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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

Verbondenheid op Wereldbroederschapsdag  
Op zondag 25 januari werd in Drachten 
Wereldbroederschapsdag voor de 
provincie Friesland gehouden, met als 
thema ‘verbondenheid’. De bijzondere 
quilt van An Keuning-Tichelaar werd aan 
het eind van de dienst doorgegeven om 
dit te illustreren.

DG Hallum-Stiens: Iona-avondviering 
27 februari 19.30 – ca. 20.00 uur
Iona-avondviering in het teken van het thema ‘oprecht en waarheidsgetrouw’. 
Hier lezen en zingen we over, daar zoeken we biddend woorden voor, daar 
denken we in stilte over na en daar proberen we vorm aan te geven. 
Locatie: dg kerk, Offingaweg 17, Hallum

Benefietdiner voor jongeren naar MWC  
28 februari 19.00 uur
Fusionfood en prachtige muziek. Hamburgers, maïskolven en jalapeño’s. Britney 
Spears, Matt Andersen en Bruce Springsteen. Voor maar € 25,- krijgt u een 
onvergetelijke avond, in de vorm van een benefietdiner in Amerikaanse sferen. 
Draag uw steentje bij, en neem zoveel mogelijk mensen mee! 
Opgave: benefietdinerwereldcongres@gmail.com
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

DoRe Meppel: Preek van de Leek 
1 maart 10.00 uur
Derde Preek van de Leek, met voorganger Mas Boom, uitgever te Meppel. Na 
afloop gelegenheid tot bezichtiging van foto-expositie door ds. Albert Klok n.a.v. 
het remonstrantse jaarthema Levenskunst. Entree gratis; collecte voor n.t.b. 
Meppels doel.
Locatie: DoRe kerk, Vledderstraat 20, Meppel

DG Zeist: Oekumenyske Fryske tsjinst
1 maart 16.00 uur
Bidden, zingen en overdenken in de ‘memmetaal’. Een oecumenische viering in 
het Fries, zonder ondertiteling. Voorganger: ds. Yko van der Goot.
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a, Zeist
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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 

elke werkdag beh. maandag 12.45 – 
ca. 13.10 uur
DG Walcheren: lunchlezing Gratis Water 
over boek of artikel; iedereen kan 
meedoen, vrije inloop. Info: www.
doopsgezindwalcheren.wordpress.com 
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62, 
Middelburg

20 februari 15.00 uur en 15.45 uur tot 
ca. 17.30 uur
DGs Twente: Onthulling van twee 
kunstwerken van Theo van Delft ter 
herinnering aan de freules Maria en Ursula 
van Beckum. Zij waren doopsgezinde 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl 

Gezocht: notulist(e) 
voor de Broederschapsvergaderingen 

van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 
Deze vinden twee keer per jaar plaats, 

in april in Amersfoort en in november in 
Amsterdam. Een vergadering duurt 

vijf uur met een pauze van drie kwartier. 
De notulist(e) werkt op vrijwillige basis; 
ervaring met notuleren en kennis van de 

doopsgezinde broederschap wordt 
op prijs gesteld. Reis- en andere onkosten 

worden vergoed. Incidenteel kan 
gevraagd worden of u een andere 

vergadering wilt notuleren. 
Informatie en reacties: 

secretariaat@ads.nl
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martelaressen en werden verbrand in 
1544. Info en route: 
www.dgtwente.doopsgezind.nl 
Locaties: Galgeveld bij Delden (15.00u) en 
Morshuis bij Diepenheim (15.45u)

21 februari 10.30 - 12.30 uur 
DG Arnhem: gespreksochtend over 
interreligieuze dialoog, met Marius van 
Hoogstraten, coördinator van het 
Mennonitisches Friedeszentrum Berlin. 
Vrijwillige bijdrage (richtprijs € 5). 
Locatie: Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 
Arnhem

