september Nº 17 2014
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
Menno Simons-lezing

1 november 15:00 uur
Filosoof en voormalig Denker des Vaderlands Hans Achterhuis zal de derde
editie van de Menno Simons-lezing verzorgen. Hans Achterhuis (1942) is
emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is vooral
bekend als intellectueel die zich laat horen in maatschappelijke discussies.
Achterhuis zal zijn lezing houden over het onderwerp ‘de kunst van het
vreedzaam vechten’, naar aanleiding van het gelijknamige boek dat hij samen
met Nico Koning schreef. Zij gaan in op de vraag hoe het komt dat in moderne
samenlevingen minder bloed vloeit dan in traditionele.
Locatie: dg kerk Leeuwarden, Wirdumerdijk 16

DG Enkhuizen: orgelconcerten

5 september – 24 oktober iedere vrijdag 19.00-20.00 uur
Gratis orgelconcerten met Piet Spoelstra, Arnold de Greeuw, Peter van Voorst,
Jos van der Kooij en Dick Klomp. Bijdrage gevraagd voor verdere restauratie van
de preekstoel met sirenes (zeemeerminnen) met dubbele staarten. Voor de
restauratie gaf het Prins Bernhard Cultuurfonds € 15.000, maar de totale
restauratie vergt ca. € 35.000. Info: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Venedie 17, Enkhuizen

DGs Zaanstreek: ontmoetingsdag

7 september 9.30 – ca. 16.00 uur
De doopsgezinde gemeenten uit de Zaanstreek organiseren een informele
ontmoetingsdag voor alle leden,
belangstellenden en vrienden. Met openingsviering, koffie en lunch
(zelf brood meenemen), workshop door Maarten van der Werf, en/of
vaarexcursie met fluisterboot. Kosten € 10; info en opgave bij Hanneke van der
Sluis: 075 640 22 71 | hannekevdkorst@planet.nl
Locatie: Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer

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 september
Het nieuwe ADS-jaarthema 2014-2015
Opstandig – lef om verder te denken gaat
van start. Zie voor materiaal:
www.doopsgezind.nl > diensten &
organisatie > jaarthema
5, 6 en 7 september
FDG Ameland: Bezoek van de partnergemeente uit Transsylvanië, Roemenië: de
Unitarische gemeente van Nagyajta.
Met optredens van citergroep van zeven
jongelui: 5 september 20.00 uur:
vermaning Groningen, 6 september 10.30
uur: vermaning Drachten, 6 september
14.30 uur: vermaning Feanwâlden,
7 september 11.30 uur: Herenwegkerk
Hollum. Info:
robworkelgereformeerd@doopsgezind.nl |
0519 554 005

Orgel DG Leer-Oldenburg (D)
in gebruik
Het Brond de Grave Winter-orgel
van Leer is klaar voor gebruik en
wordt op 28 september om 17.00 uur
aan de gemeente overgedragen.
De restauratie van het orgel is sneller
gegaan dan verwacht en ruim op tijd
klaar voor het grote jubileum van de
gemeente in 2015. Veel dank aan alle
donateurs uit Nederland!

DGs Twente: start en benefiet

14 september v/a 10.15 uur
Feestelijke startzondag met gezamenlijke dienst m.m.v. trio/kwartet ‘TreQuartone’,
en aansluitend concertje. Na de koffie benefietlunch: entree € 10 (minimum),
netto opbrengst gaat naar Dopersduin.
Opgave t/m 7 september bij Ine Zuurmond, 074 853 1404 |
cmjzuurmond@gmail.com. Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
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(DG) Zwolle: Vredesweek

agenda

(DG) Aalsmeer: Vredesweek

6 september Nieuwe Niedorp; 4 oktober
Dopersduin
Menno Koor Holland repetities, aanvang
10.30 uur; www.mennokoorholland.nl

20-28 september
Zwolle staat de hele week in het teken van de Vredesweek. Zie voor het
programma www.vredesplatformzwolle.nl. Nadere info bij Ambassadeur van
Vrede voor Zwolle Henk Blom: 038 4655 638 | henk.blom@doopsgezind.nl

20-28 september. Ook Aalsmeer heeft een uitgebreid Vredesweek-programma.
Zie www.dgaalsmeer.nl voor info.

