Nieuwsbrief Doopsgezind NU
24 juli 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 7 augustus, kopij kunt u uiterlijk 2
augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Janneke Leerink nieuwe
communicatiemedewerker
De Algemene Doopsgezinde
Sociëteit heeft Janneke Leerink
aangenomen als nieuwe
communicatiemedewerker.
Janneke zal binnen de organisatie
praktische en organisatorische
ondersteuning bieden op het
gebied van communicatie en
publiciteit. Lees meer >>

nieuws
Annelies Klinefelter sluit aan bij hongerstaking Lesbos
Al ruim drie weken zijn vluchtelingen Amir, Hoseyn, Aresh en Arash op
Lesbos in hongerstaking. Annelies Klinefelter ondersteunde hen daar. De
vluchtelingen wijzen Europa op haar plicht tot humane opvang, ik zie
het als mijn Christelijke plicht hen daarbij te helpen. Lees meer >>

Doopsgezind NL juliaugustus 2017
Paradoxaal genoeg: een
goedgevuld nummer van
Doopsgezind NL over leegte.
André Droogers over volheid en
leegte, diverse doopsgezinden
over waar zij hun hoofd leeg
maken en wat was er eigenlijk
voor het licht werd? En niet te
vergeten: een zomerpuzzel, dit
keer met een bijbels reisadvies!
Lees meer >>

Doopsgezind Plus | juliaugustus 2017
Vrije tijd! Een zomerse editie van
Doopsgezind Plus, de liturgische,
pastorale uitgave van de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
die als bijlage bij Doopsgezind NL

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

28 juli 13:30 uur
Openstelling bijbelse tuin
Foreestenhuis 2017
Al bijna twintig jaar bevindt
zich in Hoorn een bijbelse
tuin, waarin bloemen,
struiken en bomen 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
>>
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 >>
30 juli 14:00 uur
'Menno te water':
dopersen ontmoeten
elkaar
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.

verschijnt. Lees meer >>

Karen Armstrong wordt
eredoctor aan de VU
Compassie. Daar draait het om in
het werk van de Britse
letterkundige en
religiewetenschapper Karen
Armstrong. Ze benadrukt die
gemeenschappelijke kern in
religieuze tradities en heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan
het gesprek over de positie van
verschillende religies in de
samenleving. Omdat haar
verdienste goed past bij de
bijdrage die de Vrije Universiteit
Amsterdam wil leveren aan de
dialoog tussen verschillende
religies en aan het denken over
hun rol in de maatschappij, krijgt
Armstrong een eredoctoraat in
Theologie en Religiestudies. 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 >>

Nieuwe leden
Op zondag 16 juli is Jolande Westdijk op haar belijdenis gedoopt en
daarmee lid geworden van de doopsgezinde gemeente Aardenburg.
Voorganger in de dienst was ds. Marijn Vermet.

de tweede op 27 augustus.
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 >>
9 augustus 10:30 uur
Zomerweek 2017: Hoe
vrij is de vrije markt?
De Internationale School
voor Wijsbegeerte biedt in
2017 een vijfdaagse
zomerweek aan over het
'heilige' geloof in de vrije
markt. Maar hoe vrij is die
markt eigenlijk? O.l.v.
Laurens ten Kate. Lees meer
>>
24 augustus 20:00 uur
Johannes Hus een ketter?
In het kader van de
zomeractiviteiten van de
DoRe gemeente in Deventer,
spreekt Liesbert Dijs over
kerkhervormer Johannes
Hus (1369-1415). Hij trok
fel van leer tegen de
malafide praktijken van de
rooms-katholieke kerk en
werd als ketter verbrand.
Lees meer >>
25 augustus 13:30 uur
Openstelling bijbelse tuin
Foreestenhuis 2017
Al bijna twintig jaar bevindt
zich in Hoorn een bijbelse
tuin, waarin bloemen,
struiken en bomen 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
>>
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