
OLDESLO – DOOPSGEZIND 
 
 
Van oorsprong is Oldeslo een doopsgezind huis voor ouderen. 
De Doopsgezinde Gemeente te ’s-Gravenhage liet het bouwen 
in 1961. Tot 2002 heeft deze Gemeente het huis zelf bestuurd. 
Door de maatschappelijke veranderingen van de laatste jaren 
gebeurt dit nu door professionele bestuurders. 
 
 
Dat neemt niet weg, dat de Doopsgezinde Gemeente er grote 
waarde aan hecht de oorspronkelijke identiteit van het huis te 
bewaren en verder te dragen de 21ste eeuw in. Ook nu zijn 
doopsgezinden actief in het huis. De geestelijk verzorg(st)er 
wordt door de Doopsgezinde Gemeente aangesteld, 
vrijwilligers bezoeken alle bewoners die daar prijs op stellen. 
Er vinden zeer regelmatig diensten in de kapel plaats. In de 
algemene ruimtes bevinden zich voorwerpen die aan de 
doopsgezinde oorsprong herinneren. 
 
 
De doopsgezinden stammen uit de 16de eeuw en vormen één 
van de oudste geloofsgemeenschappen van de Reformatie. 
Als afvalligen hadden zij toen zwaar te lijden onder de 
vervolgingen. Zij volgden Menno Simonsz, een man, die zijn 
leven lang werd opgejaagd, maar  altijd op zoek was naar 
vreedzame wegen. Hij bracht zijn laatste jaren veilig door in 
het Noord-Duitse Oldeslo, vandaar de naam van het huis. Hij 
overleed in 1561.  In de tijden daarna vormden de 
doopsgezinden een getolereerde minderheid, die doorgaans 
niet voor overheidsfuncties in aanmerking wilden komen en 
veelal werkte in nijverheid en handel. De traditie om geweld af 
te wijzen is sterk. 
 



 

Doopsgezinden zijn 
zich zeer bewust van 
hun geschiedenis. Zij 
weten daaruit hoe 
belangrijk het is om 
samen een 
gemeente te 
vormen, waarin de 
mensen elkaar tot 
steun zijn en voor 
elkaar zorgen.  
Belangrijk is het 
geloof in daden te 
laten zien. Dat geloof 
houdt niet voor ieder 
mens hetzelfde in; 
ruimte voor eigen opvattingen en openheid voor andermans 
denken zijn kenmerkend. 
 
 
Doopsgezinden van nu verzetten zich tegen de gedachte, dat 
de ene mens boven de andere zou staan. Mensen zijn 
gelijkwaardig, al hebben zij verschillende talenten en wensen. 
Ieder mag zijn stem laten horen.  
 
 
Doopsgezind zijn is een levenshouding van mensen die 
bewust en mondig in de wereld staan en hulp bieden waar dat 
nodig is. De basis voor een goed en dienend leven met elkaar. 
Deze beginselen vinden wij terug in de statuten van de 
stichting Oldael waarin de doopsgezinde identiteit van Oldeslo 
tot uitdrukking is gebracht. Van alle medewerkers, bestuurders 
en andere betrokkenen wordt verwacht dat zij de grondslag en 
het doel van de stichting respecteren. 
 


