
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
12 september 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 26 september, kopij kunt u uiterlijk 21
september mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Pelgrimage, inspiratie tot
vrede 
16 september 17:00 uur
Onder deze titel organiseert de
Doopsgezinde Gemeente Den
Haag een vredesconferentie van
vrijdag 16 september 17.00 uur
tot zaterdag 17 september ca.
18.00 uur. Met Jacobus de
musical door Kees Posthumus en
Juul Beerda, een voordracht van
prof. dr. Fernando Enns en met
workshops. Lees meer >>
 

nieuws
Bakker Abel op kinder- en
tienerconferentie 
Siemon de Jong, ook wel bekend
als Bakker Abel uit het
televisieprogramma Taarten van
Abel, komt eind oktober naar de
kinder- en tienerconferentie van
Doopsgezind WereldWerk. Hij zal
de deelnemers trainen in het
geven van een goede presentatie
en de afsluitende persconferentie
leiden. Lees meer >>
 

Handleiding Pelgrimage Gerechtigheid en Vrede in het
Nederlands 
Tijdens de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan in
2013 werden de kerken opgeroepen om samen op te trekken via een
wereldwijde Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. De Raad van
Kerken heeft de bijbehorende handleiding nu in het Nederlands vertaald.
Lees meer >>
 

Wonen in Zonshofje, Amsterdam 

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

agenda
12 september 20:00 uur
Kapellezing Claartje
Kruijff 'Leegte achter de
dingen' 
Claartje Kruijff spreekt over
het thema: Leegte achter de
dingen  mijn zoektocht naar
een betekenisvol leven. Dit
is tevens de titel van het
boek dat Claartje Kruijff in
2015 schreef. Lees meer >>

13 september 10:00 uur
Drie keer God in Deventer
- 2: ketters 
God en de ketters. Er zijn
vele ketterse bewegingen
geweest; dwarsgelovers en
vernieuwers, die in hun
denken telkens een ander
accent hebben gelegd op de
relatie tussen God en
mensen. Hoe hebben ze de
vrijzinnigheid beïnvloed? 
Lees meer >>

14 september 13:30 uur
Middag 'Werk en welvaart
van morgen' door Raad
van Kerken 
Op woensdagmiddag 14
september organiseert de
Raad van Kerken in de
Bergkerk te Amersfoort de
publieksmiddag Werk en
welvaart van morgen.
Tijdens de middag wordt de
gelijknamige publicatie
gepresenteerd. De publicatie
gaat in op vragen rond de
betekenis van werk, betaald
en onbetaald.  Lees meer
>>

14 september 19:30 uur
Gemeenteavond over
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Zoek je woonruimte in Amsterdam? Ben jij tussen de 18 en 22 jaar? Wil
jij samen met 30 studenten en jongeren tot en met 27 jaar wonen in
een monumentaal hofje in hartje Amsterdam? Regelmatig komen er
kamers vrij in het Zonshofje in Amsterdam, een woongemeenschap voor
studenten van de doopsgezinde gemeente in Amsterdam.  Lees meer
>>
 

WereldWerk: verder quilten en contactpersoon gezocht 
Doopsgezinden in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Nederland wordt
gevraagd hun quilt-activiteiten voort te zetten. Bovendien wordt in
Nederland een contactpersoon gezocht die contact onderhoudt met de
quiltgroepen hier, zodat op elk moment bekend is hoeveel quilts er
beschikbaar zijn.  Lees meer >>
 

Jongerenspecial |
september 2016 
Internationale verbinding bij
Menno's Global Village, Job
Raedts en Minke Bootsma stellen
zich voor als nieuwe
bestuursleden van de Jongeren
Doopsgezinde Vredesgroep en de
'nieuwe' AKC-voorzitter vertelt
over het ultieme gevoel van
vrijheid. Oftewel: er is een
kakelverse jongerenspecial
verschenen! Lees meer >>
 

Doopsgezind NL september
2016 
Een - nu al - monumentaal
nummer. Doopsgezind NL
knipoogt naar de Open
Monumentendagen in de maand
september. Met onder meer José
Netten over plekken van
verlangen, Christiane Karrer over
bijbelse monumenten en een
interview met Nic Oly, een oude
boom met perspectief... Lees
meer >>
 

