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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

Doopsgezind NU nieuwe stijl 
Deze editie van Doopsgezind NU is de laatste nieuwsbrief die in de huidige 
vorm verschijnt. Vanaf 1 januari krijgt Doopsgezind NU een nieuw jasje, (nog) 
meer in de stijl van de website www.doopsgezind.nl. De nieuwsbrief verschijnt 
daardoor voortaan niet meer als PDF-bijlage in uw e-mail, maar komt direct als 
opgemaakte e-mail binnen. Bij veel berichten kunt u direct doorklikken naar de 
site om meer te lezen. Daarnaast blijft het mogelijk om de nieuwsbrief als PDF 
te downloaden, bijvoorbeeld voor de leestafel of voor mensen in uw omgeving 
die niet in het bezit zijn van een computer. Bent u al geabonneerd op 
Doopsgezind NU dan blijft u de nieuwsbrief gewoon ontvangen. Zo niet, dan 
kunt u zich aanmelden via www.doopsgezind.nl/aanmeldennieuwsbrief.php

DG Leeuwarden: kerstmusical
24 december 19.00 uur
In deze kerstmusical, uitgevoerd door kinderen van de zondagsschool, viert een 
dorpskerk haar 250-jarig bestaan met een speciale kerstdienst. Voor de PR 
heeft de kerk een reclamebureau ingehuurd. Ook kapper Knipstra heeft dit 
bureau ingeschakeld voor zijn kerstreclame, en het bureau komt met het idee 
om beide campagnes te combineren. Dit lijkt een uitstekend idee, totdat de 
zoon van kapper Knipstra gepasseerd wordt door bureau Deadline, vanwege 
zijn woeste bos ontembaar haar. Wat nu? Komt allen kijken hoe er een 
gezamenlijke oplossing bedacht wordt en de kerstgedachte helemaal tot uiting 
komt! Toegang gratis, collecte.
Locatie: dg kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

VCG Zoetermeer: keuzes maken
10 en 24 januari 19.00 uur

Een lezing en workshop over kiezen en hoe moeilijk 
dat kan zijn. Soms omdat we de gevolgen niet kunnen 
overzien, of omdat we heen en weer geslingerd 
worden tussen twee alternatieven. Ons hoofd lijkt dan 
iets anders te zeggen dan ons hart. Zingevingsthera-
peute Ellen van Son verzorgt een lezing over hoe 

logotherapie mensen die een lastige keuze moeten maken kan ondersteunen. 
Zij studeerde logotherapie aan het Viktor Frankl Instituut in Wenen. Als vervolg 
op de lezing is er een workshop, die ook los kan worden gevolgd. Kosten € 7,50, 
aanmelden niet nodig. 
Info: Ellen van Son 06 5572 4832 | ellenvanson@casema.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer 
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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 

19 december 14.00 uur
DG Almelo: bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Timo Beek uit 
Oldenzaal. Toegang vrij; collecte.
Locatie: dg kerk, Grotestraat 57, Almelo 

19 december 14.30 – 16.30 uur 
DoRe Hoorn: 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. Vrijwillige bijdrage.
Opgave: bert.dicou@gmail.com
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 
Hoorn

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

Nieuwe leden
DG Assen - op 6 december is 

Margriet Bakker op haar doop en 
belijdenis toegetreden tot de 

DG Assen
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VCG Zoetermeer: omvallende dogma’s
11 januari, 8 februari, 11 april en 9 mei 15.00 uur of 20.00 uur
Leeskring over geloof a.d.h.v. het boek Omvallende dogma’s van Kitty van 
Lochem. Het boek laat zien dat ‘getheologiseer’ veel barrières heeft 
opgeworpen voor het ervaren van het geloof. Levende waarheid is in de loop 
der eeuwen in starre vormen geperst en aangepast aan wat het instituut kerk 
goed uitkwam. Jezus’ boodschap is daardoor in vertekende vorm tot ons 
gekomen. De auteur maakt bij haar herontdekking van de bijbelse boodschap 
gebruik van het Thomasevangelie. Het christelijk geloof is volgens haar een weg 
van persoonlijke groei en bedoeld om de mens liefdevoller, vrijer en creatiever 
te maken. Kitty van Lochem heeft geen kerkelijke achtergrond; het boek is een 
verslag van haar persoonlijke zoektocht. In een ‘Ten geleide’ complimenteert 
theoloog prof. Cees den Heyer de schrijfster. Haar boek biedt volgens hem een 
helder overzicht van de theologische stand van zaken, gecombineerd met een 
nieuw spiritueel perspectief. Kosten: € 7,50 per bijeenkomst voor niet-leden, 
€ 5,- voor leden. Aanmelding niet nodig. 
Info: Nico van Walsum, 079 352 3508 | n.v.walsum@planet.nl
Locatie: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

