
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 4 | februari 2020 

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 5 maart. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 2 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Predikant of predikant en
pastoraal werker in Den
Haag gezocht 
12 maart 16:00 uur
De Doopsgezinde Gemeente Den
Haag zoekt voor max. 0,8 fte een
predikant, of een predikant en
een pastoraal werker. Solliciteren
kan tot 12 maart 2020. Lees
meer >>
 

nieuws
Nederland krijgt
Interkerkelijke
Jongerenraad 
Kerkelijk betrokken jongeren een
stem geven in de kerken en in de
maatschappij. Dat is het doel van
de Interkerkelijke Jongerenraad.
Op initiatief van enkele jongeren
zal dit platform in 2020 opgericht
worden, met steun van de Raad
van Kerken in Nederland en
MissieNederland. Er is een
vacature voor een kernteam
opengesteld. Lees meer >>
 

Werkgroep ds. Frevel en
Steenbergen 40-45 
De voormalige pastorie van de
doopsgezinde–remonstrantse
gemeente aan de Legeweg te
Dokkum was in de Tweede
Wereldoorlog het werkdomein

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

agenda
21 februari 14:00 uur
Landelijk overleg
broederkringen 
Vanwege de behoefte om
met elkaar te overleggen
over het Beraad van
Broederkringen,
voortgekomen uit de
landelijke
Broederkringendag van 26
oktober j.l., wordt op 21
februari een bijeenkomst
gehouden in Heerenveen,
aanvang 14.00 uur. Lees
meer >>

21 februari 20:00 uur
Project Geestdrift:
'Senang' in Hoorn 
Senang is een muzikale
voorstelling over afkomst,
tradities en botsingen.
Dubbelbloed-duo Nynke
Heeg en Klemens Patijn
spelen met hun wortels: het
verhaal van hun Indische
ouders en grootouders die
met zo’n
tweehonderdduizend andere
vluchtelingen in de jaren
vijftig een koud welkom
kregen in Nederland. Lees
meer >>

23 februari 10:00 uur
Tjeerd Blauw spreekt in
Middelburg 
Sinds begin 2020 heeft de
Doopsgezinde Gemeente
Walcheren ervoor gekozen
elke vierde zondag iemand
uit te nodigen rond het
thema milieu en
klimaatverandering.  Lees
meer >>
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van ds. Agniet Frevel en Fem
Steenbergen. Zij hebben daar
indertijd vele kinderen laten
onderduiken, onder wie drie
joodse meisjes. Een werkgroep
houdt zich met dit verleden bezig
en is nog op zoek naar de namen
van ca. 15 onderduikkinderen.
Lees meer >>
 

Fotowedstrijd Haarlem 775
jaar 
Dit jaar heeft Haarlem 775 jaar
stadsrechten. Fotogalerie De
Gang, de expositieruimte van
Doopsgezind Haarlem, gaat dit
natuurlijk vieren. En wel met een
fotowedstrijd waar iedereen aan
mee kan doen! Het thema van de
fotowedstrijd is: ‘Ongezien
Haarlem’. Inzenden kan t/m 15
augustus. Lees meer >>
 

40 dagen tussen hemel en
aarde 
Waar sta ik? Waar verlang ik
naar? Wat houdt mij van binnen
bezig? In de weken voor Pasen –
de veertigdagentijd – stellen veel
mensen zich dat soort vragen.
Het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) stelt een gratis
bezinningsboekje beschikbaar aan
de hand van het Mattëus-
evangelie: Overbruggen - 40
dagen tussen hemel en aarde.
Lees meer >>
 

Nieuwsbrieven Mennonite
World Conference 
De laatste nieuwsbrieven van
Mennonite World Conference
(MWC) zijn in het Nederlands
vertaald. Met belangrijke
informatie over het komend
wereldcongres en
jongerencongres in Indonesië (juli
2021). Lees meer >>
 

Tienerconferentie | yoga
voor tieners 
Jet de Graaf gaat op de
tienerconferentie in Dopersduin
(7-8 maart) een workshop yoga
geven. Als emoties of gedachten
overweldigend zijn, kun je zo rust
vinden. Een gesprek met Jet.
Lees meer >>
 

