Nieuwsbrief Doopsgezind NU
25 februari 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 4 maart, kopij kunt u uiterlijk 3
maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Voorjaarsconferentie
Doopsgezind WereldWerk
5 maart 12:00 uur
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 >>

nieuws
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
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26 februari 19:30 uur
Iona-viering in Stiens
Iona-viering in de fermanje
van de doopsgezinde
gemeente in Stiens. Het
thema van de viering is:
‘Zalig die hongeren en
dorsten naar de
gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.’ Lees
meer >>
27 t/m 28 februari 2016
De zonen van God en de
reuzen
Op deze cursus bespreken we
op grond van de principes uit
de joodse mystiek twee
aspecten van het Bijbel
verhaal. In de traditie van
Frederik Weinreb gaan we
daarbij uit van de idee dat
zowel het Oude als het
Nieuwe Testament een deel
van de goddelijke openbaring
zijn. Lees meer >>
28 februari 14:30 uur
Klankmiddag in
Aardenburg
In 2016 biedt het programma
Golfslag van de DG
Aardenburg een activiteit
waarin het thema 'klank'
centraal staat. Met op 28
februari de
'Nederzeeuwsvlaamse' band
Krapuul. Vernieuwend, oude
doos en eigenwijs. Lees
meer >>
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In Memoriam Pieter de Jong
Piet de Jong werd geboren in Haren, in een actief, sociaaldemocratisch
doopsgezind gezin, dat oog had voor de maatschappelijke noden in de
samenleving. Toen de vader vlak na de oorlog burgemeester werd van
Nieuweschans, zag Piet kans om onbevangen in contact te komen met
vreemdelingen die de grens tussen Duitsland en ons land wilden
oversteken. Lees meer >>

Ervaren van 'het roepen' en
'liefde'
19 februari 08:00 uur
Vrouwen die zich twee dagen
‘naar binnen willen keren’ aan de
hand van verschillende
werkvormen,zijn welkom op de
retraite van vrijdag 11 tot en met
13 maart in Fredeshiem. In dit
weekend met de titel “Geroepen
om te leven van liefde ongehoord”,
gaan deelnemers aan de slag met
het verhaal uit Lucas 10 over
Martha en Maria, gedichten,
liederen, klank, stilte en elkaar. Ds.
Iris Hasselbach – Jongsma en ds.
Margreet Eberwijn leiden het
weekend. Lees meer >>

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

28 februari 15:00 uur
Verbindend communiceren
in Den Haag
Middagbijeenkomst over
verbindend communiceren,
met als thema 'De jakhals en
de giraf'. Komen deze dieren
voor in de bijbel? Een
verkenning. Lees meer >>
5 maart 10:30 uur
Mennokoor Holland
repeteert in Bolsward
Op 5 maart 2016 repeteert
het Mennokoor Holland in de
Vermaning te Bolsward. 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
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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
>>

Predikant De Rijp en Graftdijk (35%)
De Doopsgezinde gemeenten De Rijp en Graftdijk zoeken een predikant
(m/v) in een 35%-baan en van doopsgezinde signatuur. De gemeenten
werken nauw samen en zijn sinds 1 januari 2016 vacant. In totaal hebben
de beide gemeenten ongeveer 40 leden, met daarnaast vrienden en
belangstellenden. Van de predikant verwachten we dat hij / zij twee keer
in de maand voorgaat, afwisselend in de vermaning van De Rijp en in de
vermaning van Oost-Graftdijk. Tot de taken behoren verder de pastorale
zorg in de gemeenten. We zoeken een enthousiaste voorganger die hart
heeft voor de mensen en die zich mede inzet voor de toekomst van de
beide gemeenten. Lees meer >>

Expositie 'Uit StralingRöntgenpoëzie' in De Gang
5 maart 16:00 uur
In Fotogalerie De Gang is vanaf 26
februari de expositie 'Uit StralingRöntgenpoëzie' 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 ‘röntgenogen’ naar bloemen, planten en
dieren en maakt er poëtische
beelden van. 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 >>

Nieuwe leden
DG Leeuwarden - op zondag 7 februari 2016 zijn Kees en Nienke van der
Meer-Hoeber toegetreden door doop op belijdenis

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>>>

(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 17:30 uur
OJEC-weekend Leren en
Vieren
Een weekend op Mennorode
waarin joden en christenen
elkaar ontmoeten en bij
elkaar te gast zijn voor het
vieren van de sjabbat en de
vespers die de zondag
inluiden. Centraal staat de
vraag: wat hebben het
joodse Pesach en het
christelijke Pasen met elkaar
gemeen? 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 >>
19 maart 11:00 uur
Voorjaarsbijeenkomst DHK
'Doopsgezinde
Buitenplaatsen'
In 2015 verschenen twee
boeken over de geschiedenis
van buitenplaatsen in
Nederland. In beide
publicaties treden nogal wat
doopsgezinde families op.
Reden genoeg voor de DHK
om een studiedag te
organiseren over de vraag of
en in hoeverre een
buitenplaats doopsgezind kan
zijn. Lees meer >>
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