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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

Studiedag jaarthema 
8 september 10.00 – 15.30 uur
Het Doopsgezind Seminarium en ADS-Gemeenteopbouw organiseren een 
studiedag over het jaarthema 2015-2016 Geroepen om te leven. Deze dag is 
bestemd voor predikanten, voorgangers, pastoraal werkers, studenten en 
geïnteresseerde gemeenteleden. Geroepen om te leven is onderdeel van het 
thema Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede dat is aangedragen door de 
Wereldraad van Kerken. De studiedag begint met een toelichting op de 
pelgrimage. Vervolgens wordt besproken hoe de pelgrimage onszelf en onze 
gemeente kan inspireren om op een nieuwe manier verder te gaan. Uitgediept 
wordt hoe de mens als ‘evenbeeld van God’ geroepen is om te leven volgens 
bijbelse teksten. Docenten zijn Christiane Karrer-Grube, Iris Speckmann en 
Alfred R. van Wijk. Kosten: € 5,- (incl. lunch), ter plaatse te voldoen. Aanmelden 
bij het secretariaat van de ADS: ads@doopsgezind.nl | 020 623 09 14. 
Locatie: Bureau ADS, Singel 454, Amsterdam

VDG Haarlem: Verborgen Plekken   
7 september t/m 15 oktober tijdens winkelopeningstijden

Expositie in fotogalerie De Gang: ‘Verborgen plekken’ van 
fotograaf Fréderique van Rijn. Zij dwaalde langs doopsgezind 
erfgoed in Haarlem op zoek naar verborgen plekken. Door 
kerk, kamers en tuinen van zo dichtbij mogelijk te bekijken en 
het verhaal er achter te ontdekken heeft Fréderique geproefd 
aan een bijzondere geschiedenis. Die heeft ze vastgelegd 
door alleen gebruik te maken van daglicht, zodat de lichtval 
en de afwisseling van licht en donker een belangrijke 

sfeerbepalende rol spelen. Toegang gratis; info www.fotogaleriedegang.nl.
Locatie: dg kerk, Grote Houtstraat 43, Haarlem.

DG Alkmaar: comforter voor Syrische vluchtelingen  
12 september
Leden van de DG Alkmaar hebben na de oproep van WereldWerk met veel 

enthousiasme gewerkt aan een comforter (quilt) 
voor Syrische vluchtelingen. Tijdens de Open 
Monumentendag met als thema Kunst en Ambacht, 
worden bezoekers uitgenodigd een draadje mee te 
knopen of een steekje toe te voegen aan de 
comforter. 

Locatie: dg kerk, Koningsweg 12, Alkmaar
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agenda 

9 september 14.15 – ca. 17.30 uur 
Raad van Kerken: afscheidsbijeenkomst 
van aftredend voorzitter Henk van Hout en 
vicevoorzitter Marius van Leeuwen. 
Thema: De oecumenische Christuscode. 
M.m.v. ds. Jannie Nijwening, ds. Arjen 
Plaisier, Désanne van Brederode en Nico 
Schrijver. Opgave bij rvk@raadvankerken.nl.
Locatie: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2, 
Amersfoort

12 september 10.00 - 17.00 uur
DG Surhuisterveen: kerk open i.h.k.v. 
Tsjerkepaad 2015 en Open Monumenten-
dag. Met twee exposities: foto’s en 
interviews met gemeenteleden, en quilts 
en het maken van quilts. 
Locatie: dg kerk, Gedempte Vaart 25, 
Surhuisterveen 

12 september, 13.30 tot 17.00 uur       
DG Rottevalle-Witveen: expositie i.h.k.v. 
Tsjerkepaad 2015 van kalligrafieën, 
tekeningen en gedichten van de Perzische 
kunstenaar Golbang Khorasani. 
Locatie: dg kerk, Haven 20, Rottevalle-
Witveen

13 september 10.00  - ca. 13.00 uur 
DG Apeldoorn: gezamenlijke startzondag 
met de Regentessekerk, thema: Vruchten 
van de Geest. Dienst om 10u in de 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl 
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DG Hilversum: Lisette Thooft   
14 september 20.00 uur

