
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
19 september 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'. LET OP!
Doopsgezind NU verschijnt voortaan op VRIJDAG! De eerstvolgende
Doopsgezind NU verschijnt op 29 september, kopij kunt u uiterlijk 27
september mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Afscheid en inauguratie 
5 oktober 10:00 uur
Symposium ter gelegenheid van
het afscheid van Erik Borgman en
de benoeming van Chris Doude
van Troostwijk als visiting
professor Vrijzinnige Theologie
aan het Doopsgezind
Seminarium. Het symposium
vindt plaats op donderdag 5
oktober in de Singelkerk in
Amsterdam. Vooraf aanmelden is
vereist. Lees meer >>
 

nieuws
Levenservaring tussen
Toewijding en Tragiek 
'Toewijding veronderstelt dat je
een betekenis hebt gegeven aan
existentiële levenservaringen,
zoals het verlies van een
dierbare, gehandicapt worden na
een auto-ongeluk, confrontatie
met geweld - of een positieve
ervaring zoals de geboorte van
een kind. Ervaringen die
onzekerheid, existentiële angst
maar ook verwondering
oproepen.  Hoogleraar
godsdienstpsychologie Hetty Zock
verzorgt op donderdag 5 oktober
één van de workshops op het
symposium Tragiek en
Toewijding. Lees meer >>
 

Het Nieuwe Themaboekje! 
Het Themaboekje voor het
nieuwe seizoen is inmiddels door
de brievenbus gevallen bij de
lezers van Doopsgezind NL! Een
boekje vol inspirerende verhalen,
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agenda
19 september 19:45 uur
Film: Yo, también in
Beemster 
In Schuilkerk Beemster
worden ook dit najaar weer
enkele interessante films
vertoond. Allereerst Yo,
también (Ik, ook), dat gaat
over de eerste Europese
man met het syndroom van
Down die is afgestudeerd
aan een universiteit. Lees
meer >>

19 september 20:00 uur
Levenskunst-lezing door
Orthodox aartspriester in
Aardenburg 
Als aartspriester van de
Oecumenische Troon van de
Orthodoxe kerk kan
Dominique Verbeke boeiend
vertellen over zijn
levensovertuiging en leven
als orthodox. De Orthodoxe
kerk is bij veel mensen in
Nederland en Vlaanderen
relatief onbekend. In
Griekenland, Rusland of
voormalig Oostblok staat het
orthodoxe geloof sterk. 
Lees meer >>

20 september 20:00 uur
Ruud Bartlema over Marc
Chagall 
Ruud Bartlema geeft in
Heerenveen een inleiding
over het leven van Marc
Chagall (1887-1985). Wie
was hij en wat trof hem?
Het gaat onder andere over
de joods-mystieke wereld
waaruit hij voortkwam.  Lees
meer >>

20 september 20:00 uur
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gedichten en interviews over het
jaarthema: 'Zo goed als nieuw.'
Lees meer >>
 

Compassieprijs 2017:
gezondheidszorg 
Handvest voor Compassie en
Compassion for Care roepen
werkenden in de zorg op om
initiatieven te nomineren voor de
Compassieprijs 2017. De
initiatieven moeten gericht zijn op
duurzame inzetbaarheid en
bevordering van bevlogenheid en
compassie, specifiek voor
zorgprofessionals. Nominaties
kunnen tot uiterlijk 28 oktober
ingediend worden. Lees meer >>
 

Deel 6 van de serie 'Weg van de Tora' komt uit 
Binnenkort verschijnt deel 6 van de serie Weg van de Tora. Het is het
zesde deel van de tiendelige serie Weg van de Tora. In de eerste serie
van vijf boekjes zijn artikelen gebundeld die drs. Dodo van Uden
gedurende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef voor het toenmalige
Algemeen Doopsgezind Weekblad - nu Doopsgezind NL. Lees meer >>
 

Menno s Travelling Table On
Tour 
Voor de zomer zijn Gerlof en
Machteld Born gestart met het
project Mennos Travelling Table.
In de geest van Menno Simons
zijn zij onderweg en reizen in
2017 zo onder meer langs
doopsgezinde gemeenten in
Nederland. In de zomer van 2018
voert de reis door Europa. De
bedoeling van de 'reizende tafel'
is ontmoetingen op gang te
brengen tussen allerlei mensen,
jong en oud, doopsgezind of niet.
Een belangrijk onderdeel is het
samen eten. Lees meer >>
 

Bijbel in Gewone Taal om weg te geven 
Eerder deze maand is een weggeef-editie van de Bijbel in Gewone
Taal verschenen, de duidelijkste en begrijpelijkste Nederlandstalige
bijbel. Deze editie is per set van vijf voor  25,- verkrijgbaar bij het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).  Lees meer >>
 

Doopsgezind NL september-
oktober 2017 
Free Press Unlimited over hoe
goede onafhankelijke
nieuwsvoorziening levens kan
redden. Een kennismaking met
de nieuwe visiting professor Chris
Doude van Troostwijk.
Taalkenner Wim Daniëls over de
rol en ontwikkeling van taal. En
nog veel meer rondom Het vrije
woord in het september-
oktobernummer van Doopsgezind
NL. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus |
september-oktober 2017 
Aarde, mijn aarde... Van wie is
het 'kleine' bolletje waarop we
met elkaar leven, en hoe laten we

