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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

DG Beemster-Oosthuizen: Yentl
17 november 19.45 uur
Muziekfilm uit 1983. De jonge joodse vrouw Yentl (Barbra Streisand) verkleedt 
zich als jongen om aangenomen te worden op de joodse priesteropleiding. Dan 
wordt ze verliefd op een studiegenoot... De film is gebaseerd op het toneelstuk 
Yentl van Isaac Bashevis Singer (1975), dat weer is gebaseerd op Singers korte 
verhaal Yentl the Yeshiva Boy. Vrijwillige bijdrage.
Locatie: Schuilkerk Beemster, Middenweg 86, Middenbeemster

DG Steenwijk: lezing opvang vluchtelingen
18 november 20.00 uur
Lezing door Frits ter Kuile over de opvang van vluchtelingen in 2015. Frits ter 
Kuile is een levenslange vredes- en gerechtigheidsactivist. Hij is nu een van 
dragers van het Jeannette Noëllhuis, een leefgemeenschap in Amsterdam 
Zuidoost voor de meest kansarmen uit de samenleving. Entree € 6,-; 
info www.dgsteenwijk.nl
Locatie: dg kerk, Onnastraat 10, Steenwijk

DG Blokzijl: Britten Jeugd Strijkkwartet  
20 november 20.15 uur
‘T Lam ontmoet ‘Overijssels trots’: een concert van het Britten Jeugd 

Strijkkwartet samen met Roza 
Herwig, sopraan en viool. Het 
Britten Jeugd Strijkorkest biedt 
jonge strijktalenten tussen 12 
en 22 jaar de kans 
podiumervaring op te doen en 
met solisten op te treden. Het 
bracht het orkest o.a. naar 
Italië, Spanje, Oostenrijk en 

Frankrijk, en het geeft jaarlijks ook zo’n 20 concerten in Nederland. De hoge 
kwaliteit heeft het orkest diverse prijzen en lovende recensies opgeleverd. Het 
orkest resideert in Zwolle en is dus met recht ‘Overijssels trots’. Uitgevoerd 
worden o.m. werken van Henriëtte Bosmans, Mendelssohn, Mozart, en de Aria 
‘Se tu m’ami’ van Pergolesi. I.s.m. Blokzijl Klassiek; entree: € 5,-;  
info: www.hetlamontmoet.nl
Locatie: dg kerk, Breestraat 2, Blokzijl
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Kopij en data voor Doopsgezind NU kunt u 
mailen naar dn@doopsgezind.nl

agenda 

elke woensdag en donderdag 12.45 - 13.10 
uur 
DG Walcheren: gratis lunchlezingen waar 
iedereen aan mee kan doen, of kan komen 
luisteren.
Locatie:  dg kerk, Lange Noordstraat 62, 
Middelburg 

14 november 10.30 – 15.30 uur
DG Amsterdam: Leerhuis over koning 
Salomo, bekend om zijn grote wijsheid, o.l.v. 
ds. Afke Maas-Smilde. Aan de orde komen 
delen uit I Koningen 1 t/m 11. Opgave: 
Hanneke de Graaf, sluijs1@xs4all.nl|020 
6100 710. Lunch zelf meenemen, dranken 
aanwezig.
Locatie: dg Singelkerk, Singel 452, 
Amsterdam

14 november 10.30 uur
DG Aalsmeer: jaarlijkse bazar, waarbij 50% 
van de opbrengst voor zeven goede doelen 
is. Naast allerlei activiteiten zijn er diverse 
verlotingen. Info: cie-bazar@dgaalsmeer.nl
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

15 november 16.00 – 18.00 uur
DG Rottevalle: dopers café over werk- 
loosheid. Toegang gratis; info: 0512 371 399.
Locatie dg kerk, Haven 20, Rottevalle 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl 
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Regioweekend LEEF!   
21 november 17.30 uur – 22 november ca. 13.30 uur

De verschillende doopsgezinde regio’s 
organiseren samen een groot 
Regioweekend in Dopersduin. Iedereen 
van 10-18 jaar is van harte welkom. De 
kosten zijn € 7,50 per persoon. Voor 
meer informatie en opgave: 
laurahoogcarspel@gmail.com | 
wiebe@dijkstra.dk | 
yvettekrol@hotmail.com.

Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

DoRe Hoorn: Het Lam Gods  
25 november 14.30 uur

Middag samen met Kunstkring ‘Inter 
Nos’ en spreker drs. Martijn Pieters over 
het altaarstuk ‘Het Lam Gods’, van Jan 
van Eyck. In 1425 bestelde de Gentse 
schepen Joos Vijd voor zijn kapel in de 
kooromgang van de St. Baafskerk een 
altaarstuk dat blijk moest geven van zijn 
devotie, maar ook van zijn status. Het 

zou één van de grootste altaarstukken worden dat in de 15e  eeuw in het 
Noorden werd gemaakt. Hubert van Eyck kreeg de opdracht, maar overleed een 
jaar later. Zijn broer Jan voltooide het meesterwerk. Het centrale paneel aan de 
binnenzijde bestaat uit een drieluik dat geopend en gesloten kan worden, al 
naargelang de liturgie. Tijdgenoten en latere bewonderaars kwalificeerden het 
altaarstuk als groots en kostbaar, artistieke genialiteit en het mooiste werk van 
het christendom. Vrijwillige bijdrage.
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

Leeftocht: Weg van de Tora 3
27 november 17.00 uur - 28 november 16.00 uur
Centraal in deze cursus staat een aantal teksten uit de vijf boeken van Mozes: de 
Tora. Met behulp van commentaren uit de joods-rabbijnse traditie wordt 
geprobeerd de weg terug te vinden naar de werkelijke betekenis van de Tora, 
namelijk een wegwijzer voor het leven. Met aandacht voor de verhalen over 
Sara, die op verschillende momenten in de geschiedenis van haar man Abraham 

agenda

15, 22 en 29 november 17.00 uur 
Preek van de Leek Amsterdam met 
achtereenvolgens Annemiek Schrijver, 
presentator radio en tv; Vincent Bijlo, 
cabaretier, columnist Zondag; en Irene 
Hemelaar, zangeres en werkzaam voor 
Amsterdam Gay Pride. 
Zie www.preekvandeleek.amsterdam
Locatie: Doopsgezinde Singelkerk, Singel 
452, Amsterdam

16/11, 21/12, 18/1, 15/2, 21/3, 18/4 en 
16/5 om 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 

16, 30 november 2015; 25 januari, 8, 
22 februari 2016; 14.30 – 16.00 uur 
DG Edam: wie schreven de bijbel? O.l.v. ds. 
Tjalling Kindt worden de verborgen lagen 
verkend, en wordt gekeken hoe dit 
godsdienstculturele fenomeen van invloed 
is op onze kijk op de wereld van vandaag.
Locatie: dg kerk, Jan Nieuwenhuijzenplein 6, 
Edam

17 november 20.00 uur
DG Aalsmeer: Zin-Inn lezing door Herma 
Meulenkamp over dromen. Hoe kun je je 
dromen uitleggen, zodat ze werkelijk 
inspiratie worden? Toegang: vrijwillige 
bijdrage € 5,-.
Locatie: dg kerk, Zijdstraat 55, Aalsmeer

18 en 25 november 19.30 - 21.00 uur
DG Wieringen: schilderwerkplaats over 
iconen achter glas. Kosten € 15,-, maximum 
aantal deelnemers 8. 
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 
075-6151 241 | 06-2245 6538.
Locatie consistoriekamer dg kerk, 
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef

Climate Miles
t/m 29 november. De NOS zendt iedere dag een korte samenvatting uit: 
Mijlpalen voor Parijs. De dagelijkse ‘walkshows’ van ca. 45 minuten zijn (nog) 
te zien op www.urgenda.tv. Op 7 november was het thema 
‘klimaatverandering, geloof en de morele agenda’, met Karin van den Broeke, 
preses van de Protestantse Kerk in Nederland, en Marijke van Duin, 
doopsgezind en lid van de werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad 
van Kerken. 
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18 november 20.00 uur 
DG Roden: lezing over de mythische 
oorsprong van het evangelie, dus ook Jezus, 
door predikant Edward van der Kaaij uit 
Nijkerk, n.a.v. diens boek ‘De ongemakke-
lijke waarheid van het christendom’. 
Toegang € 7,00 
Locatie: dg kerk, Padkamp 2b, Roden

20 november 19.30 - 22.00 uur
Nacht van de Bijbel met Sanne Wallis de 
Vries (cabaretière/actrice), Janny van der 
Molen (schrijfster/onderzoekster), Paul 
Visser (dominee) en Jan Paternotte 
(politicus), over het bijbelverhaal dat hen 
raakt. Info: www.thomasopen.nl
Locatie: Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, 
Amsterdam (Zuid) 

