
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 10 | april 2019 

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 volgende
nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 mei 2019. Kopij kunt u uiterlijk
20 mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
The Mennonite
Peacebuilding Conference
and Festival in Nederland 
Wil je ontdekken hoe praktijk en
theorie over vredeswerk zich tot
elkaar verhouden? Ben je
benieuwd naar de verschillende
ideeën over en contexten van
‘rechtvaardige vrede’? Kom dan
naar de tweede editie van The
Mennonite Peacebuilding
Conference and Festival, die dit
keer in Mennorode plaatsvindt.
Lees meer >>
 

achtergronden
Weinig nieuws onder de zon
Met gepaste tegenzin wil Rob
Workel (predikant in Holwerd,
Hallum en Stiens) wel reageren
op de Nashvilleverklaring, het
document dat zich in 14 artikelen
op basis van bijbelse teksten
uitspreekt tegen iedere andere
vorm van seksualiteit dan
heteroseksualiteit. Lees meer >>
 

nieuws
Verklaring Europese
doopsgezinde studenten 
Van 26-29 april trof een groep
Europese doopsgezinde studenten
elkaar in Klaipeda, Litouwen. Zij
spraken over (neo)nationalisme
en populisme in relatie tot het
doperse geloof en de doperse
traditie. In een verklaring roepen
zij op deel te nemen aan de
Europese verkiezingen, 23 mei
aanstaande. Lees meer >>
 

 contact
Algemene Doopsgezinde
Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW
Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
9 mei 18:00 uur
Europa: ideaal zonder
droom? 
Tijdens de jaarlijkse
Europadag in Utrecht wordt
ditmaal de hoofdlezing,
getiteld: ‘Europa: ideaal
zonder droom? Over
europopulisme en
vluchtelingenvrees’,
gehouden door prof. dr.
Chris Doude van Troostwijk.
Lees meer >>

11 mei 10:00 uur
Hulp gezocht in
Groningen bij Orgeldag
Noord-Nederland 
Ieder jaar is het op de
tweede zaterdag in mei
feest voor vele
orgelminaars. Deze dag is
bekend als Orgeldag Noord-
Nederland, een dag waarop
heel veel orgels in Noord-
Nederland kunnen worden
bespeeld. Ook de DG
Groningen opent haar
deuren. Lees meer >>

11 mei 10:00 uur
DZ: workshop 'Lokaal
Pionieren' in Bussum 
De Doopsgezinde Zending
organiseert, voorafgaande
aan haar algemene
ledenvergadering, een
workshop over 'lokaal
pionieren'. Een inspirerende
beweging is gaande in en
rond de christelijke
gemeenten in Nederland.
Met name de PKN heeft met
verve op ‘pionieren’ ingezet.
Lees meer >>
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Ramadangroet 2019 
Het begin van de Ramadan valt
dit jaar bijna samen met
Bevrijdingsdag (5 mei). In de
groet die de Raad van Kerken
jaarlijks uitbrengt ter gelegenheid
van de Ramadan wordt dan ook
ingegaan op het vieren van de
vrijheid. De groet is hier te
downloaden. Lees meer >>
 

Petitie Kairos-Sabeel voor
vrede in het Heilige Land 
Tien jaar geleden, in december
2009, schreef een groep
vooraanstaande Palestijnse
christenen het Kairos-document.
Inmiddels is de situatie eerder
verslechterd dan verbeterd.
Kairos-Sabeel vraagt om
ondersteuning middels een
petitie. Lees meer >>
 

Monnikenwerk in de kerk 
Het stond met een grote foto op
de voorpagina in de Alkmaarsche
Courant van dinsdag 29 januari:
'Gerestaureerd: 51 glas-in-
loodramen terug op plek in kerk
De Rijp'. Inclusief een uitgebreid
artikel over de restauratie op de
regionale nieuwspagina’s:
'Monnikenklus in De Rijp'. In de
doopsgezinde kerk?
Monnikenwerk? Lees meer >>
 

