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Van de voorzitter 
Alhoewel de langste dag van dit jaar al weer achter ons ligt, 

laat een deel van de natuur om mij heen mij geloven, dat we 

nog midden in de lente zitten. 

Sommige vogels zijn nog aan het broeden en andere voeden 

hun nageslacht op. Vele bomen, struiken en andere planten 

botten nu pas uit, of komen nu pas in bloei. De perenoogst, 

bij onze buren, zal dan ook veel en veel later zijn dan vorig 

jaar als verder alles volgens verwachting verloopt. De mie-

ren zijn echter nu volop in actie, ze zijn o.a. bezig hun 

koeien – de luizen – te melken, om vervolgens die luizen-

nectar naar het nest te brengen, zodat andere mieren de op-

groeiende larven kunnen voeden.  

Wat voeden betreft, en-

kele "Enkhuizers" heb-

ben zich geestelijk en 

lichamelijk laten voe-

den in het Dominicanen 

klooster in Huissen, wat 

een bijzondere ervaring 

was. 

Uit de vermaning valt 

nog te melden, dat de ramen binnenkort aangepakt worden 

en weer in oude luister hersteld zullen worden, ook de 

preekstoel laat steeds meer zien van wat haar oorspronke-

lijke schrijnwerker met haar wilde uitbeelden. In augustus 

zal hier nog meer van onthuld gaan worden. De herkomst 

van onze preekstoel is mogelijk toch nog van voor de refor-

matie, omdat deze in het rivierenland erg laat zou zijn be-

gonnen. 
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Zowel op de Open Monumenten dagen – 12 en 13 septem-

ber – en de verkoopdag op vrijdag 2 oktober zullen er gel-

den gegenereerd kunnen worden voor de restauratie. 

Ik wil u tevens vragen om 9 november te blokkeren in uw 

agenda of kalender i.v.m. de ledenvertoeving. 

J.C. Nolthenius  

 

Diaconale dilemma’s en pastorale 

praktijken  
Dit is een verslag van de Kerkennacht 2015 te Enkhuizen 

en misschien denkt u: wat heeft die titel nu met de kerken-

nacht te maken? Ik kan u verzekeren: alles. 

De "kerkennacht" is een tweejaarlijks festijn waarop de 

plaatselijke kerken proberen alles uit de kast te halen om 

zich te presenteren aan ieder die maar kijken wil. Geen ker-

kelijk onderonsje maar een open deur voor iedereen en …... 

een voor iedereen te bevatten verhaal. En daar, moeten we 

eerlijk bekennen, ontbreekt het nog al eens aan. Maar deze 

avond was laagdrempelig, voor ieder toegankelijk, en voor 

ieder was er wel iets te beleven: zang, ballet, schetterende 

fanfares, vrolijk fluit- en vioolspel, een paar enthousiaste, 

persoonlijk getinte verhalen en een hoek waar kerken geza-

menlijk lieten zien waar ze mee bezig zijn: zorg voor de 

jeugd, zorg voor de eigen schaapjes en zorg voor de mensen 

rondom. En ook typisch "eigen" dingen: rituelen. 
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Zorg voor de mensen rondom leidde tot diaconale di-

lemma’s "we hebben geld om drie mensen te helpen en we 

hebben van vier mensen een hulpvraag. Wat zou U doen? 

Kiest u voor hulp aan een vluchteling, aan een drugsver-

slaafde, aan een dakloze of aan een alleenstaande moeder 

met twee kleine kinderen?" Kiest u maar! 

Zorg voor de ander is niet altijd materiële zorg, maar ook 

immaterieel: mensen kunnen zitten met vragen over de zin 

van het leven, over hun toekomst, over zorgen om hun kin-

deren of gewoon met behoefte aan even belangstelling. Hoe 

ga je daar mee om als iemand met zulke vragen op jouw 

pad komt maar ook: hoe organiseer je als gemeenschap dat 

zulke vragen worden opgevangen. Dan blijken er werelden 

van verschil tussen kerkgemeenschappen en is er nog veel 

van elkaar te leren. 

