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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 19 juni, kopij kunt u uiterlijk 14 juni
mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
MERK-2018 Montbéliard
Doopsgezinden uit Europa komen
van 10  13 mei 2018 in
Montbéliard (Frankrijk) bij elkaar.
Het inspirerende thema: Zon
verhaal houd je niet voor jezelf;
Leef het verhaal! zal op velerlei
wijze belicht worden. Dit alles
heeft te maken met hoe we ons
geloof verder brengen en
overdragen. Tijdens deze MERK
zullen er tal van workshops
gehouden worden. Ook voor
Nederlandse deelnemers bestaat
de mogelijkheid een workshop te
leiden. Suggesties zijn van harte
welkom, maar wel op korte
termijn (vóór 15 juni). Lees meer
>>

nieuws
Workshop Inspiratie voor
Gemeente-zijn Nu geslaagd
De workshop Inspiratie voor
Gemeente-zijn Nu van de
Doopsgezinde Zending werd
gehouden op 8 april j.l. in
Bussum en werd goed bezocht.
De zoektocht naar inspiratie voor
doopsgezinde gemeenten kwam
meteen op gang door de viering,
geleid door Jelle Waringa van
Nijkleaster in Jorwert. Lees meer
>>

Eerste promotie vanuit
Oecumenisch Instituut te
Bossey
Dr. ds. Daniel Y. Mbaya heeft als
eerste de doctorstitel behaald via
het Oecumenisch Instituut te
Bossey, Zwitserland, in
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6 juni 14:00 uur
Excursie naar
bijbelcollectie Nederlands
Bijbelgenootschap
Eind 2015 kon de bibliotheek
van de Doopsgezinde
Gemeente Haarlem twee
Biestkensbijbels
aanschaffen: de eerste druk
van 1560 en een latere druk
van 1564. Naar aanleiding
hiervan worden een excursie
naar de bijbelcollectie van
het NBG (6 juni) en een
studiemiddag (20 juni)
georganiseerd. Lees meer
>>
9 juni 10:30 uur
Symposium Weg met de
Bijbel
in de vorm van een
landelijke feestelijke
studiedag met lezingen en
een keur aan workshops
wordt een breed gesprek op
gang gebracht over de
plaats van bijbellezen en
bijbelse inspiratie in
hedendaagse kerken en in
de samenleving. Is het zaak
zo snel mogelijk van de
bijbel af te komen, of ligt
juist in een terugkeer naar
de bijbelse bronnen de kern
voor de vernieuwing van
onze kerken en een
mogelijkheid voor
een kritisch-constructieve
bijdrage aan actuele
maatschappelijke debatten?
Lees meer >>
9 juni 19:30 uur
Benefietconcert voor en
door Syrisch musicus in
Twente

samenwerking met de
Universiteit van Genève. Mbaya is
algemeen secretaris van de
Church of the Brethren in Nigeria,
een bevriend kerkgenootschap
van de doopsgezinden. Lees
meer >>

Niet zoals ze zijn, maar
zoals je zelf bent
Sarine Zijderveld is schrijfcoach
en retraitebegeleider en een oude
bekende van Leeftocht. Haar
expertise ligt bij het reflectief
schrijven en dit zorgde de
afgelopen jaren voor verrassende
uitkomsten bij de verschillende
deelnemers. Dit jaar zal het
weekend van 30 juni en 1 juli op
Buitengoed Fredeshiem teksten
van Franciscus en Clara van
Asissi als uitgangspunt hebben,
onder het motto Vrede en alle
goeds. Lees meer >>

Materiaal jaarthema Zo
goed als nieuw
De Gemeenschap voor
Doopsgezind Broederschapswerk
geeft een map uit met materiaal
rondom het jaarthema 20172018 Zo goed als nieuw. In de
map staan onder meer
achtergronden bij bijbelteksten,
suggesties voor gesprek,
activiteiten voor groepen en
kringen, liederen, moderne
muziek, filmtips en materiaal voor
kindergroepen. Lees meer >>

Vooruitblik MERK 2018
Joël Haldemann is voorzitter van
het team dat de komende MERK
(Mennonitische Europäische
Regionalkonferenz) voorbereidt.
In een interview blikt hij alvast
vooruit naar het evenement, dat
met Hemelvaart 2018 plaats zal
vinden. Lees meer >>

Nacht van de Vluchteling: sponsoren en lopers gezocht
18 juni
Wist je dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren voor oorlog
en geweld? Hulp is ontzettend hard nodig! Daarom lopen we in de nacht
van 17 op 18 juni de Nacht van de Vluchteling van Nijmegen naar
Arnhem (40 kilometer). Hiermee halen we geld op voor noodhulp aan 65
miljoen vluchtelingen wereldwijd. Help ons helpen! Loop mee of sponsor
ons voor de loop. Lees meer >>

