
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
2 maart 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 volgende
nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 maart, kopij kunt u uiterlijk 14
maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
WereldWerk zoekt
voorzitter 
Doopsgezind WereldWerk,
stichting voor solidariteit en
vrede, zoekt op korte termijn een
nieuwe voorzitter. Deze (niet
betaalde) functie vergt in ieder
geval ruime bestuurlijke ervaring
binnen sociaal-maatschappelijke
organisaties, kennis van de
doopsgezinde wereld in binnen-
en buitenland, affiniteit met hulp-
en vredeswerk in de wereld van
vandaag, bindend en stimulerend
vermogen en voldoende tijd voor
het vervullen van de bij deze
functie behorende taken. Lees
meer >>
 

nieuws
Doopsgezind NL maart-april
2018 
De hand van God die een stukje
taart pikt. Enis Odaci, voorzitter
van stichting Humanislam, over
het religie-debat in Nederland.
Een grap, een lach en een dans
met Pasen op 1 april. Eenheid en
diversiteit op de MERK.
Vakantieouder Clementine. De
nieuwe Doopsgezind NL staat in
het teken van 'Leef het verhaal'.
Lees meer >>
 

Jongerenspecial | maart
2018 
'Een begin maken met het
behoud van al het goede'. Een
kennismaking met Erik Hemmes,
de nieuwe voorzitter van de
(bijna 100-jarige) AKC. Twee
wereldreizigers vertellen over de

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

agenda
3 maart 13:00 uur
Lunchconcert door Misaki
Yamada & Mao Omori 
In de Amsterdamse
Singelkerk wordt een
lunchconcert gegeven door
het pianoduo Misaki Yamada
& Mao Omori.  Lees meer
>>

4 maart 10:00 uur
Preek van de Leek in
Meppel 
In de DoRe gemeente houdt
Charlotte Luijerink een Preek
van de Leek. Charlotte
Luijerink is poppenspeler en
kunstzinnig therapeut. Ze is
op diverse terreinen actief,
ook politiek bij GroenLinks.
Lees meer >>

4 maart 14:30 uur
Het Moederhuis in
Aardenburg 
Het theatergezelschap De
Zeeuwse Komedie speelt Het
Moederhuis. Het gaat over
Fokje Brevet-Pasma die als
gemeentelijke vroedvrouw
een instituut bestiert waar
hoogzwangere Belgische
meisjes en vrouwen,
gevlucht voor de Duitse
terreur in hun land, kunnen
bevallen.  Lees meer >>

4 maart 17:00 uur
Preek van de Leek te
Winterswijk 
Drs. Wim Aalderink,
wethouder en lijsttrekker
van Winterswijks Belang
(WB), (s)preekt over het
thema armoede. Hij zegt
onder meer: In een
welvarende samenleving als
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reis die ze maakten via Menno's
Global Village. En een vooruitblik
op een aantal activiteiten in het
jongerenwerk. Kortom, er is een
kakelverse jongerenspecial
verschenen! Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | maart-
april 2018 
'Sommige mensen blijven tot het
laatst plannen maken voor
morgen, anderen geven zich over
in dankbaarheid.' In de tijd voor
Pasen staat Doopsgezind Plus stil
bij hoe we, met alle verworven
inzichten, onze levensreis zinvol
kunnen vervolgen: Op weg naar
het einde. Lees meer >>
 

Nora, islamofobie-watcher
in verkiezingstijd 
Op 23 februari is het project Nora
van start gegaan. Nora is een
Nederlandse moslima en een
digitaal personage, welbespraakt
én deskundig. Zij registreert in de
aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart islamgerelateerde
uitspraken van (vooral) politici,
journalisten en
opiniemakers. Nora is een
initiatief van Stichting
Humanislam. In Doopsgezind NL
van maart-april staat
een interview met oprichter Enis
Odaci. Lees meer >>
 

MERKwaardig | De
Nederlandse algemeen
coördinator voor de MERK 
10 mei 10:00 uur
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. Deze
week stelt onze Nederlandse
algemeen coördinator voor de
MERK, Renze Yetsinga, zich voor.
Lees meer >>
 