Zo’n 350 mensen bezochten de kerkennacht 2015 in Enk-

huizen in de Westerkerk. Wat ze er zagen? De kerk binnen-

ste buiten! 

Kees van Zijverden 
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Kernwapens: zijn de jaren tachtig terug? 

Kernwapens? Wel érg jaren tachtig.’ Die reactie kreeg PAX 

regelmatig toen de vredesorganisatie het burgerinitiatief Te-

ken tegen Kernwapens startte. Zoals het nieuws de afgelo-

pen weken laat zien, is niet PAX in de ‘eighties’ blijven 

hangen, maar juist de kernwapendiscussie. 

Terwijl 109 landen zo snel mogelijk willen onderhandelen 

over een verbod op kernwapens vanwege de afschuwelijke 

humanitaire gevolgen van deze massavernietigingswapens, 

doen Rusland en de VS alsof de Koude Oorlog opnieuw be-

gonnen is. Poetin dreigt met het plaatsen van kernwapens 

op de Krim, de VS stelt voor om de kruisraketten weer af te 

stoffen en in Europa te plaatsen. Het is duidelijk: de kern-

wapenstaten kunnen we niet vertrouwen als het om onze 

veiligheid gaat. Een wereldwijd verbod op kernwapens is 

de enige logische optie. Teken daarom vandaag nog het 

burgerinitiatief! 

Vredesweek 2015 roept op tot ontmoeting en 

verbinding 

In de komende Vredesweek van 19 t/m 27 september zoe-

ken we verbinding met mensen die zich inzetten voor 

vrede. In Nederland, maar ook ver daarbuiten. Graag stellen 

we vier moedige bruggenbouwers voor uit binnen- en bui-

tenland die in de Vredesweek in de schijnwerpers staan. Zij 
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organiseren ieder op hun eigen manier de tegenkracht in 

hun eigen omgeving. Zij tonen de moed om elke dag onder 

moeilijke omstandigheden te gaan voor vrede en verdienen 

onze steun. Lees wat jij voor hen kan doen. 

 

Verzekeraars steken miljarden in foute wapenhandel 

Wapenhandel met corrupte landen en dictaturen: daar wil je 

als fatsoenlijke verzekeraar toch niet bij betrokken zijn? 

Toch investeren acht van de tien grootste levensverzeke-

raars in totaal 6,8 miljard euro in vijftien bedrijven die wa-

pens leveren aan landen als Saoedi-Arabië, Nigeria en Bah-

rein. 66% van de Nederlanders vindt dit onacceptabel. Jij 

ook? Check je verzekeraar en kom in actie! 

Na ISIS: Hoe kunnen vluchtelingen terug? 

Nu niet alleen in Irak, maar ook in Syrië er gebied terugver-

overd wordt op ISIS, doemt de vraag op hoe mensen weer 

veilig terug kunnen keren. Is daar een plan voor dat onder-

linge wraakacties kan voorkomen? PAX ontvouwt in het 

rapport 'After ISIS' een visie op terugkeer voor alle bevol-

kingsgroepen en spoort de Nederlandse regering aan zijn 

invloed aan te wenden om vluchtelingen die terugkeren 

naar op ISIS veroverd gebied in vrede samen te laten leven. 

