september Nº 18 2015
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.

nieuws
Vluchtelingen menselijk behandelen

‘De menselijke nood onder de vluchtelingen is zo groot, dat gezamenlijke hulp
geboden is. De mensensmokkel die menselijk leven in gevaar brengt moet
stoppen. Er is ons veel aan gelegen hen veilige vluchtmogelijkheden te bieden
en we vragen onze achterban om de vluchtelingen, als ze naar ons land komen
vriendelijk en menselijk op te vangen.’ Dat hebben vertegenwoordigers van
diverse kerken en christelijke organisaties gezegd, toen ze maandag 7
september in Driebergen bij elkaar waren.
Lees verder op www.doopsgezind.nl > nieuws

doopsgezind
DG Krommenie: geloofsopvoeding

22 september 20.00 uur
Zowel het christendom in Nederland als de islam hebben moeite om het geloof
door te geven aan de volgende generatie. In een dialoog met deelnemers van
beide kanten wordt uitgewisseld hoe we dit aanpakken en wat we van elkaar
kunnen leren. De avond wordt mede begeleid door Aliza Hoomans uit
Amsterdam. Zij is doopsgezind jeugdwerker geweest en heeft de master Islam
en de Moderne Wereld behaald.
Locatie: dg kerk, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie

DG Haarlemmermeer: Flavah
27 september 11.30 uur

Koffieconcert met vocalgroup Flavah.
De groep heeft een heel gevarieerd
repertoire en zingt zowel gospel, soul,
top 40 als ook volksliederen in diverse
talen. Toegang gratis, collecte.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691,
Hoofddorp

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
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agenda
21 september 10.30 – 13.00 uur
Arminius Instituut: bijeenkomst over geloof
en filosofie met prof. dr. Rick Benjamins,
drs. Yvonne Hiemstra en dr. Koen
Holtzapffel; opgave bij Vera Kok:
v.l.m.kok@vu.nl
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan
1105, Amsterdam
21 sept, 20 okt, 24 nov, 22 dec, 26 jan, 13
febr, 22 mrt, 26 april; 19.30 – 21.00 uur
DG Wieringen: oecumenische levensbeschouwelijke kring rond gedichten en
dichters, die maandelijks op dinsdag- avond
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
21/9, 19/10, 16/11, 21/12, 18/1, 15/2,
21/3, 18/4 en 16/5, 15.00 uur
VCG Zoetermeer: gesprekskring over de
actualiteit De krant op tafel, o.l.v. ds. Karl
van Klaveren.
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer
23 september 20.00 uur
DoRe Hoorn: Foreestenhuisavond i.s.m.
VVP Noord-Holland met een lezing door de
1

september Nº 18 2015

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

Oecumene – overig
Is er dan niets meer heilig?

23 september en 14 oktober
Eerste twee publiekslezingen in een reeks over wat nog heilig is in onze tijd.
Met op 23 september ‘Heilig!? Wat kan dat zijn? Inleiding en verkenning’, met
hoofdspreker prof. dr. Jan Visser; en op 14 oktober ‘Heilige huisjes? Wat maakt
gebouwen en plaatsen heilig?’ met prof. dr. Birgit Meyer en dr. Daan Beekers.
Toegang gratis; info www.facebook.com/denkenindedriehoek
Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Klimaatloop

3 en 4 oktober
Tweede weekend, met de etappes Alkmaar-Heiloo-Castricum.
Info en opgave www.klimaatloop.nl. Zie ook www.doopsgezind.nl > nieuws

			

Ontmoeten, Getuigen, Leren

			De Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden wil een
levende gemeente zijn die volop in de maatschappij
staat. Daarvoor zijn wij op zoek naar
een

Doopsgezinde predikant

agenda
‘digitale’ dominee Fred Omvlee: ‘Wie leidt
ons naar de kerk van de toekomst?’
Vrijwillige bijdrage.
Locatie: dg kerk, Grote Oost 43, Hoorn
23 september 20.00 uur
DoReVP Gouda: Oecumenische
ontmoetingsavond tijdens de Vredesweek
over de pelgrimage voor Vrede en
Gerechtigheid, met prof. Fernando Enns.
De lezing is in het Engels; vrijwillige
bijdrage. Zie www.federatiegouda.nl
Locatie: De Brug, Willem de Zwijgersingel 1,
Gouda
24 september 10.00 – ca. 17.30 uur
VU: conferentie over religieuze diversiteit
t.g.v. de inauguratie van prof. dr.
Dirk-Martin Grube op de nieuwe leerstoel
Religious Diversity and the Epistemology of
Theology/Religion. De conferentie is in het
Engels, lunch niet inbegrepen, maar ter
plaatse verkrijgbaar; opgave bij Miriam de
Leeuw: m.l.de.leeuw@vu.nl
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan
1105, Amsterdam

