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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

Op de pedalen voor Pennsylvania  
Zo’n twintig jongeren fietsten tweede Pinksterdag de Elfstedentocht om geld in 

te zamelen voor hun 
reis naar het 
Doopsgezind 
Wereldcongres deze 
zomer. Het hele jaar 
staat bol van de 
acties om geld in te 
zamelen voor de 
groep van in totaal 
veertig jongeren. 
Voorafgaand aan het 
congres is er een 

Youth Summit; een bijeenkomst waar jongeren en jongvolwassenen van over 
de hele wereld elkaar ontmoeten, delen, leren en vieren. Op het programma 
staat o.m. een ontmoeting met de Amish. Naar verwachting zullen tussen 
negen– en elfduizend mensen deelnemen aan het Doopsgezind Wereldcongres 
(21-26 juli, Harrisburg, Pennsylvania, VS).

DG Zeist: peinzen over God   
2 juni 20.00 uur
Zomeravondlezing door dr. Stephan de Jong over zijn boek ‘U doet niets, want 
u bent God’. Een avond met theologische overpeinzingen en menselijke 

verhalen over God. Stephan de Jong is predikant in de 
Protestantse Kerk in Bussum en doceerde aan een 
theologische opleiding in Chili. In 1992 is hij aan de VU 
gepromoveerd op een proefschrift over de totstandkoming 
van een bijbelverhaal. Hij schrijft boeken en verhalen en is 

daarnaast beeldend kunstenaar. Toegang: € 5,- incl. koffie/thee.
Locatie: dg kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist

FDG Ameland: kleine pelgrimstocht
6 juni 14.00 - 16.00 uur
Bent u op zoek naar zingeving, diepgang en duiding? Durft u zich af te vragen 
wat het betekent om christen te zijn? Houdt u van wandelen? Dan is deze 
kleine pelgrimstocht op Ameland iets voor u. De deelname is gratis; 
info: www.cursusopameland.nl/pelgrimstocht-op-ameland
Locatie (startpunt): dg kerk, Vermaningspad 1, Nes

mei Nº 11 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: gratis lunchlezing. Info: 
www.doopsgezindwalcheren.wordpress.com 
Locatie: dg kerk, Lange Noordstraat 62, 
Middelburg

3 t/m 7 juni 
Duitse Evangelische Kirchentag in Stuttgart; 
thema: ‘Damit wir klug werden’, ofwel: 
‘Dat wijsheid ons hart vervult’ (Ps 90 NBV). 
Ook voor Nederlandse deelnemers kan de 
Kirchentag enorm inspirerend zijn. 
Info: www.kirchentag.de

4 juni 18.00 uur maaltijd, ca. 19.00 uur 
inleiding
DG Krommenie: bijeenkomst rond het 
thema ‘economie’, aan de hand van het 
spraakmakende boek van de Franse 
econoom Thomas Piketty: ‘Kapitaal in de 
21ste Eeuw’. Daarin wordt beschreven hoe 
de rijken rijker worden en de armen armer. 
Om 18.00 uur warme maaltijd, aansluitend 
inleiding door Pieter Hartevelt. 
Opgave: rjkuijpers@hotmail.com
Locatie: Fam. Kuijpers, J.H. Dunantstraat 7, 
Krommenie

5 juni 15.00 uur – 7 juni ca. 19.30 uur 
Het Menno Koor Holland sluit het seizoen 
af met een feestelijk weekend op 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl 
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VDG Haarlem: expositie BOLD    
6 juni - 22 augustus 

In Fotogalerie De Gang is vanaf 6 juni 
de expositie BOLD van fotograaf 
Carolien Sikkenk te zien. Zij 
fotografeerde vrouwen die hun haar 
hebben verloren, meestal als gevolg 
van chemotherapie. De overige 
vrouwen hebben de auto-immuunziek-
te alopecia, waardoor het haar kan 
uitvallen en vaak niet meer terugkeert. 
Voor de meeste vrouwen is het 

haarverlies bijzonder ingrijpend en het kan worden ervaren als het verlies van 
een deel van hun vrouwelijkheid. Met deze fotoserie wil Carolien een ander 
beeld scheppen. Als het haar wegvalt wordt een andere schoonheid zichtbaar; 
van gezichten die zonder haar-omlijsting zowel kracht als vrouwelijkheid 
uitstralen - ‘bold’, niet alleen ‘bald’. Aan deze foto-expositie zal een fotoboek 
worden gekoppeld dat aan alle ziekenhuizen in Nederland zal worden 
aangeboden. Dit fotoboek zal ook bij De Wereld van Jansje te koop zijn. De 
expositie is gedurende winkelopeningstijden geopend; toegang gratis, info: 
www.fotogaleriedegang.nl
Locatie: De Gang, naast dg kerk, Grote Houtstraat 43, Haarlem