Save the date: Nacht van de Vrede en Walk of Peace 

Houd zaterdag 19 en zondag 20 september alvast vrij in je 

agenda. Zaterdag 19 september wordt de jaarlijkse Nacht 

van de Vrede gehouden in Amsterdam, deze keer compleet 

anders dan je gewend bent. Theaters en andere locaties in 

de hoofdstad staan van 22.00 tot 02.00 uur in het teken van 

vrede. Na een nacht kunst, cultuur en feesten kom je voor 

http://mandrillapp.com/track/click/30213009/ambassades.paxvoorvrede.nl?p=eyJzIjoic080cUtIVzYwb1RxX3VpSUM4MlFacGVoYnhnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDIxMzAwOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvYW1iYXNzYWRlcy5wYXh2b29ydnJlZGUubmxcXFwvdGhlbWEtdnJlZGUtdmVyYmluZHRcIixcImlkXCI6XCJmMTYzODFmN2Y2Yjk0OWMyYTZiZWQyNGFiYTI1ODYwMFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjMzYTQwZTNmMDQ5MzBhYjI5Njg5ODc3ZGY4M2RhZjMwODgzZWRlYWRcIl19In0
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/verzekeraars-steken-miljarden-in-foute-wapenhandel
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/na-isis-hoe-kunnen-vluchtelingen-terug
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/na-isis-hoe-kunnen-vluchtelingen-terug
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de nodige frisse lucht en inspiratie naar de Walk of Peace op 

20 september in Den Haag. Start om 13.00 uur, meer info 

op walkofpeace.net. 

'Ik zag mensen die er niet meer als mensen uitzagen' 

In de zomereditie van PAX Magazine een ooggetuigever-

slag 70 jaar na de eerste atoombom op Hiroshima door de 

nu 83-jarige Setsuko Thurlow. Ze stelt alles in het werk om 

kernwapens uit de wereld te krijgen. 'Ik zag mensen die er 

niet meer als mensen uitzagen.' Ook in het magazine: Voor-

malig drone-piloot Brandon Bryant stelt indringende vra-

gen bij dit wapen. 'Drones zijn oneervolle moordmachines.' 

Leon Wecke (1932-2015): aartsvader van de vredes-
beweging 

Bij het overlijden van Leon 

Wecke vorige week moeten 

al snel de eretitels om de 

voorrang vechten. De aarts-

vader van de vredesbewe-

ging, kritisch kompas, inspi-

ratiebron, een dwarsdenker, 

markante persoonlijkheid, strijdlustig, onconventioneel en 

gewoon een aimabel mens. 
  

 

http://walkofpeace.net/
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/ik-zag-mensen-die-er-niet-meer-als-mensen-uitzagen
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/ik-zag-mensen-die-er-niet-meer-als-mensen-uitzagen
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/leon-wecke-1932-2015-aartsvader-van-de-vredesbeweging
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/leon-wecke-1932-2015-aartsvader-van-de-vredesbeweging
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/leon-wecke-1932-2015-aartsvader-van-de-vredesbeweging
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Zangers en instrumentalisten 

opgelet! 
Zaterdag 28 november, aan de vooravond van de 1e Ad-

ventszondag, organiseert de Raad van Kerken Enkhuizen 

een "Advent Carol Service." Een unieke gelegenheid de 

Adventstijd muzikaal te beginnen. De vorm die we hebben 

gekozen lijkt een beetje op de overbekende Christmas Carol 

Service. Advent Carol Services winnen ook in Engeland 

aan populariteit. In Enkhuizen echter zullen we vooral be-

kende Nederlandse adventsliederen zingen! 

We streven er naar een projectkoor (een gelegenheidskoor) 

een belangrijke rol te geven bij de muzikale invulling van 

deze oecumenisch zangdienst. Tussen 13 oktober en 27 no-

vember plannen we vier of vijf repetities in de Oudkatho-

lieke kerk aan de Breedstraat 84 (vermoedelijk op dinsdag-

avonden). 

Alle zangstemmen zijn welkom. Aan u, als enthousiaste 

zanger de vraag zich op te geven. Dat kan bij mevr. Hannie 

Wagter (hanniewillemien@kpnmail.nl) of mevr. Marja 

Sweerts (msweerts@quicknet.nl).  

Ook instrumentale bijdragen zijn welkom! 

 

 

mailto:hanniewillemien@kpnmail.nl
mailto:msweerts@quicknet.nl
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De J van Jaargetijden 
Ieder jaar heeft een vast ritme met lente, zomer, herfst en 

winter. 

