oktober Nº 21 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
DGs Groningen en Eenrum samen op weg

De dienst van 11 oktober jl. stond in het teken van de samenwerking tussen de
doopsgezinde gemeente Mensingeweer te
Eenrum en de doopsgezinde gemeente
Groningen. Aan deze stap gingen de afgelopen
twee jaar verschillende verkennende
gesprekken vooraf over de kansen en
mogelijkheden. In de voorjaarsledenvergadering van beide gemeenten werd besloten
de samenwerking in een overeenkomst vast te leggen. De ondertekening
daarvan vond plaats na afloop van de dienst, een historische gebeurtenis.

Zusterkringen Zaanstreek/IJmond: besturendag

5 november
Jaarlijkse besturendag, met van 13.30 – ca. 15.00 uur een leuk programma dat
voor iedereen toegankelijk is. Dit jaar met de kostuumgroep ‘De Zaanse Kaper’:
een groep die zich bezighoudt met de historie van het kostuum in de Zaanstreek
uit de periode 1750 - 1910.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie

Menno Simons-lezing: Nieuwe Energie

7 november 15.00 uur
Vierde Menno Simons-lezing, ditmaal door Maurits Groen, met als thema
Nieuwe Energie. Groen gaat in op de omvang
en gevolgen van de huidige
klimaatproblematiek op mondiaal niveau,
spreekt zijn zorgen uit over de huidige koers op
milieu- en klimaatgebied én schetst een
hoopvol perspectief voor de toekomst. Groen
geldt als een van de meest invloedrijke
Nederlanders op het gebied van duurzaamheid. Onlangs werd hij verkozen tot
nummer 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw.
Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

DG Hamburg-Altona: preek en prijsuitreiking

8 november 10.00 uur
Ds. Pieter Post spreekt zijn preek uit die de Menno Simons Preekprijs won.
Aansluitend aan de dienst prijsuitreiking.
Locatie: DG Hamburg-Altona, Mennonitenstrasse 5, Hamburg-Altona

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
24 nov. 22 dec. 26 jan. 13 febr. 22 mrt.
26 april 19.30 – 21.00 uur
DG Wieringen: oecumenische
levensbeschouwelijke kring rond gedichten
en dichters.
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075
6151 241 | 06 2245 6538.
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 7,
Hippolytushoef
26 oktober 20.00 uur
VCG Zoetermeer: Symposium over het
eigen levenseinde en het houden van de
regie daarover. Met info door de NVVE 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 6151 241 | 06 2245 6538
Locatie: consistorie dg kerk,
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef
27 oktober 14.00 tot 16.00 uur
DG Haarlemmermeer: cursus over de dood.
Met deskundige info over palliatieve zorg,
levenseinde en euthanasie.
1

oktober Nº 21 2015

VCG Zoetermeer: nee zeggen

8 november (lezing) / 22 november (workshop) 19.00 uur
Hoe vaak zeggen we geen ‘ja’, terwijl we diep van binnen
‘nee’ voelen? Zingevings-therapeute Ellen van Son licht
toe waarom ‘nee’ zeggen zo moeilijk is. Toch heeft ‘nee
durven zeggen’ ook mooie kanten. Het belang van de
ander weegt soms zwaarder dan het eigen belang.
Vanuit dit inzicht gaat ze in op de vraag hoe je makkelijker ‘nee’ kunt zeggen. Op
de lezing volgt twee weken later een workshop. Daarin ontwikkelen deelnemers
stap voor stap hun eigen manier om toch ‘nee’ te durven zeggen. De workshop
kan ook worden gevolgd zonder dat de lezing is gevolgd.
Kosten: € 7,50 lezing / € 7,50 workshop, aanmelden niet nodig; info: Ellen van
Son 06 5572 4832 | ellenvanson@casema.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

DG Koog en Zaandijk en Westzaan: Carel ter Linden

12 november 20.00 – 21.30 uur
Carel ter Linden kennen we als schrijver en dichter, maar
ook als predikant en voorganger in een aantal gedenkwaardige diensten met de koninklijke familie. Geïnspireerd
door de mensen om hem heen heeft hij tijdens zijn leven
een verandering ervaren in de wijze waarop hij zich
verhoudt tot het geloof en de verhalen uit de bijbel. Hij komt spreken over zijn
nieuwste boek Wat doe ik hier in Godsnaam? De intrigerende ondertitel van het
boek en de lezing is dan ook: ‘een zoektocht’. Toegang gratis; collecte.
Locatie: dg kerk, Lagedijk 34, Koog aan de Zaan

agenda
Aanmelding: hegemanhedi@gmail.com.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp
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 directeurbestuurder Johan van de Gronden, tevens
auteur van de essaybundel Wijsgeer in het
wild. Toegang € 7,-.
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden
28 oktober 20.00 uur
DoRe Hoorn: Foreestenhuisavond over
‘Sekten: warm bad of koude douche?’ Met

MCC: kits voor Syrië

DG Apeldoorn: muziekavond

Afgelopen zomer riep MCC op tasjes te
naaien en te vullen met
schoolspulletjes voor

