
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
13 februari 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 27 februari, kopij kunt u uiterlijk 23
februari mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Nieuwe cursus Doperse
Theologie 2017/2019 
Komend najaar gaat voor de
zeventiende keer de tweejarige
cursus Doperse Theologie van
start. Al meer dan 500 mensen
hebben meegedaan. Begrijpelijk,
want het is de kans om nu eens
echt uit te zoeken waar je staat
in de bonte wereld van de
doperse traditie. Nieuw dit jaar is
de Krooncursus, voor hen die
basis- en vervolgcursus al een
keer deden. Lees meer >>
 

nieuws
Kijk naar je eige! 
Hartstikke fijn natuurlijk, die
hippe shirtjes voor amper vier
euro en die kekke broeken voor
nog geen twee tientjes. Zeker
wanneer je niet zoveel kleedgeld
hebt. Maar als je er even bij
stilstaat, kun je op je goedkope
sneakers aanvoelen dat er iets
niet klopt. Waar komt jouw
kleding eigenlijk vandaan?
Ontdek het op deze workshop
(voor tieners) op de WereldWerk-
conferentie! Lees meer >>
 

Jongerenspecial | februari
2017 
'Ceremoniemeester' Janneke
Priester volgt de cursus
lekenpreken voor jongeren,
deelnemers van de Kinder- en
Tienerconferentie (oktober vorig
jaar) blikken terug, de laatste
plaatsen bij de AKC of een reis
naar het buitenland in 'the global
village'... Je leest het allemaal in
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agenda
14 februari 19:30 uur
Raad van Kerken:
verkiezingsdebat 
Met het oog op de landelijke
verkiezingen organiseert de
Beraadgroep Samenlevingsvragen
van de Raad van Kerken op 14
februari een verkiezingsdebat in
Den Haag. Er doen politici uit elf
partijen mee. De Duitse televisie
komt met een cameraploeg. Als u
erbij wilt zijn kunt u zich
aanmelden
via rvk@raadvankerken.nl o.v.v.
verkiezingsdebat.  Lees meer >>

16 februari 18:00 uur
Stamppot en gedichten in
Dordrecht 
Ten bate van het sanitair-
project voor Goejaba wordt
een poëtische avond
gehouden met stamppot en
een gedichtenworkshop door
ds. Christien Duhoux-Rueb.
Lees meer >>

19 februari 15:00 uur
Jong duo op
concertpodium in
Wormerveer 
Tim de Vries, viool en
Remon Holsbergen, piano,
brengen een programma vol
klassieke muziek.  Lees
meer >>

21 februari 19:30 uur
Filmavond in de Beemster
De film Publieke werken van
Joram Lürsen is een fraai
historisch drama, naar de
gelijknamige bestseller van
Thomas Rosenboom. Lees
meer >>

22 februari 20:00 uur
Hoofdlijnen christelijk
geloof 
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de nieuwe jongerenspecial! Lees
meer >>
 

Doopsgezind NL februari
2017 
Lopen op het water,
beeldenstorm, een heftiger
klimaat, 500 jaar Reformatie, de
winden Gods en een storm die
een briesje werd... Oftewel een
stormachtig nummer van
Doopsgezind NL! Lees meer >>
 

Achtbaan met
adrenalinekick 
Wie zich opgeeft voor een AKC-
kamp, krijgt mail terug van
Margriet van der Meer. Sinds
oktober vorig jaar verzorgt zij de
administratie van de
kamporganisatie. En dat doet ze
met veel plezier! Lees meer >>
 

Masterclasses Doopsgezinde
Theologie 
Op maandag 6 februari vond in
Utrecht de eerste Masterclass
Doopsgezinde Theologie plaats,
een nieuw initiatief vanuit het
visiting professorship
vrijzinnigheid aan het
Doopsgezind Seminarium. Deze
dag was het thema: Vrijheid is
het goede kiezen. Naar een
spiritualiteit van hoofd, hart en
handen voor doopsgezinden in
Nederland vandaag en morgen. 
Lees meer >>
 