In de lente komt de natuur tot ontwikkeling.  

De zomer geeft warmte en is de bloeitijd.  

In de herfst kunnen vruchten worden geoogst. 

En in de winter lijkt het alsof de natuur tot stilstand komt. 

Het oude gaat verloren en vormt tegelijk een voedingsbo-

dem voor iets nieuws.  

De natuurlijke jaargetijden lopen in elkaar over. 

Jaarkalender en jaartallen zijn door mensen bedacht. 

Ieder mens maakt deel uit van de natuur.  

In de kindertijd ontwikkelen wij ons tot mens.  

Als volwassenen werken wij voor ons bestaan. 

Met het ouder worden, plukken we hiervan de vruchten.  

En wij komen tot rust.  

Het verloop van een mensenleven is te vergelijken een jaar-

lijks seizoen. 

Wij willen het liefst het hele jaar door, onafhankelijk van de 

duur van het daglicht, eenzelfde dagritme aanhouden.  

Wij zijn steeds minder gewend ons leven af te stemmen op 

de seizoenen.  

Met het uitschakelen van dag- en seizoenpatroon, raken wij 

los van onze leefomgeving. 

Vaak herkennen wij de duurzaamheid van de natuur niet 

meer. 

Tegelijk zoeken wij een gezonde levensstijl en vinden die 

bij allerlei hulpmiddelen: van voedingsmiddelen tot sport-

attributen. 

Een belangrijke basis voor een gezonde levensstijl zijn rust 

en regelmaat.  
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De natuur schenkt ons de nodige variatie: in dag en nacht 

én in de vier jaargetijden.  

Om te voorkomen, dat dit een sleur wordt, kennen wij een 

week met zes werkdagen en één rustdag.  

De natuur vormt een duurzame balans.  

Mensen kunnen hun activiteiten richten op dit evenwicht. 

Reacties mailen naar: werkgroepduurzaam@gmail.com  

 
 

 

  

mailto:werkgroepduurzaam@gmail.com
http://static.arenalokaal.nl/uploads/83/1b/831b6cad8846539274a14cecc40cb39e.jpg
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Twee violen en een trommel en een fluit 

Wij waren nu drie dagen in  
een soort van Benidorm,  
maar dan  
zes landen verderop.  
Wij slenterden voor de achtste keer langs hetzelfde 
Eurorestaurant.  
Wat zullen wij vanavond eten? begon als vraag aan 
actualiteit te winnen.  
Euro had een bord staan waarop geschreven 
stond: twee forellen 99 procent vers.  
Met frites, salade en een saus voor de zekerheid er-
bij gedaan.  
Ik hoorde in mijzelf het oude lied opwellen. 
Twéé forellen met salade en een saus. 
Op die wijs ving ik precies te zingen aan. 
't Is niet meer uit ons hoofd gegaan. 

F. Starik in 'SONGLOED' Nieuw Amsterdam, 2007 

(dankzij 'Zomertijd' TROUW) 
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Wederdopers,  

Menisten en Doopsgezinden 1 

Geschreven door: Beatrix Jonker-Voort 

 

In het vorige nummer van Teken van Leven heb ik gepro-

beerd iets te laten zien van de woelige 16e eeuw, die we het 

tijdperk van de Reformatie noemen. Heel Europa gonsde 

van vernieuwingsdrang. De oorzaken daarvan waren twee-

ërlei: aan de ene kant waren er kort daarvoor een paar be-

langrijke technische ontwikkelingen geweest die de wereld 

openbraken, te weten de boekdrukkunst en nieuwe naviga-

tiemiddelen (kompas en sextant) met welke letterlijk en fi-

guurlijk nieuwe werelden werden 

ontdekt, aan de andere kant 

sluimerden er reeds lang bij 

geleerden en ook bij de gewone 

man ideeën over vernieuwing en 

bezinning en bestond er grote 

onvrede over de praktijken 

binnen de kerk. Erasmus (ca 

1467-1536) dreef er in zijn "Lof 

der Zotheid" (1511) honend de 

spot mee. En niet alleen kon op-

eens in minder dan geen tijd een 

                                              

 

 
11 Het opschrift van dit stukje is ontleend aan de titel van een boek dat in 1980 

is uitgegeven.  
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boek relatief goedkoop geproduceerd worden, maar de 

boekdrukkunst maakte het ook mogelijk om talloze 

vlugschriften en traktaten ("libellen") pijlsnel te ver-

spreiden. 