Openbare colleges
vredestheologie 
Binnenkort start een serie
openbare colleges over
vredestheologie van het
doopsgezind seminarium aan de
Vrije Universiteit. De data zijn
dinsdag 31 maart, 7 april, 14

23 februari 10:30 uur
Muziek uit IJsland in
Haarlem 
Oude IJslandse verhalen
hebben andere thema’s dan
bijbelverhalen. Worden de
begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’
misschien ook door de
lichtval, de plaats op aarde
dus, getekend? Een
'muziekdienst' in Haarlem.
Lees meer >>

23 februari 10:30 uur
Afscheidsdienst organist
Dick Klomp 
Dick Klomp zal als vaste
organist van Doopsgezind
Amsterdam terugtreden.
Vorig jaar vierde hij zijn 50-
jarig jubileum. Op 23
februari is er de gelegenheid
om hem de hand te
drukken.  Lees meer >>

23 februari 14:30 uur
Zin op Zondag met
Rachelle van Andel 
Lezing in het Foreestenhuis
in Hoorn door Rachelle van
Andel over de praktijk van
het werken met jongeren.
Wat kan intergenerationele
solidariteit betekenen en hoe
kan de kerk er in de
toekomst uitzien? Lees meer
>>

23 februari 15:30 uur
Dopers Café in Twisk-
Abbekerk 
In Het Dopers Café komt Jan
Jongsma uit Burgum
(Friesland) spreken. Hij is
samen met zijn vrouw in
Noord-Amerika op bezoek
geweest bij een Amish-
gemeenschap. Lees meer
>>

23 februari 17:00 uur
Vier de Zondag in Joure 
In Vier de Zondag komt
Joute de Graaf uit Sneek
spreken over zijn boek
Grenzeloze
geloofsgeschiedenis. Lees
meer >>

25 februari 19:30 uur
Filmavond in Aardenburg 
Is onvoorwaardelijke liefde
tussen mensen eigenlijk wel
mogelijk? Of sluiten wij toch
altijd compromissen en staat
tussen droom en daad de
werkelijkheid in de weg? Dit
vraagstuk staat centraal in
de film Call me by your
name. Lees meer >>

25 februari 20:00 uur
Theatervoorstelling Kees
van der Zwaard in
Aalsmeer 
Kees is 10 jaar, woont in
Aalsmeer en komt uit een
protestants nest. Hij zit op
de School met den Bijbel.
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april, 21 april, 28 april en 5 mei,
13:30-15:15u. Houd de website
in de gaten voor meer informatie.
Lees meer >>
 

Nieuw ADS-reglement
aangenomen 
In november 2019 heeft de
Gemeentevergadering, bijeen in
Amsterdam, het voorstel van het
bestuur van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit
aangenomen om de
bestuursstructuur van de
Sociëteit te veranderen. Op 15
februari jl. werd in een extra
Gemeentevergadering het
nieuwe, daarbij passende
reglement aangenomen. Lees
meer >>
 

Jan van der Heyden in
Stadsarchief 
Jan van der Heijden was een
veelzijdig mens. Hij ontwierp o.a.
de openbare straatverlichting en
de brandslang, en ondersteunde
de doopsgezinde gemeenschap
financieel. Onlangs heeft het
Amsterdams Stadsarchief een
collectie prenten en bezittingen
van hem aangekocht. Lees meer
>>
 

Radio-interview Pauline
Tazelaar 
Pauline Tazelaar komt op voor de
vluchtelingen die vastzitten op de
Griekse eilanden. In het
radioprogramma 'Dossier
Mastenbroek' op Radio Den Haag
sprak ze met Martijn
Mastenbroek over haar actie: zij
demonstreert wekelijks bij de
Tweede Kamer. Lees meer >>
 

