Nieuwsbrief Doopsgezind NU
4 maart 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. Doopsgezind NU verschijnt twee keer
per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
De volgende Doopsgezind NU verschijnt op 14 maart, kopij kunt u uiterlijk
10 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Doopsgezind NL maart
2016
De lente is in aantocht, dus gaat
Doopsgezind NL de tuin in! Van het
verkennen van doopsgezinde
buitenplaatsen met kunsthistoricus
René Dessing tot de buurtmoestuin
in Groningen. En wat te denken
van de tuin als seksuele metafoor
in Hooglied? Rode oortjes in de
kerkbanken! Lees meer >>

nieuws
Seminariumspecial | maart
2016
Het Seminarium gaat
internationaal! Lees er alles over in
deze special, waarin de Keniaanse
Rebecca Osiro vertelt over haar
promotieonderzoek en twee
studenten van de
masterspecialisatie Peace, Trauma
and Religion hun ervaringen delen.
En waarom investeert het
seminarium eigenlijk zo in de
internationale contacten? Lees
meer >>

Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #49
De 49e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk is
verschenen. Lees meer >>
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5 maart 12:00 uur
Voorjaarsconferentie
Doopsgezind WereldWerk
Water, we kunnen niet
zonder. Ruim 70% van het
aardoppervlak bestaat uit
water en de mens zelf
bestaat voor meer dan de
helft uit water. Water is
misschien wel de
belangrijkste bron van leven.
Maar water is ook – steeds
vaker – een bron van
conflict, macht &eacuten
machtsmisbruik. Op de
voorjaarsconferentie van
Doopsgezind WereldWerk, op
5 en 6 maart, staat dit thema
centraal. Lees meer >>
5 maart 16:00 uur
Expositie 'Uit StralingRöntgenpoëzie' in De Gang
In Fotogalerie De Gang is
vanaf 26 februari de expositie
'Uit Straling-Röntgenpoëzie'
van fotograaf Arie van ’t Riet
te zien. Als klinisch fysicus
weet Arie van ’t Riet veel
over straling. Deze expertise
zet hij in voor het maken van
röntgenfoto’s met de natuur
als onderwerp. Hij kijkt met
‘röntgen-ogen’ naar bloemen,
planten en dieren en maakt
er poëtische beelden van.
Lees meer >>
6 maart 10:00 uur
Preek van de Leek Meppel
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Erfgoed Prijs 2016
De Doopsgezinde Vermaning in
Haarlem is niet alleen vanwege de
historie een bijzonder monument.
Met de wens om het ‘goede te
doen’ en het gebruik van gezond
verstand is het kerkbestuur, toen
duidelijk werd dat er een nieuw
verwarmingssysteem moest
komen, volop aan de slag gegaan
om te kijken naar slimme
oplossingen die het comfort
verhoogden en het energiegebruik
verlaagden. Lees meer >>

Zonder beeldscherm (na
21.00 uur)
Dieuwertje van der Wijk-Dirkse is
32, getrouwd met Pieter en
moeder van Melle (2,5) en zet
veertig dagen lang na 21.00 uur al
haar beeldschermen uit. Dat lijkt
makkelijker dan het is. ‘In mijn
studententijd had ik het er met
een groepje mensen over dat het
best goed zou zijn om eens een
keertje te vasten.' Lees meer >>

Compassieprijs 2016:
humane economie
Economie en compassie; ze
worden niet snel in é&eacuten
adem genoemd. Het é&eacuten
gaat over geld en winst, het ander
over empathie en mededogen.
Toch is een verbinding tussen
beiden mogelijk, en die is van
groot belang voor het menselijk
welzijn en de maatschappelijke
stabiliteit. De Compassieprijs 2016
wil waardevolle aanzetten tot een
humane economie ondersteunen.
Mensen die zich op dit terrein
binnen de Nederlandse
samenleving verdienstelijk maken
kunnen tot 8 april a.s.
genomineerd worden. Lees meer
>>

Stel je voor...
Voor Janneke Timmerman ging er
een wereld open toen ze op haar
vijftiende mee ging met de AKC.
Ze kende 'het doperse' wel, van
haar familie en Dopersduin, maar
deed er verder niks mee. Nu is
Janneke 24 jaar en zit ze zowel in
het bestuur van de MennoNights
als van de AKC, waarvoor ze ook
hoofdleider is van een van de
jongste kampen. In mei 2015 werd
ze samen met vier anderen
gedoopt op Dopersduin. Lees meer
>>

