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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

Seminarium: liturgie   
Aan het doopsgezind seminarium vinden twee 
onderzoeken plaats naar de liturgie van de 
doopsgezinde dienst. 
- Iris Speckmann zal voor haar promotie-
onderzoek onder meer nagaan hoe 
doopsgezinde diensten met Avondmaal door de 
deelnemers worden beleefd. Wat betekent het 

Avondmaal voor u en voor uw geloof? Deelname aan dit onderzoek kan een 
interessante ingang zijn om binnen de gemeente het gesprek over 
geloofsbeleving op gang te brengen. Wanneer u niet wilt afwachten of Iris 
Speckmann uw gemeente benadert, kunt u contact opnemen via: 
irisspeckmann@hotmail.com. Kijk voor meer informatie op: 
wccdutchmennonite.com > PHD-onderzoek.
- Louise Pondman doet in het kader van haar masterscriptie onderzoek naar de 
beleving van de liturgie door bezoekers aan doopsgezinde kerkdiensten. Om de 
vraag te beantwoorden wat er doopsgezind is aan een doopsgezinde kerkdienst 
doet zij een vooronderzoek naar de opbouw van reguliere zondagse diensten in 
deze gemeenten. Zij verzoekt alle doopsgezinde gemeenten in Nederland en/of 
hun voorgangers haar óf een orde van dienst te sturen, óf de brief die gestuurd 
wordt naar gastvoorgangers, zodat zij ze met elkaar kan vergelijken. Stuur uw 
orde van dienst, of uw brief aan gastpredikanten, graag z.s.m. naar 
lapondman@home.nl.

DoRe Hoorn: bijbelse tuin open    
mei – september 
Vorig jaar moest de bijbelse tuin achter het Foreestenhuis noodgedwongen 

gesloten blijven. Door ingrijpende 
restauratiewerkzaamheden aan het 
gebouw bood de tuin tot voor kort 
de treurige aanblik van een 
bouwkavel, maar dankzij de 
inspanningen van hovenier Tim Zilver 
en vrijwilligers ziet alles er nu weer 
mooi en nieuw uit. Niet alle planten 
en heesters zijn alweer terug, maar 
daar wordt hard aan gewerkt. De 

tuin is weer gratis toegankelijk voor en na de kerkdiensten, en op de volgende 
dagen:

mei Nº 09 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. maandag 
12.45 – ca. 13.10 uur
DG Walcheren: gratis lunchlezing. Info: 
www.doopsgezindwalcheren.wordpress.com 
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62, 
Middelburg

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

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

Aardbeving in Nepal
Doopsgezind WereldWerk stelt haar 
bankrekening open voor hulp aan de 

slachtoffers van de aardbeving in Nepal. 
Mennonite Central Committee (MCC), 

onze zusterorganisatie in Noord 
Amerika, heeft medewerkers ter plaatse 

die vanuit hun kantoor samen met 
lokale organisaties zich in eerste 

instantie richten op afgelegen gebieden 
met voedsel en onderdak. 

U kunt uw giften storten op bankreke-
ning NL27 TRIO 078 6880 333 t.n.v. 

doopsgezind WereldWerk te Deventer 
onder vermelding van “Nepal”
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- van mei t/m augustus op de laatste vrijdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
(29 mei, 26 juni, 31 juli en 28 augustus);
- tijdens de woensdagavondconcerten van de Vereniging Het Carillon te Hoorn 
(17 juni; 1, 15 en 29 juli; 19 augustus en 2 september). De concerten duren 
ongeveer een uur (19.30-20.30 uur);
- op Monumentendag, 12 september, van 11.00-17.00 uur.
Locatie: achter het Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn (via poort in 
Schoolsteeg)

DG Aalsmeer: sprinkhaan
10 mei 14.00 uur
 ‘Het geluk van de sprinkhaan’: de verhalen van Toon Tellegen en Het Wisselend 
Toonkwintet brengen een unieke mix van muziek en literatuur, in samenwerking 
met de Open Hof Kerk. In dit intieme vertelconcert komt het verhaal van de 
sprinkhaan tot leven. Die heeft aan de rand van het bos een winkel en wil niets 
liever dan dat zijn klanten tevreden naar huis gaan. Daarom is hij altijd geopend 
en zorgt hij ervoor dat álles in voorraad is: van schubben en stekels tot 
wanhoop of zelfs een ander leven. Toegang: € 7,50 p.p. of familieticket (twee 
volwassenen en twee kinderen) € 25,-. Surprise voor de moeder in het 
gezelschap!
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG De Rijp: Amish   
12 mei 20.00 uur
Prof. dr. Piet Visser houdt een lezing over de intrigerende geschiedenis van de 