Kapel-lezing door Lisette Thooft: ‘Kom uit je hoofd’. Lisette 
Thooft is schrijfster, spreekster en coach. Zij stelt dat er meer 
balans in het leven zou mogen komen door hart en hoofd in 
evenwicht te brengen. De meeste mensen komen in de loop 
van hun jeugd ‘in hun hoofd’ terecht. Is het niet door trauma’s, 
dan wel door scholing: we zijn voortdurend bezig met denken. 
Intussen staat ons gevoel in de kou. Hoe meer je je bewust 

wordt van je lijf, hoe meer je de harmonie tussen denken en voelen kunt 
herstellen.
Locatie: De Kapel, ’s Gravelandseweg 144, Hilversum

DG Wieringen: mediteren en bijbelcursus
- introductie mediteren 
15 sept, 29 sept, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec, 22 dec; 10.30 - 11.00 uur
De groep wordt begeleid door iemand die al jaren mediteert. De introductie 
gaat in op de praktijk, het nut en het effect van meditatie, en op de barrières. 
Evt. persoonlijke gedachten en gevoelens kunnen besproken worden met de 
cursusleiding, in persoonlijk contact. 
- bijbelcursus: De Bijbel is een Ui 
15 sept, 13 okt, 10 nov, 8 dec, 12 jan, 16 feb, 15 maart en 12 april; 19.30 - 21.00 uur
De bijbel is door mondelinge en schriftelijke overlevering gegroeid in een 
proces van duizenden jaren. Mythen, legendes, historie en dialogen met 
andere culturen hadden allemaal invloed. Hoe verhouden wij ons tot dit 
godsdienstig-culturele fenomeen dat van grote invloed is op onze kijk op de 
wereld van vandaag? Inleider ds. Tjalling Kindt. 
Opgave voor beide series: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075 61 51 241 | 06 22 45 65 38
Locatie: consistorie dg kerk, Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef

DG Haarlemmermeer: flexibel geloven
17 september en 1 oktober 14.00 - 16.00 uur
Twee bijeenkomsten aan de hand van het boek Flexibel geloven, zingeving 
voorbij de grenzen van religies, waarin ervaringsdeskundigen vertellen over 
hoe ze in de loop van hun leven tot een andere religie werden bekeerd, of 
verschillende religieuze tradities met elkaar combineren. Nederland is in 
levensbeschouwelijk opzicht onoverzichtelijker en multi-religieuzer geworden. 
Dit boek toont ons iets van de menselijke weg naar God. O.l.v. voorgangster 
Hedi Hegeman; deelname gratis.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

Startweekend: LEEF!   
18-20 september

Startweekend voor iedereen van 16-30 in en rond de 
doopsgezinde wereld. Met feest en stilte, muziek en 
theater, spel en ontmoeting. Kosten € 40,- p.p.; opgave 
uitsluitend door te mailen naar Joke van der Heide: 
joke.vanderheide@ads.nl. Er zijn 50 slaapplaatsen dus geef 

je snel op! Na opgave volgt meer info over wat je moet meenemen en de route.
Locatie: Samen Eén, Bovenwiede, Giethoorn

agenda

Regentessekerk, aansluitend lunch in de 
doopsgezinde kerk (kleine bijdrage); apart 
kinderprogramma. 
Locatie: Regentessekerk, Regentesselaan 
14b, en dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

13 september 14.00 – 16.30 uur 
DG Harlingen: lezing door dr. Pieter Post 
over het doopsgezinde kerklied door de 
eeuwen heen, afgewisseld met zingen. 
Muzikale begeleiding door organist Gerrit 
Jan Elsinga uit Harlingen. Toegang gratis.
Locatie: dg kerk, Zoutsloot 50, Harlingen 

15 september 19.45 uur 
DG Beemster-Oosthuizen: film Desert 
Flower, over het leven van Waris Dirie, een 
nomadenmeisje uit Somalië dat een 
wereldberoemd model wordt. Waris richt 
zich daarna op de strijd tegen 
vrouwenbesnijdenis. Toegang € 6,50.
Locatie: dg kerk, Middenweg 86, 
Middenbeemster 

19 september 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Mira Cieślak uit 
Weimar (D). Toegang vrij; collecte na 
afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

t/m 19 september
Tsjerkepaad 2015: Kerk en Natuur. Met 
verschillende activiteiten en wandelingen. 
Zie www.tsjerkepaad.nl