ADS-
informatiebijeenkomsten 
De Broederschapsvergadering
gaat voortaan
Gemeentevergadering heten. Op
zaterdag 25 mei vindt in Den
Haag de eerste
Gemeentevergadering plaats. De
opzet van deze vergaderingen zal
gaan veranderen. Hierover
organiseert de ADS
informatiebijeenkomsten. Lees
meer >>
 

Kerk en Vrede verzet zich
tegen terugzending van
Yezidi's 
De Nederlandse vereniging Kerk
en Vrede is, evenals anderen,
verbijsterd over het voornemen
van de IND om naar Nederland
gevluchte Yezidi's terug te
zenden naar vluchtelingenkampen
in Noord-Irak, omdat deze regio
voor hen weer veilig zou zijn.
Lees verder voor de
argumentatie. Lees meer >>
 

Promotie Marius van

11 mei 15:00 uur
Dopers concert in
Dordrecht 
Het dopers concert vindt
plaats in de doopsgezinde
kerk in Dordrecht. Als je ook
een muzikale bijdrage wilt
leveren, laat dit dan weten.
Na afloop van het concert is
er de mogelijkheid om
gezamenlijk te eten. Lees
meer >>

12 mei 10:30 uur
Bosviering
zondagmorgen in
Zeewolde 
Voor het derde
achtereenvolgende jaar
organiseert de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Zeewolde op 12 mei om
10.30 uur een Bosviering in
de Stille Kern van Zeewolde.
Het thema van de viering is:
‘Vraag het de vogels…’. Lees
meer >>

14 mei 09:00 uur
Minikerkenpad 14, 15, en
16 mei in Dokkum 
Minikerkenpad is een
jaarlijks terugkerend
gebeuren voor scholen en
kerken georganiseerd door
de Raad van Kerken in
Dokkum. Ook dit jaar doet
de doopsgezinde kerk weer
mee aan Minikerkenpad.
Lees meer >>

15 mei 14:30 uur
Lezing over Dag
Hammarskjöld in
Zaandam 
Het afgelopen leerhuis ging
over het dagboek
Merkstenen van voormalig
VN algemeen secretaris Dag
Hammarskjöld. Deze middag
wordt het leerhuis
afgesloten met een gesprek
over hoe hij tegen zijn
roeping aankeek. De middag
staat open voor alle
belangstellenden. Lees meer
>>

16 mei 19:30 uur
Thema-avond in
Middelburg met Marian
Geurtsen 
Marian Geurtsen probeert
oude liturgische tradities
weer nieuw leven in te
blazen. Haar thema-avond
zal gaan over ‘Liefde in
tijden van verwarring’. Lees
meer >>

17 mei 14:30 uur
Literair concert over Anne
Mankes-Zernike 
Ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de
Vrijzinnigen NPB afd.
Wassenaar, wordt een
buitendag gehouden.
Onderdeel daarvan is een
speciaal voor de gelegenheid
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Hoogstraten 
7 juni 09:45 uur
Op 7 juni hoopt Marius van
Hoogstraten in Amsterdam te
promoveren op een
filosofisch/theologische
interpretatie van interreligieuze
ontmoetingen en de grenzen
'tussen' religies zelf. Lees meer
>>
 

Voorjaarsbijeenkomst
Doopsgezinde Historische
Kring 
17 mei 13:30 uur
De Doopsgezinde Historische
Kring houdt op 17 en 18 mei haar
voorjaarsbijeenkomst in Noord-
Holland en Friesland, in
samenwerking met de
Mennonitische Geschichtsverein.
Lees meer >>
 

Pinksterpelgrimage 2019 in
Hoorn 
Destijds gingen de volgelingen
van Jezus erop uit om met groot
enthousiasme over Hem te
vertellen. Ondersteund door de
Raad van Kerken, pakken de
kerken in Hoorn dit enthousiasme
op en organiseren ter
voorbereiding op het
Pinksterfeest tussen Hemelvaart
en Pinksteren oecumenische
gebedsvieringen. Lees meer >>
 

