
 

Voorjaar/Pasen 2016 

 

 
 

Website: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl  

 



- 1 - 

Kerkenraad van de Doopsgezinde  

Gemeente Enkhuizen & omstreken 
 

Voorzitter: br. J.C. Nolthenius (Jaap) 

Boekhouder: br. T.P. Jonker (Theo) 

Secretaris / Notulist: br. H.J.  

   van Lijnen Noomen 

(Hendrik Jan) 

Lid: zr. J. Visser (Anneke) 

Lid: br. J.G. Langbroek (Hans) 

Coördinator predikanten 

& organisten: 
zr. E.M. Heijnings 

(Liesbeth) 

  

Adres Vermaning: Venedie 17,  

1601 HA te Enkhuizen 

s.v.p. geen post  

naar dit adres 

Secretariaat/koster:  

H.J. van Lijnen Noomen 

Noorderpoort 25,  

1601 PT Enkhuizen 

tel./fax:  

0228 31 65 12 

Email secretariaat: dgenkhuizen@doopsgezind.nl  

Rekeningnummers: 

NL82 INGB 0000 1268 75 of  

NL97 ABNA 0471 4172 62  

Restauratiefonds:  

NL06 ABNA 0431 7410 50 

Alle betalingen:  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente E & O, 1613 CL Grootebroek 

 

 

 

 
U verzamelt toch ook 

postzegels voor de 

Doopsgezinde Zending? 

 



- 2 - 

Van de voorzitter 
De tijd gaat snel en het begin van het nieuwe jaar ligt al 

weer een kleine twee maanden achter ons. Tot op heden is 

het een bizarre winter geweest, maar nu heeft het wat ge-

vroren en laat zich, na een heldere maan, een zwak zonnetje 

zien en achter glas is dat behaaglijk. Onze voorjaarsgasten - 

een tiental spreeuwen - zijn weer terug, ze zijn hun nesten 

weer aan het klaarmaken, wat dwars door het dak heen te 

horen is. Tussen de arbeid door hebben ze even pauze en 

zitten ze gezellig boven in de bomen van de zon te genieten 

en wisselen ze alle nieuwtjes aan elkaar uit. Als je al dat 

"getwitter" hoort, heb je gewoon zin om erbij te gaan zitten. 

Het zijn net een groepje Doopsgezinden, die na de dienst de 

laatste problemen, nieuwtjes etc. aan elkaar uitwisselen bij 

de koffie. 

Inmiddels zijn we een paar dagen verder en is het onaange-

naam weer, 't is koud met 's nachts vorst en af en toe wat 

sneeuwbuien, het is zelfs kouder dan de gemiddelde tem-

peratuur, die men normaal meet. Hoewel sommige bolge-

wassen en struiken door de warmteperiode hiervoor al 

bloeien, gaan veel andere struiken en bomen niet verder 

dan, met stap voor stap hun knoppen voor te bereiden, om 

over een week of twee uit te botten en dan is de tuin vol 

met witte bloesem van pruimen, kersen en ander bomen. 

Ook in de vermaning is er van alles gebeurd en er staat ook 

nog van alles te gebeuren. Onze Anna heeft de preekstoel 

nu geheel schoongemaakt, het is nu al een lust voor het oog 

en zodra we weer enige euro's hebben binnengehaald, kan 

ze verder met een aantal noodzakelijke reparaties en komt 

de voltooiing in zicht. Gehoopt wordt dat binnenkort onze 

glazenier de resterende ramen weer in oude luister zal her-

stellen. 
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De verkoopdag is nu definitief op 5 mei. Het aanbod is zeer 

gevarieerd, van antieke stukken, boeken voor examens en 

vakanties, romans tot en met lekkere zeepjes etc. Schroom 

niet en kom langs en koop en passant ook een lepeltje met 

onze sirene. 

Buiten de vermaning is er nog steeds veel gedoe, wel of 

geen Brexit, wel of geen vluchtelingen en zowaar is er, zo-

lang als het duurt, een wapenstilstand in het Midden Oos-

ten. 

Ik hoop, ondanks al dat gedoe, u een mooie lente zal heb-

ben en een goede Pasen. 

J.C. Nolthenius  

Avondmaal 

Ooit bezochten mijn wederhelft en ik in Colmar (Frankrijk) 

de Assemblée Mennonite - oftewel de Doopsgezinde zus-

tergemeente aldaar. We wisten dat die bestond, dus wan-

neer je toch in de buurt bent, dan ga je even langs, niet-

waar? Op zaterdagavond hadden we ons tentje neergezet op 

de plaatselijke camping, en op zondagmorgen moesten we 

nog hevig zoeken - met behulp van de plaatselijke VVV die 

ook al eerst moest puzzelen op de lijst waar werkelijk álle 

kerken in de stad op staan - om Menno's volk te vinden. 