20 september v/a 13.00 uur
Walk of Peace in het kader van de 
oecumenische Pelgrimage van Gerechtig-
heid en Vrede: vredeswandeling door de 
‘stad van recht en vrede’ Den Haag. De 
wandeling is 6 km lang en gaat van station 
Hollands Spoor tot aan het Vredespaleis. 
Starten op eigen gelegenheid tussen 13.00 
- 15.00 uur; kosten € 5, incl. picknick en 
magazine, kinderen tot 12 jaar gratis. 
Info en opgave: www.walkofpeace.net 
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Locatie: Den Haag, startpunt station 
Hollands Spoor, eindpunt Vredespaleis 

20 september 
DG Holwerd Blija Ternaard: officiële 
opening labyrint in de tuin achter de 
Vermaning. De bezoeker wordt gevraagd 
de stilte en de omgeving te respecteren en 
het labyrint en de tuin in alle rust te 
betreden en te verlaten. Toegang vrij.
Locatie: achter dg kerk, Stationsweg 3, 
Holwerd 

21 sept., 20 okt., 24 nov., 22 dec., 26 jan., 
13 febr., 22 mrt, 26 april; 19.30 – 21.00 uur 
DG Wieringen: oecumenische levensbe-
schouwelijke kring rond gedichten en 
dichters, die maandelijks op dinsdagavond 
bij elkaar komt o.l.v. ds. Tjalling Kindt. Er is 
ruimte voor nieuwe deelnemers. 
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 075 
6151 241 | 06 2245 6538.
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 7, 
Hippolytushoef

24 september 19.30 uur 
DG Dordrecht: thema-avond over 
‘ongedocumenteerden’: vluchtelingen 
zonder papieren. Met een indringende 
speelfilm en nabespreking met deskundige 
Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk. 
Toegang € 5,-.
Locatie: remonstrantse kerk, Cornelis de 
Wittstraat 28, Dordrecht 

25 september 13.30 – ca. 17.30 uur
Raad van Kerken: inspiratiemiddag over de 
Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, 
bedoeld voor mensen die actief zijn in een 
lokale raad van kerken, gemeente of 
parochie. Het thema is ‘Als pelgrim op pad’, 
de werkgroepen gaan in op buitenliturgie, 
klimaatverandering, gerechtigheid en 
vrede. M.m.v. ds. Iris Speckmann, Kees 
Nieuwerth en Klaas van der Kamp. 
Opgeven via rvk@raadvankerken.nl.
Locatie: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2, 
Amersfoort 
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DG Apeldoorn: geweldloze strategieën
20 september 19.30 - 21.30 uur
Inspiratiebijeenkomst i.s.m. met de Oecumenische Basisgemeente en de 
Regentessekerk, thema: Geweldloze strategieën in tijden van terreur. Wat kan 
geweldloosheid anno 2015 brengen als antwoord op gewelddadige terreur? De 
antwoorden zijn lastig en meerduidig. Met drie gastsprekers: Harcourt 
Klinefelter, oud-medewerker van Martin Luther King; Abel Hertzberger van De 
Expeditie, centrum voor geweldloze weerbaarheid; en Maarten van der Werf 
van Christian Peacemaker Teams. Vrijwillige bijdrage. Info: Kees Posthumus, 
055 5221 226 | kees.posthumus@planet.nl
Locatie: dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

DoRe Hoorn: kerk van de toekomst  
23 september 20.00 uur

Foreestenhuisavond i.s.m. VVP Noord-Holland met een 
lezing door de ‘digitale’ dominee Fred Omvlee: ‘Wie leidt 
ons naar de kerk van de toekomst?’ De kerk is niet meer 
weg te denken van het internet. Fred Omvlee is 
voorloper op dit gebied. Hij richtte ruim een jaar geleden 
mijnkerk.nl op, waar wordt geblogd, online gebedsvragen 
worden gesteld en al meer dan tweeduizend kaarsjes zijn 

aangestoken. Fred Omvlee zal in zijn lezing in gaan op de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de digitale kerk voor de toekomst. Omvlee is de eerste 
internetdominee van Nederland en predikant bij Defensie. Vrijwillige bijdrage.
Locatie: dg kerk, Grote Oost 43, Hoorn

