februari Nº 03 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
Anne Zernike

Gedurende de maanden februari,
maart en april 2015 wordt het
toneelstuk over het leven en werken
van Anne Zernike, de eerste
vrouwelijke predikant in Nederland,
opnieuw enkele keren opgevoerd. Het
stuk is geschreven voor het
doopsgezinde jubileumjaar 2011,
waarin onder meer werd stilgestaan bij
‘100 jaar vrouwen op de kansel’.
De solo-toneelvoorstelling wordt gespeeld door Korneel Roosma-de Vries.
Zie voor de uitvoeringsdata www.annezernike.nl > Actualiteit

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

Promotie Ferdinand van Melle
Op 4 februari jl. is Ferdinand van Melle
gepromoveerd aan het Doopsgezind
Seminarium en de Vrije Universiteit
Amsterdam, op de dissertatie ‘Het
gewaagde leven van Johanna E. Kuiper’.
In dit historisch portret komt Johanna
Kuiper sprankelend tot leven als een
dwarse, hartstochtelijke, vrome,
humorvolle, fantasierijke vrouw. In haar
leven vol turbulenties die zij vaak zelf
opriep, ontwikkelde zij zich tot een
geëmancipeerd schrijfster, vertaler en
auteur van twee kinderbijbels.

VG Hilversum-Huizen: vrijzinnigheid

9 februari 20.00 – 22.00 uur
Lezing door Erik Jan Tillema over de Gooise kerkgeschiedenis. Hij deed
jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van de vrijzinnigheid. Terwijl in
Noord-Holland sprake is van een vrijzinnige volksaard, is deze kerkelijke
stroming in Het Gooi een relatief jong importproduct. Tillema zal ook spreken
over andere aspecten van de vrijzinnige geschiedenis, zoals hun
organisatiedrang, de V.P.R.O. en zendingsactiviteiten. Vrijwillige bijdrage.
Locatie: De Kapel, ‘s-Gravelandseweg 144, Hilversum

DG Ouddorp: ‘Amish doen het anders’

18 februari 19.30 uur
Lezing door prof. dr. Piet Visser over de intrigerende geschiedenis van de
Amish. Deze in veler ogen ‘vreemde’ gemeenschap van zwarte-pakken-mannen
met lange baarden, van vrouwen en kinderen in sobere effen jurken en met
kapjes op hun hoofd, die zich in de jachtige westerse wereld nog te voet of met
paard en koets verplaatsen, maakt nieuwsgierig. In de staat Pennsylvania (VS)
en elders worden zij jaarlijks door miljoenen toeristen opdringerig aangegaapt.
Maar schijnbaar onverstoorbaar handhaven de ‘horse & buggy people’ hun
18e-eeuwse strenge geloofsprincipes en tradities. Nauwelijks bekend is dat de
Amish historische banden hebben met Nederland. Wie zijn de Amish? Wat
geloven zij? Waarom zijn zij zo conservatief? En waarom kent elk Amish
schoolkind het tragische verhaal van de Nederlandse martelaar Dirck Willemsz
uit Asperen?
Locatie: dg kerk, Dorpstienden 3, Ouddorp

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
Menno Koor Holland
Repetitiedgn. 10.30–14.30 u, incl. lunchpauze
- 7 maart: Bolsward, Skilwijk 29
- 4 april: locatie wordt nog bekendgemaakt
- 25 april: Apeldoorn, Paslaan 6, tel. 055
5214 560. Geïnteresseerden hele dag
welkom; om 15.00 uur presentatieconcertje. Info: www.mennokoorholland.nl
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DG Haren: Yvonne Hilgenburg

19 februari 20.00 uur
De open avonden hebben dit jaar als thema: Opstandig. In de geschiedenis zijn
er steeds weer groepen mensen op verschillende terreinen in opstand
gekomen tegen het bestaande, de bestaande orde, de bestaande hegemonie.
Dit jaar hebben wij kunsthistorica Yvonne Hilgenburg uitgenodigd om iets te
vertellen en te laten zien van diegenen die in de beeldende kunst en de
architectuur andere wegen in durfden te slaan. Waarom deden zij dat: was dat
de politiek maatschappelijke situatie waarin zij verkeerden of was dat een
ontwikkeling in het religieus-filosofisch denken? Toegang vrij.
Locatie: dg kerk, Nieuwe Stationsweg 1A, Haren

