januari Nº 02 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
Laatste voorbereidingsbijeenkomst Wereldcongres
28 maart 14.00 uur
Laatste plenaire bijeenkomst voor allen die vanuit Nederland deelnemen aan
het Wereldcongres, met één van de groepsreizen of op eigen gelegenheid.
Met een update van de laatste ontwikkelingen en het programma van het
Wereldcongres. Ook wordt stilgestaan bij ‘Shared convictions – what we
believe together’, een verklaring van de Mennonite World Conference over
gemeenschappelijke standpunten/opvattingen van doopsgezinden
wereldwijd. Daarnaast komen de diverse Mennonite stromingen binnen de
VS aan bod, en onderwerpen en thema’s die momenteel leven in de
Verenigde State. Tot slot komen diegenen die een groepsreizen doen, met
hun eigen groep bij elkaar voor specifieke informatie en voorbereiding.
Aanmelden gewenst: wereldcongres@doopsgezind.nl
Locatie: DG Bussum-Naarden, Wladimirlaan 10, Bussum

DG Rottevalle-Witveen: poëzie in beeld

29 januari 13.30 – 15.30 uur
Meditatief in stilte schilderen n.a.v. een gedicht. Schildervaardigheid niet
vereist. Het resultaat hoeft niet ingelijst boven de bank, maar u zult zien dat uw
penseelstreken en kleuren u zullen verrassen.
Opgave gewenst: wgtiemersmaveenstra@gmail.com
Locatie: Consistorie dg kerk, Haven 20, Rottevalle-Witveen

Leeftocht: Zingen in de duinen

30 januari 17.00 uur – 1 februari 15.00 uur
Een unieke gelegenheid om een weekend, of een deel daarvan, te zingen met
gelijkgestemden uit heel Nederland. O.a. liederen van Huub Oosterhuis.
Zangervaring niet nodig. Aanmelden: www.dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

DG Leeuwarden: Leo Fijen

1 februari 16.00 – 18.00 uur
Leo Fijen geeft een lezing, getiteld ‘Op zoek naar de heilige ruimte in jezelf’,
n.a.v. zijn nieuwste boek ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten’ (Ten Have,
2014). Het gaat over verstilling en nederigheid, verlangen en bevrijding, afdalen
en opstijgen. M.m.v. sopraan Elske te Lindert. Entree € 5,- incl. consumptie;
opgave: koster@dgleeuwarden.org | 058 212 4073
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

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: lunchlezing Gratis Water
over boek of artikel; iedereen kan
meedoen, vrije inloop. Info:
www.doopsgezindwalcheren.wordpress.com
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62,
Middelburg
28 januari en 18 februari 19.30 uur
DG Rottevalle-Witveen: Iona avondvieringen met liederen die een kwartier van te
voren worden geoefend.
Locatie: dg kerk, Haven 16, Rottevalle
29 januari – 2 februari
Leeftocht: retraite over stilte, met
meditatie en persoonlijke begeleiding.
Info www.leeftocht.nl
Opgave 072 509 1274 | info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl
30 januari 17.00 uur – 1 februari 15.00 uur
Leeftocht: Zingen in de duinen. Een groep
willekeurige mensen uit heel Nederland
wordt omgevormd tot een geïnspireerd
koor in een fijne en goede harmonie, o.l.v.
dirigent/pianist Jan-Maarten Koeman.
Info: www.leeftocht.nl; opgave bij
Dopersduin: 072 509 1274|
info@dopersduin.nl
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DoRe Hoorn: Project Mindlab

10 februari 20.00 uur
Peter Leslie vertelt over zijn Project Mindlab, waarvoor hij in 2014 de landelijke
Compassieprijs kreeg. Mindlab is een lesprogramma voor jongeren over het
ontwikkelen van compassie (medeleven). In deze tijd is het waardevol dat
leerlingen ook stilstaan bij de rol die zij in de samenleving willen en kunnen
vervullen. Leslie heeft 16 richtlijnen ontwikkeld, geïnspireerd door de Dalai
Lama, waarbij yoga, mindfulness en filosofische vragen een belangrijke rol
spelen. De bezoekers gaan er zelf mee aan de slag. Vrijwillige bijdrage.
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

agenda
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl
31 januari 11.00 uur
Bijeenkomst ‘Vrijzinnigheid in nieuw
perspectief’ met presentatie essay Het