Oorsprongweekend op
Dopersduin: over waarheid
23 juni 17:00 uur
Terug naar de oorsprong. Voor
velen is Dopersduin de plek waar
ze werkelijk thuis zijn, ver van
huis. Dat bracht ons tot de
Oorsprongweekenden:
weekenden waarin het hele huis
openstaat voor mensen die met
elkaar verdieping
zoeken. Weekenden omtrent

Twente
In mei dirigeerde de
Syrische dirigent en fluitist
Majed Srai Aldeen (48) nog
zijn orkest in het Operahuis
van Damascus. Voor de
laatste keer. Een autobom
vlakbij zijn huis dwong hem
te vertrekken naar Europa.
Vanuit het azc in Azelo werkt
hij nu aan een nieuwe
toekomst in Nederland. Ter
ondersteuning wordt een
benefietconcert gehouden
waar hij zelf aan meedoet.
Lees meer >>
10 juni 11:00 uur
Jaarlijkse
ontmoetingsdag
vredesbewegingen
Tijdens de jaarlijkse
ontmoetingsdag overleggen
zoveel mogelijk
vredesbewegingen met
elkaar. Aan de orde komt de
veiligheidsideologie van de
Nederlandse regering en de
Europese Unie, die in feite
oorlogsverheerlijking en
oorlogspropaganda is.
Uitgangspunt is het Manifest
Inclusieve Veiligheid,
opgesteld door diverse
samenwerkende
vredesbewegingen. Lees
meer >>
10 juni 16:30 uur
Spitsuurclub: wat kies jij?
Stel, het bedrijf waar je
werkt staat op omvallen.
Jouw leidinggevende haalt
een grote opdracht binnen
die jij moet uitvoeren. Je
weet zeker dat de klant met
deze transactie ernstig
benadeeld wordt. Weiger je
deze klant te misleiden? Of
stel je het voortbestaan van
het bedrijf en daarmee je
eigen baan veilig? Wat kies
jij? Welke normen en
waarden hanteer je bij het
maken van je beslissing?
Deze en andere dilemmas
houden ons bezig tijdens het
Spitsuurclub-weekend. Lees
meer >>
14 juni 20:00 uur
Sigrid Coenradie spreekt
over Jezus in Japan
In het kader van de
zomeractiviteiten van de
DoRe gemeente te
Deventer, spreekt dr. Sigrid
Coenradie over het literaire
werk van de Japanse
schrijver Shūsaku Endō
(1923-1996) dat bevolkt
wordt door intrigerende
Jezusachtige figuren. Lees
meer >>
20 juni 14:30 uur
Studiemiddag over
Biestkensbijbel
Eind 2015 kon de bibliotheek
van de Doopsgezinde
Gemeente Haarlem twee

grote woorden als geloof,
barmhartigheid en genade. Dit
Oorsprongweekend gaat het over
de waarheid. Lees meer >>

Nieuwe leden
Op zondag 14 mei heeft de doopsgezinde gemeente in Ouddorp vier
nieuwe leden mogen begroeten: de heer en mevrouw Lanzke en de heer
en mevrouw van Kooten. Voorganger in deze feestelijke dienst was ds.
Edwin de Jong.

Nanny Klaasen overleden
Op 22 mei 2017 is zr. Nanny Klaasen overleden. Nanny Klaasen
(geboren 21 april 1931) werd in 1954 benoemd tot proponent en diende
achtereenvolgens de doopsgezinde gemeenten Uithuizen, Hallum,
Twente-Oost en tot haar emeritaat in 1996 Drachten. In 1983 werkte ze
voor de NPB, afdeling Eibergen en vanaf 1984, naast haar betrekking in
Twente-Oost, in bejaardencentrum 'Eigen Haard' te Enschede. De
afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 29 mei 2017 in de
doopsgezinde kerk in Drachten.

Gemeente Haarlem twee
Biestkensbijbels
aanschaffen: de eerste druk
van 1560 en een latere druk
van 1564. Naar aanleiding
hiervan werd een excursie
naar de bijbelcollectie van
het NBG (6 juni)
georganiseerd. Op 20 juni
volgt een studiemiddag.
Lees meer >>
24 juni 19:30 uur
Kerkennacht: Méér dan
een dak
Deze zomer zal Doopsgezind
Utrecht weer meedoen met
de nationale Kerkennacht.
De Kerkennacht is een
landelijk initiatief. Het thema
is Méér dan een dak, en dat
geldt zeker voor de
Doopsgezinde Gemeente
Utrecht! Lees meer >>
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