oktober Nº 19 2015
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 Haarlemmermeer: doodgaan voor beginners

6, 13, 20 en 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Een cursus in vier bijeenkomsten voor levenden die niet bang zijn om over de
dood na te denken. Een deskundige vertelt over palliatieve zorg, levenseinde en
euthanasie. We krijgen tips over wat we zelf omtrent ons levenseinde kunnen
regelen. Begeleiding door Rina Brants en Hedi Hegeman. Aanmelding gewenst:
hegemanhedi@gmail.com. Kosten € 10,- voor alle bijeenkomsten incl. koffie/thee.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

DG Aardenburg: filosofisch café

6 oktober 20.00 – 22.00 uur
Eerste van drie lezingen door Hein Stufkens, over het jaarthema ‘Geroepen om
te leven’. Met op 6 oktober ‘spiritualiteit als levenskunst’. Onder levenskunst
verstaan we dikwijls het vermogen om niet te zwaar aan de dingen te tillen, en
ons op een zo comfortabel mogelijke manier door het leven heen te slaan.
Maar is dat het leven waar we als mens toe geroepen zijn? De christelijke en
andere spirituele tradities ontwikkelden in de loop der eeuwen oefeningen en
inzichten waarmee we een ander soort levenskunst kunnen ontwikkelen: een
die ons bevrijdt van onze gehechtheden en onze ego-gerichtheid, en die ons
helpt uit te groeien tot eenvoudige, wijze en liefdevolle mensen. Entree: € 5,-.
Locatie: dg kerk, Weststraat 37, Aardenburg

Themaboekje Geroepen om te leven

Bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is een
themaboekje verschenen dat aansluit bij het
doopsgezinde jaarthema Geroepen om te leven. Dit
boekje bevat teksten en artikelen ter bezinning voor
thuis en in de gemeente. Docenten van het doopsgezind
seminarium hebben, ieder vanuit hun vakgebied, een
bijdrage geleverd over wat het betekent om mens te zijn
op aarde, en geschapen te zijn naar Gods beeld.
Daarnaast bevat het boekje liturgische bouwstenen, aangereikt door
predikanten en pastoraal werkers, en boeiende verhalen van mensen die
vertellen over hun inspiratie, drijfveren en ervaringen in het leven.
Het doopsgezind themaboekje is als bijlage bij Doopsgezind NL verspreid.
Het is mogelijk om, tegen verzendkosten, (extra) exemplaren te bestellen
bij het secretariaat van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit: info@ads.nl
| 020 6230 914.

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
5/10, 2/11, 30/11 en 14/12 om 15.00 uur
en 20.00 uur naar keuze
VDG Zoetermeer: leeskring
Thomasevangelie. Aanmelden niet nodig;
kosten: € 7,50 per keer niet-leden, € 5,leden. Info: Nico van Walsum,
079 352 35 08 | n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
7 oktober en 4 november 20.00 - 21.30 uur
DG Koog en Zaandijk en Westzaan: nieuw
gesprekshuis over ‘In godsnaam’ - wat
versta ik daaronder, wat betekent dat voor
mij, hoe leeft dat in mij? Ben ik in
godsnaam bezig? Info en aanmelden bij
initiatiefnemers Jan Schurink of Simone de
Boer: schurinkjan@kpnmail.nl |
simone.sabel@gmail.nl
Locatie: dg kerk, Lagedijk 34, Koog aan de
Zaan
9 oktober vanaf 19.30 uur
AKC: (oud)leidingreünie. Gratis entree,
drankjes voor eigen rekening. Foto’s,
kampkranten etc. welkom. Info:
oudleidingreunie@akckampen.nl. Opgeven:
http://goo.gl/forms/oCrLHsp7o2
Locatie: Paasheuvelzaal, ‘t Frusselt 30,
Vierhouten

