oktober Nº 20 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 Beemster-Oosthuizen: film

20 oktober 19.45 uur
De film Dorsvloer vol Confetti, uit 2014, vertelt het verhaal van de jonge
Katelijne die opgroeit in een boerengezin in Zeeland. Uitverkoren zijn, dat is het
belangrijkste levensdoel in haar strenggelovige milieu. Maar voor Katelijne zijn
lezen en verhalen veel belangrijker. Zet ze daarmee haar ‘genadetijd’ op het
spel? Dorsvloer vol Confetti is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van
Franca Treur. Entree € 6,50 euro; info: C. Laros 06 5198 1114.
Locatie: Schuilkerk Beemster, Middenweg 86, Middenbeemster

Najaarsconferentie WereldWerk

24 en 25 oktober, jongeren v/a 23 oktober 18.00 uur
WereldWerk: Najaarsconferentie rond het thema ‘Leef met
je eigen talent’. Met onder meer een workshop schermen,
theatersport en medewerking van professionals op het
gebied van talent(ontwikkeling) en leiderschap. De jongeren
starten op vrijdagavond. Prijzen: kinderen vanaf 4 jaar
€ 15,-; niet-werkende jongeren € 27,50; volwassenen naar draagkracht € 55,-,
€ 82,50, of € 97,50. Info en aanmelden: doopsgezindwereldwerk@gmail.com;
jongeren 16-30 jaar: jdvg@doopsgezind.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

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
19/10, 16/11, 21/12, 18/1, 15/2, 21/3, 18/4
en 16/5 om 15.00 uur
VCG Zoetermeer: gesprekskring over de
actualiteit ‘De krant op tafel’, o.l.v. ds. Karl
van Klaveren.
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
19 oktober; 2 november; 16 november
19.30 - 21.30 uur
DG Aalsmeer: driedelige cursus ‘De weg van
de mens’ met ds. Christine Schlette, a.d.h.v.
het boek van Martin Buber. Toegang: € 10,per keer of € 25,- voor drie avonden.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG Deventer: film

25 oktober 15.00 uur
De film ‘Les Heritiers’ (De Erfgenamen) gaat over een lerares die probeert de
geschiedenis van de Shoah over te brengen op jongere generaties. De film
wordt ingeleid door Hanneke Resius, die zelf werkzaam was in het onderwijs.
Toegang € 5,-.
Locatie: Het Penninckshuis, Brink 89, Deventer

DoRe Hoorn: sekten

28 oktober 20.00 uur
Foreestenhuisavond over ‘Sekten: warm bad of koude douche?’ Met spreker
Henri Frölich, predikant van de Vrijzinnige Protestanten Noord-Holland en
secretaris van de beweging ‘Op Goed Gerucht’. Bij het woord sekte denken we
vrijwel meteen aan enge groeperingen die hun leden manipuleren,
hersenspoelen, losweken van hun familieleden en rare rituele handelingen
verrichten. Maar is dat wel terecht? Zo stelt Ernst Troeltsch (Duits theoloog,
1865-1923) dat de kerk de wereld zoals die is als uitgangspunt neemt en er in

Ds. Pieter Post
Ds. Post heeft een nieuw e-mailadres:
pbpost1958@gmail.com
Het oude (pbpost@planet.nl)
mag worden verwijderd.
20 en 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
DG Haarlemmermeer: cursus over de dood.
Met deskundige info over palliatieve zorg,
levenseinde en euthanasie. Aanmelding:
hegemanhedi@gmail.com.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp
20 okt, 24 nov, 22 dec, 26 jan, 13 febr,
22 mrt, 26 april; 19.30 – 21.00 uur
DG Wieringen: oecumenische levensbe1
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zekere zin een compromis mee aangaat, terwijl de sekte zich juist afzet tegen
de wereld en er geen compromissen mee sluit. Vrijwillige bijdrage.
Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

DG Aalsmeer: waar ben je nu?
29 oktober 20.00 uur

Zin-Inn lezing door Wim Jansen:
‘Waar ben je nu?’. Een persoonlijke
zoektocht naar antwoord op vragen
rond verlies, over leven na de dood en
rouwverwerking. Toegang (vrijwillig) € 5,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

Doopsgezind Seminarium: afscheid Sieds Prins

30 oktober 14.00 – ca. 17.30 uur
Sieds Prins is ruim 30 jaar verbonden geweest aan het Doopsgezind
Seminarium als docent en supervisor. In zijn 70e levensjaar neemt hij afscheid.
Het is de uitdrukkelijke wens van Sieds om het afscheid in de kring van
predikanten en voorgangers te laten plaatsvinden. Leerlingen van Sieds Prins
zijn uitgenodigd. Diezelfde middag zal er een boekje worden gepresenteerd.
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-De Bult

