiteit. De dienst was in het Nederlands en het Engels onder het thema
‘kwetsbaar en verbonden’. Zondag 23 augustus was een groep te gast bij de
Protestantse Gemeente Oostzaan; daarna gaan de vluchtelingen naar andere
kerken. Info: www.doopsgezindzaanstreek.nl | vluchtelingtegast@kpnmail.nl.

Oecumene – overig
Situatie Palestina

- Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland hebben onlangs
een open brief over de situatie in Palestina gestuurd aan alle Nederlandse
kerken, hun leidinggevenden en de Raad van Kerken in Nederland. De kerken
worden onder meer opgeroepen hun zorgen over de moeilijke situatie, met
name die van christenen, onder de aandacht te brengen van de Nederlandse
overheid en van hun joodse gesprekspartners. De brief is te vinden op

agenda
4 september 17.00 uur - 5 september
16.00 uur
Leeftochtweekend over familiekronieken.
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/koor/index-mk.
php
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 9,
Heerenveen

GDB-map
‘Geroepen om te leven’

De Gemeenschap voor Doopsgezind
Broederschapswerk heeft een map
samengesteld rond het nieuwe jaarthema
Geroepen om te leven. De map wil een
reisgids zijn voor iedere deelnemer
aan de oecumenische Pelgrimage
van Gerechtigheid en Vrede.
Een leidraad om zelf nieuwe ontdekkingen
te doen en onderweg de a/ander(en)
vragenderwijs te ontmoeten.
Informatie: tel. 020 67 08 312;
Bestellen: Margreet van der Schee,
Havelter Schapendrift 7, 7971 BA Havelte;
0521 340 234 | 06 135 21 723 |
gdb@doopsgezind.nl. Kosten € 10,-, plus
verzendkosten. De map is ook (tegen
betaling) af te halen op het ADS kantoor.
5 september 11.00 – 16.00 uur
DG Apeldoorn: bezinningsdag o.l.v. ds.
Henk van de Berg over het thema ‘Kan
religie zonder God?’. Kosten € 7,50; info en
opgave (uiterlijk 30 augustus) bij Trude
Berkhoff: 055 3555 236 |
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http://cms.kairospalestina.nl/UserFiles/Files/20150713Openbriefkerken.pdf.
Reacties zijn welkom bij info@vriendenvansabeelnederland en
info@kairospalestinanederland.
- Oproep terugtrekking investeringen Israël: verschillende organisaties,
waaronder de twee bovengenoemde en CPT-Nederland, hebben een oproep
uitgebracht om alle Nederlandse investeringen in Israëlische beleggingen terug
te trekken. Onder meer het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM) heeft dat
reeds gedaan. ADS-vertegenwoordigster in Vrienden van Sabeel, Els du Rieu,
vraagt ook de doopsgezinde broederschap dit te overwegen. De Amerikaanse
doopsgezinden hebben hierover al vergaderd en zullen in 2017 een besluit
nemen. De oproep (oproep van Stapelen) is te vinden op http://www.
kairospalestina.nl/nl/nieuws/286/oproep-van-stapelen.aspx

Vredesmuseum: Zicht op Vrede

Op de website van het Vredesmuseum is de digitale tentoonstelling Zicht op
Vrede te zien. Bezoekers kunnen na bezichtiging commentaar geven.
Zie www.vredesmuseum.nl/t_vision/vooraf.html

Canada: doopsgezinde vredesconferentie
9-12 juni 2016 / bijdragen insturen vóór 1 december 2015
Het Conrad Grebel University College in Canada organiseert in de zomer van
2016 een grote conferentie en een festival over vrede vanuit doopsgezind
perspectief. De voertaal is Engels. De conferentie is bedoeld voor academici,
praktijkgerichte werkers, artiesten, kerkelijk werkers, studenten en
vredesactivisten. De bedoeling is om gezamenlijke tradities en hedendaagse
vredespraktijken in kaart te brengen en van elkaar te leren, en om vredesidealen ook via de kunsten tot expressie te brengen. De organisatoren doen hierbij
een internationale oproep om inhoudelijke voorstellen in te sturen. Thema’s
daarvan kunnen zijn: heling en gerechtigheid, gewetensbezwaren, vrouwenrechten, bijbelse/theologische gezichtspunten, het machtsvraagstuk,
geweldloos activisme, zorg voor de schepping, vredesonderwijs, etc. Deze lijst
is niet volledig; ook andere onderwerpen zijn welkom zolang ze beschreven
worden vanuit een doopsgezind vredesperspectief.
De bijdragen kunnen bestaan uit:
- Individuele schriftelijke presentaties van ca. 20 minuten, bedoeld voor een
thematische sessie;
- Panel-presentaties, bestaande uit 3 tot 4 papers;
- Artistieke bijdragen, zowel op het gebied van de beeldende kunsten en de
podiumkunsten als de literatuur;
- Workshops van ca. 1,5 uur: informele en interactieve sessies bedoeld om te
netwerken, brainstormen, van gedachten te wisselen of een bepaald
onderwerp nader te bestuderen.
Inzendingen: beschrijf in het kort (ca. 250 woorden) in het Engels de aard en
inhoud van de bijdrage. Stuur deze beschrijving, samen met een kort CV, in
Word of PDF naar: gmpgrebel@uwaterloo.ca, liefst vóór 1 oktober, maar
uiterlijk 1 december 2015.
Info en vragen: dr. Marlene Epp, mgepp@uwaterloo.ca | dr. Reina Neufeldt,
reina.neufeldt@uwaterloo.ca.
Nadere info volgt op: https://uwaterloo.ca/grebel/global-mennonitepeacebuilding-conference

agenda
trudeberkhoff@gmail.com. Locatie:
Kloosterhotel Kranenburg, Ruurloseweg 99,
Kranenburg
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
9 september 14.15 – ca. 17.30 uur
Raad van Kerken: afscheidsbijeenkomst van
aftredend voorzitter Henk van Hout en
vicevoorzitter Marius van Leeuwen. Thema:
De oecumenische Christuscode. M.m.v. ds.
Jannie Nijwening, ds. Arjen Plaisier,
Désanne van Brederode en Nico Schrijver.
Opgave tot 1 september bij
rvk@raadvankerken.nl.
Locatie: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2,
Amersfoort
19 september 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Gedymin Grubba uit
Gdansk (PL). 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 v/a 13.00 uur
Walk of Peace in het kader van de
oecumenische Pelgrimage van
Gerechtigheid en Vrede: vredeswandeling
door de ‘stad van recht en vrede’ Den
Haag. 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
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