
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
16 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 30 maart, kopij kunt u uiterlijk 28
maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Voorjaarsbijeenkomst DHK
in Witmarsum 
21 april 10:30 uur
De voorjaarsbijeenkomst van de
Doopsgezinde Historische Kring
heeft als thema Het land van
Menno ten tijde van de
Reformatie. De deelnemers reizen
af naar de geboortegrondvan
Menno Simons en gaan op zoek
naardoopsgezinde sporen in het
Friese landschap.Startpunt is
Witmarsum, maar ook Pingjumen
Franeker zijn in het programma
opgenomen. Lees meer >>
 

nieuws
Nacht van de Vluchteling 2018 
Dit jaar valt de Nacht van de Vluchteling in de nacht van 16 op 17
juni. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40
kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies in het land. Ook
doopsgezinden lopen mee, o.a. de Doopsgezinde Gemeenten Zaanstreek
(20 km). Jannie Nijwening hoopt een eigen team samen te stellen:
Doperse Lopers (Amsterdam). Zijn er mensen die haar team willen
versterken? Lees meer >>
 

Openingsshow van de MERK
2018 op donderdagavond
10 mei 
De Merk 2018 in Montbéliard
komt al dichterbij. Er zijn veel
Nederlandse deelnemers, maar
ook veel mennonieten uit andere
Europese landen. Op
donderdagavond 10 mei zal er
om 20.00 uur een grote
openingsshow worden opgevoerd.
Lees meer >>
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agenda
16 maart 18:00 uur
Mennonites and the
Holocaust 
Op 16 en 17 maart 2018
vindt er aan het Bethel
College te North
Newton (Kansas, VS) een
internationale conferentie
plaats over Mennonites and
the Holocaust. Verschillende
sprekers uit Noord-Amerika
en Europa nemen deel
aan een gevoelig onderwerp,
dat naast recente publicaties
om nog meer onderzoek
vraagt. Ook Nederlanders
doen mee. Lees meer >>

16 maart 20:00 uur
Frits de Lange verzorgt
tweede Vrijzinnige Lezing
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 >>

17 maart 10:00 uur
Ambassadeursdagen PAX 
Elk jaar organiseert PAX de
jaarlijkse Ambassadeursdag
ter voorbereiding op de
Vredesweek in september.
Dit jaar zijn er drie regionale
Ambassadeursdagen: op 17
maart in Rotterdam, op 24
maart in Amersfoort, en op
7 april in Nijmegen. Lees
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Raad van Kerken:
verbijsterd over situatie
vluchtelingen 
Het is verbijsterend te zien hoe
op dit moment in Nederland
vluchtelingen van hot naar haar
moeten gaan zonder perspectief
op veranderingen. We moeten als
samenleving en als
verantwoordelijke overheden in
Nederland ons verder inspannen
om tegemoet te komen aan
elementaire rechten van deze
ongedocumenteerde
vluchtelingen. Zoals het op dit
moment gaat in Nederland kan
het niet doorgaan. Die conclusie
heeft een delegatie van de Raad
van Kerken in Nederland
maandag 5 maart naar buiten
gebracht, na een bezoek aan
vluchtelingen en migranten
zonder verblijfsstatus in
Amsterdam. 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 >>
 

Kunstschilder Jan Kooistra
in Dokkum 
18 maart 16:00 uur
Lezing door Jan Kooistra over zijn
schilderijenserie 'In
Verwondering'. Jan Kooistra
vertelt over zijn schilderachtige
belevenissen en het tot stand
komen van zijn schilderijen. Die
verbeelden het leven, sterven en
de opstanding van Jezus. Lees
meer >>
 

Onno Blom over Jan
Wolkers 
23 maart 20:15 uur
In de serie t Lam Ontmoet in
Blokzijl spreekt Onno Blom over
Jan Wolkers. Aanvankelijk werd
er schande gesproken van
Wolkers' open (seksuele) moraal
en zijn wilde kunstenaarschap. Nu
zouden we hem misschien een
enfant terrible of gewoon een
Bekende Nederlander
noemen. Onno Blom schreef tien
jaar aan zijn biografie van Jan
Wolkers Het litteken van de dood.
Lees meer >>
 

7 april in Nijmegen. Lees
meer >>

17 maart 13:00 uur
Lunchconcert duo
Romane 
In de Amsterdamse
Singelkerk verzorgt het
zang-piano duo Romane een
lunchconcert. Met liederen
van Strauss en
Rachmaninoff. Lees meer
>>

