
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
23 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 6
juni, kopij kunt u uiterlijk 2 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Oprichting Landelijk
Doopsgezind
Geloofsverband 
In haar vergadering van 12 april
jl. heeft de Broederschapsraad
besloten gedurende een periode
van drie jaar te werken aan de
vormgeving van een landelijk
geloofsverband. Dit verband zal
een platform voor ontmoeting en
een netwerk van onderlinge
contacten kunnen worden voor
diegenen die niet aangesloten zijn
bij een plaatselijke doopsgezinde
gemeente in Nederland. Het
platform en netwerk zullen
voorlopig gaan functioneren
onder de naam Landelijk
Doopsgezind Geloofsverband
(LDGV).  Lees meer >>
 

nieuws
De vreemde vrijheid 
11 mei 15:00 uur
In vergelijking met de jaren
vijftig van de twintigste eeuw is
een groot deel van de
Europeanen vrijer dan ooit, en
glimlachen we om de
bekrompenheid van toen. Maar:
volstaat de vrijheid die het einde
van de ideologieën van toen ons
heeft gebracht? Is er niet
dringend behoefte aan een
andere vrijheid? Deze vragen
stelde prof. dr. Laurens ten Kate
in zijn oratie De vreemde
vrijheid , gehouden op 11 mei
2016. Lees meer >>
 

MCC vraagt donaties i.v.m. aardbevingen Ecuador 
Doopsgezind WereldWerk heeft zich bereid verklaard donaties vanuit

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

agenda
23 mei 20:00 uur
Muziekvoorstelling Zin-
Inn: '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
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 >>

28 mei 13:00 uur
Durf, doe, leef! 
De zon schijnt, je voelt de
wind door je haren, je hoort
de anderen lachen. Je weet
het zeker; zo hoort het
leven te zijn. Je LEEFt! Met
alle jongeren uit heel het
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Nederland te bundelen en over te maken aan MCC. U kunt uw gift
storten op de bankrekening van WereldWerk: NL27 TRIO 078 68 80
333, o.v.v. MCC Ecuador. Lees meer >>
 

DG Zwolle onderzoekt samenwerking met remonstranten 
Tijdens de ledenvergadering van de doopsgezinde gemeente in Zwolle
op 10 mei jl. is bijna unaniem besloten een onderzoekstraject te starten
naar nauwere samenwerking met de remonstranten.  Lees meer >>
 

Menno's Global Village
opgericht 
De afgelopen decennia is de
wereld meer en meer een global
village geworden. Voor korte of
langere tijd reizen,
(vrijwilligers)werk in het
buitenland en het aangaan en
onderhouden van internationale
contacten zijn steeds
vanzelfsprekender, zeker voor
jonge mensen. Om hen de
mogelijkheid te bieden deze
internationale ervaringen binnen
het wereldwijde doopsgezinde
netwerk op te doen, is Mennos
Global Village opgericht. Lees
meer >>
 

Oproep aan de doopsgezinde gemeenten omtrent
herplaatsing vluchtelingen 
Op 22 maart 2016 heeft de Wereldraad van Kerken, samen met de
Conferentie van Europese Kerken (CEK) en de Kerkelijke Commissie
voor Migranten in Europa (KCME), een brief gestuurd aan alle lidkerken,
waaronder de doopsgezinde broederschap in Nederland. In deze brief
worden de kerken opgeroepen bij hun nationale overheden en
parlementen te lobbyen voor het opnemen van meer vluchtelingen in
hun land, en daarbij hun medewerking te verlenen. De
Broederschapsraad steunt deze oproep en brengt deze hierbij onder de
aandacht van de doopsgezinde gemeenten. Lees meer >>
 

Marijke van Duin
vastgehouden in Tel Aviv 
ADS-medewerker Marijke van
Duin (eindredacteur Doopsgezind
NL) is vorige week op de
luchthaven in Tel Aviv urenlang
verhoord, vastgehouden en
teruggestuurd naar Nederland.
Lees meer >>
 

