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LANDELIJK / INTERNATIONAAL
MERK, 17-20 mei 2012 Zwitserland: „Elkaar de hand reiken over
grenzen heen‟
Opgave via de blauwe folder. Folders kunnen aangevraagd worden bij de
ADS: Singel 454, 1017 AW Amsterdam, tel 020 6230914 of e-mail
ads@doopsgezind.nl. Zie www.merk2012.ch
VU Open Colleges over geweldloos vredeswerk in de wereldreligies,
april en mei
Vanaf zaterdag 5 april organiseert de VU, in samenwerking met o.a. het
doopsgezind seminarium en Kerk en Vrede, weer een aantal open
colleges onder het thema De geest van geweldloos vredeswerk in de
theologie van de wereldreligies. Experts op het gebied van hindoeïsme,
boeddhisme, jodendom, christendom en islam laten hun licht schijnen
over de ambivalente relatie tussen religie en geweld. Op 19 april spreekt
Fernando Enns. De colleges worden gegeven in het Engels, maar door
deelnemers kan Nederlands gesproken worden. Data: 5, 12, 19 en 26
april, 3 en 15 mei. Informatie en aanmelding: seminarium@ads.nl , tel.
020-6230914, zie ook www.seminarium.doopsgezind.nl

MENNISTJES
Mooie, rustige, zonnige,
gemeubileerde kamer te huur. 16
m2; Koelkast, magnetron, gebruik
d/t. Houten, NW, halte Uithof 2
min. station 10 min. lopen. Per 1
april 2012. tel. 030-6380438

***
29 februari 2012
Wij zijn heel blij met de geboorte
van onze kleinzoon
MARTEN,
zoon van Hessel en Hanneke
Winsemius.
Bernard en Ruth Winsemius

ADS Jaarthema 2012-2013: Wat is wijsheid?
Vanaf september 2012 tot september 2013 worden gemeenten, ringen en andere verbanden uitgenodigd
zich te verdiepen in het thema Wat is wijsheid? Als ondersteuning daarbij ontwikkelt de ADS de
Inspiratiemap 2012-2013 waarin suggesties aangereikt worden voor groepen en kringen. De map is eind
april beschikbaar en verschijnt zowel in papieren versie als digitaal.
Toerustingsbijeenkomsten Protocol seksueel misbruik in pastorale- en gezagsrelaties
De ADS organiseert in april en mei speciaal voor kerkenraadsleden toerustingsbijeenkomsten over wat
(niet) te doen in geval van een signaal van seksueel misbruik. De bijeenkomsten worden geleid door leden
van de Doopsgezinde Steungroep SMPR in samenwerking met de consulent gemeenteopbouw. Voor
locaties en tijden, zie www.doopsgezind.nl
Studiedagen LFDZ 2012
Het thema van de studiedagen van het Doopsgezind Vrouwenwerk is dit jaar ontleend aan het boek
‘Onderweg’, reisgids spiritualiteit, geschreven door vijf doopsgezinde predikanten. Zij hebben daarin
persoonlijke verhalen geschreven met de bedoeling de lezer uit te dagen zich bewust te worden van haar
of zijn eigen weg. Zij begeleiden de studiedagen. De data: zaterdag 10 maart Haarlem; dinsdag 20 maart
Apeldoorn. Meer informatie bij uw zusterkring of bij Jolanda Valk, jmvalk@mail.com, tel. 050-5259013. Zie
ook www.lfdz.doopsgezind.nl bij studiedagen en agenda.
