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16 augustus 2016 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van
nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde
geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er
ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie
van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende
Doopsgezind NU verschijnt op 29 augustus, kopij kunt u uiterlijk 24
augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Erfgoed van Menno Simons
in Friesland 
27 augustus 18:00 uur
Het Schuilkerkje in Pingjum en
het Menno Simons monument in
Witmarsum staan weer volop in
de belangstelling. Er komen
regelmatig bezoekers uit binnen-
en buitenland. In juli en augustus
is het Schuilkerkje iedere
zaterdagmiddag open. Het
Monument in Witmarsum plus het
bijbehorend Contourenkerkje zijn
vrij te betreden.  Lees meer >>
 

nieuws
Pijn in de ziel 
De Raad van Kerken, waarbij de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
is aangesloten, heeft gereageerd
op de aanslag in de kerk in
Rouen. Bij die aanslag kwam
priester Jacques Hamel om het
leven. 'De moord in de kerk van
Rouen doet pijn in de ziel. Een
verschrikkelijke moord waaraan
geen enkele zin ontleend kan
worden...' Lees meer >>
 

Gespreksmap Blinde Vlekken 
De GDB geeft een gespreksmap Blinde Vlekken uit voor groepen die
naar aanleiding van dit jaarthema met elkaar en met het bijbels verhaal
in gesprek willen gaan. De map bevat ook YouTube-verwijzingen en
materiaal voor jongeren rondom films. Ook voor jongere kinderen is er
steeds een verhaal met werkvormen. Lees meer >>
 

Gemeentelid in de Adviesraad voor Geestelijke Zaken 

 contact
Algemene Doopsgezinde
Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW
Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
17 augustus 17:30 uur
Jottem: klezmer in
Deventer 
Jottem brengt een
programma met klezmer vol
muzikale melancholie èn
onbezorgde
levenslust. Klezmer is
muziek die soms vol
droefenis klinkt en
tegelijkertijd vol
levensvreugde.  Lees meer
>>

17 augustus 20:00 uur
Erasmus in woord en
beeld 
In het Vrijzinnig Beraad in
de regio Den Haag werken
doopsgezinden,
remonstranten, vrijzinnig
protestanten, vrijzinnigen
NPB en het Apostolisch
genootschap samen. Onder
de noemer 'luchtige
zomerontmoetingen' ditmaal
een lezing over Erasmus, in
woord en beeld. Met Jannie
Nijwenning en Nelleke Kan.
Lees meer >>

22 augustus 16:00 uur
Zomercursus over de
Belijdenissen van
Augustinus 
Van maandag 22 augustus
tot en met vrijdag 27
augustus wordt in de
Regentessekerk in Apeldoorn
in de middaguren (16.00-
17.30 uur) een zomercursus
gegeven over de
Belijdenissen van
Augustinus, één van de
hoogtepunten van de
Westerse literatuur. Het
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Gemeentelid in de Adviesraad voor Geestelijke Zaken 
De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de
Broederschapsraad en aan de Broederschapsvergadering. Haar taak is
o.m. het theologisch onderbouwen van het geestelijk beleid. De
Adviesraad bestaat uit gemeenteleden en tenminste vier dienstdoend
predikanten. Op dit moment is er een vacature ontstaan voor een actief
gemeentelid. Lees meer >>
 

Expositie schilderijen Karin
Cornelisse 
4 september 11:30 uur
Op zondag 4 september wordt in
de Doopsgezinde kerk een
tentoonstelling geopend met werk
van Karin Cornelisse. Zij begon
acht jaar geleden met schilderen
en heeft jaren les gehad van
Jenny Helder. Karin schilderde
aanvankelijk realistisch, maar liet
dat in de loop van de tijd
langzaam los. Toch noemt ze
haar werk nog steeds figuratief.
Haar schilderijen hebben een
romantische ondertoon. Lees
meer >>
 

Pelgrimage, inspiratie tot
vrede 
16 september 17:00 uur
Onder deze titel organiseert de
Doopsgezinde Gemeente Den
Haag een vredesconferentie van
vrijdag 16 september 17.00 uur
tot zaterdag 17 september ca.
18.00 uur. Met Jacobus de
musical door Kees Posthumus en
Juul Beerda, een voordracht van
prof. dr. Fernando Enns en met
workshops. Lees meer >>
 

Startweekend tieners 
24 september 13:00 uur
To see or not to see, that s the question! Wat zie je wel en wat zie je
niet? Het hangt er maar helemaal vanuit welk perspectief je dingen
bekijkt! Bekijk je iets van onder of boven? Is jouw glas half vol of half
leeg? Het is maar hoe je het bekijkt.. Lees meer >>
 

Conferentie voor kinderen
en jongeren 
29 oktober 11:00 uur
Vooraankondiging! Speciaal
voor kinderen en jongeren van 8
t/m 15 jaar: een conferentie
georganiseerd door Doopsgezind
WereldWerk, over themas als
vrede, duurzaamheid en
solidariteit. Grote themas, die
mondiaal spelen en die we
tegelijkertijd dagelijks in ons
eigen leven tegenkomen. Op de
conferentie komen deze themas
op een actieve en speelse wijze
aan bod. Lees meer >>
 

boek dat de
wederwaardigheden van
Augustinus onrustige hart
beschrijft tot het rust vond
in God, heeft een ongekende
invloed gehad op de
christelijke spiritualiteit.
Lees meer >>

24 augustus 20:00 uur
De spiritualiteit van
Vincent van Gogh 
In het Vrijzinnig Beraad in
de regio Den Haag werken
doopsgezinden,
remonstranten, vrijzinnig
protestanten, vrijzinnigen
NPB en het Apostolisch
genootschap samen. Onder
de noemer 'luchtige
zomerontmoetingen' ditmaal
een lezing over de
spiritualiteit van Vincent van
Gogh, door drs. Katrijne
Bezemer. Lees meer >>

3 september 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo 
De eerste bespeling in het
nieuwe seizoen van het
Heilmann-Courtain orgel
wordt verzorgd door Mira
Cieslak uit Weimar/USA.
Aanvang 14.00 uur precies.
Lees meer >>

6 september 10:00 uur
Drie keer God in Deventer
- 1: natuurwetenschap 
God in de
natuurwetenschap. Er is
eeuwenlang spanning
geweest tussen de
natuurwetenschap en de
godsdienst. Pas onlangs gaf
de Rooms-katholieke kerk
toe dat Galilei het bij het
rechte eind had. Lees meer
>>

10 september 10:00 uur
Zomertentoonstelling
kerkje Westernijkerk 
Ook dit jaar zal de kerk van
Westernijtsjerk weer open
zijn tijdens Tsjerkepaad en
wordt er weer een
zomertentoonstelling
gehouden. Dit keer zullen er
posters te zien zijn van
middenvoorstellingen. Deze
zijn gemaakt voor
Ionavieringen die worden
gehouden in de kerken van
de doopsgezinde gemeenten
van Hallum en Stiens. Lees
meer >>
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