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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
eerstvolgende Doopsgezind NU verschijnt op 10 november, kopij kunt u
uiterlijk 8 november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Ed van Straten overleden 
Op 18 oktober is ds. Ed van
Straten op 86-jarige leeftijd
overleden. Ds. Van Straten was
van 1979 tot 1993 algemeen
secretaris en predikant in
algemene dienst van de
Algemene Doopsgezinde
Sociëteit. Ds. Van Straten heeft
veel betekend voor de ADS.
Daarnaast was hij zeer actief in
Mennonite World Conference
waar hij vicepresident was en in
de wereldwijde oecumene. Lees
meer >>
 

nieuws
Landelijke broederkringendag in Holwerd 
28 oktober 10:00 uur
Dit jaar is de broederkring van de DG Holwerd-Blija-Ternaard gastheer
van de landelijke broederkringendag. Met onder meer een inleiding over
de rol van energie in de samenleving. Lees meer >>
 

Afgelast!! Vreemdeling in
(eigen) huis | grenzen aan
gastvrijheid? 
28 oktober 13:00 uur
De najaarsconferentie van
Doopsgezind WereldWerk en de
JDVG is afgelast wegens het lage
aantal aanmeldingen.   Lees meer
>>
 

Gerdi Verbeet in Preek van
de Leek 
5 november 17:00 uur
Oud-voorzitter van de Tweede
Kamer Gerdi Verbeet is een van
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agenda
28 oktober 09:30 uur
Bazar en boekenmarkt in
Veenwouden 
De DG Veenwouden houdt
een gezellige bazar en
boekenmarkt, compleet
met Rad van Avontuur en
Grand Café. Lees meer >>

29 oktober 14:00 uur
'Kom naar voren!' in
Utrecht 
Kom naar voren! is een
afwisselende, muzikale
voorstelling ter gelegenheid
van de viering van 500 jaar
Reformatie, door
verhalenverteller Kees
Posthumus en accordeonist
Juul Beerda. Lees meer >>

29 oktober 15:00 uur
Preek van de Leek met
Lutz Jacobi in
Surhuisterveen 
Ieder jaar in oktober
verzorgt een bekend
persoon de Preek van de
Leek. Ditmaal is dat Lutz
Jacobi, voormalig
parlementslid voor de PvdA.
Lees meer >>

29 oktober 16:00 uur
Over humanisme in
Winterswijk 
Theoloog en filosoof Theo
Witvliet (1939) bespreekt
zijn boek Kwaliteit van
Leven, het Humanisme van
Martin Buber. Lees meer >>

31 oktober 20:00 uur
De Messias: droom of
werkelijkheid? 
Bijbelleerhuis in vier
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de drie leken in de nieuwe reeks
van Preek van de Leek die
zondag 5 november in de
Doopsgezinde Singelkerk in
Amsterdam van start gaat. Op 12
november volgt de Amsterdamse
wethouder Arjan Vliegenthart en
op 19 november columnist en
journalist Stijn Fens van dagblad
Trouw. Lees meer >>
 

Viering 75 jaar kampen in
Aalsmeer 
11 november 09:30 uur
75 jaar geleden, in 1942, ging
een groepje van 15 jongeren
onder leiding van Haasje Buijs en
Jacob Tas op kamp naar
Oosterbeek. Dit kamp,
georganiseerd door de
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer, was het allereerste
kamp van een reeks waarvan het
einde nog lang niet in zicht is. 75
Jaar kampen, tot 1972
georganiseerd door de
doopsgezinde gemeente en vanaf
1972 door De Binding, is een
prachtige mijlpaal die groots
gevierd gaat worden.  Lees meer
>>
 

Langs de lijnen van
Mondriaan 
13 november 19:45 uur
Lucas Bolsius is op
maandagavond 13 november te
gast in Café Zin. Als
burgemeester van de stad
Amersfoort is Luca Bolsius
behoorlijk ingewijd als het gaat
om de kunst van Mondriaan. Het
Mondriaanjaar heeft voor veel
verbinding gezorgd in de stad.
Lees meer >>
 

Petra Stienen verzorgt
zesde Menno Simons-
lezing 
19 november 15:00 uur
De zesde editie van de Menno
Simons-lezing wordt verzorgd
door drs. Petra Stienen.
Stienen is publiciste, Arabist,
zelfstandig adviseur en
politica. Eerder werkte ze
jarenlang als diplomaat op de
Nederlandse ambassades in
Egypte en Syrië. In haar
lezing, met als titel 'Cultuur in
tijden van oorlog', zal ze
ingaan op de noodzaak om in
tijden van oorlog en conflict
perspectief te blijven bieden
voor een hoopvolle toekomst.
Lees meer >>
 