Kerkenraadsledenconferentie: “Leven in de Gemeente!”, 17 maart in Utrecht
De Doopsgezinde Zending en de Gemeenschap voor Broederschapswerk nodigen kerkenraadsleden voor
een conferentie op 17 maart 2012 in Utrecht, Oude Gracht 270. De dag duurt van 10.00 tot 15.30 uur;
deelname is gratis; aanmelding is noodzakelijk: uiterlijk 10 maart via het secretariaat van de Doopsgezinde
Zending: info@doopsgezindezending.nl, tel. 033-4333085. Zie www.doopsgezindezending.nl en
www.gdb.doopsgezind.nl
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Welkomstweekend voor nieuwe doopsgezinden, Dopersduin, 30 maart t/m 1 april 2012
Het welkomstweekend wordt gratis aangeboden aan allen die in 2011 lid zijn geworden van een
doopsgezinde gemeente in Nederland en staat onder leiding van ds. Roelof Akse, ds. Andries Bakker en
ds. Marion Bruggen. Het programma begint op vrijdag vanaf 17 uur met soep en broodjes; vervolgens om
20 uur kennismaking, informatie, workshops, wandeling en vieringen. Het weekend eindigt op zondag met
de lunch. Informatie: ds. Andries Bakker, tel. 0512-549150 of andries.bakker@doopsgezind.nl.
Aanmelding: Dopersduin, tel. 072-5091274 of info@dopersduin.nl , zie ook www.dopersduin.nl
Toneelvoorstelling Anne Zernike, speellijst:
4 maart, Leiden, Lokhorstkerk, 14.00 uur, DG Leiden, vrijwillige bijdrage
8 maart, IJlst, Mauritiuskerk, 20.00 uur, PKN-gemeente IJlst, info: 0515-531632
9 maart, Stiens De Skalm, 20.00 uur, St. Welzijn Middelsee, kaarten bestellen via 058-2575220,
voorverkoop € 5.- ,aan de zaal € 7,50
16 maart, Den Haag, Vermaning, 20.00 uur, DG Den Haag
18 maart, Heerenveen, Vermaning, 10.00 uur, DG Heerenveen, onderdeel van de dienst
21 maart, Leeuwarden, Tresoar, 10.30 uur, speciale dag incl. busreis, lunch en voorstelling
24 maart, Wageningen, Vermaning, 20.00 uur, DG Wageningen en Fryske Krite
25 maart, Apeldoorn, Vermaning, 15.00 uur, DG Apeldoorn
29 maart, Witmarsum café "De Gekroonde Roskam", 20.00 uur, DG De Lytse Streek en PKN Witmarsum
14 april, Almelo, Bleekkerk Hofstraat 1, 16.30 uur of 17.00 uur, DG Almelo en VVP Almelo
Voor informatie zie: www.annezernike.nl of e-mail: info@annezernike.nl
Menno Koor Holland, repetitieschema
Repetities beginnen om 10.30u, vooraf koffie; slotpresentatie van 15.00–15.30u voor de gastgemeente en
geïnteresseerden. Meezingers zijn welkom. Zie www.mennokoorholland.nl
3 maart Beverwijk; 7 april Apeldoorn; 28 april Drachten; 2 juni Zaandam
Reis naar de Zeven Gemeenten in Klein-Azië, 16-26 april
Vanuit de DG Ouddorp wordt 16-26 april een reis georganiseerd naar de Zeven Gemeenten in Klein Azië,
Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Laodicea en Filadelfia. De apostel Johannes schreef vanaf het
eiland Patmos brieven aan deze gemeenten, die zijn opgenomen in het bijbelboek Openbaringen. De
vroegere predikant van de DG Ouddorp, ds. J. Smink, zal tijdens de reis op locatie uitleg geven over wat er
is gebeurd. Info: Elly van de Zande, tel 0187-681757 of doopsgezindegemeenteouddorp@live.nl
Mennorode: Weekend van de Filosofie, 27-28 april 2012
Over het thema van de Filosofiemaand De Ziel spreken dr. Joke Hermsen en prof. dr. Herman van Praag.
Er worden workshops gegeven over ‘De ziel als identiteit’, ‘Luisteren naar de stem van je ziel’ en
‘Filosoferen over de ziel’. Start weekend: vrijdag 27 april 18.00u met diner, einde zaterdag rond 17.00 uur.
Kosten voor het hele weekend €150,- per persoon. Een deel meemaken is ook mogelijk. Locatie:
Mennorode conferentiecentrum, Apeldoornseweg 185 in Elspeet. Kijk voor de verschillende arrangementen
en voor aanmelding op www.mennorode.nl (‘Reserveren’).
