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Nieuwsbrief Doopsgezind NU
25 januari 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 8
februari, kopij kunt u uiterlijk 4 februari mailen naar dn@doopsgezind.nl.

nieuws
Intrededienst Ds. Andries
Bakker 
Op zondag 24 januari, op
Wereldbroederschapsdag 2016,
heeft ds. Andries Bakker intrede
gedaan als predikant in de
Doopsgezinde Gemeente Zwolle.
Bakker komt over van de
Doopsgezinde Gemeente Drachten-
Ureterp, die hij de afgelopen
twaalf jaar diende. In de
goedbezochte en feestelijke
dienst, waaraan het koor
DoReVocaal haar medewerking
verleende, werd dominee Bakker in
het bijzijn van familie, vrienden en
bekenden welkom geheten.

Jaarboekje 2016 
Het Doopsgezind Jaarboekje 2016
is uit. In dit praktische boekje zijn
adresgegevens en andere
informatie van doopsgezinde
gemeenten, instellingen en
organisaties opgenomen.
Daarnaast bevat het jaarboekje
het collecterooster 2016 en de In
Memoriam-berichten van
proponenten die in het voorgaande
jaar zijn overleden. Het jaarboekje
is primair bedoeld voor
predikanten, pastoraal werkers,
kerkenraadsleden en andere
werkers in en om de doopsgezinde
geloofsgemeenschap. Het boekje is
voor 10,- per stuk (excl.
verzendkosten) te bestellen bij de
ADS: 020 623 0914 | info@ads.nl.
(bij bestellingen van meer dan 5
stuks 10% korting).

contact
Algemene Doopsgezinde
Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW
Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
26 januari 20: 00 uur
Golfslag-lezing door
moslima in Aardenburg 
'Golfslag' is de nieuwe naam
van het
activiteitenprogramma van de
doopsgezinde gemeente in
Aardenburg. Met op 26
januari een lezing over
levensbeschouwing en
levenskunst door
moslimaHadiya van
Moorselaar. Lees meer >>

27 januari 19: 15 uur
Iona viering in Rottevalle 
Op woensdag 27 januari a.s.
is er weer een Iona-
avondviering in de
doopsgezinde kerk te
Rottevalle. Aanvang 19.30
uur; om19.15 uur worden de
liederen ingezongen. Lees
meer >>

27 januari 20: 00 uur
Verhalentafel Federatie
Gouda 
De Federatie Gouda Gouda
(Doopsgezinden,
Remonstranten, Vrijzinnig
Protestanten en directe
leden), doet mee aan een
nieuw initiatief onder de
naam Verhalentafel Gouda.
De Verhalentafel is een plek
waar inspiratie gezocht en
gevonden kan worden over
kleine en grotere
levensvragen. Lees meer >>

31 januari 10: 30 uur
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Ds. Jogchum Dijkstra overleden 
Ds. Jogchum Dijkstra is overleden in de leeftijd van 73 jaar. Hij was een
jaargenoot van Dirk Visser,Douwe van der Sluis, Sjouke Voolstra en Minke
Krijtenburgaan het Doopsgezind Seminarium. Lees meer >>
 

Vooraankondiging
conferentie WereldWerk 
In het weekend van 5 en 6
maart vindt de
voorjaarsconferfentie van
Doopsgezind WereldWerk
plaats, deze keer in
Fredeshiem. De conferentie
wordt gehouden rond het
thema WATER. Water als bron
van leven maar ook als bron
van conflict. Wat kost water?
Hoeveel water is er nodig voor
de productie van katoen? Wat
betekent de stijging van de
zeespiegel? Water als
energiebron. Aan de nadere
uitwerking wordt momenteel
hard gewerkt, maar noteert u
de datum alvast in uw agenda!

 
Voorkomen is beter 
30 januari 17:00 uur
In Fotogalerie De Gang is tot en
met 30 januari de expositie
Voorkmen is beter, 90 jaar Simavi
van fotograaf Raymond Rutting te
zien. De fotos laten zien hoe
Simavi samen met lokale
gemeenschappen, partners,
overheden en de private sector
werkt aan een gezonde basis voor
iedereen. Lees meer >>
 

Nieuwe Weg van de Tora, deel 4
Deel 4 van de serie Weg van de Tora
verschijnt in het voorjaar van 2016.
Naar aanleiding daarvan wordt een
studieweekend op Fredeshiem
georganiseerd. Ook belangstellenden
die niet aan een of meerdere van de
vorige studieweekends hebben
deelgenomen zijn van harte welkom. In
de serie zijn artikelen gebundeld die

drs. Dodo van Uden gedurende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef
voor het toenmalige Algemeen Doopsgezind Weekblad, nu Doopsgezind NL.
In ieder deel - er zullen vijf delen verschijnen - worden verschillende
onderwerpen uit de vijf boeken van Mozes (Genesis tot en met
Deuteronomium) behandeld aan de hand van klassieke joodse uitleggingen
en commentaren. 