DG Apeldoorn: poëzieavond
14 januari 19.30 - 22.00 uur 
Jaarlijkse poëzieavond georganiseerd i.s.m. de Regentessekerk. Iedereen kan 
meedoen en een gedicht voordragen. Een ontroerend, diepzinnig, vrolijk, 
droevig, eigen- of andermans gedicht. Alle poëzie is welkom. De voor te dragen 
gedichten moeten uiterlijk 4 januari  aangeleverd zijn, liefst per e-mail: 
van.hasselt@wxs.nl. Dit is nodig voor het tijdig produceren van een boekje met 
de gedichten die zullen worden voorgelezen. Eventueel kan uw gedicht ook in 
papieren vorm aangeleverd worden bij de leden van de poëzieavondcommissie, 
onder wie Henk Barkhof, Librije 69, tel. 055 541 5353. 
Ook voor nadere informatie kunt u bij hem terecht.
Locatie: dg kerk, Paslaan 6, Apeldoorn

DG Winterswijk: familieprogramma 
17 januari 16.30 uur
Familieprogramma (4+) waarin Christina Millet en Gertjan Adema het publiek 
meenemen op reis naar andere werelden. Naar werelden met avontuur, 
plezier, betovering en ontroering. Christina Millet weet door haar manier van 
vertellen jong en oud te betoveren en levendige beelden op te roepen. 
Uit haar reizen langs de oude Zijderoutes haalde zij inspiratie voor de pakkende 
Oosterse vertellingen. Gertjan Adema brengt met zijn klassieke gitaar spanning 
en verbinding in het verhaal: muziek variërend van Perzische improvisaties tot 
rock. Soms illustrerend en aanvullend, soms kritisch en gedurfd. 
Kaarten € 12,50, jongeren tot 18 jaar € 7,50, te bestellen 
via www.theaterdestorm.nl
Locatie: dg kerk, Torenstraat 4, Winterswijk

Wereldbroederschapsdag
24 januari (of 31 januari) 
Op de vierde zondag in januari - ooit begonnen op 21 januari 1525 - vieren 
doopsgezinden in de hele wereld Wereldbroederschapsdag. Materiaal is te 
downloaden via www.mwc-cmm.org/article/world-fellowship-sunday

agenda

20 december 15.00 uur
DG Alkmaar: oecumenische kerkdienst 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Voorganger is ds. Noeme Visser 
uit Noord-Scharwoude, het thema: ‘Wij 
wachten op de Koning’. 
Locatie: Trefpuntkerk, Louise de 
Colignystraat 20, Alkmaar 

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 

Doopsgezinden en Syrië

Onlangs heeft een aantal leden van de 
DG Groningen zich uitgesproken tegen 
Nederlandse inmenging in de oorlog in 

Syrië. Een protestverklaring die in 
omloop is, is al ondertekend door 

Kerk en Vrede en door 
Oorlog is geen Oplossing. 

Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur 
van Doopsgezind WereldWerk laten 

weten zich aan te willen sluiten bij al 
bestaande initiatieven. 

