
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
29 augustus 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 12 september, kopij kunt u uiterlijk 7
september mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
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 >>
 

nieuws
Expositie schilderijen Karin
Cornelisse 
4 september 11:30 uur
Op zondag 4 september wordt in
de Doopsgezinde kerk een
tentoonstelling geopend met werk
van Karin Cornelisse. Zij begon
acht jaar geleden met schilderen
en heeft jaren les gehad van
Jenny Helder. Karin schilderde
aanvankelijk realistisch, maar liet
dat in de loop van de tijd
langzaam los. Toch noemt ze
haar werk nog steeds figuratief.
Haar schilderijen hebben een
romantische ondertoon. Lees
meer >>
 

'Zien wat het verhaal vertelt' in Joure 
10 september 14:00 uur
In de zomermaanden doet de doopsgezinde kerk in Joure weer mee met

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

agenda
3 september 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo 
De eerste bespeling in het
nieuwe seizoen van het
Heilmann-Courtain orgel
wordt verzorgd door Mira
Cieslak uit Weimar/USA.
Aanvang 14.00 uur precies.
Lees meer >>

6 september 10:00 uur
Drie keer God in Deventer
- 1: natuurwetenschap 
God in de
natuurwetenschap. Er is
eeuwenlang spanning
geweest tussen de
natuurwetenschap en de
godsdienst. Pas onlangs gaf
de Rooms-katholieke kerk
toe dat Galilei het bij het
rechte eind had. Lees meer
>>

10 september 10:00 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 >>

10 september 10:00 uur
Tsjerkepaad en Open
Monumentendag in
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Tsjerkepaad. Tijdens het Tsjerkepaad is de tentoonstelling 'Zien wat het
verhaal vertelt' te bezichtigen. In deze tentoonstelling worden op
zogenoemde flanelborden allerlei verhalen getoond uit het Nieuwe
Testament. Lees meer >>
 

Kapellezing Claartje Kruijff
'Leegte achter de dingen' 
12 september 20:00 uur
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 >>
 

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 >>
 

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

Conferentie voor kinderen
en jongeren 
29 oktober 11:00 uur
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 >>
 

Monumentendag in
Surhuisterveen 
In het kader van
Tsjerkepaad 2016 is ook
deze zomer de doopsgezinde
kerk in Surhuisterveen weer
open voor
gasten/bezoekers. Naast de
open kerk is er de expositie
'Letterlappen'. Lees meer
>>

10 september 11:00 uur
Open Monumentendag in
Enkhuizen 
Ook Enkhuizen doet mee
aan Open Monumentendag,
op 10 en 11 september. In
de vermaning is o.m. een
schilderijenexpositie van de
Enkhuizer kunstkring Paulus
Potter te zien, geïnspireerd
op het thema Iconen en
symbolen.  Lees meer >>

10 september 13:30 uur
Tsjerkepaad en Open
Monumentendag in
Rottevalle 
Ook in Rottevalle is de
doopsgezinde kerk tijdens
Tsjerkepaad op zes
zaterdagen open van 13.30
tot 17.00 uur. In de kerk is
onder meer een expositie
over het oude pad de
Mûntsgroppe en omgeving
te bezichtigen. 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 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 >>

 

 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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