1

oktober Nº 19 2015

DG Aalsmeer: activiteiten

- 10 oktober 20.00 uur
Toneelstuk Schweitzer door theatergroep Engagement. Het is dit jaar 50 jaar
geleden dat Albert Schweitzer op 90-jarige leeftijd overleed. Hij heeft zijn hele
leven dag en nacht gewerkt, waarvan heel wat jaren in het uiterst warme en
vochtige klimaat van West-Afrika. Toegang: € 5,-.
Locatie: Open Hof Kerk, Ophelialaan 247
- 19 oktober, 2 november, 16 november 19.30 - 21.30 uur
Driedelige cursus ‘De weg van de mens’ met ds. Christine Schlette, a.d.h.v. het
gelijknamige boek van Martin Buber over chassidische mystiek. Diepgaand,
maar toegankelijk. Toegang: € 10,- per avond, € 25,- voor drie avonden.
- 20 oktober 20.00 uur
Open gespreksavond tussen jong en oud: ‘God verandert met de jaren’. Hoe
zien we God? Wat doen we met geloof? En wat kunnen we met de kerk? Vrijuit
spreken en vooral goed luisteren naar elkaar.

VG Hilversum: Jezus

12 oktober 20.00 uur
Kapel-lezing door ds. Edward van der Kaaij die in 2014 een boek
heeft geschreven over zijn verrassende visie op Jezus. Een die
de geschiedenis door al diverse keren is geuit, namelijk dat
Jezus geen historische persoon is geweest, maar in oorsprong
een mythe die in het oude Egypte is ontstaan. Ds. Edward van
der Kaaij studeerde rechten en theologie. Hij werkte veertien
jaar als docent recht en is sinds 1992 predikant van de PKN kerk in Nijkerk, waar
hij nu op non-actief is gesteld vanwege zijn geloofsvisie.
Locatie: De Kapel, ‘s Gravelandseweg 144, Hilversum

DG Edam: ‘Go like Elijah’

13 oktober 20.00 – ca. 21.45 uur
Anno 2015 is er een vrouw die de verhalen over de profeet Elia wil doorvertellen:
theologe Truus de Boer. Maar nu is zij op hoge leeftijd gekomen en woont bij haar
zoon en schoondochter. Hoe ervaren die haar vertelkunst? De schoondochter
vindt Elia een mislukkeling, de zoon hoort de bekende verhalen nauwelijks meer
en bekijkt de wereld liefst zo rationeel mogelijk. En de vrouw zelf? In drie scenes,

Climate miles: wie loopt er mee?

De jongerengroep ‘theehuisclub’ van de DG Aalsmeer gaat meelopen met de
climate miles (1-29 november, zie elders in deze DNU). Namelijk de startdag op
zondag 1 november, om 13.00 uur vanaf het Domplein in Utrecht naar Vianen
(15 km). Daarna gaan we met de bus/trein weer terug naar huis. We doen ook
mee met de slotetappe op zaterdag 28 november, van Goussainville naar
Parijs (20 km). We vertrekken op vrijdag de 27e en komen zondag de 29e weer
terug in Nederland. We reizen met trein of bus, regelen de overnachtingen en
proberen de kosten zo laag mogelijk te houden (ca. € 100).
Het zou geweldig zijn als een flinke groep doopsgezinden zou aanhaken bij de
climate miles. De tocht zal veel media-aandacht krijgen, o.a. van de NOS. Laat
je betrokkenheid bij de VN-klimaattop in Parijs en het belang ervan blijken! Je
kunt het meelopen zelf regelen via www.theclimatemiles. Maar samen lopen
geeft wel een extra dimensie. Meer informatie en aanmelden bij Leo Bakker,
leo@kudel.demon.nl | 06 5342 0445.