21 februari 14.00 uur                    
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Maarten Havinga en 
trio, uit Amsterdam. Toegang vrij; collecte 
na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

22 februari 10.00 uur 
DG Apeldoorn: jubileumviering 40-jarig 
Mennokoor tijdens de dienst.
Locatie: dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn 

22 februari 15.00 uur
DG Wormerveer: Concert door trio Tres 
Calides, met Carla Bos, harp, Désirée 
Vergers, dwarsfluit en Lisette Emmink, 
sopraan. Toegang € 12,00 incl. consumptie. 
Vrienden van MSF: € 10,00.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

24 februari 20.00 uur
DG Krommenie Workshop Interreligieuze 
Dialoog o.l.v. Marius van Hoogstraten, 
coördinator van het Mennonitisches 
Friedeszentrum Berlin. Locatie: dg kerk, 
Noorderhoofdstraat 46, Krommenie 

25 februari 19.30 uur
DG Rottevalle-Witveen: Iona avondviering 
Locatie: dg kerk, Haven 16, Rottevalle 

februari Nº 04 2015

DoRe Hoorn: Joke Hermsen  
11 maart 20.00 uur

Foreestenhuisavond met Joke Hermsen. Zij vertelt 
over haar laatste boek ‘Kairos, een nieuwe 
bevlogenheid’. Daarin keert zij zich tegen het 
technocratische denken en houdt ze een filosofisch 
pleidooi voor de nieuwe bevlogenheid van de 
‘homo empathicus’, die ons doen en denken kan 
inspireren om een uitweg uit de economische en 

ecologische crisis te vinden. Entree €10,-, reserveren noodzakelijk, 
zie: www.foreestenhuis.nl
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

DoRe Hoorn: De Omdenkers   
13 maart 20.00 uur

De muzikale theatervoorstelling De 
Omdenkers is gemaakt en wordt 
gespeeld door mensen levend in 
armoede en voormalig dak- en 
thuislozen, i.s.m. professionele 
theatermakers, vormgevers en 

muziekcoaches. De voorstelling gaat over spookburgers. Mensen die bij geen 
enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen rechten hebben. Gratis 
entree, wel graag aanmelden: deomdenkers@gmail.com
Locatie: De Huesmolen, Huesmolen 60, Hoorn

DG Roden: 25 jaar combi-markt
13 maart 10.00-16.00 uur en 14 maart 10.00–15.00 uur
Al voor het 25-ste jaar organiseren de dames van de vrouwengroep de 
gecombineerde kleding-boekenmarkt in de kerk. Die wordt volgezet met 
hangrekken. Zelfs paskamers zijn aanwezig. In de aangrenzende Mennozaal  is 
een keur aan nette boeken, gesorteerd naar genre. De opbrengst gaat naar een 
goed doel, zie www.doopsgezindroden.nl Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden

agenda

 
 
De Doopsgezinde Gemeente Bussum – Naarden  
zoekt een  
 

Pastoraal werkende  (m/v)  
  
Voor ongeveer 8 uur per week. 
 
Onze huidige pastoraal werkende gaat binnenkort met pensioen. Wij zoeken daarom 
een enthousiast persoon met een affiniteit voor de doopsgezinde denkwereld, die 
deze rol gaat invullen. 
 
Het gaat om een aanstelling van gemiddeld 8 uur per week, met als hoofdtaken: 
persoonlijk, groeps- en crisispastoraat en minimaal tweemaal per jaar voorgaan. 
Samen met de kerkenraad en onze predikant, zullen deze taken verder vorm 
gegeven worden.  
 
Om onze gemeente beter te leren kennen verwijzen wij graag naar onze website: 
www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl/.  
Voor meer informatie over de functie, kunt u zich wenden tot H.W. Hajonides; 
voorzitter van de gemeente Bussum-Naarden, 035 695 0157. 
 