Predikant IJmond (0,5 fte) 
De Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond zoekt een Predikant
(m/v) voor 0,5 fte, bij voorkeur een proponent van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit. De gemeente heeft ongeveer 60 leden en
vrienden. Daarnaast is er een aantal belangstellenden. De leden wonen
in de Noord-Hollandse kuststrook tussen Castricum en Santpoort-Zuid.
Alle diensten worden in Beverwijk gehouden. Lees meer >>
 

Impressies gemeentepresentaties Broederschapvergadering 
Het middagprogramma van de jaarlijkse Broederschapsvergadering was
ingeruimd voor de gemeenten Aalsmeer, Aardenburg, Almere,
Groningen en Wageningen. Zij kregen de mogelijkheid om zich kort te
presenteren met een activiteit of een programma waarvan de
gemeenten de afgelopen tijd energie van hebben gekregen en mee naar
buiten zijn getreden. De aanwezigen konden, gelet op de tijd, slechts
kiezen uit twee presentaties. Ondergetekende koos voor de gemeenten
Aalsmeer en Aardenburg, met resp. een presentatie van Zin-Inn en
Golfslag: inspirerende werknamen voor inspirerende acties en
programmas. Lees meer >>
 

alle jongeren uit heel het
land sluiten we seizoen af.
We hebben het nog één keer
over waar jij voor leeft en
waar jij levendig van wordt.
We zien elkaar nog één
keertje voor we de mooie
zomer in gaan en het even
zonder elkaar moeten doen.
Dit wil jij toch zeker niet
missen? Lees meer >>

4 juni 14:00 uur
Orgelconcert in Almelo 
Bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel door Paul
Rosoman uit Wellington
(NZ). Lees meer >>

5 juni 09:30 uur
Beleef150! - 150 jaar
eenheid Doopsgezind
Aalsmeer 
Beleef150! viert de eenheid
van de Doopsgezinde
Gemeente in Aalsmeer.
Zondag 5 juni is er een heel
programma rond deze
feestelijke gebeurtenis.
Iedereen is van harte
welkom! Lees meer >>

7 juni 19:30 uur
Omgaan met universele
energie 
Twee bijeenkomsten in
Hoofddorp over het omgaan
met universele energie, op 7
en 28 juni Lees meer >>

9 juni 12:00 uur
Doopsgezinde
vredesconferentie in
Canada 
Het Conrad Grebel
University College in Canada
organiseert van 9-12 juni
2016 een grote conferentie
en een festival over vrede
vanuit doopsgezind
perspectief. De conferentie
is bedoeld voor academici,
praktijkgerichte werkers,
artiesten, kerkelijk werkers,
studenten en
vredesactivisten.  Lees meer
>>

10 t/m 11 juni 2016 
Familiekroniek 
De workshop Het schrijven
van een familiekroniek van
onderzoekster/publiciste
Arlette Kouwenhoven,
gehouden afgelopen
september in Fredeshiem, is
bijzonder goed bevallen. Met
een groep van werd
enthousiast gezocht naar de
rode draad in elkaars
familiegeschiedenis, en hoe
deze op een boeiende
manier op papier te zetten.
Lees meer >>

24 t/m 25 juni 2016 
Dagboek schrijven: Ritme
van de ziel 
Wie zijn getijden niet houdt,
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Eerste doopsgezinde webmasterdag 
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 >>
 

Wat ik geloof 
23 juni 10:30 uur
Kort geleden schreef remonstrants theoloog dr. Eginhard Meijering een
pleidooi om te (blijven) geloven. Iets wat je met een klassieke term een
apologie zou kunnen noemen. Het boek heet: Ja, dat geloof ik (en wel
hierom). Geloven in de context van onze seculariserende samenleving is
een ding, maar ook uitdragen waarom je dat zou doen, is nog iets
anders. Dat laatste vormt het uitgangspunt van een symposium dat
wordt georganiseerd door de seminaria van Remonstranten en
Doopsgezinden. Lees meer >>
 

wordt door de tijd
overspoeld. 
In dit programma, Ritme
van de ziel, ervaar je iets
van die heilzame getijden.
We beginnen en eindigen elk
dagdeel met een korte
tekst, een gebed of ritueel.
De werkvorm die we
daarnaast gebruiken is
reflectief schrijven: een
lichte manier om te
ontdekken wat het thema
het ritme van de ziel voor
jou betekent en wat daarin
voor jou belangrijk is. 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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