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Van de voorzitter 

De herfst is allang weer voorbij en ook de winter stelt, nu ik 

dit schrijf, niets meer voor. Na de heftige storm van laatst, 

waarbij ook hier enige takken als luciferhoutjes zijn afge-

rukt en een boom is omgewaaid, lijkt de lente zich nu toch 

aan te kondigen. Bolgewassen komen boven de grond. Bij 

diverse bomen zoals de meidoorn, wilg en kastanje zie je de 

knoppen al opzwellen. De hazelaars en de elzen laten hun 

mannelijke bloemen en katjes alweer zien en de hooikoorts-

patiënten worden gewaarschuwd voor het stuifmeel van 

deze bloemen. Ook de dansmuggen laten volop hun rituele 

dans zien en onze medebewoners - de spreeuwen - zijn 

weer terug en druk bezig met hun nageslacht, ook de kool-

mezen, merels en andere gevederde vriendjes laten door ge-

drag en gezang merken, dat de lucht bezwangerd is van len-

tegevoelens.  

 

Of die gevoelens ook in de Vermaning en het Doopsge-

zinde wereldje een rol spelen weet ik niet, maar het is wel 
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zo, dat van de hand van Henk Stenvers een boekje is ver-

schenen. Hij geeft hierin een toekomstschets, die een voort-

bestaan van kleine gemeentes mogelijk maakt. Zij zouden 

satelliet-gemeentes van een grotere gemeente kunnen wor-

den. Wij zullen daar zeker aandacht aan moeten geven. 

Een tweetal problemen op weg naar duurzame energie zijn 

opgelost. Ook kan met voldoende hulp onze verkoopdag op 

5 mei weer doorgaan. We hopen op een nog groter succes 

als in 2016. 

Ten slotte wens ik u goede Paas- en Pinksterdagen toe. 

J.C. Nolthenius  

Bevrijdingsmarkt 

Beste zusters en broeders, 

Omdat de Bevrijdingsmarkt op 5 mei 

vorig jaar een redelijk succes was, willen 

wij dat dit jaar op vrijdag  5 mei '17 

graag herhalen! Maar dat kan n i e t 

zonder UW hulp. 

Omdat deze dag op vrijdag valt, hebben degene, die nog 

werken géén vrij (van hun werkgever). Dus is er nu drin-

gend behoefte aan h u l p, anders zijn 

we maar met een paar mensen. Geef u 

dus zo snel mogelijk op, met eventueel 

de tijd, dat u kunt helpen, zodat wij een 

rooster kunnen maken! Ook voor het 

klaarzetten - voorafgaande aan de deze 

m a r k t - alsmede op opruimen op 

vrijdagmiddag nà de activiteiten is uw 

hulp zeer gewenst! 
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Heeft u bovendien nog spullen, die u in de weg staan, maar 

voor anderen waarschijnlijk de moeite waard: Denk aan 

ons! 

Met zusterlijke groet  

Anneke Visser  

tel. 0228 - 31 86 39 

LENTE 

Vogels fluiten  
Lammetjes in de wei 
Bloemen bloeien 
Mensen blij  

Integendeel 
Het regent veel  
Ik zal iets verzinnen       
Vermaak me binnen 

Want lente hier 
Komt laat op gang    
Fluitenkruid en vogelzang 

 

Dennis van Lijnen Noomen   2017 
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500 jaar Reformatie 

Voorgangers en voorlopers 

In 2017 wordt in protestantse kringen 500 jaar Reformatie 

herdacht.  TvL staat daar in dit en volgende nummers uitge-

breid bij stil. 

Op 31 oktober 1517 zou Maarten Luther zijn 95 stellingen  

hebben aangeplakt op de kerkdeur van Wittenberg. De da-

tum wordt vaak beschouwd als de geboortedag van de Re-

formatie. Maar aan elke geboorte gaat een zwangerschap 

vooraf. In de eeuwen voorafgaand aan de Reformatie was 

er voortdurend sprake van hervorming en vernieuwing. Dit 

kon ofwel  leiden tot de vorming van nieuwe kloosterorden 

(Karmelieten, Franciscanen, Dominicanen, allemaal ont-

staan aan het einde van de twaalfde eeuw), dan wel tot het 

uitroeien van hele gemeenschappen of steden (o.a. Albi in 

Zuid-Frankrijk ook aan het einde van de 12e eeuw).  