agenda
11 oktober 15.00 uur
DG Surhuisterveen: Najaarsconcert ‘In je
element/en!’ door Wereldkoor DeKoor
o.l.v. Mirna Westra. Entree: € 7,50 (incl.
consumptie).
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25,
Surhuisterveen
11 oktober 16.00 – 18.00 uur
DG Zeist: Opening van de Zin-Inn door
burgemeester Janssen.
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan
29A, Zeist
13 okt, 10 nov, 8 dec, 12 jan, 16 feb,
15 maart en 12 april 19.30 - 21.00 uur
DG Wieringen: bijbelcursus De Bijbel is een
Ui; over onze verhouding tot dit
godsdienstig-culturele fenomeen. Inleider
ds. Tjalling Kindt.
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl |
075 61 51 241 | 06 22 45 65 38
Locatie: consistorie dg kerk,
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef
13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec,
22 dec. 10.30 - 11.00 uur
DG Wieringen: introductiecursus
mediteren.
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl |
075 61 51 241 | 06 22 45 65 38
Locatie: consistorie dg kerk,
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef
14 oktober
Publiekslezing ‘Is er dan niets meer heilig?’
over ‘Heilige huisjes? met prof. dr. Birgit
Meyer en dr. Daan Beekers. Toegang
gratis; info
www.facebook.com/denkenindedriehoek
Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen
1c, Utrecht
t/m 15 oktober tijdens winkelopeningstijden
VDG Haarlem: Expositie in fotogalerie De
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waarin achtereenvolgens de schoondochter, de zoon en de vrouw zelf aan het
woord komen, hoort u het. Na afloop gelegenheid tot gesprek. Gratis toegang,
collecte. Locatie: dg kerk, Jan Nieuwenhuijzenplein 6 (Kaasmarkt), Edam

DG Blokzijl: The Lunchbox

16 oktober 20.15 uur
Het nieuwe seizoen t Lam ontmoet begint met de film The Lunchbox, over twee
inwoners van de Indiase miljoenen-stad Mumbai, die via de lunchbox-bezorger
met elkaar in contact komen en gaan corresponderen. Maar of ze elkaar ook écht
leren kennen?
Info: www.doopsgezindblokzijl.nl/culturele-activiteiten; toegang € 5,-.
Locatie: dg kerk, Breestraat 2, Blokzijl

DG Winterswijk: joodse muziek

18 oktober 16.30 uur
Tijdens dit afwisselende concert hoort u melodieën die in de synagoge worden
gebruikt op traditionele joodse bruiloften, muziek die door de familie thuis wordt
gezongen, en door middeleeuwse herders op het veld. Het kenmerkende van
joodse muziek is dat je met één melodie vele emoties kan oproepen. Met Mirjam
van Dixhoorn, viool, altviool, en Juul Beerda, accordeon. Kaarten à € 12,50 te
bestellen via www.theaterdestorm.nl
Locatie: dg kerk, Torenstraat 4, Winterswijk

DG Zaanstreek: het einde der tijden?

15 en 29 oktober; 19 november; 3 december 20.00 uur
Zal er ooit een laatste dag zijn en een laatste oordeel? Deze vraag houdt ons
sinds mensenheugenis bezig en leeft soms op, bijv. vanwege de veroveringen
door IS. Vier avonden o.l.v. Douwe v.d. Sluis en Kok Klever over de oorsprong van
dit denken: de joodse visie, de openbaring van Johannes en de apocalytiek in de
kunst. Opgave: activiteiten@doopsgezindzaanstreek.nl
Locatie: dg kerk, Westzijde 80, Zaandam

Najaarsconferentie WereldWerk

(23), 24 en 25 oktober
Conferentie rondom het thema ‘Leef met je eigen talent’. Met onder meer een
workshop schermen, theatersport en medewerking
van professionals op het gebied van
talent(ontwikkeling) en leiderschap. Ontvangst en
registratie op zaterdag 24 oktober vanaf 12:00,
mogelijkheid om mee te lunchen. Start programma
om 13:30 uur. Einde conferentie op zondag 25 oktober
na de lunch. Jongeren (16-30) en de dertigers-groep
beginnen op vrijdagavond 23 oktober om 18.00 uur. Opvang voor de
allerkleinsten (0-4 jaar) en een programma voor kinderen van 4 tot 15 jaar: Op
zaterdag vanaf de lunch tot het diner, op zondag vanaf het ontbijt tot de lunch.
Kosten: kinderen vanaf 4 jaar € 15,–, > niet-werkende jongeren € 27,50, werkende
jongeren en volwassenen naar draagkracht: € 55,- | € 82,50 | € 97,50.
Aanmelden / meer informatie: doopsgezindwereldwerk@gmail.com,
jongeren 0-16 jaar: jdvg@doopsgezind.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