Ook wordt door WereldWerk 
gesuggereerd een open brief naar de 

Vaste Kamercommissie voor Defensie en 
andere volksvertegenwoordigers te 

sturen. De Duitse doopsgezinden (AMG) 
hebben al zo’n brief gestuurd aan de 

Duitse Bondsdag, waarin zij zich 
distantiëren van het besluit van 

4 december jl. met betrekking tot 
militaire acties in Syrië door Duitsland.
Inmiddels heeft de Broederschapsraad 

een verklaring in voorbereiding.
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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. Opgave: tjalling.kindt@kpnmail.nl| 
075 6151 241 | 06 2245 6538.
Locatie: dg kerk, Vermaningsteeg 7, 
Hippolytushoef

2 jan. en 6 febr.
Menno Koor: repetitieschema
2 januari nog onbekend
6 februari Haarlem

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

9 en 23 januari, 6 en 12 februari en 
12 maart 2016
De Basiscursus Cantor van Kerkzang.nl 
wordt gegeven op de zaterdagochtend 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

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 61 51 241 | 06 22 45 65 38
Locatie: consistorie dg kerk, 
Vermaningssteeg 7, Hippolytushoef
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DG Wormerveer: Amsterdam Wind Quintet  
24 januari  15.00 uur
Concert door het Amsterdam Wind Quintet, opgericht in 2006. Het kwintet geeft 

niet alleen kamermuziekconcerten door heel 
Nederland, maar heeft ook een internationale reputatie 
opgebouwd. In dit programma worden bekende 
dansmuziek, de Charleston en filmmuziek van Charlie 
Chaplin ten gehore gebracht. Werken van Poulenc en 
Hindemith laten een nieuwe weg voor de klassieke 

muziek horen, en het programma eindigt met Marlene Dietrichs grote hit: Ich bin 
von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Entree:  € 12,-; vrienden van MSF € 10,-; 
kinderen t/m 12 jaar € 6,-. Zie www.mennosimonsflaes.doopsgezind.nl
Locatie: dg kerk, Zaanweg 57, Wormerveer

DG Middelstum: herstel aardbevingsschade 
Afgelopen zomer is het herstel van het kerkgebouw zodanig gevorderd dat het 
gebouw aan de buitenkant weer in orde lijkt te zijn. Helaas ligt het gehele 
interieur nog elders opgeslagen. Aan de orde is nu de vraag in hoeverre het 
nodig is het gebouw aanvullend te versterken, ter voorkoming van schade door 
mogelijke toekomstige aardbevingen. De NAM wil ingenieursbureau Wassenaar 
uit Groningen een sterkte-analyse voor het kerkgebouw laten uitvoeren. Op 
grond daarvan wordt bekeken wat eventueel aan versterking gedaan moet 
worden. Realisatie daarvan kan overigens pas plaatsvinden na goedkeuring 
door de Monumenten-autoriteiten. Pas na deze fase komt het herstel van het 
interieur aan bod, met een op kosten van de NAM te installeren nieuwe 
verwarmingsinstallatie en sanitaire voorziening. 

Werkruimte gezocht voor tweedehands kleding activiteiten om een traditie 
die al bijna 70 jaar bestaat te kunnen voortzetten

Menno’s Pleats wordt verkocht en dus is doopsgezind WereldWerk op zoek 
naar een andere geschikte ruimte van ongeveer 100 m², te verdelen in een 
sorteerruimte van 50 m² en een even grote opslagruimte.
Wij denken aan een (boeren) schuur of een leegstaande(kerk)ruimte in 
Friesland of de Noord Oost Polder. We stellen geen hoge eisen aan comfort, 
als er maar licht, een mogelijkheid tot verwarming, water en een toilet is. 
Een heel bescheiden vergoeding is bespreekbaar.

Zijn er in Oost-, West-, Zuid- of midden Nederland gemeenten die samen 
met buurgemeenten de afstand naar Friesland of de Noord Oost Polder te 
ver vinden, maar graag willen meewerken aan de kledingactie? Heeft uw 
gemeente een groepje enthousiastelingen en enige werk- en opslagruimte 
beschikbaar? Meldt u aan. Zo hopen we een netwerk van verzamelplekken 
te organiseren waardoor we met de kledingactie kunnen doorgaan. 

Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter van doopsgezind WereldWerk via: 
bert.duhoux@dgwereldwerk.nl of 070 – 511 20 73



Leden DG Aalsmeer lopen laatste etappe 
Climate Miles  
Leden van de DG Aalsmeer en de Theehuisclub hebben op 28 november de 

laatste etappe van de Climate Miles 
meegelopen, samen met o.m. Marjan 
Minnesma van Urgenda en astronaut André 
Kuipers. De laatste etappe was 24 km lang en 
liep van Goussainville tot aan de Sacré Coeur in 
Parijs. In totaal hebben ruim dertig jongeren en 

ouderen uit de DG Aalsmeer, en enkele leden van de Open Hof kerk, één, twee 
of drie etappes meegelopen. De Climate Miles startten op 1 november vanuit 
Utrecht. Van 30 november t/m 12 december werd de VN-klimaattop in Parijs 
(COP 21) gehouden, resulterend in een wereldwijd verdrag om de opwarming 
van de aarde te beteugelen.

