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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

DG Amsterdam: 40 jaar woestijn   
7 en 21 maart 10.30 – 15.30 uur

Leerhuis o.l.v. Douwe van der Sluis: ‘40 
jaar in de woestijn - over moed en 
vertrouwen’. De woestijnjaren zijn vol 
met gebeurtenissen. Hoe worden die 
verteld en hoe hebben latere 
(joods-rabbijnse en christelijke) 
tradities deze geschiedenis geïnterpre-
teerd? Kosten € 32,50, of naar 
draagkracht, incl. dranken, wel zelf 
lunch meenemen. Overmaken op 

NL 38INGB0009218410 t.n.v. C.Y.J. Mulder; Amsterdam. 
Opgave bij Hanneke de Graaf: sluijs1@xs4all.nl | 020 6100710.
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

DG Rotterdam: bevrijd volk
10 en 24 maart 14.00 – 16.00 uur
Leerhuisbijeenkomst o.l.v. ds. Afke Maas. Het onderwerp is: ‘Een bevrijd volk in 
de woestijn, hoe gaat het daar mee? Geen slaaf meer, maar hoe vind je dan de 
weg met God?’ Opgeven bij Dora Apon: 0181- 615278 | dora.apon@freeler.nl
Locatie: dg kerk, Noormolenwerf 1-3, Rotterdam

NHDS: ledenvergadering
11 maart 18.00 uur 
Voorjaarsledenvergadering van de NHDS, met om 17.30 uur soep, brood en 
drinken. Op de agenda staan naast de gebruikelijke punten het jeugd- en 
jongeren werk en een presentatie van de geheel vernieuwde website. 
Aanmelden nodig, bij Lieneke Arkesteijn: 0226 320550 | g.arkesteijn@quicknet.nl
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG Zwolle: tafel van vier
12 maart 15.00 uur
Vrouwen zijn welkom om te komen eten en praten rond het thema: ‘het 
bijzondere in het alledaagse’. Het alledaagse kan vanzelfsprekend en 
onopgemerkt voorbij gaan. Tot het ineens meer wordt, doordat je ogen zien of 
je oren horen dat het ook bijzonder is, en dat raakt je.  Aanmelden bij Coot 
Winkler Prins: 038-4655638 | coot.winkler.prins@doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Wolweverstraat 9, Zwolle

maart Nº 05 2015

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. ma. 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

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

5214 560 
Geïnteresseerden de hele dag welkom; om 
15.00 uur presentatieconcertje. 
Info: www.mennokoorholland.nl

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. 
Locatie: 14 maart Groningen: doopsgezinde 
kerk, Oude Boteringestraat 33 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl 
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DGs Zaanstreek: Naardense Bijbel
12 maart 20.00 uur
Afgelopen november kwam een nieuwe editie uit van de Naardense Bijbel. 
Opnieuw werd zoveel mogelijk aangesloten bij de grondtalen waarin de bijbel 
geschreven is. Vertaler Pieter Oussoren licht de keuzes die hij bij de vertaling 
maakte, toe.
Locatie: dg kerk, Lagendijk 34, Koog aan de Zaan

DG Winterswijk: Roses of Picardi
15 maart 16.30 uur
Concert door Duo Sans Souci met Annousjka Cabo, viool en Frans van Dalen, 
piano. Met muziek van rond de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), van o.a. 
Ravel, Hindemith, Kreisler, Debussy en Strawinsky. Entree € 12,50, bestellen via 
www.theaterdestorm.nl. Zie ook www.doopsgezindkerkje.nl.
Locatie: dg kerk, Torenstraat 4, Winterswijk

