oktober Nº 20 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
DG Zaandam: eigen geloof

23 oktober, 6 en 20 november en 4 december 20.00 uur
In een serie van vier avonden wordt stilgestaan bij het eigen geloven, aan de
hand van de invalshoeken Ik, God, Jezus en Geest. Gebruikt wordt het boek
Wat blijft van ds. Werner Pieterse (ISBN 978 90 435 2300 4). Begeleiding van de
avonden door Pieter Hartevelt. Opgave vooraf bij Hanneke van der Korst,
075 621 5415 | hannekevdkorst@planet.nl
Locatie: dg kerk, Westzijde 80, Zaandam

DoRe Hoorn: tijdsurfen

29 oktober 20.00 uur
Foreestenhuisavond ‘tijdsurfen - wijs omgaan met tijd kun je leren’, door Paul
Loomans, zenmonnik en auteur. Loomans laat de deelnemers met concrete
aanwijzingen en een workshop ervaren hoe meer rust en plezier in het leven
verkregen kan worden. Hij is zenmonnik sinds 1984 en oprichter en coach van
StressOntknoping. Zijn boek Ik heb de tijd - Een handleiding in Tijdsurfen werd
bekroond als het beste spirituele boek van 2013. Toegang: vrijwillige bijdrage.
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn.

DoRe Dokkum: Paulus

2 november 15.00 uur
Kees Posthumus en Juul Beerda brengen hun muzikale theatervoorstelling
‘Paulus, in het oog van de storm’. Paulus verschijnt op het toneel als de apostel
van de vrijheid. Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en een stem
heeft gehoord, zal Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar de vrijheid voor
ieder mens verkondigen. Entree € 10,- (incl. koffie/thee).
Locatie: DoRe kerk, Legeweg 14, Dokkum

DG Buitenpost: Grenzeloos

9 november 15.30 uur
Bennie Huisman en Corinne Staal brengen ‘Grenzeloos’, dat in liedjes en
verhalen schetst hoe een mens in de verschillende perioden van zijn bestaan
tegen het leven aankijkt. Ouder worden betekent beperkter fysieke
mogelijkheden, maar tegelijk zit er nog een kind dat het gevoel heeft dat alles
mogelijk is. In ‘Grenzeloos’ wordt met enige distantie en relativering naar deze
beide kanten gekeken. Toegang gratis.
Locatie: dg kerk, Julianalaan 12a, Buitenpost

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
20 oktober en 3 november 19.30-21.30 uur
DG Aalsmeer: Cursus protestantse mystici
door ds. Christine Schlette. Toegang: € 10,per avond; Opgave: zininn@dgaalsmeer.nl |
Info: www.dgaalsmeer.nl
21 oktober 20.00 uur: lezing door socioloog
Peter Achterberg ‘Onbehagen in Nederland’.
Toegang € 5,-.
4 november 20.00 uur: film en nagesprek.
Toegang € 5,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

Tip voor 1 november

1 november is een drukke dag, met de
jubileumconferentie van Inloophuis de
Ruimte in Almere, en de Menno
Simons-lezing door Hans Achterhuis
in Leeuwarden.
De DG Almere lost uw dilemma op. Kom ’s
ochtends naar de conferentielezingen in
Almere, want u wilt Stuart Murray Williams
en Andries Baart niet missen! U krijgt dan
uw lunch mee voor onderweg, zodat u op
tijd in Leeuwarden bent voor de Menno
Simons-lezing om 15.00 uur.
Jubileumconferentie Almere: aanmelden
via www.hoopvanuitdemarge.nl;
aanvang 9.30 uur, Kerkgracht 60, Almere
Menno Simons-lezing (gratis): 15.00 uur,
doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 16,
Leeuwarden
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DG Wormerveer: Amish

agenda

13 november 20.00 uur
Lezing door dr. Piet Visser over de geschiedenis van de Amish. Met aandacht
voor hun opvattingen, dagelijks leven, verschillende gebruiken, en relatie tot de
‘gewone’ maatschappij.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