De Oude Kerk bepaalde tot dan het gehele burgerlijke le-

ven. Geboorte, huwelijk en dood , onderwijs en ook de kun-

sten, in alles was de Kerk de bepalende factor, niet alleen 

naar de uitvoering en als opdrachtgever, maar ook inhoude-

lijk. Ze was bovendien volkomen verweven met het wereld-

lijk gezag: daar waar de kerk ketterijen (d.w.z. gedachte-

goed dat niet overeenstemde met dat wat ze toestond) ver-

moedde, daar greep ze in. Wanneer een dwarsligger schul-

dig bevonden werd, dan werd deze zonder pardon overge-

dragen aan de wereldlijke overheid die vonnissen ten uit-

voer bracht. Bij dat systeem sponnen zowel het instituut 

kerk als ook de wereldlijk heersers garen: ze hielden elkaars 

machtspositie in stand. 

In het tijdperk van de reformatie veranderen de opvattingen 

over de verhouding kerkelijk en wereldlijk gezag. Luther 

zette kanttekeningen bij de wijze waarop de kerk als verte-

genwoordiger van het goddelijk gezag zijn macht uitoe-

fende en ook Calvijn kantte zich te-

gen de macht van de Pausen, die 

hij volkomen gecorrumpeerd 

achtte.  Zwingli, in Zwitserland, 

beijverde zich voor de eredienst in 

de landstaal in plaats van het Latijn 

en bepleitte meer invloed van de 

burgerlijke overheid in de kerk 

waarmee hij de dan heersende cor-

ruptie meende te kunnen bestrij-

den. Inhoudelijk, als theologen, 
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grepen zowel Luther als Calvijn en ook Zwingli terug op 

Augustinus (354- 430), de belangrijkste kerkleraar van 

West Europa.  

De bewegingen rond deze drie reformatoren wordt tegen-

woordig de Magisteriële Reformatie genoemd, d.w.z. de re-

formatie van de "magisters", de geleerden. Ze verwierpen 

niet het instituut van de Oude kerk, maar probeerden het 

van binnen uit te vernieuwen. Het instituut wierp hen uit en 

vervolgde ze, maar zelf hebben ze er zich niet van af ge-

keerd. Dat deden wel figuren als Melchior Hoffman en de 

"Täufer" in Zwitserland: Zij zetten niet in bij Augustinus, 

maar bij het oer-gemeentemodel zoals beschreven in de 

Brieven van Paulus in het Nieuwe testament (o.a. Ef. 4: 21 

en in de Filippenzenbrief). De Radicale Reformatie ver-

werpt dus het machtsbolwerk en de hiërarchie: geen heer-

sende kerk, maar een gemeente in welke men Christus dient 

en elkaar, in liefde en verbondenheid. 

 Menno Simons (1496-1561) was 

pastoor in zijn geboorteplaats Wit-

marsum. Ofschoon hij een voor 

zijn tijd behoorlijke opleiding had 

genoten en goed het Latijn be-

heerste, kende hij nauwelijks het 

Bijbels gedachtegoed. Pas in de 

loop van zijn carrière kreeg hij 

zicht op de inhoud van vooral het 

Nieuwe Testament. Zo rond 1530 

begint hij op grond daarvan ern-

stig te twijfelen aan de goede gronden voor de kinderdoop 

Ook in Friesland is het gedachtegoed van Luther en Zwingli 

doorgedrongen; de drukpersen maakten overuren. Menno 

stelde zich kritisch op ten aanzien van de Oude Kerk, maar 
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ook ten opzichte van dwepers en drammers. Van geweld 

