
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
8 november 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 21 november, kopij kunt u uiterlijk 17
november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Een hoopvol weekend 
In de vroege ochtend van 29
oktober komen er 65 kinderen
met hun rolkoffers en
slaapzakken aan bij Dopersduin.
Zij komen voor de Kinder- en
Tienerconferentie Ik zie Ik zie.
Een verslag van een weekend
met plasticsoep, (nieuwe)
vrienden, zoete taarten van Abel,
Nationale Opruimdag en nog veel
meer... Lees meer >>
 

nieuws
Doopsgezind NL november
2016 
Een troostrijk interview met,
jawel, Menno Simons.
Religiewetenschapper Brenda
Matthijssen over troost bij rouw
en dood. Gelukkig de treurenden,
over troost in de bijbel. En koffie.
Véél koffie. Oftewel, er is een
nieuwe editie van Doopsgezind NL
verschenen. Lees meer >>
 

Oma weet van God 
Daar zat hij op zondag in de
kerk: de kleine Rem (4). Met zijn
hand probeerde hij een lichtstraal
te vangen. En toen het woord
God  viel, riep hij opgetogen: Oma
weet van God! . Hoe is het om als
oma van God te weten, maar dat
niet overgedragen te hebben op
je kinderen? En welke ruimte
krijg je dan om daarover wel iets
aan je kleinkinderen te vertellen?
Een gesprek met Nienke, moeder
van Rem en Raffa (8) en haar
schoonmoeder Fenny. Lees meer
>>

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

agenda
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 >>

8 november 20:00 uur
Kader Abdolah in
Amersfoort 
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 >>

9 november 19:30 uur
Hofstraatlezing met
Fernando Enns in De
Lytse Streek 
Fernando Enns, hoogleraar
vredestheologie, vertelt over
de wereldwijde pelgrimage
van gerechtigheid en vrede
die in 2013 door vele kerken
is begonnen. Zijn uitleg
wordt concreet gemaakt
door Andres Pacheco,
die vertelt over zijn ervaring
met verzoeningsprocessen in
Colombia. Lees meer >>

12 november 09:30 uur
Najaarsvergadering FDS 
De najaarsvergadering van
de FDS wordt gehouden op
zaterdag 12 november in
Leeuwarden. Lees meer >>
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Terugblik Menno Simons-
lezing 
In de zoektocht naar identiteit
zouden kerken/christenen de
verbinding naar de ander centraal
moeten stellen. Dat was een
belangrijk thema in de Menno
Simons-lezing van Erik Borgman
op 5 november. Ruim 100
bezoekers waren naar de
doopsgezinde kerk in Leeuwarden
gekomen voor de lezing, die in
zijn geheel is terug te kijken op
YouTube: klik hier.

500 jaar Protestantisme:
jubileumjaar vol activiteiten
Op maandag 31 oktober is de
Protestantse Kerk in Nederland
het jubileumjaar 500 jaar
Protestantisme begonnen met
een feestelijke bijeenkomst in de
Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam. Tijdens het
jubileumjaar kan de Nationale
Protestantentest gedaan worden:
hoe protestants bent u? Lees
meer >>
 

Lezing Laurens ten Kate over vrijzinnigheid en de ouder
wordende mens 
Op 7 oktober jl. sprak prof. dr. Laurens ten Kate over vrijzinnigheid en
de ouder wordende mens, op een minisymposium van de Stichting
Seniorenhuisvesting Zuid-Veluwe. Voor een volledig verslag Lees meer
>>
 

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 >>
 

Oosprongweekend Dopersduin 
11 november 20:00 uur
Opnieuw keert de gemeenschap rond Dopersduin terug naar de
Oorsprong, met een weekend vol gesprek, ontmoeting, bezinning en
vieren. De Oorsprongweekenden op Dopersduin zijn ontstaan vanuit de
behoefte om ons vrijmoedig te verdiepen in de Grote Woorden van het
christendom. Lees meer >>
 

Jaarlijkse bazar DG
Aalsmeer 
12 november 10:30 uur
De jaarlijkse bazar in Aalsmeer is
dit jaar op 12 november. Alle
hulp is welkom! Er zijn zeven

14 november 20:00 uur
Kapellezing Geert
Kimpen: 'Het mysterie
van de liefde' 
Geert Kimpen spreekt over
het thema: 'Het mysterie
van de liefde. Durven we
nog wel in de liefde te
geloven?' Schrijver Kimpen
vraagt het zich af, maar zijn
antwoord is overduidelijk.
Lees meer >>