(VG) Hilversum: Avond van de Vrede

23 september 18.15 – 22.00 uur
Burgemeester Broertjes onthult een Vredespaal en start daarmee de
zoektocht naar ‘Vredestichters’: mensen die in Hilversum en omgeving
werken aan vrede. Aansluitend vredesdialoog met mensen uit religie, politiek,
onderwijs en zorg.
Locatie: De Kapel, ’s-Gravelandseweg 144, Hilversum.

DG Krommenie: vrede in Palestina?

23 september 20.00 uur
Met Maarten van der Werf, trainer geweldloze communicatie, die voor
Christian Peacemaker Teams meermalen in Israël en de Palestijnse gebieden
verbleef. Aandacht voor heden en verleden en voor geweldloze oplossingen.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie

DG Dordrecht: helpen

6 september 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Paul Rosoman uit
Wellington (NZ). Toegang vrij; collecte na
afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
6 en 13 september 13.30 – 17.00 uur
DG Leeuwarden: tentoonstelling n.a.v.
boekje Daden gaan woorden te boven Doopsgezind in woord en daad.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18,
Leeuwarden
zaterdagen 13.30 – 17.00 uur t/m
september
DG Drachten-Ureterp: in het kader van

25 september 20:00 uur
Doperscafé ‘Helpen is alleen helpen als het helpt’, met Christien Duhoux–Rueb.
Zij is al jaren betrokken bij hulpwerk als bestuurslid van ‘A New Life’ in Sri
Lanka. De vraag blijft: waar ligt de grens tussen hulp en bemoeizucht, waar
zitten culturele verschillen in de weg om echt te luisteren?
Toegang vrij, info www.doperscafedordt.nl
Locatie: dg kerk, S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht

Bijeenkomst Wereldcongres

28 september 14.00-16.30 uur
Voorlichtings- en voorbereidingsbijeenkomst voor geïnteresseerden uit
Nederland die het Wereldcongres (21-26 juli 2015 in Harrisburg, Pennsylvania
(VS)) willen bezoeken. Er wordt informatie gegeven over het congres,
over aanmeldings- en reisopties en over de groepsreizen die vanuit Nederland
worden georganiseerd. Daarnaast wordt op de bijeenkomst, waarvan er in
aanloop naar het Wereldcongres meerdere georganiseerd zullen worden, nader
ingegaan op het thema Walking With God en op de dag-thema’s die tijdens het
congres aan bod zullen komen.
Aanmelden: wereldcongres@doopsgezind.nl. Alle Nederlandstalige informatie
is te vinden op: www.doopsgezind.nl |Wereldcongres.
Locatie: dg kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

DG Middelstum:
aardbevingsschade

Nadat de kerk aardbevingsschade had
opgelopen is medio augustus een begin
gemaakt met ingrijpende herstelwerkzaamheden. Het project wordt namens
de NAM deskundig begeleid door het
Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg en Interieurarchitectuur te
Kloosterburen. Het kerkgebouw is
ontdaan van zijn totale inventaris, die
opgeslagen ligt bij een verhuisbedrijf.
Voorlopig worden de kerkdiensten bij de
leden thuis gehouden.
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agenda

GDB retraites

6-8 februari 2015 en 27-29 maart 2015
De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk biedt het komend
seizoen de volgende retraites aan:
- Retraite 1: 6-8 februari 2015, 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.).
- Retraite 2: 27-29 maart 2015 (40-dagen tijd) voor vrouwen. Thema:
‘Opstandig: lef om verder te leven’; leiding: ds. Iris Hasselbach-Jongsma
(Leiderdorp), ds. Margreet Eberwijn-Verveld (Moordrecht), ds. Wilma
Tiemersma-Veenstra (Franeker). Maximaal 25 deelnemers,
prijs € 180 tot € 200 p.p. (1 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