Aansluitend op het verschijnen van deel 4 van Weg van de Tora wordt op
15 en 16 april 2016 een studieweekend gehouden op Buitengoed
Fredeshiem. Dit weekend staat onder leiding van theologe drs. Dodo van
Uden, gespecialiseerd in het Oude Testament en het rabbijnse Jodendom,
en een van de andere leden van de ADS Commissie Joden-Christenen. We
bestuderen gezamenlijk enkele artikelen over Sodom en Gomorra (Genesis
18-19). Tijd: Vrijdag 15 april vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 16 april tot
16.00 uur. Kosten: 130,- p.p. (2-pk); 145,- p.p. (1-pk), inclusief
overnachting, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee. Bij de kosten is tevens
inbegrepen een exemplaar van deel 4 van Weg van de Tora. Lees meer>>

Partner: Leeftocht

Ringdag Zuid-West
Nederland 
De Doopsgezinde Gemeente
Leiden nodigt u van harte uit
om met haar in Leidenop 31
januari 2016 de jaarlijkse
Ringdag te vieren. Lees meer
>>

4 februari 20: 00 uur
Kunst en muziek in
Emmeloord 
De doopsgezinde gemeente
Noordoostpolder organiseert
in samenwerking met de
Vereniging Vrijzinnig
Hervormden
Kampen/Emmeloord een
culturele avond, met kunst
en muziek.Het thema is
'ontmoeting'. Lees meer >>

6 februari 10: 30 uur
Repetitie Mennokoor 
Op zaterdag 6 februari
repeteert het Menno Koor in
Haarlem. Het Menno Koor
Holland is een landelijk
gemengd koor met ca. 70
leden van overwegend
Doperse oorsprong. Lees
meer >>

7 februari 10: 00 uur
Regio/Ring West-Friesland
bijeen in Dopersduin 
De regio/Ring West-Friesland
e.o. komt op 7 februari bijeen
in Dopersduin te
Schoorl.Samen gaan
wenieuwe wegen,gedreven
door de Geest.Het thema van
de ochtend is: 'De blinde
vlek'. Lees meer >>

7 februari 10: 30 uur
DG Gouda 50 jaar 
De Doopsgezinde Gemeente
Gouda bestaat in 2016 vijftig
jaar. Op zondag 7 februari zal
de kerkdienst van Federatie
Gouda (Doopsgezinden,
Remonstranten, Vrijzinnig
Protestanten en directe
leden) dan ook in het teken
staan van dit heugelijke feit.
Lees meer >>

7 februari 16: 00 uur
Leo Fijen in Leeuwarden 
Leo Fijen houdt in
Leeuwarden een lezing met
als titel: 'Alles wat me
dierbaar is. Persoonlijke en
indringende verhalen over die
fases in het leven waarmee
we allemaal te maken
krijgen.'De lezing wordt
omlijst met pianomuziek en
zang van Elske te Lindert.
Lees meer >>

7 februari 16: 00 uur
Zin-Inn Café over kunst in
Zeist 
De doopsgezinde gemeente
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Partner: Leeftocht
Even stilstaan in de drukte van
alledag. Om dan genspireerd, verrijkt
weer verder te gaan. Nieuwe paden
vinden op oude wegen. Andere,
bredere gezichtspunten opdoen in een
inspirerende omgeving en binnen een
ongedwongen sfeer. Dat is wat
Leeftocht u wil bieden, met een
buitengewoon aanbod van activiteiten,

lezingen en cursussen op het gebied van religie en spiritualiteit. 

Op het goedgevulde voorjaarsprogramma staan onder meer een
stilteretraite in de Schoorlse duinen, een leerweekend over het Syrische
Christendom met John van Schaik en een cursus 'schrijven familiekroniek'
met Arlette Kouwenhoven. Ook de liefhebbers van zingen komen uitgebreid
aan hun trekken. Voor het volledige programma: klik hier.

Leeftocht is een samenwerkingsverband tussen de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, Buitengoed Fredeshiem en Dopersduin.

De doopsgezinde gemeente
te Zeist organiseert voor het
Zin-Inn Café de eerste lezing
in de serie Zin in Kunst.Prof.
dr. Marcel Barnard houdt een
inleiding over het thema
Jezus en de moderne kunst.
Lees meer >>

links
Jongeren 

Seminarium 

Jaarthema 2015/2016 
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