agenda

Gang: ‘Verborgen plekken’ van fotograaf
Fréderique van Rijn, met foto’s van
doopsgezind erfgoed in Haarlem. Toegang
gratis; info www.fotogaleriedegang.nl
Locatie: dg kerk, Grote Houtstraat 43,
Haarlem
16 oktober 10.30 – 16.30 uur
Symposium ‘Ongekende mogelijkheden,
kerken als ruimten voor vernieuwing’ ter
gelegenheid van de benoeming van Erik
Borgman als gasthoogleraar aan het
doopsgezind seminarium. Kosten € 10,(inclusief lunch). Aanmelden:
conferentie@doopsgezind.nl
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452,
Amsterdam
16 en 17 oktober 10.00 – 16.00 (16e) of
15.00 (17e) uur
DG Roden: 50-ste kleding- en boekenmarkt. De opbrengst gaat voor de helft
naar de eigen kerkelijke gemeente en voor
de andere helft naar een kleinschalig
diaconaal project dicht bij huis.
Zie www.doopsgezindroden.nl
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden
17 t/m 18 oktober
Leeftochtweekend over het bijbelboek
Jona, een boodschap voor vandaag!
Zie www.leeftocht.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem,
Eiderberg 2, Steenwijk-De Bult
17 oktober en 7 november 10.00 – 12.00 uur
DoRe Nijmegen: nog twee
zaterdagochtenden over ‘Vrijzinnigheid:
Wat is dat?’ Leiding: ds. Els de Clercq en
ds. Sigrid Coenradie. Opgave:
elsdeclercq@hetnet.nl; vrijwillige bijdrage.
Locatie: doopsgezinde-remonstrantse
kerk, Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen
17 oktober 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
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Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd zoekt

proponent m/v (75%)
In verband met het emeritaat van onze voorganger zoeken wij een
proponent (75%) die in goede samenwerking met onze pastoraalwerker (40%)
en kerkenraad een inspirerende leraar en voorganger in onze Gemeente is.
We zijn een actieve en ondernemende pastorale geloofsgemeenschap, met
165 leden en veel vrienden en belangstellenden. De komende jaren wil de
Gemeente bezig met het borgen en versterken van de pastorale geloofsgemeenschap en aan het verder ontwikkelen van de Gemeente als werkplaats
voor ontmoeting. Met deze gedachte willen wij een nieuwe uitdaging aangaan
en zoeken wij wegen om bewust en actief vanuit onze gemeenschap in de
wereld te zijn. We willen actief zoeken naar thema’s die te maken hebben met
onze geloofsbeleving, het actualiseren van onze Doperse traditie en de
actualiteit van onze samenleving. Hiermee hopen we als Gemeente ons
geloofsleven en rol naar elkaar, de broederschap, medemensen en de wereld
een verdere verdieping te kunnen geven in de komende jaren.
Graag nodigen wij kandidaten, die zich in het gewenste profiel herkennen, uit
om naar deze functie te solliciteren.
Uitgebreide vacaturetekst is te vinden op:
www.doopsgezind.nl/vacaturesdoopsgezind.php
Voor meer informatie en het beleidsplan van de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd kunt u contact opnemen via
heerenveentjalleberd@gmail.com of telefonisch met
zr. Baukje Ybema: 0513 625249.
Uw schriftelijke sollicitatie (brief en cv) kunt u vóór 13 december per email
sturen aan de beroepingscommissie: heerenveentjalleberd@gmail.com

