
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
10 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 24 oktober, kopij kunt u uiterlijk 19
oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
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
Voorgenomen benoeming ds. J.H. Röselaers tot algemeen
secretaris Remonstranten 
De Commissie tot de Zaken - het landelijk bestuur - van de
Remonstrantse Broederschap heeft in zijn vergadering van 4 oktober
2016 besloten ds. J.H. (Joost) Röselaers voor te dragen als de nieuwe
algemeen secretaris van de Remonstranten. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL oktober
2016 
Open handen! De Menno Simons-
lezing door Erik Borgman, wijze
handen, zegenende handen, Gods
hand, hart en handen open,
handen reiken... Kortom, een
hele handige editie van
Doopsgezind NL. Lees meer >>
 

Modern leven 
Henk Leegte gaf zijn dochter (11)
een mobiel. Het idee was: ze
krijgt er een op haar twaalfde
verjaardag. Maar toen hij op zijn
oude mobiel een belangrijke
update niet meer kon
downloaden, nam hij een nieuwe

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

agenda
10 oktober 20:00 uur
Kapellezing Laurens ten
Kate: 'Nieuwe
betekenissen van
vrijzinnigheid' 
Laurens ten Kate spreekt
over het thema: 'Nieuwe
betekenissen van
vrijzinnigheid en
humanisme'. Het toverwoord
voor Laurens ten Kate is
'scheppen'. Lees meer >>

11 oktober 20:00 uur
Lezing Nieuwe
Spiritualiteit in de
Zaanstreek 
De Franciscaan Fer van der
Reijken ofm spreekt over
vormen van nieuwe
spiritualiteit, als enneagram,
meditatie, lachyoga, en
autobiografisch schrijven. Is
dat iets voor doopsgezinde
gemeenten? Lees meer >>

11 oktober 20:00 uur
De Bergrede: de
omgekeerde wereld 
In het najaar bieden Golfslag
en de DG Aardenburg drie
lezingen plus gesprek met
Hein Stufkens, met als
uitgangspunt 'De Bergrede
als grondwet voor Geluk'.
Lees meer >>

15 oktober 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo 
Bespeling van het Heilmann-
Courtain orgel door Erik
Nijzink uit Hardenberg. Lees
meer >>

15 oktober 16:00 uur
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en kreeg zij de oude. Bijna een
jaar eerder dan gepland. Lees
meer >>
 

Bijeenkomsten Raad van Kerken 
De landelijke Raad van Kerken organiseert de komende weken een
aantal interessante bijeenkomsten op het gebied van vluchtelingen,
armoede, de situatie in Turkije en de rol van media voor kerken. Voor
informatie en data: Lees meer >>
 

Vredespaal in Hilversum
aangeboden 
Op 21 september, de jaarlijkse
dag van de vrede, werd de
vredespaal in Hilversum
aangeboden aan buurtwerkster
Tukkie Tuk. Het werd een
bijzondere dag! Lees meer >>
 

Bedankbrief Musicians without Borders 
De afgelopen jaren hebben veel doopsgezinden een bijdrage gegeven
aan Musician without Borders. Directeur Laura Hasslers bedankt met
onderstaande brief alle gulle gevers van harte! Lees meer >>
 

Afscheid van de Stichting Menniste Hulp / Minniste Help 
De Stichting Menniste Hulp, opgericht op 17 mei 2001 vanuit het
Overleg Orgaan Maatschappelijke Toerusting in Friesland, wordt
opgeheven. De Stichting heeft veel goed werk verzet. Allen die een
bijdrage hebben gegeven worden hartelijk bedankt. Lees meer >>
 

Hollandse buren 
In Wielka Nieszawka vond op 22-
23 september een internationale
wetenschappelijke bijeenkomst
plaats, gewijd aan Hollanders 
buren in de Wijssel' (Wijssel is de
Nederlandse naam voor rivier de
Wisla). Het Poolse Telewizja
Torún maakte een beeldverslag.
Lees meer >>
 

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland sluit zich aan bij Raad
van Kerken 
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland heeft zich als zeventiende lid
aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken. In totaal zijn ruim zes
miljoen christenen in de Raad vertegenwoordigd. De nieuwe lidkerk
heeft ruim 10.000 leden en wereldwijd circa 9 miljoen.  Lees meer >>
 

Themaboekje Blinde
Vlekken 
Op hoeveel blinde vlekken wil je
gewezen worden?  Zo maar een
willekeurig citaat uit het onlangs
verschenen themaboekje.
Hoewel, willekeurig  de uitgave
staat boordevol met zulke blinde
vlekken, passend bij het
gelijknamige doopsgezinde
jaarthema. Lees meer >>
 