Daar staat tegenover dat je dan wel meteen op het juiste 

spoor zit, want ook Colmar is rijk aan kerken, zowel van 

Rome als van Luther en diverse soorten Calvijn , maar de 

dopers hadden daar maar één vestiging.  

De kerk zat mudvol. De jeugd ontbrak - niet omdat ze daar 

ontbreekt maar omdat er een uitje voor ze op de agenda 

stond.  
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De gemeente hield haar gewone zondagsdienst; het was 

geen feest- of gedenkdag, maar er werd aansluitend aan de 

overdenking Avondmaal gevierd. Zorgzame gemeenteleden 

zetten van tevoren grote bladen klaar met piepkleine weg-

werpbekertjes wijn en mandjes met zeer harde broodrondjes 

die tijdens het delen werden gebroken. Elke week 'Nacht-

mael houden' (om maar met Menno te spreken). Waarom 

ook niet - "doet dit tot mijn gedachtenis" zegt de Heer en 

Hij vermeldt er geen tijdstip of frequentie bij.  

Het hele tafereel deed me sterk denken aan de gebruikelijke 

brood- en communieviering in de hoog-liturgische kerken , 

wat geen verwondering hoeft te wekken wanneer we beden-

ken dat die in Frankrijk altijd dominant gebleven zijn. Ook 

lokale culturen beïnvloeden elkaar tenslotte. De huidige ge-

meente in Colmar is nog geen honderd jaar oud.  

Ik kan nooit nalaten kerken binnen te lopen wanneer we in 

het buitenland zijn. Op zondagen gaan we doorgaans naar 

de dichtstbijzijnde - de toerist is overal welkom mits beta-

melijk gekleed en zich onthoudende van hinderlijk gedrag 

met flitsende fototoestellen. Ook in de Engelse kerken is 

het delen van brood en wijn standaard in de zondagmorgen-

viering. Daar neem je dan aan deel als blijk van waardering 

voor de gastvrijheid. Ook die kun je delen in tekenen van 

Enigheid.  

In onze protestantse kringen zijn we wat minder scheutig 

met Maaltijd vieren. Tijdens de reformatie in de zestiende 

eeuw laaiden juist rond de rituelen en sacramenten de dis-

cussies hoog op. Wanneer een gebruik niet strikt beschre-

ven stond in de Bijbel, dan moest het als heidense uitwas 

worden geschrapt. Over het Avondmaal op zich is nooit 

discussie geweest: dat is zo Bijbels als wat, dus dat is altijd 
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en overal gevierd. Alleen de manier waarop, daar kon over 

gesteggeld worden en dat is dan ook uitvoerig gedaan.  

Ergens is het wel te begrijpen dat 

onze voorouders daar zo'n punt van 

maakten. De Kerk als menselijk con-

struct was failliet - de gemeente als 

zichtbare getuige van het Messiaanse 

tegenverhaal moest opnieuw worden 

vormgegeven. De zorg om het heil 

van de onsterfelijke ziel was ook in 

de nieuwe orden hoogst actueel - het instituut kerk als hoe-

der er van was losgelaten en de gelovige was daar nu zelf 

verantwoordelijk voor. Die diende zich dus strikt te houden 

aan het Bijbels getuigenis - zo niet, dan was hij zondig en 

verloren.  

Uiteraard bepaalden in de praktijk predikanten en kerkenra-

den de wijze waarop de gemeente Enigheid vierde, maar 

een paar dingen vinden we toch bij alle protestantse cultu-

ren terug. Allereerst is daar de ernst die de viering ken-

merkt. Veel vormen en rituelen waren weggevallen, dus dat 

wat overbleef moest met de grootst mogelijke intensiteit 

worden beleden. De biecht, ooit voorafgaand aan de com-

munie, was vervallen en ook daar zocht men een Bijbelse 

opvolger voor. In 'strenge' gemeentes bleef tot vèr in de ne-

gentiende eeuw de voetwassing zoals die beschreven wordt 

in het Johannesevangelie (Joh 13), als reinigingsritueel in 

gebruik. Overal, zowel bij Calvijn als ook bij Menno, dien-

den gemeenteleden aan zelfonderzoek te doen, zodat ze 

daarna "met onbezwaard hart" konden aanzitten. Het kwam 

voor dat gemeenteleden jarenlang geen deel namen aan de 
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Maaltijd des Heeren omdat ze zichzelf te zondig achtten. 

Avondmaalsmijding kwam in alle protestantse kringen 

voor.  

