Nieuwsbrief Doopsgezind NU
30 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'. Vanwege het
grote aantal agendaberichten verschijnt er volgende week een extra
nieuwsbrief, kopij kunt u uiterlijk woensdag 4 april mailen naar
dn@doopsgezind.nl.

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

agenda

uitgelicht
Documentaire 'In de
schaduw van King'
2 april 19:30 uur
Op 2 april om 19.30 uur zendt
NPO 2 de documentaire In de
schaduw van King uit, over
doopsgezind predikant Harcourt
Klinefelter en zijn betrokkenheid
bij de burgerrechtenbeweging in
de VS. Klinefelter was indertijd
persvoorlichter van dr. Martin
Luther King. Hij woont al jaren in
Nederland. Lees meer >>

nieuws
Boek over Harcourt
Klinefelter aangeboden in
Drents Museum
11 april 17:00 uur
Ds. Harcourt Klinefelter was
persvoorlichter van dr. Martin
Luther King. Er is nu een boek
over hem geschreven,
getiteld Het leven van
vredesapostel Harcourt Klinefelter
- Globalisering van de droom van
dr. Martin Luther King. Dit boek
wordt 11 april om 17.00 uur
gepresenteerd in het Drents
Museum. Lees meer >>

PeaceWalk Kenia 10-18 mei
Wandel samen met de Maasai
100 kilometer door het prachtige
Maasailand in Kenia. Leef, eet en
slaap midden in de natuur samen
met unieke mensen van
verschillende achtergronden, uit
Europa en ander Westerse
landen, uit Maasailand en andere
delen van Kenia. Wandel pratend

31 maart 13:00 uur
Lunchconcert in de
Singelkerk
In de Amsterdamse
Singelkerk verzorgt een
zang-piano duo een
lunchconcert. De musici
zijn Elizaveta Agrafenina,
sopraan en Satomi Chicara,
piano. Op het programma
staat romantische muziek,
met werken van Gounod,
Sibelius en Schumann. Lees
meer >>
31 maart 14:30 uur
Bijzonder Passieconcert
in Haarlem
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 >>
1 april 15:30 uur
Klassieke muziek in
Heemstede
Op 1e Paasdag komt in de
sfeervolle kerkzaal trio BesC spelen, bestaande uit twee
klarinettisten en een
fagottist. Op het programma
werken uit de Weense
school en 20e-eeuwse
muziek. Met uitleg. Lees
meer >>
3 april 20:15 uur
Gespreksavond over
euthanasie

of in stilte en leer van elkaar.
Keer terug met nieuwe inzichten
op zowel persoonlijk als
professioneel vlak. Via Menno's
Global Village kunnen er 1 of 2
deelnemers (18-30 jaar)
meelopen! Lees meer >>

Solidariteitsfonds MERK
De ADS roept de doopsgezinde
gemeenten in Nederland op een
bijdrage te schenken aan het
Solidariteitsfonds MERK. Zo kan
deelname aan de MERK door
doopsgezinden uit Portugal,
Spanje, Italië, Litouwen en
Oekraïne mede mogelijk worden
gemaakt. Lees meer >>

Van 1.500 naar 2.000
tasjes!
Doopsgezind WereldWerk doet
nogmaals een oproep voor het
maken van tasjes voor Syrië. Het
streven is de 2.000 te halen en
die aan de MERK aan te bieden.
Gemeenten die (nog) mee willen
doen kunnen het patroon
opvragen: Lees meer >>

Project Geestdrift op Facebook
De doopsgezinde kerken in Noord-Holland Noord hebben onder de naam
'Project Geestdrift' de krachten gebundeld met Stichting Karavaan.
Samen bieden zij een serie eigentijdse theatervoorstellingen, met als
doel u te verwelkomen op bijzondere doperse locaties. Interesse in een
voorstelling óf een beetje steun geven aan het project? Like de
Facebookpagina: https://nl-nl.facebook.com/TeamGeestdrift/. Lees
meer >>

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 >>

Joop Haring exposeert in de
Beemster
1 april 12:00 uur
In het kader van Kunstroute
Beemster exposeert Joop Haring
in de doopsgezinde
schuilkerk. Met pasteltekeningen
en beelden van brons en
keramiek, ontstaan n.a.v. reizen
naar China, India en Argentinië.
Lees meer >>

