Nieuwsbrief Doopsgezind NU
13 maart 2017

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. Klik voor een printversie
van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende
Doopsgezind NU verschijnt op 27 maart, kopij kunt u uiterlijk 22 maart
mailen naar dn@doopsgezind.nl.
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uitgelicht

agenda

Open brief Kerk en Vrede aan toekomstige formateur
Kerk en Vrede gelooft dat het toenemende geloof in bewapening en
geweld eerder leidt tot meer dan tot minder gevaar voor de veiligheid
van de wereldsamenleving. Daarom schreven Bram Grandia en Greetje
Witte-Rang onderstaande open brief aan de toekomstige formateur, die
namens het bestuur van Kerk en Vrede aan fractievoorzitters en
lijsttrekkers is aangeboden. Lees meer >>

nieuws
Seminariumspecial | maart
2017
'Waar kun je dan beter terecht
dan in Nederland met zijn rijke
doopsgezinde geschiedenis?'
Twee internationale studenten
over hun studie aan het
Doopsgezind Seminarium,
contextueel bijbellezen en vrijheid
in doopsgezind perspectief. Dit en
meer in de seminariumspecial.
Lees meer >>

Doopsgezind NL maart-april
2017
Er bloeit iets moois in
Amsterdam-Noord, drie
doopsgezinden over hun
betrokkenheid bij de politiek,
hoogleraren Enns en Borgman
over hoe we positief om kunnen
gaan met veranderingen in de
wereld en de nieuwe rubriek
'twee geloven...'. Dit en meer in
een Doopsgezind NL vol
vernieuwd vertrouwen. Lees
meer >>

Jaap Gulmans overleden
In de nacht van 1 op 2 maart is
Jaap Gulmans overleden.
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www.doopsgezind.nl

13 maart 20:00 uur
Zin-Inn Zeist-lezing door
Aad Goddijn
Aad Goddijn is docent
wiskunde aan de Universiteit
van Utrecht. Zijn lezing is
getiteld: 'Een nieuw
hemelbeeld. Naast een
nieuw wereldbeeld ontstaat
ook een nieuw hemelbeeld
en dat heeft consequenties.
Lees meer >>
15 maart 17:30 uur
Sobere maaltijd in 40dagen tijd
In de 40-dagentijd worden
in de VDG Heerenveen en
Tjalleberd een paar sobere
maaltijden georganiseerd
met een thema. Om te
beginnen op 15 maart. Lees
meer >>
15 maart 21:00 uur
Stemwijzer Kerk in Actie
Kerk in Actie heeft een
diaconale stemwijzer
uitgebracht: het Kerk in
Actie KiesAdvies. Deze
bestaat uit twee delen: een
vergelijking van
verkiezingsprogrammas en
een handig testje. De uitslag
van de test laat zien wie in
het algemeen profiteert én
wie de dupe wordt van de
gemaakte politieke keuzes.
Lees meer >>
16 maart 17:00 uur
Tafel van 4 voor vrouwen
Waar sta jij voor? Wat vind
je belangrijk in je leven?
Wat bezielt je, wat houdt jou
gaande? En idealen, welke

Gulmans was predikant in onder
meer de doopsgezinde
gemeenten Hallum, Wageningen,
Amsterdam en Haarlem.
Daarnaast was Gulmans van
1973 tot en met 1980 leraar
maatschappijleer in Wageningen.
Lees meer >>

Refo500 met doopsgezinde
twist
De doopsgezinde gemeente in
Utrecht heeft verschillende
activiteiten op het programma
staan in het kader van het
Lutherjaar / Refo500. Met in
maart eigen stellingen schrijven,
tijdens de Kerkennacht op 24 juni
verhalen vertellen en nog veel
meer. Lees meer >>

Wies Brink neemt afscheid van Mennorode
De Broederschapshuiscommissie Elspeet, Mennorode, laat weten dat per
1 maart mevrouw Wies Brink haar werkzaamheden in Mennorode heeft
beëindigd. Ruim veertig jaar is zij daar werkzaam geweest. De BHC en
de opeenvolgende directies van Mennorode zijn haar uitermate
dankbaar voor het werk dat zij heeft gedaan. Lees meer >>

Studiedagen Doopsgezind Vrouwenwerk - LFDZ
14 maart 10:30 uur
Het thema van de studiedagen is: 'Op het snijpunt van de tijd'. Inleiders
zijn Anneke van der Zijpp, Yvettte Krol en Wiske Beuker. Alle vrouwen,
wel of geen lid van een zusterkring, zijn welkom. Lees meer >>

Door het oog van de naald
17 maart 17:00 uur
Dopersduin organiseert voor het
eerst een creatief weekend met
oude en nieuwe lappen, met
naald en draad, met duizend
technieken en goede raad.
Iedereen die van handwerken
houdt kan werk meenemen van
huis. Lees meer >>

Open Huis Doopsgezind Seminarium
24 maart 14:00 uur
Op vrijdagmiddag 24 maart 2017 organiseert het Doopsgezind
Seminarium een Open Huis. Het Doopsgezind Seminarium wil
belangstellenden kennis laten maken met het diverse onderzoek dat aan
de VU wordt verricht. Daarnaast zal er informatie zijn over studeren aan
de VU en is er de gelegenheid om docenten en studenten te ontmoeten
en van hun werkzaamheden te horen. Lees meer >>