Amish. Deze van de buitenwereld afgezonderde 
geloofsgemeenschap in (voornamelijk) de staat Pennsylvania 
in Noord-Amerika, is bij velen bekend door boeken en films. 
Schijnbaar onverstoorbaar handhaven de Amish, die zich 
nog te voet of met paard en koets verplaatsen, hun 
achttiende-eeuwse strenge geloofsprincipes en tradities, 
ondanks de belangstelling van miljoenen toeristen. Behalve 

bij de doopsgezinden in ons land is nauwelijks bekend dat de Amish historische 
banden hebben met Nederland. Wie zijn de Amish? Wat geloven zij? Waarom 
zijn zij zo conservatief? Piet Visser, emeritus-hoogleraar doperse geschiedenis 
aan het Doopsgezind Seminarium en de Vrije Universiteit, is een specialist op 
dit terrein.
Locatie: dg kerk, Jan Boonplein 18, De Rijp.

WMN-weekend
14 t/m 17 mei
So you wanna WMN? Kom naar het lange Hemelvaartsweekend voor iedereen 
tussen de 16 en 30 jaar. Met van tv bekende spellen als Zigzag en Masterchef. 
Info en aanmelden: wmn@doopsgezind.nl | 06 2389 6825. Kosten: € 65,- voor 
studenten/€ 95,- voor werkenden.
Locatie: Wijk aan Zee

DoRe Dokkum: concert    
17 mei 15.30 uur
Concert door strijkkwartet Regina Forte.
Locatie: do/re kerk, Legeweg 14, Dokkum

agenda

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

13 mei 10.00 – 12.30 uur 
of 13.30 – 16.00 uur
Mennorode: gratis seminar voor 
zorgverleners. Info en opgave: 
www.mennorode.nl 
Locatie: Mennorode conferentiecentrum, 
Apeldoornseweg 185, Elspeet

14 mei 
Vermaningspad 2015 in Friesland, start om 
10.00 – 10.30 uur in IJlst, Eegracht 28; 
route langs Terherne, Joure en Sneek. 
Lunch (zelf meenemen) rond 11.30 – 14.00 
uur in Joure, Midstraat 70; afsluiting met 
vesper om 15.30 uur in Sneek, Singel 28. 
Kosten: € 5 (incl. programmaboekje, soep, 
koffie en thee). 

14 op 15 mei 00.00 uur
6e editie van De Nacht van de Vluchteling, 
sponsorloop van Rotterdam naar Den 
Haag, voor noodhulp aan Syrische 
vluchtelingen. Doopsgezind predikant 
Jannie Nijwening en Danijel Horvat lopen 
mee als het team  ‘Liever een blaar onder 
je zool dan eelt op je ziel’. Sponsoren kan 
via: www.nachtvandevluchteling.nl 

Preekbeurten

Tjalling Kindt, emeritus predikant, stelt 
zich beschikbaar voor preekbeurten. 
Voor West/Midden Nederland vanuit 
Koog aan de Zaan, voor Noord/Oost 

Nederland vanuit Zuidlaren. 
Reiskosten € 0,19 per km. 

Contact: tjalling.kindt@kpnmail.nl  | 
075 6151 241 | 06 2245 6538.  
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16 mei 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Paul Rosoman uit 
Wellington (Nieuw-Zeeland). Toegang vrij; 
collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

17 mei 10.00 – 12.30 uur
DG Haarlemmermeer: afscheid van 
organist Simon Groenveld, met na de 
dienst koffie met gebak en aansluitend 
feestelijke receptie.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, 
Hoofddorp
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agenda
DG Apeldoorn: iconen
19 mei 20.00 – 22.00 uur

Ds. Evert v.d. Veen vertelt over de wereld van iconen: ‘het 
geheim van deze oeroude vorm van gelovige verbeelding’. 
Wat betekenen iconen, ook nu nog? 
Kosten: € 5,-.
Locatie: Regentessekerk, Regentesselaan 14b, Apeldoorn 