DGs Twente: martelaressen

20 februari 15.00 uur en 15.45 uur tot ca. 17.30 uur
Op twee plaatsen in Twente worden kunstwerken van Theo van Delft onthuld
ter herinnering aan de freules Maria en Ursula van Beckum. Zij waren
doopsgezinde martelaressen en werden verbrand in 1544. De DG’s Almelo en
Twente Zuid-Oost zijn raadgevend betrokken geweest bij de totstandkoming.
Om 15.00 uur is de eerste onthulling op het Galgeveld bij Delden; rond 15.45
uur de tweede onthulling bij Het Morshuis nabij Diepenheim. Dit erf was ooit in
bezit van de ouders van Maria en ligt niet ver van Het Nijenhuis, waar haar
schoonzuster Ursula woonde. Op beide plaatsen zijn enige korte toespraken of
voordrachten. Iedereen welkom, consumpties aanwezig.
Info en route: www.dgtwente.doopsgezind.nl

DG Wormerveer: Tres Calides
22 februari 15.00 uur

Concert door trio Tres Calides, met Carla Bos, harp,
Désirée Vergers, dwarsfluit en Lisette Emmink,
sopraan. Tres Calides betekent ‘drie warmbloedige
minstrelen’. Afwisselend programma met zowel
originele muziek voor deze bezetting als prachtige
arrangementen, veelal van de hand van Carla.
Toegang € 12,00 incl. consumptie. Vrienden van MSF:
€ 10,00.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

DG Apeldoorn: jubileum Mennokoor
22 februari 10.00 uur

Het Mennokoor Apeldoorn bestaat op 8
februari precies 40 jaar. Het is een
tweestemmig vrouwenkoor met 12 leden; de
oudste zijn resp. 92 en 93 jaar. Het koor zingt
traditionele en moderne christelijke liederen
in het Nederlands en Engels. De leden en
haar dirigente Elni Vaassen vierden het
jubileum op 7 februari met een gezamenlijk
diner, en op 22 februari wordt er in de kerkdienst, waaraan het koor uiteraard
zelf een muzikale bijdrage zal leveren, aandacht aan gegeven.
Locatie: dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

agenda
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; ‘Conferentie
09.02.2015’. Locatie: De Nieuwe Poort,
Claude Debussylaan 2, Amsterdam
10 februari 20.00 uur
DoRe Hoorn: Project Mindlab, met
initiatiefnemer Peter Leslie. In 2014 kreeg hij
de landelijke Compassieprijs. Vrijwillige
bijdrage.
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
11 februari 20.00 uur
DG Roden: lezing door Jean Pierre Rawie,
dichter en vertaler. Entree € 10,- incl.
consumptie. Locatie: dg kerk, Padkamp 2b,
Roden
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
15 februari 14.30 uur
DG Veenwouden: lezing Nico ter Linden
‘Anno 2015 - Wie is de God die in de bijbel
wordt genoemd en wat is de zeggingskracht van de aloude bijbelverhalen?’
Gratis entree, collecte. Opgave: Jetze
Dijkstra, 0511 476 528 |
familiedijkstra@hetnet.nl
Locatie: dg kerk, Sûderwei 8, Veenwouden
16 t/m 20 februari 17.10 u, NPO 2
EO, ‘Geloof en een hoop Liefde’:
filmreportage over doopsgezinden in de
Zaanstreek.
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DG Haarlemmermeer: na dit leven

26 februari 19.30 – 21.30 uur
Het thema ‘de ziel’ raakt velen van ons. Gespreksavond over Eben Alexander,
neurochirurg, die een boek schreef over wat hij ervoer als een reis naar het
hiernamaals: Na dit leven. Vijftien jaar lang doceerde hij neurochirurgie toen hij
zelf een bijna-doodervaring kreeg, die hij in het boek beschrijft.
Locatie: achterzaal dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

