
DG Beemster-Oosthuizen: Sinterklaas   
1 december 19.45 uur
Rustpunt-lezing door Mark Jan Fraij uit Westzaan, die zich verdiept heeft in de 
geschiedenis van Sinterklaas. Zijn Sinterklaas-museum kan gratis bezocht 
worden (www.sinterklaasmuseum-westzaan.nl). 
Vrijwillige bijdrage | www.schuilkerkbeemster.nl
Locatie: Schuilkerk Beemster, Middenweg 86, Middenbeemster
DGs Heerenveen en Tjalleberd: Adventsspel
11 en 12 december 14.30 en 19.30 uur
Samen met de Baptistengemeente Pniël wordt viermaal het Adventsspel 
‘Voetsporen op weg naar de ander’ opgevoerd. I.v.m. het aantal zitplaatsen 
graag reserveren: coravaneek@gmail.com | 0513-623730 
Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

VDG Blokzijl: Ierse en Schotse muziek
11 december 20.15 uur
’t Lam Ontmoet: Concert door Evertjan ‘t Hart en Annemarie de Bie met Ierse 
en Schotse muziek. Beiden maken deel uit van de band Fling. Evertjan bespeelt 
uilleann pipes (Ierse doedelzak), bouzouki en verschillende fluiten, en bouwt 
ook zelf Ierse doedelzakken en dwarsfluiten. Annemarie werd in 2005 zangeres, 
percussioniste en dwarsfluitiste van Fling. Samen zorgen ze voor een bijzonder 
optreden met opwindende dans-tunes en vrolijke en originele ballades uit de 
theatershows van Fling en andere bijzondere muziek uit de rijke Ierse en 
Schotse muziek traditie. Toegang € 5,-; info: www.hetlamontmoet.nl
Locatie: dg kerk ’t Lam, Breestraat 2, Blokzijl
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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
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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 

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

28 nov, 2 jan en 6 febr
Menno Koor: repetitieschema
28 november Purmerend 
2 januari nog onbekend
6 februari Haarlem

29 november, 7 februari 2016 10.00 uur
VDG IJmond: vredesdiensten, met op 
29 november: ‘Just Policing’, voorganger: 
Jaap Klanderman. En 7 februari 2016: 
‘Vrede als Werkwoord’, voorgangers: Jarek 
Kubacki en Lukasz Liniewicz. 
Info: www.vdgij.nl
Locatie: dg kerk, Meerstraat 62, Beverwijk

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente 
Heerenveen en Tjalleberd
Per 1 januari 2016 zullen de doopsgezinde gemeenten Heerenveen en 

Tjalleberd fuseren tot de Verenigde 
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen 
en Tjalleberd en houden daarmee op 
afzonderlijk te bestaan. Tijdens de 
ledenvergadering van 12 november 
2015 is hiertoe met algemene stemmen 
besloten. Op 7 januari 2016 is de eerste 

ledenvergadering waarin de kerkenraad wordt gekozen en op zondag 
17 januari wordt deze in een feestelijke dienst geïnstalleerd.

Al enige tijd ben ik op zoek naar het 
wandbord van Koninklijke Tichelaar: 

‘Dopen wat mondig is / Spreken dat bondig 
is / Vrij in ‘t christelijk geloven / Daden gaan 

woorden te boven’ van ds. Smeding. 
Wie kan mij daaraan helpen? 

Yvette Webers 
0570 619 849 | 06 5332 3464   



DG Winterswijk: Schots en Scheef  
13 december 16.30 uur
Gevarieerd concert door Ensemble Rossignol: ‘Schots en Scheef’, gebaseerd op 

melodieën uit Schotland. Met Alice Gort-Switynk, 
blokfluiten en Elly van Munster, theorbe/gitaar. 
Zo nu en dan wordt een uitstapje naar Engeland en Ierland 
gemaakt. Met werken van o.m. Händel, Mertz, Le Sac en 
Barsanti. 
Kaarten à €12,50 te bestellen via: www.theaterdestorm.nl

Locatie: dg kerk, Torenstraat 4, Winterswijk

Federatie Gouda: presentatie studieverlof 
14 december 20.00 uur
Predikante Kim Magnée-de Berg van Federatie Gouda, waarin doopsgezinden, 
remonstranten, vrijzinnig protestanten en directe leden samengaan, verdiepte 
zich tijdens haar studieverlof in de 17e-eeuwse remonstrantse geschiedenis. Zij 
houdt daarover een presentatie met als titel: ‘Ferme vrouwen, 17e-eeuwse 
(geloofs)heldinnen’. Aansluitend gaat ze met de aanwezigen in gesprek over 
thema’s die uit haar verhalen voortvloeien en die ook nu nog spelen. 
Info: Jan de Voogd, 0182-502220 | 06-28102225.
Locatie: Lutherzaal, Lage Gouwe 132, Gouda