Graag vragen we geïnteresseerden voor 15 maart 2015 per e-mail of per brief te 
reageren: secretaris@dgbussum-naarden.doopsgezind.nl of: Doopsgezinde 
Gemeente Bussum-Naarden, t.a.v. H.W. Hajonides, Rijksweg 27, 1411 GD Naarden. 
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26 februari 19.30 – 21.30 uur
DG Haarlemmermeer: Gespreksavond over 
Eben Alexander, neurochirurg, die een 
boek schreef over zijn bijna-doodervaring: 
Na dit leven. 
Locatie: achterzaal dg kerk, Hoofdweg 691, 
Hoofddorp

t/m 28 februari 2015 
VDG Haarlem: fototentoonstelling ‘Hope 
for a generation’ van Daniel Maissan. Het is 
een reportage over het thema van Serious 
Request 2014: meisjes en vrouwen die 
slachtoffer zijn van seksueel geweld in 
conflictgebieden. 
Info: www.fotogaleriedegang.nl; open 
tijdens winkelopeningstijden.
Locatie: Grote Houtstraat 43, Haarlem 

Aanmelden tot 1 maart 
Compassieprijs 2015 staat in het teken van 
compassie en verbinding, en wordt 
uitgereikt aan iemand die harten verzacht 
en mensen verbindt. Nominaties tot 1 
maart. De prijs wordt uitgereikt op 
zaterdag 18 april tijdens Inspiratie 2015 in 
Utrecht. Voor aanmelding zie:
www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015/
compassieprijs-2015.html

6 maart 17.00 uur t/m 7 maart 16.00 uur
Leeftocht-etmaal over vrijzinnige 
spiritualiteit door ds. Gerke van Hiele, 
geïnspireerd door de Schotse Iona 
Community. Info: www.leeftocht.nl. 
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 
2, Steenwijk-de Bult

Menno Koor Holland
Repetitiedagen 10.30 – 14.30 uur, incl. 
lunchpauze
- 7 maart: Bolsward, Skilwijk 29
- 4 april: Hoofddorp, Hoofdweg 691
-  25 april: Apeldoorn, Paslaan 6, tel. 055 

5214 560 
Geïnteresseerden hele dag welkom; om 
15.00 uur presentatieconcertje. 
Info: www.mennokoorholland.nl
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DG Apeldoorn: Paulus   
15 maart 15.00 uur
Kees Posthumus en Juul Beerda brengen hun muzikale 
theatervoorstelling ‘Paulus, in het oog van de storm’. 
Daarin verschijnt Paulus op het toneel als de apostel van 
de vrijheid. Toegang € 7,50, incl. drankje.
Locatie: dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

DG Blokzijl: platteland?
15 maart 
’t Lam Ontmoet prof. Dirk Strijker die ons meeneemt langs zijn overwegingen 
over het platteland. Waar ligt het platteland en hoe kun je het herkennen? 
Bestaat het eigenlijk wel? Zijn er plattelandsondernemingen? Hoe is het met de 
leefbaarheid? Zorgen mensen op het platteland beter voor elkaar dan mensen 
in de stad? Of bestaat het platteland niet meer en is het een droom, een rurale 
idylle? Kaarten: € 5,-; reserveren: karin@karinklomp.nl
Locatie: dg kerk, Breestraat 2, Blokzijl

DGs Zaanstreek: Anne Zernike
20 maart 20.00 uur 

Solo-toneelvoorstelling door Korneel Roosma-de 
Vries over de eerste vrouwelijke predikant in 
Nederland. Toegang € 5,-
Locatie: dg kerk, Westzijde 80, Zaandam
 

DG Koog/Zaandijk/Westzaan: Spirituele dag
21 maart 10.30 – 16.00 uur
Hoe staan wij in het leven, hoe ziet onze binnenwereld eruit, wat drijft en beweegt 
ons? Met bewegen, muziek, zingen, creëren, Latifa-meditatie en contemplatief 
gesprek. Begeleiders: Simone de Boer–Sabel, Paula Doeven en Tea Pruimboom. 
Maximaal 40 deelnemers, aanmelding: koogervermaning@gmail.com. 
Kosten: € 15,00 incl. koffie/thee; eigen lunch meebrengen.
Locatie: dg kerk, Lagedijk 34, Koog aan de Zaan