DoReVP Gouda: Vrede en Gerechtigheid
23 september 20.00 uur
Oecumenische ontmoetingsavond tijdens de Vredesweek over de pelgrimage 
voor Vrede en Gerechtigheid, met prof. Fernando Enns.  Enns is lid van het 
Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, dat tot de pelgrimage heeft 
opgeroepen. Hij richt zich op de ontwikkeling van just peace: vrede kan alleen 
worden bereikt als situaties van onrecht aandacht krijgen. Daarbij wordt ook de 
theorie van de ‘rechtvaardige oorlog’ tegen het licht gehouden. De lezing wordt 
gehouden in het Engels; vrijwillige bijdrage. Zie www.federatiegouda.nl
Locatie: De Brug, Willem de Zwijgersingel 1, Gouda

VCG Zoetermeer: serie-activiteiten
- meditatie 
(6/9), 4/10, 1/11, 6/12, 3/1, 7/2, 6/3, 3/4, 1/5 en 5/6 om 19.30 uur. Een uur 
meditatie voor beginners en gevorderden. Boeddhistische meditatie en 
christelijke levensbeschouwing bieden velen een manier om vanuit 
betrokkenheid helder in de wereld te staan. Met muziek. Vrijwillige bijdrage.
- gesprekskring actualiteit: De krant op tafel
21/9, 19/10, 16/11, 21/12, 18/1, 15/2, 21/3, 18/4 en 16/5 om 15.00 uur. De 
deelnemers wordt verzocht zelf iets mee te nemen: een stuk uit de krant, een 
boek dat ze hebben gelezen of een persoonlijk verhaal. Daarna bespreking o.l.v. 
ds. Karl van Klaveren.
- leeskring Thomasevangelie
5/10, 2/11, 30/11 en 14/12 om 15.00 uur en 20.00 uur naar keuze
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26 en 27 september
DGs Rotterdam en Dordrecht: 
gemeenteweekend over het nieuwe 
jaarthema Geroepen om te leven, mede 
n.a.v. de Pelgrimage van Gerechtigheid en 
Vrede waartoe de Wereldraad van Kerken 
heeft opgeroepen.
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, 
Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult

27 september 19.30 uur 
DG Joure: concert door het kwartettekoar 
‘As in mosk yn it sân’, over, en met teksten 
van Fedde Schurer.
Locatie: dg kerk, Midstraat 70, Joure 

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) 

3 en 17 oktober en 7 november 
10.00 – 12.00 uur 
DoRe Nijmegen: drie zaterdagochtenden 
over ‘Vrijzinnigheid: Wat is dat?’ De eerste 
twee ochtenden aandacht voor de 
doopsgezinden en remonstranten. Leiding: 
ds. Els de Clercq en ds. Sigrid Coenradie. 
Opgave: elsdeclercq@hetnet.nl; vrijwillige 
bijdrage.
Locatie: doopsgezinde-remonstrantse kerk, 
Prof. Regoutstraat 23, Nijmegen

3 okt, 21 nov, 30 jan, 12 maart en 21 mei; 
10.00 – 15.30 uur
DG Heerenveen: bijbelschool o.l.v. ds. 
Johannes van der Meer en ds. Henk Klein 
Nagelvoort. Met op 3 oktober ‘Alle 

De gnostiek was een invloedrijke beweging in de vroege kerk. In de tweede 
eeuw kwam ze onder kritiek te staan van orthodoxe kerkleiders. Veel 
handschriften werden vernietigd. In 1945 werd een aantal daarvan 
teruggevonden bij Nag Hammadi. In deze leeskring aandacht voor de oudste 
tekst die hervonden werd: het Thomasevangelie. Aanmelden niet nodig; 
kosten: € 7,50 per keer niet-leden, € 5,- leden. 
Info: Nico van Walsum, 079 352 35 08 | n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

