
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
11 april 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 25
april, kopij kunt u uiterlijk 21 april mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Doopsgezind NL april 2016 
Een koningsnummer! Dat is de
april-uitgave van Doopsgezind
NL. Met Kings of war, een
interview met dramaturg van
Peter van Kraaij (Toneelgroep
Amsterdam). Met 'doopsgezinden
en het verhaal van Oranje'. Met
David 2.0 (want de ene koning is
de andere niet). En in Mondig en
Bondig een kennismaking met
Relie Koning-van Reenen. Lees
meer >>
 

nieuws
Driezijdige
Dialoogcommissie buigt zich
over de doop 
Van 29 februari t/m 4 maart jl.
kwamen vertegenwoordigers van
Rooms-katholieke, lutherse en
doopsgezinde kerken wereldwijd
samen in Colombia om te spreken
over de doop, en om te luisteren
naar hoe de lokale kerken vrede
en verzoening bevorderen in een
land dat in de greep is van een al
vijftig jaar durende
burgeroorlog.  Lees meer >>
 

Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #50 
De 50e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk
is verschenen.  Lees meer >>
 

Welkom nieuwe leden 
In het eerste weekend van april
stond in Dopersduin het 'welkom-
nieuwe-leden-weekend' op het
programma. Meer dan 20 in 2015
toegetreden 'nieuwe
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agenda
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
>>

17 april 11:15 uur
Tentoonstelling Lucie
Brüsewitz-Kijlstra 
Lucie Brüsewitz-Kijlstra is
autodidact maar volgde wel
jarenlang cursussen tekenen
en schilderen. Zij maakt
vooral landschappen en
stadsgezichten. De
tentoonstelling in Hoofddorp
opent op 17 april en sluit op
10 mei. Lees meer >>

17 april 16:00 uur
Kwartettekoor
presenteert nieuw stuk 
Het nieuwe stuk
'Fakkeldragers yn é wyn'
maakt een reis door het
Oude en Nieuwe Testament.
De tekst is geschreven door
Eppie Dam, de muziek door
Hindrik van der Meer.
Uitvoering in de DoRe-kerk
in Dokkum. Lees meer >>

19 april 13:30 uur
Open College: Erik
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doopsgezinden', van Groningen
tot Den Haag en alles wat er
tussen ligt, kwamen bij elkaar.
Lees meer >>
 

Ds. Piet Messie overleden 
Op 10 maart is ds. Piet Messie overleden. Messie werd in 1949 benoemd
tot proponent en vervolgens beroepen in de doopsgezinde gemeente in
Terhorne. Van 1953-1956 werkte Messie als zendingspredikant in Nieuw
Guinea om vervolgens een beroep in Drachten te aanvaarden. Zijn
langste werkzame periode had hij in de doopsgezinde gemeenten Breda
en Dordrecht, die hij van 1959 tot aan zijn emeritaat in 1988 diende.
Ds. Piet Messie werd 92 jaar.   Lees meer >>
 

Teatske Alberda-van der Zijpp overleden 
Op 2e Paasdag, maandag 28 maart, is Teatske Alberda-van der Zijpp op
89-jarige leeftijd overleden. Zij werd na haar benoeming tot proponent
in 1951 predikante op Terschelling, werkte na haar huwelijk in het
ziekenhuispastoraat en gaf godsdienstles op een lagere school. De
grootste schat die zij de broederschap nalaat is haar onderzoek naar
Menno Simonsz.: het voorwoord in de facsimile van diens Opera Omnia
(1989) en talloze stukjes in het Algemeen Doopsgezind Weekblad. Lees
meer >>
 

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 >>
 

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 >>
 

Lezing André Droogers in
Leeuwarden 
14 april 19:30 uur
In deze lezing geeft André
Droogers een overzicht van
trends die zich
op levensbeschouwelijk terrein
voordoen in ons land. Hij reikt
een kader aan om naar die
veranderingen te kijken. Lees
meer >>
 

Weg van de Tora 4 
15 april 16:00 uur
Deel 4 van de serie Weg van de
Tora is verschenen. 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 >>
 