die een verbindende factor is in de gemeente en die volop ideeën heeft om
maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. We zoeken bij voorkeur
iemand die in de buurt woont of bereid is in de buurt te komen wonen.
Het gaat om een aanstelling voor 70 %.
Meer informatie over de vacature vindt u op onze website
www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl
Heeft u interesse stuur dan voor 19 oktober uw sollicitatiebrief vergezeld van
referenties en CV, per e-mail naar de voorzitter van de sollicitatiecommissie
dhr. H.Hajonides, sollicitatiecommissie@dgbussum-naarden.doopsgezind.nl

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

De gesprekken vinden plaats op 4 en 12 november.

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

Nes Ammim: ontmoetingsdag

3 oktober 10.00 – 16.00 uur
Het thema van de ontmoetingsdag van Nes Ammim, een dialoogdorp in
Galilea, Israël, is: Spannend, hier en daar. De spanningen in de wereld, met
name in het Midden-Oosten hebben ook invloed op de sfeer in Europa.
Sprekers vanuit de joodse, christelijke en moslimtraditie zoeken op deze dag
naar inspiratie om de dialoog in conflictgebieden en in ons eigen land te blijven
aangaan. U krijgt de kans om onze vrijwilligers en organisatie te leren kennen.
De dag wordt afgesloten door Theater RAST: ‘George en Eran lossen de

2

september Nº 18 2015
wereldvrede op.’ Info en aanmelden: www.nesammim.nl | 055 5349 339.
Locatie: Bergkerk, A Kuijperlaan 2, Amersfoort

KRO-NCRV: BinnensteBuiten

Dagelijks vanaf 5 oktober, 18.50 uur, NPO 2
Het nieuwe programma BinnensteBuiten biedt dagelijks een gepassioneerde en
duurzame dosis huis en interieur, tuin en natuur, eten en drinken en inspireert
om bewust te genieten van het leven.

Zevende Oecumenisch Liedfestival

18 oktober 14.00 – 18.00 uur
Liedfestival m.m.v. het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, het Fries
Brass Kwintet, Christiaan de Vries, orgel en presentator Sytze de Vries. Tevens
presentatie van Het Liefste Lied van Overzee, deel II, met bijbehorende
begeleidingsbundel. Entree € 27,50 (bij betaling vooraf € 25) waarbij
inbegrepen één exemplaar van de nieuwe bundel.
Info en opgave www.liedfestival.nl
Locatie: de Dom, Domplein, Utrecht

NBG: bijbelfestival voor gezinnen

24 oktober 10.00 – 16.00 uur
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert een bijbelfestival voor
kinderen en hun ouders/verzorgers in Utrecht. Er zullen diverse artiesten
optreden, onder wie Elly en Rikkert. Verder is er een kinderbijbelquiz en een
bijbelse vossenjacht. Voor ouders/verzorgers zijn er workshops over het gebruik
van de bijbel in het gezin. Eén van de hoogtepunten is de presentatie van de
Samenleesbijbel, die half september verschijnt. Dat is een speciale uitgave van
de Bijbel in Gewone Taal met veel extra materiaal voor kinderen en hun (groot)
ouders. Info en kaarten bestellen: www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.
Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

Zwolle: Iona proeven

7 november 10.00 - 16.00 uur
De Nederlandse Ionagroep organiseert in Zwolle een dag met als titel A taste of
Iona. De dag is bedoeld voor iedereen die weleens van Iona en de Iona Community
gehoord heeft en daar graag nader kennis mee wil maken. De Iona Community is
een oecumenische gemeenschap van mensen met verschillende sociale
achtergronden en uit verschillende christelijke tradities, die het evangelie van Jezus
Christus willen volgen, ook wanneer hen dat in het onbekende voert. Centraal
tijdens de dag staat een lezing van Leslie Orr, lid van de Iona Community en
verbonden aan de universiteit van Edinburgh. Verder zijn er optredens van de
Cantorij van de PKN uit Houten, Keltische kunstvormen met Antoinet Dubbelman,
zingen o.l.v. Anja van Velzen en Henk de Winter, wandelen met Gert van Klinken en
een slotviering. Kinderoppas aanwezig; info bij Teun Kruijswijk Jansen:
t.kruijswijkjansen@planet.nl; opgave bij ionazwolle@ionagroep.nl. Locatie:
Oosterkerk, Koewegje 2, Zwolle

IKOS 70 jaar!