ADS zoekt administratief medewerker 
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit is op zoek naar een
administratief medewerker/boekhouder (m/v) voor 0,4-0,5 fte. De
ADS voert voor een toenemend aantal doopsgezinde gemeenten de
financiële administratie. Hiertoe wordt een medewerker gezocht die in
staat is zelfstandig financiële administratie uit te voeren. De
medewerker werkt onder eindverantwoordelijkheid van het Hoofd
Financiën van de ADS. Reacties kunnen uiterlijk 4 maart ingestuurd
worden. Lees meer >>
 

ADS zoekt nieuwe hoofdredacteur 
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit is op zoek naar een
hoofdredacteur (m/v) voor 0,2-0,3 fte. De hoofdredacteur is
verantwoordelijk voor de samenstelling en de verschijning zes maal per
jaar van het magazine Doopsgezind NL. Reacties kunnen tot 19 maart
ingestuurd worden. Lees meer >>

welvarende samenleving als
de onze kunnen we niet
volstaan met het plakken
van pleisters, als het
armoede betreft.  Lees meer
>>

6 maart 20:00 uur
Oosters-orthodoxe
muziek in Heemstede 
Ds. Theo Hop uit Hillegom
laat de deelnemers ervaren
waar het in de Oosters-
orthodoxe kerk om gaat: de
beleving. Dit in tegenstelling
tot de westerse kerktraditie
waarin het verstandelijke
heel belangrijk is.  Lees
meer >>

8 maart 13:30 uur
Training geweldloos
communiceren 
De DG Dordrecht biedt
opnieuw trainingen aan in
Geweldloos Communiceren.
De eerste bijeenkomst is op
8 maart, daarna 15 en 22
maart. Dezelfde cursus
wordt gegeven op 9, 23 en
30 april. Er zijn nog plaatsen
vrij. Lees meer >>

9 maart 17:30 uur
OJEC Leren en
Vierenweekend op
Mennorode 
Het thema van het jaarlijkse
Leren en Vierenweekend van
het OJEC is
'Broeder/zustertwist - de
relatie tussen jodendom en
christendom bekeken vanuit
het paradigma van de
rivaliteit tussen leden van
dezelfde familie.' Lees meer
>>

10 maart 10:00 uur
Vredeswerkdag in
Amsterdam Zuidoost 
De Initiatiefgroep Inclusieve
Veiligheid organiseert een
bijeenkomst over inclusiviteit
en veiligheid met het accent
op migratie en anti-
discriminatie. Tweedeling
wordt steeds meer voelbaar
in onze samenleving.
Nederlanders, aan welke
kant van de scheidslijn ze
zich ook bevinden, voelen
zich meer en meer onveilig
in eigen land. Maar helpt het
weren van anderen uit onze
omgeving wel? Lees meer
>>

11 maart 10:00 uur
Bijzondere dienst in
Apeldoorn 
In de voorbereidingstijd naar
Pasen zal Stephen
Boonzaaijer in de DG
Apeldoorn een voordracht
houden over het
Paasmysterie, afgewisseld
met fragmenten mooie
muziek. Stephen Boonzaaijer
(1940) is predikant van de
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Bijbels Hebreeuws 
10 maart 10:00 uur
Als reactie op de vraag en
wegens het succes van de eerder
cursussen, organiseren we een
nieuwe cursus Bijbels Hebreeuws.
Zoals u weet is het Oude
Testament in het Hebreeuws
geschreven. Het is u ook vast
opgevallen dat er vele vertalingen
zijn. En evenzo vele
misverstanden. Deze cursus biedt
u de kans om zelf te lezen wat er
in wezen staat. U zult ontdekken
dat er een wereld voor u open
gaat! Lees meer >>
 

Sjef Laenen; Joodse Mystiek
10 maart 14:00 uur
Op deze cursus willen we diverse
aspecten van het dagelijks leven
belichten vanuit het denken van
de joodse mystiek, in het
bijzonder zoals dat door Friedrich
Weinreb is uitgelegd. De joodse
mystiek blijkt een visie op de zin
van het leven te hebben, die ook
de mens van vandaag nog kan
aanspreken en hem een
verrassende, nieuwe blik kan
geven op allerlei kanten van ons
leven.