Open College: Erik
Borgman 
Op dinsdag 19 april verzorgt
prof. dr. Erik Borgman een
Open College onder de titel:
I am not going anywhere:
Why in case of danger the
place on which you are
standing can be holy
ground. De Open Colleges
vinden plaats aan de VU in
Amsterdam en zijn gratis
toegankelijk voor alle
geïnteresseerden. Lees meer
>>

19 april 19:45 uur
Film Hannah Arendt 
De Duits-joodse filosofe
Hannah Arendt (Barbara
Sukowa) vlucht in 1933 voor
de nazis via Frankrijk naar
Amerika. Wanneer zij, als
journalist voor The New
Yorker, naar Israël reist om
het proces van Eichmann te
verslaan, maakt zij met haar
artikelen en boek een
enorme controverse los. 
Lees meer >>

19 april 20:00 uur
Gespreksavond over
vrede 
Fernando Enns en Iris
Speckmann van het
Doopsgezinde Seminarium
komen spreken over vrede,
de weg van vrede en de rol
van de Haagse gemeente
daarin. Lees meer >>

21 april 16:30 uur
Franciscus Café in
Apeldoorn 
Heileen Holman komt praten
over het leven van
Franciscus van Assisi. Ze
vertelt: 'Ruim 25 jaar
geleden kwam ik in
aanraking met de
Franciscaanse spiritualiteit.
Een spiritualiteit van
eenvoud, betrokkenheid,
vredelievendheid en
aandacht voor de schepping.
Ik werd geraakt door de
mensen die probeerden hun
leven vorm te geven naar
deze spiritualiteit.'  Lees
meer >>

21 april 20:00 uur
Open avond
landschapskunst in Haren
Een nieuwe beleving van de
werkelijkheid in het
landschap om u heen, door
beeldend kunstenaar Femke
van Dam. Zij neemt u in de
lezing mee op een reis door
de tijd om u te laten zien
dat de combinatie van kunst
en landschap zo oud is als
de mens. Lees meer >>

22 april 20:00 uur
Lezing en presentatie In
het voetspoor van Bert
Haanstra 
Blokzijl heeft een belangrijke
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Taizé-gebed in Leeuwarden 
17 april 19:00 uur
Op 17 april is er weer een Taizé-
gebed in de vermaning van
Leeuwarden. Een Taizé-gebed is
een viering waarin gezongen
muziek een belangrijke plek
inneemt. Er is geen preek, en de
viering bestaat uit verschillende
onderdelen. 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
> In de paasnachtdienst van 26 maart zijn G.H. Boogmans op belijdenis
en B.I.J.W. BoogmansGloudie op belijdenis en doop toegetreden tot de
doopsgezinde gemeente in Steenwijk.
> Met pinksteren, zondag 15 mei, zal in de doopsgezinde gemeente te
Arnhem Menno van Setten op zijn belijdenis gedoopt worden. Aanvang
dienst: 10.00 uur, Waalse kerk, Gasthuisstraat 1 te Arnhem.

Volg ons op Facebook
Ook via Facebook kunt u op de hoogte blijven van de laatste berichten in
en om de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Meer dan 550 mensen
volgen momenteel onze pagina. Ook als eerste op de hoogte zijn van het
laatste nieuws? Zoek op Doopsgezinden (te herkennen aan het witte
zonnetje) en klik op 'vind ik leuk'. Naar de Facebook-pagina >>.

Blokzijl heeft een belangrijke
rol gespeeld in het leven en
werk van Bert Haanstra.
Daarom wordt in 't Lam
Ontmoet een avond aan
hem gewijd. Met een lezing
door Ronald van de Vate
n.a.v. diens boekje 'In het
voetspoor van Bert
Haanstra, en vertoning van
de film 'Dokter Pulder zaait
papavers'. Lees meer >>

24 april 14:30 uur
Klankschalenconcert in
Aardenburg 
Omdat het menselijk lichaam
voor meer dan 80 procent
uit water bestaat is het
gevoelig voor de krachtige
trillingen die klankschalen
veroorzaken. Ze trillen als
het ware de spanning in uw
lichaam los, als een
innerlijke massage.  Lees
meer >>

24 april 15:00 uur
Den Haag: Verbindend
Communiceren afl. 3 
Derde bijeenkomst in een
serie van vijf over
Verbindend Communiceren -
gevoelens en behoeften. De
serie is gebaseerd op het
gedachtengoed van Marshall
Rosenberg. 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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