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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 Roden: vrijzinnige boodschap
8 april 20.00 uur
Avond met vrijzinnig theologe Yvonne Hiemstra en filosoof Heine Siebrand, n.a.v. 
hun boek: ‘Voetangels & Klemtonen’. Doet God er nog wel toe in onze 
samenleving? De auteurs stellen dat religie is verworden tot een privé 
aangelegenheid en menen dat de vrijzinnigheid een boodschap heeft voor 
religieus Nederland. Entree € 10,- incl. consumptie.
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden

DG Zaandam: Apocriefen
9 april 20.00 uur en 17 april 20.00 uur
Judith, I en II Makkabeeën, I Henoch, het evangelie van Thomas, de Herder van 
Hermas, e.a. staan bekend als deuterocanonieke, apocriefe en pseudepigrafische 
boeken. Gekeken wordt naar het proces van de totstandkoming van de huidige - 
canonieke - collectie geschriften: de Heilige Schrift. Met op 17 april vertoning van 
de film ‘Noah’, waarvoor elementen uit I Henoch zijn gebruikt. Locatie: dg kerk, 
Westzijde 80, Zaandam

DG Harlingen: Anne Zernike
10 april 20.00 uur
Solo-toneelvoorstelling over Anne Zernike door Korneel Roosma–de Vries, n.a.v. 
de biografie Een vrouw in het wondere ambt. Entree € 6,- incl. consumptie.
Locatie: dg kerk, Zoutsloot 50, Harlingen 

DG Heerenveen: open huis en concert
11 april 14.00 – 16.00 uur / 26 april 15.30 uur

De DG Heerenveen is weer thuis. Een 
jaar heeft de gemeente ‘gezworven’ en 
onderdak gevonden bij de 
zustergemeente in Tjalleberd en de 
Baptistengemeente te Heerenveen. Op 
22 maart is het gerestaureerde en 
vernieuwde gebouwencomplex met 
een feestelijke dienst in gebruik 
genomen. Op 11 april open huis voor 

belangstellenden die een kijkje willen nemen. En op 26 april een feestelijk 
barokconcert, uitgevoerd door het barokensemble La Squadra, met Annemieke 
van der Ploeg, mezzosopraan, Marit Broekroelofs, barokcello en Jochem 
Schuurman, orgel. Met werken van Claudio Monteverdi, Frescobaldi, Gabrieli, 
Bach en Vivaldi.  Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen
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Kopij en data voor Doopsgezind NU kunt u 
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agenda 

elke werkdag beh. maandag 12.45 – ca. 
13.10 uur
DG Walcheren: gratis lunchlezing. Info: 
www.doopsgezindwalcheren.wordpress.com 
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62, 
Middelburg

8 april 17.30 uur
Dopersduin: themabijeenkomst over 
doperse religiositeit, met Tjalling Kindt, 

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

Nieuwe leden
- VDG IJmond: op 8 maart werd een 
geboortedankzegging uitgesproken 
voor Loes Ripping, dochter van Leonie 
en Corstiaan Ripping-Klanderman. 
Op eerste Paasdag, 5 april, werd 
gedoopt op zijn belijdenis Jarek 
Kubacki, een Poolse Nederlander met 
mennonitische wortels. Zijn partner 
Lukasz Liniewicz trad toe als lid van de 
VDGIJ.

- DG Leeuwarden: op palmzondag 
29 maart zijn vier nieuwe leden 
toegetreden: Marieke Leerink door 
doop op belijdenis; Boukje Hiemstra, 
Lydia Jutte en Nynke Kloosterman 
hebben belijdenis gedaan en werden 
gezegend.

- DG Steenwijk: op Stille Zaterdag, 
4 april, is in een speciale dienst 
toegetreden Jolanda Molenaar.
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DG Dordrecht: Sri Lanka
16 april vanaf 17.30 uur
Het diaconaal project van dit seizoen is de stichting ‘A New Life’ in Sri Lanka, dat 
zich inzet voor een schooltje van de zusters Karmelietessen in Lunugala, in het 
midden van het eiland. Da. Christien Duhoux is bestuurslid van de stichting en 
vertelt over het eiland. Vervolgens gezamenlijke Sri Lankaanse maaltijd, met 
aansluitend presentatie door bestuurslid Rien van Beekhoven. Er worden spullen 
uit Sri Lanka te koop aangeboden, de opbrengst ervan is voor het project. Kosten 
voor de hapjes en de maaltijd € 10,-; alleen de presentatie € 5,-. Aanmelden voor 
de maaltijd bij Walter Wagenaar: wwagenaar1@gmail.com; 
info: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl. 
Locatie: dg kerk, S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht

DG Haren: Reformatie
16 april 20.00 uur
Avond n.a.v. het jaarthema Opstandig, met Piet Visser, emeritus hoogleraar 
Geschiedenis der Doopsgezinden aan de UvA en de VU. Hij vertelt over de 
achtergronden van de wonderlijke godsdienstige bewegingen tijdens de tijd van 
de Reformatie. Toegang vrij. Info: www.dgharen.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Nieuwe Stationsweg 1A, Haren

DG Winterswijk: concert
19 april 16.30 uur
Concert door Kwartet Rusaki, met Frouke Flieringa, Saskia Jelsma, Tatiana 
Kousovkina en Peppina Macruain. Zij nemen u mee op een magische muzikale 
reis en zingen met humor en passie kleine verhalen  over liefde, dood, verlangen, 
wilde kozakken, zwarte raven en vrouwengeheimen. Entree € 12.50, incl. 
consumptie. Info: www.doopsgezindkerkje.nl
Locatie: dg kerk, Torenstraat 4, Winterswijk

DoRe Meppel: De Bovenkamer
20 april 19.30 uur
Solovoorstelling door Thomas Borggrefe: De Bovenkamer, een nieuwe aflevering 
uit zijn serie voorstellingen over dementie. Nu ligt het accent op de beleving van 
de ziekte van binnenuit, naast de bijzondere relatie tussen muziek en geheugen. 
Ook zoekt Borggrefe naar een manier om voorbij de beperkingen van de ziekte 
met elkaar te blijven communiceren. Na de voorstelling gaat hij met de toe- 
schouwers in gesprek. Thomas Borggrefe is acteur/ theatermaker en geestelijk 
verzorger in een verpleeghuis. Entree gratis, collecte. 
Info: www.doremeppel.webklik.nl. Locatie: DoRe kerk, Vledderstraat 20, Meppel 

LFDZ / dg Vrouwenwerk: conferentie
21 en 22 april 
De jaarlijkse conferentie in Elspeet. Met workshops: vaste grond onder de voeten, 
met oefeningen uit de Ismakogie; schilderen met krijt; duurzaamheid, meer dan 
fair trade koffie. Verder presentatie van de projecten waarvoor dit jaar geld is 
ingezameld: ‘Geef kinderen een kans’ in Nepal, en Centrum Kinder- en 
Mensenhandel. ’s Avonds treedt Marijke Kots op met haar solo-toneelvoorstelling 
over Aletta Jacobs. Op woensdag jaarvergadering en de ‘Federatiekoffer’. 
Info: www.lfdz.doopsgezind.nl | info@lfdz.doopsgezind.nl
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

agenda

Wieteke van der Molen en Bart Santema. 
Info en opgave: info@dopersduin.nl | 
072-5091274.
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 
Schoorl 

9 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma & 
Religion, met Eddy van der Borght. 
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl | 
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

11 april 10.00 – 14.00 uur 
Contactdag Werkgroep Muziek in de Kerk 
voor organisten, cantors, voorgangers en 
graag zingende gemeenteleden. Aanmelden 
tot 31 maart: berendmaring@gmail.com | 
06 1044 4005.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, 
Leeuwarden

11 april 10.30 – 14.00 uur 
Doopsgezinde Zending: workshop ‘Bidden, 
zingen en horen: een viering voorbereiden, 
hoe doe je dat?’ en ALV. 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

14 april 10.30 – 15.00 uur
Studiedag LFDZ / Doopsgezind 
Vrouwenwerk: Moet of mag ik zorgen voor 
mijn naaste? Kosten € 10,-; info 
www.lfdz.doopsgezind.nl; aanmelden bij 
Nel Wielenga-Beers: 0226-312287 | 
pwielengabeers@quicknet.nl
Locatie: dg kerk, Koningsweg 12, Alkmaar