moest hij niets hebben – in een dienende gemeente waar de 

naastenliefde als het grootste gebod gold, was voor geweld 

geen plaats. Hij heeft zich dan ook van 

stond af aan (1534) gekeerd tegen de 

beweging van Jan van Leiden, de  

"Monstersen". In 1536 laat Menno zich 

"wederdopen". De term "wederdopers" 

werd gebezigd voor degenen die zich, 

naar bijbels model op volwassen leeftijd 

en bij hun volle verstand lieten 

"wederdopen" , zulks indachtig hun 

destijds vanzelfsprekende kinderdoop kort na de geboorte. 

Ook Jezus werd gedoopt op volwassen leeftijd. Wanneer in 

doperse kringen de volwassendoop gemeengoed is 

geworden, verdwijnt de term vanzelf weer, behalve 

natuurlijk bij de antipropaganda die niet alleen de term 

"wederdopers" koppig bleef hanteren, maar die ook het 

incident in Munster (1534- januari 1536) eindeloos uitmolk 

en opblies.  

Menno heeft de spijtoptanten van Munster overigens wel 

opgezocht en bemoedigd. Hij ging ook in dispuut met tijd-

genoten als de Vlaamse calvinist Maarten Micron en Johan-

nes à Lasco in Emden (Oost Friesland). Het publieke debat 

was in die tijd een geëigend middel om tot waarachtige the-

ologische opvattingen en uitspraken te komen. Het ging er 

in die discussies vaak heftig aan toe en men schaamde zich 

niet voor gespierde taal. Maar hij bediende zich niet alleen 

daar van. Dat hij ook andere pijlen op zijn boog had, blijkt 

uit zijn beroemde troostbrief (ca 1550) aan de weduwe van 

een ter dood gebrachte geestverwant. De vervolgingen wa-

ren hevig.  
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Hij stond niet alleen. De gebroeders Philips (Obbe * ca. 

1500–1568 en Dirck *1505-1568) steunden hem in de 

strijd. Ook zij lieten geschriften na, preekten en debatteer-

den. Maar toch is Menno met name in de "gematigde zone" 

van het doperdom wel overeind gebleven en zij niet2.  

De geschriften die aan Menno worden toegeschreven zijn 

gebundeld in een Opera Omnia 3 die vanaf het einde van de 

zeventiende eeuw wordt uitgegeven en herdrukt. In het rode 

Liedboek voor de Kerken (1973) is het enige gezang waar-

van men zeker meent te weten dat het van zijn hand is, op-

genomen onder nummer 405. Het Nieuwe Liedboek heeft 

het helaas laten vallen.  

De volgelingen van een bepaalde geloofsbeweging uit de 

reformatietijd worden meestal genoemd naar hun voor-

naamste leidsman: Lutheranen naar Maarten Luther, Calvi-

nisten naar Johannes Calvijn en Zwinglianen naar Hyldrich 

Zwingli. Menno moest daar niets van hebben. Van de ter-

men Mennonieten of Menisten hield hij niet omdat hij ze 

beschouwde als een vorm van persoonsverheerlijking. Niet 

hem, Menno, kwam de eer toe, maar Christus. "Want nie-

mand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd 

is, hetwelk is Jezus Christus" (1 Kor 3:11, SV) – een tekst 

die hem na aan het hart lag en die we als een soort motto op 

menige gevel of in de kerkenraadskamer van de Vermaning 

aantreffen. Met de term 'Doopsgezinden' die halverwege de 

                                              

 

 
2 In striktere kringen, met name bij de Amerikaanse en Canadese Amish, 

worden de werken van Obbe en Dirck nog steeds zeer gewaardeerd 
3 Opera Omnia is de gebruikelijke term voor een bundeling van belangrijke 

brieven en artikelen van een vooraanstaand theoloog. 
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16e eeuw om die reden in de Lage Landen zwang kwam 

kon hij zich geloof ik wel verzoenen.  

