september Nº 18 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
Bijeenkomst Wereldcongres in Bussum

28 september 14.00-16.30 uur
Voorlichtings- en voorbereidingsbijeenkomst voor (potentiële) deelnemers aan
het Doopsgezind Wereldcongres (21-26 juli 2015, VS). Met informatie over het
congres, aanmeldings- en reisopties en over de groepsreizen die vanuit
Nederland worden georganiseerd. Daarnaast wordt nader ingegaan op het
thema Walking With God en op de dag-thema’s van congres. Aanmelden
gewenst: wereldcongres@doopsgezind.nl. Dit is tevens het mailadres voor
informatie en voor vragen. Daarnaast is alle Nederlandstalige informatie te
vinden op www.doopsgezind.nl |Wereldcongres 2015. Inschrijven voor het
Doopsgezind Wereldcongres zelf: www.mwc-cmm.org.
Locatie: dg kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

VG Hilversum: cultuur
20 en 25 september

Op 20 september
speelt de Belgische
pianist Kristof
Bastiaensen Chopin,
Ravel en Lyapunov,
aanvang 15.00 uur
Op 25 september,
20-22 uur, toont het
Humanistisch Verbond een documentaire over de schilder en dichter Marc
Chagall.
Locatie: De Kapel, ‘s-Gravelandseweg 144, Hilversum

DG Aalsmeer: Joke Hermsen

23 september 20.00 uur
Zin-Inn lezing door Joke Hermsen: ‘Stil de tijd’.
Kosten € 5,Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

Nieuwe leden

DG Almere: op 7 september werden Anton Belser en Jeannette Belser op
grond van hun belijdenis aangenomen. En op 5 oktober wordt Iris Labeur op
grond van haar belijdenis gedoopt.

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
Zaterdagen 13.30 – 17.00 uur
t/m september
DG Drachten-Ureterp: in het kader van
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 september vanaf 10.30 uur
tweedehands boekenmarkt op het
Mennoplein.
Locatie: dg kerk, Zuiderbuurt 28, Drachten
20-28 september
Vredesweek 2014: ‘Ontwapening’, met
aandacht voor vredesactivisten in
binnen- en buitenland.
Zie www.paxvoorvrede.nl en
www.ministerievanvrede.nl
20-28 september
(DG) Zwolle en de Vredesweek, zie
ww.vredesplatformzwolle.nl. Nadere info
bij Ambassadeur van Vrede voor Zwolle
Henk Blom: 038 4655 638 |
henk.blom@doopsgezind.nl
20-28 september
(DG) Aalsmeer heeft ook een uitgebreid
Vredesweek-programma.
Zie www.dgaalsmeer.nl
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DoRe Hoorn: Velius

24 september 20.00 uur
Eerste Foreestenhuisavond van het nieuwe seizoen, met als jaarthema ‘De Tijd’.
Centraal staat de Hoornse arts, regent en chroniqueur Theodorus Velius
(1572-1630). Vorig jaar verscheen zijn biografie, geschreven door drs. Piet Boon
en drs. Marit Veerman Boon, die ook de lezing verzorgen. Aan bod komt o.a. de
tachtigjarige oorlog, een ook in religieus opzicht roerige tijd. Iedereen welkom;
vrijwillige bijdrage.
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

Seminarium/VU: gewetensbezwaarden

26 september 16.00-18.00 uur
Openbare lezing door Kim Kyong-Jung, directeur van het
Koreaans Doopsgezind Centrum (Korea Anabaptist Center) en
afgevaardigde naar het Doopsgezind Wereldcongres, over
gewetensbezwaarden in Zuid-Korea. Mensen die niet in
militaire dienst willen worden in dat land berecht en
gewoonlijk gevangengezet. Er is geen wetgeving die voorziet
in bijv. vervangende dienst. Men kan alleen bij de
doopsgezinden terecht voor hulp. Kim Kyong-Jung studeerde
natuurkunde in Korea en theologie in Canada, en werd op
latere leeftijd doopsgezind.
De lezing is in het Engels, toegang gratis, na afloop discussie.
Locatie: seminariumbibliotheek, Singel 454, Amsterdam