20 september 20:00 uur
Zin-Inn
Vredesweeklezing in de
DG Aalsmeer 
Zin-Inn Vredesweeklezing
door Ben Schoenmaker
Geloven in mediation. Over
samen door kunnen gaan in
gesprek, zelfs als je het niet
eens bent.  Lees meer >>

21 september 19:00 uur
Nieuwe cursussen
Geweldloos
Communiceren 
De DG Dordrecht
organiseert opnieuw twee
cursussen Geweldloos
Communiceren. Een
avondcursus op donderdag
21 en 28 september en 5
oktober in de doopsgezinde
kerk en een middagcursus
op vrijdag 27 oktober, 3 en
17 november in de
Crabbehoeve. Lees meer >>

21 september 19:15 uur
Vredeswake, duo-lezing
en dialoog 
In het kader van de
Vredesweek vindt in
Drachten een wake plaats,
met aansluitend een duo-
lezing met dialoog in de
doopsgezinde kerk. Lees
meer >>

23 september 11:00 uur
Inspiratiedag Moed
houden op weg naar
vrede  door Kairos-Sabeel
Nederland 
Kairos-Sabeel Nederland
organiseert een gedenk- en
inspiratiedag in Amersfoort.
Het is dit jaar vijftig jaar
geleden dat Israël de
Zesdaagse oorlog won en
bezetter werd van de
Palestijnse gebieden. Tijdens
de dag wordt het boek
Uitverkoren volk? van
Walter Brueggemann
gepresenteerd. Lees meer
>>

24 september 09:30 uur
Oecumenische
vredesdienst en
exposities in Joure 
In Joure wordt een
oecumenische vredesdienst
gehouden met de
protestantse, rooms-
katholieke en doopsgezinde
kerkgemeenten. Het thema
van de dienst zal zijn: Vrede
in beeld! Vanaf 20
september is een expositie
op het thema te bezichtigen
in de drie kerken. Lees meer
>>

24 september 14:30 uur
Talk of Peace in Wolvega 
De DG Wolvega luidt de
Vredesweek uit met een Talk
of Peace. Geen Walk of
Peace dus, maar een
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die achter voor volgende
generaties? Dit en meer in de
nieuwe Doopsgezind Plus, de
liturgische, pastorale uitgave van
de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit. Lees meer >>
 

Jongerenspecial |
september 2017 
'Het voegt echt iets to om over
zulke onderwerpen te
discussiëren met jongeren uit
andere werelddelen'... Bodil &
Gert-Jan blikken terug op hun
reis door Californië, terwijl Leon,
Marijn, Elisa en Hannelies juist
vooruit kijken naar de Europese
conferentie MERK. Lees erover in
de nieuwe jongerenspecial! Lees
meer >>
 

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 >>
 

DG Rotterdam is Ambassade
van Vrede 
23 september 18:00 uur
Vredesorganisatie PAX heeft de
DG Rotterdam aangewezen als
Ambassade van Vrede. Tijdens de
Vredesweek is er een uitgebreid
programma.  Lees meer >>
 

Organist Koos Soesbeek stopt na zestig jaar 
24 september 15:00 uur
Al op zeer jonge leeftijd begon Koos zijn loopbaan als organist in het
kerkje van Engelbert. Na vervolgens organist te zijn geweest in
verschillende andere kerken trad hij in 1977 in dienst van de
doopsgezinde gemeente Sappemeer-Noordbroek. Nu neemt hij, na
zestig jaar, afscheid. Lees meer >>
 

Peace dus, maar een
gesprek over vrede.  Lees
meer >>

26 september 11:00 uur
Lezing over wederdopers
in Enschede 
Da. Thijn Thijink geeft een
koffietijdlezing in Museum
Twentse Welle over de
wederdopers en hun
koninkrijk onder Jan van
Leiden in Münster (1534-
1535). Tijdens de lezing
zullen oude geschriften en
munten te zien zijn uit die
tijd.  Lees meer >>

27 september 20:00 uur
Foreestenhuisavond: Hoe
komen we weer in
gesprek met elkaar? 
De eerste
Foreestenhuisavond van dit
seizoen gaat over de vraag
wat ons van elkaar scheidt
en over de vraag hoe wij
weer met elkaar in gesprek
kunnen komen. Spreker is
Piet Beemsterboer, oud-
onderwijsadviseur en al
meer dan 20 jaar coach,
trainer en adviseur. Lees
meer >>

28 september 20:00 uur
Vredesweek in de VDG
Wormverveer 
In een tijd van groeiende
verdeeldheid doet PAX een
beroep op de kracht van de
verbeelding. Edwin Ruigrok
van PAX gaat met ons in
gesprek én aan de slag. 
Lees meer >>

29 september 20:00 uur
Dopers Café Harlingen
met Lutz Jacobi 
Lutz Jacobi spreekt over een
groeiende tweedeling in
onze maatschappij: Van
tweedeling naar
verbinding . Jacobi heeft zich
altijd ingespannen voor
mens, dier en milieu en is
met name bekend van haar
werkzaamheden als kamerlid
bij de PvdA.  Lees meer >>

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