Muzikale workshop
kinderconferentie 
Godwin Fiayome geeft een
workshop djembé op de tiener-
en kinderconferentie van
WereldWerk, 29 en 30 oktober in
Schoorl. Godwin stelt zichzelf
voor en blikt alvast vooruit op zijn
muzikale workshop. "Nu woon ik
al weer een aantal jaren in
Nederland, maar ik vind
Nederlands een moeilijke taal,
daarom vind ik het fijn om
muziek te maken." Lees meer >>
 

Kerk en Vrede zoekt
dienstweigeraars 
Kerk en Vrede wil dat het
concrete kiezen voor vrede en
tegen oorlog niet wordt vergeten.
Daarom wil zij in samenwerking
met uitgeverij Narratio een boek
samenstellen met de verhalen
van deze dienstweigeraars en wat
hun besluit om voor vrede te
kiezen betekende. Daarom zoekt
zij dienstweigeraars die hun
verhaal willen delen. Lees meer
>>

Gemeenteavond over
vluchtelingen in Sneek 
Binnenkort zal het AZC in
Sneek worden geopend.
Tijdens de gemeenteavond
wordt informatie gegeven
door mevr. Anna
Riemersma, teamleider van
VluchtelingenWerk Noord-
Nederland. Ook zullen
enkele vluchtelingen hun
verhaal doen.  Lees meer
>>

14 september 20:00 uur
De invloed van sociale
media 
Avond in Deventer over de
invloed van sociale media op
ons leven, met Trees
Schopman. Zorgen sociale
media voor een verkilling
van het contact? Of zijn ze
juist een verrijking? Lees
meer >>

15 september 17:00 uur
Themacafé over
vrijzinnige conferentie in
Apeldoorn 
Deze zomer streken ruim
150 vrijzinnigen van (bijna)
alle continenten en leeftijden
een week lang neer op
Mennorode voor een
internationale
conferentie. Ds. Klaas
Douwes was erbij en zal er
tijdens het Themacafé in
woord en beeld over
vertellen. Lees meer >>

17 september 13:00 uur
Quilts in Drachten 
Tijdens Tsjerkepaad is in de
vermaning te Drachten een
expositie te zien van een 40-
tal quilts, traditioneel en art.
De quilts zijn gemaakt door
twee quiltgroepen die hun
werkruimte hebben in de
vermaning: de doopsgezinde
vrouwen en de Jelly Bee.
Lees meer >>

17 september 13:30 uur
Vredesweek in Drachten,
Rottevalle en
Surhuisterveen 
In de Vredesweek van 17 tot
en met 24 september met
als thema 'Vrede verbindt'
zullen er in de doopsgezinde
gemeenten van Drachten,
Rottevalle en Surhuisterveen
weer verschillende
activiteiten zijn. Lees meer
>>

17 september 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo 
De tweede bespeling in het
nieuwe seizoen van het
Heilmann-Courtain orgel
wordt verzorgd door
Gedymin Grubba uit Gdansk,
Polen. Aanvang 14.00 uur
precies. Lees meer >>

 

http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=17343
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18688
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=17350
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18244
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=17344
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18690
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18472
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18516
http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/doopsgezind-nl/PDF_blad/2016/DG_NL-Sept-2016-Spread-LR.pdf
http://www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/doopsgezind-nl/PDF_blad/2016/DG_NL-Jongeren-2016-Spread-LR.pdf
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18682
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18684


 

Communicatiewerkgroep WereldWerk 
Doopsgezind WereldWerk zoekt versterking voor haar communicatie
werkgroep. Wij zoeken iemand, die o.a. enthousiast wil meewerken om
onze website up to date te maken en te houden. Lees meer >>
 

Deel 42 Doopsgezinde
Bijdragen verschenen 
Het 42ste jaarboek van de
Doopsgezinde Historische Kring -
Doopsgezinde Bijdragen nieuwe
reeks nr 42 (2016) is verschenen.
Het heeft - in tegenstelling tot
vorige jaren - geen speciaal
thema, wel komt het onderwerp
van de najaarsbijeenkomst van
2015: Doopsgezinden en hun
verhouding tot Oranje in
verschillende artikelen aan de
orde. Lees meer >>
 