DG Roden: Jean Pierre Rawie

11 februari 20.00 uur
Lezing door Jean Pierre Rawie, dichter en vertaler. Lezers van het Dagblad van
het Noorden kunnen met regelmaat zijn humoristische columns lezen. Een jury
schreef over zijn werk: ‘De milde toon, doortrokken misschien van ironische
momenten, kan de ernst van de eeuwige thema’s niet verhullen (…) liefde,
dood, ontzegging en gemis.’ Rawie ontving de Charlotte Köhlerprijs.
Entree € 10,- incl. consumptie.
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden

Inspiratie 2015

18 april 14.00 uur
De vierjaarlijkse landelijke vrijzinnige
beraadsdag Inspiratie 2015 heeft als
thema: Connected. Waaraan verbind je
je verhaal? Onze levensverhalen
brengen lijn in onze levens, orde in de
chaos en helpen ons te verwoorden wie
we zijn en betekenis te geven aan wat
ons overkomt. Verhalen kunnen ook
bezielen en perspectief bieden. Zo
vormt het Grote Verhaal – dat door
meer mensen wordt gedeeld - mede
onze (deels gemeenschappelijke)
identiteit. De kernvraag van de
Inspiratiedag is dus: aan welk groter
Verhaal verbind ik mijn persoonlijke
verhaal? Waarom, waartoe en hoe?
Met in het ochtendprogramma een
speciale conférence door cabaretière
Sara Kroos; hoofdspreker hoogleraar
sociologie Christine Brinkgreve, en
televisierecensent Willem Pekelder die
de rol van de media belicht. ’s Middags
workshops. Organisatoren zijn de
Vrijzinnigen Nederland, de VVP, de
Doopsgezinde Broederschap, de
Remonstrantse Broederschap
en voor het eerst ook het
Apostolisch Genootschap.
Info: www.inspiratie2015.nl; opgave:
www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015.
Er is plaats voor 500 deelnemers.
Locatie: Jacobikerk,
Jacobskerkhof 22, Utrecht

DG Zeist: Lokt religie geweld uit?

19 februari 20.00 uur
BijDeTijd-Lezing door prof.dr. André Droogers, emeritus hoogleraar culturele
antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, aan de
VU in Amsterdam. De aanslagen in Parijs roepen de vraag op of geweld eigen is
aan religie. Sommigen zeggen dat geweld kenmerkend is voor de islam.
Anderen zijn juist van mening dat de echte islam gekenmerkt wordt door
mededogen, en dat de moslim-terroristen afwijken van hun eigen religie. Niet
zelden ook wordt geweld toegeschreven aan alle religies en aan religie in het
algemeen. Info: www.dgzeist.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist.

DG Krommenie: dialoog

- 19 februari 18.00 uur
Eenvoudige maaltijd en gesprek over de grenzen van vrije meningsuiting, ten
opzichte van het respect voor de ander. Onder begeleiding van Pieter
Hartevelt. Info en opgave: Ron Kuijpers, rjkuijpers@hotmail.com
Locatie: pastorie, J. H. Dunantstraat 7, Krommenie
- 24 februari 20.00 uur
Workshop Interreligieuze Dialoog o.l.v. Marius van Hoogstraten.
Hij vertelt over zijn ervaringen hiermee in Berlijn. In de workshop aandacht
voor onze eigen vragen m.b.t. interreligieuze ontmoeting en dialoog: hoeveel
mensen met een ander geloof kennen we persoonlijk? Hoe belangrijk is de
vraag wie ‘gelijk’ heeft? Wat doen we met hardnekkige verschillen?
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie

DG Arnhem: interreligieus

21 februari 10.30-12.30 uur
Gespreksochtend over interreligieuze dialoog, met inleider en gespreksleider
Marius van Hoogstraten. Hij heeft ervaring met het onderwerp als coördinator
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van het Mennonitisches Fredeszentrum Berlin. Vrijwillige bijdrage
(richtprijs € 5). Na afloop evt. samen lunchen (voor eigen rekening), en
voortzetting van het gesprek.
Locatie: Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem

DG WereldWerk: voorjaarsconferentie

7 maart 13.30 uur t/m zondag 8 maart | jongeren v/a 6 maart 18.00 uur
De voorjaarsconferentie heeft als thema Mine, mine, mine. Van wie is de
schepping? Van de ‘eerlijke’ vinder? Van ons allemaal? Van God? Van de
hoogste bieder? Of van diegene met de sterkste arm? Welke rol kunnen wij
spelen in het vraagstuk van delfstoffen en mijnbouw, dat zo groot is dat het
onze invloedssfeer te boven lijkt te gaan? Inleider is Martine Vonk, inspirator,
onderzoeker en adviseur op het gebied van duurzaamheid. Ook workshops,
zoals chocolade maken en guerilla gardening, tot thema’s als ‘klimaat en
conflict’ en duurzaamheid in de gemeente. Verder een zondagse viering,
avondsluiting, wandelen, zingen en alle gelegenheid voor ontmoeting en
gesprek. Er is opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en een programma voor
kinderen van 4-15 jaar. Prijzen: kinderen vanaf 4 jaar € 15,–; niet-werkende
jongeren € 27,50; volwassenen naar draagkracht € 55,–, € 82,50 of € 97,50.
Aanmelden en meer informatie: Daniëlle Stevens, daan.steef@gmail.com
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

GDB: Op weg naar Pasen

7 maart of 14 maart 10.15 – 16.00 uur
Studiedag ‘Opstaan en verlangen, zoeken en… vinden?’ rond Hooglied en
Johannes, voor allen die zich dieper in deze teksten willen verdiepen en de
dialoog erover met elkaar willen aangaan. Ook aandacht voor tekstdichters en
componisten. Met drie studie-uren en twee uur zingen. Prijs: € 5,– voor de
lunch en koffie/thee. Het studiemateriaal wordt gratis aangeboden.
Opgave bij secretaris Harry Schram: harry912@tele2 | 035 541 78 40
Locaties: 7 maart Den Haag: doopsgezinde kerk, Paleisstraat 8 |
14 maart Groningen: doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33

DG Bussum-Naarden: eeuwfeest 1915-2015

19 april 14.00-20.00 uur
In 2015 bestaat de DG Bussum-Naarden 100 jaar. Om dit te vieren worden
oud-predikanten en oud-leden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op
19 april. Met de voorstelling Doopsgezind. De Musical, door Kees Posthumus en
Juul Beerda. Daarna hapje en drankje .
Graag vóór 15 februari opgeven: Wladimirlaan 10, 1404 BB Busssum |
eeuwfeestdgbussumnaarden@gmail.com
Locatie: dg kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

agenda
gaat om jouw zoektocht, niet om ons
levensanker. M.m.v. Manuela Kalsky.
Kosten: € 15,-, incl. essay en lunch.
Opgave: hanslegrand@hotmail.com
Locatie: Vrijzinnig Bennekom, Emmalaan 1,
Bennekom
1 februari 14.30 uur
DG Utrecht: intrededienst van ds. Carolien
Cornelissen.
Locatie: dg kerk, Oudegracht 270, Utrecht
6 februari 20.15 uur
DG Blokzijl: Enoch Arden: melodrama voor
verteller & piano, op basis van het
gelijknamige gedicht. Entree € 5,-;
reserveren: karin@karinklomp.nl
Info: www.doopsgezindblokzijl.nl
Locatie: dg kerk, Breestraat 2, Blokzijl
7 februari 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Hans Smeenk uit
Almelo. Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
7 februari 14.00 – 17.00 plus borrel
Bijeenkomst met Daoud Nassar, medeoprichter van Tent of Nations, een
Palestijns christelijk vredesinitiatief. Tevens
vertoning film The Stones Cry Out, over
Palestijnse christenen en kerken.
Entree € 10,-; aanmelding:
www.vriendenvansabeelnederland.nl
Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1,
Houten

FDS: nieuwe website

De FDS heeft haar website vernieuwd
en aangepast aan het format van de
ADS.Mogelijk zijn er nog incomplete
pagina’s. Die worden de komende tijd
aangevuld. Het adres blijft
www.fds.doopsgezind.nl
Vragen en opmerkingen graag sturen
naar info@fds.doopsgezind.nl

Oecumene - overig
EO: Doopsgezinden in de Zaanstreek

16 t/m 20 februari 17.10 uur, NPO 2
De Evangelische Omroep heeft filmopnames gemaakt over de industrie in de
Zaanstreek, met veel aandacht voor de rol van de doopsgezinden. Met o.m.
opnames van de vermaning van Zaandam. Te zien in ‘Geloof en een hoop
Liefde’ op NPO 2.
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Compassieprijs 2015

