
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
23 mei 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 6 juni, kopij kunt u uiterlijk 31 mei mailen
naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Doude van Troostwijk
benoemd aan Doopsgezind
Seminarium 
Chris Doude van Troostwijk wordt
de nieuwe visiting professor
Vrijzinnige Theologie van het
Doopsgezind Seminarium. De
filosoof is daarmee de opvolger
van prof. dr. Erik Borgman, die
sinds september 2015 de
wisselleerstoel bekleedt. Prof. dr.
Doude van Troostwijk zal de
komende twee jaar onder de titel
Solidaire onwetendheid trachten
om een filosofische onderbouwing
te geven aan vrijzinnigheid in het
algemeen en vrijzinnig geloven in
het bijzonder. Lees meer >>
 

nieuws
Hoofd, handen en hart 
Op zaterdag 20 mei werd in de
Johanneskerk in Amersfoort de
91e Broederschapsvergadering
gehouden. Op het programma
stonden onder meer de
terugkoppeling vanuit de
regelementscommissie,
verslaglegging over het afgelopen
jaar in de vorm van jaarverslagen
en het goedkeurren van de
jaarrekening. In de middag was
er plek ingeruimd voor een
presentatie van Marjan Kip n.a.v.
het document 'Lopen op het
Water', met aansluitende
praktische werkvormen voor de
aanwezigen. Lees meer >>
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agenda
23 mei 20:00 uur
Nuria Gortzak over het
soefisme 
Soefisme is de religie van
het hart én van geestelijke
vrijheid. Het woord is
afgeleid van het Griekse
sofia, wat wijsheid
betekent. Noor Gortzak
(1952) geeft daarover een
lezing in Aardenburg in het
kader van Golfslag. Zij is
leider van het soeficentrum
in Middelburg, een
onderdeel van Soefi
Beweging Nederland (SBN). 
Lees meer >>

23 mei 20:00 uur
Zin-Inn lezing Muziek uit
de hemel 
Ds. Theo Hop spreekt in
Aalsmeer over 'Muziek uit de
hemel'. Hij laat muziek
horen uit de Russisch-
Orthodoxe Kerk en vertelt
daarover, als groot kenner
en liefhebber. Lees meer >>

24 mei 11:00 uur
Bussen naar acties tegen
NAVO-top in Brussel 
Op woensdag 24 mei en
Hemelvaartsdag 25 mei
vindt in het
spiksplinternieuwe gebouw
van de NAVO in Brussel een
NAVO-top plaats. Daartegen
worden acties
georganiseerd. Oorlog is
geen Oplossing heeft
vervoer geregeld voor zowel
woensdag als donderdag. Op
beide dagen rijdt er vanuit
Amsterdam een bus naar
Brussel en weer terug, via
Utrecht en Brabant.  Lees
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Indonesië 
Wereldwijd doopsgezinde
broeders en zusters zijn, dat is
wat ons bindt : dat is wat onze
Indonesische broederschappen
onlangs tijdens een ontmoeting
uitspraken. Daarbij is die
onderlinge verbondenheid naast
het kleinschalig ondersteunen van
projecten, ook terug te vinden in
het elkaar bemoedigen,
inspireren en nadenken over wat
deze tijd van ons vraagt. Via
scholingsprogrammas willen de
broederschappen investeren in
jonge pastors en theologen. Helpt
u mee? Lees meer >>
 

Sturen of loslaten? 
Essemie: 'Ik denk vaak na over
de verhouding tussen sturen en
loslaten. Daar moet ik mijzelf in
vinden. In theorie weet ik het
wel, maar in de praktijk kan ik
vaak zo slecht beoordelen wat
goed voor hem is.' 
Lees meer >>
 

Quakers in VS nomineren
CPT voor Nobelprijs 
Het American Friends Service
Committee, een organisatie die in
1947 de Nobelprijs voor de Vrede
in ontvangst nam namens alle
Quakers wereldwijd, heeft begin
mei Christian Peacemaker Teams
(CPT) genomineerd voor diezelfde
Nobelprijs voor de Vrede in 2017.
Lees meer >>
 

Fonds van de DG Zuid-Limburg 
Het fonds van de DG Zuid-Limburg heeft  8.000,- beschikbaar voor
2017. Aanvragen voor ondersteuning van kleine, korte projecten kunnen
tot 1 juli worden ingediend bij de ADS. Lees meer >>
 