21 november 
DG Groningen: spelletjesdag t.b.v. 
Dopersdoen en Dopersduin. Aanmelden, 
liefst vóór 17 november: 
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agenda
een beslissende rol speelt. Over de rol die zij speelt zijn verschillende meningen 
mogelijk! De derde cursus is een afgerond geheel en goed te volgen voor 
diegenen die de eerste en/of tweede cursus niet hebben gevolgd. De leiding is in 
handen van drs. Dodo van Uden, theologe, gespecialiseerd in het Oude 
Testament en het rabbijnse jodendom en drs. Afke Maas-Smilde, doopsgezind 
predikante en docente leerhuisgroepen. Kosten: € 124,- p.p. (2-pk); €139,- p.p. 
(1-pk), incl. volpension. Info: www.leeftocht.nl; opgave: 0521 53 51 00 | 
info@fredeshiem.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-de Bult

Leeftocht: Meditatie en stilte
27 november 16.30 uur - 29 november 17.00 uur
Een weekend o.l.v. Odile Oort om tot rust te komen, te ontspannen en tot jezelf 
te komen middels stilte en meditatie. Met o.m. zonsopgangmeditatie, 
wandelmeditatie, klankschaalmeditatie, dansmeditatie en meer. Ook zijn er elke 
dag twee ‘stilteblokken’, en mogelijkheid voor individuele ondersteuning. 
Prijzen: € 200 à € 250,- p.p. incl. volpension. Info: www.leeftocht.nl; 
opgave: 072 509 1274 | info@dopersduin.nl
Locatie: Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

VCG Zoetermeer: Boeddha 
29 november 12.30 uur 
Samen film kijken en daarover napraten tijdens een gezellige lunch, dat is de 
formule van de ‘lunchbios’. Met dit seizoen vijf films over grondleggers van de 
wereldreligies. Steeds worden vertegenwoordigers van de betreffende religie 
uitgenodigd om gezamenlijk de film te bekijken en te bespreken. Op 29 
november de eerste aflevering met The Buddha uit 2010, een bekroonde 
documentaire. Kosten: € 9,- incl. lunch en filmvertoning; info: Nico van Walsum, 
079 352 35 08 | n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

DG Aardenburg: In vrede leven
1 december 20.00 – 22.00 uur
Filosofisch Café met een lezing door Hein Stufkens over hoe je een bron van 
vrede kunt zijn in je directe omgeving en zo jouw unieke bijdrage kunt leveren 
aan vrede in de wereld. Voorwaarde daartoe is gelijkmoedigheid, een deugd die 
al door de grote filosofen in de Oudheid werd nagestreefd, wezenlijk is in de 
christelijke mystiek, en in het Oosten beschouwd wordt als een van de 
kwaliteiten van een verlicht mens. Entree € 5,-. 
Locatie: dg kerk, Weststraat 37, Aardenburg

Seminarium: Promotie Heinrich Derksen  
10 december 9.45 uur

Heinrich Derksen, directeur van het Bibel Seminar te Bonn 
(D.) verdedigt zijn proefschrift Das Gottesdienstverständnis 
der russlanddeutschen Freikirchen im Kontext einer 
Migrationskultur, dat hij sedert 2010 heeft geschreven 
onder leiding van zijn promotoren prof. dr. Ruard 
Ganzevoort (praktische theologie) en em. prof. dr. Piet 

Visser (geschiedenis van het doperdom). Omdat ook het Russisch doopsgezinde 
erfgoed deels geïncorporeerd is in het theologische denken en praktisch-

Amnesty International: 
Schrijfmarathon

10 december
Op de jaarlijkse dag van de Rechten van 
de Mens roept Amnesty International 

iedereen weer op om brieven te 
schrijven: de Schrijfmarathon! Vorig jaar 

deden een groot aantal kerkgemeen-
schappen mee. Alleen al in Nederland 
zijn er 70.000 brieven geschreven. Ook 
dit jaar voorziet Amnesty International 
organisatoren van alle benodigdheden, 

zoals posters, vlaggetjes, placemats, 
schrijfwaren, voorbeeldbrieven en een 

tekst met uitleg voor de bezoekers. 
Amnesty zorgt ervoor dat de geschreven 

brieven bij de desbetreffende 
autoriteiten komen. 