euthanasie
In Blokzijl belicht dr.
Annemarieke van der Woude
de laatste stand van zaken
in het euthanasiedebat. Zij
is predikant, werkte tien
jaar als geestelijk verzorger
in een verpleeghuis en
schreef twee boeken over
euthanasie. Na haar inleiding
volgt een open gesprek met
de deelnemers o.l.v. ds.
Tom Rijken. Lees meer >>
4 april 20:00 uur
Herdenking 50e sterfdag
Martin Luther King
in de doopsgezinde kerk in
Steenwijk wordt aandacht
besteed aan de vijftigste
sterfdag van dr. Martin
Luther King. De avond wordt
ingeleid door ds. Harcourt
Klinefelter, voormalig PRmedewerker van King.
Tijdens de avond worden
film- en geluidsfragmenten
gebruikt uit de
burgerrechtenbeweging in
Amerika uit de jaren 60.
Lees meer >>
7 april 10:30 uur
Kleding- en
speelgoedbeurs in
Aalsmeer
De DG Aalsmeer organiseert
een kleding- en
speelgoedbeurs, waarvan de
opbrengst bestemd is voor
de stichting The Pearls of
Africa. Lees meer >>
7 april 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo
Jan-Geert Heuvelman
bespeelt het HeilmannCourtainorgel. Op het
programma staan werken
van o.a. J.S. Bach, G. Ph.
Telemann, J.P. Kellner en C.
Wood. Met medewerking
van Vocaal Ensemble
Rijssen. Lees meer >>
7 april 16:30 uur
Fototentoonstelling 'Het
beeld door vluchtelingen'
In de DG Aardenburg is in
april en mei de
fototentoonstelling 'Het
beeld door vluchtelingen' te
zien, o.l.v. fotograaf Theo
Ruyter. Hij heeft
vluchtelingen hun nieuwe
omstandigheden laten
fotograferen. Lees meer >>
9 april 20:00 uur
Lezing over Martin Luther
King
In Heerenveen spreekt
ds. Harcourt Klinefelter over
Martin Luther King jr. Dit
voorjaar is het vijftig jaar
geleden dat deze zwarte
dominee werd vermoord.
Klinefelter was King's
persvoorlichter. 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 >>

Workshop Doopsgezinde
Zending
7 april 10:30 uur
De jaarlijkse workshop van de
Doopsgezinde Zending sluit aan
bij het thema van de
Wereldzendingsconferentie van
de Wereldraad van Kerken die in
maart wordt gehouden in
Tanzania. Dat thema is: Leerling
zijn van Jezus van Nazaret, hier
en nu. Lees meer >>

Holwerder kunstmaand in
april van start
7 april 14:00 uur
In het kader van Culturele
Hoofdstad van Europa Fryslân
stelt Holwerd in de maand april
zijn deuren open voor mensen die
willen genieten van kunst. In de
Willibrorduskerk en de
doopsgezinde kerk zal werk
tentoongesteld worden van
kunstenaars Tom Beijl en Bea
van Twillert (schilderijen) en
Margreet Halma (sculptuur). Lees
meer >>

Nieuwe leden
Op zondag 25 maart is Jeroen de Vries als lid toegetreden tot de
doopsgezinde gemeente van Joure.
Errata Jaarboekje 2018
DG Mid-Fryslân: VG vacant
DG Sneek: VG: J. Waringa, De Seame 20, 8491 AA Akkrum; tel.
0566-841816/06-25290372; e-mail: jelle@waringa.fr

>>
10 april 13:30 uur
Open Colleges 2018
De Open Colleges 2018
onder leiding van prof. dr. F.
Enns vinden plaats op de
VU. Het thema is Peace,
Trauma and Religion in PostApartheid South Africa. Op
10 april spreken prof. dr.
Eddy van der Borght en
promovendus Luis van Riet
over 'Enacting Truth and
Reconciliation in South
Africa. A historical
perspective in the TRC'.
Lees meer >>
10 april 20:00 uur
Paradise Will Come in
Hoorn
Beeldend kunstenares
Caroline Waltman vertelt
over haar boek Paradise Will
Come. In dit boek vertaalt
zij honderden bijbelverzen in
pakkende beelden. Met haar
fotos verbindt zij bijbelse
verhalen uit het Oude en het
Nieuwe Testament met
alledaagse en bijzondere
gebeurtenissen en mensen.
Zij houdt daarbij de
volgorde van de
bijbelboeken aan. Lees
meer >>
10 april 20:15 uur
Ontmoetingen in de
Singelkerk
Het Dopers Gesprek is de
opvolger van het Doperscafé
in Amsterdam. Chris Doude
van Troostwijk, filosoof en
visiting professor Vrijzinnige
Theologie aan het
Doopsgezind Seminarium,
spreekt over het thema
Wijsheid, Democratie en
Transparantie. Over het
maatschappelijk belang van
respectvolle geheimhouding
en religieuze onwetendheid.
Lees meer >>
11 april 10:00 uur
Masterclasses revisie
Nieuwe Bijbelvertaling
Vanaf 11 april organiseert
het Nederlands
Bijbelgenootschap in tien
plaatsen de masterclass De
Nieuwe Bijbelvertaling in
revisie. Deelnemers aan
deze masterclass krijgen
inzicht in de revisie en
gelegenheid voor inspraak.
Aanmelding uiterlijk een
week van te voren. Lees
meer >>
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