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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. Klik voor een printversie
van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende
Doopsgezind NU verschijnt op 15 augustus, kopij kunt u uiterlijk 10
augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Doopsgezind NL juli-
augustus 2016 
Het slotnummer van het drieluik
De lange adem... Krista van
Velzen over nucleaire
ontwapening, Meester Bart over
hoe terreur en dreiging
doorwerken in de klas, Tom
Rijken over mediation als weg
naar vergeving, en nog veel
meer... Lees meer >>
 

nieuws
Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #53 
De 53e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk
is verschenen.  Lees meer >>
 

Gemeentelid in de Adviesraad voor Geestelijke Zaken 
De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de
Broederschapsraad en aan de Broederschapsvergadering. Haar taak is
o.m. het theologisch onderbouwen van het geestelijk beleid. De
Adviesraad bestaat uit gemeenteleden en tenminste vier dienstdoend
predikanten. Op dit moment is er een vacature ontstaan voor een actief
gemeentelid. Lees meer >>
 

Ontmoetingen, daar en
verder 
4 augustus 20:00 uur
Als het gaat over leven in een
(piep)klein huisje, zoals de uit de
VS overgewaaide Tiny House
Movement , hebben weinig
mensen de jarenlange ervaring
die Astrid heeft. Niet in een
stacaravan op een park, maar
met haar levenspartner vanaf
1995 in een Tiny house on
wheels, in de vrije natuur door
Europa, Noord-Afrika, Turkije en
Israël reizend. Op de

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

agenda
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 >>

17 augustus 17:30 uur
Jottem: klezmer in
Deventer 
Jottem brengt een
programma met klezmer vol
muzikale melancholie èn
onbezorgde
levenslust. Klezmer is
muziek die soms vol
droefenis klinkt en
tegelijkertijd vol
levensvreugde.  Lees meer
>>

17 augustus 20:00 uur
Erasmus in woord en
beeld 
In het Vrijzinnig Beraad in
de regio Den Haag werken
doopsgezinden,
remonstranten, vrijzinnig
protestanten, vrijzinnigen
NPB en het Apostolisch
genootschap samen. Onder
de noemer 'luchtige
zomerontmoetingen' ditmaal
een lezing over Erasmus, in
woord en beeld. Met Jannie
Nijwenning en Nelleke Kan.
Lees meer >>
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Zomeravondlezing in Apeldoorn
vertelt ze er over. Lees meer >>
 

Zomercursus over de Belijdenissen van Augustinus 
22 augustus 16:00 uur
Van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 27 augustus wordt in de
Regentessekerk in Apeldoorn in de middaguren (16.00-17.30 uur) een
zomercursus gegeven over de Belijdenissen van Augustinus, één van de
hoogtepunten van de Westerse literatuur. Het boek dat de
wederwaardigheden van Augustinus onrustige hart beschrijft tot het
rust vond in God, heeft een ongekende invloed gehad op de christelijke
spiritualiteit. Lees meer >>
 

Conferentie voor kinderen en jongeren 
29 oktober 11:00 uur
Vooraankondiging! Speciaal voor kinderen en jongeren van 8 t/m 15
jaar: een conferentie georganiseerd door Doopsgezind WereldWerk,
over themas als vrede, duurzaamheid en solidariteit. Grote themas, die
mondiaal spelen en die we tegelijkertijd dagelijks in ons eigen leven
tegenkomen. Op de conferentie komen deze themas op een actieve en
speelse wijze aan bod.   Lees meer >>
 

Lees meer >>

24 augustus 20:00 uur
De spiritualiteit van
Vincent van Gogh 
In het Vrijzinnig Beraad in
de regio Den Haag werken
doopsgezinden,
remonstranten, vrijzinnig
protestanten, vrijzinnigen
NPB en het Apostolisch
genootschap samen. Onder
de noemer 'luchtige
zomerontmoetingen' ditmaal
een lezing over de
spiritualiteit van Vincent van
Gogh, door drs. Katrijne
Bezemer. Lees meer >>

27 augustus 18:00 uur
Erfgoed van Menno
Simons in Friesland 
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
Monument in Witmarsum
plus het bijbehorend
Contourenkerkje zijn vrij te
betreden.  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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