
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
4 mei 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 18 mei, kopij kunt u uiterlijk 16 mei
mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Henk Stenvers president-
elect Mennonite World
Conference 
In juli 2021 wordt Henk Stenvers
voorzitter van Mennonite World
Conference (MWC), de
internationale organisatie van
doopsgezinde en anabaptistische
kerken. Tijdens de vergadering
van de General Council van MWC
in Kenia werd Stenvers gekozen
tot president-elect. Het is voor
het eerst in de bijna 100-jarige
geschiedenis van MWC dat een
Nederlander voorzitter wordt.
Lees meer >>
 

nieuws
Nieuw Stiltecentrum
Schiphol geopend 
Op 5 april werd op Schiphol het
nieuwe Stiltecentrum
geopend met een feestelijke
bijeenkomst. Het Stiltecentrum is
een initiatief van het
Luchthavenpastoraat, waar sinds
dit jaar ook de doopsgezinde
broederschap bij is aangesloten.
Lees meer >>
 

Wereldzendingsconferentie
groot succes 
In maart van dit jaar werd de
Wereldzendingsconferentie
gehouden in Arusha, Tanzania. Er
kwamen ruim 1000
afgevaardigden uit protestantse,
rk, orthodoxe en vrije kerken
bijeen. Het thema was: leerling
zijn van Jezus van Nazaret - hier
en nu. Ds. Marijn Vermet en ds.
Paul Thimm namen als

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

agenda
5 mei 14:00 uur
Orgelbespeling in Almelo 
Bram Jaspers bespeelt het
Heilmann-Courtain-orgel. Op
het programma staan
werken van o.a. J.S. Bach,
D. Buxtuhude en A.G.
Homilius. Lees meer >>

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

8 mei 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 8
mei spreken prof. dr.
Fernando Enns en studenten
over 'Peace, Trauma and
Religion in Post-Apartheid
South Africa'. Lees meer >>

8 mei 20:00 uur
Publiekscolleges over
spiritualiteit in
Amsterdam 
De Protestantse
Theologische Universiteit
(PThU) organiseert drie
colleges over spiritualiteit in
beweging  in Amsterdam.
Deze colleges zijn voor
iedereen toegankelijk en
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Nederlandse doopsgezinden deel.
Lees meer >>
 

Doopsgezinden en de
Holocaust 
Op 16 en 17 maart 2018 vond in
Noth Newton, Kansas, USA, een
conferentie plaats onder de titel
'Doopsgezinden en de Holocaust'.
Ds. Gabe Hoekema was erbij en
schreef een verslag. Lees meer
>>
 

Vrijheidsmaaltijd voor
kinderen 
5 mei 12:30 uur
In de Amsterdamse Singelkerk
wordt een vrijheidsmaaltijd voor
kinderen en hun
ouders/begeleiders
georganiseerd.
Kinderboekenschrijfster Bibi
Dumon Tak, winnares van de
Gouden Griffel, gaat in gesprek
met kinderen vanaf 9 jaar. Lees
meer >>
 

Vredeskerkje Bergen aan
Zee viert eeuwfeest 
8 mei 20:00 uur
Van mei tot en met november
wordt het 100-jarig bestaan van
het Vredeskerkje in Bergen aan
Zee gevierd met vijf
vredeslezingen. De data zijn 8
mei, 12 juni, 4 september, 9
oktober en 13 november, steeds
om 20.00 uur. Lees meer >>
 

Vermaningspad 2018 in
Friesland 
10 mei 10:00 uur
Zoals ieder jaar wordt er op
Hemelvaartsdag weer een
Vermaningspad georganiseerd.
Op donderdag 10 mei gaat de
route langs de doopsgezinde
gemeenten Harlingen, Makkum
en de Lytse Streek, met als
standplaats Witmarsum. Het
thema is: 'Brede en smalle
wegen'. Het belooft een
interessante tocht te worden
langs kronkelwegen door de
Greidhoeke en langs de Friese
IJsselmeerkust, met een grote
verscheidenheid in landschap en
kerken. Lees meer >>
 

Menno Simons Groen zoekt
vrijwilligers 
15 mei 10:00 uur
Voor de tentoonstelling Menno
Simons Groen in de maanden
juni, juli en augustus in het
Groencentrum van Witmarsum
worden vrijwilligers gezocht voor
verschillende activiteiten.
Aanmelden kan nu al. In mei
wordt een informatiemiddag voor
de vrijwilligers gehouden. Lees

iedereen toegankelijk en
worden gegeven door Arjan
Plaisier, theoloog en docent
Spiritualiteit aan de PThU.
De data zijn 8 mei, 5 juni en
3 juli. Lees meer >>