Oecumene – overig
Joodse Omroep: NesjNasj

Iedere zondag vanaf 7 september 14.00 uur, NPO 2
Zesdelige documentaire-reeks over het Joodse
levensgevoel, overgedragen aan de hand van gerechten, muziek, foto’s en
geschiedenis. Over families die vanuit Hongarije, Polen, Duitsland, Israël,
Marokko, Zwitserland en Indonesië naar Nederland zijn gekomen.

RKK Kruispunt TV

Tsjerkepaad veel aandacht voor kunst en
klassieke muziek, met o.m. werk van de
Drachtster beeldend kunstenaar Anne
Woudwijk en zijn dochter Roely, en
halverwege de zaterdagmiddag concert
door organist Rein Albert Ferwerda.
Op 30 augustus en 30 september vanaf
10.30 uur tweedehands boekenmarkt op
het Mennoplein.
Locatie: dg kerk, Zuiderbuurt 28, Drachten
7 september 10.00 uur
DoRe Meppel: Preek van de Leek
Tweede Preek van de Leek met journalist
Ton Henzen, hoofdredacteur van de
Meppeler Courant. Toegang gratis, collecte
voor nader te bepalen goed doel. Info:
www.dgmeppel.doopsgezind.nl
Locatie: DoRe kerk, Vledderstraat 20,
Meppel
7 september 11.00 uur
De Menno Simons Preekprijs 2014 is
toegekend aan Carmen Rossol (1954),
predikant van de doopsgezinde gemeente
Weierhof in de Pfalz (D). In haar preek gaat
Rossol in op de rol van profeten. De preek
is op 7 september te horen in de DG
Hamburg-Altona.

7 september 23.20 uur, NPO 2
Gronings pilotproject met speciale zelfstandige
appartementen, met een tussendeur
verbonden aan gewone huizen.
Zo wonen mantelzorger en zorgontvanger
naast elkaar.
14 september 23.20 uur, Nederland 2
Met het merendeel van de ouders van
zorg-intensieve kinderen gaat het niet goed,
blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugd
Instituut. RKK Kruispunt TV brengt de
resultaten naar buiten.

9 september 10.00 – 15.30 uur
Studiedag ‘Opstandig’, ter voorbereiding
op het seizoen 2014-2015. Bedoeld voor

Dopersduin meest spiritueel?
RKK Kruispunt Radio is op zoek naar de
Meest Spirituele Plek van Nederland.
Luisteraars hebben 35 locaties
genomineerd, waaronder Dopersduin in
Schoorl. Op 26 september maakt
Kruispunt de top-vijf bekend, waarna de
slotronde wordt gehouden.
Op vrijdag 10 oktober wordt de Meest
Spirituele Plek van Nederland onthuld
tijdens een live uitzending vanaf die
locatie. Stemmen kan via: www.
kruispuntradio.rkk.nl/spirituele_plek/
fotos/schoorl_dopersduin

NCRV: Schepper & Co
8 september 17.05 uur, NPO 2

Jacobine Geel ontvangt journaliste en
schrijfster Margalith Kleijwegt en bespreekt de
vraag: moeten wij ons zorgen maken
over de radicalisering van
moslimjongeren?
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EO: God in de Lage Landen TIP.

13 september 21.15 uur, NPO 2
Afl. 2 gaat over God en geweld. Onder meer aandacht voor Jan van Leiden,
Menno Simons, en dominee Jan Buskes.
Er is veel illustratiemateriaal gebruikt uit de doopsgezinde bibliotheek.

