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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
nieuwsbrief verschijnt op donderdag 13 december. Kopij kunt u uiterlijk
10 december mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Jan Terlouw verzorgt Menno
Simons-lezing
1 december 15:00 uur
De zevende editie van de Menno
Simons-lezing, op 1 december in
Leeuwarden, wordt verzorgd door
dr. Jan Terlouw en zal gaan over
de noodzaak de aarde leefbaar te
houden. Terlouw werd bekend als
schrijver van meerdere
(kinder)boeken en als politicus bij
D66, waarvoor hij onder meer
Tweede Kamerlid, minister en
senator in de Eerste Kamer was.
Lees meer >>

nieuws
Symposium Wijs en Waarachtig

Symposium Wijs en
Waarachtig
7 december 10:30 uur
Op 7 december organiseert het
Doopsgezind Seminarium (VU) in
Haarlem een symposium met als
titel: Wijs en Waarachtig.
Individuele
vrijheid, Levenswijsheid, Spirituele
gemeenschapsvorming.
Lees meer >>

Ruard Ganzevoort te gast
bij Het Dopers Gesprek
12 december 20:15 uur
Op woensdag 12 december
spreekt Ruard Ganzevoort in
Amsterdam. Hij is hoogleraar
praktische theologie en decaan
aan de VU, en Eerste Kamerlid
voor GroenLinks. Een verkenning
van het urgente belang van
theologische reflectie op het
maatschappelijk en politiek
handelen. Lees meer >>

Kerkasiel Bethel
Op 30 oktober jl. stond een
vergadering gepland over de
toekomst van het jongerenwerk
in Den Haag. Als predikant van
de doopsgezinde gemeente was
ik door de Protestantse
Gemeente Den Haag en STEK
(Stad en Kerk) uitgenodigd
daarover mee te praten. Maar
het liep allemaal anders. Lees
meer >>
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29 november 19:00 uur
OikoTalk!
Meer weten over de
uitdagingen voor
kleinschalige boeren in
Latijns-Amerika, Afrika en
Azie? Kom naar de OikoTalk
van Oikocredit in Utrecht.
Lees meer >>
30 november 20:00 uur
Voorstelling De Weg van
Ekaterina Levental
De weg vertelt het
aangrijpende verhaal van
Ekaterina Levental over haar
vlucht uit de voormalige
Sovjet-Unie. Een verhaal
over afwijzing, verlies,
veerkracht en hoop, gezien
door de ogen van een
tiener, geïllustreerd met
prachtige muziek. Lees meer
>>
1 december 10:30 uur
DHK-studiedag in
Amsterdam
De Doopsgezinde Historische
Kring houdt op 1 december
een studiedag in
Amsterdam met als thema:
'De familie Müller en de
bibliotheek'. Er wordt tevens
afscheid genomen van twee
vrijwilligers: Trynke Voolstra
en Betty Lavooij. Aanmelden
kan nog. Lees meer >>
2 december 11:00 uur
Kerstpakkettenactie in
Nijmegen
Ook dit jaar doet de DoRe
gemeente in Nijmegen weer
mee met de regionale
kerstpakkettenactie. Er
worden pakketten
samengesteld voor diverse
hulpinstanties, op 2, 9 en 16
december in te leveren. Lees
meer >>
2 december 16:00 uur
Bijzondere
adventsliturgie
Bijzondere adventsliturgie
op de eerste adventszondag
in Heerenveen, gebaseerd
op de Engelse traditie van
Lessons and Carols (sedert
1880). Lees meer >>
10 december 10:00 uur
Schrijfactie Amnesty

Geweldloos communiceren
in Dordrecht
Op maandag 12 november waren
Ineke en Hermine op de
Beursvloer Dordrecht, een
initiatief waarbij het bedrijfsleven
in contact wordt gebracht met
maatschappelijke organisaties om
met gesloten beurs elkaar te
helpen. Lees meer >>