Bijbelleerhuis in vier
avonden in de Zaanstreek
over de beelden van de
Messias die we zelf
meedragen, uit de bijbel, uit
de kunst en de muziek. De
begeleiding is in handen van
Douwe van der Sluis en Kok
Klever. De eerste avond is
31 oktober. Lees meer >>

31 oktober 20:00 uur
Voorstelling Kom naar
voren!  op
Hervormingsdag in
Apeldoorn 
De voorstelling Kom naar
voren!, ter gelegenheid van
de viering van 500 jaar
Reformatie, toert door het
hele land. Verhalenverteller
Kees Posthumus en
accordeonist Juul Beerda
presenteren bekende en
minder bekende voorlieden
van de Reformatie in een
afwisselende en muzikale
voorstelling. Op
Hervormingsdag, 31
oktober, wordt herdacht dat
Luther zijn stellingen aan de
deur van de slotkerk in
Wittenberg spijkerde, dit
jaar 500 jaar geleden. Lees
meer >>

31 oktober 20:00 uur
Zin-Inn lezing over Afrika
in Aalsmeer 
Jolande Amorison, Leo
Bakker en Wouter Bakker
vertellen in de DG Aalsmeer
over werken aan een beter
toekomstperspectief in
Afrika, vanuit hun
persoonlijke ervaringen.
Lees meer >>

31 oktober 23:59 uur
150.000 euro om mensen
met elkaar te verbinden 
Nederland verhardt. Hoog
en laag opgeleiden en ook
mensen van verschillende
etnische afkomst staan meer
en meer tegenover
elkaar. Kerk en Wereld stelt
dit najaar een groot bedrag
beschikbaar voor initiatieven
die groepen mensen met
elkaar samenbrengen.
Projectplannen kunnen
ingediend worden tot 1
november 2017. Lees meer
>>

3 november 20:00 uur
Kom naar voren!  in
Heerenveen 
De voorstelling Kom naar
voren! , ter gelegenheid van
de viering van 500 jaar
Reformatie, is ditmaal in
Heerenveen te
zien. Verhalenverteller Kees
Posthumus en accordeonist
Juul Beerda presenteren
bekende en minder bekende
voorlieden van de
Reformatie in een
afwisselende, muzikale
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Weg van de Tora 6 
24 november 17:00 uur
Het verhaal van Kaïn en Abel is
een bekend en intrigerend
verhaal dat veel vragen oproept.
Hoe kan de verhouding tussen
broers zo verstoord raken dat de
een de ander doodt ? Maar ook:
kunnen we uit het verhaal leren
over de mogelijkheden de relaties
tussen broers goed te houden, en
wat moeten we dan overwinnen?
De bijzondere wijze waarop deze
teksten in de joodse traditie
worden uitgelegd, levert opnieuw
verrassende inzichten op!  Lees
meer >>
 

9-daagse Doopsgezinde reis
naar de MERK/CME in
Montbéliard, Frankrijk. 
5 mei 10:00 uur
Met Hemelvaart 2018 wordt in
het Franse Montbéliard de
Europese Doopsgezinde
Conferentie gehouden
(MERK/CME). In samenwerking
met de ADS  organiseert Ayold
Fanoy een 9-daagse reis naar de
MERK. De reis voert door de
Palts, Elzas, Jura en Frans-
Comté. Lees meer >>
 

afwisselende, muzikale
voorstelling. Lees meer >>

5 november 15:30 uur
Voorstelling over Tora in
Groningen 
In de Groningse synagoge
wordt de voorstelling 'Goh!?'
gespeeld door de acteurs
Roeland Busschers en Dick
van Veen, samen met
Klezmerband Mesjogge. De
vijf kwartier durende,
levendige voorstelling toont
twee rabbijnen die de
toeschouwers meenemen in
de bijzondere wereld van de
joodse Tora en Talmoed. De
organisatie is in handen van
het Dopers Café Groningen.
Lees meer >>

14 november 14:00 uur
Vreemde kostgangers in
Amsterdam 
Het Amsterdam Centre for
the History and Heritage of
Protestantism organiseert
aan de Vrije Universiteit een
mini-symposium over geloof
en migratie in vroeg-modern
Amsterdam. Franse
Hugenoten, doopsgezinden,
lutheranen en anderen
zochten in Amsterdam een
goed heenkomen, soms uit
zucht naar avontuur, soms
om op eigen wijze hun
godsdienst te beleven. Lees
meer >>
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