13 november 19.30 - 21.30 uur
Op deze muziekavond kunt u zelf muziek maken: zang, instrumentale muziek,
solo, duo of met een groepje. Alle muziekgenres zijn welkom: van J.S. Bach tot
levenslied, van Grieg tot de Beatles, van kerklied tot jazz-improvisatie. Als u
graag samenspeelt met anderen, geef dit dan tijdig aan, dan maken wij een
muziek-match. Ook luisteraars zijn welkom. Opgave verplicht, bij Jan van
Garderen, 0578 616 737 | 06 - 551 71328 | j.ph.vangarderen@gmail.com
Locatie: Regentessekerk, Regentesselaan 14b, Apeldoorn

Syrische
kinderen in
vluchtelingenkampen in Libanon. In allerlei
doopsgezinde gemeenten is dit
opgepakt, ook in Wildervank. Wils `t
Hart, zelf quaker, maar ook betrokken bij
de doopsgezinden, wist verschillende
vrouwengroepen te enthousiasmeren.
Samen naaiden zij meer dan 350 tasjes,
waarvoor zij de stof gratis van de
plaatselijke stoffenwinkel kregen. De
tasjes werden op verschillende plekken
uitgedeeld en kwamen bijna allemaal
gevuld terug. Op 22 oktober werden ze
opgehaald.

Leeftocht: ketters

13 november 17.00 uur – 14 november 16.00 uur
Leeftochtweekend ‘Doopsgezinden en andere enge ketters’ o.l.v. Dr. John van
Schaik (1956). Hij studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op de
manicheeërs en de katharen en publiceerde over het gnostische, mystieke en
esoterische christendom. Nog voordat Luther (1483-1546) en Calvijn
(1509-1564) begonnen met hun zegetocht in Europa waren er al doopsgezinden.
In het vroege doperdom zijn drie stromingen onderscheiden: de chiliastische
stroming van Münster, de rationele van Menno Simons en de mystieke stroming
van David Joris. In dit weekend bespreken we de ontstaansgeschiedenis van de
doperse beweging in de Lage Landen. Kosten: € 145,- p.p. voor een 1-pk en
€ 130,- p.p. voor een 2-pk. (volpension).
Info: www.leeftocht.nl; opgave: 0521 535 100 | info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-De Bult
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DG Roden: opschudding

18 november 20.00 uur
Het evangelie heeft een mythische oorsprong, Jezus is dus ook een mythische
figuur. Mattheus en Lukas hebben gebruik gemaakt van het oudste schrijverscollectief onder de naam Markus. Het evangelie is een bewerking van een
mythe die al veel ouder is. Dit alles is bekend binnen de theologische
wetenschap. Maar binnen kerkelijke gemeenschappen komt deze kennis niet of
nauwelijks aan de orde. Tot deze heldere en opschuddende conclusie kwam
predikant Edward van der Kaaij uit Nijkerk. Hij schreef hierover het boek ‘De
ongemakkelijke waarheid van het christendom’ en komt daarover praten.
Toegang € 7,00
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden

agenda

spreker ds. Henri Frölich. Vrijwillige
bijdrage.
Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
29 oktober 19.00 uur
Ring Zuidwest Nederland: voorbereiding BV
Locatie: dg kerk, Noordermolenwerf 3,
Rotterdam

Church and Peace:

DG Groningen: spelletjesdag

congres 7-11 oktober

21 november
Spelletjesdag t.b.v. Dopersdoen en Dopersduin. Een gezellige dag/avond, met
eindeloos veel spelletjes, uitleg en leuke ontmoetingen. Met bekende spellen als
Dutch Blitz en Grote Dalmuti, maar ook nieuwe spellen om uit te proberen.
Eigen spellen meenemen mag ook. Aanmelden, liefst vóór 17 november:
spelletjesdaggrunn@gmail.com; graag vermelden of u de lunch en/of het
avondeten gebruikt. Op het menu komen Groningse specialiteiten.
Entree: € 5,- (meer geven mag altijd).
Locatie: dg kerk, Oudeboteringestraat 33, Groningen

Het Europees oecumenisch vredesnetwerk kwam dit jaar samen in Pristina,
Kosovo. Onder de 82 deelnemers uit 12
landen waren er 7 uit Nederland, onder
wie vertegenwoordigers van
Doopsgezind WereldWerk, Quakers en
Kerk en Vrede, en individuele leden van
Church and Peace. In de internationale
conferentie stond de positie van de
bewoners van Oost-Europa centraal. Een
belangrijke inbreng kwam van
congresgangers die gezamenlijk vanuit
Hongarije een tocht door Servië, Kroatië,
Bosnië naar Kosovo hadden gemaakt en
contact hadden gehad met de
plaatselijke bevolking. Daarnaast hield
prof. Leonardo Embertie Gialloreti van
de Sant’Egidio Gemeenschap uit Rome
een indrukwekkende inleiding. Een
hoogtepunt was de openbare zitting met
vier geestelijk leiders van de Kosovaarse
religieuze gemeenschappen: Islam,
Servisch-Orthodoxe Kerk, RoomsKatholieken en Protestanten, waarbij
Ulrike Lunacek, vice-voorzitter van het
Europees Parlement en permanent
rapporteur over Kosovo, een
videoboodschap bracht.
Roel Meihuizen (roemei1@xs4all.nl) nam
samen met o.a. Anne-Marie Visser deel
aan de pelgrimstocht van Boedapest
naar Pristina, en kan daarvan desgewenst
verslag doen of een impressie geven.