Nieuw DB voor AKC

Preek van de Leek Meppel
Op zondagmorgen 6 maart
gaat de heer B. Lever, oud
notaris te Meppel, als
lekenprediker voor in de vijfde
Preek van de Leek in Meppel.
Lees meer >>
6 maart 14:30 uur
Intrede Annegreet van der
Wijk
Op zondag 6 maart a.s. doet
Annegreet van der Wijk
intrede als voorganger van de
Doopsgezinde Gemeente
Bussum-Naarden. Lees meer
>>
6 maart 16:00 uur
Zeist: Zin-Inn Kunst met
Hanna Rijken
Hanna Rijken, theoloog en
musicus, houdt een inleiding
over ‘Evensong en
spiritualiteit’. Evensongs zijn
muzikale vieringen naar
Engels model, waarbij de
muzikale spiritualiteit over de
grenzen van gevestigde
religies heengaat. Lees meer
>>
7 t/m 11 maart 2016
Bewogen vrouwendagen
Water is zo wezenlijk
belangrijk, we dorsten ernaar,
we genieten ervan en soms
overspoelt het ons. We lezen
erover, we zingen ervan, we
gaan naar het strand en
genieten van de zee en we
zoeken naar de bron van
levend water in ons eigen
leven. Lees meer >>
10 maart 20:00 uur
Lezing over Nepal in
Wormerveer
Jelke Tigchelaar geeft een
lezing over Nepal. Hij vertelt
over zijn project ‘Geef
kinderen een kans’ en over de
aardbeving die Nepal heeft
getroffen. Lees meer >>
11 t/m 13 maart 2016
Geroepen om te leven van
liefde ongehoord
Vrouwenretraite in de 40dagen tijd “Martha, Martha,
er is maar é&eacuten (ding)
nodig , de rest is overbodig…”
(Lucas 10 : 41,42). In en om
ons heen roept en schreeuwt
er van alles om onze
aandacht. Relaties, (mantel)
zorg, (vrijwilligers)werk
´roept´ ons, maar ook alles
wat ons via de (social) media
´ter ore´ komt, schreeuwt
om onze aandacht. Lees
meer >>
12 maart 10:30 uur
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Het dagelijks bestuur van AKC
Kampen is de afgelopen maanden
volledig vernieuwd. Van links naar
rechts: Sanne Bootsma nam de
voorzittershamer over van Rick
Schutte, Marijne Stenvers nam
Sanne's plaats als secretaris over
en Daniël van Gerwen volgde
Wieger Yntema op als
penningmeester.

Boek over Frits Kuiper
verschijnt in april
Frits Kuiper was de meest
markante en dwarse doperse
theoloog van de twintigste eeuw.
De uitgave, onder redactie van
Alle Hoekema en Pieter Post, bevat
bijdragen over Kuipers leven en
werk en een selectie van
omstreeks 125 brieven aan familie,
leerlingen, vrienden en bekenden,
alsmede aan beroemde theologen
zoals Karl Barth en Heiko Miskotte.
Lees meer >>

Inhoud, geen duiding
12 februari 11:00 uur
´Wist u dat een aantal generaals
van de Syrische president Assad
christen zijn? Zij zijn dus
medeverantwoordelijk voor de
bommen op burgerdoelen!’ Dat
stelt dr. John van Schaik,
gespecialiseerd in onder andere
het Oosterse Christendom. Wat is
de verhouding tussen moslims en
Christenen in dit door oorlog
verscheurde land? Wat is de kern
van het Syrische christendom en
waarin verschilt het van andere
vormen van christendom en islam?
Lees meer >>

Jonge Broederkring
Met jongemannen af en toe bij elkaar komen en het hebben over geloof en
levensvragen. Daar hadden een paar jonge doopsgezinde broeders
behoefte aan. Dus wat doe je dan? Juist: een broederkring oprichten. En
wie weet zijn er meer mannen die zich daarbij willen aansluiten. Lees meer
>>

