november Nº 22 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: rouw

3 november 19.45 uur
Lezing door Marlène Visschers over verlies en rouw. “Rouw is de prijs die we
betalen voor hechting” - A. van Dantzig. Iedereen heeft ermee te maken: afscheid,
verlies, rouw. Wat verstaan we precies onder die woorden? Hoe kan je er het beste
mee omgaan, zeker als je weet dat ieder mens zijn eigen verdriet heeft én zijn
eigen route daarin mag/moet gaan? Verlies kan ook een transitie-ervaring worden:
een heel persoonlijke overgang naar een nieuwe levensfase. Een innerlijke
ontdekkingstocht, waarbij warme aandacht van nabije mensen vaak meer dan
welkom is. Na de lezing wordt ruim de tijd genomen om met elkaar van gedachten
te wisselen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Locatie: Schuilkerk Beemster, Middenweg 86, Middenbeemster

DG Gorredijk-Lippenhuizen: dementie

8 november 14.30 – 16.30 uur
Paula Tielemans, geestelijk begeleider van mensen met dementie, zal ons anders
leren kijken naar dementie. Hoe om te gaan met de vele kanten van deze
ontwrichtende ziekte, die vaak gezien wordt als vermindering en verlies? Zij zal
de moeilijke kant niet uit de weg gaan: de pijn van het verlies, het verdriet van
de onzekerheid, de angst voor de toekomst, het niet begrepen worden door de
omgeving, het langzaam steeds meer buitengesloten worden, de afbraak van de
eigen beelden, de onmacht het tij te kunnen keren. Zij zal ook een andere kant
voor ons openen: de berusting in wat komt, de kunst van het loslaten, de kunst
te leven zonder verleden waar je aanspraak op kunt doen en zonder toekomst
die jijzelf kunt maken.
Informatie: ds. Christine Schlette 0513 845 012 | chrschlette@gmail.com
Locatie: doopsgezinde kerk, Stationsweg 60, Gorredijk

DG Aalsmeer: bazar
14 november 10.30 uur

Jaarlijkse bazar, waarbij 50% van de opbrengst
voor zeven goede doelen is: Grannies 2 Grannies,
Doopsgezind WereldWerk, het Adoptieprogramma
van IMO, DG Inloophuis Almere, WakaWaka, Spot
Tanzania, en de opvang van vluchtelingen. De
overige 50% is voor de DG Aalsmeer zelf. Vanaf
woensdagmiddag 11 november 13.00 uur t/m vrijdagmiddag 13 november
13.00 uur kunnen spullen ingeleverd worden (geen grote meubelen, computers
en toebehoren).

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

Afscheid
ds. Henk Klein Nagelvoort

29 november 14.30 uur
De doopsgezinde gemeenten Heerenveen
en Tjallebert nodigen u van harte uit
aanwezig te zijn bij het afscheid van
ds. Henk Klein Nagelvoort
in verband met diens emeritaat.
Opgave gewenst:
dgheerenveen@doopsgezind.nl |
0513 610 946.
Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36,
Heerenveen
29 november, 7 februari 2016 10.00 uur
VDG IJmond: vredesdiensten, met op 29
november: ‘Just Policing’, voorganger: Jaap
Klanderman. En 7 februari 2016: ‘Vrede als
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Naast allerlei activiteiten zijn er diverse verlotingen. Info: cie-bazar@dgaalsmeer.nl
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG Rottevalle: werkloosheid

15 november 16.00 – 18.00 uur
Dopers café over werkloosheid. Het laat zich steeds duidelijker aanzien dat het
hoge aantal mensen zonder werk niet drastisch afneemt. Ook niet nu de
economische crisis voorbij lijkt te zijn. De vraag dient zich aan: willen we naar
een tweedeling in onze samenleving? Werk tegenover geen werk? Een redelijk
goed inkomen tegenover een armoedig bestaan? Wat kunnen we daar met
elkaar aan doen? Toegang gratis; info: 0512 371 399.
Locatie dg kerk, Haven 20, Rottevalle