DG Zending: Pinkstercollecte 
De jaarlijkse Pinkstercollecte van de Doopsgezinde Zending is dit jaar bestemd 
voor een project in Tanzania. De doopsgezinde partner daar, bisschop 
Christopher Ndege, zet zich in voor scholing en opleiding. Doopsgezinde 
Zending werkt samen met de DG Ouddorp de komende jaren mee aan het 
beschikbaar maken van lokalen en leraren. Zr. Annabel de Jong, taakgroep-
leider Zending van de gemeente Ouddorp: ‘Onze gemeente ondersteunt dit 
zendingsproject omdat we het grote belang zien van een goede opleiding voor 
de leiders in een groeiende geloofsgemeenschap. De zegen die we daarbij 
mogen ervaren is wederzijds: in Tanzania door de steun die men ontvangt, en 
hier in Nederland omdat we deel mogen uitmaken van Gods werk in de wereld.’ 
Bijdragen zijn welkom op IBAN-rekening NL64 ABNA 0545 4249 76 t.n.v. 
Doopsgezinde Zending. Zie: www.doopsgezindezending.nl

Jongeren: landelijk regioweekend 
30-31 mei
Groningen/Drenthe, Noord-Holland en Utrecht organiseren voor alle jongeren 
van 10-18 jaar uit het hele land een gezamenlijk regioweekend. Tijdens het 
weekend leer je nieuwe mensen kennen, je doet super toffe spellen én leert 
vliegen. Info en opgave: laurahoogcarspel@gmail.com
Locatie: Luttelgeest

DG Amsterdam: Jan Brokken  
31 mei 16.00 uur

Doperscafé met schrijver Jan Brokken (1949). Zijn 
jeugd als domineeszoon in het Zuid-Hollandse dorpje 
Rhoon is een onuitputtelijke inspiratiebron. Na 
jarenlange omzwervingen in Azië en Afrika, onder 
andere beschreven in ‘Zaza en de president’ en ‘De 
regenvogel’, keerde Jan Brokken terug naar zijn jeugd 

in ‘Mijn kleine waanzin’. ‘Alles zit erin’, schreef Geert Mak over het bekroonde 
boek, ‘het calvinisme, de kleinheid, de grootsheid, de luchten, de wind, en 
achter alles de schaduw van een koloniaal verleden.’ Jan Brokken weet als geen 
ander geschiedschrijving, journalistiek en literaire verbeelding met elkaar te 
laten versmelten. Maar wat draagt hij zelf nog bij zich van zijn jeugd in de 
pastorie, na al zijn literaire omzwervingen? Wat beweegt Jan Brokken?
Locatie: dg kerk, Singel 452, Amsterdam

Leeftocht: innerlijk pelgrimeren  
12 juni 17.00 uur – 13 juni 16.00 uur
Bijzonder etmaal: Innerlijk Pelgrimeren - Schrijvend op weg gaan en 
thuiskomen. Schrijven is pelgrimeren, alleen niet naar Rome of Santiago de 

Menno Simons Preekprijs    

8 november 10.00 uur   
Ds. Pieter Post van de VDG IJmond heeft 

dit jaar de Menno Simons Preekprijs 
gewonnen. De prijs, bestaande uit 

€ 1.000,- voor de winnaar plus € 1.000,- 
voor zijn/haar gemeente, wordt jaarlijks 

uitgereikt door de Arbeitsstelle Theologie 
der Friedenskirchen van de Universiteit 
Hamburg (D). De winnende preek werd 

geschreven in het kader van het 
onderzoeksproject eumen.net, waar ds. 
Post bij betrokken is. 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. Die 

geschiedenis heeft in de huidige tijd vol 
vluchtelingenproblematiek een nieuwe 

relevantie gekregen. De preek zal te 
horen zijn tijdens de kerkdienst in de DG 
Hamburg-Altona, op 8 november 2015 

om 10.00 uur. Aansluitend vindt de 
officiële prijsuitreiking plaats.
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21 mei, 11 juni en 2 juli  20.00 uur
DG Noordoostpolder: boekbespreking in 
nog drie avonden over ‘GOD?’ van de 
Franse schrijver, filosoof en godsdienstwe-
tenschapper Frédéric Lenoir. Met op 
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 

22 mei 13.00–17.00 uur en 19.30–22.00 uur 
DG Berlikum: ingebruikname Van Dam 
orgel na restauratie, en bezichtiging 
collectie Doperse Gezangenbundels. 
Opgave bij Tjeerd Lont: tjlont7@hetnet.nl 
|0518 461 835.
Locatie: dg kerk, Vermaningsstraat 3, 
Berlikum

t/m 23 mei tijdens winkelopeningstijden
VDG Haarlem: foto-expositie in De Gang: 
‘Jansje in Nepal’ van Lukas Göbel en Theo 
Captein. www.fotogaleriedegang.nl 
Locatie: dg kerk, Grote Houtstraat 43, 
Haarlem