Een vrouw in het wondere ambt

Het bestuur van het Anne Zernike Fund
ontvangt graag nog een exemplaar van
dit boek van Anne Mankes-Zernike.
Wilt u dit afstaan, meldt het dan op
info@annezernikefund.nl of bij het
secretariaat, tel. 038 4655638

DG Borne: bankcultuur

18 november 14.30 uur
Irene van Staveren, hoogleraar economie aan de Erasmusuniversiteit en lid van
de DG Almelo, houdt een lezing getiteld: ‘de thermometer in de Nederlandse
bankcultuur’. Zij gaat in op de resultaten van een enquête die zij afgelopen
zomer heeft gehouden namens het Sustainable Finance Lab, samen met
vakbonden en het tv-programma Een Vandaag. Gewone bankmedewerkers
werd gevraagd naar hun ervaringen met en visie op de cultuur in hun bank.
Locatie: dg kerk, Ennekerdijk 31, Borne

DG Wormerveer: pianorecital

23 november 15.00 uur
Pianist Rangel Silaev is nog maar 14 jaar oud, maar won al een reeks
concoursen en prijzen. Hij houdt van Liszt, Beethoven, Mendelssohn en
Saint-Saens. Ook
componeert hij zelf, en zal
ook daar het een en ander
van laten horen.
Toegang € 12,- incl.
consumptie, vrienden van
Menno Simons Flaes
(MSF) € 10,Locatie dg kerk,
Zaanweg 57,
Wormerveer.

DG Aardenburg: 400 jaar!

7 december 14.00 – ca. 17.30 uur
In december bestaat de Aardenburgse doopsgezinde gemeente 400 jaar. Dat
wordt gevierd met een feestelijke jubileummiddag met als thema ‘En dan?!’.
Voorganger is ds. Marijn Vermet. Ter gelegenheid van het jubileum is een boek
samengesteld over de rijke geschiedenis van de Aardenburgse gemeente en
met interviews met de huidige leden. Presentatie om 15.30 uur. Aansluitend
orgelconcert door Benny Lampo (15.45-16.15u) m.m.v. muzikale gemeenteleden. Ter afsluiting receptie. Iedereen is van harte welkom
(toegang gratis); wel aanmelden bij Herman Bakker, 0117 492 575 |
bakker4527@zeelandnet.nl
Locatie: dg kerk, Weststraat 37, Aardenburg

Bericht uit de DG Heerenveen

Sinds maart jl. is de DG Heerenveen dakloos. De Vermaning wordt gerestaureerd en de bijgebouwen grotendeels vervangen door nieuwbouw. Pas medio
maart kan de nieuwe behuizing worden betrokken. In de tussentijd wordt er

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
24 oktober 19.00-20.00 uur
DG Enkhuizen: gratis orgelconcert. Bijdrage
gevraagd voor verdere restauratie van de
preekstoel met zeemeerminnen met
dubbele staarten.
Info: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Venedie 17, Enkhuizen
25 okt., 29 nov. 2014; 10 jan., 14 febr.,
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
25 en 26 oktober
Reünie van AKC-kampen Giethoorn 1 en
Uitdaging 1. Info: www.akckampen.nl
26 oktober 15.00 uur
DG Wormerveer: concert door trio Drie
Ooghoogten, met pianiste Cathelijne
Noorland, Max Kingge, altviool en Hanka
van Doeum-Clount, klarinet. Werken van
Mozart, Schumann en Bruch. Toegang
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gekerkt op de 1e en 3e zondag bij de zustergemeente in Tjalleberd en de 2e en
4e bij de Baptistengemeente in Heerenveen, waarmee al bijna tien jaar contact
wordt onderhouden.
Bovendien zijn de DGs
Heerenveen en Tjalleberd op
weg een gezamenlijke
gemeente te stichten, en de
beide bestaande gemeenten op
te heffen, aan de hand van een
tienstappenplan. De hoop is
dat eind volgend jaar te kunnen
afronden.
door ds. Henk Klein Nagelvoort