Tegenwoordig schrikken we 

er niet meer van wanneer le-

ken voorgaan in de 

eredienst, althans niet in 

protestantse kringen. In de 

tijd die wij "de 

Middeleeuwen" zijn gaan 

noemen, lag dat anders. 

Priesters en bisschoppen werden verondersteld de geleerden 

van hun tijd te zijn; ze waren doorgaans in staat te lezen en 

te schrijven en beheersten als het goed was het Latijn, de 

universele wetenschaps- en kerktaal. De praktijk hield in 

dat verkondiging aan het volk besloten lag in de liturgie - 

waarin uitgebeeld de ondergang en verrijzenis van Christus 

- en in de sacramenten. De mis werd opgedragen in het 

Latijn en de formulering van gesproken woord stond zo 
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goed als vast. Prediking in in de landstaal kwam naderhand 

wel in zwang, maar dan in de vorm van "boetpreken" buiten 

de eredienst om. De Kerk was bovendien een machtsfactor 

van de eerste orde: ze bezat uitgestrekte gebieden en hield 

er eigen legertjes op na.  

Ondertussen  duiken er juist  gedurende die Middeleeuwen 

- en dan met name in die woelige 12e eeuw - steeds weer 

namen op van lieden - zowel theologen als leken - die zich 

afzetten tegen de strikt gereglementeerde en hiërarchische 

machtspraktijk van de officiële kerk. Ze hebben meestal een 

ijzersterke troef in handen: de Schrift, Gods Heilig Woord.  

Met dat Woord in de hand én in 

de mond verzetten ze zich tegen 

de vormendienst, tegen de 

hiërarchie en tegen de ver-

starring die in hun ogen anti-

Bijbels was. Het is ze niet ge-

makkelijk gemaakt: veelal 

ondervonden ze weerstand en 

werden ze in letterlijke zin 

verketterd. Het woord "ketter" is 

regelrecht afkomstig van 

"Katharen", een veelkleurige volksbeweging (ook al in de 

12e eeuw) in het zuiden van Frankrijk die nogal wat 

geëxalteerde verschijningsvormen kende. Ongeveer 

tegelijkertijd met die "Katharen" doet een koopman uit 

Lyon  van zich spreken.  

Het nageslacht noemt hem Petrus Valdus (L) of Pierre Wal-

des (F)  of Waldo (I),  en hij zou geboren zijn zo rond 1140 

en overleden een jaar of zestig later. Zeker weten we dat al-

lemaal niet, want hij en zijn volgelingen lagen immer onder 

vuur van de gevestigde orde, en daarom gingen ze voortdu-

rend ondergronds. Zelfs zijn voornaam is in feite onbekend: 
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men heeft  hem achteraf vernoemd naar Petrus, de veron-

derstelde stichter van de Kerk (Mat. 16:18).  

Het verhaal gaat dat Petrus of Pierre tijdens een bezoek aan 

een jaarmarkt  een 

minstreel het Alexiuslied 

hoorde voordragen.  Het 

Alexiuslied is een 

beroemde middeleeuwse 

ballade over Alexius van 

Edessa (Rome, eind 4e 

eeuw - Rome of Edessa 

(Turk.) begin 5e eeuw), 

een rijke koopmanszoon 

die op de dag na zijn 

huwelijk zijn bezittingen 

weggaf en zijn familie 

verliet voor een leven in 

ontbering en aanbidding. 

In tegenstelling tot zijn 

grote voorbeeld ging echter onze Petrus niet alleen biddend 

en bedelend langs ’s-Heeren wegen, maar zelfs lezend en 

prekend.  