Samen Eén: nieuwe voorzitter
Groepsaccommodatie Samen Eén in Giethoorn heeft een nieuwe voorzitter: 

Tammo van Hoorn volgt Andries Bakker op. Hij is te 
bereiken via t.vanhoorn@home.nl. Daarnaast werd 
Jasper Pondman welkom geheten in het bestuur van 
Samen Eén, als opvolger van Kees Kat. Ook krijgt 
Samen Eén een nieuwe beheerder in de persoon van 
Jan Schreur. Rob Visser neemt afscheid van zijn 

beheerderstaak, maar blijft wel de verhuur doen. Zie ook www.sameneen.nl

Oecumene – overig

Rijksmuseum van Oudheden weer open
Op 15 december opent het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zijn deuren 
na een verbouwing van zeven maanden. Drie totaal vernieuwde zalen over de 
Klassieke Wereld bieden bezoekers een hernieuwde kennismaking met de 
archeologische rijkdommen en fascinerende cultuur van de oude Grieken, 
Etrusken en Romeinen. Gelijktijdig openen drie tijdelijke tentoonstellingen: 
‘Maas & mens’, ‘Pracht & precisie’ en ‘Euro Meltdown’. 
Meer informatie: www.rmo.nl

KRO/NCRV: In het spoor van de vluchteling  
24 december 19.25 uur, NPO 2
Liesbeth Staats reist in In het spoor van de vluchteling af naar plekken waar in 
2015 vluchtelingen langskwamen of verbleven. In de regio rond Syrië, op het 
Griekse eiland Lesbos waar veel vluchtelingen strandden en in een 
asielzoekerscentrum in Eindhoven. Behalve de vluchtelingenstromen hebben 
ook de aanslagen in Parijs de laatste maanden het wereldnieuws beheerst. In 
Europa wordt het woord oorlog in de mond genomen, ook in Nederland. En de 
beschuldigende vinger wijst in de richting van onder andere de vluchtelingen. 
Er gaan steeds meer stemmen op om de grenzen te sluiten en strengere 
controles te houden. Hoe weten we met wie we te maken hebben en wat hun 
beweegredenen zijn? Hoe beleven de vluchtelingen wat er in Parijs is gebeurd? 
Is hun hoop daarmee verdwenen? Hun doel veranderd? Valt er te vluchten 
voor de angst, voor oorlog? Liesbeth Staats gaat samen met oorlogscorres-
pondent Hans-Jaap Melissen in In het spoor van de vluchteling op zoek naar 
antwoorden op die vragen. 4
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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 

7 februari 2016 10.00 uur
VDG IJmond: vredesdiensten, met op 
1 november: ‘Vrede, trauma en religie’, 
voorganger: Pieter Post. 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

12 t/m 14 februari 2016
GDB Retraite voor vrouwen, mannen en 
(echt)paren, maximaal 25 deelnemers. 
Thema: De weg van de mens, n.a.v. Martin 
Buber. Leiding: ds. Marion Bruggen 
(Groningen), drs. Marjan Kip, pastoraal 
werker (Almere), ds. Christine Schlette (de 
Knipe). Kosten naar draagkracht € 160-200. 
Info: Marije Koettnitz-Worst, 0597 856 220 
| 06 1501 2674 | marijeworst@yahoo.nl
Locatie: Buitengoed Fredeshiem, 
Eiderberg 2, Steenwijk–De Bult 

tot maart 2016
Tentoonstelling in het Kinderboeken-
museum ‘Het Schooltje van Dik Trom’ over 
Johanna E. Kuiper (1895-1956). 
Kuiper was schrijfster van o.m. 
kinderboeken en domineesvrouw. Open 
zaterdag en zondag, 11.00 – 16.00 uur
Locatie: Kinderboekenmuseum, 
Etersheim 8a, Oosthuizen


