
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
4 juli 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. Klik voor een printversie
van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende
Doopsgezind NU verschijnt op 18 juli, kopij kunt u uiterlijk 13 juli mailen
naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Doopsgezind Nederland op de kaart 
Het Mennonitisches Lexikon is een in het Duits geschreven encyclopedie
over de mennonieten/doopsgezinden wereldwijd. Het werk bestaat uit
drie delen en is sinds 2011 online te vinden, maar nog steeds in
ontwikkeling. Een belangrijke bijdrage uit Nederland gaat over de
werkgroep Ho-He. Lees meer >>
 

nieuws
Sponsors Nacht van de
Vluchteling, bedankt! 
Christian Peacemaker Team heeft
de 40 km wandeltocht van
Nijmegen naar Arnhem
uitgelopen! Met een slapeloze
nacht en behoorlijk geestelijke en
lichamelijke inspanning hebben
we de eindstreep gehaald. Ons
team heeft  2.055,50 bij elkaar
gelopen voor de basisbehoeften
van vluchtelingen in de
vluchtelingenkampen. Lees meer
>>
 

Beleving eucharistie en avondmaal 
Hoe beleven christenen in Nederland eucharistie en avondmaal? Om
daar achter te komen hield de Raad van Kerken in Nederland in 2015
een enquête onder de kerken. De uitkomsten en conclusies zijn onlangs
bekendgemaakt op de website van de Raad van Kerken.  Lees meer >>
 

Erfgoed van Menno Simons
in Friesland 
27 augustus 18:00 uur
Het Schuilkerkje in Pingjum en
het Menno Simons monument in
Witmarsum staan weer volop in
de belangstelling. Er komen
regelmatig bezoekers uit binnen-
en buitenland. In juli en augustus
is het Schuilkerkje iedere
zaterdagmiddag open. Het

 contact
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agenda
7 juli 20:00 uur
Lezing oud-conservator
Paleis Het Loo in
Apeldoorn 
Renny van Heuven-van Nes,
oud-conservator van Paleis
Het Loo, houdt een lezing
over haar in de Oude Kerk
te Delft gepresenteerde
boek Nassau en Oranje in
gebrandschilderd glas 1503-
2005. Lees meer >>

9 juli 13:30 uur
Zomertentoonstelling
kerkje Westernijkerk 
Ook dit jaar zal de kerk van
Westernijtsjerk weer open
zijn tijdens Tsjerkepaad en
wordt er weer een
zomertentoonstelling
gehouden. Dit keer zullen er
posters te zien zijn van
middenvoorstellingen. Deze
zijn gemaakt voor
Ionavieringen die worden
gehouden in de kerken van
de doopsgezinde gemeenten
van Hallum en Stiens. Lees
meer >>

12 juli 20:00 uur
Klaas Driebergen over
Bommel in de bijbel in
Deventer 
Marten Toonder
portretteerde in zijn
verhalen over Olivier B.
Bommel en Tom Poes met
een grote knipoog de
Nederlandse samenleving.
Het is daarom niet
verbazend dat hij zich
daarbij ook bezig heeft
gehouden met het geloof,
dat immers als een
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Monument in Witmarsum plus het
bijbehorend Contourenkerkje zijn
vrij te betreden.  Lees meer >>
 

Zomertentoonstelling kerkje Westernijkerk 
10 september 10:00 uur
Ook dit jaar zal de kerk van Westernijtsjerk weer open zijn tijdens
Tsjerkepaad en wordt er weer een zomertentoonstelling gehouden. Dit
keer zullen er posters te zien zijn van middenvoorstellingen. Deze zijn
gemaakt voor Ionavieringen die worden gehouden in de kerken van de
doopsgezinde gemeenten van Hallum en Stiens. Lees meer >>
 

Walk of Peace in Enschede 
18 september 10:00 uur
De Walk of Peace is onderdeel
van de Vredesweek en vindt
plaats op zondag 18 september in
Enschede. Hij wordt
georganiseerd door PAX en de
Raad van Kerken, in
samenwerking met Enschede
voor Vrede. Lees meer >>
 

Menno Simons Stichting: wie durft mee te doen? 
15 oktober 23:59 uur
De Menno Simons Stichting is van oudsher een subsidiegever in het
Noorden van het land. Maar daar beperkt deze oproep zich niet toe: wij
roepen alle doopsgezinden uit Nederland op mee te denken over hoe we
onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven
geven. Lees meer >>
 

dat immers als een
belangrijk bestanddeel van
de Nederlandse volksaard
wordt gezien.  Lees meer
>>

19 juli 19:30 uur
Spiritueel wandelen 
Als een typisch zomerse
activiteit begeleidt
voorgangster Hedi Hegeman
van de DG Haarlemmermeer
het samen lopen van een
korte meditatieve wandeling.
Lees meer >>

20 juli 20:00 uur
Met Gilgamesj op weg:
Geroepen om te leven 
Bert Dicou en Els Middeldorp
verzorgen in het
Foreestenhuis een avond
over Gilgamesj, koning van
de Sumeriërs, heerser in
Mesopotamië. Van het
verhaal over Gilgamesj
bestaan vele varianten.
Uiteindelijk is ca. 1200 voor
onze jaartelling één
standaardverhaal
opgeschreven. Het is een
spannend verhaal, waarin
alle menselijke
eigenschappen aan bod
komen.  Lees meer >>

31 juli 10:00 uur
Iconententoonstelling in
Buitenpost 
Tijdens de feestweek 30 juli
- 3 augustus is in Buitenpost
een bijzondere expositie te
bezichtigen van iconen die
gemaakt zijn door Jetty Bus
uit Assen en Dieke
Riemersma uit Leek. De
officiële opening van de
tentoonstelling is op zondag
31 juli tijdens de dienst
o.l.v. Saapke van der Meer.
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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