
 
 

Nieuwsbrief maart 2023 
 

Deze Nieuwsbrief vraagt aandacht voor twee zaken:  
1. De reis naar de Pfalz in mei waar we de broeders en zusters van de Mennonitische 

Geschichts-verein zullen ontmoeten. Dit gebied kent een ongekend rijke 
doopsgezinde geschiedenis waarvan op vele plaatsen sporen te vinden zijn. Wie zich 

via het scherm een idee wil vormen kan terecht op www.täuferspuren.de. De zoom 
lezing over Doopsgezinden en Amish in de Pfalz van donderdag 2 februari door 
dr Astrid von Schlachta ter voorbereiding van de reis naar de Weierhof in mei is nog 

te zien op http://www.lavooij.com/page43.html.  
 

2. Enkele bestuurszaken: onze nieuwe secretaris, de contributie 2023, de website en 
de digitale nieuwsbrief. 
 
De reis naar Duitsland 12-14 mei 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 
Vrijdag 12 mei 2023 

15:00 uur aankomst in Worms (jeugdherberg) 
16:00 uur  bezoek aan de Joodse begraafplaats en de kathedraal (optioneel) 

17:30 uur  officiële start 
19:00 uur  samen eten in een restaurant in Worms en daarna gezellig samenzijn  
 

Zaterdag 13 mei 2023  
  9:00 uur  naar de Weierhof – het Doopsgezind 

Onderzoekscentrum en het dorp  
10:30 uur  koffie in het gemeenschapscentrum  

11:00 uur  verder naar Enkenbach  
11:30 uur  Enkenbach – geschiedenis van de West- 

Pruisische vluchtelingen 
en de nederzetting van de Pax Boys  

13:00 uur  worst- en aardappelsalade in het gemeen- 
schapscentrum in Enkenbach  

14:00 uur  naar Diemerstein en Frankenstein,  
begraafplaats en korte wandeling  

16:30 uur  bezoek aan de Messerschwanderhof,   

300 jaar lang in doopsgezind bezit. 
19:00 uur  Wijnproeverij met maaltijd bij Weingut 

Schönhals  
           Messerschwanderhof 

  

http://www.täuferspuren.de/
http://www.lavooij.com/page43.html


Zondag 14 mei 2023  
  9:00 uur  vertrek naar Kohlhof  

10:00 uur  Eredienst en daarna bekijken ’Taeuferspuren’ paneel met ‘Anabaptistische  
Spuren’  

12:00 uur  Lunch en om 13:00 uur einde van het programma. 
 

De heen- en terugreis is op eigen gelegenheid en voor eigen rekening. Wie per auto 
gaat en iemand mee kan nemen, laat het bij de aanmelding weten. Wie graag met 

iemand mee zou willen rijden, laat ook dit weten, wij doen ons best voor een match. 
Het is mogelijk om te logeren in de jeugdherberg in het centrum van Worms in een- 

of tweepersoonskamers met ontbijt (voor informatie www.diejugendherbergen.de en 
zoek dan Worms). Het is mogelijk om een extra nacht te boeken op donderdag of 

zondag. De reservering voor de Jeugdherberg wordt door ons verzorgd, 
overeenkomstig uw opgave. U kunt ook zelf elders logies regelen. 
Op zaterdag en zondag gaat het vervoer per bus. Ook de maaltijden worden 

verzorgd. 
 

De kosten voor de reis bedragen per persoon: 
€ 200,- voor het programma, busvervoer, maaltijden en 2 nachten met ontbijt in de 

jeugdherberg Worms in een tweepersoonskamer. Toeslag eenpersoonskamer € 16,- 
of € 100,- voor het programma, busvervoer en maaltijden (exclusief ontbijt) voor wie 

zelf voor onderdak zorgt. 
Een extra nacht in de jeugdherberg (onder voorbehoud van beschikbaarheid) kost per 

persoon € 32,30 in een tweepersoonskamer en € 40,30 in een eenpersoonskamer. 
 