DG Aalsmeer: dromen
17 november 20.00 uur

Zin-Inn lezing door Herma Meulenkamp over
‘Dromen’. Dromen kunnen helpen, omdat ze je
delen van jezelf laten zien die je nog niet durfde,
wilde of kon zien. Hoe kun je je dromen uitleggen,
zodat ze werkelijk inspiratie worden?
Toegang: vrijwillige bijdrage € 5,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG Zeist: BijDeTijd-lezing

19 november 20.00 uur
Thema: Basisinkomen, 70er jaren ideologie of toekomstmuziek? De politiek
praat over betaald werk voor iedereen. Tegelijk leidt automatisering tot minder
werk. Hoge loonkosten voor werkgevers stimuleren dat. En die loonkosten
maken werk als handen aan het bed, onderwijs, kunst en onderhoud van onze
spullen te duur. Kan het anders? Inleiding door Pieter Meester, oud-secretaris
van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Entree: richtprijs € 7,50 incl.
koffie/thee; info Corry Gerrits, 030-6918605
Locatie: Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

DG Winterswijk: duo Fonda-Kaaij

22 november 16.30 uur
Martin Kaaij studeerde gitaar aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam
bij Dick Visser. Hij gaf solorecitals over de hele wereld en is te horen in vele
kamermuziekensembles. De Amerikaans-Nederlandse cellist Douw Fonda volgde
zijn opleiding in Rochester en New York. Hij won diverse concoursen en soleerde
met orkesten. In 1993 verhuisde hij naar Nederland, waar hij zich specialiseerde
in de barokcello. Het duo brengt werken van o.a. Granados, Bach, Schubert,
Johnson en Nin. Kaarten € 12,50 te bestellen via www.theaterdestorm.nl
Locatie: dg kerk, Torenstraat 4, Winterswijk

Leeftocht: Pinksteren in november

23 november 13.00 uur t/m 27 november 13.30 uur
Leeftochtweekend over De Geest van Pinksteren die elke dag waait.
Wat begeestert ons? Wat inspireert ons? Samen gaan we hier naar
op zoek. Juist ook in november, midden in het najaar. Verkleumd,
verwaaid zoeken we naar het vuur van Pinksteren. Elke dag een

agenda
Werkwoord’, voorgangers: Jarek Kubacki en
Lukasz Liniewicz. Info: www.vdgij.nl
Locatie: dg kerk, Meerstraat 62, Beverwijk
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.
6/12, 3/1, 7/2, 6/3, 3/4, 1/5 en 5/6 19.30 uur
VCG Zoetermeer: Een uur meditatie voor
beginners en gevorderden. Vrijwillige
bijdrage.
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
2/11, 30/11 en 14/12 om 15.00 uur en
20.00 uur naar keuze
VDG Zoetermeer: leeskring
Thomasevangelie. Aanmelden niet nodig;
kosten: € 7,50 per keer niet-leden, € 5,leden. Info: Nico van Walsum, 079 352 35 08
| n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
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,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer
2, 16, 30 november 2015; 25 januari,
8, 22 februari 2016 14.30 – 16.00 uur
DG Edam: wie schreven de bijbel? 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
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meditatief moment, een mooie en aansprekende viering, activiteiten in de
natuur, dingen samen doen maar ook rust en ontspanning voor een boek, voor
jezelf, voor… de Geest die waait in de duinen van Schoorl. Begeleiding door Ruud
Jansen, maatschappelijk werker, en Gerard Stevelink, parochiecoördinator.
Prijs: vanaf € 190,- p.p. op basis van volpension.
Info: www.leeftocht.nl; opgave 072 - 509 1274 | info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

DG Joure: Menno Simons

24 november 20.00 uur
Lezing over Menno Simons door ds. S. v.d. Linden. Menno, welke doopsgezinde
kent hem niet? Zijn afbeelding komen we in elke doopsgezinde gemeente tegen.
Ook hebben we heel wat naar hem vernoemd: Mennokringen, Mennozalen,
Mennomaaltijden en sinds kort elk jaar een Menno Simons-lezing. En toch, wat
weten we eigenlijk over hem? Waarom maakte hij de keuzes die hij maakte? Zijn
keuze voor de volwassendoop bijvoorbeeld? Behalve het leven van Menno en de
tijd waarin hij leefde, zal er ook veel aandacht gegeven worden aan zijn geloof.
Wat kunnen we daar anno 2015 van leren?
Locatie: dg kerk, Midstraat 70, Joure

