Nieuwsbrief Doopsgezind NU
24 oktober 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 7 november, kopij kunt u uiterlijk 2
november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Erik Borgman verzorgt 5e
Menno Simons-lezing
5 november 15:00 uur
Hoogleraar en theoloog Erik
Borgman neemt de vijfde editie
van de Menno Simons-lezing voor
zijn rekening. Onder de titel met
open handen  de reformatie van
de 21e eeuw blikt Borgman
vooruit op de herdenking van 500
jaar reformatie, om van daaruit
een lijn te trekken naar de
huidige tijd. Lees meer >>

nieuws
Weg van de Tora - deel 5
Binnenkort verschijnt deel 5 van
de serie Weg van de Tora. In
deze serie zijn artikelen
gebundeld die drs. Dodo van
Uden gedurende de jaren 1994
tot en met 2011 schreef voor het
toenmalige Algemeen
Doopsgezind Weekblad (nu
Doopsgezind NL). In dit deel (er
zullen vijf delen verschijnen)
worden verschillende
onderwerpen uit de vijf boeken
van Mozes (Genesis tot en met
Deuteronomium) behandeld aan
de hand van klassieke joodse
uitleggingen en commentaren.
Lees meer >>

Vrijuit spreken over God &
de wereld
Erik Borgman verzorgt op 5
november de Menno Simonslezing. Thema: 'Met open
handen', een actueel thema.
Immers, om ons heen zien we
vooral een beweging richting
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24 oktober 20:00 uur
Waarom de wereld
redden saai is
Zin-Inn lezing door Maite
Vermeulen: 'Waarom de
wereld redden saai is, in de
DG Aalsmeer. Vermeulen
werkt bij De Correspondent
en vertelt over de mooie en
minder mooie kanten van
Afrika en over de toekomst
van
ontwikkelingssamenwerking.
Lees meer >>
25 oktober 19:30 uur
Levensbeschouwelijke
Kring in DG Wieringen
Hervatting van
de Levensbeschouwelijke
Kring met geanimeerde
deelnemers met diverse
geestelijke achtergrond,
over de dichtkunst. Lees
meer >>
25 oktober 20:00 uur
Moslim zijn in Amersfoort
Al vele jaren wonen, werken
en geloven moslims in
Amersfoort, samen met vele
andere Amersfoorters. Maar
wat weten zij van elkaar? In
een open gesprek tijdens
Café Zin! leren zij elkaar
beter kennen. Lees meer >>
26 oktober 20:00 uur
Dierenbeschermer Karen
Soeters van PiepVandaag
Karen Soeters, oprichtster
van omroep PIEP! - later
omgedoopt in
internetcommunity
PiepVandaag.nl - komt
spreken in het Foreestenhuis
in Hoorn. Zij volgt zolang ze

handen sluiten en handen in de
afweerstand. Erik Borgman
maakt zich daar zorgen over. Een
vooruitblik op de Menno Simonslezing. Lees meer >>

Hé, waar komt die banaan
vandaan?
Waar komt een banaan vandaan?
En hoe komt die banaan dan
hier? En wat hebben wij daar
mee te maken? Over dat soort
vragen denk je meestal niet na.
Op de tiener- en
kinderconferentie gaan we dat
eens een keertje wél doen.
Samen met Annelies Roon
onderzoek je waar ons eten zoal
vandaan kan komen en waarom
het geen kwaad kan om daar bij
stil te staan. Lees meer >>

Russische Mennonieten
bezoeken Berlikum
Een doopsgezinde Umsiedlergemeente uit het Duitse Fulda
bezocht op 18 oktober jl. met 48
personen de doopsgezinde
gemeente in het Friese
Berltsum. Lees meer >>

Dagboek over Amsterdamse
wederdopers 1534/35
Als deel 7 uit de reeks
bronnenpublicaties en tekstedities
Manuscripta Mennonitica is
verschenen Nieuwe Maren:
Amsterdam 1534-1535. Een
ooggetuigenverslag van de
opkomst en ondergang van de
wederdopers te Amsterdam,
1534-1535. Dagboekauteur is
waarschijnlijk schepen Joost
Sijbrandszoon Buyck, lid van de
toenmalige magistratuur. Lees
meer >>

Lopen op het water: visiestuk broederschap
De ADS organiseert een aantal bijeenkomsten in het land ter bespreking
van het visiestuk Lopen op het water, dat algemeen secretaris Henk
Stenvers tijdens zijn studieverlof heeft geschreven. Lees meer >>