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
en de kleur is...
24 maart 17:00 uur
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de
kleur is ..!. Wie kent het spelletje
niet van verjaars-partijtjes of
lange ritjes in trein of auto ?
Speuren naar wat een ander
gezien heeft. Al vroeg is ons
geleerd te kijken: links, rechts,
links en dan pas oversteken!
Kijken: daar begint ons leven
mee Lees meer >>

gaande? En idealen, welke
rol spelen die in je leven?
Wat heb je moeten doen en
wat heb je moeten laten om
trouw te blijven aan jezelf?
Aan de Tafel van Vier is dit
het thema om met elkaar te
delen. Lees meer >>
16 maart 19:30 uur
Film Le gamin au vélo
(Het jongetje op de fiets)
'Bel me niet meer. Ik bel jou
wel.' Dat zegt een vader
tegen zijn elfjarige zoon
Cyril in de film Le gamin au
vélo. Deze film over
gezinsproblematiek heeft
wel wat weg van een
sprookje. Lees meer >>
16 maart 20:00 uur
Daders en slachtoffers
van misdrijven
Ds. Jan Eerbeek spreekt in
Leeuwarden over daders,
slachtoffers en
nabestaanden van
misdrijven: 'Tussen daders
en slachtoffers: een kloof of
een brug?' Criminaliteit
heeft vaak blijvende impact
op het leven van slachtoffers
en nabestaanden, maar ook
op dat van de dader en zijn
of haar familie. Ds. Jan
Eerbeek heeft als
gevangenispredikant twintig
jaar met gedetineerden en
hun familie gewerkt. Lees
meer >>
19 maart 09:30 uur
Gastendienst met het
Kwartettekoar in
Rottevalle
Tijdens de Gastendienst
brengt het bekende
Kwartettekoar it sjongspul
'De keunst fan it libben' met
teksten van Eppie Dam. De
liederen zijn op muziek
gezet door Hindrik van der
Meer. Lees meer >>
19 maart 11:30 uur
Sint Jorismis 2.2 in
Hoofddorp
Het kerkkoor van de DG
Aalsmeer zingt de door
Herman Finkers
gecomponeerde Sint
Jorismis 2.2 in de vermaning
van de DG
Haarlemmermeer. Lees
meer >>
19 maart 15:00 uur
Betoverende balladen in
Leeuwarden
Franz Schubert en
tijdgenoten staan centraal in
het Vocaal Drieluik in 2017.
Met op 19 maart het thema
Erlkönig. Uitvoerenden zijn
Nina van Essen,
mezzosopraan, Berend
Eijkhout, bariton en Rixt van
der Kooij, piano. Lees meer
>>

>>

Presentatie boek over
Jacobus Craandijk
1 april 14:00 uur
Auteur Flip van
Doorn presenteert een onderzoek
naar de opkomst van het
wandeltoerisme in Nederland,
zoals dat gestalte kreeg in de
voetsporen van de doopsgezinde
predikant Jacobus
Craandijk (1834-1912). Deze
maakte het wandelen populair
door middel van zijn sinds eind
19de eeuw gemaakte
beschrijvingen van door hem
gelopen wandelroutes door ons
land. Lees meer >>

Met ontroering hebben we kennisgenomen van het toch
nog onverwachte overlijden van

19 maart 15:00 uur
Operaconcert ArteMisses
in Wormerveer
ArteMisses bestaat
uit Hester Hentzepeter,
sopraan, Karen Langendonk,
mezzosopraan en dwarsfluit,
en Peter van de Kamp,
piano. Zij
brengen hoogtepunten en
onbekende pareltjes uit de
klassieke duetten en een
mini-opera. Lees meer >>
21 maart 19:45 uur
Film The Red Turtle (De
rode schildpad)
The Red Turtle is een film
van Michael Dudock de Wit
i.s.m. de legendarische
Japanse animatiestudio
Ghilbli. Uit de samenwerking
vloeide deze prachtige
tijdloze instant classic voort
die wereldwijd harten
verovert. De animatiefilm
werd bekroond op het
filmfestival in Cannes. Lees
meer >>

JAAP GULMANS
Ternaard, 24 augustus 1939 - Haarlem, 1 maart 2017
Hij was van 1994 tot 2002 predikant en leraar van onze doopsgezinde
gemeente, bezielend verhalenverteller, empathisch luisterend pastor,
gaaf mensenkind.
Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw Tonny, hun kinderen,
kleinkinderen en verdere familie.
Namens de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem,
Alle G. Hoekema, voorzitter
Rineke Verheus-Nieuwstraten, vice-voorzitter
Hylke ten Cate, secretaris

23 maart 20:00 uur
Solotoneel over dementie
in Groningen
Het Dopers-Remonstrants
Café brengt i.s.m. Buurtzorg
Groningen een
solotoneelstuk over
dementie,
getiteld: Helderman  een
voorstelling over dementie.
Het stuk is geschreven door
Thomas Borggrefe en wordt
ook door hem gespeeld. De
regie is in handen van Titus
Tiel Groenstege. Lees meer
>>
26 maart 15:30 uur
Dopers Café 'Wie is God
voor mij?'
In Rottevalle wordt tijdens
het Dopers Café gesproken
over 'Wie is God voor mij?'
Eenieder krijgt ruim de
gelegenheid zijn/haar
ervaring en mening te
geven. Ook
buitenkerkelijken zijn van
harte welkom. Lees meer
>>
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