agenda
22 en 24 september
DG Steenwijk: activiteiten Vredesweek.
22 september 16.00 uur: opening
vredestentoonstelling, 24 september
19.00 uur: vesper in de dg kerk.
24 september 20.00 uur: interactief
gesprek met Sietse en Marlies Tjallingii uit
Zwolle, over vrede in Palestina en Israël.
Locatie 24 sept.: dg kerk, Onnastraat 10,
Steenwijk
23 september 18.15 – 22.00 uur
(VG) Hilversum: Avond van de Vrede, met
onthulling Vredespaal en vredesdialoog
met mensen uit religie, politiek, onderwijs
en zorg.
Locatie: De Kapel, ’s-Gravelandseweg 144,
Hilversum

Najaarscollecte
Doopsgezinde Zending

Leeftocht: starters

27 september 10.00 uur - 28 september 16.00 uur
Tweedaagse bijeenkomst voor starters op de arbeidsmarkt of bijna afgestudeerden die zich bezig willen houden met de vraag: Hoe houd ik mezelf (straks)
creatief en vitaal in mijn werk? Met leeftijdgenoten kansen ontdekken voor
jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling o.l.v. Marion Bruggen.
Prijs € 25 p.p. Opgave en locatie: Dopersduin: 072-5091274 | info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

De Doopsgezinde Zending collecteert
voor vredeswerk in Guatemala. Br. Willi
Hugo Perez is rector van het
doopsgezinde seminarie Semilla in
Guatemala-stad. Het is zijn levenswerk
aanstaande predikanten toe te rusten
om het geweld in Guatemala te
weerstaan. Br. Perez is hiervoor een
onderzoek onder doopsgezinde
gemeenten gestart, geholpen door
ex-studenten, met de bedoeling te
promoveren aan de universiteit van
Salamanca. Om dat onderzoek af te
ronden moet hij een jaar vrijgesteld
worden. Daarvoor is € 1500 per maand
nodig tot september volgend jaar.
De Doopsgezinde Zending draagt
hieraan bij, samen met Evangelische
Mission Werke. Uw hulp is zeer welkom,
op: NL64 ABNA 0545424976 t.n.v.
de Doopsgezinde Zending te Groningen.

DG Haarlemmermeer: Oog voor de schepping

27 september 10.30-14.00 uur
Speksteen workshop met als thema ‘oog voor de schepping’, o.l.v.
Adri Dierdorp en Hedi Hegeman, op parkeerterrein bij droog weer. Lunch na
afloop. Kosten € 10, aanmelden verplicht.
Locatie: bij dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

DG Utrecht: orgelconcert

27 september 14.30 uur
Orgelconcert ‘Power of Life’ door Rob van Efferink, met tien werken uit
verschillende perioden, van Buxtehude en Händel tot Takle (geb. 1942).
Toegang: vrijwillige bijdrage. Locatie: dg kerk, Oudegracht 270, Utrecht

VDG Haarlem: Lak!

29 september – 15 november
In Fotogalerie De Gang is de expositie ‘LAK! de wereld van Jantje’ van de
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eigenzinnige fotograaf Jan van Breda te
zien, met portretten van drag queens.
Daarnaast ook portretten van Jenny Arean,
Mimi Kok, Kees van Kooten, Johannes van
Dam, Carine Crutzen e.a. Opening op 27
september door Sacha de Boer. De Gang is
gratis en open tijdens winkelopeningstijden.
Zie www.fotogaleriedegang.nl
Locatie: dg kerk, Grote Houtstraat 43, Haarlem

DG Amsterdam: Rechtvaardige oorlog?