DG Aalsmeer: samen eten en duurzaamheidsmarkt
18 juni 18.00 uur
Streekmaaltijd – samen eten op het kerkplein – met een informatiemarkt voor 
handige groene tips. Iedereen is welkom! U betaalt wat u het waard vond. 
Aanmelden: zininn@dgaalsmeer.nl
Locatie: (bij de) dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

DG Amsterdam: Willemijn Verloop   
28 juni 16.00 uur 
Doperscafé met Willemijn Verloop (1970). Tijdens de 
oorlog in Bosnië in 1994 ontmoette zij een Engelse 
hoogleraar die muziektherapie aan kinderen gaf in de 
schuilkelders van Sarajevo. Kort daarna richtte ze War 
Child Nederland op, een ngo die zich toelegt op 
psychosociale hulp aan kinderen in oorlogssituaties. 

Met grote toewijding en met de hulp van beroemde artiesten als Bono en 
Marco Borsato wist ze van War Child binnen enkele jaren een van de bekendste 
hulporganisaties van Nederland te maken, die weerklank vond over de hele 
wereld. Inmiddels heeft War Child honderdduizenden kinderen in conflictgebie-
den uitzicht gegeven op een beter leven. In 2010 nam ze afscheid als 
directielid. Twee jaar later richtte Verloop Social Enterprise NL op: een platform 
voor sociaal ondernemerschap. Met mede-initatiefnemer Mark Hillen schreef 
ze het veelbesproken boek ‘Verbeter de wereld, begin een bedrijf’. Zo probeert 
ze nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Maar 
waarom doet ze zelf wat ze doet? Wat beweegt Willemijn Verloop? Toegang 
gratis; info www.doperscafe.nl
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, Amsterdam

agenda

Fredeshiem. Vrijdagmiddag ontvangst, 
zaterdag normale repetitiedag (aanvang 
10.30 u) Op zondag om 16.00 uur concert in 
de grote zaal van Fredeshiem, aansluitend 
diner. In juli en augustus geen repetities. 
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 
2, Steenwijk-de Bult

6 juni 10.00 uur
Ontmoetingsdag voor vertegenwoordigers 
van vredesorganisaties, georganiseerd 
door Kerk en Vrede en dg WereldWerk. 
Aan de hand van Jan Rotmans’ boek 
‘Verandering van een tijdperk’ wordt 
nagedacht over het werken aan vrede en 
worden initiatieven uitgewisseld. Info en 
aanmelding: secretariaat@kerkenvrede.nl 
Locatie: Emma-vredescentrum, 
Cremerstraat 245, Utrecht

6 juni 10.00 – 15.30 uur 
Kerk in Actie: landelijke inspiratiedag ‘Kerk, 
Kinderen en Armoede’. Eén op de negen 
kinderen in Nederland groeit op in 
armoede. Kinderen in armoede worden 
vaker gepest op school en ervaren vaak 
stress vanwege ruzies thuis over geld of 
vanwege angst uit huis gezet te worden. 
Daarom organiseert Kerk in Actie deze 
landelijke dag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’ 
met informatie, workshops, goede 
voorbeelden en nieuwe ideeën. 
Info: www.kerkinactie.nl/agenda/
inspiratiedag-kerk-kinderen-en-armoede; 
entree: € 10,- incl. lunch.
Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, 
Houten (naast NS-station)

6 juni 14.00 uur                    
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Geert Baan uit Rijssen. 
Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

11 juni en 2 juli 20.00 uur
DG Noordoostpolder: boekbespreking in 
nog twee avonden over ‘GOD?’ van de 
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Franse schrijver, filosoof en 
godsdienstwetenschapper Frédéric Lenoir. 
Met op 11 juni drs. R. van Warven, 
theoloog en cultuurfilosoof, en 2 juli da. 
G. Meijer. Entree gratis.
Locatie: dg kerk, Smeden 2a, Emmeloord 

12 juni 10.00 – 17.00 uur
Oikos: studiedag over duurzaamheid, 
georganiseerd door het nieuwe Netwerk 
Theologie en Duurzaamheid, bedoeld voor 
predikanten, pastores, pastoraal werkers, 
kerkelijk werkers en andere 
geïnteresseerden. Sprekers o.m. Bert 
Altena en Erik Borgman; m.m.v. Martine 
Vonk. In de middag workshops. Info en 
opgave: www.stichtingoikos.nl/geschenk 
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede, Oude 
Kerkweg 100, Ede

12 juni 17.00 uur – 13 juni 16.00 uur 
Leeftocht: Innerlijk Pelgrimeren - 
Schrijvend op weg gaan en thuiskomen. 
Schrijfervaring niet nodig. Het programma 
is reflectief en persoonlijk van aard, o.l.v. 
Sarine Zijderveld, schrijfdocent, coach en 
retraitebegeleider. Info: www.leeftocht.nl; 
opgave 0521 535100 | info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 
2, Steenwijk – De Bult 