Paaspakkettenactie Alkmaar
De paaspakkettenactie 2019,
georganiseerd door de Alkmaarse
Raad van Kerken, was een groot
succes. Ook dit jaar doet de
doopsgezinde gemeente Alkmaar
weer mee. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL februari-
maart 2020 
‘Geen vinger is hetzelfde.’ Salem
Jabra over zijn vlucht uit Syrië,
over anders zijn en de tijd tussen
het oude en het nieuwe leven in
een land dat je niet kent. Drie
jonge vrouwen over hun
zwangerschapsverlof, de kunst
van het wachten in ‘En Attendant
Godot’ van Samuel Beckett en
nog veel meer. Het nieuwe
nummer van Doopsgezind NL
heeft als thema ‘tussentijd’. Lees
meer >>
 

de School met den Bijbel.
Zijn hoofd zit vol verhalen
en vol bezorgdheid over de
wereld. Hoe overleeft het
kind tussen droom en
realiteit? Lees meer >>

26 februari 19:30 uur
Lezing met interactie in
Middenbeemster 
Hoe raken we weer in
gesprek met elkaar? Een
onderzoek naar: ‘Wat houdt
ons van elkaar gescheiden?'
Lezing met interactie o.l.v.
Piet Beemsterboer. Lees
meer >>

28 februari 12:30 uur
Adempauzediensten in
Zaandam 
In de veertigdagentijd een
moment voor jezelf, op een
dag van werken of
anderszins bezig zijn. Wees
welkom bij de rustige
adempauzediensten op weg
naar Pasen.  Lees meer >>

28 februari 20:00 uur
Project Geestdrift: 'Die Ik
Ben' in Alkmaar 
In theatersolo ‘Die Ik Ben’
graaft Kirsten Benschop diep
naar binnen. Met de nodige
(zelf)spot duikt ze in het
gangenstelsel van ons
menselijk brein, een labyrint
waarin je snel vastloopt en
waaruit ontsnappen moeilijk
(b)lijkt.
Lees meer >>

29 februari 14:00 uur
Sacrale dans in Bolsward 
Sacrale dans is een
dansvorm waarbij je in een
kring rondom het
middelpunt danst. Er wordt
gedanst op klassieke
muziek, volksmuziek en
eigentijdse muziek. Lees
meer >>

1 maart 10:00 uur
Bijzondere kerkdienst in
Middelburg 
Voorganger is ds. Dick
Wursten uit Antwerpen. Hij
is een begaafd spreker en
erudiet theoloog. Hij brengt
Antwerpse musici met zich
mee: het Ensemble Tredici.
Het thema van de dienst is
‘Zie het Lam Gods!' Lees
meer >>

1 maart 16:30 uur
Zangstuk Micha in
Krommenie 
Dominee Bart Vijfvinkel en
musicus Jos Martens hebben
een zangstuk over de
profeet Micha geschreven.
Dit wordt in Krommenie
uitgevoerd door een
projectkoor. Lees meer >>

3 maart 12:00 uur
Gebedsmoment
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Doopsgezind Plus| februari-
maart 2020 
‘Misschien ontdek je ineens de
uitgestoken hand die er ook was.’
Machteld van Woerden over lied
809 uit het liedboek, Aniek Resink
over het parkeren van verdriet,
en nog veel meer. Het nieuwe
nummer van Doopsgezind Plus
heeft als thema 'Had ik maar…’
Lees meer >>
 

Allemaal wonderen in
Museum Catharijneconvent  
Museum Catharijneconvent
presenteert van 28 februari tot
en met 23 augustus 2020 een
indrukwekkende tentoonstelling
waarin wonderen centraal staan.
Wonderen zijn van alle tijden, van
alle culturen en van alle religies
en spelen sinds het begin van de
mensheid een rol in het leven van
alledag. Lees meer >>
 

Jongeren Vredesweekend 
Op 18 januari verzamelden zo’n
vijftien jongeren zich in
Dopersduin voor het jaarlijkse
Vredesweekend, om terug te
kijken op 75 jaar vrijheid. En om
vooruit te kijken, naar de vrijheid
die voor ons ligt. Om licht te
laten schijnen op de jaren van
duisternis. Wat is oorlog, wat is
vrijheid en hoe gaan we daarmee
om? Lees meer >>
 

Vrijwilligers gevraagd voor
de schuilkerk in Pingjum 
Wilt u meehelpen als vrijwilliger in
de schuilkerk in Pingjum
(Friesland), neem dan contact op
via
info@doopsgezindemonumenten.nl
Lees meer >>
 

