
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
12 januari 2018 

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 26 januari, kopij kunt u
uiterlijk 24 januari mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Het Doopsgezind Jaarboekje
2018 is verschenen. 
Het nieuwe jaar is begonnen, dus
het is tijd voor een nieuw
Jaarboekje. Zodat u helemaal up-
to-date aan 2018 kunt beginnen!
Het Doopsgezind Jaarboekje 2018
is te bestellen bij de ADS. 
Lees meer >>
 

nieuws
Doopsgezind NL januari-
februari 2018 
Met de bijbel als reisgids leert u
meer over 'De reis van de held'.
U maakt kennis met het
luchthavenpastoraat en de
globetrotters van Mennonite
World Conference. En natuurlijk
vindt u in dit reizigersnummer
een MERK-overzicht met een
selectie uitgelichte workshops en
sprekers. Kortom, voor elke
reiziger wat wils in de januari-
februari-editie van Doopsgezind
NL! Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | januari-
februari 2018 
"Geliefd mens van God." Wat
maakt dat sommigen zich wel en
anderen zich helemaal niet
aangesproken voelen door dit
kleine zinnetje? Wat betekent het
eigenlijk? Het januari-
februarinummer van Doopsgezind
Plus probeert een antwoord te
geven op die vraag. Lees meer
>>
 

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

agenda
14 januari 15:00 uur
Toneelvoorstelling over
Driekoningen in Dokkum 
Toneelgroep de Noorder
Compagnie voert het
Oberufer Driekoningenspel
op in de DoRe kerk te
Dokkum. Het vertelt het
verhaal over de drie wijzen
uit het Oosten die de ster
volgen naar Bethlehem om
het kerstkind te zoeken en
het hun geschenken aan te
bieden.  Lees meer >>

16 januari 19:45 uur
Film in De Beemster 
De film La Famille Bélier is
een hartverwarmende
komedie over een meisje dat
ontdekt dat ze geweldig kan
zingen, maar haar gezin niet
in de steek wil laten. Lees
meer >>

18 januari 10:00 uur
Drie keer over God in
Deventer 
Geloofsgemeenschap Het
Penninckshuis organiseert
deze winter weer drie
bijeenkomsten rondom
God. Er bestaat nog steeds
een traditioneel beeld van
God, maar binnen de
vrijzinnige
geloofsgemeenschappen
herkent men zich hier niet
(meer) in. Het traditionele
godsbeeld is aan het
verschuiven, maar wat is er
voor in de plaats gekomen? 
Lees meer >>

18 januari 19:30 uur
Bibliodrama in Dordrecht 
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MERKwaardig | Menno's
Travelling Table 
Tijdens de Europese
doopsgezinde conferentie MERK
(10-13 mei) zal er een hoop te
doen zijn. In de rubriek
"MERKwaardig" houden we u de
komende weken op de hoogte
van de workshops en sprekers
van Nederlandse bodem. We
starten met Gerlof en Machteld
van Menno's Travelling Table.
Lees meer >>
 

Stichting Pastoraal Diakonaal Fonds geliquideerd 
Eind vorig jaar werd aangegeven dat de Stichting Pastoraal Diakonaal
Fonds (PDF) in liquidatie was. Na verschillende juridische stappen
doorlopen te hebben is de opheffing van de Stichting PDF nu definitief.
Het batig saldo zal aan de doopsgezinde broederschapshuizen worden
toegekend. Lees meer >>
 

Vrijheid centraal op Inspiratiedag 2018 
5 mei 10:00 uur
Hij komt er weer aan: de tweejaarlijkse Inspiratiedag, georganiseerd
door de vijf vrijzinnige kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland:
doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnigen, VVP en Apostolisch
Genootschap. De editie van 2018 wordt gehouden op 5 mei 2018 in de
Jacobikerk in Utrecht. Het thema op deze bevrijdingsdag kan niet
anders dan Vrijheid  zijn.    Lees meer >>
 

Gemeente Giethoorn vacant 
Sinds 1 januari 2018 is de
Gemeente Giethoorn vacant. Ds.
M. de Vries heeft een beroep
aanvaard in de PKN Gemeente
Bergeijk (Brabant). De komende
periode zal Ds. G. (Graddie)
Meijer, predikante in de Ring
Zwolle, beschikbaar zijn voor het
nodige pastorale werk in geval
van noodsituaties, crises en
uitvaarten. Lees meer >>
 

Bezinnen met Elvis Presley 
8 januari 10:30 uur
Maandag 8 januari is het 83 jaar
geleden dat Elvis Presley geboren
werd. De legendarische
Amerikaanse zanger is voor velen
een bron van inspiratie. In ieder
geval voor dominee Fred Omvlee
(52). Op 10 en 11 februari
verzorgt hij de Leeftocht-activiteit
Het Evangelie van Elvis, waarin
het leven van de zanger en
bezinning op een ieders eigen
levensverhaal centraal staan Lees
meer >>
 

Schrijf je tot 15 januari in
voor AKC-kamp! 
8 januari 20:00 uur
Je had het misschien al gemerkt,
maar deze week hebben jongeren
(en leiding) door het hele land
post ontvangen van de AKC, met
daarin de nieuwe poster en
folder. Zet 8 januari in je agenda,
want dan begint de inschrijving.
Let op: De inschrijving verloopt