Vooraankondiging GDB retraites 2016
- Retraite 1, voor vrouwen, mannen en (echt)paren, maximaal 25 deelnemers
12 t/m 14 februari 2016
Thema: De weg van de mens. ‘Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen
ander te vinden is. Dat te vinden is zijn weg.’ Een prachtige uitspraak van
Martin Buber. In deze retraite gebruiken we het boekje De weg van de mens,
waarin Buber zijn joods mystieke visie op het leven ontvouwt. Leiding:
ds. Marion Bruggen (Groningen), drs. Marjan Kip, pastoraal werker (Almere),
ds. Christine Schlette (de Knipe). Kosten naar draagkracht € 180 tot 200 pp
(eigen kamer) of € 160 tot 180 pp (2p kamer).
- Retraite 2, vrouwenretraite in de veertigdagentijd, maximaal 25 deelnemers
11 t/m 13 maart 2016
Thema: ‘Geroepen om te leven van liefde ongehoord’. In en om ons heen
roept en schreeuwt er van alles om onze aandacht. Relaties, (mantel)zorg,
(vrijwilligers)werk, maar ook alles wat ons via de (social) media ´ter ore´
komt. Opgeslorpt, verleid, murw dan wel schuldig dreigen we de grond
onder onze voeten kwijt te raken. In stilte en creatieve werkvormen zoeken
wij naar verbinding met onszelf en de (A)nder; vieren wij door hoogten en
diepten het leven. Leiding: ds. Iris Hasselbach-Jongsma (Leiderdorp) en
ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht).
Kosten naar draagkracht: € 180 tot 200 pp (eigen kamer).
Info: Marije Koettnitz-Worst, 0597 856 220 | 06-15012674 |
marijeworst@yahoo.nl
Rekeningnummer IBAN: NL33INGB0000714025 / BIC: INBNL2A t.n.v.
Doopsgezinde Retraites Nederland
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult

agenda
schouwelijke kring rond gedichten
en dichters. Er is ruimte voor nieuwe
deelnemers. Opgave:
tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075 6151
241 | 06 2245 6538. Locatie: dg kerk,
Vermaningsteeg 7, Hippolytushoef
20 oktober 20.00 uur
DG Aalsmeer: gespreksavond tussen jong
en oud: ‘God verandert met de jaren’
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer
23 t/m 24 oktober 2015
Leeftochtweekend over protestantse
mystiek: toewijding aan wat ons draagt. Zie
www.leeftocht.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk-De Bult
24 oktober 10.00 – 16.00 uur
NBG: Festival voor kinderen en hun
ouders/verzorgers en presentatie van de
Samenleesbijbel: een speciale uitgave van
de Bijbel in Gewone Taal met veel extra
materiaal voor kinderen en hun (groot)
ouders. Info en kaarten bestellen:
www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.
Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7,
Utrecht
26 oktober 20.00 uur
VCG Zoetermeer: Symposium over het
eigen levenseinde en het houden van de
regie daarover. Met info door de VVVE en
stichting De Einder. Kosten: € 10,-; info: Nico
van Walsum, 079 352 3508 |
n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
27 okt. 10 nov. 24 nov. 8 dec. 22 dec.
10.30 - 11.00 uur
DG Wieringen: introductiecursus mediteren.
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075 61 51 241 | 06 22 45 65 38
Locatie: consistorie dg kerk,
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef
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VDG IJmond: vredesdiensten

1 november, 29 november, 7 februari 2016; 10.00 uur
In deze tijd vol wereldwijd geweld is vrede bevorderen en bewaren belangrijk.
Een drietal predikanten in de VDG IJmond volgde dit voorjaar de colleges
Vredestheologie bij Fernando Enns. Zij organiseren nu een reeks
vredesdiensten, gratis toegankelijk voor iedereen, met gelegenheid om in
gesprek te gaan. Met op 1 november: ‘Vrede, trauma en religie’, voorganger:
Pieter Post. Op 29 november: ‘Just Policing’, voorganger: Jaap Klanderman.
En 7 februari 2016: ‘Vrede als Werkwoord’, voorgangers: Jarek Kubacki en
Lukasz Liniewicz. Info: www.vdgij.nl
Locatie: dg kerk, Meerstraat 62, Beverwijk