Aanmelden, middels het aanmeldingsformulier, kan tot 1 april bij Elma Schlecht, 

secretaris DHK secretaris@dhkonline.nl of Amsteldijk 109 1hoog  1078RP Amsterdam 
 

Het aanmeldingsformulier vind u aan het eind van deze nieuwsbrief. U kunt hem ook 
downloaden van onze website dhkonline.nl. 

  
Tegelijk wordt u verzocht het verschuldigde bedrag over 

te maken op rekening: 
NL 36 INGB 0004 3493 37 ten name van Doopsgezinde 

Historische kring te Wognum. 
 
 

Aandachtspunten: voor Duitsland is een geldig paspoort 
of geldige Nederlandse identiteitskaart vereist. Een 

rijbewijs is niet voldoende.  
Zorg dat u voldoende medicijnen en andere 

benodigdheden meeneemt. Deze zijn in Duitsland alleen 
op doktersrecept verkrijgbaar en in het weekend zijn 

slechts enkele apotheken open. 
U neemt deel op eigen risico. 
 
Klosterhof Enkenbach, foto Angelika Burkart 
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Van de bestuurstafel 
Helaas heeft onze secretaris Saapke van der Meer het bestuur verlaten. Zij gaat het 

bestuur van doopsgezind Wereldwerk versterken. Wij bedanken haar hartelijk voor 
het vele goede werk dat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan voor de DHK en 

wensen haar alle goeds in haar nieuwe functie. 
Het bestuur is verheugd dat het in Elma Schlecht nieuwe versterking heeft kunnen 

vinden. Zij is een oude bekende en wij wensen haar veel succes. 
 

Van de penningmeester 
De contributie voor 2023 is ongewijzigd € 40,- gebleven. De contributie van de leden 

die een machtiging hebben afgegeven zal begin mei 2023 worden geïnd. Voor de 
overige leden is het betaalverzoek voor de contributie 2023 bijgevoegd. 

Bij verhuizing het vriendelijk verzoek om dat ook aan ons door te geven via 
penningmeester@dhkonline.nl. Wij krijgen adreswijzigingen niet automatisch van de 
ADS of van uw gemeente. 

 
Onze website 

Als u dit leest is onze nieuwe website online (www.dhkonline.nl). We beginnen 
eenvoudig en zullen de inhoud regelmatig uitbreiden. Er is een oplossing gevonden 

voor de Doopsgezinde Bijdragen en andere interessante zaken, zoals de DD’s. Deze 
oplossing zal in de loop van 2023 beschikbaar komen.  

 
De digitale nieuwsbrief 

Als u op de hoogte wil blijven van recente ontwikkelingen en informatie over de 
zoom-lezingen wilt ontvangen, dan is een abonnement op de digitale nieuwsbrief 

vereist. Meld u aan op onze website. 
Of anders bij penningmeester@dhkonline.nl 
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Aanmeldingsformulier DHK excursie 12-14 mei 2023 naar Duitsland 
 

Naam:  _____________________ 
 

Adres:   _________________ ___ 
 

    _____  _______________ 
 

Mede reiziger(s):  
 

Naam:   _____________________ 
 
Bijzondere wensen: 

(Bijvoorbeeld dieet wensen) 
 

 
 

 
Kan er iemand met u meerijden naar Worms ?   JA / NEE 

 
Mijn deelname: 

 

Aantal  Prijs p.p. € Totaal 

 Programma met overn. in jeugdherberg 200,00  

 Eénpersoonskamer 16,00  

 Extra overnachting donderdag 32,30  

 Idem éénpersoonskamer  40,30  

 Extra overnachting zondag 32,30  

 Idem éénpersoonskamer 40,30  

 Programma zonder overnachtingen   100,00  

Totaal    €       ---,-- 

 

U wordt verzocht om het verschuldigde bedrag over te maken op rekening: 
NL36 INGB 0004 3493 37 tnv Doopsgezinde Historische kring te Wognum 

 
De reservering van de overnachtingen in de jeugdherberg wordt door ons verzorgd, 

overeenkomstig uw opgave. 
 
Het ingevulde formulier opsturen naar: 

 
secretaris@dhkonline.nl 

 
of 

 
Secretaris DHK 

Amsteldijk 109 1hoog 
1078 RP  AMSTERDAM 
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