De moderne mens maakt zich niet meer zo druk om zijn 

zielenheil. De uitvinding van röntgenapparatuur en glasve-

zeltechniek zal daar 

ook wel iets mee te ma-

ken hebben, dat weet ik 

zo niet. Maar de zorg 

gaat tegenwoordig 

vooral uit naar het li-

chamelijk heil: we wor-

den overstelpt met ge-

zondheidsadviezen en 

bevolkingsonderzoeken en nog veel meer, de sportscholen 

zullen ons fit en mobiel houden en gezondheidsgoeroes 

schrijven planken vol met voedingssystemen die ons voor 

talloze kwalen zullen bewaren. Voedsel voor de ziel krijgt 

weinig aandacht en heeft nauwelijks status. Therapeuten en 

psychologen hebben dan ook de handen vol aan onze on-

verwerkte sores. 

Nou wil ik niet beweren dat dat eerder genoemde "zelfon-

derzoek" ons altijd maar zou hebben bewaard voor psychi-

sche of emotionele problemen. Maar feit blijft dat de prak-

tijk van weleer een tweeledig doel kon dienen: wie op enig 

moment in afzondering volkomen eerlijk tegenover zichzelf 

of het Absolute durft te staan, wie zijn eigen onhandighe-

den en flaters onder ogen kan zien en schoon schip mag 

maken, die kan vaak ook uithuilen en opnieuw beginnen. 

Onze kasten en vlieringen ruimen we ook op van tijd tot 

tijd, dus waarom zouden we dat niet kunnen doen met onze 
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emotionele rommelzolders? Om daarna weer gewoon op-

nieuw te beginnen met opslag en wegzet, maar daarover 

gaat het nu niet.  

We slaagden er niet altijd in om op deze manier tot een ver-

gelijk te komen met onze onvolkomenheden. Wie het 

Avondmaal meed (zie boven), die zat goedbeschouwd al 

net zo met zichzelf in de knoop als degene die nu zijn heil 

zoekt in therapie en analyse. De nadruk lag ook vaak on-

evenredig zwaar op verondersteld bedreven zonden en nau-

welijks op vergeving en verzoening. En laten die twee be-

grippen nou net de kern vormen van de het Avondmaal. 

Therapie en analyse kunnen inzicht verschaffen in de mo-

tieven van ons handelen en de logische gevolgen daarvan. 

En dan? Want na verworven inzicht worden we in staat ge-

acht er mee te kunnen leven. Gedragstherapeutische trucjes 

kunnen veel betekenen in het voorkomen van herhaling. 

Maar een tegenwicht voor de wereld zoals die nou eenmaal 

draait met al haar gebreken kunnen ze niet geven. Verge-

ving en verzoening. Wie durft te luisteren naar de diepere 

betekenis van het Avondmaal, of het 'Nachtmael' of de 

Enigheidsviering of hoe we ook gewend zijn het te noemen, 

die mag juist die twee elementen beleven als meerwaarde in 

het delen van brood en wijn, juist in de Goede Week, in de 

opgang naar Pasen.  

Nee - het zal de wereld met al haar onvolkomenheden niet 

veranderen. Maar misschien kan dat tegenwicht - het Mes-

siaanse tegenverhaal dat hierin aan ons verteld wordt, ons 

wel helpen om overeind te blijven en hoop te houden op 

een nieuw begin.  

Beatrix Jonker-Voort 



- 8 - 

Aan de slag met je belijdenis  

op Schoorl. 

Het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl organi-

seert van 1 t/m 3 april een weekend voor mensen die 

verdieping zoeken en hun eigen belijdenis willen 

(her)schrijven of ten minste tegen het licht willen hou-

den. 

Hoe belangrijk is je belijdenis nog die je eens en ooit hebt 

geschreven? Sta je er nog helemaal achter of heb je het ge-

voel dat hij herschreven of aangevuld zou moeten worden? 

Hoe ben jij gegroeid in je gelovige leven? 

In dit weekend gaan we in gesprek over je belijdenis en dat 

wat je inspireert. We gaan op zoek naar momenten in je le-

ven waarop de vraag naar God is opgeroepen. Grensmo-

menten die belangrijke geloofs- en levensthema's onthullen. 

Wat is en wie zijn voor jou op je geloofsweg belangrijk ge-

weest? Welke verhalen zijn voor jou van betekenis? D.m.v. 

gesprek en andere werkvormen ontdek je welke geloofs-

woorden op dit moment bij jou passen.  

