Nieuwsbrief Doopsgezind NU
10 november 2017

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. Klik voor een printversie
van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De
eerstvolgende Doopsgezind NU verschijnt op 24 november, kopij kunt u
uiterlijk 22 november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Petra Stienen verzorgt
zesde Menno Simonslezing
19 november 15:00 uur
De zesde editie van de Menno
Simons-lezing wordt verzorgd
door drs. Petra Stienen.
Stienen is arabist, publicist,
zelfstandig adviseur en
politica. Eerder werkte ze
jarenlang als diplomaat op de
Nederlandse ambassades in
Egypte en Syrië. In haar
lezing, met als titel 'Cultuur in
tijden van oorlog', zal ze
ingaan op de noodzaak om in
tijden van oorlog en conflict
perspectief te blijven bieden
voor een hoopvolle toekomst.
Lees meer >>

nieuws
Doopsgezind NL novemberdecember 2017
Een kleine cursus 'wie hoort er in
de kerststal'. Verzamelaars én
makers van kerststallen. Mensen
die kerst moe zijn, of er juist
enorm naar uitkijken. Een
predikant die voor de 36e keer
een kerstdient voorbereid. En
niet te vergeten het jaarlijkse
kribtogram... Kortom, een
aantrekkelijk uitgestald nummer
van Doopsgezind NL! Lees meer
>>

Mennokoor gaat door!
Met een geweldig weekend in Schoorl en een afsluitende dienst in
Alkmaar heeft het Mennokoor Holland onlangs zijn 25-jarig bestaan
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11 november 09:30 uur
Viering 75 jaar kampen in
Aalsmeer
75 jaar geleden, in 1942,
ging een groepje van 15
jongeren onder leiding van
Haasje Buijs en Jacob Tas op
kamp naar Oosterbeek. Dit
kamp, georganiseerd door
de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer, was het
allereerste kamp van een
reeks waarvan het einde nog
lang niet in zicht is. 75 Jaar
kampen, tot 1972
georganiseerd door de
doopsgezinde gemeente en
vanaf 1972 door De Binding,
is een prachtige mijlpaal die
groots gevierd gaat
worden. Lees meer >>
12 november 17:00 uur
Arjan Vliegenthart in
Preek van de Leek
Arjan Vliegenthart spreekt
over de profeet Micha in de
serie Preek van de Leek in
de Amsterdamse Singelkerk:
'Recht doen, trouw
betrachten en wandelen met
God'. Lees meer >>
14 november 14:00 uur
Vreemde kostgangers in
Amsterdam
Het Amsterdam Centre for
the History and Heritage of
Protestantism organiseert
aan de Vrije Universiteit een
mini-symposium over geloof
en migratie in vroeg-modern
Amsterdam. Franse
Hugenoten, doopsgezinden,
lutheranen en anderen
zochten in Amsterdam een
goed heenkomen, soms uit

gevierd. Na het bijzondere weekend beraamt het koor zich op de
toekomst. Het koor wordt flink kleiner, maar wil toch enthousiast
verder. De invulling zal iets veranderen. Lees meer >>

Kerk in Actie lanceert online
platform voor koren
Kerk in Actie lanceert het
platform korenindekerk.nl waarop
plaatselijke kerken
samenzangavonden,
koorconcerten en klassieke en
instrumentale concerten aan
kunnen bieden. Lees meer >>

Bid voor vluchtelingen en
CPT-vredeswerkers op
Lesbos
Christian Peacemakers Teams
(CPT) roept op te bidden voor de
vluchtelingen op Lesbos en voor
het CPT-team ter plekke. De
vluchtelingen leven in
erbarmelijke omstandigheden en
hebben meer bescherming nodig
nu de winter eraan komt. Lees
meer >>

Geslaagde landelijke
broederkringendag
Op zaterdag 28 oktober jl. werd
in Holwerd (DG Holwerd, Blija en
Ternaard) de jaarlijkse
broederkringendag gehouden. Er
kan teruggezien worden op een
zeer geslaagde dag met 7 gasten
en 92 broeders van de
broederkringen Drachten,
Groningen, Hallum, Heerenveen,
Leeuwarden, Lytse streek, MidFryslân, Rottevalle, Schagen,
Steenwijk, Surhuisterveen, Texel,
broeders uit Harlingen, en m.m.v.
4 zusters van de gemeente
Holwerd-Blije-Ternaard. Lees
meer >>

In 400 jaar van schuilkerk
tot dopers 'pronkstuk'
Op 21 en 22 oktober vierde de
doopsgezinde gemeente in
Alkmaar feestelijk het 400-jarig
bestaan van haar kerkgebouw
aan de Koningsweg. Vele eeuwen
was de kerk 'onzichtbaar' vanaf
de openbare weg. Ook zaterdag
was dit door het herstellen van
de oorspronkelijk straatgevel het
geval. Maar desondanks
wapperde fier een doperse vlag
met het beeld van Menno
Simons, leider van de
doopsgezinden vanaf ca 1530.
Lees meer >>

