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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

Borgman benoemd aan seminarium
Het Doopsgezind Seminarium heeft Erik Borgman 
aangetrokken als visiting professor. Borgman zal de 
komende twee studiejaren invulling geven aan de door het 
Seminarium ingestelde wisselleerstoel Vrijzinnige 
Theologie. 
Borgman blijft daarnaast verbonden aan de Universiteit van 
Tilburg, waar hij werkzaam is als hoogleraar theologie.
Lees meer op www.seminarium.doopsgezind.nl

DG Haarlemmermeer: Iona-vesper
19 juni 19.30 – ca. 20.15 uur
Korte zomervesperviering met liederen van Iona in Nederlandse vertaling. Iona 
is één van de Hebridische eilanden aan de westkust van Schotland. Daar 
sprankelt een nieuwe vorm van spiritualiteit, met een open oog voor de natuur. 
De Iona-oecumene draagt verantwoordelijkheid en zorg voor een 
gelijkwaardige manier van samenleven van arm en rijk. Het zingen wordt 
afgewisseld door teksten, gedichten en meditatie.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

DG Almelo: orgel op zaterdag  
21 juni 14.00 – ca. 14.45 uur
Concert door sopraan Ina Bosscher en organist Erik Nijzink uit Hardenberg, die 
het Heilmann-Courtain-orgel bespeelt. 
Op het programma staan werken van Bach, Gounod, Haydn, Händel en 
Schubert. Gratis toegang; collecte aan de uitgang.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

DG Apeldoorn: bijbelvertalen
9 juli  20.00 – 22.00 uur

Zomeravondlezing met Pieter Oussoren en 
Theo van Willigenburg over de herziene 
Naardense Bijbel. Bij een Bijbel in Gewone Taal 
kun je je wel voorstellen wat de bedoeling is 
van het vertaalwerk en wat ongeveer het 
resultaat zal zijn: een bijbel die iedereen kan 
begrijpen. Is de tien jaar oude Naardense 

Bijbel het tegenovergestelde - een bijbel in zeer ongewone en vaak 
onbegrijpelijke taal? Nee, ook de Naardense Bijbel wil redelijk gewoon en 
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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

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

28 juni 16.00 uur
DG Amsterdam: Doperscafé met Willemijn 
Verloop (1970). Zij richtte War Child 
Nederland op, een ngo die zich toelegt op 
psychosociale hulp aan kinderen in 
oorlogssituaties. In 2010 nam ze afscheid 
als directielid. Twee jaar later richtte ze 
Social Enterprise NL op, een platform voor 
sociaal ondernemerschap. Wat beweegt 
Willemijn Verloop? Toegang gratis; 
info www.doperscafe.nl
Locatie: dg (Singel)kerk, Singel 452, 
Amsterdam

2 juli  20.00 uur
DG Noordoostpolder: laatste avond met 
boekbespreking van ‘GOD?’ van de Franse 
schrijver, filosoof en godsdienstweten- 
schapper Frédéric Lenoir. Met da. G. 
Meijer. Entree gratis.
Locatie: dg kerk, Smeden 2a, Emmeloord

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl 
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begrijpelijk zijn, maar blijft wel zo dicht mogelijk bij de eigenaardigheden van 
de grondtekst, zodat ook zonder kennis van Hebreeuws en Grieks te zien is ‘wat 
er eigenlijk staat’. Onlangs is een grondig herziene druk verschenen, die nog 
preciezer de grondtalen weergeeft. Dat levert tal van nieuwe inzichten op en 
een nog poëtischer taal. Over die inzichten en over de schoonheid van de 
bijbelse literatuur vertellen de vertaler en de eindredacteur. Toegang: vrijwillige 
bijdrage.
Locatie: dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

DG Dordrecht: geweldloos communiceren
13, 20 en 27 juli 19.30 uur
De DG Dordrecht organiseert een nieuwe training Geweldloos Communiceren. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Info: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl/gc

Harrisburg: workshop vrouwen
25 juli 15.30 – 17.00 uur
Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres faciliteert Margreet van der 
Werf-Stelling de workshop Women crossing borders…at the dinnertable 
(vrouwen over grenzen heen…tijdens de maaltijd). De workshop is gebaseerd 
op de Tafel van 4 voor Vrouwen, die de afgelopen vijf jaar in de DG Zwolle is 
gehouden. Kernwoorden zijn ontmoeten-verbinden-luisteren; de activiteit is 
laagdrempelig en bedoeld voor vrouwen die graag bruggen bouwen tussen 
vrouwen van verschillende achtergronden en leeftijden. Naderhand kan 
dezelfde activiteit worden georganiseerd door de deelnemende vrouwen, in 
hun lokale situatie. Info: margreet@vanderwerf-trainingen.nl | 06 112 53 205