Het Doopsgezind Broederschapshuis Dopersduin organi-

seert dit inspirerende en tegelijk ontspannen weekend onder 

de titel "belijdenis-update-weekend" . Het wordt geleid 

door ds Anneke van der Zijpp en ds. Marion Bruggen. Tij-

dens dit weekend ontmoeten de deelnemers ook diegenen 

die het afgelopen jaar lid zijn geworden van een Doopsge-

zind Gemeente. Deze nieuwe leden zijn als gast van Do-

persduin uitgenodigd en hebben een eigen programma dat 

enkele keren samenvalt met dat van het "belijdenis-update-

weekend". Dit geheel verzorgde weekend kun je meemaken 

vanaf € 91.50 p.p. Aanmelden: 072-5091274 of 

info@dbhschoorl.nl 
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Weg van het midden,  

een concept van polair denken. 
Harry Schram heeft met dit boek een nieuw begrip - polari-

teit - in de theologie en filosofie geïntroduceerd.  

Hij wil dat begrip graag met anderen bespreken en uitleg-

gen, tijdens een lezing of een zondagochtendbijeenkomst. 

De mens leeft in deze wereld in en met polariteit (twee-

heid). Die tweeheid moet blijven bestaan en mag niet wor-

den opgeheven. Dit onderwerp wordt benaderd vanuit de 

theologie en de filosofie.  

Vanuit de theologie begint hij met het boek Genesis waar 

schepping polair plaatsvindt: duisternis naast licht, water 

naast droge grond, mannelijk naast vrouwelijk en later ook 

goed naast kwaad. Ook vindt een ontmoeting plaats tussen 

de mens met de Ander, die vraagt: 'Adam (= mens) waar 

ben je?'  

Het derde hoofdstuk is filosofisch van aard en begint met 

de Verlichting (18e eeuw). Hij begint niet bij Kant, maar bij 

Moses Mendelssohn.  

Daarna krijgt een aantal joodse filosofen het woord: Buber, 

Rosenzweig, Levinas.  

Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de Frankfurter 

Schule en de nog levende Wilhelm Schmid.  

Belangrijk is ook de stelling dat de mens alleen niet bestaat. 

Vandaar dat hij altijd aangewezen is op de ander. Dat bete-

kent in het dagelijkse leven dat hij met de ander moet leren 

leven ook al ziet hij die ander als zijn tegenstander.  

Hij moet die polariteit in stand houden. Hij heeft niet het 

recht de ander monddood te maken of te elimineren.  

De mens heeft als bijbelse opdracht de polariteit in stand te 

houden.  
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U kunt contact met hem opnemen: tel. 035-5417840 of via 

mail: harry912@tele2.nl 

Weg van de Tora 

Deel 4 van de serie Weg van de Tora  

en studieweekend op Fredeshiem. 

Voorjaar 2016 verschijnt deel 4 van de serie Weg van de 

Tora. In deze serie zijn artikelen gebundeld die drs. Dodo 

van Uden gedurende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef 

voor het toenmalige Algemeen Doopsgezind Weekblad (nu 

Doopsgezind NL). In ieder deel (er zullen vijf delen ver-

schijnen) worden verschillende onderwerpen uit de vijf 

boeken van Mozes (Genesis tot en met Deuteronomium) 

behandeld  aan de hand van  klassieke joodse  uitleggingen 

en commentaren.  

Aansluitend op het verschijnen van deel 4 van Weg van de 

Tora wordt op 15 en 16 april 2016 een studieweekend ge-

houden op Buitengoed Fredeshiem. 

Dit weekend staat onder leiding 

van drs. Dodo van Uden (theologe, 

gespecialiseerd in het Oude Testa-

ment en het rabbijnse Jodendom) 

en een van de andere leden van de 

Commissie Joden-Christenen. We 

bestuderen gezamenlijk enkele arti-

kelen over Sodom en Gomorra 

(Genesis 18-19). 

Tijd: Vrijdag 15 april vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 16 april 

tot 16.00 uur.  
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Plaats: Buitengoed Fredeshiem,  Eiderweg 2, Steenwijk- De 

Bult. www.fredeshiem.nl 

Kosten: €130,-- p.p. (2-pk); €145,-- p.p. (1-pk), inclusief 

overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee. NB. Bij 

de kosten is tevens inbegrepen een exemplaar van deel 4 

van Weg van de Tora. Aanmelden en/of  informatie: 0521 

53 51 00; info@fredeshiem.nl 

Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de 

vorige studieweekends hebben deelgenomen zijn van harte 

welkom. 

Het binnenkort te verschijnen deel 4 van de serie is, net als 

de andere delen, te bestellen als E-book of Print on demand 

"Weg van de Tora", bij de ADS (020-6230914 of 

ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn  €7,-. De vijf 

delen tezamen kosten € 30,-. Op 
http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014  

kunt u een gratis “proefboekje” downloaden. 