Conferentie Hollandse buren
in de Vistula-delta 
22 september 10:00 uur
Van 22-23 september aanstaande
vindt er in Polen een conferentie
plaats over Hollanders  buren in
de Vistula. Het hoofddoel van
deze historische bijeenkomst is
om de nalatenschap van
Nederlandse en doopsgezinde
emigranten voor het voetlicht te
brengen onder de plaatselijke
bevolking. Met lezingen door
Pieter Post, Antoinette Hazevoet
en Hajo Hajonides. Lees meer >>
 

Landelijke broederkringendag 
29 oktober 10:00 uur
Traditiegetrouw vindt op de laatste zaterdag in oktober, dit jaar dus 29
oktober, de landelijke broederkringendag plaats. Alle broeders, vrienden
en belangstellenden, al dan niet verenigd in een broederkring zijn deze
dag van harte welkom. Dit jaar zijn we te gast bij de Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente Haarlem, in de Grote Vermaning aan de
Frankestraat 24. Lees meer >>
 

Conferentie voor kinderen
en jongeren 
29 oktober 11:00 uur
Plastic soep, oorlog,
milieuvervuiling  Je hoort er
misschien weleens iets over, ziet
het op het journaal of leest het in
de krant of op internet. Moeilijke
en geen leuke onderwerpen
misschien, en bovendien: wat kun
jij er aan doen? Nou, eigenlijk
best wel veel! Ben je tussen de 8
en de 15 jaar? Kom dan op 29 en
30 oktober naar de kinder- en
tienerconferentie en ontdek hoe
je jouw talenten en
mogelijkheden in kunt zetten!
Lees meer >>
 

18 september 09:30 uur
Vredesweek 'Vrede
verbindt' in Aalsmeer 
Ook in de DG Aalsmeer zijn
er veel activiteiten in de
Vredesweek. Voor elk wat
wils! Gestart wordt met een
oecumenische vredesdienst
in de Karmelkerk. Lees meer
>>

18 september 10:00 uur
'Vrede verbindt' - 50 jaar
Vredesweek in Steenwijk 
In Steenwijk en omgeving
worden ook dit jaar weer
diverse activiteiten
georganiseerd tjidens de
Vredesweek. Lees meer >>

18 september 13:00 uur
Walk of Peace in
Enschede 
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 >>

19 september 20:00 uur
Inspiratiebijeenkomst
Vredesweek 
In Apeldoorn wordt tijdens
de Vredesweek een
inspiratiebijeenkomst
georganiseerd, met als titel
Ontmoetingen over de
grens. Na korte interviews
kunt u in gesprek gaan met
de drie gasten. Zij vertellen
over een actueel probleem:
de oorlog in Syrië. Lees
meer >>

20 september 10:00 uur
Drie keer God in Deventer
- 3: mystiek 
God in de mystiek. We
bekijken teksten van
Theresia van Avila, Johannes
van t Kruis en moderne
mystici. Hoe spreken zij over
God? Lees meer >>

20 september 19:45 uur
Film over Alzheimer: Still
Alice 
De film Still Alice is een
aangrijpend en inspirerend
portret van een
onafhankelijke, sterke vrouw
die worstelt om verbonden
te blijven met de persoon
die ze ooit was. Lees meer
>>

21 september 20:00 uur
Christiane Berkvens-
Stevelinck in Dordrecht 
In het najaar van 2016
verzorgen de doopsgezinde
gemeente en de
remonstrantse gemeente te
Dordrecht samen een aantal
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Menno Simons-lezing 
5 november 15:00 uur
Op zaterdag 5 november vindt de jaarlijkse Menno Simons-lezing plaats.
Lees meer >>
 

Dordrecht samen een aantal
lezingen. Allereerst spreekt
ds. Christiane Berkvens-
Stevelinck over het denken
van de rabbijn Marc Alain
Ouaknin.  Lees meer >>

24 september 13:00 uur
Startweekend tieners 
To see or not to see, that s
the question! Ook zon zin
om na een lange zomer
eindelijke al je vrienden van
Regioweekend en AKC weer
te zien? Kom dan op 24 &
25 september naar
Dopersduin in Schoorl. Hier
starten we het nieuwe
seizoen met een fantastisch
weekend vol leuke spellen
en goede gesprekken. Lees
meer >>
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