DoRe Hoorn: Muziek in de kerststal
19 december 14.30 – 16.30 uur
Adventsmiddag met live kerstmuziek, samen zingen, High Tea, en een verhaal 
met beeld en geluid over de geschiedenis van de kerstmuziek door musicus en 
koordirigent Jan Maarten Koeman. Als we denken dat kerstmuziek iets van de 
moderne tijd is om de winter te veraangenamen, vergissen we ons. Er werd 
vrolijk op los gedanst en gezongen bij de oudste kerstliederen. Met een 
optreden door Vocal Group Left, die u versteld zal doen staan met vocale 
juweeltjes van kerstmuziek. Vrijwillige bijdrage; opgave: bert.dicou@gmail.com
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn

DG Alkmaar: speciale dienst   
20 december 15.00 uur
Oecumenische kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Voorganger is ds. Noeme Visser uit Noord-Scharwoude, het thema: ‘Wij 
wachten op de Koning’. M.m.v. kinderkoor Wikiko uit Heiloo o.l.v. Wilma Muller 
en organist Atze Veldhuis uit Noord-Scharwoude. Ook dit keer zal de 
voorbereidingscommissie weer een prachtig kerstverhaal vertellen en 
uitbeelden. Dit is de laatste bijeenkomst die deze commissie organiseert, na 
vijftig jaar trouwe dienst. 
Locatie: Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar

Oecumene – overig

Verklaring omtrent vluchtelingencrisis
Bestuurders van doopsgezinde geloofsgemeenschappen in Europa, waaronder 
de ADS, en een aantal internationale gasten waren bijeen voor hun jaarlijkse 
vergadering van 23 tot 25 oktober 2015 in Buhl, Frankrijk. Tijdens deze bijeen- 
komst is besloten om de zorg van de aanwezigen over de vluchtelingencrisis in 
Europa tot uitdrukking te brengen. De volgende verklaring is aangenomen: 2
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Nieuws over Broederschaps-
huis Menno’s Pleats

Voor sommigen is het wellicht geen 
nieuws meer, maar voor sommigen zal het 

toch een onaangenaam bericht zijn: 
Menno’s Pleats staat te koop. 

De afgelopen jaren is Menno’s Pleats een 
plaats geweest waar veel doopsgezinde, 

anders kerkelijke en niet-kerkelijke 
groepen met veel plezier weekenden, 

zomerweken en dagen hebben 
doorgebracht. Daarnaast is er in 

samenwerking met Wereldwerk in de 
afgelopen jaren heel wat kleding 

gesorteerd waarmee vele mensen zijn 
geholpen. We draaien nu best redelijk, 

maar op de langere termijn is onze omzet 
niet voldoende om enkele noodzakelijke 

verbouwingen te kunnen dekken. De 
omzet kan met de huidige groep 

vrijwilligers ook niet drastisch worden 
verhoogd. Daarbij komt dat de binding 
met onze Doopsgezinde grondleggers 

geleidelijk vermindert, waardoor het op 
de langere termijn nog moeilijker gaat 
worden om onze vrijwilligers te blijven 

motiveren en we de binding met ons doel 
zoals, gesteld in de statuten, verliezen.

Terwijl Menno’s Pleats te koop staat, gaan 
de zaken gewoon door. De komende 

maanden kunt u dus nog steeds genieten 
van uw geboekte weekend of midweek. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht 
nog vragen hebben kunt u altijd contact 

opnemen met ons 
via www.mennospleats.nl

Bestuur Stichting Menno’s Pleats

29 november 12.30 uur
VCG Zoetermeer: film over Boeddha met 
nabespreking. Kosten: € 9,- incl. lunch.
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, 
Zoetermeer



De geschiedenis herhaalt zich. Wij, christenen staand in de doperse traditie zien 
de oude verhalen van God en mensen herleven in de gezichten van de 
vluchtelingen die momenteel naar en door Europa trekken, op zoek naar vrede 
en veiligheid. Verhalen uit de bijbel, verhalen uit onze eigen menniste 
geschiedenis. Verhalen van vluchten en verdreven worden, van uitzichtloos 
ontworteld zijn. Verhalen van sterven en lijden, van marteling, vijandigheid. 
Verhalen van generaties die verdwijnen, families die uiteen gerukt worden. 
Het zijn verhalen over oude angsten die de ene mens tegen de andere doen 
opstaan, de menselijkheid doen vergeten, God zelf uit het zicht laten 
verdwijnen.
Lees de hele verklaring op www.doopsgezind.nl > nieuws