Vermaningpad 17 mei 2012
Het jaarlijkse Vermaningspad vindt weer plaats op Hemelvaartsdag: donderdag 17 mei 2012. Plaats van
samenkomst is Heerenveen.
ALV Doopsgezinde Zending op 2 juni in Utrecht
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending vindt plaats op zaterdag 2 juni
2012 in de Doopsgezinde Vermaning te Utrecht. Zie www.doopsgezindezending.nl
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GEMEENTEN / REGIO‟S
Tentoonstelling “Menno!” Doopsgezinden uit Frieslands Verleden, t/m 31 maart
Vooraf aanmelden: tel. 058-7890789 of info@tresoar.nl. Adres: Boterhoek 1, Leeuwarden.
Uitstapje Tresoar, 21 maart
Tresoar organiseert een uitstapje op woensdag 21 maart, bestaande uit een bezichtiging van de
tentoonstellingen Doopsgezind. Mijn passie!, Doperse diaspora en Doopsgezinden uit Frieslands verleden,
met aansluitend lunch in Holwerd. Daarna vertelt Lieuwe van der Ploeg over zijn privé-kerkje en over het
doopsgezinde leven in Ternaard; vervolgens wordt de theatervoorstelling Anne Zernike in Holwerd bezocht,
en daarna teruggereden naar Leeuwarden. Kosten, inclusief boekje ‘Menno, drie tentoonstellingen’, lunch,
voorstelling en koffie/thee € 45,-- Opgave vóór 14 maart bij info@tresoar.nl of 058-7890789 én door het
overmaken van het geld op rekening 12.75.94.264 (Rabo) van Tresoar o.v.v. Busreis Anne Zernike.
Wanneer zich minder dan dertig mensen opgeven voor de busreis wordt het geld in week 12 teruggestort.
DG Hoofddorp, benefietvoorstelling Seth Gaaikema, 3 maart
Op zaterdag 3 maart 2012 treedt Seth Gaaikema op in de dg kerk aan de Hoofdweg 691 in Hoofddorp met
zijn programma "Het mooiste komt nog!". Seth G. bezocht de kerk regelmatig in de tijd dat zijn zuster Jolan
Banai-Gaaikema daar dominee was. In maart vertrekt zij naar Suriname voor haar Stichting Veelkleurige
Kansen. De opbrengst van de voorstelling, begeleid door pianist Eric Vlasblom, is bedoeld voor deze
stichting. Zie www.veelkleurigekansen.nl
DG Almelo orgelconcerten 3 en 17 maart in de vermaning, 14.00u, zaal open 13.30u
Op 3 maart speelt Margreet Prinsen werken van J.S. Bach, W.A. Mozart en R. Pepping.
Op zaterdag 17 maart speelt Martin Koning Bute,Böhm, Bach, Homilius en Mendelssohn.
Vrijwillige bijdrage.
DG Zeist, Kierkegaard, 4 maart en 6 mei
Op zondagmorgen van 10-11 uur leest de bekende Kierkegaardvertolker Andries Visser in de vermaning
van Zeist gedeelten voor uit Wat de liefde doet van de Deense schrijver, theoloog en filosoof Søren
Kierkegaard. Thema 4 maart ‘mondig en bondig’, 6 mei ‘daden en woorden’. Toegang vrij.
DG Groningen, Doperscafé, 15 maart, 19.45 uur
Met Paul Cliteur, ethicus en hoogleraar rechtsfilosofie te Leiden.
DG Wormerveer, concert Italiaans klassiek, 18 maart
Op zondag 18 maart speelt het Kwartet Henk van Zonneveld muziek van Vivaldi en tijdgenoten in de
vermaning van Wormerveer. Het kwartet bestaat uit Barbara Erdner, viool, Harjo Neutkens, luit, Diederik
van Dijk, cello, en Henk van Zonneveld, klavecimbel. Aanvang 15 uur, toegang € 10,00 inclusief
consumptie. Vrienden van MSF: € 9,00.