DG Utrecht: Marcus Passie 
25 maart 20.00 uur
De Marcus Passie van Hans Boelee wordt uitgevoerd door het Hervormd Kerkkoor 
uit ‘s-Gravendeel met als dirigent Gerard Legeland. Bij deze Marcus Passie spreekt 
de evangelist zijn teksten, en alles is volledig in het Nederlands. Ook maakt Boelee 
gebruik van bekende liederen uit het Liedboek. Het publiek zingt mee en is hierdoor 
actief onderdeel van de handeling. Lector is ds. Anneke van der Zijpp, organist 
Edwin Vooijs, solisten zijn mezzosopraan Els van der Waard, en Gerard Legeland als 
Christus. Toegang € 10,00.  Reserveren: info@doopsgezindutrecht.nl | 030 231 15 01.
Locatie: dg kerk, Oudegracht 270, Utrecht

Seminarium: Open Huis 
27 maart 14.00 – 16.30 uur
Het seminarium wil belangstellenden kennis laten maken met divers onderzoek dat 
aan de Vrije Universiteit wordt verricht. Het Open Huis heeft als thema ‘Religie en 
geweld(loosheid)’. Welk verband bestaat er tussen religie en geweld? Is religie in 
essentie vreedzaam of juist gewelddadig? Is er in religie ruimte voor 
geweldloosheid? Is het tijd voor een dopers geluid? Met een presentatie door 

agenda
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docenten van het doopsgezind seminarium en een lezing door Iris Speckmann, 
die ingaat op de vraag of en hoe vrijzinnige theologie een plaats heeft aan het 
doopsgezind seminarium. Daarnaast informatie over studeren aan de VU, en 
gelegenheid om docenten en studenten te ontmoeten. Entree gratis.
Locatie: filmzaal, eerste verdieping VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

DG Alkmaar: Paaswake
nacht van 4-5 april, ontbijt om 8.15 uur
Doperse Paaswake ‘van donker naar licht’ met activiteiten door jongeren die 
komende zomer naar het Doopsgezind Wereldcongres reizen. Het programma 
bevat viering, muziek, beweging, creativiteit, film, eten, en korte persoonlijke 
verhalen ‘van donker naar licht’. De creatieve producten zullen na de paasdienst 
verkocht worden ten behoeve van de jongerenreis naar de VS. De wake loopt 
over in het paasontbijt; vermeld bij je opgave of je hieraan meedoet! Daarna 
paasdienst. Informatie en opgave via facebook: paaswakealkmaar@gmail.com
Locatie: dg kerk, Koningsweg 12, Alkmaar

agenda

Doopsgezinde Gemeente Alkmaar 
zoekt een 
Voorganger
met (enige) ervaring, van doopsgezinde signatuur (m/v), 
voor 30 uur (0,75 fte)

Doopsgezind Alkmaar is een
middelgrote gemeente, wer-
kend vanuit het centrum van
de stad, met ca. 110 leden en
40 vrienden (in meerderheid
ouder dan 65 jaar), waarvan
een flink deel uit de omgeving. 
De gemeente heeft veel actieve
leden en vrienden, onder 
andere voor onderling pasto-
raat, het voorgaan in diensten
en de voorbereiding en leiding
van gemeentemiddagen en
kringen. 
In de oecumene is de gemeente
naar vermogen actief en werkt
vooral samen met de lokale
Remonstrantse en Lutherse 
gemeente. 
Als grootste Doopsgezinde ge-
meente in Noord-Holland-
Noord wordt meegewerkt aan
versterking van samenwerking
met de andere gemeenten.
Doopsgezind Alkmaar wil een 
aantrekkelijke, naar buiten 
gerichte christelijke gemeente
zijn voor alle mensen met zin-
gevingsvragen. En die zich wil
inzetten als open, inspirerende
gemeenschap, waar velen zich
thuis voelen.

