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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 8 mei, kopij kunt u uiterlijk 3 mei mailen
naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Schrijf mee! 
Zo goed als nieuw! Dat is het
jaarthema voor seizoen
2017/2018 van de doopsgezinde
geloofsgemeenschap. Het thema
is het laatste van een drieluik in
het kader van de pelgrimage van
Gerechtigheid en Vrede.We dagen
u uit om in pen of toetsenbord te
klimmen en bij dit thema een
persoonlijke bijdrage te schrijven,
die kan worden gebruikt voor het
themaboekje en/of op de
jaarthema-website. Lees meer
>>
 

nieuws
Tent of Nations via
Doopsgezind WereldWerk 
Doopsgezind WereldWerk
sponsort het zomerkamp van
Tent of Nations, een educatieve
boerderij en vredesproject van de
Palestijnse familie Nassar (zie
Doopsgezind NL nr. 02). Doe
mee!  Lees meer >>
 

Irene van Setten nieuwe coördinator CPT-NL 
Christian Peacemaker TeamsNederland (CPT-NL) heeft per 1 januari
2017 een nieuwe coördinator in de persoon van Irene van Setten. Zij
volgt Maarten van der Werf op. Van Setten is jurist en zal zich vooral
richten op fondsenwerving, netwerken en het formeren van delegaties.
Lees meer >>
 

Spitsuurclub: wat kies jij? 
Stel, het bedrijf waar je werkt
staat op omvallen. Jouw
leidinggevende haalt een grote
opdracht binnen die jij moet
uitvoeren. Je weet zeker dat de
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agenda
25 april 19:30 uur
Lezing over Zaanse
doopsgezinden in WOII 
Piet Visser doet een boekje
open over de opstelling van
Zaanse doopsgezinden in de
Tweede
Wereldoorlog. Anders dan
gereformeerden en
hervormden probeerden
doopsgezinden zich op
landelijk niveau neutraal op
te stellen. Maar plaatselijk
kon het weleens anders
lopen... Lees meer >>

25 april 20:00 uur
Zin-Inn lezing over
plastic soep 
Peter Smith spreekt in
Aalsmeer over de plastic
soep. Hoe kunnen we met
een klein beetje moeite de
wereld mooier maken? Grote
problemen los je niet op
door erover te klagen. Iets
doen, hoe onbeduidend klein
het soms ook lijkt, brengt je
wel dichter bij een oplossing.
  Lees meer >>

28 april 20:15 uur
Café Chantant in Blokzijl 
't Lam Ontmoet: Café
Chantant met Annemiek van
Bussel die chansons zingt
onder begeleiding van
gitarist Erik Raayman. Met
repertoire van Jacques Brel,
Edith Piaf, Hildegard Knef,
Bertolt Brecht én eigen
Nederlandse vertalingen.
Lees meer >>

29 april 10:00 uur
Jaarvergadering Ring
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klant met deze transactie ernstig
benadeeld wordt. Weiger je deze
klant te misleiden? Of stel je het
voortbestaan van het bedrijf en
daarmee je eigen baan
veilig? Wat kies jij? Welke
normen en waarden hanteer je
bij het maken van je beslissing?
Deze en andere dilemmas houden
ons bezig tijdens het
Spitsuurclub-weekend op 10 en
11 juni in Mennorode te Elspeet.
Lees meer >>
 

Campagne Kerkproeverij 
Dit jaar is de oecumenische
campagne Kerkproeverij in
Nederland gelanceerd. De
bedoeling is dat mensen van
buiten de kerk uitgenodigd
worden om een keer mee te gaan
naar een kerkdienst in het
weekend van 9 en 10 september.
Kerkproeverij is gebaseerd op
een initiatief van de Brit Michael
Harvey. Op 21 april is er een
Inspiratiedag in Nijkerk waar hij
zal spreken. Lees meer >>
 

Herdenkingsborden onthuld betreffende verzetsdaden door
doopsgezinden in WOII 
4 mei 10:00 uur
In Zaandam en in Koog aan de Zaan worden buiten twee borden
onthuld ter nagedachtenis aan omgekomen doopsgezinden die verzet
pleegden in 1940-1945.  Lees meer >>
 