Actie 'Wees een kei, sponsor een lei' 

Zaterdag, 4 juli hebben de heer Stef Blok (minister van Wo-

nen en Rijksdiensten) en zijn partner, mevrouw Ingrid Mol, 

als nieuwe inwoners van Enkhuizen het startsein gegeven 

voor de actie: ‘Wees een kei, sponsor een lei’.  

Doel van de actie is het ontbrekende bedrag voor de 

vervanging van de leien van het noordelijk dakvlak van de 

Westerkerk bijeen te brengen.  

Voor € 2,- per lei kan iedereen een boodschap op een 

nieuwe lei achterlaten. Die wordt op het dak verwerkt en 

over ± 70 jaar komt die dan weer tevoorschijn, want zo lang 

gaat een leien dak wel mee. 
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COLLECTES in de VERMANING 

Er werd ons recent gevraagd, naar het resultaat van de col-

lectes, tijdens de diensten in onze Vermaning. Ook in het 

voorjaarsnummer van "TEKEN van LEVEN" trof u een 

verantwoording aan. 

Dus treft u voortaan dit aan in ons contactblad. 

maart 2015: MWC Wereld Congres Harrisburg  €  11,15 

 eigen Gemeente  €  17,40 

april 2015: MWC Wereld Congres Harrisburg  €  8,40 

 eigen Gemeente  €  11,35 

 St. Doopsgez. WereldWerk €  16,10 

 eigen Gemeente  €  9,05 

mei 2015: St. Doopgez. WereldWerk €  21,81 

 eigen Gemeente  €  27,15 

 Doopgez. Zending (Tanzania) €  9,75 

 eigen Gemeente  €  16,00 

juni 2015: Restauratiefonds DG Enkhuizen €  25,32 

 eigen Gemeente  €  27,20 

juli 2015: Stuurgr. Duurzame Ontwikkeling €  15,20 

 eigen Gemeente  €  28,20 

Wanneer u, door wat voor oorzaken ook, niet in de Verma-

ning 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 g i f t e n aan onze Gemeente én andere fondsen alle-

maal in mindering kunt brengen van uw inkomen? 
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In 't Spionnetje  

(terugblik op 4 maanden Doopsgezind  

leven-in-de-brouwerij)  

IN 'T SPIONNETJE kijken is (en blijft) 

natuurlijk lekker veilig, want alles - wat 

voorbij gaat - ziet men van een veilige af-

stand: wat er ook gebeurt in onze straat, 

onze stad, onze provincie en in onze Gemeente niet te 

vergeten! 

ZAG regelmatig auto's mij passeren - als ik op de fiets reed. 

Al jarenlang heb ik de gewoonte om de nummerborden te 

associëren met de bestuurder! Vooral als zo'n nummerbord 

de letters DG vermeldt, kan hij de verleiding niet weer-

staan! Hoewel tegenwoordig kom je zelfs de combinatie 

TVL tegen op de weg! Dan heb je toch géén rijke fantasie 

nodig, beste lezers (en lezeressen) van dit blad! 

HOORDE, dat er ook dit Vermaningspad op 14 mei jl. weer 

zo'n drie-honderd-vijftig deelnemers zijn geteld in de ver-

schillende Friese FORMANJES te IJlst, Joure en Sneek. 

Het was wederom een groot genoegen op deze Hemel-

vaartsdag deel te mogen uitmaken van die grote familie van 

MENNONIETEN. Blijven natuurlijk 'apetrots', dat wij de 

meeste van deze Vermaningspaden wél degelijk hebben 

mee gemaakt. Dankzij (wijlen) dominee B.K. Homan & zr. 

Erica van Harlingen die zo'n vijf-en-dertig jaar geleden het 

vreemd vonden, dat die Dopersen nooit naar de kerk gingen 

op Hemelvaartsdag en daardoor een fietstocht organiseer-

den op die dag, die startte in Alkmaar en eindigde in de 

Zaanstreek (waar elke Gemeente wél een Vermaning had . . 