De DG Dordrecht
organiseert een workshop
bibliodrama, ten bate van
het gemeenteproject
'Skelters voor de hulpboeren
van de Veldlinden'. De
leiding is in handen van ds.
Christien Duhoux-Rueb. Lees
meer >>

22 januari 15:00 uur
In Vrijheid Verbonden
over duurzame
samenleving 
Een duurzame samenleving .
Dat is het thema van de
interreligieuze ontmoeting
die In Vrijheid Verbonden
organiseert, een
interreligieus platform waar
ook de Raad van Kerken in
participeert. Lees meer >>

23 januari 10:00 uur
Vluchtelingenquilts
maken in Witmarsum 
In Witmarsum wordt een
dag lang gewerkt aan quilts
voor vluchtelingen. Ze zullen
gepresenteerd worden op de
Agrarische Dagen in
Franeker en zijn daarna
bedoeld voor het project van
MCC. Lees meer >>

23 januari 19:30 uur
Jaarlijkse poëzieavond in
Apeldoorn 
Poëzieavond waarop mensen
gedichten voorlezen in een
gezellige sfeer met een
glaasje glühwein. Het kan
ook eigen werk zijn.
Ook stadsdichter Aad van
der Waal zal enkele
gedichten voordragen. Lees
meer >>

24 januari 20:00 uur
Dierenbeschermer Karen
Soeters in Hoorn 
Karen Soeters, oprichtster
van AnimalsToday.nl
(voorheen PiepVandaag.nl)
volgt zolang ze zich kan
herinneren de problematiek
met betrekking tot
dierenwelzijn en milieu. Ze
heeft een groot netwerk in
zowel binnen- als buitenland
en verzorgt regelmatig
lezingen in binnen- en
buitenland. Ditmaal komt ze
naar het Foreestenhuis. Lees
meer >>

24 januari 20:00 uur
Zin-Inn lezing door
Michiel Hobbelt
Duurzaam geluk 
In Aalsmeer komt Michiel
Hobbelt praten over gelukkig
zijn met een duurzame
levensstijl. Kunt u
bescheidener en duurzamer
leven én gelukkig zijn?  Lees
meer >>

25 januari 20:00 uur
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dit jaar anders dan anders, met
loting! Lees meer >>
 

Voorganger Arboretumkerk Wageningen (m/v) 0,8 1,0 fte 
De Arboretumkerk in Wageningen is op zoek naar een nieuwe
voorganger. Reageren is mogelijk per e-mail tot 20 januari 2018. Lees
meer >>
 

Landelijke comforter- en
tassenmaakdagen 
20 januari 10:00 uur
Doopsgezind WereldWerk
organiseert twee landelijke
comforter- en tassenmaakdagen.
Wilt u meehelpen om comforters
en schooltassen te maken voor
mensen in vluchtelingenkampen
in het Midden-Oosten? Kom dan
naar een van de twee
bijeenkomsten: op zaterdag 20
januari in Inloophuis de Ruimte
in Almere en op woensdag 31
januari in Dopersduin in Schoorl.
Beide dagen duren van 10.00 tot
16.00 uur. Lees meer >>
 

Studiedag over pionieren 
26 januari 10:30 uur
Pionieren uit hartsverlangen -
liberaal pionieren en zijn
missiologie. Pionieren heeft soms
een orthodox imago, dan gaat het
al snel over zieltjes winnen.
Tegelijk heeft een derde van de
pioniersplekken een liberale
insteek. Welke missiologie drijft
deze plekken? Daarover bestaat
vaak verlegenheid. Wat drijft je?
Wat geloof je? Waarom is
missionair werk belangrijk?
Hierover gaat de studiedag van
Op Goed Gerucht. Lees meer >>
 

25 januari 20:00 uur
Kick Bras in Zaandam 
Kick Bras verbindt in zijn
nieuwe boek Oog in oog
kunstvoorwerpen en teksten
uit allerlei landen en
tijdperken, als verwanten
die allemaal op die Ene, op
het goddelijke mysterie, zijn
gericht. Hij geeft in woord
en beeld daarover een
inleiding. Vervolgens start
vanaf woensdagmiddag 14
februari een leesgroep die
op vijf middagen de centrale
themas uit het boek zal
behandelen en proberen te
ervaren.  Lees meer >>

25 januari 20:00 uur
Johan Temmerman over
God en Spinoza 
In de lezingenreeks over
levenskunst in Aardenburg
spreekt theoloog Johan
Temmerman over God en
Spinoza: atheïsme,
pantheïsme of
spinozisme? Over de joods-
Nederlandse filosoof
Benedictus Spinoza (1632-
1677) is al erg veel gezegd
en geschreven. Vaak was hij
de inzet van conflict.  Lees
meer >>

26 januari 20:00 uur
Project Geestdrift van
start in Alkmaar 
Geestdrift is een
samenwerking tussen
Projectgroep Geestdrift,
Stichting Karavaan en een
groot aantal vrijwilligers.
Samen geven zij theatrale
reuring in de dertien
doperse kerken in Noord-
Holland Noord. Dit om
aandacht te vestigen op
deze bijzondere gebouwen,
hun geschiedenis en hun
toekomstperspectief. Lees
meer >>
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