Leeftocht: Bewogen Vrouwendagen

9 maart 14.00 uur t/m 13 maart 11.00 uur
Bewogen Vrouwendagen is een inspirerende midweek voor
vrouwen, met dit jaar als thema ‘Bomen spreken...’ De boom
heeft door de eeuwen heen een belangrijke plaats ingenomen
in het leven van mensen. Niet alleen op religieus gebied, zoals
de boom van goed en kwaad en de levensboom. Ook in de samenleving spelen
bomen een rol. Saakjen van Hoorn, Sjoerdtsje de Boer en Sytske Ypenga
hebben een gevarieerd programma samengesteld. Aan de hand van het thema
ruimte voor ontmoeting en verbinden, creativiteit en verdieping. En natuurlijk
volop genieten van de schitterende omgeving, vol bomen!
Prijzen: €190,- | €240,- | €270,- afhankelijk van comfort. Info en opgave:
Dopersduin: 072 509 1274| info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

Doopsgezinden groeten elkaar wereldwijd

Voor het tweede achtereenvolgende
jaar vierde de VDG IJmond
Wereldbroederschapsdag, ditmaal op
25 januari te Beverwijk, samen met
zustergemeenten uit de Zaan. Velen
droegen bij aan de feestelijke dienst
met het thema: ‘Koninkrijk der
hemelen en het rijk der wereld’. Na
afloop werden gesprekken gevoerd
over groeten en begroetingsrituelen.
De collecte was bestemd voor het Wereldcongres. Een kort bericht met deze
foto is naar het secretariaat van het Wereldcongres in Bogotá (Colombia)
gestuurd. (door Pieter Post)

Oecumene – overig
Oecumenische Vrouwensynode

8 maart 14.00 – ca. 17.30 uur
De middag, met als titel ‘VrouwenVerhalen: zij vertelt, zij anders’, zal in het
teken staan van onderlinge ontmoeting, met name tussen jong en oud(er).
Theatermaakster Marijke Kots stelt graag actuele onderwerpen aan de kaak en
houdt in haar voorstellingen vrouwen een spiegel voor. Na de voorstelling tijd
voor ontmoeting en gesprek met een lekkere high tea. Ter afsluiting een
viering, waarin de vrouwenschola van het Vocaal Theologen Ensemble liederen
van Hildegard van Bingen zal zingen. Info: synodedag2015@gmail.com |
opgave: www.vrouwensynode.nl
Locatie: Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht

agenda
City Pier City Den Haag

8 maart | 17.00 uur vesper
Wij doopsgezinden zijn doeners, toch?
Mooi zo, laat je sponsoren en ga in de
benen voor het goede doel: Doopsgezind
WereldWerk! Op 8 maart wordt in Den
Haag de City Pier City gelopen. Lopers
kunnen kiezen tussen 2,5 km (jeugd) of 5,
10 of 21 km. Als je wilt lopen in een shirt
van WereldWerk, laat het weten:
bert.duhoux@dgwereldwerk.nl. Om 17.00
uur wordt in de doopsgezinde kerk aan de
Paleisstraat 8 in Den Haag een vesper
gehouden, ook in het teken van
WereldWerk.
(door Jannie Nijwening)
18 februari 19.30 uur
DG Rottevalle-Witveen: Iona-avondviering
met ruimte voor stilte, bezinning en
verbinding. Er worden liederen gezongen
uit o.a. de Ionatraditie, die in het kwartier
voor aanvang met elkaar worden
geoefend. De gelezen teksten en gezongen
melodieën kenmerken zich door eenvoud.
Locatie dg kerk, Haven 16, Rottevalle
19 februari 18.00 uur
DG Krommenie: 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

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.
Aanmelden gewenst:
wereldcongres@doopsgezind.nl
Locatie: DG Bussum-Naarden,
Wladimirlaan 10, Bussum
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Kerk in Actie Reisgids 2015

Jongeren en (jong)volwassenen kunnen vanaf 2015 op reis met Kerk in Actie.
Zij kunnen tijdens zo’n reis aan den lijve ervaren wat partnerorganisaties van
Kerk in Actie doen. De Kerk in Actie-Reisgids is te bestellen of te downloaden
via www.kerkinactie.nl/reizen

