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18 januari 2017 

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 30 januari, kopij kunt u uiterlijk 26 januari
mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Plezier in preken 
Ik had mee willen doen aan de
cursus voor jonge lekenprekers,
maar daar was ik te oud voor.
Dus was ik erg blij met deze
mogelijkheid , zegt een van de
deelnemers aan de
Lekenprekerscursus in
Rotterdam. Die werd
georganiseerd door de GDB en de
Doopsgezinde Zending voor de
Ring Zuidwest Nederland. Lees
meer >>
 

nieuws
Opheffing DG Koudum 
Er is van alles aan gedaan om de
doopsgezinde gemeente in
Koudum weer in een modus van
groei en bloei te brengen,
waardoor er ook weer financiële
basis was voor een pastor en het
in stand houden van de
gemeente. Maar na zon zeven
jaar met heel veel motivatie,
inzet en vernieuwingen werd
duidelijk dat er geen kans was op
verbetering. De veroudering zette
door en er kwamen geen nieuwe
leden, terwijl de gemeente door
overlijden van leden en
belangstellenden wel kleiner
werd. Het tij bleek niet te keren.
De leden hebben daarom
besloten de gemeente per 1
januari op te heffen. Lees meer
>>
 

Blinde Vlekken 
10 januari 12:00 uur
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de
kleur is, dat is het thema van de

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

agenda
19 januari 20:00 uur
Robert Jan Koopman:
Dilemmas van een rechter
Raadsheer en lid van de DG
Aalsmeer Robert Jan
Koopman vertelt over
dilemma's waar een rechter
mee te maken krijgt.  Lees
meer >>

19 januari 20:00 uur
Hoe lezen jij en ik de
bijbel? 
Waar gaat de bijbel over?
Over dit eeuwenoude boek
raak je niet uitgesproken.
Bijeenkomst in Heerenveen
o.l.v. Pieter Post voor
beginners en gevorderden,
gelovig of niet. Lees meer
>>

20 januari 20:15 uur
Film A Thousand Times
Good Night 
Het cultureel programma 't
Lam Ontmoet van de DG
Blokzijl presenteert de film A
Thousand Times Good Night,
met in de hoofdrol Juliette
Binoche. De film gaat over
een oorlogsfotografe die niet
kan en wil kiezen tussen
haar passie voor het
gevaarlijke werk en de liefde
voor haar gezin. Lees meer
>>

22 januari 10:30 uur
Wereldbroederschapsdag
in Sneek 
Ditmaal wordt
Wereldbroederschapsdag
gevierd met het thema 'My
Cry is Heard': 'mijn roepen
is gehoord'. Lees meer >>
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vrouwenretraite die van 24 tot en
met 26 maart plaatsvindt in
Buitengoed Fredeshiem onder
leiding van: ds. Iris Hasselbach-
Jongsma, ds. Margreet Eberwijn-
Verveld en Marbo Hieminga.  Ze
gaan hiermee in op het
doopsgezinde jaarthema: Blinde
Vlekken. Iris Hasselbach 
Jongsma vertelt wat daarmee
bedoeld kan worden? En wat
gebeurt er als je die gaat zien?
Lees meer >>
 

Herhaalde oproep: Wie durft er mee te doen? 
15 maart 23:59 uur
De Menno Simons Stichting zoekt doopsgezinden die buiten de
gebaande paden mee willen denken over een moderne vormgeving van
de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Voor echt vernieuwende plannen
is subsidie beschikbaar. Aanvragen insturen vóór 15 maart. Lees meer
>>
 

Raad van Kerken: verkiezingsdebat 
14 februari 19:30 uur
Met het oog op de landelijke verkiezingen van 15 maart organiseert de
Beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken op 14
februari een verkiezingsdebat in Den Haag. Lees meer >>
 

Stel je voor... 
Interactie, daar houdt Martijn
Veenstra van. Op zijn werk baalt
ie af en toe van de basale dingen
waar het fout kan gaan: beter
kunnen communiceren,
verwachtingen die niet worden
uitgesproken, slechte
samenwerking. Maar met een
creatieve bril op vindt hij zijn weg
binnen de overheid, probeert hij
een waardevolle rol te bekleden
en met een ontwerpperspectief
niet achter de waan van de dag
aan te rennen. Dat Martijn een
communicatieve creatieveling is,
zien we ook terug in zijn rol
binnen het jongerenwerk. Lees
meer >>
 

Maaltijden als vindplaats
van theologie 
19 januari 20:00 uur
Theologie Iris Speckmann vertelt
over haar promotieonderzoek aan
het doopsgezind seminarium/VU
waarin zij een vergelijking maakt
tussen het doopsgezinde
Avondmaalsritueel en de meer
hedendaagse vormen van samen
eten in Nederland. Lees meer >>
 

Lezing Froukje Pitstra over
Anne Mankes-Zernike 
24 januari 20:00 uur
In deze lezing wil Froukje Pitstra
de theologe Anne Zernike
introduceren en haar links-
vrijzinnig gedachtegoed voor het
voetlicht brengen. Daarbij komen
eigen teksten van Zernike aan
bod. Met afbeeldingen uit het
familiearchief. Lees meer >>

22 januari 10:30 uur
Doopsgezinde Ringdag
Zuidwest Nederland te
Goes 
Op zondag 22 januari 2017
worden alle leden van de
doopsgezinde gemeenten
van de Ring Zuidwest
Nederland uitgenodigd door
de Doopsgezinde Gemeente
Goes voor de jaarlijkse
Broederschapsdag/Ringdag.
Inschrijven vóór 10 januari.
Lees meer >>

24 januari 19:30 uur
Een gedicht brengt licht! 
Jaarlijkse poëzieavond in
Apeldoorn georganiseerd
door de Regentessekerk, de
doopsgezinde gemeente en
de oecumenische
basisgemeente. Met een
bijdrage van de nieuwe
stadsdichter Aad van der
Waal. Lees meer >>

25 januari 20:00 uur
Claartje Kruijff over
'Leegte achter de dingen' 
Tijdens de
Foreestenhuisavond in Hoorn
komt Claartje Kruijff
vertellen over haar boek
Leegte achter de
dingen. Het boek gaat over
haar zoektocht naar geluk
en betekenis en vooral naar
een handleiding om te leven.
Lees meer >>

27 januari 18:00 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Elspeet: verzoening 
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 >>

29 januari 15:30 uur
Concert door leden van
de VDG Heerenveen en
Tjalleberd 
Leden van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente
Heerenveen en Tjalleberd
verzorgen een concert. Op
het programma onder meer
werken van Bach, Schubert
en Debussy. Lees meer >>

5 februari 14:30 uur
Life of Pi in Deventer 
De filmclub van het
Penninckshuis
presenteert Life of Pi,
gebaseerd op de
gelijknamige bestseller van
Yan Martel. De film vertelt
het verhaal van de
onwaarschijnlijke
overlevingstocht van
de zestienjarige Pi op zee.
Lees meer >>
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