
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
6 april 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 20 april, kopij kunt u uiterlijk 18 april
mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Pia Dijkstra over een
waardig levenseinde 
16 april 19:30 uur
Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid
voor D66, spreekt in Nieuwe
Niedorp over een actueel
onderwerp: wat is een waardig
levenseinde? Kom op tijd, want
vol is vol! Lees meer >>
 

nieuws
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 >>
 

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
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agenda
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
Holwerder kunstmaand in
april van start 
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.  Lees
meer >>

7 april 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo 
Jan-Geert Heuvelman
bespeelt het Heilmann-
Courtainorgel. 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
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en nu.  Lees meer >>
 

Lezing over Martin Luther
King 
9 april 20:00 uur
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 
10 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 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 >>
 

Paradise Will Come in Hoorn
10 april 20:00 uur
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 >>
 

Ontmoetingen in de
Singelkerk 
10 april 20:15 uur
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 >>
 

Masterclasses revisie
Nieuwe Bijbelvertaling 
11 april 10:00 uur
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

omstandigheden laten
fotograferen. Lees meer >>

9 april 19:30 uur
Etty Hillesum in
Middelburg 
Thema-avond en speciale
kerkdienst rond de
beroemdste Middelburger
aller tijden: Etty Hillesum.
Ds. Gert Jan Smit begeleidt
de thema-avond op 9 april
en leidt de speciale dienst op
15 april. Lees meer >>

10 april 20:00 uur
God houdt wel van een
geintje? 
Frans G. Bosman geeft in
Meppel een lezing over God
en humor. Een explosief
mengsel... of niet? Lees
meer >>

14 april 10:30 uur
Kunst, de kleur van de
ziel 
In De Kapel in Hilversum
wordt een workshopdag
georganiseerd waarop ieder
zijn of haar creativiteit kan
uiten. De dag is in het kader
van het halfjaar-thema
'Kunst, de kleur van de ziel'
- wat alles te maken heeft
met zingeving. Lees meer
>>

14 april 13:00 uur
Jongeren-vredesdag in
Gouda 
Veel jonge mensen vragen
zich weleens af: 'Wat
bezielde onze ouders en
grootouders, toen ze 35 jaar
geleden massaal de
vredesbeweging steunden?'
Het Museum voor Vrede en
Geweldloosheid organiseert
een bijzondere dag waar
deze en andere vragen in de
vorm van film, muziek, spel,
tentoonstelling en discussie
aan de orde komen. Lees
meer >>

14 april 13:30 uur
Boeken- en spullenmarkt
in Holwerd 
in de doopsgezinde kerk in
Holwerd wordt een boeken-
en oude spullenmarkt
gehouden. De opbrengst is
bestemd voor de ontvangst
van gasten uit Nagyajta in
Roemenië eind
augustus/begin september.
Lees meer >>

14 april 19:00 uur
Musical De vliegende
speeldoos in Ouddorp 
De DG Ouddorp
verwacht tot 120 kinderen in
de kerk voor een dag vol
plezier, bezig zijn met een
bijbelse boodschap en de
uitvoering van de musical
over Mozes. Die is
gebaseerd op Exodus 1 t/m
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gelegenheid voor inspraak.
Aanmelding uiterlijk een week
van te voren. Lees meer >>
 

Thora - Bijbel - Koran 
12 april 20:00 uur
Drie bijeenkomsten in Amersfoort
o.l.v. ds. Jan Roelof Nienhuis over
de drie heilige Schriften en hun
gemeenschappelijke wortels, op
12, 19 en 26 april. Lees meer >>
 

Jaarvergadering Ring
ZuidWest Nederland 
14 april 10:00 uur
Onder de titel 'Daar zit muziek
in!' houdt de Ring ZuidWest
Nederland haar jaarlijkse
jaarvergadering. Met een
ochtendprogramma over muziek
in de eredienst. Lees meer >>
 

Studiedag Weg van de Tora 
14 april 10:00 uur
In Bussum wordt een studiedag
gehouden over Weg van de Tora
deel 1, met als thema
'naastenliefde'. De dag
wordt organiseerd door de
Commissie Joden en Christenen
van de ADS. Wat betekent Jezus'
gebod op naastenliefde en hoe
breng je die in praktijk? Lees
meer >>
 

Theatervoorstelling over de
Friese doopsgezinde Fokje
Pasma 
14 april 20:00 uur
In museum Tresoar in
Leeuwarden speelt
theatergezelschap De Zeeuwse
Komedie de voorstelling Het
Moederhuis. Die gaat over de
Friese doopsgezinde Fokje Pasma
die in haar jonge jaren verkering
had met Pieter Jelles Troelstra.
De voorstellingen zijn op 14 en
15 april. Lees meer >>
 

Cursus Geschiedenis van
Iona 
17 april 20:00 uur
In de DG Aalsmeer geeft ds.
Gerke van Hiele een cursus in
twee afleveringen over de Iona-
gemeenschap in Schotland. De
data zijn 17 en 24 april. Lees
meer >>
 

Leerhuis Jona en Nineveh in
Amsterdam 
21 april 10:00 uur
Doopsgezind Amsterdam biedt
een leerhuis aan over Jona en
Nineveh o.l.v. ds. Afke Maas-
Smilde. Aan de hand van joodse
en christelijke commentaren, van
rabbijnse uitleggers en van

gebaseerd op Exodus 1 t/m
15 en gaat over slavernij,
over iemand die denkt dat
hij iets niet kan en
uiteindelijk over Gods
belofte, nabijheid en
bevrijding. Lees meer >>

15 april 11:15 uur
Koffieconcert en expositie
in Hoofddorp 
In de DG Haarlemmermeer
is een expositie te
bezichtigen van
kunstschilder Hannelore
Noordeloos en enkele van
haar leerlingen. De opening
wordt gevolgd door een
koffieconcert van het koor
Rhyme for Life. Lees meer
>>

17 april 13:30 uur
Creatief met naald en
draad in Aardenburg 
CreaSamen: creatief zijn
met naald en draad én
elkaar ontmoeten. Op 17
april en 1, 15 en 29 mei.
Lees meer >>

17 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 Post-
Apartheid South Africa. Op
17 april spreekt
promovendus Lerato Kobe
over 'Post-Apartheid Black
Liberation Theology: A
decolonizing Theology in
South Africa' Lees meer >>

17 april 19:45 uur
Film Tuya's Marriage 
In de Beemster is de
onlangs bekroonde
film Tuya's Marriage te zien.
Deze laatste film van dit
seizoen speelt zich af op het
platteland van Binnen-
Mongolië en is een fraai
portret van een loyale en
koppige vrouw. Lees meer
>>

18 april 20:00 uur
Zin-Inn lezing over
narcisme 
In Aalsmeer spreekt Petra
Roelofsen over de invloed
die narcisten hebben op hun
omgeving. Roelofsen is
therapeut in de
psychodynamica en
specialiseert zich in
narcisme.   Lees meer >>

22 april 15:30 uur
Beeldende kunst en
muziek 
In Heerenveen is een
expositie te zien van de
kunstenaars Eppie Haisma
uit Heerenveen en Henk
Santing uit Rottum,
gecombineerd met een
concert door Compagnons
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kerkvaders, wordt de tekst nader
beschouwd.  Lees meer >>
 

concert door Compagnons
Consort.  Lees meer >>
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