Oecumene – overig
Climate Miles: kerken en klimaat

7 november vanaf 9.00 uur
De 7e etappe van de Climate Miles van Urgenda-directeur Marjan Minnesma
gaat over geloof, moraal en klimaatverandering. Wat doen de kerken aan
klimaat? Daggasten zijn onder meer Karin van den Broeke, preses van de
Protestantse Kerk in Nederland, en Marijke van Duin, lid van de werkgroep
Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken. Een korte samenvatting
wordt uitgezonden door de NOS en is te zien op diverse websites.
Zie www.climatemiles.nl
Locatie: van Brasschaat naar Antwerpen (België)

Nacht van de Bijbel

20 november 19.30 - 22.00 uur, aansluitend borrel
Nacht van de Bijbel met Sanne Wallis de Vries (cabaretière/actrice), Janny van
der Molen (schrijfster/onderzoekster), Paul Visser (dominee) en Jan Paternotte
(politicus), over het bijbelverhaal dat hen raakt. Wat betekent de bijbel voor hen
in de huidige tijd van vluchtelingen, koopzondagen en het sociale verkeer? De
Nacht van de Bijbel wordt geleid door Wilfred Scholten (journalist NCRV) en
Evert Jan de Wijer (dominee Thomaskerk) en is een avond waarin inspiratie,
zingeving, verdieping en het open gesprek centraal staan. De avond wordt
muzikaal begeleid door het Colora Kwartet. Info: www.thomasopen.nl
Locatie: Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, Amsterdam (Zuid)

Zorg voor de naaste: heilig of niet?

25 november 20.00 – 22.00 uur, aansluitend borrel
Hoe heilig is zorg voor je naaste? St. Nicolaas en St. Maarten zijn heel bekende
heiligen omdat ze hun handen ‘vuil maakten’ bij de zorg voor hun naaste. Dat is
een complex thema. Dr. Huub Oosterhuis en mgr. dr. Joris Vercammen gaan

agenda

3 november 20.00 – 22.00 uur
DG Aardenburg: Filosofisch Café met Hein
Stufkens, over liefde. Entree: € 5,00.
Locatie: dg kerk, Weststraat 37, Aardenburg
4, 11, 18 en 25 november 19.30 - 21.00 uur
DG Wieringen: schilderwerkplaats over
iconen achter glas. Kosten € 15,-, maximum
aantal deelnemers 8.
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl |
075-6151 241 | 06-2245 6538.
Locatie consistoriekamer dg kerk,
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef
4 november 20.00 - 21.30 uur
DG Koog en Zaandijk en Westzaan: nieuw
gesprekshuis over ‘In godsnaam’ - wat
versta ik daaronder? 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
5 november 9.00 (inloop) – ca. 15.30 uur
Federatiedag Friese zusterkringen n.a.v.
65-jarig bestaan. Opgave voor 1 november
bij zr. Cobi van der Velde: 0513-625814 |
jvdvelde287@kpnmail.nl
Locatie: De Skans, Loaijersstrjitte 2,
Gorredijk
5 november 20.00 uur
DG Haren: Bach en bijbel. Op welke wijze
gebruikte Bach zijn bijbel bij het
componeren van de Passiemuziek, de
cantates en koralen in de kerkmuziek? Met
musicoloog dr. Zwitser. Toegang vrij; info:
www.dgharen.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Stationsweg 1, Haren
5 november
Zusterkringen Zaanstreek/IJmond:
besturendag en programma met de
kostuumgroep ‘De Zaanse Kaper’.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46,
Krommenie
3
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hierover met elkaar in gesprek. Huub Oosterhuis is als kritisch theoloog,
invloedrijk dichter en jarenlang voorganger in de Amsterdam Ecclesia één van
Nederlands meest bekende en invloedrijke theologen. Joris Vercammen is
Oud-Katholiek Aartsbisschop van Utrecht. In zijn theologie en kerkelijk
leiderschap benadrukt hij het belang van een kritische kerk die solidair is met
maatschappelijk zwakkeren.
Info: www.facebook.com/denkenindedriehoek | www.utrecht.okkn.nl
Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Vluchtelingencrisis en wapenhandel