). 
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Bezit u of uw familie reeds zo'n fraaie theelepel, welke is 

voorzien van een SIRENE, oftewel een twee-staartige ZEE-

MEERMIN, net zoals op de preekstoel, die momenteel met 

tussenpauzes (i.v.m. geldgebrek) wordt gerestaureerd door 

schrijnwerkster (houtkunstenaar) Anna Stringer? 

U belt of mailt onze voorzitter (zie voor de juiste nummers 

etc, blz. 2 van dit contactblad) en hij draagt zorg ervoor, dat 

u (eindelijk) ook uw steentje bij draagt voor de broodnodige 

restauratie van een werkelijk UNIEKE preekstoel op 't Ve-

nedie 17 te Enkhuizen. U betaalt € 15,00 en u roert uw 

Doopsgezinde suiker door koffie en/of thee met een zuiver 

geweten! 

Elke maand ontvangen zo'n kleine acht-duizend lezers 

DOOPSGEZIND.NL op hun mat. Elke veertien dagen ook 

een e-mail met het laatste nieuws uit Doopsgezind Neder-

land (en soms zelfs verder) in DOOPSGEZIND.NU 

Zo n i e t, dat doet u er goed aan, dat te vertellen aan de se-

cretaris van deze Gemeente 

via  info@dgenkhuizen.doopsgezind.nl  of gewoon via de 

telefoon 0228 - 316 512 (b.g.g. 06 - 38 94 13 06)  en voort-

aan wordt ook u op uw wenken bediend! 

HOORDE, dat het MENNOKOOR HOLLAND, natuurlijk 

op zaterdag 5 september weer start met de repetities en wel 

in de verbouwde Vermaning van HEERENVEEN. Zie on-

der www.mennokoorholland.nl  als u meer wilt weten van 

dat reeds 22 jaar bestaande koor van alten, sopranen, teno-

ren én bassen uit de Doopsgezinde wereld. Zij oefenen 

steeds op de eerste zaterdag van de maand (met uitzonde-

ring van de maanden juli en augustus). De volgende keer - 

oktober - zingen zij in BEVERWIJK tussen 10.00 en 15.00 

u. geven dan een p r e s e n t a t i e van een half uur en gaan 

http://doopsgezind.nl/
http://doopsgezind.nu/
mailto:info@dgenkhuizen.doopsgezind.nl
http://www.mennokoorholland.nl/


- 21 - 

dan weer huiswaarts om moe gezongen én wel gemutst 

reeds aan de volgende maand te denken! 

SPIONIER 

 

 

 

 

 

  

Repetitie Mennokoor 

  



- 22 - 

Preekrooster en Agenda 
 

Zond. 26 juli 10.00 u ds. H. Th. Ament (Leeuwarden) 

Lutherse kerk - Breedstr. 40 

LuMen-dienst 

Zond. 9 aug. 10.30 u zr. ds. J.H. de Ruiter 

LuMen-dienst 

Zond. 23 aug. 10.00 u zr. ds. B. Jonker-Voort 

Lutherse kerk - Breedstr. 40 

LuMen-dienst 

Zond. 13 sept. 10.30 u ds. G.Tj. Kindt (Koog a/d Zaan) 

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

Vrijd. 2 okt. 14.00 u 

20.00 u 

Geschenkenmarkt in onze  

Vermaning  

Zond. 11 okt. 10.30 u ds. J. Brüsewitz (Leiden)  

Zond. 25 okt. 17.00 u BROEDERSCHAPSMAALTIJD 

na afloop dienst (einde zomertijd) 

ds. J. Smink (Zierikzee)  

Kijk ook regelmatig op: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl  

www.elkenkhuizen.nl - en - www.kerkpleinenkhuizen.nl  

(de moeite waard!) 

 

http://www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl/
http://www.kerkpleinenkhuizen.nl/


 

 

 

 