Petrus Waldes  kon als telg uit een rijke koopmansfamilie 

wel lezen en schrijven, maar hij beheerste geen Latijn. 

Daarom liet hij een hem bekend priester grote delen van de 

Bijbel vertalen - evangelieteksten, brieven, handelingen - en 

stuurde hij zijn getrouwen twee aan twee uit om het 

Evangelie te verkondigen in de volkstaal. Dat alleen al 

werd beschouwd als ketterij, want prediking als lering  was 

voorbehouden aan de bisschop. Die had doorgaans weinig 

op met rondtrekkende evangelisten, en verzocht ze meestal 

letterlijk elders hun heil te zoeken - hetgeen ze meestal de-
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den. Op deze wijze hebben de bisschoppen indirect een na-

drukkelijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van het 

door hen gewantrouwde gedachtegoed. Petrus en zijn geest-

verwanten brachten naar vermogen Christus’ oproep uit 

Mat. 9:35-10:14 in de praktijk. Aanvankelijk werden ze be-

schouwd als bedelorde of onschuldige lekenbeweging; zo-

lang ze de voorgegeven geloofsbelijdenissen onderschreven 

bleef de ergste agressie van officiële zijde hen bespaard. 

Paus Alexander III (-1181) had trouwens wel wat anders te 

doen. De machtsstrijd tussen kerk en adel woedde hevig. 

Dat veranderde met het aantreden - na een instabiele peri-

ode van korte pontificaten - van Innocentius III (1198-

1216). Die bond meedogenloos de strijd aan met al wat hij 

als ketterij beschouwde, en dat was heel veel. Het zuiden 

van Frankrijk is in de eerste jaren van de 13e eeuw het to-

neel geweest van wellicht de bloedigste ketterjacht ooit. 

Juist het autoritaire optreden van Innocentius III riep weer-

stand op bij de Waldenzen, zoals Petrus en zijn vrienden 

naderhand zouden worden genoemd.  

Immers, het Schriftwoord 

zegt duidelijk: "Een is uw 

Meester, namelijk Chris-

tus; en gij zijt allen 

broeders. 9 En gij zult 

niemand uw vader noemen 

op de aarde; want Een is 

uw Vader, namelijk Die in 

de hemelen is. 10 Noch zult gij meesters genoemd worden; 

want Een is uw Meester, namelijk Christus." (Mat. 23: 8b-

10). En dus zwoeren zij geen eden (Jac 7:12) en erkenden 

zij als sacramenten slechts doop, avondmaal en biecht. Het 

is ze allemaal niet in dank afgenomen.  
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De bloedige vervolgingen verdreven de Waldenzen voor-

goed uit Frankrijk, maar hun verhaal is daarmee niet afgelo-

pen. Een aantal van hen week uit naar hooggelegen gebie-

den in de Italiaanse Alpen, waar ze zich tot op de dag van 

vandaag hebben staande gehouden, ondanks wisselende re-

gimes en epidemieën. Toen de techniek het toeliet, zwier-

ven ze uit naar de Nieuwe Wereld waar ze tal van bloeiende 

gemeenschappen hebben gesticht, al dan niet geassocieerd 

met andere protestantse stromingen.  

Het gedachtegoed van de Waldenzen is niet uniek in die 

zin, dat zij de enigen zouden zijn geweest die al in de 12e 

eeuw kanttekeningen zetten bij de praktijk van de Oude 

Kerk. Ze zijn ook niet uniek in hun wijze van  schriftuitleg 

of in hun opvattingen over het priesterschap aller gelovigen. 

Wat wél uniek is, is dat zij zich als geloofsgemeenschap 

hebben weten te handhaven tegen de verdrukking in. Ze 

zijn daarmee de oudst bekende en nog bestaande evangeli-

cale beweging ter wereld. 

Geraadpleegd: 

Christoph Auffarth, Die Ketzer: Katharer, Waldenser und 

andere religiöse Bewegungen, München, (Beck'sche Reihe) 

2005. 