17 maart 14:30 uur
Widi den Hartog in
Aardenburg 
In het kader van de
Golfslag-serie over
Levenskunst, spreekt Widi
den Hartog over zen en
gezond eten. Met proeverij!
Aanmelden gewenst. Lees
meer >>

18 maart 14:30 uur
Cisca Dresselhuys in De
Knipe 
Cisca Dresselhuys geeft een
lezing in het doopsgezinde
kerkje van De Knipe over de
huidige stand van de
vrouwenemancipatie. Lees
meer >>

18 maart 15:30 uur
Dopers Café over
inspiratie 
Het Dopers Café in
Rottevalle heeft ditmaal als
thema 'inspiratie'. Waarin
vind ik inspiratie? Welke
gebeurtenis, welk boek,
welke muziek, welke
persoon heeft mijn leven
veranderd, mijn ogen
geopend, mijn hart sneller
doen kloppen, mij in
beweging gezet?
Lees meer >>

19 maart 20:00 uur
Lezing door Gloria
Wekker in Groningen 
Het DoRe-café organiseert
een lezing door Gloria
Wekker over haar boek
Witte onschuld: Paradoxen
van kolonialisme en ras.
Welke sporen heeft 400 jaar
imperialisme nagelaten in
het Nederlandse zelfbeeld?
Lees meer >>

20 maart 19:45 uur
Film Philomena in de
Beemster 
De film Philomena vertelt
het uitzonderlijke verhaal
van een uitzonderlijke
vrouw. Het is een verfilming
van het gelijknamige boek
van Martin Sixsmith. Lees
meer >>

22 maart 19:30 uur
Lezing door Hein
Stufkens: Grondwet voor
Geluk 
De lezing van Hein Stufkens
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Bijzonder Passieconcert in
Haarlem 
31 maart 14:30 uur
Het onlangs opgerichte
Participatiekoor bestaat uit
mensen met en zonder dementie.
In de doopsgezinde kerk worden
verschillende koren, koralen en
arias uit de Matthäus Passion van
J.S. Bach gezongen, afgewisseld
met eigen 'passie'verhalen van
mensen met dementie.  Lees
meer >>
 

Open Colleges 2018 
3 april 13:30 uur
De Open Colleges 2018 onder
leiding van prof. dr. F. Enns
vinden plaats op de VU. Het
thema is Peace, Trauma and
Religion in Post-Apartheid South
Africa. Op 3 april spreekt
promovendus Cobus van
Wyngaard over 'White Christian
Talk and Reconciliation,
Transformation, and Disruption of
Whiteness in South Africa'. Tijd:
13.30-15.15 uur. Lees meer >>
 

Nieuwe leden

Op zondag 18 februari is Franka Riesmeijer op belijdenis
toegetreden tot de doopsgezinde gemeente Aalsmeer.

Op zondag 11 maart is Geertje Wierda op haar belijdenis gedoopt
en als lid toegetreden tot de Verenigde Doopsgezinde gemeente
Heerenveen en Tjalleberd.

Met Palmpasen, op zondag 25 maart, verwelkomt de doopsgezinde
gemeente Leeuwarden 4 nieuwe leden: Jan Altenburg, Eric
Hoekstra, Froukje de Jong en Mary Laki worden lid en lezen hun
belijdenis voor.  Janneke Steensma wordt vriend van de gemeente
en leest haar motivatie voor. Deze feestelijke dienst begint om
10.00 uur.

in Leeuwarden heeft als
invalshoek de beroemde
Bergrede uit het evangelie
van Matteüs. Een
revolutionaire tekst, die door
de eeuwen heen velen heeft
geïnspireerd, onder wie
Tolstoj en Mahatma Gandhi.
Maar het is ook een tekst
die op veel weerstand
stuitte. Lees meer >>

24 maart 10:15 uur
Werkdag Vluchtelingen
van Raad van Kerken 
Zwart-wit denken en
vluchtelingen. Hoe ga je
ermee om?  Dat is het thema
van de werkdag voor alle
vrijwilligers die zich inzetten
voor vluchtelingen. Lees
meer >>

24 maart 13:00 uur
Lunchconcert door
klarinet-piano duo 
In de Amsterdamse
Singelkerk verzorgt het
klarinet-piano duo Ebano
een lunchconcert. Met
werken van Franz Danzi,
Brahms, Petracca &
Schreiner. Lees meer >>

1 april 15:30 uur
Klassieke muziek in
Heemstede 
Op 1e Paasdag komt in de
sfeervolle kerkzaal trio Bes-
C spelen, bestaande uit twee
klarinettisten en een
fagottist. Op het programma
werken uit de Weense
school en 20e-eeuwse
muziek. Met uitleg. Lees
meer >>
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