14 juni 10.00 uur
DG Feanwâlden (Veenwouden): 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
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RKK: spiritueel leiders     
wekelijks vanaf dinsdag 2 juni, 16.10 uur, NPO 2
Zevendelige reportagereeks over inspirerende figuren binnen de RKK en de 
relevantie van moderne spiritualiteit. Spiritualiteit kan betekenis hebben voor 
zeer uiteenlopende terreinen van het dagelijks leven: van economie tot 
ecologie, van leidinggeven tot genezing, van geloofsoverdracht tot aan de 
wereld van geestelijk gehandicapten. De serie laat zien dat spiritualiteit een 
brug kan slaan tussen intellectuelen en geloofsgemeenschap, tussen instituut 
en basis, tussen kerk en wereld. Met op 2 juni Laurence Freeman en christelijke 
meditatie; 9 juni Jean Vanier en de Ark-gemeenschap; 16 juni Nicky Gumbel en 
de Alpha-cursus; 23 juni Anselm Grün en bezielend leidinggeven; 30 juni 
Simone Pacot en de spiritualiteit van de innerlijke genezing; 7 juli Marcelo 
Barros en ecospiritualiteit; 14 juli Luigino Bruni en gemeenschapseconomie. 

PAX: Peace of Minds Academy
aanmelden tot 7 juni
Wil je meer uit jezelf halen en je netwerk vergroten? Schrijf je dan in voor de 
Peace of Minds Academy voor studenten van PAX (28 augustus - 10 december). 
Vier maanden lang werk je met diverse professionals en zet je je talent in voor 
vrede om zo een changemaker te worden - van het bedenken van een 
campagne tot een app, van straattheater tot lobbystrategie. Doe mee en bijt je 
met medestudenten vast in vraagstukken als wapenhandel, conflict-mineralen 
en de positie van jonge vrouwen in conflictsituaties. Je leert interdisciplinair 
werken, daarnaast ontwikkel je je leiderschapskwaliteiten en leer je de 
methodiek van design thinking en verschillende soorten communicatiestrate-
gieën. Het programma begint met een weekend van 28-30 augustus en eindigt 
op 10 december. Met je groep verdiep je je eerst in een concrete case study op 
het gebied van conflict en vrede en de rol hierin van Nederlandse bedrijven, 
consumenten en de politiek. Stap voor stap werk je toe naar de ontwikkeling 
van een strategie om bedrijven meer maatschappelijk verantwoord te laten 
ondernemen. Wordt het initiatief gekozen, dan krijg je een startbudget om het 
idee ook echt ten uitvoer te brengen. Geïnteresseerd? 
Kijk op www.peaceofminds.nl en schrijf je uiterlijk 7 juni in. Uiterlijk 22 juni krijg 
je bericht of je geselecteerd bent. Er kunnen maximaal 30 mensen meedoen.

Leeftocht: tegenbeweging in kunst  
19 juni 17.00 uur – 21 juni 16.00 uur  
Leeftocht-weekend over de tegenbeweging in de avant-garde kunst, met John 
van Schaik. Wanneer in het midden van de 19e eeuw het materialisme en 
positivisme het dominante wereldbeeld worden, ontstaat daar tegelijk enorm 
veel protest tegen. De teloorgang van religie, spiritualiteit en esoterie wordt 
door velen als een gemis ervaren. Er ontstaan talloze nieuwe esoterische 
bewegingen die een andere taal zoeken waarin ruimte is voor het onzegbare en 
het mysterie. Die nieuwe taal wordt onder meer zichtbaar in de kunstvernieu-
wingen rond 1900. Zo zijn de vrijmetselarij, de theosofie, de neo-gnostische 
bewegingen en de antroposofie van grote invloed geweest op kunstenaars als 
Richard Wagner (1813–1883) en Eric Satie (1866-1925) in de muziek, Isadora 
Duncan (1877–1927) in de dans, Hendrik Petrus Berlage (1856–1934) en Rudolf 
Steiner (1861-1925) in de bouwkunst, en Piet Mondriaan (1872–1944) en 
Walles Kandinsky (1866–1944) in de beeldende kunst. Kosten: € 225,- voor een 
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14 juni 10.00 uur
DG Surhuisterveen: hagepreek op het 
Witveen, waar ooit de vermaning van 
Witveen heeft gestaan. Thema: Heb het 
LEF eens!, leiding da. W.Tiemersma-
Veenstra. Bij slecht weer wordt uitgeweken 
naar de kerk in Surhuisterveen aan de 
Gedempte Vaart.
Locatie: Witveen, Fermanje Pôle, vanuit 
Rottevalle richting De Leyen

Aanvragen tot 15 juni
Het Fonds DG Zuid Limburg heeft voor 
2015 € 11.000 beschikbaar voor 
ondersteuning van kleine, korte projecten 
in de broederschap. Aanvragen voor een 
gift kunnen tot 15 juni gedaan worden bij 
het bureau van de ADS.