DG Aalsmeer: J.S. Bach   
16 maart 20.00 uur

Lezing door hymnoloog Jan Luth: ‘Johann Sebastian Bach, de 
vijfde evangelist?’ Over de ontwikkeling en invloed van de 
Matthäus Passion.
Entree € 5,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG Haren: opstandige muziek
17 maart 20.00 uur
De Open Avonden staan dit jaar in het teken van het jaarthema Opstandig. In 
de geschiedenis zijn steeds groepen mensen in opstand gekomen tegen het 
bestaande, de bestaande orde, de bestaande hegemonie, ook in de muziek. 
Marcel Mandos, artistiek leider en programmeur van het Noord Nederlands 
Orkest (NNO), vertelt daarover en laat muziek horen die zeer vernieuwend was. 
Toegang gratis. Info: info@dgharen.doopsgezind.nl | www.dgharen.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Nieuwe Stationsweg 1A, Haren

agenda

Vacatures
-   De ADS zoekt een notulist(e) voor de halfjaarlijkse Broederschapsverga-

deringen in Amersfoort en Amsterdam. Een vergadering duurt vijf uur met 
een pauze van drie kwartier. De notulist(e) werkt op vrijwillige basis; reis- 
en andere onkosten worden vergoed. 

-  De Doopsgezinde Gemeente Alkmaar zoekt een voorganger (m/v) 
met (enige) ervaring en van doopsgezinde signatuur voor 30 uur per week 
(0,75 fte). Het is een middelgrote gemeente, met ca. 110 leden en 40 
vrienden, gericht op samenwerking met omringende gemeenten.

-  De Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden zoekt een pastoraal 
werker (m/v) voor ongeveer 8 uur per week. Hoofdtaken: persoonlijk, 
groeps- en crisispastoraat en minimaal tweemaal per jaar voorgaan. 

Meer informatie over alle vacatures: www.doopsgezind.nl >vacatures

Betogers nucleaire veiligheid 
gedaagd  
Op donderdag 26 februari zijn zo’n 
vijftig mensen gedagvaard voor de 
Haagse Rechtbank in verband met hun 
poging een petitie voor nucleaire 
veiligheid aan te bieden aan de 
machtigen der aarde die op uitnodiging 
van president Obama in maart 2014 in 
Den Haag bijeen waren. 
Zie www.doopsgezind.nl / nieuws

Wijziging Jaarboekje
Vereniging van Vrienden van 
Fredeshiem: de penningmeester van de 
verenging is mw. J. van der Hauw-
Zuiderhof. Het adres blijft ongewijzigd.

9 maart 14.00 uur t/m 13 maart 11.00 uur
Leeftocht-midweek voor vrouwen: 
Bewogen Vrouwendagen, met als thema 
‘Bomen spreken...’ o.l.v. Saakjen van 
Hoorn, Sjoerdtsje de Boer en Sytske 
Ypenga. Info: www.leeftocht.nl; opgave: 
072 509 1274| info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 
Schoorl

11 maart 20.00 uur 
DoRe Hoorn: Foreestenhuisavond met Joke 
Hermsen. Zij vertelt over haar laatste boek 
‘Kairos, een nieuwe bevlogenheid’. Daarin 
keert zij zich tegen het technocratische 
denken. Entree €10,-.
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 
Hoorn
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13 maart 20.00 uur 
DoRe Hoorn: Muzikale theatervoorstelling 
De Omdenkers. Gratis entree, wel 
aanmelden: deomdenkers@gmail.com
Locatie: De Huesmolen, Huesmolen 60, 
Hoorn

13 maart 10.00-16.00 uur en 14 maart 
10.00–15.00 uur
DG Roden: 25 jaar combi-markt; opbrengst 
naar goed doel, 
zie www.doopsgezindroden.nl 
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden

13 maart 17.00 uur - 14 maart 16.00 uur
Leeftochtcursus: Weg van de Tora II, met 
deel 2 van vijf bundels met artikelen van 
Dodo van Uden die eerder in het 
Algemeen Doopsgezind Weekblad zijn 
verschenen. Info: www.leeftocht.nl; 
opgave: 0521 53 51 00 | info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 
2, Steenwijk-de Bult
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DG Zeist: Prediker
22 maart 14.00 uur
Langs poëtische teksten van Prediker, bewogen vioolspel en clownesk theater 
ontdekken een clown, een violist en een filosoof het geheim van de tijd. Zo 
daagt het inzicht wat het leven de moeite waard maakt. Het stuk is een 
productie van de ‘7evende hemel’ en wordt gespeeld door Bart Droogers, 
Hartine van Rijssel en Joyce Schoon. De voorstelling is geschikt voor mensen 
binnen en buiten de kerk en voor iedereen vanaf 10 jaar. Toegang vrij, 
vrijwillige bijdrage na afloop.
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

DG Den Haag en WOII
24 maart 14.30 uur
In maart is het 70 jaar geleden dat ds. Albert Keuter, predikant van de DG Den 
Haag, en zijn oudste zoon stierven in het kamp Bergen Belsen. De gemeente-
middag naar aanleiding hiervan gaat over de vraag hoe de Haagse doopsge-
zinde gemeente de oorlogsjaren is doorgekomen. Br. Alle Hoekema heeft 
daaraan een onderzoek gewijd, dat gepubliceerd zal worden in het volgende 
nummer van Doopsgezinde Bijdragen (mei 2015), uitgave Doopsgezinde 
Historische Kring. Entree gratis.
Locatie: Kapel van Oldeslo, Maurits de Brauwweg 18, Den Haag 

DG Wormerveer: Bijbel in Gewone Taal
26 maart 20.00 uur
In 2013 verscheen de Bijbel in Gewone Taal. Naar aanleiding hiervan spreekt mw. 
Linger van het Nederlands Bijbelgenootschap over de keuzes die bij bijbelvertalin-
gen worden gemaakt. Graag eigen huisbijbel meenemen. Entree gratis.
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

DG Wormerveer: Paasconcert   
29 maart 15.00 uur
Concert door strijkkwartet Het Pergo Ensemble, met Gregor Overtoom, viool, 

Renate Smit, viool, Suzan Rous, altviool en Irene 
van der Heuvel, cello. Solisten: Irmgard von 
Asmuth, alt en Elise Keep, sopraan. Uitgevoerd 
worden het Stabat Mater van Pergolesi, en 
strijkkwartet KV 156 van W.A. Mozart. Toegang € 
12,00 incl. consumptie; vrienden van MSF € 10,00. 
Info: www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl

Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

Contactdag Werkgroep Muziek in de Kerk 
11 april 10.00 – 14.00 uur
Studie- en contactdag voor organisten, cantors, voorgangers en graag zingende 
gemeenteleden. Tevens opmaat voor een nieuwe organistencursus, gericht op 
het begeleiden van cantors/voorzangers.  
Twee professionele organisten leiden de dag. Ook een cantor is aanwezig. Alle 
deelnemers krijgen vooraf de muziek toegestuurd die zal worden behandeld. 
Deelname gratis; wel zelf lunch meebrengen. Dranken zijn verkrijgbaar tegen 
een kleine vergoeding.  Aanmelden tot 31 maart bij de secretaris van de 
Werkgroep Muziek in de Kerk: berendmaring@gmail.com | 06 1044 4005.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

agenda

Raad van Kerken: 
jongeren gezocht

21 maart 11.00 uur – 22 maart 16.30 uur
Jongerenbijeenkomst in het kader van 
de Pelgrimage van Gerechtigheid en 
Vrede, waartoe de Wereldraad van 

Kerken vanuit Busan heeft opgeroepen. 
Het is de bedoeling vanuit elke 

aangesloten kerk één of twee jongeren 
af te vaardigen. De ADS zoekt nog 

enthousiaste jongeren om bij de dag 
aanwezig te zijn. Meer informatie bij 

Joke van der Heide: 
joke.vanderheide@ads.nl 

Info en aanmelden bij Kees Nieuwerth, 
projectleider Pelgrimage 

van de Raad: k.nieuwerth@wxs.nl  
Zie ook: www.jongeren.doopsgezind.nl/

nieuws.php?nr=8405&stuurdoor=nee 
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Doopsgezinde Zending: workshop en ALV   
11 april 10.30 – 14.00 uur

De jaarlijkse Zendingsworkshop heeft dit jaar 
als thema: ‘Bidden, zingen en horen: een 
viering voorbereiden, hoe doe je dat?’ Drie 
predikanten, ds. Yko van der Goot, ds. 
Machteld van Woerden en ds. Afke 
Maas-Smilde, zullen de dienstvoorbereiding 
vanuit verschillende invalshoeken benaderen. 