Tentoonstelling Johanna Kuiper

tot maart 2016
In het Kinderboekenmuseum ‘Het Schooltje van Dik Trom’ is een tentoonstelling
over Johanna E. Kuiper (1895-1956) te zien. Kuiper was schrijver van o.m.
kinderboeken, en domineesvrouw.
Locatie: Kinderboekenmuseum, Etersheim 8a, Oosthuizen

Oecumene – overig
Kerk in Actie voor vluchtelingen

Kerk in Actie heeft tijdens een actieweek € 1.190.073 opgehaald voor (nood)
hulp onder vluchtelingen. Doneren kan nog, zie www.kerkinactie.nl/projecten/
noodhulp-vluchtelingen. Om kerken te helpen met de opvang van vluchtelingen,
heeft Kerk in Actie heeft een korte brochure samengesteld, te downloaden via
www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen.

Klimaatloop

31 oktober – 1 november
De volgende etappe van de klimaatloop van de kerken loopt van 31 oktober en
1 november van Ede, via Wageningen naar Oosterbeek. Info en aanmelden:
www.klimaatloop.nl

Arminius Instituut: laatste levensfase

6 november 13.00 – 16.30 uur
Symosium over de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, met focus op
ouderen die op intensieve zorg zijn aangewezen, en hun naasten. Bijdragen van
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Gerbert van Loenen (journalist), Johan Goud (remonstrants theoloog), Mariette
Hamaker (huisarts) en Annemarieke van der Woude (geestelijk verzorger en
onderzoeker). Zij hebben allen vanuit hun vakgebied geschreven over
ouderenzorg, zingeving, zelfbeschikking, euthanasie, filosofie. Kosten: € 15;
opgave bij Vera Kok: v.l.m.kok@vu.nl
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Preek van de Leek Amsterdam

8, 15, 22 en 29 november 17.00 uur
Nieuwe reeks van Preek van de Leek, waarin mensen preken die in de
samenleving van zich hebben laten horen: van theater tot politiek, van
dichtkunst tot muziek. Ze houden een persoonlijk betoog over een bijbeltekst
die ze zelf hebben uitgekozen. Met achtereenvolgens Nazmiye Oral, schrijfster,
actrice; Annemiek Schrijver, presentator radio en tv; Vincent Bijlo, cabaretier,
columnist Zondag; en Irene Hemelaar, zangeres en werkzaam voor Amsterdam
Gay Pride. Preek van de Leek is een initiatief van Doopsgezind Amsterdam en de
Protestantse Kerk Amsterdam, zie www.preekvandeleek.amsterdam
Locatie: Doopsgezinde Singelkerk, Singel 452, Amsterdam

Vrijzinnigen: Ont-moeten

14 november 10.00 uur
Zinzoekers-IJsseldelta houdt samen met de landelijke Vrijzinnig Protestanten
een ont-moetingsdag, bedoeld voor mensen die in hun zoektocht naar de zin
van het leven, mede-zoekers willen ontmoeten. Zinzoekers zijn mensen die op
zoek gaan naar de overeenkomsten in beleving, niet naar verschillen. Sommigen
hebben een vrijzinnige achtergrond, anderen een humanistische. Sommigen zijn
kerkelijk, anderen weer niet, sommigen noemen zich vrijdenkend, anderen
spiritueel. Er zijn drie themawerkgroepen, daarom is opgave handig:
www.dezinzoekers.nl. Entree € 10,-,
Locatie: Apostolisch Genootschap, Pilotenlaan 1, Zwolle

Museum Catharijneconvent: Utrechts Psalter

t/m 22 november
Het beroemde Utrechts Psalter is een maand lang te zien. Begin oktober werd
bekend dat dit bijzondere middeleeuwse handschrift
is toegevoegd aan het Memory of the World Register
van UNESCO. Hiermee behoort het naast onder
andere het Dagboek van Anne Frank en de Archieven
van de VOC tot het belangrijkste erfgoed in de wereld.
Het psalmboek uit de vroege Middeleeuwen is bijna
1200 jaar oud. Het is rond 830 gemaakt in of nabij
Reims (Frankrijk). Het bevat 150 psalmen en zestien
bijbelse liederen die op een voor die tijd
revolutionaire manier zijn geïllustreerd. Dagelijks
open, behalve maandag, tot 17.00 uur
Locatie: Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

agenda

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 20.00 uur
DG Aalsmeer: 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
29 oktober, 19 november, 3 december
20.00 uur
DG Zaanstreek: Vier avonden o.l.v. Douwe
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
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
30 oktober 14.00 – ca. 17.30 uur
Doopsgezind Seminarium: afscheid Sieds
Prins voor collega’s en leerlingen.
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
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