Communicatiemedewerker 
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan* De
Algemene Doopsgezinde Sociëteit zoekt een veelzijdige medewerker
communicatie die ondersteuning kan leveren aan de organisatie van
activiteiten en uitgave van publicaties van diverse afdelingen binnen de
organisatie. Voor deze functie zoeken we iemand die veel verschillende
taken en verantwoordelijkheden aan kan en daarbij in staat is
zelfstandig te werken, het overzicht te bewaren en samen te werken
met de verschillende ADS-medewerkers. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL mei-juni
2017 
Jubileum en opheffing van de
Landelijke Federatie van
Doopsgezind Zusterkringen,
Catherine Keller over femisme
anno nu, houthakkende vrouwen
& taartbakkende mannen en niet
te vergeten de kleine zustertest:
welke historische doopsgezinde
zuster ben jij? Een feminien
nummer van Doopsgezind NL,
geheel en al in het teken van
Zusterschap. Lees meer >>
 

Utrecht en Brabant.  Lees
meer >>

25 mei 10:30 uur
Vermaningspad 2017 
Op Hemelvaartsdag 25 mei
wordt het kerkenpad
'Vermaningspad 2017 in het
hoge noorden van
de provincie Groningen
gehouden. De doopsgezinde
gemeenten Eenrum,
Uithuizen, Middelstum en
Zeerijp-Zijldijk houden op
Hemelvaartsdag open huis.
Fiets- en autoroutes van
verschillende lengte voeren
lang de vier genoemde
vermaningen. Lees meer >>

26 mei 16:30 uur
Retraite Aandachtig
wachten 
Aandacht en wachten. Als
deze woorden iets in je
oproepen, je wilt verkennen
hoe ze in jouw leven spelen
en waar ze aan raken, dan is
dit weekend iets voor
jou. Tijdens deze retraite
wordt hulp geboden door
twee paarden met een
zuiver hart en een groot
aanvoelen. Zij zijn allebei
zeer ervaren in het werken
met mensen. Lees meer >>

5 juni 09:30 uur
2e Pinksterdag:
verkoopdag in Holwerd 
Op 5 juni, de dag van de
Elfstedentocht voor fietsers,
staan de deuren van de
doopsgezinde kerk in
Holwerd wijd open. Binnen is
van alles te koop:
tweedehands artikelen,
boeken, Roemeens
aardewerk en meer. De
opbrengst is bestemd
voor de ontvangst van
Roemeense gasten in
september, in het kader van
'Fryslân, culturele hoofdstad
van Europa'.  Lees meer >>

6 juni 14:00 uur
Excursie naar
bijbelcollectie Nederlands
Bijbelgenootschap 
Eind 2015 kon de bibliotheek
van de Doopsgezinde
Gemeente Haarlem twee
Biestkensbijbels
aanschaffen: de eerste druk
van 1560 en een latere druk
van 1564. Naar aanleiding
hiervan worden een excursie
naar de bijbelcollectie van
het NBG (6 juni) en een
studiemiddag (20 juni)
georganiseerd.  Lees meer
>>

9 juni 10:30 uur
Symposium Weg met de
Bijbel 
in de vorm van een
landelijke feestelijke
studiedag met lezingen en
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Doopsgezind Plus | mei-juni
2017 
De nieuwe editie van
Doopsgezind Plus staat in het
teken van 'Licht dat ons
aanstoot'. Doopsgezind Plus is
een liturgische, pastorale uitgave
van de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit die als bijlage bij
Doopsgezind NL verschijnt. Lees
meer >>
 

Spitsuurclub: wat kies jij? 
10 juni 16:30 uur
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
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. Lees meer
>>
 

een keur aan workshops
wordt een breed gesprek op
gang gebracht over de
plaats van bijbellezen en
bijbelse inspiratie in
hedendaagse kerken en in
de samenleving. Is het zaak
zo snel mogelijk van de
bijbel af te komen, of ligt
juist in een terugkeer naar
de bijbelse bronnen de kern
voor de vernieuwing van
onze kerken en een
mogelijkheid voor
een kritisch-constructieve
bijdrage aan actuele
maatschappelijke debatten?
Lees meer >>

10 juni 11:00 uur
Jaarlijkse
ontmoetingsdag
vredesbewegingen 
Tijdens de jaarlijkse
ontmoetingsdag overleggen
zoveel mogelijk
vredesbewegingen met
elkaar. Aan de orde komt de
veiligheidsideologie van de
Nederlandse regering en de
Europese Unie, die in feite
oorlogsverheerlijking en
oorlogspropaganda is.
Uitgangspunt is het Manifest
Inclusieve Veiligheid,
opgesteld door diverse
samenwerkende
vredesbewegingen. Lees
meer >>

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene
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