Aanmelden tot 1 maart
De Compassieprijs staat in het teken van compassie en
verbinding en wordt uitgereikt aan iemand die harten verzacht en mensen
verbindt. Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog
tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en
jong: ze leven ieder in hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse
samenleving vormt. Kent u iemand die een initiatief heeft genomen om
verschillende groepen in de samenleving met elkaar te verbinden en zo ‘harten
heeft weten te verzachten’? Dan kunt u hem of haar nomineren voor de
landelijke Compassieprijs 2015, die wordt uitgereikt op zaterdag 18 april tijdens
Inspiratie 2015 in Utrecht. De prijs bestaat uit een compassielamp en een
bedrag van € 1.000 en is een initiatief van de Doopsgezinden, Remonstranten,
Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en Het
Apostolisch Genootschap, dit jaar i.s.m. de stichting Handvest voor Compassie NL
Voor aanmelding zie: http://www.vrijzinnig.nl > Inspiratie 2015

Interreligieuze vredesverklaring

Afgelopen december hebben de voorgangers van de christelijke, islamitische,
joodse en Alevitische geloofsgemeenschappen in Nijmegen een
vredesverklaring vastgesteld en ondertekend. Via de Raad van Kerken van
Nijmegen was ook de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen hierbij
betrokken. Zie www.rlrnijmegen.nl   

Oecumenelezing 2015

Dr. Peter Schmidt hield op 16 januari in Utrecht de jaarlijkse
oecumenelezing, getiteld ‘Pelgrimage vanuit de verbeelding’. ‘Geroepen tot
vreemdelingschap’, zo had de lezing ook kunnen heten. En dat is de rode
draad door het hele bijbelse verhaal, betoogde Schmidt. Denk aan Abraham.
Een pelgrimage is een confrontatie met jezelf en met de fundamentele
vraag: waar gaat het om in
mijn leven? Ook in Exodus
treffen we de pelgrimage aan
en de dubbelheid die het bij
ons oproept: uittocht uit wat
onvrij maakt, maar ook het
instappen in de leegte, het
vreemde. Ook Jezus morrelt
aan de vrome zekerheden van
zijn geloofsgenoten. God is
steeds weer de Andere, anders dan wij hadden gedacht. Alleen zo blijft God
God. Maar toch is God te vinden in het doen van gerechtigheid, vrede en
liefde. Ook wij worden door God uitgenodigd weg te trekken uit het
vertrouwde. Schmidts lezing was een hartstochtelijk pleidooi om als kerken
onze krachten te bundelen en ons ‘tot bloedens toe in te zetten voor meer
gerechtigheid, vrede en liefde’.
Hij heeft mij in mijn hart geraakt.
door Jannie Nijwening
Lees het hele bericht op www.doopsgezind.nl > Nieuws

agenda
Menno Koor Holland
Repetitiedagen 10.30 – 14.30 uur, incl.
lunchpauze
- 7 februari: Aalsmeer, Zijdstraat 55
- 7 maart: Bolsward, Skilwijk 29
- 4 april: locatie wordt nog bekendgemaakt
- 25 april: Apeldoorn, Paslaan 6
Geïnteresseerden hele dag welkom;
om 15.00 uur presentatieconcertje.
Info: www.mennokoorholland.nl
6-8 februari
GDB retraite: voor vrouwen, mannen en
(echt)paren. Thema: ‘Op reis met de kleine
prins’, leiding: ds. Marion Bruggen
(Groningen), drs. Marjan Kip, pastoraal
werker (Almere), ds. Christine Schlette (de
Knipe). Maximaal 25 deelnemers, prijs
€ 180 tot € 200 p.p. (1 p.k.) of € 160 tot
€ 180 p.p (2 p.k.). Informatie en
aanmelding: Marije Koettnitz-Worst,
0597 856220 | 06 1501 2674 |
marijeworst@yahoo.nl. Als de prijs een
probleem is kunt u een beroep doen op
het Steunfonds van de Doopsgezinde
Retraites, via Marije Koettnitz-Worst.
Locatie: Buitengoed Fredeshiem,
Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult
9 februari 10.00 - 17.00 uur
OJEC: conferentie ‘ontmoeting of
isolement?’ over rol interreligieuze
dialoog. M.m.v. Joep de Hart, Mohamed
Ajouaou en rabbijn Tamarah Benima.
Aanmelden: info@ojec.org; kosten € 25.
Locatie: De Nieuwe Poort, Claude
Debussylaan 2, Amsterdam
14 februari, 14 maart 2015 16.00–18.00 uur
DG Zaandam: Leerhuis ‘Mystieke teksten’
met inleider Jos van den Hoek, over boek
van ds. Kick Bras Een met de Ene.
Kosten € 30.- p.p. Graag boek aanschaffen,
of contact opnemen met de inleider:
073 6414 968. Opgave bij Marius Romijn:
romijn.banga@gmail.com
Locatie: dg kerk ‘Voorhuys’, Westzijde 80,
Zaandam
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