Zie www.schrijfmarathon.nl. 
Vragen kunt u sturen aan: 

schrijfmarathon@amnesty.nl | 
020 773 35 00. 



4

november Nº 23 2015

agenda

spelletjesdaggrunn@gmail.com; en 
vermelden of u de lunch en/of het 
avondeten gebruikt. Entree: € 5,- 
Locatie: dg kerk, Oudeboteringestraat 33, 
Groningen

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 
623 730.
Locatie: Meniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 
Heerenveen 

21 november 10.30 uur
Broederschapsvergadering 
Locatie: dg Singelkerk, Singel 452, 
Amsterdam

21 november 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door leerlingen van de 
muziekschool uit Rijssen. Toegang vrij; 
collecte.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo                   

21 november, 12 december 2015; 9 en 23 
januari, 6 en 12 februari en 12 maart 2016
De Basiscursus Cantor van Kerkzang.nl 
wordt gegeven op zeven zaterdag-
ochtenden en richt zich op zingend 
voorgaan in de liturgie. De cursus richt zich 
op amateur-(kerk)musici en andere 
belangstellenden. Basale kennis van het 
notenschrift is van belang. 
Info en inschrijving: www.kerkzang.nl | 
bureau@kerkzang.nl | 033 2586 484.
Locatie: De Rank, Lupinestraat 11, 
Nieuwegein 

ethische doen van de zgn. ‘Umsiedler’ gemeenten in Duitsland, is Derksen geen 
onbekende voor doopsgezind Nederland. 
Zie voor meer info: www.seminarium.doopsgezind.nl/nieuws
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

DG Wormerveer: Keltisch kerstconcert   
13 december 15.00 uur

In de zojuist grondig verbouwde vermaning 
geeft het Merain Trio een kerstconcert in 
Keltische stijl. Mieke Manschot (zang), 
Mirjam Rietberg (Keltische harp) en Sandra 
Wallner (viool) brengen kerstliederen uit 
Ierland, Schotland en Engeland. Sfeervol, 
vrolijk en een beetje mystiek, zoals de 
muziek uit die regio is. 

Toegang € 12,-, vrienden van MSF € 10,-. 
Info: www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer 

Oecumene – overig

Ineke Bakker nieuwe voorzitter IKV 
Van 1995–2007 was Bakker algemeen secretaris van de Raad van Kerken in 
Nederland. Momenteel is zij directeur van Stek, de diaconale organisatie van de 
Protestantse Kerk in Den Haag. ‘Veel van wat ik nu in mijn dagelijks werk in Den 
Haag tegenkom, heeft wortels elders in de wereld. Ik zie dwarsverbanden tussen 
bijvoorbeeld de rellen in de Schilderswijk en de spanningen in het Midden-
Oosten, tussen de opvang van ongedocumenteerden in Den Haag en de 
vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Ik denk dat het nu belangrijk is om de 
relaties met de lidkerken te versterken en verbindingen te leggen met 
initiatieven als de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad 
van Kerken. Verder zou ik graag meer relaties willen leggen met vredeswerkers 
uit andere religieuze tradities.’ In het IKV werken zes kerken samen: de 
Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de 
Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Evangelische 
Broedergemeente en de Rooms-Katholieke Kerk. Het Interkerkelijk Vredesberaad 
(IKV) en de Pax Christi Ledenraad zijn opdrachtgevers van vredesorganisatie PAX.

Linker Wang: vluchtelingenzorg
14 november 14.00 – 17.00 uur
Thema-middag waarin stilgestaan wordt bij de hulp die overal in het land 
geboden wordt aan vluchtelingen. Verschillende initiatiefnemers en betrokkenen 
spreken over vragen als: hoe kun je vluchtelingen helpen, wat inspireert mensen 
om te helpen, en hoe kan de politiek helpen bij deze initiatieven? Met Linda 
Voortman (Tweede Kamerlid GroenLinks), Cor Ofman (Protestantse Diaconie), 
Nourdin Zalen (Catharijnehuis in Utrecht), Margriet Jongerius (wethouder 
Utrecht), een afgevaardigde van ‘Gastgezin voor een vluchteling’ en Sijtse van 
Veen (Vluchtelingenwerk Bennekom). Bent u zelf betrokken bij een initiatief? 
Laat het ons weten. Info: www.linkerwang.nl; 
aanmelding: administratie@linkerwang.nl. 
Locatie: S.S.R.-N.U., Oudegracht 32, Utrecht