30 september 20.15 uur
Doperscafé ‘Rechtvaardige oorlog’ met Kees Homan, generaal-majoor der
mariniers b.d. en onderzoeker bij instituut Clingendael. Weinig onderwerpen
maken zoveel discussie los als de inzet van Nederlandse troepen in
conflictgebieden. Vaak draaien de missies ongewild uit op vechten. Bestaat er
zoiets als een rechtvaardige oorlog?
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

DG Dordrecht: geweldloos communiceren

2 oktober 19.00-22.00 uur en 18 oktober 10.00–16.00 uur
Workshop Geweldloos/verbindend communiceren, door Maarten van der
Werf. Conflicten worden heel gemakkelijk geboren. Ze gaan altijd gepaard met
soms hete, soms ijskoude emoties. Onderzocht wordt hoe je de ‘andere’
waarheid achter emoties kunt opzoeken. Daar liggen de oplossingen en worden
nieuwe verbindingen gevonden. De workshop is gebaseerd op het
gedachtengoed van Marshall Rosenberg, bestaat vooral uit interactieve,
afwisselende werkvormen, en een klein beetje theorie over rol en effect van
emoties.
Kosten € 25,00, extra bijdrage welkom (de werkelijke kosten liggen hoger).
Ook mensen van buiten de doopsgezinde gemeente zijn welkom.
Info: Jelke Weistra 061606 6418 |
geweldlooscommuniceren@dgdordrecht.doopsgezind.nl
Locatie: Singel 15-17, Dordrecht

agenda
23 september 20.00 uur
DG Krommenie: vrede in Palestina? Met
Maarten van der Werf.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46,
Krommenie
23 september, 7 en 21 oktober en
4 november 19.30 - 21.30 uur
DG Haarlemmermeer: ‘Letters van licht’,
vier avonden schilderen naar aanleiding
van het Hebreeuwse alfabet.
Schilderervaring niet vereist.
Locatie: achterzaal dg kerk, Hoofdweg 691,
Hoofddorp
25 september 20:00 uur
DG Dordrecht: doperscafé ‘Helpen is
alleen helpen als het helpt’, met Christien
Duhoux–Rueb. Toegang vrij,
info www.doperscafedordt.nl
Locatie: dg kerk, S.M. Hugo van Gijnweg
12, Dordrecht

Onderzoek doopsgezinden
en landbouw/milieu

Hans Fast doet vanuit de University of
Winnipeg in Canada onderzoek naar de
relatie tussen doopsgezind geloven en
de omgang met milieu en
land(bouw) gedurende de 20e eeuw.
Het onderzoek vergelijkt zeven
gemeenschappen over de wereld,
waarvan Friesland er een vormt. Hij is
op zoek naar geïnteresseerden die
hierover geïnterviewd willen worden.
Ook zoekt hij persoonlijke documenten
uit de 20e eeuw, bijvoorbeeld
dagboeken van (groot)ouders. Het is de
bedoeling dat er een tekst/fotoboek
voor algemeen publiek verschijnt over
alle zeven gemeenschappen. Het
onderzoeksproject loopt tot medio
2016, zie http://mennonitestudies.
uwinnipeg.ca/news/
Contact:
Hans Fast, hans@surfacemarkup.net

DG Leeuwarden: spiritualiteit
2 oktober 20.00 uur

Lezing door ds. Gerke van Hiele over
doopsgezinde vrijzinnige spiritualiteit. De
doperse traditie heeft twee gezichten. Er is de
radicale evangelische spiritualiteit die zich
oriënteert op de vroege 16e eeuw en de
voetsporen van Menno Simons.
Hier is de afgelopen dertig jaar veel aandacht
voor geweest. Veel minder waardering was er
voor de meer vrijzinnige spiritualiteit van later
eeuwen. Hier vinden we nieuwlichters en
vrijdenkers die veel hebben bijgedragen aan
het geestelijk leven in de Lage Landen.
Kosten € 3,-;
opgave: koster@dgleeuwarden.org | 058-2124073
Locatie dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden
3

september Nº 18 2014

DG Krommenie: praktische diakonie

7 oktober 20.00 uur
Oprichting van oecumenische groep die geloof wil omzetten in daden.
Gedacht wordt aan kleine projecten, concrete hulp en aandacht waar dit nodig
is. Geen massieve grote noden, maar kleine activiteiten waar ook mensen met
weinig tijd of energie bij kunnen aanhaken.
Iedereen is welkom om mee te doen en mee te beslissen.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie

Landelijke Broederkringendag

25 oktober 10.00 – 16.00 uur
De broederkring van de doopsgezinde gemeente Groningen nodigt u
van harte uit om deel te nemen aan de Landelijke Broederkringendag op
zaterdag 25 oktober 2014. Dit geldt ook voor broeders die geen lid zijn
van een broederkring. De lunch is inbegrepen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 oktober: broederkringendag@ziggo.nl | 050
5424 764. Eigen bijdrage € 20,00 p.p., te voldoen bij binnenkomst.
Locatie: dg kerk, Oude Boteringestraat 33 te Groningen

agenda
27 september 10.00 – 17.00 uur
Bijbels Museum: Abraham-dag, met
lezingen en workshops. Kosten € 45,- pp
incl. koffie, thee. Abraham-lunch voor
€ 10,-, aanmelding: rsvp@bijbelsmuseum.nl
Locatie: Bijbels Museum, Herengracht 366,
Amsterdam
27 september 14.00 – 20.00 uur
DG Harlingen: Reünie n.a.v. 400 jaar
vermaning aan de Zoutsloot. Opgave vóór
1 september door overmaking van € 12,50
p.p. op bankrekeningnummer
NL 80 RABO 0127029621 t.n.v.
Doopsgezinde Gemeente Harlingen.
Locatie: dg kerk, Zoutsloot 52, Harlingen

Oecumene – overig
PAX: actie tegen kernwapens

Vredesbeweging PAX lanceert in het kader van de
Vredesweek het burgerinitiatief Teken tegen kernwapens.
Door 40.000 handtekeningen in te zamelen wil PAX een
nationaal verbod op kernwapens op de politieke agenda zetten. Een
meerderheid in de Tweede Kamer wil de Nederlandse kernwapentaak
beëindigen, maar Minister Timmermans heeft aangegeven dat alleen in
NAVO-verband te willen doen.
Tekenen kan op www.tekentegenkernwapens.nl (boven de 18 jaar).

Verklaring Caïro-overleg

Het Caïro-overleg, waarin joden, christenen en moslims in Nederland
samenwerken, gaf een verklaring uit waarin zij jodenhaat en islamofobie als
ontoelaatbaar veroordelen. ‘Voor ons, moslims, joden en christenen in
Nederland, is godsdienst als een vuur. Je kunt je eraan verwarmen, maar helaas
zijn ook er mensen die religie gebruiken om brand mee stichten’.
Zie www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Godsdienst-is-alsvuur-Verklaring-Cairo-overleg.aspx

Kerk in Actie: noodhulp Syrië en Irak

Kerk in Actie start een campagne voor noodhulp aan
mensen die voor IS op de vlucht zijn geslagen in
Syrië en Irak. Extra bijdragen zijn welkom, een kaart sturen
kan ook.
Zie www.kerkinactie.nl/actueel/2014/08/samen-als-kerk-in-actie-voor-devluchtelingen-in-syrie-en-irak

Spitsuurclub: Opstandig

8 nov. 10.30 uur - 9 nov. 12.00 uur
Met de Spitsuurclub sluiten we aan bij
het nieuwe jaarthema van de ADS.
Een weekend lang kijken we wat
‘opstandig’ ons zegt en met ons doet.
We dompelen ons onder in de
denkwijze van de Franse filosoof Albert
Camus. Van daaruit kijken we naar
passages uit de bijbel, onderzoeken de
christelijke traditie en onze samenleving
hier en nu. Ook is er ruimte voor
gesprek, film, wandeling in de ochtend
en slotviering. Voor kinderen van
4-12 jaar is er een programma met
hetzelfde thema, voor jongere kinderen
kan voor oppas gezorgd worden.
Bedoeld voor mensen van 30 and up.
Kosten € 65 p.p. (eenvoudig) - € 90 p.p.
(luxe). Info en opgave vóór 5 oktober:
Machteld Stam, m.stam@ads.nl of Joke
van der Heide, joke.vanderheide@ads.nl
| 020 62 30 914
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3,
Schoorl
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