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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 4 juli, kopij kunt u uiterlijk 29 juni mailen
naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Revolutie zou de wereld tot
haar bestemming brengen
Frits Kuiper mag dan niet bij de
bekendste Nederlandse theologen
behoren, hij verdient wel een
ereplaats. Dat blijkt zonneklaar
uit een nieuw boek dat aan zijn
leven en werk is gewijd. Een
recensie van Tjerk de Geus,
Friesch Dagblad. Lees meer >>

nieuws
Mennokapel in HaarlemNoord: andere bestemming
Vanaf de oorlogsjaren heeft de
Haarlemse doopsgezinde
gemeente voor leden en
belangstellenden in HaarlemNoord gebruik gemaakt van de
Mennokapel in de Indischestraat.
Eerst werd de in 1939 gebouwde
kapel gehuurd, in 1954 werd het
aangekocht. Al die jaren heeft het
gefunctioneerd als een
eenvoudige, intieme ruimte waar
s zondags diensten werden
gehouden en door de week
allerlei andere activiteiten plaats
vonden. Lees meer >>

Afscheid Pieter Post
Op zondag 12 juni nam ds. Pieter
Post afscheid van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente IJmond.
Dit in verband met zijn beroep
naar de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen-Tjalleberd
met ingang van 1 augustus
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23 juni 10:30 uur
Wat ik geloof
Kort geleden schreef
remonstrants theoloog dr.
Eginhard Meijering een
pleidooi om te (blijven)
geloven. Iets wat je met een
klassieke term een apologie
zou kunnen noemen. Het
boek heet: Ja, dat geloof ik
(en wel hierom). Geloven in
de context van onze
seculariserende samenleving
is een ding, maar ook
uitdragen waarom je dat zou
doen, is nog iets anders. Dat
laatste vormt het
uitgangspunt van een
symposium dat wordt
georganiseerd door de
seminaria van
Remonstranten en
Doopsgezinden. Lees meer
>>
24 t/m 25 juni 2016
Dagboek schrijven: Ritme
van de ziel
Wie zijn getijden niet houdt,
wordt door de tijd
overspoeld.
In dit programma, Ritme
van de ziel, ervaar je iets
van die heilzame getijden.
We beginnen en eindigen elk
dagdeel met een korte
tekst, een gebed of ritueel.
De werkvorm die we
daarnaast gebruiken is
reflectief schrijven: een
lichte manier om te
ontdekken wat het thema
het ritme van de ziel voor
jou betekent en wat daarin
voor jou belangrijk is. Lees
meer >>

aanstaande. Dit afscheid was
vervroegd in verband met de
vakanties.

Unieke coalitie rond vluchtelingen: Stay Human
Op 15 juni is de nieuwe coalitie Stay Human een campagne begonnen
als bijdrage aan het gesprek over vluchtelingen. De campagne is een
oproep aan iedereen om - ondanks vragen en bezorgdheid vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. Stichting
Oikos is één van de deelnemers. Lees meer >>

Jubileummagazine DG
Aalsmeer
Ter gelegenheid van 150 jaar
eenheid vierde de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer op zondag 5
juni feest met Beleef150! Ter ere
van deze feestelijke gebeurtenis
is er een speciaal eigentijds
jubileummagazine samengesteld
en gepresenteerd. Het magazine
geeft in woord en beeld een
indruk van de activiteiten die
binnen de Doopsgezinde
Gemeente plaatsvinden. Lees
meer >>

Manuscripten van ds. Van
Gelder
Eind 19e eeuw beschreef
dominee Hendrik Arend van
Gelder (1825-1899) de
geschiedenis van de
doopsgezinden in Haarlem. Zijn
omvangrijke manuscripten
bevinden zich in de
erfgoedcollecties van de
doopsgezinde gemeente in
Haarlem en de Stichting
Weeshuis der Doopsgezinden en
zijn nu online beschikbaar
gemaakt. Lees meer >>