R.E.V. Stuip en C.Vellekoop (red.) Oraliteit en schriftcul-

tuur, Hilversum, uitg. Verloren, 1993 

https://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Konzile_im_Latera

n.html#3Laterankonzil  

(geraadpleegd op 19-3-2017)  

Beatrix Jonker-Voort 
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Het ZENDINGSBUSJE,  

op de zondagmorgen tijdens de koffie.  

In onze Gemeente is het reeds jarenlang een goede traditie 

om na afloop van de Zondagse dienst te eindigen met een 

kop koffie (of thee) met een koekje.  Bovendien is het dan 

gebruikelijk, dat u  i e t s  in het ZENDINGSBUSJE doet! 

Onze vriend Gerrit Dijk zegt dan, met zijn Rooms-Katho-

lieke achtergrond: "Voor de Protestantse Missie . . .!"  

Proefondervindelijk kunnen we 

stellen, dat als Gerrit rammelt er 

altijd méér in zit dan wie dan ook!  

Vorig jaar werd er natuurlijk niet 

alleen veel koffie gedronken - na 

de dienst - maar ook gul gegeven! 

Wij hadden het genoegen  € 

153,36 over te kunnen maken op 

de rekening van de Doopsgezinde 

Zending  

IBAN:  NL36 INGB 0000 0793 00  

Dus, ook als u in de Vermaning bent, geniet van de dienst 

en daarna van de koffie met 'n koekje, weet dan dat de 

ZENDING er ook van profiteert!   

  



- 12 - 

doopsgezind nl & doopsgezind nu  

& website 
Elke veertien dagen krijgt u -als uw e-mail-adres tenminste 

- bekend is bij ons secretariaat: H.J. van LIJNEN 

NOOMEN, Noorderpoort 25, 1601 PT ENKHUIZEN 

tel./fax 0228 - 316 512    mobiel 06 - 38 94 13 06 

dgenkhuizen@doopsgezind.nl een uitgebreide mail van wat 

er zich afspeelt in Doopsgezind Nederland.  

Wanneer u méér wilt weten, dan abonneert u zich tevens op 

het zes keer per jaar verschijnend magazine doopsgezind nl 

dus elke 2 maanden ploft dat dan op uw mat. Het team on-

der aanvoering van JOHAN TEMPELAAR biedt u dan ook 

elke keer een zeer lezenswaardig blad met (in de regel) 28 

pagina's nieuws uit de Doopsgezinde wereld. Adres redac-

tie: A D S, Singel 454 1017 AW AMSTERDAM  tel.: 020 - 

623 09 14  e-mail: ads@doopsgezind.nl Natuurlijk ook nog 

even de website van Doopsgezind Nederland: 

www.doopsgezind.nl   

Onze eigen website: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl  

Voor de liefhebbers van actuele informatie via facebook 

zijn wij natuurlijk te vinden via Doopsgezinde Gemeente 

Enkhuizen.  

Wanneer wij dan schrijven over de zomertijd bijvoorbeeld, 

wordt die pagina zomaar 140 x gelezen! 

 

mailto:dgenkhuizen@doopsgezind.nl
mailto:ads@doopsgezind.nl
http://www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl/
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Passievesper 

Op Palmzondag 9 april zingt het Sonnenberg Kleinkoor 

om 17.00 uur in de Zuiderkerk te Enkhuizen een ves-

per  waarin o.a. de Lamentatio-

nes Jeremiaea (Klaagliederen 

van Jeremia) van Orlando di 

Lasso (1532?-1594) worden 

gezongen.  

Een heel bijzonder muziekstuk 

waarin de bijbelverzen worden 

afgewisseld met het uitgespon-

nen zingen van de Hebreeuwse letters die voor elk vers 

staan. 

Het is een oude traditie om op de middag van de Palmzon-

dag de Stille Week te beginnen met het lezen of zingen van 

het Lijdensverhaal. Uit die traditie is o.a. de Mattheüs Pas-

sie van Bach ontstaan. 

