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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 20
juni, kopij kunt u uiterlijk 16 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl.
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Doopsgezind NL juni 2016
Het tweede nummer in het kader
van De lange adem...
Oorlogsjournalist Arnold Karskens
geeft een stevige waarschuwing
af: "Er komen hele serieuze en
nare problemen onze kant op."
Verder schrijft Wieteke van der
Molen over 'Kleine Vrede', Kalle
Brüsewitz over 'De kunst van
oorlog en de oorlog in kunst' en
Marijke van Duin over haar
ervaringen op Tel Aviv, waar ze
werd opgepakt en vastgezet.
Lees meer >>

nieuws
Eerste doopsgezinde
webmasterdag in Berlikum
een succes
Ongeveer 15 webmasters keken
naar presentaties van Johan
Tempelaar (ADS), Harrie
Hekkema (Ligare) en Hans ter
Haar-Koster (Ligare). Tussen de
presentaties door was er alle
gelegenheid om elkaar te leren
kennen en ervaringen uit te
wisselen. Lees meer >>

Decennium Renewal 2027 500 jaar doopsgezinden
12 februari 09:30 uur
Van 12-19 februari 2017 komen
doopsgezinden en mennonieten
uit de hele wereld bijeen in
Augsburg, Duitsland voor de
opening van het internationale
decennium Renewal 2027. Op 12
februari wordt gestart met de
publieksconferentie
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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 >>
14 juni 20:00 uur
Arjo Klamer over
economie en ongelijkheid
in Deventer
In 2014 schokte Thomas
Piketty de wereld met zijn
boek Capital in the TwentyFirst Century, dat uiteenzet
hoe het economische
systeem systematisch
grotere ongelijkheid creëert.
Arjo Klamer neemt ons mee
in de gedachtegang die hij
heeft ontwikkeld in zijn
boek: Doing the Right
Thing: A Value Based
Economy. Lees meer >>
18 juni 14:00 uur
Orgelconcert in Almelo
Bespeling van het HeilmannCourtain-orgel door Dick
Sanderman uit Rijssen. Lees
meer >>
19 juni 14:00 uur
Sponsoren gezocht voor
Nacht van de Vluchteling
18-19 juni
Nog nooit waren er zoveel
mensen op de vlucht voor
oorlog en geweld. Hulp is
ontzettend hard
nodig! Daarom loopt een

team van Christian
Peacemaker Teams
Nederland mee in de Nacht
van de Vluchteling, de

Reading the Bible in Anabaptist
Perspectives. Lees meer >>

van de Vluchteling, de
nacht van 18 op 19 juni.
Hiervoor worden
sponsoren gezocht. Lees
meer >>

Project-reis naar Tanzania
Doopsgezind WereldWerk vindt
het belangrijk dat kennis
genomen kan worden van de
voortgang van projecten waar
WereldWerk bij betrokken is. In
oktober 2016 organiseert
WereldWerk samen met haar
partners in Tanzania een
drieweekse reis naar de projecten
die door WereldWerk worden
ondersteund in dit OostAfrikaanse land. Wie op reis gaat,
ontdekt vaak meer dan een land
en een cultuur. Natuurlijk
ontbreken toeristische
hoogtepunten niet op het
reisprogramma. Lees meer >>

De pappas en de mamma's
Pappa en mamma zijn. Dan wil je
dat je kind gelukkig wordt. Veilig
is. Niet bang hoeft te zijn. Vanuit
die gedachte legde het gezin van
Annechien contact met een gezin
uit een asielzoekerscentrum.
Ontmoetingen waarin angsten
werden overwonnen, gelachen
wordt en over werk en ambitie
gepraat mag worden. Waar
kinderen genieten van een dagje
uit met ontspannen ouders. Lees
meer >>

'Ze heeft Down'
Wat vraagt het van een ouder als
je kind een (heel) eigen weg
gaat? Welke zorgen heb je? Waar
zit het verdriet? Waar je trots?
En welke talenten boort je kind in
je aan? Annemieke is moeder
van Fenna (8), Meike (6) en
Hidde (4). Fenna heeft het
syndroom van Down. '...van alle
dingen die een kind kan hebben
leek Down ons bepaald niet de
ergste handicap. Ik ben niet pro
life, maar abortus lijkt me veel
erger.' Lees meer >>

Fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid Limburg
1 juli 23:59 uur
Voor 2016 is er een bedrag van ruim  7.000 beschikbaar. Bij het bureau
van de ADS kunt u tot 1 juli 2015 uw aanvraag voor een gift
indienen. Het gaat om ondersteuning voor kleine, korte projecten. Lees
meer >>

Wijzigingen secretariaat
De gemeente Rottevalle-Witveen heeft een nieuwe secretaris: broeder
Sieb Kiestra. Het nieuwe postadres is: Doopsgezinde gemeente
Rottevalle-Witveen, Haven 16-18, 9221 SR Rottevalle. Het mailadres
van de secretaris is: s.kiestra@gmail.com.
In verband met het verstrijken van zijn termijn, is Menno Flameling
afgetreden als secretaris van de doopsgezinde kerkenraad en van het
bestuur van samenwerkingsverband Geloofsgemeenschap Het
Penninckshuis te Deventer. Informatie en berichtgeving voor deze twee
organisaties kunnen voortaan worden gestuurd aan mevrouw J.W.E.
Rubingh-de Graaf, voorzitter/ secretaris doopsgezinde kerkenraad:

23 juni 10:30 uur
Wat ik geloof
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
>>
24 t/m 25 juni 2016
Dagboek schrijven: Ritme
van de ziel
Wie zijn getijden niet houdt,
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 >>
26 juni 14:30 uur
Ad van de Wege en
Vocaalensemble
Maatwerk
Orgel en stem. Het zijn twee
passies van Zeeuws-Vlaming
Ad van de Wege. Gezwind
schakelt hij over van
orgelspel naar dirigentzanger in een koor.
Orgelklanken afgewisseld
met zang door
Vocaalensemble Maatwerk.
Lees meer >>
2 juli 14:00 uur
'Zien wat het verhaal
vertelt' in Joure
In de zomermaanden doet
de doopsgezinde kerk in
Joure weer mee met
Tsjerkepaad. Tijdens het
Tsjerkepaad is de
tentoonstelling 'Zien wat het
verhaal vertelt' te
bezichtigen. In deze
tentoonstelling worden op
zogenoemde flanelborden

wrubingh@concepts.nl.

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 >>

zogenoemde flanelborden
allerlei verhalen getoond uit
het Nieuwe Testament.
Lees meer >>

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

Copyright © 2016

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

1

