Nieuwsbrief Doopsgezind NU
9 mei 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 23
mei, kopij kunt u uiterlijk 19 mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda

Schrijf mee: blinde vlekken
De doopsgezinde geloofsgemeenschap gaat in het seizoen 2016/2017
aan de slag met het thema Blinde Vlekken. De blik wordt gericht op
datgene wat het gezegende leven in de weg zit, wat ons hindert op onze
pelgrimage van vrede. We richten onze ogen op het lijden in de wereld,
op het geweld en het kwaad. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij, in
onze eigen maatschappij, onze geloofsgemeenschap, onszelf. Waar zijn
we blind voor, wat zijn onze blinde vlekken? We dagen u uit om in pen
of toetsenbord te klimmen en bij dit thema een persoonlijk stuk te
schrijven. Lees meer >>

nieuws
Doopsgezind NL mei 2016
De lange adem... Over dreiging
en angst, terrorisme en geweld,
oorlog en vrede. Met
terrorismedeskundige en
historicus Jacco Pekelder, vijf jaar
geweldloos communiceren in
Almere en een artikel over de
gespannen situatie in Colombia,
waar onlangs een studiereis van
het doopsgezind seminarium
heenging. En nog veel meer, in
het meinummer van Doopsgezind
NL. Lees meer >>

Zendingsworkshop
'Pastoraal aan de slag!'
'Pastoraal aan de slag!', dat was
het thema van de jaarlijkse
Zendingsworkshop van zaterdag
9 april jl. Een actueel thema,
want in deze tijd waarin veel
gemeenten kleiner en ouder
worden, vindt pastoraat meer en
meer plaats tussen
gemeenteleden onderling. Een
impressie: Lees meer >>

De kunst van beginnen en

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

9 mei 15:00 uur
Midweek voor senioren
op Fredeshiem
Deze midweek staat in het
teken van tijd om te werken
en tijd om te rusten. Het
initiatief ligt bij de Ring
Dantumawoude. Deelnemers
út hiel Fryslân en daarbuiten
zijn van harte welkom. Lees
meer >>
9 mei 20:00 uur
Kapellezing over
medemenselijkheid en
medeschepselijkheid
Hans Bouma komt spreken
over medemenselijkheid en
de grenzen daarvan. Het is
tijd om ook nietsoortgenoten te betrekken
bij de weg van respect en
mededogen. Lees meer >>
10 mei 13:30 uur
Open College: Yaser
Ellethy
Op dinsdag 10 mei verzorgt
dr. Yasser Elethy een Open
College onder de titel:
Islam, Otherness and Just
Peace. De Open Colleges
vinden plaats aan de VU in
Amsterdam en zijn gratis
toegankelijk voor alle
geïnteresseerden. Lees meer
>>
12 mei 20:00 uur
Djembe-workshop in
Dordrecht
Voor wie vorige keer
genoten heeft van de
Djembe-workshop of graag
mee had willen doen komt
er een nieuwe kans op 12
mei. Lees meer >>

ophouden
´In drukke tijden voel ik me het
beste als het lukt om de dag stil
te beginnen, bijvoorbeeld door
even te schrijven, iets te lezen of
te mediteren. Het legt de basis
onder mijn dag en het maakt een
ander tempo, een ander ritme'.
Coach en schrijfbegeleider Sarine
Zijderveld verwoordt de kracht
van rust en ritme. Het lukt haar
zeker niet altijd, maar ze weet
wel dat ze het zoeken naar een
heilzaam ritme onderdeel wil
maken van haar leven. En dat ze
in die zoektocht graag met
anderen optrekt. Lees meer >>

Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #51
De 51e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk
is verschenen. Lees meer >>

Lenie Woelinga-Rodbard
Koninklijk onderscheiden
Lenie Woelinga-Rodbard (1919)
heeft op 26 april van
burgemeester Oudshoorn
(gemeente Uithoorn) een
Koninklijke onderscheiding in de
Orde van Oranje-Nassau
ontvangen. De 97-jarige
mevrouw Woelinga is dit jaar de
oudst gedecoreerde persoon in
Nederland. Ze ontving haar
onderscheiding vanwege haar
inzet voor de bevordering van
vrede en gerechtigheid, derde
wereldactiviteiten en mondiaal
denken. Lees meer >>

Echtpaar Lavooij koninklijk
onderscheiden
Bij de jaarlijkse lintjesregen zijn
Joop en Betty Lavooij beiden
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau, onder meer
vanwege hun grote inzet binnen
de doopsgezinde
geloofsgemeenschap.
Burgemeester Rob Meerhof van
Oostzaan reikte de koninklijke
onderscheidingen uit aan het
echtpaar. Lees meer >>