Al vroeg in de christelijke traditie worden allerlei passages 

uit Klaagliederen op het lijden van Christus toegepast. De 

Klaagliederen geven blijkbaar op een tijdloze manier stem 

aan onuitsprekelijk verdriet en muziek is blijkbaar het me-

dium bij uitstek om iets waar geen woorden voor zijn toch 

hoorbaar te maken. 

Naast de Lamentationes wordt muziek gezongen van Tho-

mas Tallis, William Byrd, Thomas Morley, Henry Purcell 

en Ola Gjeilo. 

Het Sonnenberg Kleinkoor, onder leiding van Caroline 

Sonnenberg, bestaat uit geoefende zangers die bijna alle-

maal ooit in de Sweelinck Cantorij in Amsterdam hebben 

gezongen. 

https://www.pgenkhuizen.nl/wp-content/uploads/2017/03/hebreeuws.jpg
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VOORAANKONDIGING   

Jubileumviering DG Alkmaar 

 

Oudste Stenen Doopsgezinde Kerk in Nederland. 

In 2017, is het 400 jaar geleden dat in ALKMAAR door 

de Waterlandse doopsgezinden een stenen kerk werd ge-

bouwd aan de Koningsweg.   

In het weekend van 21 en 22 oktober 2017 wordt er door 

ons uitgebreid aandacht aan besteed. 

Op zaterdag is er Open Huis voor iedereen.  

Op zondagmiddag vindt er een Feestelijke Viering plaats. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bij de viering op 

zondag aanwezig kunt zijn. Begin augustus ontvangt u hier-

voor een uitnodiging met nadere informatie.   

De jubileumcommissie van de  Doopsgezinde gemeente 

Alkmaar,  Jopie Siebeling, Marjolijn Bras, Christiaan Blok-

ker, Annemarie Blokker, Antoinette Hazevoet, Hans de 

Jonge. 

 info@doopsgezind-alkmaar.nl  -  072 - 5123864 

 

mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
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Uitnodiging voor de workshop 

 ‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’  
zaterdag 8 april 2017, Bussum 

met medewerking van broeder Jelle Waringa,  

voorganger van Nijkleaster, Jorwert 

Nu onze gemeentes kleiner worden en de financiën vaak te-

ruglopen, neemt bij velen de behoefte toe aan bezinning op 

wat gemeente-zijn eigenlijk is. Hoe kunnen we nieuwe in-

spiratie opdoen om gemeente te zijn in deze tijd? De 

Doopsgezinde Zending organiseert voorafgaande aan haar 

algemene ledenvergadering een workshop over dit onder-

werp. 

We zijn heel blij dat broeder Jelle Waringa, ouderenpastor 

in de doopsgezinde gemeentes Joure, Sneek en Bolsward en 

zeer nauw betrokken bij Nijkleaster in Jorwert, Friesland, 

ons wil laten ervaren en wil vertellen over wat Nijkleaster 

in de loop der jaren voor velen en zeker voor hemzelf is 

gaan betekenen. Hij is een enthousiaste verteller en voor-

ganger in Nijkleaster. Hoe komt het dat velen binnen, maar 

zeker ook buiten de christelijke gemeentes deze plek als in-

spiratieplek zijn gaan ervaren en wat zijn dan de waarde-

volle elementen van Nijkleaster? We beginnen de ochtend 

met een kort ochtendgebed volgens de liturgie van 

Nijkleaster.  

We besluiten de morgen met prikkelende stellingen die ma-

ken dat we met broeders en zusters van verschillende ge-

meentes aan de slag kunnen gaan om te ontdekken hoe onze 

eigen gemeente een inspiratieplek kan blijven of worden in 

deze tijd.  
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Hij neemt de vijf broden en 
de twee vissen, kijkt op naar 
de hemel en zegent ze. 

Hij breekt ze en geeft ze aan 
zijn leerlingen om voor te 
zetten aan de scharen. 

En die eten en worden verza-
digd, állen. 