Oecumene – overig
Symposium Spe Gaudentes

31 oktober 13.00 – 17.00 uur; 18.00 uur buffet
Op 31 oktober bestaat de oecumenische communiteit Spe Gaudentes 50 jaar.
Het is de kern van Gemeenschap Oudezijds 100, een christelijke leefgemeenschap op de Wallen in Amsterdam, die concreet hulp biedt door opvang,
inloop, maatschappelijk werk en medische zorg (Kruispost). Het jubileumsymposium gaat over de betekenis van communiteiten voor kerk en wereld.
M.m.v. o.a. Rik Florentinus, prior Spe Gaudentes, en mgr. dr. Joris Vercammen,
aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk. Kosten € 15,-;
opgave: www.truetickets.nl/e/6541/r
Locatie: Waalse Kerk, OZ Achterburgwal 159, Amsterdam

Amsterdam: Preek van de leek

2, 9, 16, 23 en 30 november 17.00 - 18.00 uur, borrel na
In de nieuwe editie van Preek van de leek bijt oud-wethouder cultuur van
Amsterdam Carolien Gehrels het spits af (2 nov.). Daarna komen achtereenvolgens Dries van Agt, oud-politicus, Marjolijn van Heemstra, theatermaakster en
schrijver, Stef Bos, muzikant en Anja Meulenbelt, schrijfster, aan bod. Preek van
de leek is een initiatief van Doopsgezind Amsterdam en de Protestantse Kerk
Amsterdam. Samenstelling en voorbereiding: ds. Henk Leegte en ds. Rob Visser.
Zie per 24 oktober: www.preekvandeleek020.nl
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

Zinweb Café: Karin Melis

5 november 18.00 – 20.00 uur
Karin Melis (1958) is filosofe, publiciste en docente. Zij studeerde af aan de
Universiteit van Amsterdam en publiceerde enige boeken waaronder Denken
en geloven – over verlangen (1991). In New York verrichtte zij onderzoek aan
the New School for Social Research in New York en schreef daarover:
Bewaarplaatsen van het humane. Ook
studeerde zij enkele jaren theologie aan de
Katholieke Universiteit Utrecht en volgde zij
een opleiding voor begeleidster bij Phoenix
Opleidingen in Utrecht. Haar werk richt zich
op begeleiding en levensvragen.

agenda
€ 12,00, Vrienden van MSF € 11,00.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer
26 oktober
Vierde aflevering van de jaarlijkse
Stiltedag. Verspreid over het hele land
worden vele activiteiten georganiseerd.
Info: www.dagvandestilte.nl
27 oktober 10.30-16.00 uur
OJEC- studiedag voor professionals in
geloofs- en traditieoverdracht in kerk en
synagoge, en geïnteresseerden.
Thema: ‘Prent het uw kinderen in’.
Locatie: De Nieuwe Poort, Claude
Debussylaan 2, Amsterdam (Zuid)
27 oktober 20.00 – ca. 22.00 uur
DG Deventer: avond met Leo Fijen rond
het thema ‘Leven met de dood’, n.a.v.
diens boek over het zoeken naar houvast
na de dood van een dierbare. Entree € 5,Locatie: Het Penninckshuis, Brink 89,
Deventer
28 oktober 20.15 uur
DG Amsterdam: doperscafé: ‘Zorgen om
de zorg’, met Yvonne Wilders, lid van de
raad van bestuur van het Spaarne
Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis.
Toegang vrij. Locatie: dg (Singel)kerk,
Singel 452, Amsterdam
31 oktober-1 november (A) / 28-29
november (B)
Mennorode: eerste aflevering Vrijzinnig
Leerhuis, thema ‘Opstandig’. Met docent &
gespreksleider dr. Alfred R. van Wijk.
Info, prijzen en aanmelden:
www.mennorode.nl/nl/cursussen-enseminars/vrijzinnig-leerhuis-elspeet
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg
185, Elspeet
1 november 9.30 – 16.00 uur
Inloophuis De Ruimte: jubileumconferentie
n.a.v. 25-jarig bestaan ‘Hoop vanuit de
marge’. Vrijwillige bijdrage (richtprijs
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agenda
Zij wordt geinterviewd door Mirjam Windrich. Toegang € 10,- incl. consumptie,
reserveren t/m 4 november: info@boekhandelkirchner.nl
Locatie: boekhandel Kirchner, Leliegracht 34, Amsterdam