De vreemde vrijheid
11 mei 15:00 uur
Op zoek naar nieuwe
betekenissen van vrijzinnigheid
en humanisme in de 21ste eeuw.
Dat is het vertrekpunt van
Laurens ten Kate bij zijn
inaugurele rede, die hij op
woensdag 11 mei uitspreekt
vanwege zijn benoeming als
bijzonder hoogleraar Vrijzinnige
religiositeit en humanisme aan de
Universiteit van Humanistiek te
Utrecht. Albert Camus ontmoet
Herman Finkers... Lees meer >>

Eerste doopsgezinde webmasterdag

mei. Lees meer >>
13 mei 20:00 uur
Concert Hesston Choir:
'Then Sings My Soul'
Concert door het Hesston
College International Chorale
uit Hesston, Kansas,
Amerika. Het programma
omvat onder meer
volksliedjes, gezangen,
spirituals en werken van
Hassler, Bach, Mendelssohn
en vele anderen. Lees meer
>>
14 mei 20:00 uur
Amerikaans koor treedt
op in Joure
Concert door het Hesston
College Chorale. Het concert
maakt deel uit van een drie
weken durende tournee door
vier landen van Europa. Lees
meer >>
17 mei 20:00 uur
Zin-Inn lezing: 'Sermoen
van Jeroen' door Jeroen
van Merwijk
Jeroen van Merwijk is een
Nederlandse cabaretier,
kunstschilder en tekstliedschrijver. Onder de titel
'Sermoen van Jeroen' houdt
Van Merwijk op zijn geheel
eigen wijze een
hartversterkende preek.
Lees meer >>
21 mei 10:30 uur
Excursiedag
Doopsgezinde
Organistenkring
De Doopsgezinde
Organistenkring organiseert
op 21 mei a.s. een excursie
naar drie kerken met
bijzondere orgels, in
Vollenhove en in Steenwijk.
Opgave uiterlijk 10 mei;
eigen lunchpakket
meenemen. Lees meer >>
21 mei 14:00 uur
Orgelconcert in Almelo
Bespeling van het HeilmannCourtain-orgel in de
doopsgezinde kerk in
Almelo. Lees meer >>
23 mei 20:00 uur
Muziekvoorstelling ZinInn: 'Preek van de Leek'
door Jan Terlouw
Preek van de Leek door Jan
Terlouw: een interessant,
verdiepend en vooral
eigenzinnig verhaal. Met
muzikale ondersteuning door
het Orion Ensemble. Lees
meer >>
24 mei 20:00 uur
Boeddhist Bart
Upekshadaka in
Aardenburg
De dharma, de visie van de
Boeddha, roept ons op om
met helderheid en vanuit

4 juni 09:30 uur
De ADS en Ligare Weboplossingen organiseren de eerste doopsgezinde
webmasterdag in Berlikum. Doel is op een informele en interactieve
manier de webmasters te informeren over wat we met ons allen de
afgelopen anderhalf jaar bereikt hebben en wat de plannen voor de
toekomst zijn. Lees meer >>

Ds. Pieter Post naar VDG Heerenveen en Tjalleberd
1 augustus 23:59 uur
De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd is
verheugd u te mogen meedelen dat de ledenvergadering een nieuwe
predikant heeft beroepen. Per 1 augustus 2016 zal ds. Pieter Post onze
voorganger zijn. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking. Lees meer
>>

Nieuwe leden
Op 15 mei, Pinksterzondag, zal Mariëtte Van den Abbeele Van Belle op
haar belijdenis toetreden tot de Doopsgezinde Gemeente Almere. De
dienst vindt plaats in Kerkcentrum Goede Rede aan de Kerkgracht 60 in
Almere-Haven. Aanvang dienst 10:30 uur.

met helderheid en vanuit
liefdevolheid naar dit leven
te kijken, zoals het werkelijk
is. Het moedigt ons aan te
ontdekken wat
verantwoordelijkheid
werkelijk betekent en die
ook te nemen. Een lezing in
de reeks 'Het leven nu' van
Golfslag. Lees meer >>
26 mei 20:00 uur
Jolan Gaaikema in
Dordrecht
Dopers café waarin Jolan
Gaaikema komt vertellen
over de het reilen en zeilen
van de Stichting Veelkleurige
Kansen Suriname. Lees
meer >>
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Aanmelden | Afmelden |

Copyright © 2016

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

1