Doopsgezinde Zending in 2016 (vooraankondiging)
9 april 2016
De jaarlijkse Zendingsworkshop en de Algemene Ledenvergadering van de 
Doopsgezinde Zending vinden plaats op 9 april 2016 in de kerk van de DG 
Bussum-Naarden. Het onderwerp voor de Zendingsworkshop wordt nader 
bekendgemaakt. Info en contact: Gerda Tenkink, 
Secretariaat Doopsgezinde Zending, info@doopsgezindezending.nl | 
06 - 128 10 245 | 033 - 433 30 85 | www.doopsgezindezending.nl

agenda

t/m 22 augustus 
VDG Haarlem: expositie BOLD in De Gang 
van fotograaf Carolien Sikkenk. Zij 
fotografeerde vrouwen die hun haar 
hebben verloren, meestal als gevolg van 
chemotherapie. Aan de expositie wordt 
een fotoboek gekoppeld dat alle 
ziekenhuizen in Nederland krijgen. 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

tot 1 september 
Volzin-schrijfwedstrijd 2015 met als thema 
‘Over de grens’, voor essays (max. 1600 
woorden) over grenzen, grenservaringen 
en grensoverschrijdingen in de samen- 
leving, 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

5 september 10.30 – 15.30 uur
Menno Koor Holland: eerste repetitiedag 
van het nieuwe seizoen, inclusief lunch en 
presentatie of mini-concertje. 
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 9, 
Heerenveen

t/m september
DoRe Hoorn: bijbelse tuin open - 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 zijn van 19.30 
tot 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) 

Jongerenuitwisseling MCC 

Zin in een jaar Canada of de Verenigde Staten? Het uitwisselingsprogramma 
van het Mennonite Central Committee (MCC) is bedoeld voor jongeren 

tussen de 18 en 30 jaar uit alle delen van de wereld. Zij kunnen een jaar lang 
als vrijwilliger in de VS of Canada komen werken en zo hun Engels 

verbeteren. Het doel van het programma is het promoten van vrede en 
verzoening en de versterking van de onderlinge (geloofs)band. Deelnemers 
wonen bij een familie en maken deel uit van de lokale kerkgemeenschap. 
Van hen wordt verwacht dat zij flexibel zijn, bruggen willen bouwen, en 

vriendschappen over grenzen heen willen sluiten.
Interesse? Stuur een e-mail in het Engels naar Lydia en Menno Plett: 

westeuroperep@mcc.org, dan krijg je een aanmeldingsformulier 
toegestuurd. Meer informatie is ook te vinden op www.mcc.org
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9 oktober 
AKC: oud-leiding reünie n.a.v. 95 jarig 
bestaan. Info: 
oudleidingreunie@akckampen.nl 

8 november 10.00 uur   
DG Hamburg-Altona: ds. Pieter Post 
spreekt zijn preek uit die de Menno Simons 
Preekprijs won. 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, mede n.a.v. het 
onderzoeksproject eumen.net. Aansluitend 
aan de dienst vindt de officiële 
prijsuitreiking plaats.

12-20 november
MasterPeace-Walk: 100 kilometer 
wandelen door Maasai-land in Kenia o.l.v. 
Ezekiel Ole Katato. Kosten € 1.850,-; info: 
www.masterpeace.nl/masterpeacewalk
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agendaOecumene – overig

Raad van Kerken: nieuwe leiding  
De Raad van Kerken in Nederland heeft een nieuw bestuur. 
Na acht jaar leiding te hebben gegeven aan het 
oecumenische werk zijn drs. Henk van Hout en prof. dr. 
Marius van Leeuwen statutair teruggetreden als voorzitter en 
vicevoorzitter van de Raad. Op woensdag 10 juni werden een 
nieuwe voorzitter en vice-voorzitter gekozen, te weten de 
Rooms-katholieke drs. Dirk Gudde uit Zeist (vz) en de quaker 
ir. Kees Nieuwerth (vice-vz). Gudde heeft een lange staat van 
dienst op oecumenisch terrein, o.m. als stafmedewerker voor 
pastoraat/opleidingen en oecumene bij het landelijk bureau 
van de RKK van 1995 tot 2003. De laatste jaren was hij 
voorzitter van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de 
Raad. Kees Nieuwerth heeft leiding gegeven aan diverse 
oecumenische werkgroepen en beraadgroepen, onder meer 
over gerechtigheid en duurzaamheid en over het conciliair 

proces. Hij is momenteel voorzitter van de taakgroep Pelgrimage van 
Gerechtigheid en Vrede. 
 
