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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 4 mei, kopij kunt u uiterlijk 2 mei
mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Nieuwe hoofdredacteur 
Kalle Brüsewitz wordt per 1 mei
de nieuwe hoofdredacteur van
Doopsgezind NL. Hij is de
opvolger van Johan Tempelaar,
die de functie ruim zes jaar
bekleedde. Brüsewitz was eerder
als redacteur actief voor
Doopsgezind NL. Het juli-
augustusnummer is het eerste
dat onder zijn
verantwoordelijkheid verschijnt.
Lees meer >>
 

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

Boek over Harcourt
Klinefelter 
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. 
Lees meer >>
 

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

agenda
20 april 20:00 uur
Voorstelling over Helene
Kröller-Müller 
De volgende voorstelling in
de Project Geestdrift serie is
Uit Verdriet Geboren in
Enkhuizen. Actrice en
zangeres Julika Marijn duikt
op speelse en brutale wijze
in het leven van
kunstverzamelaar Helene
Kröller-Müller (1869-1939).
Lees meer >>

20 april 20:00 uur
Zelfs hier vind je nog een
paar rechtvaardigen 
Het DoRe Café in Groningen
presenteert een
solovoorstelling over vuile
handen, zuiverheid en
moed. In deze
theatermonoloog toont
acteur en verhalenverteller
Guido de Bruin op
aangrijpende wijze welke
morele dilemmas er
speelden tijdens de nazi-
bezetting in kamp
Westerbork. Lees meer >>

21 april 10:00 uur
Leerhuis Jona en Nineveh
in Amsterdam 
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 kerkvaders, wordt de
tekst nader beschouwd. 
Lees meer >>

22 april 15:00 uur
Kindertheater in Blokzijl 
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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 >>
 

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 >>
 

Jan Terlouw in Eindhoven 
22 april 11:00 uur
Jan Terlouw houdt een Preek van
de Leek in de remonstrantse kerk
te Eindhoven. Terlouw schreef
het essay Natuur  voor de
Boekenweek van dit jaar. Een
duurzame wereld is zijn droom en
missie.  Lees meer >>
 

Open Colleges 2018 
24 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 24 april spreekt
promovendus Helgard Pretorius
over 'The ascending Christ s
wounds- and the churchs call to
serve just peace in South africa'.
Lees meer >>
 

WereldWerkconferentie over
polarisatie 
9 juni 13:30 uur
Op 9 en 10 juni houdt
Doopsgezind WereldWerk een
conferentie over polarisatie: Olie
op het vuur of een nieuw wij? Wij
denken vaak in tegenstellingen,
waardoor vraagstukken nogal
eens een identiteitskwestie
worden. Polarisering en conflicten
liggen dan op de loer. Is er een
weg voorbij de tegenstelling?
Lees meer >>
 

Kindertheater in Blokzijl 
In 't Lam Ontmoet ditmaal
de theatervoorstelling De
Dwerg. In deze
familievoorstelling brengt
Fratelli Fiasco zijn
clownskunsten, zonder een
enkel mensenwoord te
gebruiken. Wanneer de
dwerg bij thuiskomst in
plaats van zijn tamme kraai
een gouden ei in de kooi
vindt, besluit hij het ei zelf
uit te broeden...  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
Consort.  Lees meer >>

22 april 20:00 uur
Stilte-uur in Den Ilp 
In de vermaning van Den Ilp
wordt vanaf 22 april iedere
zondagavond een stilte-uur
gehouden. Als mensen
samen stil zijn, hebben zij
een harmoniserend effect op
hun omgeving, zo blijkt uit
onderzoek. Lees meer >>

24 april 14:00 uur
Levensverhalen in
Hoofddorp 
De DG Hoofddorp biedt een
inspirerende cursus aan in
drie middagen over het
schrijven van het eigen
levensverhaal. De data
zijn 24 april, 1 mei en 8 mei.
Lees meer >>

25 april 15:30 uur
Joris en de geheimzinnige
toverdrank 
Muzikale voorstelling in
Amsterdam aan de hand van
het gelijknamige kinderboek
van Roald Dahl. Joris heeft
van zijn moeder de taak
gekregen om op zijn oude,
ziekelijke oma te passen en
haar om 11 uur haar
drankje te laten slikken.
Maar Joris besluit zelf een
drankje te brouwen en dat
aan haar te geven... Lees
meer >>

1 mei 23:59 uur
Fietsen rond Franeker in
de geest van Menno
Simons 
Sinds 9 april jl. is er tussen
Franeker en de Greidhoeke
een nieuwe route te
ontdekken: de Reformatie
Fietsroute van 55 kilometer
langs schuilkerken en
theetuinen. Het is een
verdieping van de titel
Europese Reformatiestad  die
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Europese Reformatiestad  die
Franeker in 2017 ontving.
Lees meer >>

5 mei 23:59 uur
Han Cuperus naar Iraaks
Koerdistan 
Op 5 mei gaat de predikant
van de DG Dordrecht, Han
Cuperus, met Christian
Peacemaker Teams (CPT)
naar Iraaks Koerdistan. Hij
houdt een dagboek bij
op hancuperus.ovh. Lees
meer >>
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