Cursus voor lekenprekers -
iets voor jou? 
De Ring Zwolle kan bij voldoende
deelname in september 2019
weer een cursus lekenpreken
aanbieden. De deelnemers leren
een complete dienst te maken. Er
zijn minimaal zes, maximaal acht
plaatsen; opgave is nu mogelijk.
Lees meer >>
 

De VDGH zoekt een
coördinator 
De Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente Haarlem, met haar
monumentale gebouw (Grote
Vermaning) in het hart van
Haarlem, zoekt een coördinator
(m/v). Solliciteren kan tot 12
mei 2019. Lees meer >>
 

Afscheidsbijeenkomst
Doperse Cursus in
Mennorode 
24 mei 14:00 uur
De afsluiting van de Cursus
Doperse Theologie in de huidige
vorm en het vertrek van Gerke
van Hiele als coördinator van de
cursus zal worden gemarkeerd

speciaal voor de gelegenheid
gemaakt literair concert over
het leven van Anne Mankes-
Zernike, de eerste
vrouwelijke predikant in ons
land, en doopsgezind. Lees
meer >>

17 mei 15:00 uur
Lezing: Het leven van de
doopsgezinde dominee
Joost Halbertsma 
Mw. A. de Jong houdt in
Leiden een lezing over de in
2018 verschenen biografie
over Joost Halbertsma, met
als ondertitel 'Triomfen en
tragedies van een
uitmiddelpuntig man'. Lees
meer >>

17 mei 16:00 uur
Church and Peace
conferentie en
jaarvergadering 
Naar aanleiding van 70 jaar
actief vredeswerk in de
kerken organiseert Church
and Peace van 17-19 mei
een feestelijke conferentie in
Berlijn, tevens
jaarvergadering. Het thema
is: '‘I will give you future
and hope‘ (Jeremiah 29:11)
- 70 years of living
nonviolence and resisting
militarisation'. De voertaal is
Engels; aanmelden tot 20
april. Lees meer >>

18 mei 13:45 uur
Lezing 'Oud baart nieuw'
in Heeswijk-Dinther 
Volzin-lezing door prof.
Mechteld Jansen over hoe
het bijbelse verhaal steeds
weer nieuwe gestalten
aanneemt. De Volzinlezing,
een initiatief van het
oecumenisch maandblad
Volzin, beoogt licht te
werpen op actuele
ontwikkelingen in religie en
samenleving en de
samenhang daartussen.
Lees meer >>

18 mei 15:30 uur
Kapel-concert in
Hilversum: Trio Lataster 
Concert in De Kapel door
Ingrid Nissen (hobo),
Magrita Rondeel (cello) en
Mariken Zandvliet (piano).
Zij richtten als eerbetoon
aan de kunstschilder Ger
Lataster het Trio Lataster
op. Lees meer >>

19 mei 10:00 uur
Liedbundel en
afscheidstoernee Hindrik
van der Meer 
Medio september 2018 is
musicus en dirigent Hindrik
van der Meer aan zijn
afscheidstoernee begonnen.
Hij bezoekt maar liefst 42
kerken, om nog een keer
lucht te blazen in het fluitje
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Regioweekend 

met een samenkomst voor
cursisten, oud-cursisten,
docenten en oud-docenten, op
vrijdag 24 mei vanaf 14.00 uur in
Mennorode. Komt allen! Lees
meer >>
 

Regiobijeenkomst
Dopersduin 
15 mei 17:00 uur
Met een uitwerking van het
jaarthema Geef mij nu je angst.
De titel van de bijeenkomst is dit
keer 'De huiver voor het
vertrouwde'. Opgave vóór 13
mei. Lees meer >>
 

Ionagroep Nederland De
roep van de stilte 
24 mei 16:00 uur
Het eiland Iona in Schotland is al
eeuwenlang een pelgrimsoord. In
de schoonheid van de natuur en
de gastvrijheid van de Iona
Community komt een mens tot
zichzelf. De Ionagroep Nederland
organiseert in Dopersduin in
Schoorl een weekend waar de
sfeer van Iona heerst. Het thema
is: ‘De roep van de stilte’. Lees
meer >>
 