Indonesië: christen- en
moslimjongeren werken
samen aan wederopbouw
Indonesië wordt gekenmerkt door
diversiteit en is kwetsbaar voor
aardbevingen en ander
natuurgeweld. De Mennonite
Diakonal Service helpt bij rampen
en brengt daarbij christen- en
moslimjongeren bijeen. Het
Doopsgezind Wereldcongres
wijdde er een artikel aan. Lees
meer >>

Feestelijke dag voor
seminarium

in Hoorn. Zij volgt zolang ze
zich kan herinneren de
problematiek met betrekking
tot dierenwelzijn en milieu.
Lees meer >>
27 oktober 20:00 uur
Schatgraven in je hart
Lezing door Annemiek
Schrijver in
Leeuwarden: Schatgraven in
je hart. Iedereen voelt zich
weleens eenzaam. Dat is
heel normaal. Een mens is
een sociaal wezen voor wie
aanraking, oogcontact,
erkenning en liefde van
levensbelang zijn. Maar
eenzaamheid kan ook
ontstaan als we van onszelf
vervreemd raken. Lees
meer >>
29 oktober 10:30 uur
Leerhuis Rachel en Lea
naast Jakob in
Amsterdam
Leerhuis op zaterdag 29
oktober en 5
november o.l.v. Afke
Maas: Rachel en
Lea naast Jakob.
Over toekomst in roerige
tijden en in een
ingewikkelde situatie. De
bijbelverhalen gaan primair
over Jakob. Hij werd
aartsvader, maar vond zijn
weg met God niet van de
ene op de andere dag.
Welke rol hebben Rachel en
Lea daarin gehad? Lees
meer >>
29 oktober 11:00 uur
Conferentie voor kinderen
en jongeren
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 niet
zulke 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 >>
30 oktober 15:00 uur
Viool- en orgelconcert in
Wormerveer
Concert op topniveau met
violist Franc Polman en
organist Henk Verhoef. Zij
staan garant voor een zeer
klassieke middag met
muziek van Tomasso
Albinoni, Georg Philipp
Telemann en Joseph
Rheinberger. Lees meer >>
30 oktober 15:00 uur
Concert Piavento Trio en

Op donderdag 13 oktober vond
een viertal proponentsexamens
plaats. Het werd een feestelijke
dag voor studenten, curatoren en
docenten van het Doopsgezind
Seminarium. Flora Visser,
Annegreet van der Wijk, Marjan
Kip en Maaike de Jong
verdedigden hun scripties en
eindverslagen met verve en
slaagden met glans. Marjan Kip
behaalde voor haar scriptie het
judicium cum laude. Lees meer
>>

Generatie-wonen: 'het blijft
zoeken'
'Het blijft zoeken: waar ga ik hun
leven binnen en wanneer trek ik
mij terug?' De familie Leeflang is
met drie generaties bij elkaar
gaan wonen. Oma Jolande vertelt
over het eerste jaar generatiewonen. Lees meer >>

'We lost everything'
Als reactie op de verwoestende
gevolgen die de orkaan Mathew
heeft nagelaten in Haïti, biedt
Mennonite Central Committee
(MCC) noodhulp aan voor de
bewoners van de eilandstaat
(onder meer hulppakketten en
waterzuiveringstabletten).
Doopsgezind WereldWerk stelt
haar rekeningnummer open om
donaties vanuit Nederland te
verzamelen en MCC daarmee te
ondersteunen. 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 >>

Jubileumbundel DG Eenrum
'Onderweg naar 2019'
30 oktober 14:30 uur
De DG Eenrum nadert haar 200jarig bestaan en zal de komende
jaren steeds intensiever met de
DG Groningen gaan
samenwerken. In dat kader is
een jubileumbundel samengesteld
die op 30 oktober na de dienst
zal worden aangeboden. De
bundel is al te bestellen. Lees
meer >>