19-21 juni 
Kerkennacht-weekend waarin op talloze 
plaatsen de kerkdeur openstaat en korte, 
uiteenlopende programma’s worden 
gepresenteerd. Info: www.kerkennacht.nl

20 juni 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Erik Nijzink uit 
Hardenberg, m.m.v. sopraan Ina Bosscher. 
Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

tot 1 september 
Volzin-schrijfwedstrijd 2015 met als thema 
‘Over de grens’, voor essays (max. 1600 
woorden) over grenzen, grenservaringen 
en grensoverschrijdingen in de 
samenleving, in het religieuze en spirituele 
domein, en/of in het persoonlijk leven. 
Inzenders dingen mee naar de Volzin-
opinieprijs 2015. De uitslag wordt 
bekendgemaakt in Volzin van 8 januari 
2016. Inzenden kan tot en met 
1 september. 
Info:  www.volzin.nu/actueel/item/420592-
schrijfwedstrijd-over-de-grens

(vooraankondiging)

Canada: doopsgezinde vredesconferentie 
9-12 juni 2016 / bijdragen insturen vóór 1 december 2015

Het Conrad Grebel University College in Canada organiseert in de zomer van 
2016 een grote conferentie en festival over vrede vanuit doopsgezind 

perspectief. De conferentie is bedoeld voor academici, praktijkgerichte 
werkers, artiesten, kerkelijk werkers, studenten en vredesactivisten. Zij gaan 

met elkaar in gesprek over doopsgezind vredeswerk wereldwijd, en 
reflecteren op de successen, mislukkingen en uitdagingen, in heden en 

verleden. De bedoeling van de conferentie is om gezamenlijke tradities en 
hedendaagse vredespraktijken in kaart te brengen en van elkaar te leren, en 

om vredesidealen ook via de kunsten tot expressie te brengen. 

De organisatoren doen hierbij een internationale oproep om inhoudelijke 
voorstellen in te sturen. Thema’s daarvan kunnen zijn: heling en gerechtigheid, 

gewetensbezwaren, vrouwenrechten, bijbelse/theologische gezichtspunten, 
het machtsvraagstuk, geweldloos activisme, grassroot-vredesinitiatieven, 

interreligieuze en interetnische dialoog, zorg voor de schepping, vredesonder-
wijs, huiselijk en seksueel geweld, historisch onderzoek naar het vredesgetui-

genis, vrede in de kunsten, gemeenschapsopbouw, conflictgevoelige 
economische ontwikkeling, etc. etc. Deze lijst is niet volledig; ook andere 

onderwerpen zijn welkom zolang ze beschreven worden vanuit een 
doopsgezind vredesperspectief. 

De bijdragen kunnen bestaan uit:
- Individuele schriftelijke presentaties van ca. 20 minuten, bedoeld voor een 

thematische sessie;
- Panel-presentaties, bestaande uit 3 tot 4 papers;

- Artistieke bijdragen, zowel op het gebied van de beeldende kunsten en de 
podiumkunsten als de literatuur;

- Workshops van ca. 1,5 uur: informele en interactieve sessies bedoeld om te 
netwerken, brainstormen, van gedachten te wisselen of een bepaald 

onderwerp nader te bestuderen. 

Inzenden gaat als volgt. Beschrijf in het kort (ca. 250 woorden) de aard en 
inhoud van de bijdrage. Stuur deze beschrijving, samen met een kort CV, in 

Word of PDF naar: gmpgrebel@uwaterloo.ca.
Stuur uw e-mail liefst vóór 1 oktober, maar uiterlijk 1 december 2015.

De voertaal van de conferentie en het festival is Engels.
Aangeraden wordt bij de eigen kerkgemeenschap om financiële 

ondersteuning te vragen. 
Voor vragen kunt u terecht bij dr. Marlene Epp, mgepp@uwaterloo.ca, 

of dr. Reina Neufeldt, reina.neufeldt@uwaterloo.ca

Het Conrad Grebel University College is gelegen op ca. een uur van de grootste 
luchthaven van Canada: Toronto Pearson International, en is te bereiken met 

de auto, per trein of per bus. Er is beperkt logies mogelijk in het College en op 
de campus van de University of Waterloo. 

Nadere informatie verschijnt op een later tijdstip op: 
https://uwaterloo.ca/grebel/global-mennonite-peacebuilding-conference