Leeftocht: Anne Zernike
9 oktober 17.00 uur t/m 10 oktober 16.00 uur
Na afloop van het toneelstuk ‘Anne Zernike - een vrouw in het wondere ambt’, 
geschreven en gespeeld door ds. Korneel Roosma, bleken er bij veel bezoekers 
vragen te leven over de inhoud en de strekking ervan. Veel uitspraken en 
denkbeelden van Anne Zernike blijken nog niet aan kracht te hebben ingeboet. 
Daarom heeft Korneel Roosma samen met haar man Sikke een gespreksboekje 
gemaakt over de actualiteit van Anne Zernike. Zij zal ook het gespreksweekend 
leiden. Ook preken van Anne Zernike, gedichten van Rainer Maria Rilke en Jan 
Ketelaar en het werk van Zernike’s man Jan Mankes komen aan de orde. Het 
boekje ter voorbereiding lezen? Stuur een mailtje met naam en adres naar 
info@annezernike.nl. De kosten zijn € 13,50 (incl. verzenden). 
Op het weekend zelf is het boek te koop voor € 10,-, maar voor deelname is 
aanschaf niet per se noodzakelijk. Kosten: € 145,- voor een 1-pk en € 260,- voor 
een 2-pk (volpension). Info: www.leeftocht.nl; opgave: 0521 535 100 | 
info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-De Bult

WereldWerk: najaarsconferentie
24 en 25 oktober, jongeren v/a 23 oktober 18.00 uur
Najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk rond de thema’s talent, 
talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Onder meer Hans Rouw (PAX), 
Marjan Kip (Inloophuis De Ruimte) en Jan Hendrik Veenkamp (stembevrijder) 
verlenen hun medewerking aan de conferentie. Jongeren (16-30) en de groep 
30+ beginnen op vrijdagavond 23 oktober om 18.00 uur. Er is opvang voor de 
allerkleinsten (0-4 jaar) en een programma voor kinderen van 4-15 jaar. Prijzen: 
kinderen vanaf 4 jaar € 15,-; niet-werkende jongeren € 27,50; volwassenen naar 
draagkracht € 55,-, € 82,50, of € 97,50. Meer informatie en aanmelden: 
Daniëlle Stevens, doopsgezindwereldwerk@gmail.com | www.dgwereldwerk.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

DG Amsterdam: leerhuis Salomo  
7 en 14 november 10.30 – 15.30 uur

Leerhuis over koning Salomo, bekend om zijn grote 
wijsheid. Aan de orde komen delen uit I Koningen 1 t/m 11: 
het bijzondere begin van Salomo’s koningschap, zijn 
rechtspraak, de bouw van de tempel en zijn eigen paleis, en 
zijn privéleven met de vele vrouwen en de grote rijkdom. 
Verrassend is wat de rabbijnen over hem te vertellen 
hebben. Zij weten de diepere lagen van de teksten te 
vinden en zo nieuw licht op de verhalen te laten schijnen. 

Zo kan veel waardevols van de joodse traditie geleerd worden voor onze 
levenshouding hier en nu. Het leerhuis staat open voor mensen met 
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werkelijke leven is ontmoeting’, over het 
denken van Martin Buber, en ‘Stenen voor 
bloemen’, over joodse begrafenisrituelen. 
Kosten € 10,- (incl. koffie/thee, soep, 
broodjes). Aanmelden gewenst: 
henkkleinnagelvoort@gmail.com | 0513 
623 730.
Locatie: Meniste Wurkpleats, Kerkstraat 
36, Heerenveen 

3 oktober 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Henk Kamphuis uit 
Almelo. Toegang vrij; collecte na afloop.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

Doopsgezinde Zending (DZ): 
collecte

In 1985 bracht een oecumenische groep 
van Afrikaanse theologen het beroemde 

Kairos-document tegen apartheid uit. 
Daarop wordt komend najaar 

teruggeblikt in een studieprogramma 
van de universiteit van Johannesburg. 
Centraal staat het leren omgaan met 

dangerous memories: hoe kunnen 
herinneringen aan crisissituaties 

gebruikt worden als ijkpunt voor het 
leven nu? Ook kunnen op deze manier 

de bijbelverhalen levend worden 
gehouden. Daarom wordt gewerkt aan 
ruime deelname door jonge theologen 
uit heel Afrika. Om deelname aan het 

studieprogramma mogelijk maken voor 
vier vrouwelijke theologen, is nog 

€ 1.500,-- nodig. U kunt helpen door uw 
financiële bijdrage, bij voorkeur via 

e-bankieren, over te maken op 
bankrekening NL64ABNA0545424976 

t.n.v. Doopsgezinde Zending, o.v.v. 
‘Kairos-theologie’. 

