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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 7 augustus, kopij kunt u uiterlijk 2
augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Overzomeren 
Zomer! Voor veel mensen een
tijd van vakantie, leeg worden,
op adem komen. Maar net zo
goed een tijd waarin veel clubjes
met zomerstop gaan en er in de
kerken minder te doen is. Waar
kan de doopsgezinde zoeker zijn
lege zomerdagen vullen? Lees
meer >>
 

nieuws
Vrijzinnig Leerhuis Elspeet 
Als oppervlakkigheid, opgeblazen
actualiteiten, gemakkelijke kritiek
en ondoordachte overtuigingen
niet op prijs gesteld worden, dan
is het Vrijzinnig Leerhuis op
Mennorode in Elspeet een plaats
waar u zich thuis zult voelen.
Grote themas worden hier op een
nieuwe manier - intellectueel,
open en vrij van vooroordelen -
benaderd. Lees meer >>
 

Projectmanager Huisvesting 
Inloophuis De Ruimte en de Doopsgezinde Gemeente Almere zoeken per
direct een Projectmanager Huisvesting. Zij hebben een ander pand op
het oog en zullen gezamenlijk een aanvraag voor financiering bij
fondsen indienen. Van de projectmanager wordt verwacht dat hij/zij het
financieringsvoorstel schrijft en een projectplan voor de verbouwing en
verhuizing opstelt in samenwerking met een stuurgroep die hier actief
aan zal bijdragen. Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Lees meer >>
 

Openstelling bijbelse tuin
Foreestenhuis 2017 
28 juli 13:30 uur
Al bijna twintig jaar bevindt zich
in Hoorn een bijbelse tuin, waarin
bloemen, struiken en bomen
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agenda
6 juli 20:00 uur
Zomeravondlezing in
Apeldoorn: Pasen in Lviv 
Lviv is een mooie oude stad
in West-Oekraïne. Frans van
Hasselt bezocht de stad in
de Paasweek en vertelt over
de Paasviering in een van de
vele orthodoxe kerken. Ook
laat hij foto's zien en vertelt
hij over de boeiende
geschiedenis van dit stukje
Midden-Europa. Lees meer
>>

12 juli 20:00 uur
Ontstaan en
achtergronden van de
islam 
In het kader van de
zomeractiviteiten van de
DoRe gemeente te
Deventer, spreekt ds.
Marieke Fernhout over het
ontstaan van de islam, de
verhouding met jodendom
en christendom en de positie
van vrouwen. En bestaat er
zoiets als een vrijzinnige
islam? Lees meer >>

15 juli 12:00 uur
Kleine Koren Festival in
Amsterdam 
Doopsgezind Amsterdam
organiseert een
korenmiddag in de
Meerpadkerk in Amsterdam-
Noord. De Meerpadkerk is
een uiterst sfeervolle houten
kerk en biedt plaats aan
ongeveer vijftig personen.
De deelnemende koren
treden 20 à 25 minuten op.
Lees meer >>
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staan die allemaal met de bijbel
te maken hebben. Ook deze
zomer is de tuin weer
opengesteld voor bezoekers,
steeds op de laatste vrijdag van
de maand. Lees meer >>
 

'Menno te water': dopersen
ontmoeten elkaar 
30 juli 14:00 uur
Ds. Harmen Ament organiseert
twee zondagmiddagen op de
Friese wateren voor ontmoeting
tussen doopsgezinden en
vrienden. Deden die dat niet ook
al ten tijde van de Reformatie?
De eerste keer is op 30 juli, de
tweede op 27 augustus. Lees
meer >>
 

Kliederkerk on tour:
driegeneratiemidweek 
21 augustus 10:00 uur
De doopsgezinde gemeente
Aalsmeer organiseert samen met
de Noordhollandse Doopsgezinde
Sociëteit van 21 t/m 25 augustus
een kliederkerk-midweek voor
drie generaties op Samen Eén in
Giethoorn. Het thema is 'Lopen
op Water', naar aanleiding van
het visiestuk van Henk Stenvers
over de toekomst van de
doopsgezinden. Lees meer >>
 

18 juli 20:00 uur
Galerie De Vermaning  in
Steenwijk weer open 
Galerie De Vermaning  opent
haar deuren en is dit jaar
een mix van markt en café.
Er worden schilderijen,
beelden en houtsnijwerk
voor een redelijke prijs te
koop aangeboden op de
kunstmarkt, en verschillende
ambachtslieden laten hun
werk zien. Iedereen is
welkom bij de opening! Lees
meer >>

30 juli 10:00 uur
Tentoonstelling
Psalmenschilderijen
Christa Rosier 
Tijdens de Buitenposter
feestweek zal in de
doopsgezinde kerk een
bijzondere tentoonstelling te
zien zijn van een selectie
reproducties van de
Psalmenschilderijen van
Christa Rosier. Al te
bezichtigen op 29 juli
(Tsjerkepaed); officiële
opening 30 juli bij de
kerkdienst. Lees meer >>

2 augustus 20:00 uur
Zomeravondlezing: 500
jaar Reformatie, het
Luther-effect 
Cultuurwetenschapper
Willem Bloem geeft een
lezing over de Reformatie in
Hoorn. Hij schreef het boek
Het Luthereffect, een
cultuurhistorische analyse.
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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