Enkhuizen: De Amish

17 september 14.30 uur
Vertoning van de bijzondere film over de Amish met een inleiding door
D.J. Minderhout. Entree € 3,00 incl. consumpties.
Locatie: Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Fries Leerhuis Olterterperkring

Opening 29 september 20.00 uur
Het Fries Leerhuis Olterterperkring biedt komend seizoen weer diverse
cursussen aan, waarin actuele vragen van theologische, politieke en culturele
aard in het licht van bijbels denken worden geplaatst. Op de openingsavond
brengen Kees Posthumus en Juul Beerda de theatervoorstelling ‘Paulus als
apostel van de vrijheid’. Meer info, data en prijzen: dhr. P. Spreij, peter@pspreij.nl
| 0594 769 063 | www.olterterperkring.nl
Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag

Studiekring Drewermann Nederland

4 oktober 11.00 - 16.30 uur
Open studiedag met als thema Beelden van Hemel en Hel. ’s Morgens
bespreking in werkgroepen (Mc 12:18-27 en Luc 16:19-31), ’s middags lezing
door Eugen Drewermann en beantwoording van vragen. Aanmelding vóór 29
september: overschrijving van € 30 voor niet-leden en € 20 voor leden en
studenten (incl. lunch) op nr. NL15 INGB 0004 8599 35 t.n.v. Studiekring
Drewermann Nederland te Veenendaal o.v.v. ‘studiedag 4 oktober’.
Info: www.studiekringdrewermann.nl
Locatie: Marnix College Juniorgebouw, Prins Bernhardlaan 25, Ede

NPB wordt Vrijzinnigen Nederland

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, bestaande uit 47
lokale afdelingen en een landelijk bureau, heeft per 1 september
haar naam veranderd in Vrijzinnigen Nederland. Ook is een
nieuwe website gelanceerd: www.vrijzinnigen.nl

Raad van Kerken

- Vervolgde minderheden in het Midden-Oosten: recentelijk is
een brief aan minister Timmermans gestuurd waarin wordt
aangedrongen op meer maatregelen vanuit de Verenigde
Naties. De tekst sluit aan bij brieven van de Wereldraad van
Kerken en de Europese RK bisschoppenconferentie.
- Gaza: t.a.v. de oorlog tussen Hamas en Israël volgt de Raad
een eigen lijn. Gezocht wordt naar samenwerking met joden
en moslims in Nederland.
- Extremisme: Joden, moslims en christenen bezochten hierover eind augustus
een studiemiddag in Amsterdam. Doel is een gezamenlijke facebook-pagina
op te zetten. Info: www.raadvankerken.nl

agenda

predikanten, pastoraal werkers, studenten
en geïnteresseerde gemeenteleden.
Organisatie: Doopsgezind Seminarium en
ADS-Gemeenteopbouw. Docenten:
Christiane Karrer-Grube en Alfred R. van
Wijk. Kosten: € 5 incl. lunch, ter plekke te
voldoen. Aanmelden: ads@doopsgezind.nl
| 020 6230 914.
Locatie: ADS-bureau, Singel 454,
Amsterdam
13 september 11.00–16.00 uur
FDG Ameland: pelgrimstocht.
Info en aanmelden
www.cursusopameland.nl | 06 1922 1782
13 september 13.30-17.00 uur
DG Rottevalle-Witveen: twee exposties
i.h.k.v. Tsjerkepaad: foto-expositie van
interviews met gemeenteleden, en
foto-expositie met tekst van de fotograaf
Ype Dorhout.
Locatie: dg kerk, Haven 16-18, Rottevalle
13 september 14.00-17.00 uur
DG Surhuisterveen: twee tentoonstellingen i.h.k.v. Tsjerkepaad: foto-expositie en
interviews met oudere gemeenteleden
door Wilma Tiemersma-Veenstra; en
schilderijen van Geeske Veeman uit
Burum.
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25,
Surhuisterveen

VG Hilversum: Open Monumentendagen
13 en 14 september 12.00 – 17.00 uur
ieder half uur De Kapel, onderkomen van
de doopsgezinden, remonstranten en
vrijzinnigen in Hilversum opent haar
deuren!
Locatie: De Kapel, ‘s-Gravelandseweg 144,
Hilversum
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