De gevraagde voorganger    
• gaat voor op hoogtijdagen en in 
  een aantal wekelijkse diensten
• heeft charisma en wil met humor en 
  warmte de leden en vrienden 
  inspireren en ondersteunen en haalt 
  als team-player het beste van hen 
  naar boven
• is een bindende factor in de 
  gemeente en versterkt daarmee 
  de saamhorigheid 
• vindt pastoraat in de vorm van 
  aandacht voor leden en vrienden, 
  huisbezoek en steun bij ziekte en 
  overlijden belangrijk en begeleidt 
  de wijkcontactpersonen 
• kan het jeugd-jongeren- en 
  kringenwerk inspireren en onder-
  steunen 
• kan de gemeente inspireren en 
  helpen zich naar buiten te richten 
  en kontakten te leggen met 
  geïnteresseerden van buiten de 
  gemeente
• wil zich inzetten voor versterking 
  van de samenwerking met de 
  doopsgezinde gemeenten en predi- 
  kanten in de regio en meewerken
  aan gezamenlijke activiteiten
Aanstelling geschiedt op basis van de
richtlijnen van de Algemene Doopsge-
zinde Sociëteit/I.D.G.P. Bereidheid om
te (gaan) wonen in de regio.
Wilt u meer weten over de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar, raadpleeg de website www.doopsgezind-
alkmaar.nl, resp. over deze vacature, neem dan con-
tact op met br. Anne de Jong, telefoon 072-5092998,
annedejongschoorl@doopsgezind.nl.
Uw schriftelijke sollicitatie (brief en cv) kunt u vóór 
4 april 2015 sturen aan zr. Guus Honig-Vink, Boven-
weg 232, 1834 CR  Sint Pancras of per email 
guushonig@gmail.com
       

Inspiratie 2015 
18 april 14.00 uur

De vierjaarlijkse landelijke vrijzinnige 
beraadsdag Inspiratie 2015 heeft als 
thema: Connected. Waaraan verbind 

je je verhaal? Onze levensverhalen 
brengen lijn in onze levens, orde in de 

chaos en helpen ons te verwoorden wie 
we zijn en betekenis te geven aan wat 

ons overkomt. Met in het 
ochtendprogramma cabaretière 

Sara Kroos, hoofdspreker hoogleraar 
sociologie Christine Brinkgreve, en 
televisierecensent Willem Pekelder 

over de rol van de media. 
’s Middags workshops. 

Info: www.inspiratie2015.nl 
Locatie: Jacobikerk, Jacobskerkhof 22, 

Utrecht

7 maart 13.30 uur t/m zondag 8 maart | 
jongeren v/a 6 maart 18.00 uur 
DG WereldWerk: voorjaarsconferentie met 
het thema Mine, mine, mine. Van wie is de 
schepping? Van de ‘eerlijke’ vinder? Van ons 
allemaal? Van God? Met inleider Martine 
Vonk, adviseur rond duurzaam-heid, en 
diverse workshops. Info en aanmelden: 
Daniëlle Stevens, daan.steef@gmail.com
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 
Schoorl

7 maart en 14 maart 10.15 – 16.00 uur
GDB: Studiedag Op weg naar Pasen rond 
Hooglied en Johannes. Met drie studie-uren 
en twee uur zingen. Prijs: € 5,– voor de lunch 
en koffie/thee. Het studiemateriaal wordt 
gratis aangeboden. Opgave bij secretaris 
Harry Schram: harry912@tele2 | 
035 541 78 40
Locaties: 7 maart Den Haag: doopsgezinde 
kerk, Paleisstraat 8 |
14 maart Groningen: doopsgezinde kerk, 
Oude Boteringestraat 33 