Body percussion 
Body percussion, oftewel je eigen
lichaam gebruiken als
muziekinstrument. Hoe je dat
doet, komt Sherwin Kirindongo

15 oktober 16:00 uur
Dopers concert in
Dordrecht 
Dopers concert ten bate van
het Sanitair project in
Goejaba, georganiseerd door
de Stichting Veelkleurige
Kansen Suriname. Lees
meer >>

16 oktober 15:00 uur
List & bedrog / de
Jakobverhalen in Dokkum
Verhalenverteller Kees
Posthumus en accordeonist
Juul Beerda brengen hun
voorstelling List & bedrog /
de Jakobverhalen. Het
eeuwenoude, kleurrijke
verhaal over aartsvader
Jakob krijgt een nieuw,
verrassend en muzikaal
jasje. Lees meer >>

17 oktober 20:00 uur
Theatervoorstelling God
als Vriend  
De DG Aalsmeer
presenteert in
samenwerking met de Open
Hof Kerk de
theatervoorstelling God als
Vriend , door René van den
Beld. Lees meer >>

18 oktober 19:45 uur
Film 12 Years a Slave in
de Beemster 
De film 12 Years a Slave
won een Oscar voor Beste
Film, de belangrijkste prijs
van de Oscars. Regisseur
McQueen baseerde de film
op de waargebeurde
memoires van Solomon
Northup die twaalf jaar als
slaaf leefde op een plantage
in Louisiana, VS.  Lees meer
>>

19 oktober 20:00 uur
Erasmus en het vrije
woord 
Lezing door prof. dr.
Herman Pleij in het DoRe-
café in Groningen, over
Erasmus. Erasmus geloofde
vurig in de kracht van het
woord, in het argument, in
debatteren en overtuigen.
Maar waren (en zijn!) de
gezagsdragers van Kerk en
Staat daar wel aan toe? Lees
meer >>

20 oktober 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
>>
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uitleggen én voordoen op de
tiener- en kinderconferentie.
Sherwin is professioneel muzikant
en treedt op met onder meer
Ruth Jacott, Giovanca en speelt in
de musical Lion King. Lees meer
>>
 

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 
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 >>
 

Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis? 
13 oktober 20:00 uur
Open Avond met prof. dr. Hans Renner die een referaat zal houden
over: Waarom houden Nederlanders niet van geschiedenis?  Het
verschijnsel vaderlandsliefde en patriotisme is hun vreemd. 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 >>
 

Collecte Doopsgezinde Zending voor Congo 
16 oktober 23:59 uur
Als het werken aan gerechtigheid in Nederland al een must is, hoe
zwaar weegt dat dan niet in een zwakke staat als de Democratische
Republiek Congo. Daar steunt de Zending namens u al decennia een
groep moedige mensen, die samen pal staan voor gerechtigheid. De
opbrengst van de collecte is voor hen bestemd. Lees meer >>

22 oktober 10:00 uur
Spelletjesdag in
Groningen 
Spelletjesdag in Groningen
voor iedereen die graag
spellen speelt. De opbrengst
gaat naar een goed doel.
Lees meer >>

23 oktober 14:30 uur
De natuur van muziek in
Aardenburg 
Filosoof en pianist Bernd
Hirschfeldt en musicoloog en
componist Koos de Muinck
gaan op een interactieve
manier aan de slag met de
muziek en het publiek. Het
thema is de relatie muziek
en natuur. Lees meer >>

23 oktober 15:00 uur
Preek van de Leek in
Surhuisterveen 
Preek van de Leek door Fred
Veenstra, burgemeester van
de Friese gemeente De
Fryske Marren. Lees meer
>>

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. 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 wij van elkaar? In
een open gesprek tijdens
Café Zin! leren wij elkaar
beter kennen. Lees meer >>

27 oktober 19:00 uur
Voorbereiding BV-
vergadering Ring
Zuidwest Nederland 
De voorbereiding van de
najaars-BV door de
gemeenten van de Ring
Zuidwest Nederland vindt dit
keer plaats in Rotterdam. De
vergadering begint om
19.00 uur en duurt tot
21.00 uur. 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 >>

1

http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=19328
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=17341
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=19516
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=19319
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=19321
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=19510
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18242
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=19320
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=17286
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=19326
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18682
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18684
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18686
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18726
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=18860


opbrengst van de collecte is voor hen bestemd. 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 >>
 

28 t/m 29 oktober 2016 
Polair denken 
Polariteit en polair denken
maken deel uit van ons
dagelijkse bestaan. Als mens
staan wij altijd in een relatie
of we dat nu willen of niet,
omdat wij niet bestaan als
een eenling. Vanuit dit
nieuwe begrip, zowel in de
theologie als in de filosofie
willen we met elkaar denken
over de zin van ons
dagelijkse bestaan.

Lees meer >>
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