De Nieuwe Liefde: bootvluchtelingen
18 juni 20.00 uur
Het is dagelijks in het nieuws. Duizenden mensen wagen een levensgevaarlijke 
oversteek om te ontsnappen aan een oorlogsgebied, armoede of religieuze 
strijd. Het fenomeen doet zich wereldwijd voor. In Azië drijven ze soms wel 
wekenlang voor de kust van Thailand, Maleisië en Indonesië omdat ze nergens 
welkom zijn. In Europa komt de grootste groep in Lampedusa, Italië, aan land.
Wie is de bootvluchteling en wat zegt zijn verhaal over het mondiale politieke 
en economische krachtenveld? In De Nieuwe Liefde een uiteenzetting van de 
achtergronden van de migratie en huidige stand van zaken aan beide kusten 
van de Middellandse zee. Toegang: € 7,50 l € 5,- CJP, student, stadpaskorting; 
kaartverkoop: www.denieuweliefde.com/boot
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam

Deventer: Ecce Homo
20 juni t/m 12 juli
Tentoonstelling van videokunstenaars over kwetsbaarheid en het kwaad dat 
onschuldige mensen treft. De woorden ‘Ecce Homo’ (‘Zie de mens’) uit het 
lijdensverhaal van Jezus krijgt een eigentijdse en universele invulling. Niet met 
een vertoning van Jezus aan het joodse volk door de Romeinse bezetter Pontius 
Pilatus, die deze legendarische woorden zou hebben uitgesproken. Geen 
onschuldige jonge man met een doornenkroon en purperen mantel uit het 
verre verleden, maar mensen uit het heden in poëtische bewegende beelden. 
Kwetsbaarheid en verlatenheid blijken nooit ver weg te zijn, ook niet 
tegenwoordig. Waarom het kwaad onschuldige kwetsbare mensen treft, blijkt 
een oude én hedendaagse vraag te zijn van religie en kunst. 
Locatie: Grote of Lebuinuskerk, Grote kerkhof 42, Deventer

Nacht van de theologie
20 juni vanaf 20.00 uur
De jaarlijkse Nacht van de Theologie is 2011 in het leven geroepen om de rol 
van theologen in het publieke debat zichtbaar te maken. Gezichtsbepalende 

Actie voor 
Syrische vluchtelingen

Momenteel werken Doopsgezind 
WereldWerk en Zwitserse, Franse en 
Duitse zusterorganisaties samen met 
MCC om hulpgoederen voor Syrische 

vluchtelingen in het Midden-Oosten te 
krijgen. Inloophuis De Ruimte en de DG 

Almere hebben zich bij deze actie 
aangesloten. Op de website 

www.vluchtelingenquilt.nl staat alle 
informatie om zelf ‘comforters’ (zeer 
eenvoudige quilts) te maken. Aan de 

site is inmiddels een pagina toegevoegd 
over het samenstellen van hygiënekits 

en schoolkits. Hier kunt u zien hoe u zelf 
een tasje kunt maken volgens de 

MCC-specificaties en wat de gewenste 
inhoud ervan is. Naast de site is er een 
Facebook-pagina: ‘vluchtelingenquilt’ 
voor de meest recente gegevens over 