16 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma  & 
Religion, met Christiane Karrer. 
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl | 
020 6230914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
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18 april 
Inspiratie 2015: vierjaarlijkse vrijzinnige 
beraadsdag, met en door Vrijzinnigen 
Nederland, VVP, Doopsgezinde Broeder-
schap, Remonstrantse Broederschap en 
Apostolisch Genootschap. Thema: 
Connected. Over jezelf verbinden en over 
verhalen. ‘s Ochtends cabaretière Sara 
Kroos en emeritus hoogleraar sociologie 
Christine Brinkgreve; ’s middags workshops. 
Info: www.inspiratie2015.nl
Locatie: Jacobikerk, Jacobskerkhof 22, 
Utrecht

18 april 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Jan Braakman uit 
Vriezenveen. Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

19 april 14.00 - 20.00 uur 
DG Bussum-Naarden: eeuwfeest. 
Oud-predikanten en oud-leden worden 
uitgenodigd mee te vieren! Met o.a. de 
voorstelling ‘Doopsgezind, de musical’ van 
Kees Posthumus en Juul Beerda. Aanmelden 
op eeuwfeestdgbussumnaarden@gmail.com 
| 035 695 0237. 
Locatie: dg kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

23 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma & 
Religion, met Johan Roeland. 
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl | 
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Menno Koor Holland
Repetitiedagen 10.30 – 14.30 uur, incl. 
lunchpauze
25 april: Apeldoorn, Paslaan 6, 
tel. 055 5214 560 
Geïnteresseerden de hele dag welkom; om 
15.00 uur presentatieconcertje. 
Info: www.mennokoorholland.nl 
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DG Blokzijl: Franse chansons
24 april 20.15 uur
’t Lam ontmoet Annemiek van Bussel en Erik Raayman. Zij zingt en vertelt, hij 
maakt de sfeer compleet met gitaarmuziek die ontroert, swingt en verstilt. 
Centraal staat het klassieke chanson, met werk van Barbara, Brel en Piaf. 
Daarnaast ook o.m. Claude Nougaro, die jazz samenvoegde met Franse muziek en 
taal, en met gemengde ritmes. Entree € 5,-, reserveren kan bij 
karin@karinklomp.nl  Locatie: Vermaning ’t Lam, Breestraat 2, Blokzijl

DG Gorredijk-Lippenhuizen: 75 jaar!
26 april 14.00 uur
Het kerkgebouw van de DG Gorredijk-Lippenhuizen bestaat 75 jaar en dat wordt 
gevierd! Tot nieuwbouw werd indertijd besloten omdat de oude vermaning aan 
de Langewal bedompt, benauwd, vochtig en donker was, het dak op instorten 
stond en de ramen en vloer verrot waren. Dit en meer staat in het herden- 
kingsboekje door ds. G. ten Klooster n.a.v. het 50-jarig bestaan van de kerk. 
Locatie: dg kerk, Stationsweg 60, Gorredijk

DG Wormerveer: muziek uit Koude Oorlog  
26 april 15.00 uur

Het Quatriola Ensemble bestaande uit 
Gemma Tripiana (fluit), Matteo Costanzi 
(hobo), Maria Rosaria della Ragione 
(klarinet) en Clara Alija Senra (fagot), 
brengt muziek uit de Koude Oorlog van 
beide kanten van het IJzeren Gordijn. 
Toegang € 12,00 incl. consumptie; 
vrienden van MSF € 10,00; 

www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl. Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer 

DG Surhuisterveen: Carel ter Linden   
26 april 15.00 uur

Dopers Café met lezing door Carel ter Linden over zijn boek 
Wat doe ik hier in godsnaam? Uitgever De Arbeiderspers 
vroeg Carel ter Linden: ‘Wat gelooft u zelf, of wat gelooft u 
niet (meer)? Wat zou u aan uw kinderen kunnen en willen 
doorgeven?’ Het resultaat is dit boek, waarin Ter Linden de 
geest van een nieuwe tijd schetst, waarin het geloof veel 
minder kan gedijen dan vroeger. 