De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, 

op initiatief van de “Commissie inzake de verhouding Jo-

den-Christenen”. Deze ADS-commissie heeft als doel de 

bestudering van Oude Testament  en Jodendom binnen de 

Broederschap te stimuleren. Zij doet dat o.a. door het ver-

zorgen van studiemateriaal voor bijbelgroepen. 

De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de 

wet ', waarmee de werkelijke betekenis als 'onderwijzing, 

lering 'uit het oog werd verloren. Je zou kunnen zeggen, 

men raakte hierdoor 'weg 'van de Tora. De bedoeling van 

de serie Weg van de Tora is bij te dragen aan het terugvin-

den van de oorspronkelijke betekenis van de Tora: een weg-

wijzer voor het leven. 
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Verlangen naar de lente  

God ik verlang zo naar een straaltje zon  
en naar de eerste warme lentedagen,  
naar witte wolken, die door `t blauw heen jagen  
op weg naar iets dat ik niet vinden kon. 

Ik wil in uw herboren schepping gaan,  
het groene lentewaas zien op de bomen:  
ik wil, nu `k aan de winter ben ontkomen,  
met nieuwe ogen door de wereld gaan. 

Uit: licht onder de horizon -gewijzigd fragment  

Nel Benschop 

Vermaningspad 2016,  

Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei. 

De Doopsgezinde gemeenten van de Ring Waterland orga-

niseren dit jaar het Vermaningspad, te houden op Hemel-

vaartsdag 5 mei 2016. 

De deelnemende Vermaningen zijn open tussen 9.30 uur en 

16.00 uur, met uitzondering van De Rijp want hier wordt de 

dag om 16.00 uur met een vesperdienst afgesloten. 

Er is een fiets- en een autoroute van ongeveer 45 km sa-

mengesteld die langs alle Vermaningen leidt. De route is 

beschreven in de volgorde De Rijp, Oost-Graftdijk, Purme-

rend, Middelie, Noord Beemster/Oosthuizen, De Rijp; ech-

ter, u kunt ook starten in Purmerend of Middelie. 

Het zijn prachtige routes die u voeren door het land van 

Leeghwater, langs de polders De Beemster, de Purmer en 
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de Eilandspolder, een stukje Stelling van Amsterdam, en 

met uiteraard veel water, rietkragen, oneindige vergezich-

ten, ringvaarten, molens, weidevogels…. 

Bovendien houden in de Beemster de meeste bedrijven 

open dag op Hemelvaartsdag, u kunt vrijwel overal een 

kijkje nemen. 

Adressen van de deelnemende Vermaningen: 

o Doopsgezinde Gemeente De Rijp, Jan Boonplein 18, 

De Rijp. 

o Doopsgezinde Gemeente Oostgraftdijk 27, Oost-Graft-

dijk. 

o Doopsgezinde Gemeente Purmerend, Julianastraat 7, 

Purmerend. 

o Doopsgezinde Gemeente Middelie 79, Middelie. 

o Doopsgezinde Gemeente Noord-Beemster/Oosthuizen, 

Middenweg 86, Beemster. 

Praktische informatie: 

o Starten vanaf 9.30 uur 

o Fietsverhuur: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, 

De Rijp, tel. 06 – 21 98 69 70. Vooraf reserveren ge-

wenst. 

o OV-fietskluizen, Stationsweg 1, Purmerend. Enkele 

exemplaren. 

o Een programmaboekje met routebeschrijvingen zijn in 

alle Vermaningen beschikbaar. 

o Op elke locatie wordt aan de inwendige mens gedacht 

met koffie en thee of een sapje, en iets erbij natuurlijk. 

In Purmerend zullen soep en broodjes verkrijgbaar zijn. 

o Afsluiting om 16.00 uur met een vesperdienst o.l.v. ds. 

Jaap Klanderman in De Rijp.  
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erica 

Ernsting, tel. 0299-434369, mail: eeve61bij@gmail.com 

Pasen 

De Heer is verrezen! de Heer is verrezen!  
behoeft ge nog meer om gelukkig te wezen?  
de dood is nu dood - overwonnen is `t lijden.  
en pasen betekent een eeuwig verblijden. 