Na de lunch (opgeven noodzakelijk) is men welkom bij de algemene 
ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending. Agenda en stukken, informatie 
en opgave bij secretaris Gerda Tenkink, info@doopsgezindezending.nl | 
06 1281 0245 | www.doopsgezindezending.nl
Locatie: doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

Oecumene – overig

Schipholwakes 
Momenteel zitten enkele tientallen asielzoekers die niets misdaan hebben 
onder de artikelen 6 en 59 van de Vreemdelingenwet gevangen in het Justitieel 
Complex bij Schiphol, dat eind 2012 in gebruik genomen is. Om hen een hart 
onder de riem te steken worden regelmatig wakes georganiseerd door 
verschillende geloofsgemeenschappen. Info: www.schipholwakes.nl of Frits ter 
Kuile: 06 3029 5461 

Speelfilm Selma  
Nu in de bioscoop

De film gaat over de geweldloze mars van dr. 
Martin Luther King en zijn volgelingen om 
stemrecht voor zwarten af te dwingen, dezer 
dagen vijftig jaar geleden. De mars liep van 
Selma, Alabama naar Montgomery, de 
hoofdstad van Alabama, en ondervond veel 
gewelddadige tegenstand. De beginzondag 

van de mars staat bekend als Bloody Sunday. De al jaren in Nederland wonende 
doopsgezinde Amerikaan Harky Klinefelter deed mee en was van begin af aan 
bij de beweging betrokken als persofficier en geluidsman.

Studiekring Drewermann Nederland 
21 maart 11.00 - 16.30 uur
Open studiedag voor leden, donateurs en belangstellenden, met als thema: 
‘Van ik naar wij - Drewermann en de toekomst van de kerk’. Met lezingen door 
Aart de Groot, drs. Bert van der Woude en drs. Mar van der Velden; discussie 
en gesprek o.l.v. Bert van der Woude. Info: www.studiekringdrewermann.nl; 
aanmelden vóór 16 maart door overschrijving van € 30 voor niet-leden en € 20 
voor leden en studenten (incl. lunch) op rekening NL15 INGB 0004 8599 35 van 
Studiekring Drewermann Nederland o.v.v.‘Studiedag 21 maart 2015’. 
Locatie: Marnix College Juniorgebouw, Prins Bernhardlaan 25, Ede

Nieuwsbrief Kairos Palestina Nederland
De nieuwbrief is te vinden via: 
www.kairospalestina.nl/nl/nieuwsbrief-januarimaart-2015.aspx

agenda

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 ochtendprogram-
ma 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 
Opgave: www.vrijzinnig.nl/inspiratie-2015. 
Locatie: Jacobikerk, Jacobskerkhof 22, 
Utrecht

13 t/m 15 maart
Leeftocht-weekend ‘Bezield zijn’; 
ervaringsgerichte training als ontdekkings-
reis in jezelf. Bevrijd je van al het ‘moeten’ 
en kom tot jezelf. Info: www.leeftocht.nl; 
opgave: info@dopersduin.nl | 072 509 1274
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 
Schoorl

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 

14 maart 17.30 uur - 15 maart 13.00 uur
Regioweekend Noord-Holland voor jongeren 
van 12 t/m 18 jaar. De kosten bedragen 
€ 7,50. Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen 
van te voren bij Laura Hoogcarspel: 
laurahoogcarspel@gmail.com | 06-33104209
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 
Schoorl 