Schaatsmiddag in Groningen/Drenthe

1 november 13.30 – 16.00 uur
Al meer dan 30 jaar gaan doopsgezinden uit Groningen en Drenthe eens per
jaar het ijs op. Ook schaatsliefhebbers uit andere delen van het land zijn van
harte welkom. Op het ijs en langs de baan is er alle gelegenheid elkaar beter te
leren kennen. Het schaatsen is dan ook nadrukkelijk een activiteit voor jong en
oud. Naast schaatsers, zijn ook supporters heel welkom. Aan het eind van de
middag is er voor iedereen een medaille. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Verzamelen om 13.30 uur in de hal van Kardinge.
Info en opgave: yvettekrol@hotmail.com.
Locatie: IJsbaan, Kardingerplein 1, Groningen

DG Bolsward: ‘Grenzeloos’

1 november 15.00 uur
Bennie Huisman en Corinne Staal treden op met het programma ‘Grenzeloos’,
een filosofische reis langs liedjes, verhalen, tijd & talen. Bennie Huisman is
zanger en schrijver van poëzie en verhalen in het Fries en het Nederlands. Die
teksten zijn verrijkt met de fijnzinnige composities en arrangementen van
pianiste Corinne Staal, met haar veelzijdige achtergrond van klassiek, jazz en
popmuziek. Entree: € 6,00.
Locatie: dg kerk, Skilwijk 29, Bolsward

DG Walcheren: lunchlezingen

vanaf 1 november op woensdag en donderdag, 12.45 - 13.10 uur
Wegens succes hervat: gratis lunchlezingen waar iedereen aan mee kan doen,
of kan komen luisteren.
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg

DG Edam: wie schreven de bijbel?

2, 16, 30 november 2015; 25 januari, 8, 22 februari 2016; 14.30 – 16.00 uur
De bijbel is door mondelinge en schriftelijke overlevering gegroeid in een
proces van duizenden jaren. Mythen, legenden, historie en dialogen met
andere culturen hadden allemaal invloed. Welke beslissingen maakten de bijbel
tot de overlevering die we nu kennen? O.l.v. ds. Tjalling Kindt worden de
verborgen lagen verkend, en wordt gekeken hoe dit godsdienstculturele
fenomeen van invloed is op onze kijk op de wereld van vandaag.
Locatie: dg kerk, Jan Nieuwenhuijzenplein 6, Edam

agenda
27 oktober 19.30 uur
DG Zwolle: Avond door de doopsgezinde
stichting Nederland-Polen, met aandacht
voor vluchtverhalen en hun betekenis voor
deze tijd.
Locatie: dg kerk, Wolweverstraat 9, Zwolle
28 oktober 20.00 uur
DG Roden: Inleiding over het Wereld Natuur
Fonds Nederland door directeur-bestuurder
Johan van de Gronden, tevens auteur
van de essaybundel Wijsgeer in het wild.
Toegang € 7,-.
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden
29 oktober 19.00 uur
Ring Zuidwest Nederland: voorbereiding BV
Locatie: dg kerk, Noordermolenwerf 3,
Rotterdam
29 oktober 19.30 uur
DG Heerenveen: Avond in de Meniste
Wurkpleats over ‘de actualiteit van de
doopsgezinde gemeente in de 21e eeuw’,
met Henk Stenvers, directeur van de ADS.
Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen
29 oktober; 19 november; 3 december
20.00 uur
DG Zaanstreek: Vier avonden o.l.v. Douwe

Doopsgezind Vrouwenwerk:
nieuwe website

Het Doopsgezind Vrouwenwerk heeft
een nieuwe website. U vindt er
informatie over de landelijke
activiteiten, zoals de ontmoetingsdagen,
conferentie en projecten. De regionale
en plaatselijke vrouwengroepen
presenteren zich en ‘De Brief’ wordt
gepubliceerd. Er is meer ruimte
gekomen voor beeldmateriaal en
achtergrondartikelen.
Zie www.lfdz.doopsgezind.nl
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DG Aardenburg: in liefde leven

3 november 20.00 – 22.00 uur
Filosofisch Café met Hein Stufkens, ditmaal over liefde. We gebruiken het
woord ‘liefde’ voortdurend, ook in de kerk. Er wordt gesproken over Gods
liefde voor de mens, of over dat wij God moeten liefhebben. Maar wat is liefde
eigenlijk? Hoe vaak is liefde eerder een vorm van bezit, een ruilmiddel, een
voorwendsel om jezelf op te offeren en weg te cijferen? Bestaat er ook zoiets
als belangeloze liefde, liefde die allereerst een kwaliteit in ons hart is? Is dat de
liefde waartoe we als mens geroepen zijn? Entree: € 5,00.
Locatie: dg kerk, Weststraat 37, Aardenburg

agenda
v.d. Sluis en Kok Klever over de oorsprong
van het denken over ‘het einde der tijden’.
Opgave:
activiteiten@doopsgezindzaanstreek.nl
Locatie: dg kerk, Westzijde 80, Zaandam