Geloven in geweld?
Symposium VU 
5 maart 15:00 uur
Kort middagsymposium ter
gelegenheid van de presentatie
van de bundel Geloven in
geweld? Interreligieuze
beschouwingen over religie en
geweld. De bundel is een intiatief
van het OJEC, Overlegorgaan
Joden en Christenen. Lees meer
>>
 

Lezing 'Engelen in de Kunst'

veertigdagentijd in
Aalsmeer 
In de veertigdagentijd is er
de mogelijkheid om op zes
dinsdagen, te weten 3, 10,
17, 24 en 31 maart en 7
april, om 12.00 uur
gezamenlijk een korte
meditatie te houden in de
doopsgezinde gemeente
Aalsmeer. Lees meer >>

4 maart 20:00 uur
Bert Keizer in Hoorn 
Avond in het Foreestenhuis
met Bert Keizer. U kunt
rekenen op een avond vol
anekdotes, humor,
levenslessen, discussies en
overwegingen rondom het
levenseinde. Lees meer >>

5 maart 14:00 uur
Lezing: doopsgezinden en
de Holocaust 
Lezing door ds. Pieter Post
in Surhuisterveen in het
kader van de jaarlijkse
gezamenlijke
broederkringbijeenkomst
van Drachten, Rottevalle en
Surhuisterveen. Het wordt
tijd ook het pijnlijke
doopsgezinde verleden
onder ogen te zien. Lees
meer >>

6 maart 2020
17:00 uur

t/m
8 maart 2020

15:00 uur

Spelletjesweekend 2020
in Dopersduin 
Voor de doorgewinterde
spelletjesfanaat: het
spelletjesweekend op
Dopersduin. Van 6 maart
17.00 uur t/m 8 maart
15.00 uur. Heb je een
pokerface? Ben je weer
Wolf? Ken je Catan? Kom
spelen! Lees meer >>

9 maart 20:00 uur
Klaas van Egmond in
Hilversum 
Kapelavond met Klaas van
Egmond, hoogleraar
Geowetenschappen aan de
Universiteit van Utrecht. Hij
pleit in zijn boek 'Homo
Universalis' voor een andere
manier van omgaan met de
huidige problemen rond
milieu en klimaat. Lees meer
>>

10 maart 20:15 uur
Herman Vuijsje in
Amsterdam 
Op 10 maart spreekt
socioloog en publicist
Herman Vuijsje in Het
Dopers Gesprek in
Amsterdam over zijn nieuwe
boek ‘God zij met ons
Suriname’. Lees meer >>
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5 maart 19:30 uur
Door de eeuwen heen zijn
engelen, in al hun
verschijningsvormen, een geliefd
onderwerp in de kunst. Lezing in
Apeldoorn door kunsthistorica
Marian van Caspel. Lees meer >>
 

Subsidie. De Menno Simons Stichting is nadrukkelijk en van oudsher
een subsidiegever in het noorden van het land. Daarnaast roepen wij
doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande
paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne
manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting stelt subsidies
beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te werken en is
meer gericht op middelen dan op loonkosten. 
Uw subsidieaanvraag ontvangen we graag uiterlijk 12 maart 2020. Deze
aanvraag bevat bij voorkeur een begroting. Alleen aanvragen die als één
pdf-document aangeleverd worden, worden in behandeling genomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Drooge,
secretaris Menno Simons Stichting: ellenvandrooge@gmail.com.

13 maart 10:00 uur
GDB-retraite op 13, 14 en
15 maart 2020 
De GDB organiseert dit jaar
één gemengde retraite die -
onder ervaren leiding - op
eigen wijze wordt
uitgewerkt. Het thema is 'De
Reis van de Held'. De
retraite wordt gehouden op
Buitengoed Fredeshiem in
Steenwijk. Lees meer >>

17 maart 10:00 uur
Ontmoetingsdag besturen
Ringen en Sociëteiten 
Het bestuur van de Friese
Doopsgezinde Sociëteit
nodigt u van harte uit voor
de jaarlijkse bijeenkomst
van Ringen en Sociëteiten
op 17 maart in Heerenveen.
Lees meer >>

links
Algemeen 

Gemeenten 

Jongeren 

Seminarium 

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
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