Lees meer >>
 

Zo goed als nieuw 
16 maart 17:00 uur
Er was een tijd waarin een goede
jas een kostbaar bezit was. Als
deze na jaren kaal en verschoten
was, werd de stof gekeerd . En uit
de goede delen werd dan een
kinderjas gemaakt. Misschien
helpt dit beeld van het keren van
de jas het begrip te verstaan wat
binnen de mystiek transformatie
wordt genoemd. In de retraite
maken we ruimte voor het keren
van de jas. Lees meer >>
 

Frits de Lange verzorgt
tweede Vrijzinnige Lezing 
16 maart 20:00 uur
Theoloog Frits de Lange houdt op
vrijdagavond 16 maart de tweede
Vrijzinnige Lezing in Utrecht.
Daarin gaat hij op zoek naar een
radicaal nieuw begin voor de
christelijke theologie. De
theologie leidt voortdurend
schipbreuk in haar pogingen om
de christelijke traditie te doen
landen in de hedendaagse
cultuur.'   Lees meer >>
 

Open colleges Vrijzinnige
Theologie aan de VU 
14 juni 10:00 uur
Vlak voor de zomervakantie
organiseert het Doopsgezind
Seminarium een korte, intensieve

(1940) is predikant van de
Oecumenische
Streekgemeente in
Barneveld, heeft daarnaast
psychologie gestudeerd en
kreeg als jongeman een
mystieke ervaring. Lees
meer >>

11 maart 14:30 uur
Inspiratiebijeenkomst 'De
kracht van
kwetsbaarheid' 
In Assen wordt, samen met
de VVP,
een inspiratiebijeenkomst
gehouden met als thema 'De
kracht van
kwetsbaarheid'. De wereld
lijkt steeds meer
gedomineerd te worden door
verdeeldheid en het recht
van de sterkste. Maar wat
verbindt ons als mensen met
elkaar en welke rol speelt
kwetsbaarheid daarin? Met
gedichten en muziek. Lees
meer >>

11 maart 15:00 uur
Dopers Café over
palliatieve zorg 
In Surhuisterveen komt dr.
Joep van de Geer spreken
over palliatieve zorg en
spiritualiteit. Hoe om te
gaan met
levens(beschouwelijke)
vragen als het einde nadert?
Van de Geer is geestelijk
verzorger in het MC
Leeuwarden. Lees meer >>

13 maart 19:30 uur
Lezing
over martelaarsspiegels 
In de doopsgezinde vermaning
in Leeuwarden is gedurende de
Lijdenstijd en ook nog na Pasen
de
tentoonstelling Geloofsvervolging
toen en nu te zien. Onijdes
Sijtsma uit Berlikum zal een
toelichting geven bij de
martelaarsspiegels van deze
expositie. Lees meer >>

14 maart 10:00 uur
Kerkepad Nieuweschoot 
Een bijzonder interessante
wandeling staat op het
programma van de DG
Heerenveen-Tjalleberd: het
Kerkepad Nieuweschoot.
Lees meer >>

14 maart 20:00 uur
Muzikale vrijzinnige
visies op de liefde 
Lezing door Laurens ten
Kate over liefde in de
moderne cultuur. Liefde,
erotiek en seksualiteit zijn in
de moderne tijd steeds
nadrukkelijker de literatuur,
het theater, en vooral de
muziek gaan beheersen.
Daarbij wordt steeds het
spannende gebied tussen
humanisme en religie,
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open collegereeks over Vrijzinnige
theologie. Visiting Professor Chris
Doude van Troostwijk zal ingaan
op de Duitse wortels van de
vrijzinnige theologie. De data zijn
14, 19 en 21 juni. Lees meer >>
 

Nieuwe leden
Op 25 maart zal Jeroen de Vries als lid toetreden tot de doopsgezinde
gemeente in Joure. De dienst vangt aan om 9.30, voorganger is Jelle
Waringa. 

humanisme en religie,
tussen menselijk geluk en
spirituele overgave in beeld
gebracht. Lees meer >>

14 maart 20:00 uur
Janneke Stegeman over
'voltooid leven' 
Ds. Janneke Stegeman
spreekt over voltooid leven
in de DG Apeldoorn. Na de
lezing is er volop ruimte om
met elkaar én met Janneke
Stegeman in gesprek te
gaan over dit actuele thema.
Lees meer >>

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
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