PAX: Vrede, The Battle

Altijd al eens een bijzondere reis naar Japan willen maken? Doe dan mee met
The Battle. Haal de meeste
handtekeningen op voor ‘Teken tegen
Kernwapens’ en win een reis naar Japan
in augustus 2015. Meer dan 20.000
Nederlanders hebben tot nu toe het
burgerinitiatief voor een nationaal
verbod op kernwapens getekend dat vredesorganisatie PAX is gestart. Daarmee
is de helft van het benodigde aantal handtekeningen binnen. Met 40.000
handtekeningen is de Tweede Kamer verplicht te vergaderen over een
nationaal verbod op kernwapens. In Nederland liggen 20 Amerikaanse
kernwapens opgeslagen als restant van de Koude Oorlog. In 2019 worden deze
kernwapens door de Amerikaanse regering vernieuwd; een miljardeninvestering. De jury beoordeelt niet alleen het aantal handtekeningen, maar
ook de manier van campagnevoeren. Wat maakt jou een goede ambassadeur
voor de strijd tegen kernwapens? Kijk voor alle spelregels op de website van
The Battle: www.paxvoorvrede.nl
Namens de ADS neemt Cocky de Graaf deel aan PAX.

Vrijzinnige 40-dagenkalender 2015

Het thema van de veertigdagenkalender van ds. Joke van der Velden is dit jaar
‘’n boom opzetten’. De kalender begint op Aswoensdag 18 februari, prijs
€ 3,50, exclusief porto- en administratiekosten. Info en bestellen:
www.vrijzinnig.nl > Publicaties

Vrouwenretraite in de veertig dagen-tijd

27 t/m 29 maart op Fredeshiem. Thema: ‘Opstandig: lef om verder te leven.’
We laten ons in deze retraite inspireren door het verhaal van
Abigaïl uit het profetenboek Samuël. Een vrouw met lef. Een
vrouw die haar hart laat spreken en verder denkt en zo een
gedurfde en levensreddende stap zet. In stilte en in meditatieve
en creatieve werkvormen onderzoeken we onze eigen
opstandigheid, verwelkomen haar als gast op weg naar Pasen.
Het weekend is onder leiding van: ds. Iris Hasselbach-Jongsma,
ds. Margreet Eberwijn-Verveld en ds. Wilma Tiemersma-Veenstra.
Aanmelden: Marije Koettnitz-Worst: 06 15012674 | marijeworst@yahoo.nl.
Kosten: € 180 tot € 200 p.p. (1 p.k.). Meer informatie op www.leeftocht.nl

Vermaningspad 2015

agenda

19 februari 20.00 uur
DG Zeist: Lokt religie geweld uit?
BijDeTijd-Lezing door prof.dr. André
Droogers. Info: www.dgzeist.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan
29A, Zeist

Leeftocht

Vrijzinnige spiritualiteit
6 t/m 7 maart
Een etmaal over spiritualiteit, bezinning en
bezieling door doopsgezind predikant
Gerke van Hiele. Zijn gedachtegoed is
mede geïnspireerd door de
Keltisch-christelijke spiritualiteit van de
Schotse Iona Community.
Weg van de Tora
13 t/m 14 maart
Tweedaagse cursus in Fredeshiem, waarin
wordt gewerkt met deel II van vijf bundels
met artikelen van Dodo van Uden.
De artikelen in deze vijf bundels zijn
toelichtingen op teksten uit de Tora,
de eerste vijf boeken van de Bijbel.
Bezield zijn
13 t/m 15 maart
In deze ervaringsgerichte training ga je op
diverse wijzen op 'ontdekkingsreis in
jezelf'. Je bevrijden van al het 'moeten' van
alledag, ontspannen en bij jezelf komen is
bijna onvermijdelijk in de sfeervolle en
bezielde ruimte van Dopersduin.
Het bijbelboek Jona
21 t/m 22 maart
Op deze twee cursusdagen wordt ingegaan
op het Bijbelboek Jona. Daarbij komen
verrassende aspecten naar voren, zowel
over het verhaal in de Bijbel als over het
menselijk leven in de eenentwintigste
eeuw. Drs. Sjef Laenen leidt deze cursus.

Op donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) zullen vele doopsgezinden
uit het hele land naar Friesland komen om een fiets-, bus- of autotocht te
maken en daarbij de doopsgezinde kerken te bezoeken in dit gebied.
De route voert in ieder geval langs de vermaningen van IJlst, Joure en Sneek.

Meer informatie en aanmelden op
www.leeftocht.nl
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