Klaas Driebergen over
Bommel in de bijbel in
Deventer
12 juli 20:00 uur
Marten Toonder portretteerde in
zijn verhalen over Olivier B.
Bommel en Tom Poes met een
grote knipoog de Nederlandse
samenleving. Het is daarom niet
verbazend dat hij zich daarbij ook
bezig heeft gehouden met het
geloof, dat immers als een
belangrijk bestanddeel van de
Nederlandse volksaard wordt
gezien. Lees meer >>

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 binnenen buitenland. In juli en augustus
is het Schuilkerkje iedere
zaterdagmiddag open. Het

26 juni 14:30 uur
Kuieren in Staveren
Onder het motto 'Vier de
seizoenen' kan iedereen
komen meekuieren in en om
de oudste stad van Fryslân.
Wees welkom! Lees meer
>>
26 juni 14:30 uur
Ad van de Wege en
Vocaalensemble
Maatwerk
Orgel en stem. Het zijn twee
passies van Zeeuws-Vlaming
Ad van de Wege. Gezwind
schakelt hij over van
orgelspel naar dirigentzanger in een koor.
Orgelklanken afgewisseld
met zang door
Vocaalensemble Maatwerk.
Lees meer >>
1 juli 23:59 uur
Fonds van de
doopsgezinde gemeente
in Zuid Limburg
Voor 2016 is er een bedrag
van ruim  7.000
beschikbaar. Bij het bureau
van de ADS kunt u tot 1 juli
2015 uw aanvraag voor een
gift indienen. Het gaat om
ondersteuning voor kleine,
korte projecten. Lees meer
>>
2 juli 13:30 uur
DG Surhuisterveen:
Tsjerkepaad met
expositie 'Letterlappen'
In het kader van
Tsjerkepaad 2016 is ook
deze zomer de doopsgezinde
kerk in Surhuisterveen weer
open voor gasten/bezoekers.
Te bezichtigen is de
tentoonstelling
'Letterlappen'. Lees meer
>>
2 juli 13:30 uur
Zomertentoonstelling
'Woorden van geloof' in
Leeuwarden
Op zaterdag 2 juli wordt de
zomertentoonstelling
2016 Woorden van geloof 
een bloeiende traditie van
belijden feestelijk geopend
in de doopsgezinde
vermaning in Leeuwarden. U
wordt van harte uitgenodigd
deze opening bij te wonen.
Lees meer >>
2 juli 14:00 uur
'Zien wat het verhaal
vertelt' in Joure
In de zomermaanden doet
de doopsgezinde kerk in
Joure weer mee met
Tsjerkepaad. Tijdens het
Tsjerkepaad is de
tentoonstelling 'Zien wat het
verhaal vertelt' te
bezichtigen. In deze
tentoonstelling worden op

Monument in Witmarsum plus het
bijbehorend Contourenkerkje zijn
vrij te betreden. Lees meer >>

Nieuwe leden
Op zondag 3 juli (10:30 uur) wordt in de doopsgezinde gemeente in
Aardenburg een dienst gehouden waarin Mathilde van Duuren op haar
belijdenis wordt gedoopt. Adres: Weststraat 37, Aardenburg.

tentoonstelling worden op
zogenoemde flanelborden
allerlei verhalen getoond uit
het Nieuwe Testament.
Lees meer >>
19 juli 19:30 uur
Spiritueel wandelen
Als een typisch zomerse
activiteit begeleidt
voorgangster Hedi Hegeman
van de DG Haarlemmermeer
het samen lopen van een
korte meditatieve wandeling.
Lees meer >>
31 juli 10:00 uur
Iconententoonstelling in
Buitenpost
Tijdens de feestweek 30 juli
- 3 augustus is in Buitenpost
een bijzondere expositie te
bezichtigen van iconen die
gemaakt zijn door Jetty Bus
uit Assen en Dieke
Riemersma uit Leek. De
officiële opening van de
tentoonstelling is op zondag
31 juli tijdens de dienst
o.l.v. Saapke van der Meer.
Lees meer >>
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