De hartverscheurende vluchtelingencrisis is mede door Europa veroorzaakt. In
de periode 2004–2013 leverden EU-landen voor ruim 82 miljard euro aan
wapens aan de regio waar veel vluchtelingen vandaan komen. Aan top staan:
Saudi-Arabië met 26 miljard euro, Verenigde Arabische Emiraten 19; Turkije 6;
Oman 7; Koeweit 3,5; Irak 1,4; Qatar 2,3; Israël 2 miljard. In augustus vond in
Polen de MSPO wapenbeurs plaats, met onder meer klanten uit het MiddenOosten. Ook enkele Nederlandse bedrijven waren present. Een week later volgt
in Londen de DSEI wapenbeurs, een van de grootste van de wereld. Het
ministerie van Buitenlandse Handel faciliteert daar de Nederlandse
wapenindustrie met een Holland Paviljoen, waar potentiële klanten worden
onthaald en ambtenaren aanwezig zijn om te helpen met het leggen van
contacten. Klanten komen uit de hele wereld. En in oktober werd in Korea de
ADEX wapenbeurs gehouden… Het goede nieuws: er komt steeds meer protest.
(bron: De Vriendenkring, maandblad van de Quakers, en
www.stopwapenhandel.org)

NBG: Alef - bijbelblad voor kinderen

Het Nederlands Bijbelgenootschap introduceert Alef, een nieuw
bijbelblad voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
Met Alef kunnen kinderen nu zelf de wereld
van de bijbel ontdekken. Het blad staat
boordevol puzzels, weetjes, spannende
bijbelverhalen, quizzen en spelletjes. ‘Alef’ is
de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet,
de taal van het Oude Testament. De redactie
van Alef bestaat uit mensen met kennis op
het gebied van de bijbel, bijbelwetenschap
en kinderpedagogiek. Alef verschijnt tien keer per jaar voor € 15,-. Een gratis
proefexemplaar is te bestellen op www.bijbelgenootschap.nl/alef.
7 november 15:00 uur

Menno Simons-lezing

De vierde editie van de Menno
Simons-lezing wordt verzorgd door
Maurits Groen. Groen geldt als een van de
meest invloedrijke Nederlanders op het
gebied van duurzaamheid en behaalde dit
jaar dan ook de eerste plaats in de
´Duurzame 100´ van Dagblad Trouw.
De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 7 november in
Heerenveen.
Locatie: Kerkstraat 36, Heerenveen

agenda

6 november 13.00 – 16.30 uur
Arminius Instituut: Symposium over de
kwaliteit van leven in de laatste levensfase,
met focus op ouderen die op intensieve
zorg zijn aangewezen, en hun naasten.
Kosten: € 15; opgave bij Vera Kok:
v.l.m.kok@vu.nl
Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23,
Utrecht
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
7 november 10.00 uur t/m zondag
8 november 14.00 uur
Dopersduin: hopman of teamplayer?
Weekend o.l.v. Marion Bruggen waarin
verschillende vormen van leiderschap
worden onderzocht, mede a.d.h.v. de film
‘Des hommes et des dieux’. Opgave:
Dopersduin 072 - 509 1274 |
info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl
7 november 10.00 – 12.00 uur
DoRe Nijmegen: nog twee
zaterdagochtenden over ‘Vrijzinnigheid:
Wat is dat?’ Leiding: ds. Els de Clercq en ds.
Sigrid Coenradie.
Opgave: elsdeclercq@hetnet.nl; vrijwillige
bijdrage.
Locatie: doopsgezinde-remonstrantse kerk,
Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen
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