VCG Zoetermeer: zelfbeschikking en euthanasie
26 oktober 20.00 uur

Symposium over het eigen levenseinde en het houden
van de regie daarover. Dat is een wens en zorg van
velen in onze vergrijsde samenleving. In dit symposium
wordt informatie gegeven over de mogelijkheden en
onmogelijkheden en wordt er gediscussieerd over de
dilemma’s. Met een presentatie van de Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde (VVVE) en stichting De Einder, twee organisaties op dit terrein.
Ds. Karl van Klaveren is gespreksleider. Kosten: € 10,-; aanmelding vooraf niet
nodig. Info: Nico van Walsum, 079 352 3508 | n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

DG Zwolle: erfgoed Polen

27 oktober 19.30 uur
Avond door de doopsgezinde stichting Nederland-Polen, met aandacht voor
vluchtverhalen en hun betekenis voor deze tijd. In de zestiende eeuw werden
de Mennonieten vervolgd en vluchtte een aantal van hen naar Polen, waar de

agenda
Courtain-orgel door Jan-Geert Heuvelman
& Vocaal Ensemble uit Rijssen.
Toegang vrij; collecte.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo
18 oktober 14.00 – 18.00 uur
Zevende Oecumenisch Liedfestival m.m.v.
het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v.
Hanna Rijken, het Fries Brass Kwintet,
Christiaan de Vries, orgel en presentator
Sytze de Vries. Entree € 27,50 (bij betaling
vooraf € 25) waarbij inbegrepen één
exemplaar van de nieuwe bundel.
Info en opgave www.liedfestival.nl
Locatie: de Dom, Domplein, Utrecht
19/10, 16/11, 21/12, 18/1, 15/2, 21/3,
18/4 en 16/5 om 15.00 uur
VCG Zoetermeer: gesprekskring over de
actualiteit ‘De krant op tafel’, o.l.v. ds. Karl
van Klaveren.
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
20 okt, 24 nov, 22 dec, 26 jan, 13 febr,
22 mrt, 26 april 19.30 – 21.00 uur
DG Wieringen: oecumenische levensbeschouwelijke kring rond gedichten en
dichters, die maandelijks op dinsdagavond
bij elkaar komt o.l.v. ds. Tjalling Kindt. Er is
ruimte voor nieuwe deelnemers. Opgave:
tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075 6151 241 |
06 2245 6538.
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 7,
Hippolytushoef
23 t/m 24 oktober 2015
Leeftochtweekend over protestantse
mystiek: toewijding aan wat ons draagt.
Zie www.leeftocht.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk-De Bult
24 oktober 10.00 – 16.00 uur
NBG: Festival voor kinderen en hun
ouders/verzorgers en presentatie van de
Samenleesbijbel: een speciale uitgave van
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vorst hen vrijheid van godsdienst verleende. In ruil daarvoor toverden zij de
Weichseldelta om in cultuurland. Wat betekenen dergelijke vluchtverhalen
voor onze toekomst? Ook in deze tijd zijn er talloze mensen op de vlucht
vanwege hun geloof.
Locatie: dg kerk, Wolweverstraat 9, Zwolle

DG Roden: Wereld Natuur Fonds

28 oktober 20.00 uur
Een inleiding over het Wereld Natuur Fonds Nederland door directeurbestuurder Johan van de Gronden, tevens auteur van de essaybundel Wijsgeer
in het wild. Het WNF beschermt de natuur wereldwijd en heeft vele projecten,
acties en campagnes. Het Wereld Natuur Fonds werd in 1961 opgericht en
wordt ondersteund door meer dan 60 landen. Toegang € 7,-.
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden

DG Heerenveen: dopers in de 21e eeuw

29 oktober 19.30 uur
Avond in de Meniste Wurkpleats over ‘de actualiteit van de
doopsgezinde gemeente in de 21e eeuw’. Henk Stenvers,
directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, vertelt over
zijn persoonlijke ervaringen op het Doopsgezind Wereldcongres
afgelopen zomer in de VS.
Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