Zie: www.doopsgezindezending.nl

verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, en is o.l.v. ds. Afke 
Maas-Smilde, predikante in de DG Bussum–Naarden en afgestudeerd in 
Judaïca. Kosten € 32,50 of naar draagkracht, over te maken op 
NL38INGB0009218410 t.n.v. C.Y.J. Mulder, Amsterdam. Opgave: Hanneke de 
Graaf, sluijs1@xs4all.nl|020 6100 710. Lunch zelf meenemen, dranken 
aanwezig. Locatie: dg Singelkerk, Singel 452, Amsterdam

Oecumene – overig

Raad van Kerken: Klimaatloop en verklaring
In de aanloop naar de VN-klimaattop, 30 november t/m 11 december in Parijs, 
worden door diverse kerkelijke organisaties i.s.m. de Raad van Kerken diverse 
pelgrimages in Nederland georganiseerd, onder de noemer Klimaatloop. De 
eerste tocht vindt plaats op 19 en 20 september richting Groningen en Assen. 
De tweede etappe is in Alkmaar, de derde in Deventer, de vierde in Wageningen 
en de laatste in Heerlen op 14 en 15 november. Tussentijds is er op 24 oktober 
een landelijke manifestatie in Utrecht. Ook internationaal worden 
klimaattochten vanuit de kerken georganiseerd. Daarnaast heeft de Raad van 
Kerken een verklaring uitgebracht die aan de Nederlandse overheid is gestuurd. 
Zie www.klimaatloop.nl | www.doopsgezind.nl > nieuws

Tegen verhoging Defensiebudget
Oorlog Is Geen Oplossing heeft zich met klem gekeerd tegen het Manifest over 
versterking van de Nederlandse defensie, uitgebracht in april jl., dat pleit voor 
een verhoging van de defensie-uitgaven van ons land met 1,5 miljard euro. Het 
Manifest is ondertekend door 31 personen uit de wereld van de defensie-
politiek in de ruimste zin van het woord. Oorlog Is Geen Oplossing is tegen deze 
oproep en roept vredesorganisaties op hun stem te laten horen. 
Zie www.oorlogisgeenoplossing.nl  

Tsjerkepaad: fietsen door Duitsland 
12 september
Liefhebbers van kerken kunnen op 12 september een tocht van max. 65 km 
door Ost-Friesland fietsen. Tijdens de tocht kunnen met behulp van een kaart 
23 kerken worden bezocht. Gekozen kan worden de hele tocht te fietsen, of een 
gedeelte ervan. De tocht is in de omgeving van Jennelt, op ongeveer 180 km 
(rijden) van Friesland. Opgave bij Jan van der Meer: jjvdmeer@hetnet.nl

PAX: Vincent Bijlo ambassadeur
Vredesorganisatie PAX heeft voor de komende Vredesweek, 19-27 september, 
cabaretier Vincent Bijlo tot ambassadeur aangesteld. Bijlo: ‘Vrede is meer dan 
geen oorlog. Vrede is vrijheid en ruimte voor iedereen. Vrede is het vermogen 
om zoveel mogelijk mensen in onze vrede te laten delen.’ Op de Internationale 
Dag van de Vrede (21 sept) zijn in heel Nederland tal van activiteiten. 
Info: www.paxvoorvrede.nl

Oudezijds 100: zestig jaar!
20 september 13.00 – 17.00 uur
Viering van het feit dat Gemeenschap Oudezijds 100 al zestig jaar een gastvrije 
plek is in het hart van Amsterdam. Viering met eten & drinken, live muziek van 
o.a. het Ricciotti ensemble, MORRIS en Opera Per Tutti, verhalen, 
rondleidingen, de festivaldominees van het Loket Levensvragen en een 
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t/m 4 oktober 
Museum De Pont: Amish quilts en 
lichtprojecties van James Turrell in de 
tentoonstelling Kleur in het kwadraat.
Locatie: Museum De Pont, Wilhelminapark 
1, Tilburg  

7 oktober en 4 november 20.00 - 21.30 uur
DG Koog en Zaandijk en Westzaan: nieuw 
gesprekshuis over ‘In godsnaam’ - wat 
versta ik daaronder, wat betekent dat voor 
mij, hoe leeft dat in mij? Ben ik in godsnaam 
bezig? Info en aanmelden bij 
initiatiefnemers Jan Schurink of Simone de 
Boer: schurinkjan@kpnmail.nl | 
simone.sabel@gmail.nl
Locatie: dg kerk, Lagedijk 34, Koog aan de 
Zaan 