Menno Koor: repetitieschema
7 november Joure
28 november Purmerend
2 januari nog onbekend
6 februari Haarlem

DG Wieringen: schilderwerkplaats

4, 11, 18 en 25 november 19.30 - 21.00 uur.
Deze vierde schilderwerkplaats gaat over iconen achter glas. De techniek van
het achter glas schilderen is een volkskunst die vooral in Oost-Europa beoefend
werd. In principe een eenvoudige kunst, het resultaat is kleurrijk en spreekt tot
de verbeelding. Er wordt gewerkt met bladgoud, voor een schitterend
resultaat! Kosten € 15,-, maximum aantal deelnemers: 8.
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075-61 51 241 | 06-22 45 65 38.
Locatie consistoriekamer dg kerk, Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef

Federatiedag Friese zusterkringen

5 november 9.00 (inloop) – ca. 15.30 uur
De Friese federatie van doopsgezinde zusterkringen viert haar 65-jarig bestaan.
Met in de ochtend een lezing door ds. Hamoen over ‘Het indrukwekkende
leven van Charlotte Salomon’. In de middag een optreden van ‘Samoosara’, met
Jiddische liederen en verhalen. Opgave voor 1 november bij zr. Cobi van der
Velde: 0513-625814 | jvdvelde287@kpnmail.nl
Locatie: De Skans, Loaijersstrjitte 2, Gorredijk

DG Haren: Bach en bijbel

5 november 20.00 uur
Eerste van drie avonden over hoe de werkelijkheid beleefd wordt door
componisten, historici en kunstenaars. Dit keer houdt dr. Marcel Zwitser een
lezing over: ‘Bach en zijn bijbel’. Toegang vrij; info: www.dgharen.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Stationsweg 1, Haren

Leeftocht: hopman of teamplayer?

7 november 10.00 uur t/m zondag 8 november 14.00 uur
In ons werk, in de gemeente, in studie en in het dagelijks leven krijgen we met
leiderschap te maken. We leiden onszelf of laten ons leiden. Hoe doen we dat?
Leiderschap gaat over de vraag: Waar wil jij je sterk voor maken? Laat je je
leiden door wat van buiten op je afkomt of durf je te kiezen voor waar het jou
om gaat en neem je daar verantwoordelijkheid voor? Verschillende vormen van
leiderschap worden onderzocht, mede a.d.h.v. de film ‘Des hommes et des
dieux’ over leiderschap in een kloostergemeenschap in Algerije. Het weekend is
bedoeld 20-35 jarigen, en staat o.l.v. Marion Bruggen,
broederschapshuizenpredikant, coach en supervisor. Kosten: € 30,- p.p. in een
4-p-kamer met wastafel. Opgave: 072 - 509 1274 | info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

30 oktober t/m 1 november
Leeftochtweekend o.l.v. Caroline
Hogewoning: Kom in je kracht! In de natuur
is de groeiperiode voorbij en komt alles tot
rust. Zie www.leeftocht.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk-De Bult
31 oktober 10.30 – 16.30 uur
Landelijke Broederkringendag bij de
broederkring Lammert Gaukes van de
DG Drachten Ureterp. Info bij de eigen
broederkring of de secretaris van de
Drachtense broederkring, Coen Reijntjes:
coen.reijntjes@planet.nl.
Locatie: dg kerk, Zuiderbuurt 26, Drachten
31 oktober 10.30 uur
DHK: Najaarsbijeenkomst over
‘Doopsgezinden en Oranje’. Info
secretaris@DHKonline.nl | www.dhkonline.nl
Locatie: dg kerk, Paleisstraat 8, Den Haag
1 t/m 29 november
The Climate Miles: directeur Marjan
Minnesma van Urgenda loopt 512
kilometer van Utrecht naar Parijs, waar
begin december de 21e VN-klimaattop
plaatsvindt, zie www.theclimatemiles.nl.
Er lopen ook doopsgezinden mee, info en
aanmelden bij Leo Bakker in Aalsmeer:
leo@kudel.demon.nl | 06 5342 0445.
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