Het overschot aan brokken 
dat door hen wordt opgehaald 
is twaalf korven. 

Lucas 9: 16 – 17 

 

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.  
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Programma van 8 april 2017 

10.00 u Ontvangst met koffie en thee in de vermaning 

van dg Bussum-Naarden 

10.30 u Workshop o.l.v. Jelle Waringa: Nijkleaster als 

inspiratieplek 

Vervolgens gaan we aan de slag om samen te 

onderzoeken hoe onze eigen gemeente een 

inspiratieplek kan blijven of worden in deze 

tijd  

13.00 u Einde ochtendprogramma  

13.00 u Lunch met mogelijkheid nog wat na te praten 

(graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. 

inkopen; bij voorkeur per mail) 

13.30 u Algemene Ledenvergadering  

15.00 u Einde 

 

Waar? 
Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden,  

Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van 

het NS-station 

Wanneer dit even kan: kom met openbaar vervoer, 
dat bespaart parkeerproblemen. 

Wilt u iemand meenemen? Van harte welkom! 

Graag tot ziens in Bussum! 
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COLLECTES in de VERMANING 
 

Hierna het overzicht van de 

ontvangen collectes  

Vanaf november16  t/m maart '17. 

 
13 nov. : PAX Vredesgroep
 €  12,25 
 NL03TRIO 03905 15000  
 Coll. eigen Gemeente €  15,65 
 NL97ABNA 04714 17262 

27 nov. : Coll. eigen Gemeente €  45,65  

11 dec. : Gemeenteopbouw €  14,95 
 NL06ABNA 04317 41050 

24 dec. : Doopsgez. WereldWerk €  26,80 
 NL27TRIO 07868 80333 
 Coll. eigen Gemeente €  37,00 

11 dec. : Bijdrage Restauratiefonds €  39,00 
 NL06ABNA 04317 41050 

8 jan. : Restauratiefonds DG €  17,50 
 NL06ABNA 04317 41050 

12 feb. : Inloophuis 'de Ruimte' €  13,97 
 NL19ABNA 02434 93886 
 Coll. eigen Gemeente €  22,00 

26 feb. : Collecte 'jeugdwerk' €  9,00 
 NL19ABNA 02434 93886 
 Coll. eigen Gemeente €  15,60 

Giraal storten loont! Mag u soms in mindering brengen van uw 
inkomsten (zie www.netietsmeernotaris.nl)  

Wanneer u, door wat voor oorzaken ook, niet in de Vermaning was: 
NL97 ABNA 04714 17262: Doopsgezinde Gemeente  
NL06 ABNA 04317 41050: Restauratiefonds DG 
* de rekening bij de ING is inmiddels opgeheven. 
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In 't Spionnetje  

(korte terugblik op amper vier maanden 

Doopsgezind leven-in-de-brouwerij)  

HOORDE, dat onze Lutherse vrienden 

van de Breedstraat 40, waar zij ruim 

anderhalve eeuw hebben gekerkt niet 

allen hebben verkocht, maar op zondag 7 

mei a.s. gaan ze nu ook officieel afscheid nemen van hun 

Lutherse kerk en dan juist in het LUTHER-jaar (500 jaar 

nadat Maarten zijn stellingen aan de kerkdeur spijkerde!) 

ZAG op Oudejaarsdag, dat vanuit Schoorl, de oud 

beheerder van het Doopsgezind Broederschapshuis (thans 

bekend onder de naam DOPERSDUIN) de laatste dienst 

voorging in de Vermaning aan 't Venedie.  

Door ziekte van Liesbeth Heijnings kon de 

Nieuwjaarsbijeenkomst helaas niet in de Noorderpoort 

plaats vinden, maar gelukkig boden Gerrit Dijk & Anneke 

Visser uitkomst in Willigenburg.  Daar was het dan ook 

goed toeven op de zondagmiddag van de 8e januari.  

