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Nieuwsbrief Doopsgezind NU
29 maart 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 11 april, kopij kunt u uiterlijk 7
april mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Laatste mennistenkerk in Engeland dicht 
De Wood Green Mennonite Church in Londen heeft op 20 maart voor het
laatst een kerkdienst gehouden. De enige zich in Engeland nog
mennistenkerk noemende gemeente kan niet meer bestaan door te weinig
ledenaanwas. Het nieuws haalde de Britse landelijke media.  Lees meer >>
 

nieuws
Jonge lekenprekers 
Verzorg je wel eens een ochtendopening of avondsluiting, of lijkt het je
leuk om dit te doen? Heb je het lef om op zondagochtend voor te gaan in
een gemeente? Dan is de cursus 'Jonge Lekenprekers' net wat voor jou. In
een paar weekenden leer je alle ins en outs van het voorgaan in een
kerkdienst kennen. Lees meer >>
 

Open Huis 
Op vrijdagmiddag 18 maart vond in
het gebouw van de VU het Open
Huis van het Doopsgezind
Seminarium plaats. De bijna veertig
aanwezigen luisterden geboeid
naar een voordracht door visiting
professor Erik Borgman. Hij
vertelde over de andere
localisering van het heilige in onze
samenleving. Lees meer >>
 

Folkert van der Meulen overleden 
Op zaterdag 12 maart is ds. Folkert R. van der Meulen overleden. Van der
Meulen werd na zijn benoeming tot proponent in 1953 beroepen in de
gemeente Ternaard (vanaf 1957 in combinatie met Hallum). In 1960 deed
hij intrede in Amsterdam, en later heeft hij op allerlei plaatsen gepreekt.
Onder meer in Soest, Zaandam, Enkhuizen en op Terschelling. Van 1989
tot 1993 diende hij de gemeente in Delft. Hij heeft daarnaast in het
onderwijs gewerkt. 
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Algemene Doopsgezinde
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Singel 454 | 1017 AW
Amsterdam
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agenda
29 maart 18: 00 uur
Adventskerk Zoetermeer:
Kunst en bezinning in de
Passietijd 
Een kunstproject van Yvon
Grevers, Mariska Mallee en
Saskia den Broeder in de
Passietijd. Met schilderijen,
sculpturen, gedichten,
verhaal en workshops. De
expositie 'Alle vogels bouwen
nesten' is te bezichtigen t/m
29 maart. Lees meer >>

29 maart 19: 30 uur
Spinoza over de Liefde,
cursus Den Ilp-Landsmeer 
De doopsgezinde gemeente
Den Ilp-Landsmeer nodigt u
uit voor een nieuwe
minicursus rond Spinoza,
opnieuw met Spinoza-kenner
dr. Jos Scheren. Na de
succesvolle filosofieavonden
in 2015 gaan we nu horen
hoe de grote filosoof Baruch
Spinoza dacht over
verschillende aspecten van
de Liefde: amor, eros en
caritas.  Lees meer >>

30 maart 20: 00 uur
Lezing ‘Tolerantie,
diversiteit en
samenleving’, Aalsmeer 
Zin-Inn Lezing ‘Tolerantie,
diversiteit en samenleving’
door schrijver en columnist
Said El Haji. Hij komt spreken
over zijn kijk op het dagelijks
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Lees meer >>
 

Opening Jofferpad
Diepenheim 
1 april 14:30 uur
Hoog in de bomen aan de Kleidijk in
Diepenheim en aan de
Wicherinksweg in Delden hangen
de beide delen van het kunstwerk
‘Freulespoor’ van Theo van Delft.
Dit kunstwerk is een verbeelding
van het historische verhaal van de
Freules van Beckum. Naar
aanleiding van dit verhaal is een
themawandelroute ontworpen: het
Jofferpad. Dat wordt op 1 april
officieel geopend. Lees meer >>
 

Aan de slag met je belijdenis in Schoorl 
1 april 17:00 uur
Dopersduin organiseert van 1 t/m 3 april een weekend voor mensen die
verdieping zoeken en hun eigen belijdenis willen (her)schrijven, of
tenminste tegen het licht willen houden. Hoe belangrijk is je belijdenis nog
die je eens en ooit hebt geschreven? Lees meer >>
 

LFDZ-studiedag 'Wij en de schepping' in Baarn 
2 april 10:30 uur
Dit jaar is het thema van de LFDZ-studiedagen ’Wij en de
schepping’; Marta Prins verzorgt de studiedagen. Er is dit jaar gekozen om
de studiedag die altijd op zaterdag werd gehouden te Haarlem, meer
centraal te organiseren en wel in Baarn op zaterdag 2 april. Opgeven
uiterlijk 22 maart. Lees meer >>
 

Kerkenraden op koers: toerustingsbijeenkomsten 
5 april 19:30 uur
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 >>
 

Workshop en ledenvergadering Zending 
9 april 10:00 uur
Zendingsworkshop en Algemene Ledenvergadering van de Doopsgezinde
Zending, in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden. Dit
keer is de workshop een ontdekkingsreis met ds. Ruud Mulder rond het
thema: ‘Pastoraal aan de slag’.  Lees meer >>
 