DG Damwoude, vermaning, bijeenkomst geloofsopvoeding 20 maart
Op 20 maart is er een bijeenkomst over vragen rondom geloofsopvoeding met theologe Japke van Malde,
aanvang 20u. Informatie en opgave bij ds. Annie Rekker-v.d. Werff ahrekker@hotmail.com
DG Apeldoorn, activiteiten
25 maart: toneelvoorstelling Anna Zernike van Korneel Roosma, aanvang 15 uur
t/m 12 april: ikonenexpositie van Peter van den Hoven, zie www.eikonisma.nl
6 mei: Doperscafé met Huub Oosterhuis over de Psalmen, aanvang 15 uur
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VDGA, Doperscafé, dinsdagavond 20 uur, Singel 454 Amsterdam
27 maart: ‘Leve de vrijzinnigheid’, met Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer.
24 april: ‘Vader en zoon krijgen de Geest’ met Henk van Os, kunsthistoricus, oud-directeur Rijksmuseum,
en Pieter van Os, redacteur NRC Handelsblad.
DG Goes, VVP Goes, Cantatedienst met Passie, 1 april
Op zondag 1 april 2012, 15.00 uur in de kerk van 's-Heer Abtskerke in Zuid-Beveland vindt plaats: Lessons
and Chorals, een Cantatedienst met Passie. Medewerking verlenen het Vocaal Ensemble "Cantate" en het
Ensemble voor Kamermuziek "Padovana". Bert Geleijnse speelt op het orgel. Uitgevoerd worden alle
koralen uit de Mattheus-Passion van J.S.Bach. Toegang vrij. informatie bij Marijke Schoone, tel 0620692075, Robert Schroevers, tel.0113-228993 lid en mw.ds.Leuny de Kam, tel. 06-15622635. Zie
www.dggoes.doopsgezind.nl

OECUMENE / OVERIG
Petitie Ontzie Kwetsbaren
De Raad van Kerken roept het kabinet op kwetsbare groepen in de samenleving te ontzien. U kunt uw
handtekening zetten op: http://petities.nl/petitie/kabinet-ontzie-de-kwetsbare-groepen
The Passion 2012 in Rotterdam
Ook dit jaar zal The Passion worden opgevoerd, waarin bekende acteurs en artiesten het lijdensverhaal
van Jezus van Nazareth tot leven brengen door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers.
The Passion wordt uitgevoerd op Witte Donderdag, 5 april, om 20.30 uur, op het Willemsplein in Rotterdam
en is een samenwerking tussen de omroepen EO, RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap, de
Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk en de gemeente Rotterdam. The Passion
wordt live uitgezonden op Nederland 1.
„Heel mijn ziel: nieuwe psalmen voor kerk en koor‟
Voor deze onlangs gepresenteerde bundel zijn de psalmen van de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt. Alle 150
psalmen en de cantica zijn weergegeven in eenvoudige abdijstijl, met twee antifonen. ‘Heel mijn ziel’ door
Nico Vlaming en Christiaan Winter is uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap en de
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, in samenwerking met Boekencentrum. Prijs € 29,90.
Boek „Noorderzon‟, door ds Janna Postma
Het boek ‘Noorderzon’ is te bestellen via www.vanstockum.nl, prijs € 17,50
31 maart – 24 juni tentoonstelling Museum Catharijneconvent Utrecht
‘Vrouwen voor het Voetlicht. Zusters, martelaressen, poetsengelen & dominees’
Met deze tentoonstelling wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van vrouwen in de kerk.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot
17.00 uur; gesloten op Koninginnedag.Adres: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. Zie www.catharijneconvent.nl
Film: Town Murder Songs, Ed Gass-Donnelly, 2010, 80 min., Filmtheater Fraterhuis Zwolle
Mooi gefotografeerde psychologische thriller over een hechte mennonietengemeenschap, die wordt
opgeschrikt door een moord. Politiechef Walter (Peter Stormare) wordt tegengewerkt door collega's,
dorpsgenoten en zijn diepreligieuze familie. Fraaie film met een prachtige soundtrack over schuld en
verlossing, die een intrigerend portret schetst van een gesloten gemeenschap in de stijl van een film als
'Winter's Bone'. Een trailer is op You Tube te zien.

Belangrijke data en Mennistjes graag doorgeven aan johan.tempelaar@ads.nl en dn@doopsgezind.nl
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