Uitnodiging voor zaterdag 9 april 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse zen-

dingsworkshop. Dit keer een ontdekkingsreis met ds. Ruud 

Mulder door het thema: 

'Pastoraal aan de slag'  

Gemeenteleden treffen zichzelf steeds meer aan in omstan-

digheden waar pastoraal handelen gewenst is. Daarbij erva-

ren ze echter vaak onbekendheid en verlegenheid. Men 

wordt geconfronteerd met vragen als: 'Hoe kan ik hier in 

pastorale zin iets betekenen?', 'Hoe kan ik helpen?' 'Moet ik 

over mijn geloof beginnen of niet?' 'Welke grenzen houd ik 

aan?' 'Wat moet ik hier vooral niet doen?' Vergelijkbare 

vragen doen zich voor bij initiatieven op missionair vlak: 

'Hoe treden we mensen en zeker de naaste, van buiten de 

gemeente die je nodig heeft, tegemoet? Hoe kunnen we van 

betekenis zijn voor de naaste? Richtingaanwijzers welkom 

dus.  

mailto:eeve61bij@gmail.com
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Eigenlijk zijn dit niet alleen vragen voor individuen afzon-

derlijk. Deze vragen haken ook aan op het niveau van ge-

meenten, ringen, sociëteiten. Zovele gemeenten immers 

hebben geen theoloog of pastorale medewerker meer, of de 

professional is aangesteld voor een zó groot gebied dat 

'doe-het-samen-zelf' noodzaak wordt. Hoe kunnen we op ei-

gentijdse manier onze roeping (missie) gestalte geven bin-

nen de gemeente en naar buiten toe? Staan we toe dat alle 

energie opgaat aan het in stand houden van 'van alles en 

nog wat' in de gemeente, òf gaan we (ook) aan de slag met 

samen Zin zoeken in Bijbelverhalen, met 'preken door le-

ken', met ruimhartig en veelkleurig pastoraat en met missio-

naire actie? Ds. Ruud Mulder gaat 9 april hierover met u 

aan de slag. 

Hoe dan ook, er valt op het gebied van pastoraat en missio-

naire actie in ieder geval veel te leren, te ontdekken en te 

oefenen - daarmee beginnen is op zichzelf al inspirerend. 

Tussen-de-middag 

Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige 

lunch voor u klaar. Na de lunch bent u welkom bij de alge-

mene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending; u 

kunt, als lid, desgewenst agenda en stukken voor deze ver-

gadering tevoren opvragen bij het secretariaat.  

Hoe ziet het programma van 9 april 2016 er uit? 

 10.00 u ontvangst met koffie en thee in de gemeentezaal 

van dg Bussum-Naarden 

 10.30 u start programma met ds. Ruud Mulder over ‘Pas-

toraal aan de slag’ 

 12.00 u Theologen Denktank van DZ brengt verslag uit  

 12.30 u Lunch (graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. 

inkopen) 
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 13.00 u ALV, tot uiterlijk 14.0 u 

Waar? 

Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Bussum-

Naarden, Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopaf-

stand van het station. Wanneer dit even kan: kom met open-

baar vervoer, dat bespaart parkeerproblemen. Wilt u iemand 

meenemen? Van harte welkom! Graag tot ziens in Bussum. 

Wie is ds. Ruud Mulder? 

Ds. Ruud Mulder is sinds 2007 werkzaam als (doopsgezind) geestelijk 

verzorger in ziekenhuis Tergooi , locatie Blaricum. Daarvoor was hij 

23 jaar gemeentepredikant met als laatste standplaats Arnhem. Zijn 

afstudeer-hoofdvak theologie was  ‘Pastorale theologie en psycholo-

gie’. Het pastoraat is gedurende zijn loopbaan in de gemeenten aan 

zijn hart gebonden geweest; vandaar ook zijn overstap naar meer ge-

specialiseerd werk op het gebied van het pastoraat in het ziekenhuis. 

Goed eenzaam 

In mijn stille huis zit ik te denken  
Aan tijden van weleer.  
Ik hoor de kinderstemmen  
Voetstappen, kinderruzies en muziek  
Hoor deuren slaan en roepen  
En verlang naar rust. 

In mijn stille huis zit ik te denken  
Aan die tijden vol vertier  
Vrienden die aan kwamen wippen  
Avonden vol plezier  
Niet altijd de beeldbuis  
Ik slaak een diepe zucht 
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In mijn stille huis zit ik te denken  
Wat is er mis gegaan?  
De kinderstemmen zijn verdwenen  
De avonden zijn eentonig  
De beeldbuis draait vaak overuren  
En ik, ik kijk niet eens …. 