Verklaring Kerk en Vrede over aanslagen Parijs  
Kerk en Vrede heeft een verklaring uitgebracht waarin onder meer staat: ‘Kerk 
en Vrede spreekt haar afschuw uit over de aanslagen van 13 november in 
Parijs. (…) We realiseren ons dat terreur tot doel heeft felle emoties uit te 
lokken en roepen op daar niet in mee te gaan. Emotionele reflexen op eerdere 
terroristische aanslagen, onder andere 9/11, hebben bijgedragen aan de 
situatie waarin we nu verkeren. (…) We hebben geen begrip voor IS. We 
verafschuwen hun methode en het specifiek zoeken van onschuldige 
slachtoffers. (…) We moeten ons realiseren dat IS wordt bewapend en geholpen 
door landen waaraan Nederland wapens levert. (…) Als we de oorlog niet willen 
laten ontploffen in ons eigen gezicht, zullen we juist niet met nog meer geweld 
moeten reageren – dat is wat zij willen. (…) Alleen als we de angst of woede 
van de ander ook weten te begrijpen, kunnen we tot reacties komen die 
de-escalerend werken. Het lijkt ons dat dat nu het dringendste is gevraagd.’ 
Zie voor de volledige verklaring: www.kerkenvrede.nl

Kerken massaal in actie voor vluchtelingen    
Overal in het land steken kerkleden hun handen uit de mouwen voor 
vluchtelingen, zo blijkt uit een inventarisatie van Kerk in Actie. Ook is 1,79 
miljoen euro opgehaald tijdens de landelijke actie voor vluchtelingen. In 80% 
van de kerkelijke gemeenten wordt aandacht besteed aan vluchtelingen, door 
te bidden, te collecteren of thema- of welkomstdiensten over en met vluchte- 
lingen te organiseren. In 70% van de gemeenten worden ook activiteiten 
georganiseerd als kleding-, goederen- en geldinzamelingsacties, of het open- 
stellen van het kerkgebouw. Ook zijn er veel thema-avonden en sluiten veel 
kerkelijke gemeenten aan bij wat er in de woonplaats wordt georganiseerd. 
Kerk in Actie heeft de brochure ‘Met open armen. Wat uw kerk kan doen voor 
vluchtelingen’ samengesteld en een fonds ingesteld waar kerken die 
vluchtelingen helpen een beroep op kunnen doen. Zie: www.kerkinactie.nl 

PAX: actie tegen investeringen ABP
Ambtenarenpensioenfonds ABP steekt bijna 1 miljard euro in de productie van 
kernwapens. Daarmee is het pensioenfonds weer koploper in Nederland v.w.b. 
dit soort investeringen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Don’t Bank on the 
Bomb van PAX naar financiële relaties van banken, verzekeraars en pensioen- 
fondsen met kernwapenproducenten. PAX is een actie gestart zodat 
pensioengeld van leraren, politieagenten en andere ambtenaren niet langer 
naar kernwapens kan gaan. 
Zie https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/geen-pensioengeld-naar-kernwapens
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29 november 14.30 uur
De DGs Heerenveen en Tjallebert nodigen u 
uit voor het afscheid van ds. Henk Klein 
Nagelvoort in verband met diens emeritaat. 
Opgave gewenst: 
dgheerenveen@doopsgezind.nl | 0513-
610946.
Locatie: dg kerk, Kerkstraat 36, Heerenveen

29 november 17.00 uur 
Preek van de Leek Amsterdam met Irene 
Hemelaar, zangeres en werkzaam voor 
Amsterdam Gay Pride. 
Zie www.preekvandeleek.amsterdam
Locatie: Doopsgezinde Singelkerk, 
Singel 452, Amsterdam

t/m 29 november 
The Climate Miles: directeur Marjan 
Minnesma van Urgenda loopt 512 
kilometer van Utrecht naar Parijs, waar 
begin december de 21e VN-klimaattop 
plaatsvindt, zie www.theclimatemiles.nl. 
Er lopen ook doopsgezinden mee, info en 
aanmelden bij Leo Bakker in Aalsmeer: 
leo@kudel.demon.nl | 06-53420445.

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 
godsdienst-culturele fenomeen van invloed 
is op onze kijk op de wereld van vandaag.
Locatie: dg kerk, Jan Nieuwenhuijzenplein 6, 
Edam
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Nieuwe leden
DG Rottevalle–Witveen: op 6 december 

om 9.30 uur wordt broeder W.B. Veenstra 
uit Boelenslaan gedoopt op zijn belijdenis. 

De dienst o.l.v. 
ds. Wilma-Tiemersma is interactief en er 

worden fair trade producten en 
Unicef-kaarten verkocht.