9 oktober vanaf 19.30 uur 
AKC: (oud)leidingreünie. Gratis entree, 
drankjes voor eigen rekening. 
Foto’s, kampkranten etc. welkom. 
Info: oudleidingreunie@akckampen.nl 
Opgeven: http://goo.gl/forms/oCrLHsp7o2 
Locatie: Paasheuvelzaal, ‘t Frusselt 30, 
Vierhouten

29 oktober 19.00 uur
Ring Zuidwest Nederland: voorbereiding BV
Locatie: dg kerk, Noordermolenwerf 3, 
Rotterdam 

6 en 7 november 
Prisma-conferentie: Geloof in de pastorie, 
bedoeld voor partners van predikanten. 
O.l.v. kerkjournalist en verhalenverteller 
Kees Posthumus. Informatie: Nicolette 
Vlaming, 078 8426 791 | 
nfvlaming@upcmail.nl 
Aanmelden: www.predikantspartner.nl
Locatie: Mennorode, Apeldoornseweg 185, 
Elspeet 

kinderprogramma. De gemeenschap telt momenteel tien panden in de oude 
binnenstad en zo’n zeventig mensen. Daarnaast zijn meer dan honderd 
vrijwilligers betrokken. De kern van Oudezijds 100 wordt gevormd door de 
oecumenische communiteit Spe Gaudentes, een ‘vrolijk open klooster’ van 
christenen die het als hun roeping zien om op deze plek gastvrijheid te bieden. 
Info: www.oudezijds100.nl; opgave: info@oudezijds100.nl
Locatie: Oudezijds Achterburgwal 102, Amsterdam

Arminius Instituut: geloof en filosofie
21 september 10.30 – 13.00 uur
Welke godsdienst-filosofische inzichten helpen de vrijzinnige theologie verder 
in onze postmoderne en post-metafysische tijd? En hoe kijken bekende 
publieksfilosofen naar het fenomeen religie? Bijeenkomst, georganiseerd door 
het remonstrantse Arminius Instituut, met prof. dr. Rick Benjamins, drs. Yvonne 
Hiemstra en dr. Koen Holtzapffel. 
Info: www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=10056&stuurdoor=nee | 
www.arminiusinstituut.nl; opgave bij Vera Kok: v.l.m.kok@vu.nl
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

VU: conferentie over religieuze diversiteit
24 september 10.00 – ca. 17.30 uur
Conferentie ter gelegenheid van de inauguratie van prof. dr. Dirk-Martin Grube 
op de nieuwe leerstoel Religious Diversity and the Epistemology of Theology/
Religion. Het thema van de conferentie is Religieuze Diversiteit – Filosofische 
Gezichtspunten. Hoofdsprekers zijn Nicholas Wolterstorf en Joseph Margolis. 
Om 15.45u begint de oratie van prof. Grube. De conferentie is in het Engels, de 
lunch is niet inbegrepen, maar ter plaatse verkrijgbaar. 
Opgave vóór 16 september bij Miriam de Leeuw: m.l.de.leeuw@vu.nl
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Wilde Ganzen: ontmoetingsdag   
2 oktober 13.30 uur

Wilde Ganzen organiseert een bijeenkomst in 
Haarlem, waar u met eigen ogen kunt zien wat er 
dankzij betrokken donateurs is bereikt om de 

levenssituatie van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. 
Daarnaast zal notaris mr. E.F. van Bolhuis u meer vertellen over de wettelijke en 
fiscale regels rond erven en schenken. Om 13.45 uur vindt de lezing van de 
notaris plaats en om 15.15 uur de presentatie van Wilde Ganzen. U kunt de 
hele middag bijwonen, of een deel ervan. Uiteraard kunt u een introducé 
meenemen. Aanmelden voor deze middag, of een deel ervan, is gewenst. Dat 
kan via service@wildeganzen.nl of 035 625 1030. Vermeld daarbij s.v.p. 
‘Haarlem’, met hoeveel personen u wilt komen, uw voorletters, achternaam, 
adres en telefoonnummer. 
Info: www.wildeganzen.nl onder ‘Ontmoetingsdagen’.
Locatie: Bibliotheek Zuid-Kennemerland filiaal Haarlem-Centrum, 
Gasthuisstraat 32, Haarlem 