In mijn stille huis zit ik nog steeds te denken  
Waar zijn die vrienden toch gebleven  
De telefoon gaat haast niet meer  
Appjes, mailtjes, twitter, facebook   
Waar is het menselijk contact  
Ik voel me eenzaam … 

Ik blijf in mijn stille huis zitten denken  
En zou het denken om willen zetten  
In een fijn gesprek met vrienden  
Genietend van koffie of een goed glas wijn  
De agenda’s moeten dan worden getrokken  
Want spontaan ….. helaas dat is verleden tijd 

Ik zit nu stil te bedenken  
Wat zou het fijn zijn  
Wanneer onverwachts de bel ging   
Mijn vrienden op de stoep zouden staan  
Maar nee, er is geen tijd meer  
Geen tijd meer voor elkaar,  
Mijn deur, die open staat voor een ander  
Blijft gesloten, de telefoon zwijgt …. Helaas.  
En ik? Ik leg me er bij neer en zwijg …. 
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COLLECTES in de VERMANING 
Uiteraard worden er tijdens de diensten in de Vermaning collectes ge-

houden. Heel gebruikelijk! Meestal twee collectes per dienst. De eerste 

voor een Broederschapsbreed 

doel, de tweede voor de eigen 

Gemeente. Het is goed te we-

ten, dat u altijd kunt storten op 

één van de genoemde rekenin-

gen.  

En als u het vorige nummer 

van "TEKEN van LEVEN" 

nog even zou nalezen, weet u, 

dat een gedeelte in mindering 

van uw belastbaar inkomen kunt brengen! (u weet wel, dat stukje van 

de notaris: www.netietsmeernotaris.nl) 

 

13 dec. : Restauratiefonds DG te E. €  20,11 

 NL06ABNA 04317 41050 

 Coll. eigen Gemeente €  29,50 

 NL97 ABNA 4714 17262 

31 dec. : St. Doopsgezind WereldWerk €  34,50 

 NL27TRIO 07868 80333  

 St. Vrienden van DOPERSDUIN €  41,00 

 o.v.v. 'licht in de duisternis' 

 NL14 INGB 0005 079173 

10 jan. : Restauratiefonds DG te E. €  25,75 

 NL06ABNA 04317 41050 

 Coll. eigen Gemeente €  23,85 

 NL97 ABNA 4714 17262 

24 jan. : Mennonite World Conference €  13,92 

 NL19 ABNA 02434 93886 

 t.n.v. penningm. ADS inzake MWC 

 Coll. eigen Gemeente €  17,00 

 NL97 ABNA 4714 17262 
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14 feb. : Inloophuis 'de Ruimte' Almere €  4,10 

 NL19 ABNA 02434 93886 

 t.n.v. penningm. ADS inzake 'de Ruimte' 

 Coll. eigen Gemeente €  15,55 

 NL97 ABNA 4714 17262 

28 feb. : Inloophuis 'de Ruimte' Almere €  6,85 

 NL19 ABNA 02434 93886 

 t.n.v. penningm. ADS inzake 'de Ruimte' 

 Coll. eigen Gemeente €  8,90 

 NL97 ABNA 4714 17262 

Wanneer u, door wat voor oorzaken ook, niet in de Vermaning was: 

NL97ABNA 04714 17262: Doopsgezinde Gemeente  

NL06ABNA 04317 41050: Restauratiefonds DG 

Mocht u extra willen storten op één van deze rekeningen, 

dan zijn de leden van de kerkenraad natuurlijk altijd bereid 

u deze IBAN-nummers te verstrekken!  

U weet toch, dat u uw giften aan onze Gemeente én andere 

fondsen allemaal in mindering kunt brengen van uw inko-

men?  

Koffie drinken & zendingsdrift 
Natuurlijk horen wij u denken: "Wat een combinatie, wat 

heeft dat nu met elkaar te maken?" 

Toen zr. Jo Gramberg nog de correspondent was van onze 

Doopsgezinde Zending, ging er elkaar 25 gulden naar de 

penningmeester. Toen de huidige secretaris van uw kerken-

raad die taak overnam, meende hij, dat er wel meer te halen 

zou zijn. Wij hebben de goede gewoonte om na de dienst 

niet zomaar weg te lopen ... de straat op, maar eerst genie-

ten van een goed kop koffie (met een koekje). En dus kwam 

er een busje, dat reeds vele jaren voor dat zelfde doel werd 

gebruikt op de koffie-tafel: 'het groene zendingsbusje'. 
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Omdat alle kleine beetjes toch zinvol zijn . . . vorig jaar 

mochten wij € 101,07 overmaken naar de penningmeester 

van de Doopsgezinde Zending, in 2014 was de totale op-

brengst van het busje - na de koffie - zelfs nog wat meer 

€ 120,62. IBANnummer van de penningmeester van de 

Doopsgezinde Zending NL64 ABNA 05454 244976 t.n.v. 

Dg Zending Groningen www.doopsgezindezending.nl  voor 

nog meer zinvolle informatie over een club, die ook namens 

u wereldwijd werkt om in gelijkwaardigheid samen te zoe-

ken naar de inspirerende betekenis van de Bijbelverhalen 

voor het hier en nu.  