het maken van de quilts.
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theologen van verschillende kerkelijke signatuur en achtergrond gaan met 
elkaar in debat over actuele thema’s. Bezoekers aan de avond worden zo 
geïnspireerd om verbonden te blijven met de theologie. Dit jaar zal voor het 
eerst de Theoloog des Vaderlands verkozen worden voor de periode van één 
jaar. De bedoeling is dat hij of zij in dat jaar optreedt als ambassadeur van de 
(academische) theologie in Nederland. Ook wordt een publicatieprijs voor het 
beste theologische boek van het afgelopen jaar toegekend. Entree € 25, -, 
studenten € 17,50. Info: www.nachtvandetheologie.nl
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Kerk en Vrede: educatief pakket 
24 juni 13.30 – 16.00 uur
Kerk en Vrede presenteert een aantal lessen Vredeseducatie in de aanloop naar 
de Vredesweek 2015 (19-27 september). Prof. Dr. Ir. Joris Voorhoeve, Lector 
Internationale Vrede, Recht en Veiligheid aan de Haagse Hogeschool, is 
gastheer. In september 2013 werd de werkgroep vredeseducatie van Kerk en 
Vrede in het leven geroepen, vanuit de overtuiging dat vrede alleen een kans 
maakt vanuit een pacifistische traditie. Maar mensen moeten eerst leren wat 
vrede is en bereid zijn om vrede op te bouwen. Vrede is een groots doel, maar 
begint klein. Daarom het educatief pakket Vredeseducatie, met daarin 
aandacht voor: vrede als politieke en humane opdracht, de waarde van de 
democratie, goed met elkaar samen leven, zonder geweld conflicten oplossen, 
en opbouw van een mondiale samenleving. In de lessen komen o.m. aan de 
orde: Costa Rica, land zonder leger; Tibet, vreedzaam strijden; Zuid Afrika, 
verzoenen met de vijand; Nederland, tekens van vrede. In voorbereiding zijn: 
Israël/Palestina; Greenpeace; en Kindsoldaten. Tijdens de presentatie is er een 
debat met Joris Voorhoeve, Krista van Velzen (SP en PAX), Janneke Stegeman en 
Erno Eskens (Internationale School voor Wijsbegeerte) over een dilemma uit 
het educatiepakket, en zal een korte filmimpressie te zien zijn van gebruik van 
het educatiepakket op een basisschool. De presentatie vindt plaats in gebouw 
Slinger, hoofdingang, zaal 1.54 (1e verdieping). 
Info en aanmelding: 030 231 6666 | secretariaat@kerkenvrede.nl
Locatie: Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

Tsjerkepaad 2015: Kerk en Natuur   
27 juni – 19 september
Tsjerkepaad 2015 in Friesland heeft als thema Kerk en Natuur. De opening is op 
27 juni om 13.30 uur in de hervormde kerk in Langweer, de  sluiting op 
19 september in de RK kerk van Sint Nicolaasga. Er worden verschillende 
activiteiten en wandelingen georganiseerd. Met op 15 augustus een 
natuurtocht vanuit de Alexanderkerk in Rinsumageest, en aansluitend een 
powerpoint-presentatie van boswachter Jacob Bijlsma over ‘schepping en 
natuur’. Verder zijn er wandelingen (‘Jabiksrûntsjes’) op 11 juli (start om 10.00 
uur in Zwarte Haan), 22 augustus (vanuit Nijkleaster in Jorwert) en 5 september 
(vanuit de Sint Vituskerk in Stiens). Cultureel programma op 11 juli in de Grote 
Kerk van St. Jacobiparochie, met Hans de Jong die vertelt over zijn 
pelgrimstocht naar Santiago. Tot slot Orgelfietstour in samenwerking met 
Stichting Organum Frisicum op 25 juli met concerten in de kerken van Grou en 
Friens. Zie voor een volledig overzicht www.tsjerkepaad.nl

Personalia

Nieuwe leden
- DG Groningen: op 1e Pinksterdag, 
24 mei, werden op hun belijdenis 

gedoopt: Jasper Pondman, 
Ellie van Setten, Nynke Veenstra en 

Veerle Vroon. Annette Laver en 
Henk Wolters traden op hun 

belijdenis toe. 

Jaarboekje
De DG Eenrum-Mensingeweer heeft een 

nieuwe secretaris: 
zr. Anja Hekma Wierda-Wibbens, 

Ranum 1, 
9951 TA  Winsum (Gr), 

0595 441 339 | 
anja.hekmawierda@kpnmail.nl

19 juni 

Kerkennacht 2015

In het weekeinde van 19 en 20 juni 2015 
is het weer Kerkennacht in een groot 

aantal plaatsen in Nederland. 
Het grootste oecumenische event 

in ons land. Enkele honderden kerken en 
kapellen doen hun deuren open en laten 

zien wat ze in huis hebben. 
Dat kan variëren van stilte 

tot daverende muziek, van spel met 
kinderen tot meditatie, van presentatie 

van het gebouw en alle kunstschatten tot 
exposure van diaconale activiteit. 

www.kerkennacht.nl