31 mei 11.30 – 17.00 uur
DoReVP Amersfoort: ontmoetingsdag voor 
ouders en kinderen over bijbelverhalen. 
Kosten (incl. lunch) € 20 per gezin; € 10 per 
volwassene; € 5 per kind. Tot 4 jaar gratis 
(er is kinderopvang). Info en opgave: 
jonge.remonstranten@remonstranten.org
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, 
Amersfoort 

14 juni 2015
DG Feanwâlden: reünie i.v.m. de eerste 
steenlegging van het kerkgebouw op 15 
juni 1865 door ds. H. v. Calcar. Alle (oud)
leden, –belangstellenden, -predikanten, 
lekeprekers, en degenen die in ons 
kerkgebouw in het huwelijk zijn getreden, 
kunnen zich hiervoor opgeven: 
Reüniecommissie, p/a br. Kees Haremaker: 
kees@haremaker.nl | 0511 464 816 | 06 
5390 6756
Locatie: dg kerk, Zuiderweg 8, Veenwouden

Compostela, maar naar binnen, door een innerlijk landschap. 
“Door te gaan, leer je waarheen”, zegt Theodore Roethke. Dit 
geldt voor pelgrims die hun huis verlaten en op weg gaan 
naar een plaats met bijzondere betekenis. Hetzelfde geldt 
voor de innerlijke pelgrim. Innerlijk pelgrimeren doe je door 
te schrijven: al schrijvend open te staan voor wat zich 
aandient. Je leert te luisteren naar wat je hart je ingeeft en te 

letten op wegwijzers die belangrijk voor je zijn. Je reisdoel is geen ver weg 
gelegen plaats, maar je eigen hart: wat heeft het je te zeggen? Schrijfervaring is 
voor dit programma niet nodig. Het programma is reflectief en persoonlijk van 
aard, dus geen lezing of gespreksgroep. O.l.v. Sarine Zijderveld, schrijfdocent, 
coach en retraitebegeleider. Info: www.leeftocht.nl; opgave 0521 535100 | 
info@fredeshiem.nl; kosten: € 145,- voor een 1-pk en € 260,- voor een 2-pk. 
(volpension).
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk – De Bult

Oecumene – overig

Kerk in Actie:     
‘Kabinet legt met BBB-akkoord mensenrechten 
naast zich neer’
De VVD en de PvdA leggen de mensenrechten naast zich neer door het onlangs 
gesloten akkoord over bed, bad en brood voor ongedocumenteerden, aldus 
Kerk in Actie. De PKN diende een klacht in over onvoldoende opvang aan 
ongedocumenteerden bij de Raad van Europa, en laat nu weten het akkoord 
onrealistisch en inhumaan te vinden. Bovendien is het akkoord juridisch 
onhoudbaar. Er wordt in gesteld dat ongedocumenteerden onder voorwaarden 
op straat mogen worden gezet als zij niet meewerken aan terugkeer. Dit doet 
geen recht aan de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat 
deze mensen recht hebben op bed, bad en brood, ongeacht of ze meewerken 
aan terugkeer. 

VVP: studiedag vrijzinnig pastoraat 
18 mei 10.00 – 16.00 uur
Hoe bied je als predikant vrijzinnig pastoraat aan? Hoe ga je om met vragen die 
passen bij een veranderd geloofsbeeld? Sprekers: Carel ter Linden en Christiane 
Berkvens-Stevelinck, daarna interactieve workshop. Organisatie: VVP en het 
remonstrantse Arminius Instituut. Kosten incl. lunch € 20,-; 
info: www.vrijzinnig.nl/noordholland; opgave: ahfrolich@planet.nl
Locatie: De Kapel, ‘s-Gravelandseweg 144, Hilversum

PAX: Ambassadeursdag   
20 mei 16.00 – 21.15 uur
Jaarlijkse Ambassadeursdag van vredesorganisatie PAX. Met een programma vol 
inspirerende lezingen, praktische workshops en bijzondere ontmoetingen. 
Sprekers uit binnen- en buitenland vertellen vol passie over hun werk en gaan 
in gesprek over hoe je op je eigen manier kunt bijdragen aan vrede. De 
Vredesweek 2015 heeft als motto ‘Vrede verbindt’. Uiteraard komt dit thema op 
de Ambassadeursdag uitgebreid aan de orde. 
Info en opgave: http://ambassades.paxvoorvrede.nl/ambassadeursdag
Locatie: Meeting Plaza, Godebaldkwartier 20, Hoog Catharijne, Utrecht


