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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 8 december, kopij kunt u
uiterlijk 6 december mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
'Het gaat erom mensen
weer eigenwaarde te geven'
Met ruim 120 aanwezigen was de
vermaning in Heerenveen op
zondagmiddag 19 november goed
gevuld. Het aandachtig luisterend
publiek voelde zich zeer
betrokken bij de inhoud van de
6e Menno Simons-lezing,
verzorgd door Petra Stienen. Zij
sprak o.a. over de stichting
Action for Hope. Lees meer >>
 

nieuws
Doopsgezind, van blijvende
waarde! 
Elf voorgangers uit Friesland en
Groningen kwamen op 16
november samen in Fredeshiem
om te horen en te spreken over
het gespreksboekje Doopsgezind :
van blijvende waarde? Lees meer
>>
 

Wij heb opa niet meer 
Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar worden in veel
doopsgezinde kerken de
overledenen van het afgelopen
jaar herdacht. Wat hielp een
moeder en haar tweejarige zoon
in de dagen en maanden na het
overlijden van haar vader? Lees
meer >>
 

Doopsgezinden in
Heimatmuseum Leer 
Het Heimatmuseum in Leer,
Duitsland, geeft aandacht aan de
geschiedenis van de

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

agenda
24 t/m 25 november
2017 
Weg van de Tora 6 
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 >>

24 november 20:00 uur
Theatervoorstelling 'Naar
buiten!' in Aalsmeer 
In deze voorstelling door
Arjette Kuipers worden
liedjes gezongen en
gespeeld over de
uitdagingen van de moderne
mens. Van middeleeuwse
melodieën via jazz naar
kleinkunstliedjes - de
breedte van het muzikale
spectrum wordt gebruikt om
vrolijke en lastige
onderwerpen te bezingen.
Lees meer >>

26 november 11:30 uur
Koffieconcert Accordéon
Mélancolique 
In Hoofddorp geeft het
duo Accordéon Mélancolique
een koffieconcert. Het
concert bestaat uit
muziekstukken en chansons,
afgewisseld door pareltjes
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doopsgezinden. Een speciale
folder over doopsgezinden, in het
Nederlands vertaald, is hier te
vinden. Lees meer >>
 

Duurzaam: hergebruik
adventskalender
Doopsgezinde Zending 
Vorig jaar bracht de
Doopsgezinde Zending een
prachtige adventskalender uit.
Van alle kanten kwamen hier
positieve en dankbare reacties
op. Het mooie is dat deze
kalender rustig opnieuw gebruikt
kan worden. Wel zo duurzaam!
Hoe werkt dat? Lees meer >>
 

We gaan naar de MERK! 
10 december 10:00 uur
Ben je geïnteresseerd in de MERK
maar ga je liever niet op eigen
initiatief? Vind je het gezelliger
om met een groep te gaan, of wil
je onderweg iets leren? Lees hier
de mogelijkheden om aan een
georganiseerde (bus)reis deel te
nemen. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus |
november-december 2017 
Deze tijd van het jaar is vol van
gedachten over eindigheid en
daardoor ook over
toekomstperspectief  bijna in één
adem genoemd. Het november-
decembernummer van
Doopsgezind Plus heeft daarom
als thema 'visioen'. Lees meer >>
 

Lichtkunstwerk Windows in
Amsterdam 
29 november 17:00 uur
Feestelijke preview van het
kunstwerk Windows van Lynne
Leegte. Het is gesitueerd aan de
Herengrachtzijde van de
doopsgezinde Singelkerk en
onderdeel van de waterexpositie
van het 6e Amsterdam Light
Festival. Lees meer >>
 

afgewisseld door pareltjes
van gedichtjes, citaten en
grappige anekdotes.  Lees
meer >>

29 november 19:15 uur
Iona-avondgebed in
Rottevalle 
Het laatste Iona-avondgebed
van dit jaar in de DG
Rottevalle-Witveen. De
liederen worden van te
voren ingezongen. Lees
meer >>

29 november 19:30 uur
'Lopen op het water' in
Zutphen 
Marjan Kip onderzocht voor
haar afstudeerscriptie de
identiteit van de
doopsgezinde
geloofsgemeenschap in
Nederland in onze huidige
tijd. Dit leverde een aantal
verdiepingsvragen op bij de
notitie Lopen op het water
van Henk Stenvers. Marjan
Kip is sinds november 2016
proponent. Lees meer >>

9 december 09:30 uur
Hart-chakra meditatie in
Zoetermeer 
Mediteren in de adventstijd
met hart-chakra meditatie
o.l.v. Saskia Stolwijk,
lichaamsgericht
therapeut. Advent betekent:
naar het Licht toe gaan, wat
heel symbolisch is voor de
weg naar het hart, de weg
naar liefde. Lees meer >>

11 december 20:00 uur
Hegel en het idealisme 
In de Adventskerk in
Zoetermeer aandacht voor
de Duitse filosoof Georg
Hegel, die bijzonder
invloedrijk was in de
moderne tijd. Nog vóór
Darwin dacht hij na over de
evolutionaire aard van de
mens en de geschiedenis. 
Lees meer >>

12 december 19:30 uur
Dans als brood voor de
ziel 
Advents-dansworkshop in
Rotterdam o.l.v. Margreet
Eberwijn-Verveld. Centraal
staat het oude visioen van
de profeet Jesaja 'van de
wolf die zich naast het lam
vlijt...'.  Lees meer >>
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