150 Rode Kruis in De Gang
10 november 16:00 uur
In Fotogalerie De Gang is vanaf 3
november de expositie 'Hier om
te helpen'  150 jaar Rode Kruis
van fotograaf Raymond Rutting
te zien. De officiële opening is op

goed heenkomen, soms uit
zucht naar avontuur, soms
om op eigen wijze hun
godsdienst te beleven. Lees
meer >>
14 november 20:00 uur
De Messias: droom of
werkelijkheid?
In donkere dagen en
moeilijke tijden verzuchten
we wel eens: Hadden we
maar een sterke man! Wist
u dat het verlangen naar
een redder bijbelse wortels
heeft? In het bijbelleerhuis
verdiepen we ons in beelden
van de Messias die we zelf
meedragen, uit de bijbel, uit
de kunst en de muziek. En
we kijken hoe het Messiasverlangen door de eeuwen
heen mensen bewogen
heeft. Er zijn nog drie
bijeenkomsten, op 14 en 28
november en 12 december.
Lees meer >>
15 november 15:30 uur
Onthulling informatiebord
bij beeld Laurens
Janszoon Coster
In Haarlem vindt de
onthulling plaats van
een informatiebord bij het
beeld van Laurens Janszoon
Coster in de Prinsenhof, in
de tuin van het Stedelijk
Gymnasium. Het
informatiebord geeft
bijzonderheden over het
beeld en over de tekst op de
sokkel, die o.m. een Latijnse
tekst van dr. Jacobus van
Zanten bevat. Lees meer
>>
15 november 19:30 uur
De God van Spinoza in
Hippolytushoef
Tweede bijeenkomst van de
bijbelgespreksgroep van de
Wieringer
doopsgezinden. Na
bespreking van het boekje
Professor bestaat God, komt
nu bij Spinoza aan bod.
Gespreksleiding: ds. Tjalling
Kindt. Lees meer >>
15 november 20:00 uur
Lezing over Martin Bubers
'ik en jij' in Gouda
Martin Buber is een van de
weinige filosofen die de
mens als fundamenteel
relationeel beschouwt. Dit in
tegenstelling tot andere
westerse filosofen die veel
meer nadruk leggen op
autonomie of zelfs
onafhankelijkheid van de
mens. De in Iran geboren en
getogen Farida Farhadpour
geeft hierover een lezing. Zij
kwam begin jaren negentig
als politiek vluchteling naar
Nederland. Lees meer >>
15 november 20:00 uur

10 november om 16.00 uur. De
tentoonstelling is t/m 28 januari
2018 te bezichtigen. Lees meer
>>

Langs de lijnen van
Mondriaan
13 november 19:45 uur
Lucas Bolsius is op
maandagavond 13 november te
gast in Café Zin. Als
burgemeester van de stad
Amersfoort is Bolsius behoorlijk
ingewijd in de kunst van
Mondriaan. Het Mondriaanjaar
heeft voor veel verbinding
gezorgd in de stad. Lees meer
>>

Kapellezing over 'Voltooid
leven'
13 november 20:00 uur
Dr. Els van Wijngaarden schreef
het boek Voltooid leven, over
leven en willen sterven. In haar
lezing zal Van Wijngaarden
stilstaan bij de vragen: Wanneer
is een leven voltooid? Wat zijn
onderliggende motivaties en
ervaringen die tot een
stervenswens bij voltooid leven
leiden? En hoe gaan we, als
individu en als samenleving, om
met ouderdom, onze eindigheid
en de dood? Lees meer >>

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet
17 november 17:30 uur
Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich
in vier themaweekenden op
vrijzinnig georiënteerden die hun
visie op cultuur, politiek en
maatschappij willen verdiepen en
met anderen willen delen.
Intellectuele nieuwsgierigheid en
onderlinge betrokkenheid zijn
hierbij sleutelbegrippen. Op 17
november is de aftrap van het
nieuwe seizoen. Paul Koopman
schreef een persoonlijke
impressie. Lees meer >>

Jubileumconcert
doopsgezind kerkkoor
18 november 19:30 uur
Dit jaar bestaat het doopsgezinde
kerkkoor, het Menniste
tsjerkekoar, van Damwâld
(Damwoude) honderd jaar. Dit is
voor het koor aanleiding tot het
geven van een jubileumconcert,
met meerdere gastoptredens. Het
is tevens het laatste concert van
het koor. Lees meer >>