Landelijke Broederkringendag

31 oktober 10.30 – 16.30 uur
Landelijke Broederkringendag bij de broederkring Lammert Gaukes van de
DG Drachten Ureterp. Ook broeders die nog geen lid zijn, zijn van harte welkom
op deze dag. Met ‘s morgens twee sprekers en ‘s middags een bezoek aan het
openlucht- ontveningsmuseum It Damshûs in Nijbeets. Tussen de middag
warme maaltijd; afsluiting met een vesper. Info bij de eigen broederkring of de
secretaris van de broederkring in Drachten, Coen Reijntjes:
coen.reijntjes@planet.nl
Locatie: dg kerk, Zuiderbuurt 26, Drachten

DHK: Oranje

31 oktober 10.30 uur
De najaarsbijeenkomst gaat ditmaal over ‘Doopsgezinden en Oranje’.
Info secretaris@DHKonline.nl | www.dhkonline.nl. Leden krijgen een
uitnodiging toegestuurd.
Locatie: dg kerk, Paleisstraat 8, Den Haag

Oecumene – overig
Groene Kerkendag

10 oktober 10.00 – 16.00 uur
Veelzijdige dag o.l.v. de humorvolle stadsecoloog Niels de Zwarte. De opening
wordt verzorgd door Ronald Putman (Franciscaan) en Otto Sondorp (PKN
dominee). Korte inleidingen van mensen uit verschillende kerken (PKN;
doopsgezind – DG Aalsmeer; en GKV) die laten zien hoe duurzaamheid er in
hun kerk uitziet. Vervolgens zijn er workshops: ‘scheppingswandeling’,

agenda
de Bijbel in Gewone Taal met veel extra
materiaal voor kinderen en hun (groot)
ouders. Info en kaarten bestellen:
www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival
Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7,
Utrecht
29 oktober 19.00 uur
Ring Zuidwest Nederland: voorbereiding BV
Locatie: dg kerk, Noordermolenwerf 3,
Rotterdam
30 oktober t/m 1 november
Leeftochtweekend o.l.v. Caroline
Hogewoning: Kom in je kracht! In de
natuur is de groeiperiode voorbij en komt
alles tot rust. Zie www.leeftocht.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk-De Bult
1/11, 6/12, 3/1, 7/2, 6/3, 3/4, 1/5 en 5/6
om 19.30 uur
VCG Zoetermeer: Een uur meditatie voor
beginners en gevorderden. Vrijwillige
bijdrage.
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
6 en 7 november
Prisma-conferentie: Geloof in de pastorie,
bedoeld voor partners van predikanten.
O.l.v. kerkjournalist en verhalenverteller
Kees Posthumus. Informatie: Nicolette
Vlaming, 078 8426 791 |
nfvlaming@upcmail.nl; Aanmelden:
www.predikantspartner.nl
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg
185, Elspeet
7 november 10.00 - 16.00 uur
De Nederlandse Ionagroep organiseert in
Zwolle een dag met als titel A taste of Iona
(Iona proeven), bedoeld voor iedereen die
nader kennis met de Iona Community wil
maken. Info bij Teun Kruijswijk Jansen:
t.kruijswijkjansen@planet.nl; opgave bij
ionazwolle@ionagroep.nl. Kosten € 15,over te maken op NL44INGB0009350513
5
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informatie over energiebeheer, groen in en om de kerk, en joodse spijswetten
in relatie tot rechtvaardigheid en ecologie. Verder de rol van de voorganger,
hoe jongeren in de kerk te betrekken bij duurzaamheid, en de nieuwe encycliek
van Paus Franciscus. Info en aanmelden: www.groenekerken.nl/
groenekerkendag
Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten

Haarlem: ‘roze’ viering

11 oktober 16.00 – 17.00 uur
‘Roze’ viering in het kader van de Internationale Coming Out
Dag. In Haarlem hebben diverse mensen van verschillende
organisaties: kerken, de joodse gemeenschap, de Culturele
Vereniging Selimye, en boeddhisten, hun medewerking
toegezegd. Robert Frede (oud-katholiek) en Zinzy Geene
(doopsgezind) zijn de spreekstalmeesters in deze veelkleurige bijeenkomst met
muziek, meditatie, tekst en inspiratie, en gelegenheidskoor o.l.v. Antje de Wit,
begeleiding Chiel van Tok.
Locatie: doopsgezinde kerk, Frankstraat 24, Haarlem

Klimaatloop

17 en 18 oktober
De derde etappe van de klimaatloop van de kerken loopt van Olst via Deventer
naar Zutphen. Info en aanmelden: www.klimaatloop.nl

The Climate Miles

1 t/m 29 november
Directeur Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda loopt 512 kilometer
van Utrecht naar Parijs, waar begin december de 21e VN-klimaattop plaatsvindt.
Zo wordt aandacht gevraagd voor gevaarlijke klimaatverandering en wat er
gedaan moet worden om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties.
Elke dag wandelt een speciale gast met haar mee en wordt een nieuwe
Milestone achtergelaten met een boodschap. Zie www.theclimatemiles.nl

Vredesmanifest verschenen

Het Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede’ is een reactie
op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse
Defensie. Op Internationale Vredesdag, 21 september, werd het manifest
gepresenteerd en op 22 september werd het aangeboden aan de vaste
Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Het Vredesmanifest is
opgesteld door initiatiefnemers Peace SOS, CPT-NL, EIRENE NL, PBI NL,
Non Violent Peaceforce, Vrouwen voor Duurzame Vrede, African Sky,
Multicultural Women Peace Network. Medeondertekenaars zijn SVAG,
Kerk en Vrede, EVS EcoVrede, Sundjata, Vrouwen voor Vrede en
vredesbeweging PAIS. Het Manifest is op te vragen bij info@cpt-nl.org, zie ook
www.doopsgezind.nl > nieuws

agenda
t.n.v. Nederlandse Ionagroep, Amersfoort.
Locatie: Oosterkerk, Koewegje 2, Zwolle
7 en 14 november 10.30 – 15.30 uur
DG Amsterdam: Leerhuis over koning
Salomo, bekend om zijn grote wijsheid,
o.l.v. ds. Afke Maas-Smilde. Aan de orde
komen delen uit I Koningen 1 t/m 11.
Kosten € 32,50 of naar draagkracht, over
te maken op NL38INGB0009218410 t.n.v.
C.Y.J. Mulder, Amsterdam.
Opgave: Hanneke de Graaf,
sluijs1@xs4all.nl|020 6100 710. Lunch zelf
meenemen, dranken aanwezig.
Locatie: dg Singelkerk, Singel 452,
Amsterdam
8 november 10.00 uur
DG Hamburg-Altona: ds. Pieter Post
spreekt zijn preek uit die de Menno
Simons Preekprijs won. De bijbeltekst ‘Ik
ben de weg, de waarheid en het leven’
(Joh. 14:6) wordt in de preek betrokken op
de migratiegeschiedenis van de
doopsgezinden in Europa, mede n.a.v. het
onderzoeksproject eumen.net. Aansluitend
aan de dienst vindt de officiële
prijsuitreiking plaats.
12-20 november
MasterPeace-Walk: 100 kilometer
wandelen door Maasai-land in Kenia o.l.v.
Ezekiel Ole Katato. Kosten € 1.850,-; info:
www.masterpeace.nl/masterpeacewalk
13 t/m 14 november
Leeftochtweekend: Doopsgezinden en
andere enge ketters, over de
ontstaansgeschiedenis van de doperse
beweging in de Lage Landen.
Zie www.leeftocht.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg
2, Steenwijk-De Bult
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