Opgave: themcharry@hotmail.com | 0512 363 250
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25, Surhuisterveen

DG Noordoostpolder: GOD?   
30 april, 21 mei, 11 juni en 2 juli  20.00 uur

Boekbespreking in 4 avonden over ‘GOD?’ van de Franse 
schrijver, filosoof en godsdienstwetenschapper Frédéric 
Lenoir. Als God bestaat, waarom is hij dan onzichtbaar? 
Wanneer duiken de eerste goden op in de geschiedenis? 
Hebben joden, christenen en moslims het over dezelfde 
God? Is God een persoon, een energie of een 
scheppingsprincipe? En als het een persoon is, waarom dan 
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25 april
Broederschapsvergadering te Amersfoort

25 april 13.45 – 16.45 uur; evt. rondleiding 
11.00 – 13.15 uur
Volzinlezing: Abt Bernardus Peeters over 
‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’. 
Gratis entree. Rondleiding plus lunch 
€ 23,50. 
Aanmelden: www.volzin.nu/volzinlezing
Locatie: Trappistenabdij Koningshoeven, 
Berkel-Enschot

30 april 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma & 
Religion, met Ruard Ganzevoort. Info en 
aanmelden: seminarium@ads.nl | 
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

7 mei 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma & 
Religion, met Katja Tolstoya. Info en 
aanmelden: seminarium@ads.nl | 
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

12 mei 13.30 – 15.15 uur
Seminarium: open college Peace, Trauma & 
Religion, en laatste, met Fernando Enns
Info en aanmelden: seminarium@ads.nl | 
020 6230 914
Locatie: VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam

14 mei 
Vermaningspad 2015 in Friesland, startpunt 
IJlst, langs Terherne, Joure en Sneek.

17 mei 10.00 uur
DG Haarlemmermeer: feestelijk afscheid 
organist Simon Groenveld.  
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

bijna altijd een man? De avonden worden steeds door iemand anders geleid en 
zullen inhoudelijk ook afhangen van de inbreng van de deelnemers. Met op 
30 april da. G. Meijer, 21 mei da. M. Gaastra, 11 juni drs. R. van Warven, theoloog 
en cultuurfilosoof, en 2 juli da. G. Meijer. 
Locatie: dg kerk, Smeden 2a, Emmeloord

Oecumene – overig

Predikanten in de frontlinie van WO II
9 april 14.00 uur
Programma over de gevolgen van deelname aan het (kerkelijk) verzet door 
predikanten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens presentatie 
van het boek Predikanten in de frontlinie door Jan Ridderbos. In gevangenis en 
kamp behielden predikanten veelal hun bijzondere positie. Zij bleven zielzorger, 
en vaak – zij het clandestien – ook voorganger. In totaal zijn bijna veertig 
predikanten in Duitse hechtenis omgebracht. M.m.v. Paulien Broekema, 
verslaggever voor het NOS-journaal en auteur van verscheidene boeken over WO 
II. Ook worden bloemen gelegd bij het gedenkteken in de Keizersgrachtkerk voor 
dominee T. Ferwerda en koster S. van der Baan, die daar in september 1944 door 
de Duitsers werden gefusilleerd wegens wapenvondsten in het 
kerkenraadsgebouw. 
Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam

Kairos-netwerk: Christ at the Checkpoint  
15 april 14.00-17.00 uur 
Engelstalig symposium over de theologie van het beloofde land: ‘Christ at the 
Checkpoint’, met dr. Munther Isaac (Bethlehem Bible College, Lutherse kerk 
Bethlehem), prof. Benno van den Toren (hoogleraar Interculturele theologie aan 
de PThU) en dr. Hans Schravesande (Protestantse Raad voor Kerk en Israël). 
Munther Isaac, evangelicaal en maatschappelijk geëngageerd theoloog, 
promoveerde in 2014 aan het Oxford Center for Mission Studies op ‘Theologie 
van het Beloofde Land’. Deelname gratis. 
Aanmelden vóór 10 april bij: Tineke.Van.Der.Stok@icco-cooperation.org. 
Locatie: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Haydnlaan 2a, Utrecht

Kerk in Actie: Werelddag  
25 april 10.00 – 16.00 uur
Ontmoet en ervaar de wereldwijde kerk in actie, laat je 
raken door verhalen van medechristenen en door 
ontmoetingen met partnerorganisaties van Kerk in Actie uit de hele wereld. Karin 
van den Broeke, preses van de PKN, spreekt over het thema ‘Geloven in delen’. 
Daarna afzonderlijke sessies over de thema’s ‘kinderen in de knel’, ‘noodhulp’, en 
‘versterk de kerk’. Speciale gast is ds. Mabud Chowdhury uit Bangladesh. ’s 
Middags workshops. Info: www.kerkinactie.nl/werelddag. 
Locatie: Zalencentrum, Stationsstraat 137, Ermelo