17 november 20:00 uur
Drie avonden bijbellezen
o.l.v. Pieter Post 
Hoe lezen jij en ik de
bijbel? Waar gaat de bijbel
over? Over dit eeuwenoude
boek raak je niet
uitgesproken. Drie
bijeenkomsten in
Heerenveen o.l.v. Pieter
Post, op 17 november, 8
december en 19 januari
2017. Lees meer >>

17 november 20:00 uur
DoReCafé over
christendom in Romeinse
ogen 

In het Dopers-Remonstrants
Café spreekt dr. Jan Willem
Drijvers, hoofddocent Oude
Geschiedenis aan de
RijksUniversiteit Groningen,
over het thema: Het
christendom in Romeinse
ogen. Lees meer >>

17 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
>>

19 november 10:00 uur
Cursus over onbekende
bijbelboeken afl. 2 
'Blinde vlekken, zo luidt het
doopsgezinde jaarthema
voor het seizoen 2016-2017.
Ook in de bijbel zijn blinde
vlekken: moeilijke teksten,
passages waar overheen
gelezen wordt, zelfs hele
bijbelboeken waaruit in de
kerk zelden of nooit gelezen
wordt. Tweede van drie
bijeenkomsten in Nijmegen
o.l.v. Peter Nissen. Lees
meer >>

19 november 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo 
Bespeling van het Heilmann-
Courtain orgel door Sietze
de Vries en Jubileum-Ooz uit
Groningen. Lees meer >>
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goede doelen geselecteerd. Lees
meer >>
 

Compassie netwerkbijeenkomst in Apeldoorn 
12 november 15:00 uur
Het Handvest voor Compassie NL organiseert weer een nieuwe
netwerkbijeenkomst, ditmaal in Stad van Compassie Apeldoorn. De
netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die actief is op het
gebied van compassie en empathie.  Lees meer >>
 

Broederschapsvergadering 
19 november 10:30 uur
Op zaterdag 19 november vindt in Amsterdam de najaars-
broederschapsvergadering plaats. Op deze vergadering komen
afgevaardigden van de doopsgezinde gemeenten in Nederland bij elkaar
om van gedachten te wisselen en besluiten te nemen over
overkoepelende (beleids-)zaken in de doopsgezinde
geloofsgemeenschap. Lees meer >>
 

Regioweekend Noord-
Holland 
19 november 17:00 uur
Onderga je 7 zonden... op
Regioweekend! Regioweekend
verbreedt je blik; we gaan
serieuze gesprekken niet uit de
weg èn we doen veel leuke
spellen. Kijk om je heen en kom
naar Regioweekend! Lees meer
>>
 

Nieuw in Bolsward: Zin in Zondag 
27 november 14:30 uur
Bijeenkomst Zin in Zondag op de eerste zondag van Advent. Het gaat
om verhalen over Kerst en een enkele over Sinterklaas, met video en
live vertellingen. Toegang gratis. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
Op zondag 13 november (14:30 uur) doet Annet Kuijpers belijdenis in de
Doopsgezinde kerk in Bolsward (Skilwyk 29).

Groningen. Lees meer >>

20 november 14:30 uur
Lezing over Jan Mankes
in De Knipe 
Han Steenbruggen, de
directeur van het
Belvédèremuseum in
Oranjewoud, vertelt over het
werk van de beroemde
kunstschilder Jan Mankes en
neemt werk van hem mee.
Lees meer >>

20 november 15:00 uur
Concert Nederlands
Kodály Koor in
Wormerveer 
Het Nederlands Kodály Koor
is in 1967 opgericht ter ere
van de in dat jaar overleden
componist Zoltán Kodály.
Het vrouwenkoor staat
onder leiding van Takashi
Mizumoto. Op het
programma staan werken
van Kodály en Fauré. Lees
meer >>

22 november 20:00 uur
Lezing door humaniste
Dineke Krutwagen-
Markwat 
Golfslag-lezing in
Aardenburg in het kader van
de themareeks 'Het leven
nu', over levenskunst.
Ditmaal met
humaniste Dineke
Krutwagen-Markwat. Lees
meer >>

23 november 20:00 uur
Lezing over Levensvragen
in Roden 
De Amsterdamse theologe
Claartje Kruijff houdt een
lezing in de DG Roden in de
serie Waar staan we voor in
het dagelijks leven. Zij put
daarbij uit haar ervaringen
in de wereld van het grote
geld: Londen City. Lees
meer >>
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