Op 1 november 2015 is het zeventig jaar geleden dat het Interkerkelijk Overleg
in Schoolzaken (IKOS) in de Nieuwe Kerk in Amsterdam officieel opgericht werd.
Voor de landelijke sectordag van 18 november 2015 staan een aantal
activiteiten gepland om daaraan aandacht te geven. Zie www.ikoslandelijk.nl

agenda
Nieuwerth en Klaas van der Kamp.
Opgeven via rvk@raadvankerken.nl
Locatie: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2,
Amersfoort
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
29 sept, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov,
8 dec, 22 dec; 10.30 - 11.00 uur
DG Wieringen: introductiecursus mediteren.
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl |
075 61 51 241 | 06 22 45 65 38
Locatie: consistorie dg kerk,
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef
1 oktober 14.00 - 16.00 uur
DG Haarlemmermeer: Tweede bijeenkomst
aan de hand van het boek Flexibel geloven,
zingeving voorbij de grenzen van religies.
O.l.v. voorgangster Hedi Hegeman;
deelname gratis.
Locatie: dg kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp
2 oktober 13.30 uur
Wilde Ganzen: ontmoetingsdag in Haarlem
over de projecten in ontwikkelingslanden.
Tevens info door notaris mr. E.F. van Bolhuis
over de wettelijke en fiscale regels rond
erven en schenken. Info en aanmelden:
www.wildeganzen.nl > ontmoetingsdagen.
Locatie: Bibliotheek Zuid-Kennemerland
filiaal Haarlem-Centrum, Gasthuisstraat 32,
Haarlem

3

september Nº 18 2015

agenda

Leeftocht
Even stilstaan in de drukte van alledag. Om dan geïnspireerd, verrijkt weer
verder te gaan. Nieuwe paden vinden op oude wegen. Andere, bredere
gezichtspunten opdoen in een inspirerende omgeving en binnen een
ongedwongen sfeer. Dat is wat Leeftocht u wil bieden, met een
buitengewoon aanbod van activiteiten, lezingen en cursussen op het
gebied van religie en spiritualiteit.

9 t/m 10 oktober 2015

Denkbeelden en spiritualiteit van Anne Zernike
Na afloop van het toneelstuk ‘Anne Zernike - een vrouw in het wondere
ambt’ bleken er bij veel bezoekers vragen te leven over de denkbeelden
van Anne Zernike. Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt.

17 t/m 18 oktober 2015

Het bijbelboek Jona, een boodschap voor vandaag!
Op deze twee cursusdagen zullen we nagaan wat de Joodse traditie over
het boek Jona vertelt. We zullen zien hoe dit korte verhaaltje de mens iets
leert over zijn eigen innerlijk.

23 t/m 24 oktober 2015

Protestantse mystiek: toewijding aan wat ons draagt
Het verlangen naar een bezield leven, naar leven vanuit verbondenheid
met de Eeuwige klinkt ook bij protestantse theologen en dichters. Dit
etmaal komt tegemoet aan het verlangen naar verbonden zijn met wie en
wat ons draagt.

3 en 17 oktober en 7 november
10.00 – 12.00 uur
DoRe Nijmegen: drie zaterdagochtenden
over ‘Vrijzinnig- heid: 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
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
623730.
Locatie: Meniste Wurkpleats, Kerkstraat 36,
Heerenveen

30 oktober t/m 1 november 2015

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

13 t/m 14 november

4/10, 1/11, 6/12, 3/1, 7/2, 6/3, 3/4, 1/5
en 5/6 om 19.30 uur
VCG Zoetermeer: Een uur meditatie voor
beginners en gevorderden. Vrijwillige
bijdrage.
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3,
Zoetermeer

Kom in je kracht!
In de natuur is de groeiperiode voorbij en komt alles tot rust.
Paddenstoelen verschijnen in allerlei soorten en maten, je kunt kastanjes
en beukennootjes verzamelen en de bladeren kleuren. In dit weekend
onder leiding van Caroline Hogewoning kan ook jij tot rust komen.

Doopsgezinden en andere enge ketters
Nog voordat Luther en Calvijn beginnen met hun zegetocht in Europa zijn
er al doopsgezinden. In dit weekend bespreken we de
ontstaansgeschiedenis van de doperse beweging in de Lage Landen.
Meer informatie en aanmelden: www.leeftocht.nl

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
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