Leeftocht met lapjes 
17 maart 17:00 uur
Voel jij je als een vis in het water
met naald en draad in de
handen? Of juist helemaal niet,
maar wil je er mee leren
omgaan? Dan ben je bij
Jeannette Stenvers en Marjan
Huisman aan het juiste adres.
Onder hun begeleiding kan
iedereen op 17 en 18 maart in
Dopersduin creatief aan de slag
met textiel tijdens Door het oog
van de naald . Lees meer >>
 

People of Faith are never
without Hope! 
In de maanden april en mei
organiseert het Doopsgezind
Seminarium een serie Open
Colleges. De colleges worden
gehouden rondom thematiek
aansluitend bij het conflict in
Israel en Palestina. Lees meer >>
 

Kruisbestuiving tussen
singer-songwriter en
fotograaf in Aardenburg 
19 februari 14:30 uur
In september 2016 nodigde een

geloof 
Waar gaat het christelijk
geloof eigenlijk over? Wat
heeft men in de kerk de
eeuwen door voor wezenlijk
gehouden? Wat is de
betekenis en achtergrond
van allerlei begrippen uit dat
geloof? En wat zegt het ons
nog in deze tijd? Dat alles
komt aan de orde tijdens
een driedelige cursus in
Heerenveen. Dit is de
tweede avond; de laatste is
op 8 maart. Lees meer >>

22 februari 20:00 uur
Theatervoorstelling 'As I
Left My Fathers House' 
Een van de belangrijkste
discussies van tegenwoordig
is die rond vluchtelingen. In
onze ervaring wordt er wel
veel gepraat over en voor
vluchtelingen, maar wordt
hun eigen stem niet genoeg
gehoord. Wij willen als
protestantse en
doopsgezinde gemeente
hiermee bezig zijn en een
verschil maken.  Lees meer
>>

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

3 maart 18:00 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Elspeet: troost 
Op 3 en 4 maart gaat het in
het Vrijzinnig Leerhuis
Elspeet over troost. Het is
de laatste bijeenkomst van
dit seizoen. Lees meer >>

6 maart 20:00 uur
Cursus Sacred Dance in
Aalsmeer 
Samen met Marleen Ritzema
wordt een bijzondere dans
beoefend: Sacred Dance.
Deze kringdans is bijzonder
toegankelijk én verdiepend,
kortom een verrijking voor
de ziel. Data: maandagen 6,
20 en 27 maart, steeds om
20.00 uur. Lees meer >>

6 maart 20:00 uur
Hoe stemmen
vrijzinnigen en waarom?  
Zin-Inn Zeist-lezing door dr.
Meine Henk Klijnsma, hoofd
Bestuurlijke Inrichting en
Democratie bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken.
Lees meer >>

8 maart 20:00 uur
Frans Hals: portretten
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gemeenschappelijke vriend
liedjesmaker Tovlock en fotograaf
Theo Ruyter voor een unieke
samenwerking. Dat smaakte
meteen naar meer. Tovlock en
Theo geven deze middag een
toelichting bij het creatieve
proces van zowel fotograferen als
componeren. En natuurlijk wordt
er muziek gemaakt.  Lees meer
>>
 

Krijg de klere! 
11 maart 12:00 uur
Je eigen kleding ontwerpen.
Ontdekken onder welke
omstandigheden en door welke
mensen je kleding wordt
gemaakt, en wat de impact op
mens en milieu is. Kleding
verstellen of pimpen in het
repaircafé. Een kledingruil XXL.
De voorjaarsconferentie van
Doopsgezind WereldWerk op 11
en en 12 maart staat volledig in
het teken van kleding. Lees meer
>>
 

Frans Hals: portretten
van doopsgezinden 
Frans Hals: de portretten
van een doopsgezinde
horlogemaker en zijn
vrouw. Lezing door prof. dr.
Frans Grijzenhout,
hoogleraar
Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam.
Lees meer >>

10 maart 20:00 uur
Catherine Keller houdt
vrijzinnige lezing 
Catherine Keller geeft de
eerste Vrijzinnige Lezing in
de Geertekerk in Utrecht.
Het is de bedoeling dat De
Vrijzinnige Lezing
tweejaarlijks gehouden
wordt door een
internationaal
vooraanstaande theoloog die
aan de vrijzinnige theologie
een goede impuls kan
geven.  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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