Deventer: ‘Dit kan niet waar zijn’   
27 november 15.30 – ca. 17.00 uur
Lezing door Joris Luyendijk over zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn’, dat onlangs de 

NS Publieksprijs 2015 won. Het boek biedt een 
ontluisterende inkijk in de financiële wereld en stelt 
de vraag of de diepere oorzaken van de 
economische crisis van 2008 zijn weggenomen. Of 
is de financiële wereld nog altijd een tijdbom in het 
hart van onze samenleving? Ook Geert Groote 
moet in de 14e eeuw verzucht hebben ‘dit kan niet 
waar zijn’, bij zijn pleidooi voor matigheid, 
soberheid en persoonlijke verantwoordelijkheid 

voor het eigen zielenheil. Interviewster Laetitia van der Lans zal Joris Luyendijk 
o.m. vragen: welke parallellen zijn er tussen de tijd van Geert Groote en de 
actualiteit? Wat heb je nodig om je als samenleving tegen deze machten en 
instituten te wapenen? Welke waarden houden stand en welke blijken 
waardeloos? Toegang: € 15,-.
Locatie: Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4, Deventer

NZR: ‘Vreemdelingen en Priesters’   
11 december 10.00 – 13.00 uur incl. lunch
De Nederlandse Zendingsraad organiseert een themabijeenkomst met Stefan 

Paas over diens nieuwe boek ‘Vreemdelingen en 
Priesters’. In dit boek, dat binnen een week uitverkocht 
was, staat de vraag centraal hoe we een realistische visie 
kunnen ontwikkelen op missionair werk in een sterk 
geseculariseerde samenleving. Het boek kan worden 
verstaan als een pleidooi om van een ‘missionaire kramp 

over de kerkelijke krimp’ te komen tot een nuchter en hoopvol leven als 
christelijke minderheid. De insteek van Paas geeft veel stof ter overdenking. 
Welke wegen kunnen we als gelovige minderheid bewandelen? 
Stefan Paas is als hoogleraar Missiologie en Interculturele Theologie verbonden 
aan de VU en aan de Theologische Universiteit Kampen, met speciale aandacht 
voor zending in het geseculariseerde Westen. Toegang gratis, wel graag 
aanmelden: 
http://zendingsraad.nl/agenda/309/studiedag-over-vreemdelingen-en-priesters
Locatie: Landelijk Dienstencentrum PKN, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht 

Meppel: wandelen voor eenheid en vrede
12 december start 13.30 uur 
Wandeling voor eenheid en vrede, beginnend bij de moskee aan de Groen van 
Prinstererstraat en eindigend op het Kerkplein. Doel is moslims, christenen en 
allen die zich willen aansluiten, elkaar te laten ontmoeten, gewoon van mens 
tot mens. Op het kerkplein zal een lied met tekst van Ahmed Aboutaleb worden 
gezongen, waarmee we laten zien elkaar nodig te hebben om in vrede met 
elkaar te leven. Spandoeken en andere uitingen worden niet op prijs gesteld. 
Contactpersoon: ds. Graddie Meijer, 0513-880715. 
Locatie startpunt: moskee, Groen van Prinstererstraat 13-B, Meppel
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30/11 en 14/12 om 15.00 uur en 
20.00 uur naar keuze
VDG Zoetermeer: leeskring 
Thomasevangelie. Aanmelden niet nodig; 
kosten: € 7,50 per keer niet-leden: € 5,- 
leden. Info: Nico van Walsum, 079-3523508 | 
n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, 
Zoetermeer 

1 december 20.00 – 22.00 uur 
DG Aardenburg: Filosofisch Café met een 
lezing door Hein Stufkens ‘In vrede leven’. 
Entree: € 5,-. 
Locatie: dg kerk, Weststraat 37, Aardenburg

5 december 14.00 uur 
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Dick Sanderman uit 
Rijssen. Toegang vrij; collecte.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo

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

8 dec, 12 jan, 16 feb, 15 maart en 12 april 
19.30 - 21.00 uur  
DG Wieringen: bijbelcursus De Bijbel is een 
Ui; over onze verhouding tot dit gods- 
dienstig-culturele fenomeen. 
Inleider ds. Tjalling Kindt. 
Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl | 
075-6151241 | 06-22456538
Locatie: consistorie dg kerk, Vermanings-
steeg 7, Hippolytushoef

10 december 9.45 uur 
Seminarium: Promotie Heinrich Derksen 
over de Russisch-Duitse vrije kerken. Er is 
verband met het doopsgezind erfgoed in de 
Duitse Umsiedlergemeenten. Info: 
www.seminarium.doopsgezind.nl/nieuws
Locatie: Vrije Universiteit, De Boelelaan 
1105, Amsterdam 


