UITNODIGING
VOOR DE
VOORJAARSBIJEENKOMST VAN DE
DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING
MET BOEKPRESENTATIE
OP ZATERDAG 24 APRIL 2010 IN DE KERK VAN DE
DOOPSGEZINDE GEMEENTE SAPPEMEER-NOORDBROEK
NOORDERSTRAAT 53 TE SAPPEMEER (TEL. 0598-399851)

Ernstige godsvrucht en gezond verstand
Leven en werk van leraar Foeke Wigles Gorter (1756-1836) in Sappemeer
Vanaf 1790 tot aan zijn dood in 1836 diende de oorspronkelijk uit Friesland afkomstige Foeke
Wigles Gorter de doopsgezinde gemeende van Sappemeer e.o. als leraar. Zijn doen en laten
als menniste herder van deze uitgestrekte plattelandsgemeente, die blootstond aan grote
veranderingen op sociaal, politiek en kerkelijk gebied, pende Gorter met veel oog voor detail
neer in zijn dagboeken. Deze vormen nu een geweldige bron om kennis te krijgen van ’s mans
kijk op de roerige, verlichte en duistere wereld binnen en buiten zijn gemeente. Gorter had
niet alleen oog voor de prijzen van graan en kweeperen, maar evenzeer voor bekroonde
boeken en voordrachten. Hij mopperde op de grilligheid van zowel het weer als zijn
gemeenteleden; repte van krolse katers op Kalkwijk of in De Knipe, en was faliekant tegen èn
harddraverijen èn al te hard dravende proponentenpreken. Één zo’n jonge pas afgestudeerde
seminarist, Pieter Wepkes Feenstra, zou welhaast letterlijk als Rosenbooms ‘tweede man’ in
de gemeente, Gorters steeds strammer wordende bejaardheid bijna vergallen.
Deze DHK-bijeenkomst staat geheel in het teken van Gorters (doopsgezinde)
Sappemeer. De aanleiding hiertoe wordt gevormd door de feestelijke presentatie van de
historisch ingeleide en rijkelijk geannoteerde teksteditie van een zeer verantwoorde selectie
uit Gorters dagboeken door ons DHK-lid Bert Dop uit Enschede. Zijn met veel speurzin en
zorg samengestelde boek verschijnt als deel 5 in de reeks ‘Manuscripta Mennonitica’, die
uitgeven wordt door Verloren te Hilversum (ISBN 978-90-8704-149-6).
De kosten voor deze dag bedragen € 10,00 inclusief koffie, lunch en thee.
Vul de aanmeldstrook zo volledig mogelijk in en stuur deze vóór 12 april 2010 naar:
ELMA SCHLECHT, AMSTELDIJK 109-I, 1078 RP AMSTERDAM (020-6717383)
of stuur de onderstaande gegevens per e-mail naar: m.schlecht@kpnplanet.nl.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanmeldstrook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
de heer / mevrouw ..………………………………………………………………………..
te (postcode / woonplaats) .……………………………………… (tel)

………………...

geeft / geven zich op voor deelname aan de DHK-dag op 24 april te Sappemeer

Programma van de DHK-bijeenkomst op 24 april 2010
10.15 uur

Ontvangst met koffie en thee in de vermaning van Sappemeer

10.45

Welkom door Anna Voolstra, voorzitter van de DHK, en Bart Smits, voorzitter van de
kerkenraad van Sappemeer-Noordbroek
Boekpresentatie. Aanbieding van het eerste exemplaar door Piet Visser aan een
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Sappemeer en aan de auteur
Causerie van Piet Visser over de reeks ‘Manuscripta Mennonitica’ ter gelegenheid van de
verschijning van het vijfde deel
Lezing van Bert Dop ‘Ernstige godsvrucht en gezond verstand’. Leven en werk van
leraar Foeke Wigles Gorter (1756-1836) te Sappemeer

11.00
11.15
11.30
12.15

Lunch + verkoop- en signeersessie van: Bert Dop, Ernstige godsvrucht en gezond
verstand. Een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar
van de doopsgezinden in Sappemeer. Hilversum, Verloren, 2010 (MM 5), ca. 500 blz.

13.15

Lezing van Taede Smedes: ‘Een wandeling door het verleden van HoogezandSappemeer, het dorp van Foeke Wigles Gorter’
Causerie van Bart Smits over het reilen en zeilen van de huidige doopsgezinde
gemeente Sappemeer-Noordbroek

14.00
14.30

Thee en koffie en orgelspel van Koos Soesbeek, op het mooie Lohmanorgel

15.00

Wandeling (facultatief) van circa 3 km door Sappemeer, onder leiding van Taede
Smedes

16.00 uur

Sluiting door Anna Voolstra

MEDEDELING
GÉÉN DOOPSGEZINDE BIJDRAGEN IN 2010, MAAR EEN DUBBELNUMMER IN 2011
Doopsgezind Nederland heeft in 2011 heel wat te vieren! Wat dacht u van 100 jaar vrouw in het
predikantsambt (1911)? 150 jaar Doopsgezinde Bijdragen (1861)? 200 jaar Algemene Doopsgezinde
Sociëteit (1811)? 275/6 jaar Doopsgezind Seminarium (1735)? 475 jaar Menno’s afscheid van het
‘pausdom’ (1536)? In dit gedenkwaardige kader organiseert de DHK samen met de andere,
vertrouwde instellingen begin 2011 zowel een grote tentoonstelling als een tweedaags congres over de
voltooiing van de doopsgezinde emancipatie en integratie in de 19de eeuw. Om dit bonte jubeljaar
historisch te markeren, worden de jaargangen 35 (2009) en 36 (2010) van de Doopsgezinde Bijdragen
tot één dubbelnummer samengevoegd, dat zo’n vijftien artikelen zal bevatten rondom de genoemde
thematiek. Dit bijzondere, dikke themanummer dat ook een portretgalerij van bekende 19de-eeuwse
doopsgezinden zal bevatten, verschijnt in februari 2011 bij de opening van de tentoonstelling en zal
tevens als los boek in de handel verkrijgbaar zijn. Hou in dit verband ook onze website in de gaten:
www.dhkonline.nl
kijk ook eens op:
www.mennosimonsshop.nl