Open Dag Doopsgezind Seminarium
18 maart 14:00 uur
Op vrijdag 18 maart aanstaande organiseert het Doopsgezind Seminarium
een Open Huis, bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken met
het diverse onderzoek dat aan de VU wordt verricht. Daarnaast zal
informatie beschikbaar zijn over studeren aan de VU en is er gelegenheid
om docenten en studenten te ontmoeten en over hun werkzaamheden te
horen. Lees meer >>

12 maart 10:30 uur
Mennokoor Holland
repeteert in Bolsward
Op 12 maart 2016 repeteert
het Mennokoor Holland in de
Vermaning te Bolsward. Lees
meer >>
12 maart 20:15 uur
Schrijversfestival
Steenwijk doet Blokzijl aan
Het jaarlijkse
Schrijversfestival Steenwijk is
inmiddels een goed bezocht
festival in de regio. De stap
naar locaties buiten
Steenwijk is al eerder gezet,
maar dit keer doet het
festival voor het eerst t Lam
in Blokzijl aan. In nauwe
samenwerking met t Lam
ontmoet komt Rosita
Steenbeek naar het zoals ze
het zelf noemt ‘prachtige
Blokzijl’. Lees meer >>
13 maart 17:00 uur
Wereldmaaltijd in
Apeldoorn
Op zondagmiddag 13 maart
vindt in de Regentessekerk in
Apeldoorn een Wereldmaaltijd
plaats. De achterzaal van de
kerk is omgebouwd tot
Wereldrestaurant en biedt
plaats aan 45 gasten. Zij
kunnen genieten van een
heerlijke maaltijd met een
boodschap. Lees meer >>
14 maart 20:00 uur
Speel het religieuze spel
“Godsdiensten worden vaak
afgerekend op het
destructieve, intolerante,
vrouwvijandelijke, homofobe,
onuitstaanbare gedrag van
de gelovigen." Tamarah
Benima, rabbijn en journalist,
laat in de Kapellezing in
Hilversum zien dat het ook in
de religie juist gaat om het
spelen: om de creativiteit,
het plezier, de schoonheid,
de verwondering, de
verrassing die fundamentele
aspecten zijn van het spel.
Lees meer >>

Lentedienst met nieuwe leden

15 maart 19:30 uur
Dansen in Rotterdam
In twee dansworkshops rond
Pasen wordt, aan de hand
van twee bijbelse gestalten,
onderzocht wat het betekent
´getekend met een naam´ te
zijn. Kom in beweging: dans
is brood voor je ziel! Lees
meer >>

Op zondag 24 april mag de doopsgezinde gemeente Surhuisterveen in een
feestelijke dienst drie nieuwe leden verwelkomen. Nies van der KooiSchilstra zal zich laten dopen op haar persoonlijk getuigenis en Tjeerd van
der Hoek en Martin Vlig zullen op hun belijdenis toetreden. De dienst zal
verder worden opgeluisterd met fluitspel van Joke Reijntjes en Lybrich

15 maart 19:45 uur
Samsara in
Middenbeemster
Samsara, een
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Visbeek.
Na de dienst is er uiteraard tijd voor felicitatie, napraten met koffie en wat
lekkers voor alle aanwezigen. Doopsgezinde kerk Surhuisterveen, Gedemte
Vaart 25, aanvang 9.30uur.

Kerkenraden op koers
De ADS nodigt doopsgezinde kerkenraden uit voor de
toerusting Kerkenraden op koers die in april verspreid door het land op
verschillende data gehouden gaat worden. De bijeenkomsten zijn de eerste
uitwerking van het door de Broederschapsraad toegezegde beleid ter
ondersteuning van kerkenraden. Lees meer>>>

Samsara, een
indrukwekkende film waarin
niet gesproken wordt. Deze
documentaire laat ons heilige
plaatsen, rampgebieden,
industriële landschappen en
natuurwonderen zien.
Beeldmateriaal is over de hele
wereld gefilmd, in maar liefst
25 landen. Koffie en thee
staan klaar vanaf 19.15 u en
we beginnen om 19.45 u.
Lees meer >>
1 april 17:00 uur
Aan de slag met je
belijdenis in Schoorl
Dopersduin organiseert van 1
t/m 3 april een weekend voor
mensen die verdieping zoeken
en hun eigen belijdenis willen
(her)schrijven, of tenminste
tegen het licht willen houden.
Lees meer >>
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