Bijeenkomst Vriendenraad
van Doopsgezind
WereldWerk 
25 mei 10:30 uur
Op zaterdag 25 mei houdt
WereldWerk een bijeenkomst van
de Vriendenraad. Deze
Vriendenraad is voortgekomen uit
de Doopsgezinde Vredesgroep op
het moment dat Bijzondere
Noden en de Vredesgroep in 2006
met elkaar fuseerden. Lees meer
>>
 

Regioweekend 
25 mei 13:00 uur
Grote helden en kleine helden.
Een held op sokken of Superman.
Helden zijn er in alle soorten en
maten. Tijdens dit heldenseizoen
leer je bij Regioweekend je
superkrachten kennen en leer je
soms ook kwetsbaar te zijn. We
verbeteren de wereld en helpen
elkaar bij (te) gekke spellen en
andere moeilijkheden. Durf jij een
held te zijn? Lees meer >>
 

MGV internationaal
jongerencongres 
30 mei 10:00 uur
Menno’s Global Village gaat On
The Road! Jongeren uit heel
Europa zijn uitgenodigd om met
Hemelvaart 2019 (30 mei t/m 2
juni) deel te nemen aan het
internationale doopsgezinde
jongerencongres in Dopersduin.
Lees meer >>

lucht te blazen in het fluitje
dat hij als dirigent altijd
meeneemt. Op 19 mei is
Heerenveen aan de beurt.
Lees meer >>

19 mei 10:00 uur
Mienskipssnein in Joure
in teken van
duurzaamheid 
Met de gemeenten van onze
Ring vieren we op 19 mei in
Joure weer Mienskipssnein.
Het thema is duurzaamheid.
Met een dienst, een
tentoonstelling, een
potluckmaaltijd en een
wandeling. En praktische
tips rond duurzaamheid.
Lees meer >>

19 mei 10:30 uur
Ringdag Midden-
Nederland 
De Doopsgezinde Gemeente
Zeist nodigt u uit voor de
Ringdag, met het thema:
'De adem van verhalen'.
Graag vóór 15 april opgeven
voor deze dag, bij het
Kerkelijk Bureau. Lees meer
>>

20 mei 20:15 uur
Aukje Nauta te gast bij
Het Dopers Gesprek 
In de serie Het Dopers
Gesprek in Amsterdam
spreekt
organisatiepsycholoog Aukje
Nauta over 'werk met liefde'.
Veel werkrelaties hebben
iets treurigs: schoonmakers
die niet worden gezien,
maaltijdbezorgers die
worden opgejaagd door
algoritmes, flexwerkers die
nauwelijks kunnen
rondkomen. Wat is daaraan
te doen? Lees meer >>

21 mei 14:30 uur
Dopers Leerhuis in Den
Ilp 
Het komende Dopers
Leerhuis is gewijd aan
gelijkenissen. Gedurende
zijn leven vertelde Jezus van
Nazareth gelijkenissen. Hij
was niet de enige, een
filosoof als Plato deed dat
ook al. Gelijkenissen zijn
korte en langere verhalen
met een dubbele bodem die
tot de verbeelding spreken.
Lees meer >>

23 mei 18:00 uur
Leven met de dood:
Gespreksavond in
Krommenie 
Welkom op deze avond van
gesprek in de pastorie,
waarop we delen wat ons
bezielt en hoe we daar in
het gewone leven vorm aan
geven. 'De dood zalft je tot
medemenselijkheid,
vergeving en vrede', zo
schreef pater J. van Kilsdonk
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Vermaningspad 2019 
30 mei 10:30 uur
Op 30 mei organiseert de
doopsgezinde gemeente te
Apeldoorn het Vermaningspad.
De fiets- en autoroutes voeren
van Apeldoorn naar Mennorode
waar de lunch wordt gebruikt. De
dag wordt in Apeldoorn
afgesloten met een vesper. Lees
meer >>
 

