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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 21 augustus, kopij kunt u uiterlijk 16
augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Menno Simons Preekprijs
2017 naar Betty Pries uit
Canada 
De Menno Simons Preekprijs is dit
jaar toegekend aan de Canadese
Betty Pries, theologe en
mediator. De preekprijs wordt
toegekend door de Leerstoel
Theologie van de Vredeskerken
van de Universiteit Hamburg. In
de winnende Adventspreek gaat
Pries in op de wereld na de
laatste presidentsverkiezingen in
de VS, een wereld waarin
racisme, sexisme en homofobie
opnieuw de kop opsteken. Op 2
december 2017 om 10.00 uur zal
Pries preek te horen zijn in de
dienst van de doopsgezinde
gemeente te Hamburg Altona.
Aansluitend vindt de
prijsuitreiking plaats. Lees meer
>>
 

nieuws
Voorbereiding MERK in volle
gang 
Op 19 en 20 mei kwamen
ongeveer 30 mensen uit heel
Europa bij elkaar in het Sport- en
Cultuurcomplex Axone, in
Montbéliard (Frankrijk), de plek
waar de MERK-2018 van 10 tot
13 mei gehouden zal worden, om
daar alle beschikbare ruimten te
bekijken en het veelkleurige,
omvangrijke programma te
bespreken. Er is heel hard en
enthousiast gewerkt om een en
ander rond te krijgen en dat alles
is in een hele goede sfeer. Lees
meer >>
 

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

agenda
16 augustus 13:30 uur
Tentoonstelling in DoRe
kerk Dokkum 
De
doopsgezinde/remonstrantse
kerk in Dokkum is nog t/m
16 augustus open voor
bezichtiging. Tevens is
de tentoonstelling 'Groeten
uit Israel' te zien met
twaalf ramen van Marc
Chagall, gebaseerd op de
twaalf stammen van
Israël. De kerk is open op
woensdag en zaterdag van
13.30-17.00 uur. Lees
meer >>

16 augustus 20:00 uur
Barmhartigheid in de
16de en 17de eeuw 
Presentatie in woord en
beeld over barmhartigheid in
de zestiende en zeventiende
eeuw, met name in Den
Haag. Jezus zei: Alles wat
jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijksten
van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie
voor mij gedaan.  Als het
erop aankomt gaat het hier
om, zoveel maakt Jezus
duidelijk. Lees meer >>

19 augustus 14:00 uur
Singelkerk locatie van
Grachtenfestival
Amsterdam 
In het kader van het
Grachtenfestival in
Amsterdam (11-20 augustus
2017), wordt in de
doopsgezinde Singelkerk de
film Breaking The Silence
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Amerikaanse doopsgezinden nemen resolutie over Israël aan
Afgelopen juni heeft de Mennonite Church USA met overweldigende
meerderheid gestemd voor een investment
screen, teneinde beleggingen in bedrijven die profiteren van de
Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden, terug te trekken. De
resolutie benoemt zowel het onrecht van de Israëlische bezetting, als
het leed veroorzaakt door antisemitisme. De Amerikaanse
doopsgezinden kiezen zo een 'derde weg' in de situatie Israël-
Palestijnen. Lees meer >>
 

Europese kerken roepen EU op meer te investeren in
vredesopbouw 
De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft afgelopen juli
gereageerd op drie recente publicaties van de Europese Commissie over
het defensiebeleid van de Europese Unie. De CEC roept de EU op om
verdere militarisering van haar structuur en budget te vermijden. In
plaats daarvan zou de EU een veel grotere rol moeten gaan spelen op
het gebied van vrede en verzoening, met behulp van niet-militaire
middelen.  Lees meer >>
 

Lidmaatschap Jobeel alternatief voor De Brief na opheffing
LFDZ 
Nu op 1 juli de LFDZ is opgeheven zullen veel zusters in ons land De
Brief gaan missen. Gelukkig blijven veel zusterkringen bestaan en gaan
hun activiteiten gewoon door. Maar de meeste zusters zullen wel de
verhalen, gedichten, informatie en vooral ook de liturgieën rond Pasen
en Kerst in De Brief missen. Voor een aantal zusters kan daarom het
lidmaatschap van de digitale doopsgezinde zusterkring Jobeel een goed
alternatief zijn. Ook voor vrouwen die het doopsgezind gedachtegoed
een warm hart toedragen kan een lidmaatschap van Jobeel waardevol
zijn.  Lees meer >>
 

Diet Koster in Nederland 
13 september 23:59 uur
Diet Koster zal tussen 13 september en half oktober 2017 in Nederland
zijn. Zij is bereid op aanvraag te komen vertellen over haar leven en
werk in Palestina. Geïnteresseerden kunnen contact met haar opnemen
via drkoster200@yahoo.com. Lees meer >>
 

vertoond. Dat is een
aangrijpend liefdesverhaal,
gesitueerd in de wereld van
de klassieke muziek. De film
is van 15 t/m 19 augustus
op verschilende tijden te
zien.  Lees meer >>

21 augustus 10:00 uur
Kliederkerk on tour:
driegeneratiemidweek 
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
>>

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 >>

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