ZAG, dat de Rooms-Katholieke kerk aan het Kwakerspad 

(waar vroeger de bibliotheek huisde) nét groot genoeg was 

om zo'n 300 (ja écht drie-honderd) bezoekers uit negen 

kerken te herbergen tijdens de oecumenische dienst, waar 

naast Pater Peter J.M. Peelen sj ook dominee Hanneke 

Borst voorging met assistentie van diverse leden uit 

verschillende kerken. Was heel opbouwend! Een dienst, die 

eigenlijk vaker gehouden zou dienen te worden. 

HOORDE, dat eind februari alle leden, vrienden & 

belangstellenden van onze Gemeente een brief op hun mat 

hebben mogen ontvangen! Andere kerken houden in het 

begin van het nieuwe jaar altijd de zg. KERKBALANS. 
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Landelijk doen de Doopsgezinden daar ook aan mee, maar 

wij voelen ons daar blijkbaar 'te klein' voor. 

Toch zou het voor boekhouder van onze Gemeente 

waardevol zijn, als hij een goede indruk zou kunnen krijgen 

op HOEVEEL bijdragen hij (ongeveer) kan rekenen.  

Ook de uitgaven van een kerkelijke Gemeente gaan 

maandelijks door. Wanneer u als lid, vriend of 

belangstellende ook per maand uw bijdrage levert, is dat 

heel plezierig natuurlijk. Bovendien als u maandelijks € 20 

of € 25 laat overmaken, komt dat - ook voor u - veel minder 

hard aan, dan in één klap € 200,- of € 250,-.  

REGIOBERAAD in 'Dopersduin'  vraagt elke zes weken 

uw en onze aandacht. Het is altijd zeer stimulerend als er 

zo'n 45 of 50 mensen acte de présence geven op de 

woensdagmiddag tussen 17.00 en 20.00 u. in 

DOPERSDUIN. Het is een nieuwe vorm van Gemeente-

zijn, die gesteund worden door de voorgangers uit Alkmaar, 

Broek op Langedijk, Den Helder en De Rijp / Graftdijk.  

Binnenkort praat men daar ook over tijdens de vergadering 

van de RING NOORD-HOLLAND NOORD in Alkmaar, 

maar dan speciaal over het huiswerk, dat de directeur van 

de A.D.S. heeft achter gelaten bij zijn studieverlof.  Gaat u 

ongetwijfeld meer over horen.  

Tot slot: NIET VERGETEN u op te geven voor vrijdag 5 

mei a.s. Vele handen maken daar zelfs licht werk van (zie 

bijdrage Anneke Visser) Bovendien heel gezellig vindt 

SPIONIER 
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Preekrooster en Agenda 

 

Zond. 26 

mrt. 

10.30 u zr. ds. B. Jonker - Voort 

Dond. 13 

april 
20.00 u zr. ds. B. Jonker-Voort - WITTE 

DONDERDAG 
Zond. 16 

april 
10.30 u zr. ds. B. Jonker-Voort - PASEN 

Zond. 23 

april 
10.30 u zr. ds. E. van Harlingen-Laan 

(Callantsoog) 
Zond. 14 

mei 
10.30 u  ds. G.Tj. Kindt (Koog a/d Zaan) 

Dond. 25 

mei 

9.30 - 

16.00 u 

Vermaningspad G.D.S. Eenrum, 

Uithuizen, Middelstum & Zeerijp-

Zijldijk 

Zond. 28 

mei 
10.30 u  zr. M.H.G.M. Visschers-

Woestenburg (Zuidoostbeemster) 

Zond. 4 

juni 
10.30 u  zr. ds. B. Jonker-Voort - 

PINKSTEREN 
Zond. 25 

juni 
10.00 u zijn wij te gast bij de Gemeente DE 

RIJP - ds. W. Epp  

(* vertrek vanaf Venedie 09.00 u.) 

Voor de meest actuele wijzigingen in dit rooster kijkt u 

natuurlijk op www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl  

Bovendien is ook de facebookpagina van de Doopsgezinde 

Gemeente Enkhuizen actief voor laat nieuws!   
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