Natuurlijk Muziek! 
11 april 12:30 uur
De verbinding tussen klassieke
muziek en de natuur is al
eeuwenoud. Veel componisten
hebben de schoonheid van de
natuur verklankt. Vaak hadden zij
daar esthetische of spirituele
associaties bij. Ook in onze tijd is
de verbinding tussen muziek en de
vrije natuur een weldaad voor
onze ziel. Ervaar hoe inspirerend
het is om samen te musiceren op
een prachtige locatie, midden in de
natuur. Lees meer >>

over zijn kijk op het dagelijks
leven, de wereld en het
schrijversvak. Lees meer >>

2 april 14: 00 uur
Onthulling informatiebord
schuilkerk Twekkelo 
De schuilkerk in Twekkelo

stamt uit de 17e eeuw en is
een Rijksmonument. De
schuur is aan restauratie toe
en daartoe is een
publiciteitscampagne gestart.
Op 2 april wordt een op het
toerisme gericht
informatiebord onthuld in
aanwezigheid van
belangstellenden en pers.
Lees meer >>

5 april 13: 30 uur
Open College: Fernando
Enns 
Op dinsdag 5 april verzorgt
prof. dr Fernando Enns een
Open College onder de titel:
The Pilgrimage of Justice and
Peace of the World Council of
Churches – from the
perspective of a Peace-
Church. De Open Colleges
vinden plaats aan de VU in
Amsterdam en zijn gratis
toegankelijk voor alle
geïnteresseerden. Lees meer
>>

7 april 10: 00 uur
Gemeente-ochtend over
INLIA 
Zorg over hoe er in Europa
met vluchtelingen wordt
omgegaan, leidde in 1988 tot
het 'Charter van Groningen'.
Hierin spraken verschillende
kerken hun zorg uit en de
intentie de rechten van
vluchtelingen, waar mogelijk,
te waarborgen. Dit Charter
vormde de basis voor INLIA
(Internationaal Netwerk van
Lokale Initiatieven ten
behoeve van Asielzoekers).
Lees meer >>

8 april 12: 15 uur
Cursus Voorganger,
Kerkmuziek en Pluraliteit 
Hoe ga je als voorganger om
met de veelheid aan liederen
en aan wensen? Je eigen lijn
volgen? Zo veel mogelijk aan
de wensen tegemoet komen?
Alleen dat wat vertrouwd is?
Met oog op deze vragen
heeft Kerkzang.nl – centrum
voor de kerkzang - de cursus
Voorganger, Kerkmuziek en
Pluraliteit ontwikkeld.  Lees
meer >>

9 april 10: 00 uur
Bijbelschool Heerenveen:
Midrasj en opstanding 
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Weg van de Tora 4 
15 april 16:00 uur
Dit voorjaar verschijnt deel 4 van
de serie Weg van de Tora. In deze
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.
Lees meer >>
 

Broederschapsvergadering Amersfoort 
23 april 10:30 uur
Op 23 april vindt de Broederschapsvergadering plaats in Amersfoort. Op de
Broederschapsvergadering komen afgevaardigden van de doopsgezinde
gemeenten in Nederland bij elkaar om van gedachten te wisselen en
besluiten te nemen over overkoepelende (beleids-)zaken in de
doopsgezinde geloofsgemeenschap. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
> Op Palmzondag, zondag 20 maart, zijn Vicky van der Linden, Matthijs
Nugter en Egbert Huizinga in de doopsgezinde gemeente Groningen op hun
belijdenis gedoopt. 
> Op zondag 1 mei (9:30 uur) wordt Johannes van Sinderen op zijn
belijdenis gedoopt in de Vermaning van Holwerd (Stationsweg 3).

Wijzigingen jaarboekje
> Het telefoonnummer van de heer G. Walinga (pag. 142), voorzitter van
de Stichting Noorder Vermaning, staat verkeerd in het jaarboekje. Het
juiste nummer is: 0514-571530.
> Nieuwe gegevens van mw. W.J. de Groot-van der Linden (pag. 120
&eacuten pag. 134): Mw. W.J. van der Linden,  Heetkamp 25, 8181 WS
Heerde, wilma.vanderlinden@telfortglasvezel.nl. Het telefoonnummer is
ongewijzigd.

Midrasj en opstanding 
De bijbelschool in de Meniste
Wurkpleats komt weer bijeen.
Ditmaal over de thema's
Midrasj - een andere vorm
van bijbeluitleg - en 'Het lege
graf', over uittocht en
opstanding.  Lees meer >>

9 april 15: 30 uur
Jubilerende koren in Zwolle
Twee jubileumconcerten van
DoReVocaal en de
Adventscantorij die beiden 35
jaar bestaan, in Zwolle. Lees
meer >>

12 april 13: 30 uur
Open College: Christiane
Karrer 
Op dinsdag 12 april verzorgt
dr. Christiane Karrer een
Open College onder de titel:
Kom, laat ons wandelen in
het licht van de Heer."
(Jesaja 2:5) Leven in een
gemeenschap van
gerechtigheid als bron voor
vrede. De Open Colleges
vinden plaats aan de VU in
Amsterdam en zijn gratis
toegankelijk voor alle
geïnteresseerden. Lees meer
>>

13 april 19: 30 uur
Lezing totstandkoming
bijbel in Roden 
Wie nam in de vroege kerk de
beslissing over wat wel en
wat niet in de bijbel terecht
kwam? Cultuurhistoricus
Jacob Slavenburg onthult in
zijn boek Valsheid in
geschrifte de manier waarop
bijbelteksten in de loop der
eeuwen werden
gemanipuleerd tot de vorm
die we nu kennen. Lees meer
>>

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
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