Leeftochtcursus: dromen,
misdaad en zonde der
vaderen 
6 mei 14:00 uur
Tijdens deze cursus, gegeven
door Sjef Laenen, zullen de
deelnemers diverse aspecten van
het dagelijks leven belichten
vanuit het denken van de joodse
mystiek, in het bijzonder zoals
dat door Frederik Weinreb is
uitgelegd. De joodse mystiek
blijkt een visie op de zin van het
leven te hebben, die ook de mens
van vandaag nog kan aanspreken
en hem een verrassende, nieuwe
blik kan geven op allerlei kanten
van ons leven. Lees meer >>
 

Lezing Annemiek Schrijver
over leven in aandacht 
9 mei 20:00 uur
Annemiek Schrijver, onder
andere bekend van het
televisieprogramma De
Verwondering  van de KRO/NCRV,
komt naar Amersfoort voor de
boeiende lezing Wat kom jij hier
in godsnaam doen?  Hoe kunnen
mensen zichzelf worden zoals ze
bedoeld zijn? Lees meer >>
 

Conferentie Jouw weg gaan  van Doopsgezind
VrouwenwerkLFDZ 
16 mei 10:00 uur

Jaarvergadering Ring
Zuidwest-Nederland 
De jaarvergadering van de
Ring Zuidwest-Nederland
wordt gehouden in Breda en
heeft als thema 'Lopen op
het water', naar het
beleidsdocument van ADS-
directeur Henk Stenvers.
Lees meer >>

30 april 10:00 uur
Themabijeenkomst 'Hullie
en Zullie' in Krommenie 
De kinderwoorden 'hullie' en
'zullie' gaan vaak gepaard
met bijbehorende
vooroordelen, ook bij
volwassenen. In een speelse
bijeenkomst gaan de
deelnemers met behulp van
muziek en geleide discussie
op zoek naar waar zijzelf
staan. Lees meer >>

30 april 14:30 uur
Zingen om mensen te
raken 
Het plezier om te zingen en
de energie die Patricia Foort
bij een optreden uitstraalt
zijn uiterst aanstekelijk. 'Ik
wil mensen raken met de
muziek die mij raakt', is
haar motto. Patricia zingt in
een breed spectrum: disco,
Motown, soul, pop, easy
listening, jazz en gospel. 
Lees meer >>

2 mei 19:30 uur
Doopsgezinden in WOII,
deel 2 
In het tweede deel van het
tweeluik over doopsgezinden
in de Tweede Wereldoorlog
vertelt Hanneloes Pen over
het leven van Geertje Pel
Groot die een joodse baby
opving en in Ravensbrück
eindigde. Lees meer >>

8 mei 14:00 uur
Studiedag vrijzinnig
bidden in Utrecht 
Kun je als vrijzinnig gelovige
wel bidden? Tot wie of wat
bid je en hoe doe je dat
dan? De Vereniging van
Vrijzinnige Protestanten
(VVP) en het Arminius
Instituut organiseren een
studiemiddag naar
aanleiding van de VVP-
publicatie Tussen vraag en
antwoord  die deze middag
wordt gepresenteerd. Lees
meer >>

11 mei 19:30 uur
Bijzonder Giraffencafé in
Dordrecht 
Bijzonder Giraffencafé met
als thema 'bewegen en
geweldloos communiceren',
o.l.v. Margreet Eberwijn,
theoloog met specialisatie
dans. Tijdens deze
workshop, gericht op vrede
en geweldloos
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Vooraankondiging: De conferentie Jouw weg gaan van het Doopsgezind
VrouwenwerkLFDZ vindt plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 mei in
Mennorode. Op de eerste dag wordt het 65-jarig bestaan van de LFDZ
gevierd. Lees meer >>
 

en geweldloos
communiceren, zullen de
Giraffe en de Jakhals in
beweging komen! Lees meer
>>

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]

  

    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 

 

1

http://www.doopsgezind.nl/index.php?afmelden
http://www.doopsgezind.nl/aanmeldennieuwsbrief.php
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2Fdgdordrecht&ei=lQFRVfzABOr7ygOg8YHIDA&usg=AFQjCNGhD-pdOAWpGX2Ztuh_t5VH9_OSLw&sig2=5uacNV_XDAg0sSO2UJRx9Q
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=24417
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=23110