Leeftocht: Apocalyps in
wereldreligies
4 november 17:00 uur

1

Concert Piavento Trio en
gasten in Den Ilp
Het Piavento Trio geeft een
concert in de Ilper
Vermaning, m.m.v. zangeres
Hetty Spaanderman en haar
begeleider Jan van der
Schaaf. Zij zingen en spelen
al improviserend bekende
evergreens. Lees meer >>
1 november 20:00 uur
De Bergrede als
struikeltekst
Tweede lezing in een serie
van drie over de Bergrede,
aangeboden door Golfslag
en de DG Aardenburg. Met
Hein Stufkens. Lees meer
>>
2 november 19:30 uur
Bijeenkomst visiestuk
Lopen op het water in
Zaandam
Tweede van drie
bijeenkomsten in het land,
georganiseerd door de ADS,
ter bespreking van het
visiestuk Lopen op het
water dat algemeen
secretaris Henk Stenvers
tijdens zijn studieverlof
heeft geschreven. Lees meer
>>
3 november 19:30 uur
Bijeenkomst visiestuk
Lopen op het water in
Leeuwarden
Laatste van drie
bijeenkomsten in het land,
georganiseerd door de ADS,
ter bespreking van het
visiestuk Lopen op het
water dat algemeen
secretaris Henk Stenvers
tijdens zijn studieverlof
heeft geschreven. Lees meer
>>
3 november 20:00 uur
Bijbelleerhuis over Paulus
in de Zaanstreek
De brieven van Paulus, die
een groot en belangrijk deel
van het Nieuwe Testament
vormen, worden meestal als
moeilijk te verstaan of te
begrijpen beschouwd. In dit
leerhuis wordt Paulus, zijn
werk en invloed op het
(jonge) christendom onder
de loep genomen. Lees meer
>>
4 november 13:30 uur
Geweldloos Communiceren
in Dordrecht
De Doopsgezinde Gemeente
Dordrecht biedt opnieuw een
cursus Geweldloos
Communiceren aan, met als
doel op een meer verbindende
manier te communiceren, met
aandacht en natuurlijk
mededogen. De internationale
methode is ontwikkeld door de
Amerikaanse
psycholoog Marshall Rosenberg.
Lees meer >>

De toestand in de wereld roept
vragen op ten aanzien van de
eindtijd en de (weder)komst van
een Verlosser. Tijdens dit
weekend gaan we op zoek naar
frappante overeenkomsten en
verschillen in de voorstellingen
over de eindtijd in het jodendom,
christendom, islam, hindoeïsme
en boeddhisme. Lees meer >>

Lustrum Oergong
6 november 10:00 uur
Het Huis van Bezinning en
Bezieling, Oergong, bestaat in
november vijf jaar. Dit eerste
lustrum van het stiltecentrum in
Leeuwarden wordt gevierd met
een feestelijk programma in de
doopsgezinde vermaning. Lees
meer >>

Kader Abdolah in Amersfoort
8 november 20:00 uur
De bekende schrijver Kader Abdolah komt naar Amersfoort als
gastspreker in de Johanneskerk. Het thema van zijn lezing is: Leven
tussen twee werelden. Hij put daarbij uit zijn laatste twee romans en
zijn vertaling van de Koran. Lees meer >>

Nieuwe leden
Op zondag 13 november (15:00 uur) doet Annet Kuijpers belijdenis in de
Doopsgezinde kerk in Bolsward (Skilwyk 29).

Lees meer >>
4 november 19:30 uur
Muziekavond in
Apeldoorn
Op deze muziekavond kunt
u zelf muziek maken en
luisteren naar elkaar. Aan
bod komen zang,
instrumentale muziek, solo,
duo, of een groepje.
Meedoen? Geef u dan snel
op! Lees meer >>
4 november 20:15 uur
Film en muziekspektakel
over Liszt en Chopin
't Lam Ontmoet in Blokzijl
brengt een avond met
afwisselend film, lezing en
concert over Liszt en
Chopin, door Cees Mobach
en Mark Toxopeus. Lees
meer >>
5 november 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo
Bespeling van het HeilmannCourtain orgel door
leerlingen van de
Muziekschool Rijssen. Lees
meer >>
7 november 20:00 uur
Cursus Winterreise
Schubert in Aalsmeer
Eric Grootel zingt met
deelnemers twee avonden
delen uit Schuberts
Winterreise. Het doel is een
presentatie te geven tijdens
zijn lezing over dit
onderwerp. De cursus is op
7 en 21 november, de lezing
op 28 november. Lees meer
>>
8 november 19:30 uur
Creatief schilderen in de
DG Wieringen
Drie avonden wordt de oude
volkskunst achter glas
schilderen beoefend. Dit jaar
aan de hand van een eigen
ontwerp. Lees meer >>
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