Fries initiatief betreffende
kinderpardon
Op 10 november jl. verstuurde
de Bezinningsgroep over Vrede
van drie Friese doopsgezinde
gemeenten een e-mail over het
kinderpardon naar alle
doopsgezinde gemeenten in
Friesland. Ook stuurde de groep
een brandbrief over het
kinderpardon aan de Tweede
Kamer. Dit initiatief is van belang
voor alle doopsgezinde
gemeenten in Nederland. Lees
meer >>

Voorzitterswissel

Voorzitterswissel
Zaterdag 17 november, aan het
eind van de BV, sprak br. G.G.
Hoekema de scheidend voorzitter
van de Broederschapsraad, br. F.
Dukers toe. Hij bedankte hem
voor het vele werk dat hij heeft
verzet. Er waren bloemen voor
br. Dukers en voor de
aantredend voorzitter zr. M.
Hoffschotte-Spoelder. Lees meer
>>

Dr. Nina Schroeder gepromoveerd

Dr. Nina Schroeder
gepromoveerd
Dr. Nina Schroeder is op 18
oktober jl. gepromoveerd aan de
VU met het proefschrift Heretics
and Martyrs: Picturing Early
Anabaptism in Visual Culture of
the Dutch Republic. Lees meer
>>

Tafels van Hoop voor
vluchtelingen
18 december 18:00 uur
Kerk in Actie wil samen met
scholen, kerken en families
vluchtelingen helpen zich hier
thuis te voelen. Op de Dag van
de Migrant, 18 december,
organiseert Kerk in Actie daarom
Tafels van Hoop. Ook
doopsgezinde gemeenten kunnen
hier aan meedoen. Lees meer >>

Jubileum. De zusterking van Makkum werd 90 jaar geleden, op 19
november 1928, opgericht. Dit feit werd onlangs door de zusterkring
gevierd. Ter gelegenheid van dit heugelijk feit werd een jubileumboekje aan
de zusterkring aangeboden.
Zending. De jaarlijkse Zendingsworkshop en de Algemene

Schrijfactie Amnesty
International
Maandag 10 december is de
Dag van de Mensenrechten.
Een dag waarop veel
mensen in Nederland
brieven schrijven aan
gevangen en
mensenrechtenorganisaties
overal ter wereld. Lees
meer >>
11 december 20:00 uur
Geboorteverhalen van
Jezus
De bijbel kent twee
geboorteverhalen van Jezus
die totaal verschillend zijn:
dat van Mattheüs en van
Lucas. Een avond met ds.
Carel ter Linden in
Amsterdam. Lees meer >>
14 december 11:00 uur
Baarn zingt in kerstsfeer
Waarom zingt het lekkerder
bij een orgel dan bij een
piano of een elektronisch
instrument? Dat heeft alles
te maken met lucht- in
orgelkringen -windgenoemd- die door de
orgelpijpen de ruimte in
stroomt. Lees meer >>
14 december 17:30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Angst
Docent en gespreksleider:
dr. Alfred R. van Wijk.
Angst, vrees, bangheid en
huiver zijn verwante
begrippen, maar is er toch
niet enig
nuanceverschil? Diverse
filosofen, medici en
psychologen hebben
verschillende aspecten van
het begrip angst
geanalyseerd en
beschreven. Lees meer >>
14 december 20:00 uur
Morning, Mourning, over
liefde en afscheid
Morning, Mourning is een
prachtig dansduet.
Bijzondere avond van
Project Geestdrift in
Enkhuizen over hoe we
omgaan met het einde.
Lees meer >>
16 december 15:00 uur
Kwartettekoar in Dokkum
Hindrik van der Meer,
oprichter van het
Kwartettekoar stopt met het
begeleiden van het koor. Hij
wordt 80 jaar. Lees meer
>>
11 januari 17:00 uur
GDB retraite in 2019
De Gemeenschap voor
Doopsgezind
Broederschapswerk (GDB)
organiseert in 2019 één
gemengde retraite in
Fredeshiem, met als

Zending. De jaarlijkse Zendingsworkshop en de Algemene
Ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending vinden plaats op zaterdag
11 mei 2019 van 10.00-15.00 uur.

Fredeshiem, met als
thema: De Hemel
bestormen. De retraite is
reeds volgeboekt. Lees meer
>>
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