Dankzij het feit, dat wij één van de leden zijn van het al-

weer 22 jaar bestaande Mennokoor Holland komen we elke 

maand in Gemeenten in Friesland én Noord-Holland (en 

soms zelfs daarbuiten) en nemen dan zonder kosten van 

verzending gebruikte én onbeschadigde postzegels mee 

naar huis. Tot voor kort konden wij die dan weer kwijt bij 

de 88-jarige Dirk van der Deure, maar helaas is die begin 

dit jaar overleden. Nu gaan ze naar een postzegelhandelaar 

in Hattem (Ov.) maar de opbrengst gaat nog steeds naar de 

Zending en blijft de moeite van 't uitknippen meer dan 

waard! U blijft toch ook verzamelen? 

In 't Spionnetje  

(korte terugblik op amper 3 maanden 

Doopsgezind leven-in-de-brouwerij)  

HOORDE, dat er nog steeds mensen zijn 

(in onze omgeving ...) die géén zilveren le-

peltje bezitten van de zeemeermin van 

onze preekstoel! 
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ZAG, dat als u belt met 0229 - 50 30 50 of 0228 - 31 65 12 

u dat voor € 15,00 per stuk zelfs thuis bezorgd krijgt! 

Woont u nu écht veel verder dan de Koepoort, en de jon-

gens of meisjes van POST NL de rest doen, ja, dan komt er 

€ 2,00 bij! 

HOORDE en ZAG, dat het groots aangekondigde Kerst-

spektakel op woensdagavond 23 december '15 niets-te-veel 

had beloofd! Rond de Zuiderkerk was het zwart van de 

mensen, die van begin tot het einde genoten van het kerst-

verhaal anno 2015. 

HOORDE en ZAG, dat onze zustergemeente te Alkmaar 

het nieuwe jaar ook goed startte met de intrededienst van 

ds. Louise Pondman-de Wilde (een bekende achternaam in 

de Broederschap trouwens). 

ZAG trouwens, dat ook onze eigen Gemeente weer aan het 

groeien is met bijna 10% met de doop-op-belijdenis van zr. 

Marrie Slaman op zondagmorgen 10 januari jl.  

Begin februari waren er zo'n vijf-en-zeventig broeders en 

zusters in DOPERSDUIN, tijdens de eerste Regio-dienst 

van dit jaar. Alle vier predikanten uit Noord-Holland Noord 

leverden hun aandeel in die dienst evenals de voorzitter van 

onze kerkenraad!  Wanneer die zelfde belangstelling óók op 

2 oktober a.s. acte de présence zal geven, belooft het heer-

lijk druk te worden op 't Venedie nr. 17, die zondag! 

Zullen we afspreken, dat wij elkaar weer in-de-poppetjes 

van de ogen kijken . . . vlak voor de zomerdiensten, samen 

met de Lutheranen? 

SPIONIER 
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Preekrooster en Agenda 
Dond. 24 mrt. 20.00 u br. Anne de Jong (Schoorl)  

Witte Donderdag  

Enigheidsviering 

Zond. 27 mrt. 10.30 u zr. ds. B. Jonker-Voort  

Pasen 

Zond. 10 apr. 10.30 u zr. ds. E. van Harlingen-Laan 

(Callantsoog) 

Zond. 24 apr. 10.30 u ds. G.Tj. Kindt (Koog a/d Zaan) 

Dond. 5 mei 9.00 - 

16.00 u 

Vermaningspad in het land van 

Leeghwater met om 16.00 u  

Vesper Vermaning De Rijp, 

J.Boonplein 18  

ds. J.E. Klanderman  

Zond. 8 mei 10.30 u br. C. Jonker (Engeland) 

Zond. 15 mei 10.30 u zr. ds. E. van Harlingen-Laan 

(Callantsoog) - Pinksteren 

Zond. 22 mei 10.30 u drs. J.C. Nolthenius (Wijdenes) 

Zond. 12 juni 10.30 u LUMEN-dienst - ds. J. Brüsewitz 

(Leiden) 

Zond. 26 juni 10.00 u LUMEN-dienst - zr. drs. C.M.A. 

Frederiks (Breedstraat 40) 

Zond. 10 juli 10.30 u LUMEN-dienst - br. C. Jonker 

(Engeland) 

Zond. 24 juli 10.00 u LUMEN-dienst - zr. ds. J.H. de 

Ruiter (Breedstraat 40) 

Zond. 14 aug. 10.30 u LUMEN-dienst ? 

Zond. 28 aug. 10.00 u LUMEN-dienst - zr. ds. J.H. de 

Ruiter (Breedstraat 40) 

Kijk ook regelmatig op: www.kerkpleinenkhuizen.nl  

(de moeite waard!) 

  

http://www.kerkpleinenkhuizen.nl/


 

 