Pinkster-pelgrimstocht van
Haarlem via Leiden naar
Den Haag 
8 juni 10:00 uur
Pelgrimeren is van alle tijden.
Door op weg te gaan zet je niet
alleen je lijf in beweging. Je hart
en je ziel worden ook soepel en
warm. Voettocht in het kader van
Feest van de Geest. Lees meer
>>
 

Regionale buitendag:
'Noorderland, voorbij de
horizon' 
23 juni 10:00 uur
Een dag vol bezinning, inspiratie
en ontmoeting op zondag 23 juni
2019. Doopsgezinden uit de vier
noordelijke provincies organiseren
dan voor de allereerste keer
samen een buitendag. Lees meer
>>
 

Intrede
Op zondag 5 mei werd Tineke Bosma als pastoraal werker bij de
Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum bevestigd door ds. Tietsje
Abee. In deze speciale dienst las Tineke de bijbeltekst uit Johannes 21,
tevens het thema van de bevestigingsdienst: ‘Werp uw net uit aan de
rechte zijde van de boot’. Tineke zal per 1 juni a.s. een halve dag per
week het pastoraat gaan verzorgen.

Nieuwe leden
Op 19 mei wordt Louise Verster gedoopt op haar belijdenis in de
doopsgezinde gemeente Leiden. De dienst begint om 10.15 uur in de
Lokhorstkerk, Pietserskerkstraat 1 in Leiden.

Werk in uitvoering
De ADS experimenteert momenteel met een nieuwe lay out van de
agenda op de website: www.doopsgezind.nl/agenda. Al jaren vragen
gemeenten om een beter agenda-overzicht, om te voorkomen dat
belangrijke gebeurtenissen op dezelfde dag gepland worden. De nieuwe
vorm probeert daaraan te voldoen, maar wordt mogelijk nog verder
aangepast.

schreef pater J. van Kilsdonk
ooit. Deze avond proberen
we uit ons gesprek over de
dood evenzo iets heilzaams,
troostends en versterkends
te halen. Lees meer >>

24 mei 11:00 uur
Oecumenisch platform
organiseert een
werkbezoek 
Dit eerste werkbezoek van
het Oecumenisch Platform
Noord-Holland is voorbereid
met de Oecumenische
Werkgroep de Egmonden.
We staan stil bij de
betekenis van de
oecumenische viering voor
onszelf en de bezoekers.
Lees meer >>

25 mei 10:30 uur
Gemeentevergadering 
De eerstkomende
Gemeentevergadering (GV),
de voormalige
Broederschapsvergadering,
zal gehouden worden op
zaterdag 25 mei in Den
Haag. Lees meer >>

25 mei 15:00 uur
Opzoomerlezing door
Jeanne Traas-Hageman 
Met de Opzoomerlezing
staan Vrijzinnigen Nederland
stil bij de oprichting van
deze vereniging, in 1870,
door prof. dr. C.W.
Opzoomer. Dit jaar wordt de
lezing in Baarn gehouden.
Het thema is: Vrijzinnig zijn
in tijden van onbehagen –
helpt dat? Lees meer >>

25 mei 20:00 uur
Lastige ouders 
Dit is het verhaal van de
ouders van de liefste jongen
ter wereld. Hij kan vreselijk
goed zwemmen en kijkt
recht in je ziel. Maar zijn
hoofd zit zo vol herrie dat hij
misschien wel altijd éen jaar
zal blijven. De voorstelling
Lastige Ouders in Gouda laat
je zien hoe het is om met
een kind te leven dat altijd
zorg nodig heeft. Lees meer
>>

26 mei 10:00 uur
The Saint Georges
Singers in Groningen 
Op 26 mei zal een
bijzondere dienst gehouden
worden door ds. R.
Yetsenga, met een muzikale
omlijsting verzorgd door het
koor ‘the Saint Georges
Singers’. Lees meer >>

links
Over het jaarthema 

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene   
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