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20 december 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 in de week van 2 januari, kopij kunt u
uiterlijk 29 december mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Vierde cursus jonge
lekenprekers 
Zeven cursisten nemen deel aan
al weer de 4e editie van de
cursus voor jonge lekenprekers.
Ze hebben het lef om zich te
verdiepen in wat liturgie is en ze
trainen - in die zee van ruimte
van de Amsterdamse Singelkerk -
hun stem en houding voor de
microfoon. Het eerste weekend
zit er op, in januari volgt een
tweede en later nog een dag
waarop de jongeren allemaal hun
preek laten horen. Lees meer >>
 

nieuws
Wereldbroederschapszondag
2017: 22 januari 
De Mennonite World Conference
roept gewoontegetrouw de
doopsgezinde gemeenten
wereldwijd op om
Wereldbroederschapszondag te
vieren. Ditmaal valt die op 22
januari 2017. Het (deels) in het
Nederlands vertaalde materiaal is
nu online beschikbaar. Lees meer
>>
 

Mennonites in Amerika
vangen immigranten op 
De doopsgezinde kerk in San
Antonio, Texas, VS, vangt
momenteel honderden vrouwen
en kinderen uit Centraal Amerika
op die onverwacht werden
vrijgelaten uit twee
detentiecentra voor
immigrantenfamilies.  Lees meer
>>
 

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

agenda
27 december 14:00 uur
Sint Thomaswandeling 
De Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen en
Tjalleberd organiseert dit
seizoen een reeks
wandelingen. Ditmaal van
Oudehorne naar
Nieuwehorne. Lees meer >>

30 december 17:00 uur
Quilttentoonstelling
Roden 
In de maand december is in
de doopsgezinde kerk in
Roden de
quilttentoonstelling De
verbindende Kracht van
Quilts te bewonderen. Met
aandacht voor hedendaagse
vluchtelingen en een
workshop quilten. Lees meer
>>

31 december 18:00 uur
PAX organiseert bezoek
vluchtelingen 
Syrische vluchtelingen
bezoeken vanaf 21 maart
2016 scholen, kerken,
verenigingen en andere
groepen. Ze vertellen hun
persoonlijke verhaal en gaan
in gesprek. PAX heeft al zo'n
35 bezoeken gepland en
gaat daarmee door tot het
eind van het jaar. Lees meer
>>

8 januari 14:30 uur
FDS
Nieuwjaarsbijeenkomst 
De FDS
nieuwjaarsbijeenkomst
wordt ditmaal gehouden in
de vermaning van Joure.
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Raad van Kerken over voltooid leven 
De Raad van Kerken heeft een brief geschreven aan de fracties in de
Tweede Kamer. In deze brief uit de Raad haar zorgen over een
wetsvoorstel dat hulp bij zelfdoding onder voorwaarden mogelijk maakt.
Lees meer >>
 

Mennokoor Holland zoekt
versterking 
Komt u ook zingen bij het
Mennokoor Holland? Er worden
nieuwe leden gezocht! De
repetities zijn iedere eerste
zaterdag van de maand,
afwisselend in Friesland en
Holland. Lees meer >>
 

DG Ouddorp zoekt fulltime
predikant 
De Doopsgezinde Gemeente
Ouddorp is op zoek naar een
fulltime predikant die de
gemeente verder kan helpen
groeien. Gezocht wordt een
predikant die in de wekelijkse
erediensten op enthousiaste en
inspirerende wijze preekt over
Gods Woord en die tevens
openstaat voor vernieuwende
vormen. Sollicitaties zijn welkom
t/m 7 januari 2017. Lees meer
>>
 

Samen het nieuwe jaar in
op Fredeshiem 
27 december 15:00 uur
Een gezellige week voor
(alleenstaande) ouderen o.l.v. ds.
Ineke Reinhold, Loes Prakke en
Ineke Verhulst. Met diverse
activiteiten onder het
thema Portretten door de Eeuwen
heen. Lees meer >>
 

De smaak van de stilte 
27 januari 17:00 uur
Wat te doen als je niets meer kan
doen? Voor deze opgave kwam
Bieke VandeKerckhove te staan.
Op haar 19e kreeg ze de
diagnose ALS. Ook als je niet met
zoiets ernstigs als Bieke te maken
krijgt, is haar boek De smaak van
de stilte een inspiratiebron voor
je eigen leven. Tijdens deze
retraite zullen fragmenten uit
haar boek centraal staan. Lees
meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet: verzoening 
27 januari 18:00 uur
Op 27 en 28 januari gaat het in het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet over
verzoening. De laatste bijeenkomst is op 3-4 maart en gaat over troost.
Lees meer >>
 

Polenreis 2017, maandag
17 t/m woensdag 26 juli 
17 juli 23:59 uur
Wellicht voor de laatste keer

Iedereen is van harte
uitgenodigd. Lees meer >>

8 januari 14:30 uur
Film Kumaré in Deventer 
De filmclub van Het
Penninckshuis presenteert
'Kumaré'. Een als goeroe
verklede filmmaker trekt
naar Arizona in de VS en
krijgt een schare
volgelingen.  Lees meer >>

9 januari 14:00 uur
Ontdekkers van het ik in
Apeldoorn 
In deze cursus door ds.
Foeke Knoppers worden
Augustinus (354-430),
Montaigne (1533-1592) en
Rousseau (1712-1778)
gevolgd, die alle drie over
de ontdekking van hun ik 
geschreven hebben.  Lees
meer >>

9 januari 19:30 uur
Leerhuis Deborah in
Dordrecht 
In het nieuwe Leerhuis
Deborah komen de
Hebreeuwse letters aan de
orde, en wat is overgeleverd
uit diverse tradities als
jodendom, chassidisme en
christendom. Het Leerhuis
wordt maandelijks gehouden
en is toegankelijk voor alle
belangstellenden. Lees meer
>>

9 januari 20:00 uur
Het gelijk van het
populisme 
Zin-Inn Zeist-lezing door
dr. Alfred van Wijk: Het
gelijk van het
populisme. Hoeveel
waarheid zit er in de
uitspraak dat de meeste
beleidsmakers geen
realistisch idee hebben van
hoe tachtig procent van de
eigen burgers wonen,
werken en leven? Lees meer
>>

12 januari 20:00 uur
Russisch Neva-ensemble
in Alkmaar 
Het Neva-ensemble is een
Russisch klein koor uit Sint
Petersburg en bestaat uit
twee zangeressen, drie
zangers en een pianiste. Het
ensemble brengt
kerkmuziek, kerstliederen en
Russische volksmuziek. 
Lees meer >>

15 januari 11:15 uur
Veiling voor project van
DG Dordrecht 
Het sanitair project Goejaba
in Suriname van de Stichting
Veelkleurige Kansen wordt
ondersteund met een veiling
plus lunch.  Lees meer >>

24 t/m 26 maart 2017 
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organiseert de Doopsgezinde
Stichting Nederland-Polen een
10-daagse groepsreis naar Polen.
De reisleiding is in de vertrouwde
handen van Albert Bolt en Maria
Keessen. Opgave vóór 1 maart
2017.  Lees meer >>
 

24 t/m 26 maart 2017 
Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet en de kleur is... 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
en de kleur is ..! . Wie kent
het spelletje niet van
verjaars-partijtjes of lange
ritjes in  trein of auto ?
Speuren naar wat een ander
gezien heeft. Al vroeg is ons
geleerd te kijken: links,
rechts, links en dan pas
oversteken! Kijken: daar
begint ons leven mee 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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