Amersfoort: roze viering

16 november 16.00 uur (inzingen 15.30u)
Roze viering door stichting Keiroze in het teken van ‘Strijders voor de liefde’.
M.m.v. Sipke Jan Bousema, maker van de gelijknamige documentaire. De
liturgie is samengesteld door Keiroze en ds. Rebecca Onderstal. Toegang gratis.
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

debijbel.nl online

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de nieuwe bijbelwebsite debijbel.nl
gelanceerd. Daarop zijn diverse bijbelvertalingen te lezen en met elkaar te
vergelijken, en uitleg over allerlei onderwerpen uit de tijd en cultuur van de
bijbel te vinden, geschreven door bijbelwetenschappers en theologen. Het
nieuwe debijbel.nl is geschikt voor tablets en smartphones. De Nieuwe
Bijbelvertaling en de NBG 1951 zijn er gratis te downloaden; andere
vertalingen, waaronder Bijbel in Gewone Taal en de Herziene Statenvertaling,
plus andere extra’s, zijn beschikbaar voor leden van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Maar iedereen kan de gehele website gratis uitproberen
tijdens een proefperiode van 30 dagen.

Oudste bijbeltekst ontdekt

In Jeruzalem is al zeven jaar een oude boekrol te zien, het zogenaamde
Ashkar-Gilson-handschrift. Deze
Hebreeuwse bijbelrol is het oudste
handschrift met de officiële tekst
van de bijbel en stamt uit de 7e of
8e eeuw. De oude rol is helaas niet
meer compleet, maar bevat nog
wel grote stukken van het
bijbelboek Exodus.

In het Zuiderhof
gelegen in het centrum van Haarlem
is een huisje vrijgekomen voor een dame boven de 60 jaar,
die nog geheel zelfstandig kan wonen.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mw.de Ruig,
tel. 023-524 30 14

€ 12,50), info en aanmelden:
www.hoopvanuitdemarge.nl
Locatie: De Goede Rede, Kerkgracht 60,
Almere-Haven
1 november 15.00 uur
Menno Simons-lezing door filosoof Hans
Achterhuis ‘Vreedzaam vechten’. Gratis
entree. Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 16,
Leeuwarden
1 en 2 november
Reünie van AKC-kampen Giethoorn 2 en
Uitdaging 2. Info: www.akckampen.nl
7 november 11.00–16.30 uur
OIKOS-werkdag over de functie van de
kerk: ‘Superkerk’. Komen maatschappelijke
ervaringen er wel aan bod? Aandacht voor
o.m. Zingeving Zuidas, de Vluchtkerk,
kerkelijke inzet voor duurzaamheid,
pastoraat in de zorg. Met Christa Anbeek,
Erik Borgman, Agnès Gilles, Arjan Plaisier
en Nico van Splunter. Prijs € 10,
info www.stichtingoikos.nl/superkerk
Locatie: De Brink, Brinkstraat 39,
Bennekom
8 november 10.00 - 15.30 uur
Studiedag Anne Zernike Fund:
‘kruispuntdenken’: de identiteit van
vrouwen en mannen en hun plaats in
samenleving en verbeelding kan niet
worden teruggebracht tot slechts één
factor. Met prof. Esther Mombo, St Paul’s
University te Nairobi, Kenia. Opgave vóór 1
november bij Coot Winkler Prins, secr. AZF:
info@annezernikefund.nl | 038-4655638 |
www.annezernikefund.nl Kosten: € 10 ter
plaatse te voldoen, incl. koffie, thee en
lunch.
Locatie: dg kerk, Eemnesserweg 63b,
Baarn
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