Het archief; zo maar wat activiteiten van de afgelopen 10 jaar…..
Vergadering Rijper Sociëteit. 30 augustus 2017
In 1640 richtte een aantal gelijkgestemde
Noord‐Hollandse doopsgezinde gemeentes de
zogeheten Rijper Sociëteit op. Tot op de dag
van vandaag komt deze vergadering één keer
per twee jaar bijeen. De doopsgezinde
gemeente De Rijp ontvangt afgevaardigden
van de aangesloten gemeenten. Voor
gemeenten die kosten hebben gemaakt voor
bijzondere projecten is er altijd een (kleine)
subsidie uit het fonds van de sociëteit
beschikbaar. Het ochtendprogramma eindigt
met een door de gemeente De Rijp aangeboden lunch. ‘s Middags is er traditiegetrouw een
excursie in de omgeving van De Rijp. De dag wordt afgesloten met het zogeheten
vriendenmaal, compleet met heuse tafelredes en anekdotes uit heden en verleden.

Bezoek doopsgezinde gemeente Enkhuizen.
Zondag 25 juni 2017 bracht een aantal leden van de gemeente Enkhuizen een bezoek aan
Oost‐Graftdijk en De Rijp. Ds.
Waldemar Epp ging voor in de dienst
in Oost Graftdijk. De koffie met
zelfgebakken koek viel bij iedereen in
de smaak. In De Rijp stond de gedekte
tafel voor de lunch al klaar. Genoeg te
eten en te drinken. ’s Middags op
Mennopad langs het doopsgezinde
verleden in De Rijp. Al met al een
geslaagde dag. In de Rijper Vermaning
namen we met een goed gevoel afscheid van de broeders en zusters uit Enkhuizen.

Kerkennacht De Rijp, speuren in de kerk
Vrijdagavond 23 juni 2017 waren de kerken in de Rijp open voor iedereen, kerkelijk
betrokken of niet. Vanaf 19.00 uur konden belangstellenden in de Bonifatius kerk
deelnemen aan een speurtocht, georganiseerd door de Raad van Kerken. Daarna gingen de
gasten naar de Grote Kerk op de Dam en de speurtocht eindigde in de Doopsgezinde
Vermaning op het Jan Boonplein, waar ook de uitslag bekend gemaakt werd.
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Intrededienst Ds Waldemar Epp.
Zondag 2 oktober 2016 heeft ds Waldemar Epp intrede gedaan als leraar en herder van de
doopsgezinde gemeenten De Rijp en Graftdijk. Ingeleid door br. Bouwe
Postmus uit Wormerveer verklaarde ds Epp zich bereid ‘zich in de
Geest van God en in vrijmoedigheid de gemeenten te willen dienen’.
De gemeenten op hun beurt,
verklaarden zich bereid om br.
Waldemar Epp als leraar aan te nemen
en naar vermogen bij te staan in de
vervulling van zijn roeping. Na afloop
van de dienst was er gelegenheid om
nader met ds Waldemar Epp kennis te maken.

Lezing professor Piet Visser over de geschiedenis van de Amish 12 mei 2015
De kerkenraad had professor dr. Piet Visser uitgenodigd een lezing te houden over de
geschiedenis van de Amish in Noord Amerika. De Amish, een groep doopsgezinden die in de
eerste helft van de achttiende eeuw naar Noord‐Amerika geëmigreerd zijn, leven daar nog
steeds volgens de oude oorspronkelijke tradities. Met hun koetsjes en klederdrachten zijn ze
een bezienswaardigheid in de staat Pennsylvania.
Van tevoren was het de vraag of er genoeg belangstelling voor de lezing zou zijn. Maar rond
20.00 uur was de zaal uitverkocht. Het werd een zeer geanimeerde avond waarin prof. Visser
geïnspireerd de ‘horse and buggy’ achtige stijl van wonen en leven van de Amish beschreef.
Hagepreekdienst Eilandspolder zondag 1 september 2013
Zoals het in vroeger tijden gegaan moet zijn. Erediensten, ver
van de bewoonde wereld om
vervolging te voorkomen.
Zondag 1 september: samen
met leden van de doopsgezinde
gemeente Krommenie
ingescheept op weg naar het
‘landje van Piet van Marle’.
Midden in de Eilandspolder. In
de ‘kerkzaal’ stonden
banken en tafels klaar. De
organist speelde voor deze
gelegenheid op het accordeon
en na de dienst liet
iedereen zich de meegenomen
koffie en broodjes goed
smaken. De weergoden waren
ons goedgezind en zo rond
halftwee zetten we weer voet
aan wal. Een prachtige dag.
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Tentoonstellingen Doopsgezinde mijn Passie, november/december 2012
Eind 2012 waren er in De Rijp maar liefst drie doopsgezinde tentoonstellingen te
bewonderen. In samenwerking met het museum ‘in ’t
Houten huis’ en het IMC (International Mennonite Centre)
hebben de doopsgezinde gemeentes De Rijp en Graftdijk
deze ambulante tentoonstellingen samengebracht in De
Rijp.
In de eerste tentoonstelling,
‘Doopsgezind mijn Passie’ is
doopsgezind Nederland met
een interactieve ‘multi‐touch‐
screen‐tafel’ in beeld gebracht. De tweede, ‘Doperse diaspora’
tentoonstelling gaat over de uitwaaiering van doopsgezinden
over de wereld. En de derde expositie, ‘De verbindende kracht
van Quilts’ laat zien hoe
doopsgezinden onderling
elkaar bijstaan ten tijde van vervolging en onderdrukking.
Een spectaculair drieluik in De Rijp, geopend op
zaterdag 4 november 2012.

Theatervoorstellingen in het Mennojaar 2011
Het jaar 2011 was voor doopsgezinden een jubileumjaar. Menno Simons overleed 450 jaar
gelden. Anne Mankes‐Zernike aanvaardde 100 jaar geleden, als eerste vrouw het ambt van
predikant in het Friese Bovenknijpe. En het was 200 jaar geleden dat de ADS werd opgericht.
Vrijdag 20 mei 2011
‘Menno Simonszoon, geloof, hoop en twijfel uit het
hoge Noorden’
Een actuele muzikale voorstelling over het leven van
Menno Simonszoon
In samenwerking met de doopsgezinde gemeente
Beemster‐Oosthuizen vond in de Vermaning te De
Rijp de muzikale theatervoorstelling ‘Menno
Simonszoon’ plaats. In de regie van Heleen Hennink
en uitgevoerd door Kees Posthumus en Juul Beerda. Een groot succes in een afgeladen
Vermaning.
Vrijdag 4 november 2011
Anne Zernike, de eerste vrouw op de kansel
In het kader van het jubileumjaar presenteerde de doopsgezinde gemeente De Rijp de
voorstelling ‘Anne Zernike, de eerste vrouw op de kansel’. Ontroerend solotoneel over het
leven van ds. Anne Mankes Zernike. Van heinde en ver kwamen 100 jaar geleden gelovigen
naar Bovenknijpe om dat te zien: een vrouw op de kansel. De dominee die trouwde met de
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schilder Jan Mankes, het leven als jonge weduwe met haar zoon. In de toneelvoorstelling
speelde Korneel Roosma–de Vries (voorganger in de doopsgezinde gemeente te Holwerd) de
rol van Anne Zernike. Aankleding van toneel, beeld en geluid werd verzorgd door Sikke
Roosma en de regie was in handen van Wiesje Jansma (Sneek).
Ook deze voorstelling werd zeer druk bezocht.
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