Doopsgezinde kerk Sappemeer bestaat 170 jaar
19 november 15:00 uur
De doopsgezinde kerk in Sappemeer (1847) viert haar 170ste
verjaardag met een orgelconcert door organist Lukas Jan Schoonbeek.
Het orgel uit 1855 is een Rijksmonument. Lees meer >>
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15 november 20:00 uur
Muziek uit RussischOrthodoxe kerk
In Hoofddorp laat ds. Theo
Hop uit Hillegom
(koor)muziek horen uit de
Russisch-Orthodoxe kerk. Hij
is een groot kenner van
deze muziek. Iedereen die
de meeslepende melodieën
hoort, is onder de indruk
van de lage basstemmen en
muzikale afwisselingen. Lees
meer >>
17 november 20:15 uur
Poppentheater Schil in
Blokzijl
't Lam Ontmoet Theater
Schil met poppentheater
voor volwassenen. Hennie
Schippers is beeldend
kunstenaar, en maakt en
bespeelt de poppen. Frans
Leenderts is docent drama
en regisseert de stukken.
Samen bedenken ze de
inhoud van hun
voorstellingen, waarbij wordt
uitgegaan van gedichten,
tekstfragmenten en muziek.
Lees meer >>
18 november 10:00 uur
Jaarlijkse bazar in
Aalsmeer
De jaarlijkse bazar wordt in
de kerkzaal van de
doopsgezinde gemeente
gehouden. Er komen
boeken, cds, dvds, lps,
kleding, bloemen en planten,
een Rad van Avontuur,
verlotingen en
behendigheidsspelletjes, en
heel veel rommel. De
opbrengst gaat naar diverse
goede doelen. Als u mee
kunt helpen, graag. Lees
meer >>
18 november 10:00 uur
Rommel- en boekenmarkt
in Ilper vermaning
De Doopsgezinde Gemeente
Den Ilp-Landsmeer houdt
ook dit jaar weer haar
jaarlijkse rommel- en
boekenmarkt, op zaterdag
18 november van 10.00 tot
14.00 uur. Bovendien wordt
dit jaar voor het eerst een
extra boekenmarkt
gehouden, op dinsdagavond
14 november van 19.30 tot
21.30 uur. Lees meer >>
19 november 15:00 uur
Sint-Inn
Sinterklaasvoorstelling in
Zeist
Muzikale voorstelling met de
clowns Mop en Malle van
ongeveer een uur, geschikt
voor klein en groot en
iedereen die jong van hart
is. Lees meer >>
19 november 15:00 uur

Antroposofie in Aardenburg
21 november 20:00 uur

Golfslag-lezing door Nico
Landsman over zijn leven als
antroposoof. Als je met vragen
door het leven gaat en de
antroposofie tegenkomt, dan
kan er een nieuwe wereld voor
je opengaan. Wat is de mens?
Wat kan ik weten? Is vrijheid
mogelijk? Antroposofie biedt
een weg voor het vinden van
een eigen levensbeschouwing.
Lees meer >>

Weg van de Tora 6
24 november 17:00 uur
Het verhaal van Kaïn en Abel is
een bekend en intrigerend
verhaal dat veel vragen oproept.
Hoe kan de verhouding tussen
broers zo verstoord raken dat de
een de ander doodt ? Maar ook:
kunnen we uit het verhaal leren
over de mogelijkheden de relaties
tussen broers goed te houden, en
wat moeten we dan overwinnen?
De bijzondere wijze waarop deze
teksten in de joodse traditie
worden uitgelegd, levert opnieuw
verrassende inzichten op! Lees
meer >>

Theatervoorstelling 'Naar
buiten!' in Aalsmeer
24 november 20:00 uur
In deze voorstelling door Arjette
Kuipers worden liedjes gezongen
en gespeeld over de uitdagingen
van de moderne mens. Van
middeleeuwse melodieën via jazz
naar kleinkunstliedjes - de
breedte van het muzikale
spectrum wordt gebruikt om
vrolijke en lastige onderwerpen te
bezingen. Lees meer >>

Muziek van Gregoriaans
tot heden
Klaas van der Werf uit
Buitenpost geeft een lezing
over de ontwikkeling van
muziek door de eeuwen
heen. De lezing is getiteld
'Van Gregoriaans tot heden'.
Verschillende stijlen uit de
muziekgeschiedenis zullen
ten gehore worden
gebracht op verschillende
instrumenten. Lees meer >>
19 november 15:30 uur
Dopers Café: Waar hoor
jij bij?
Het Dopers Café in
Rottevalle heeft dit keer als
gespreksonderwerp 'Waar
hoor jij bij?'. Bekend is dat
ieder mens het verlangen
heeft om ergens bij te
horen. Hoort men nergens
bij, dan voelt men zich
meestal eenzaam. Lees
meer >>
21 november 19:45 uur
Film 'Wild' in Schuilkerk
Beemster
Wild is een biografische film
uit 2014, gebaseerd op het
gelijknamige boek van
Cheryl Strayed. Het gaat
over een jonge vrouw die
een 1700 km lange
voettocht maakt. Met in de
hoofdrol Reese Witherspoon.
Lees meer >>
23 november 10:00 uur
Sinterklaasmarkt in
Drachten
Op 23, 24 en 25 november
is er in de doopsgezinde
vermaning te Drachten weer
de jaarlijkse
Sinterklaasmarkt. Diverse
projecten van
hulpwerkorganisaties
worden gesteund met de
opbrengst van de verkoop.
Lees meer >>
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