11 mei 10:00 uur
Doopsgezinden bij de
Katholiekendagen in
Münster 
Tijdens de Katholiekendagen
in Münster wordt aandacht
besteed aan de geschiedenis
van de doopsgezinden, met
name op 11 mei. De dagen
worden gehouden van 9 t/m
13 mei, het thema is: 'Suche
Frieden'. M.m.v.
verschillende doopsgezinde
theologen. Lees meer >>

15 mei 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
15 mei spreekt Lucas
Johnson, directeur IFOR
(International Fellowship of
Reconciliation)over
'Whiteness/ Racism.
Decolonization of Theology'.
Lees meer >>

17 mei 20:00 uur
Concert Hesston College
Choir in Utrecht 
Het koor, bestaande uit
dertig studenten, komt dit
jaar voor het eerst naar
Utrecht, de
eerste halteplaats op de
nieuwe Europese tour. In
totaal zullen tien concerten
worden gegeven, waaronder
drie in Nederland: op 19 mei
in Haarlem en op 20 mei in
Joure. Lees meer >>

18 mei 20:00 uur
Theaterstuk De Leegte in
Vleuten 
In het theaterstuk De
Leegte komen vragen rond
religie en zingeving aan de
orde. Maker en regisseur
Annerixt Pijlman werkte
daartoe samen met
jongeren. Eerder maakte zij
'De Predikant als Acteur' in
het kader van de nascholing
van doopsgezinde en
remonstrantse predikanten.
Lees meer >>

18 mei 20:15 uur
Theatervoorstelling in
Blokzijl 
t Lam Ontmoet: Oda
Spelbos speelt Aan de
Grond. In dit theaterstuk
maakt een onverwachte
zwangerschap een einde aan
de carrière van een
vrouwelijke gevechtsvlieger.
Na haar zwangerschap
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meer >>
 

Werelddiner 
19 mei 17:00 uur
Op zaterdag 19 mei vertellen
zeven jongeren over de
bijzondere reizen die zij maakten,
met ondersteuning van Menno's
Global Village. In de
Doopsgezinde Kerk in Haarlem
delen zij hun verhalen, onder het
genot van een werelds menu.
Ook geeft het Amerikaanse
studentenkoor Hesston College
Choir een optreden. Lees meer
>>
 

GDB viert 101-jarig bestaan 
2 juni 10:00 uur
De Gemeenschap voor
Doopsgezind Broederschapswerk
(GDB) viert op 2 juni haar 101-
jarig bestaan op Dopersduin. Het
feestje kent een heel programma,
met o.m. een optreden van Kees
Posthumus en workshops. Lees
meer >>
 

Tentoonstelling
'Geloofsvervolging toen en
nu' vernieuwd! 
23 juni 16:00 uur
In Leeuwarden is
de tentoonstelling
Geloofsvervolging toen en
nu wegens grote
belangstelling vernieuwd. Naast
nog meer originele
Martelaarsspiegels liggen er nu
onder meer ook hedendaagse
boeken met verhalen over
martelaren uit de
geschiedenis. De tentoonstelling
is t/m 23 juni niet alleen op
zaterdagmiddagen, maar ook op
woensdag- en vrijdagmiddagen te
bezichtigen. Lees meer >>
 

Na haar zwangerschap
wordt ze drone-piloot en
keert ze 's avonds 'gewoon'
terug naar haar man en
dochter... Lees meer >>

20 mei 19:30 uur
Hesston Chollege Choir in
Joure 
Concert van het
Amerikaanse Hesston
Chollege Choir in de
doopsgezinde kerk van
Joure. Het koor bestaat uit
dertig jongeren tussen de 18
en 20 jaar en heeft een
breed repertoire. Lees meer
>>

2 juni 09:00 uur
Stiltedag in Aardenburg 
Tijdens de eerste Stiltedag
met als thema 'klei', neemt
Golfslag je een dag lang
mee op avontuur met een
wandeling, twee workshops
en twee gezamenlijke
maaltijden. Inschrijven is
verplicht en kan tot 7 mei.
Lees meer >>

9 juni 13:30 uur
WereldWerkconferentie
over polarisatie 
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 >>

14 juni 10:00 uur
Open colleges Vrijzinnige
Theologie aan de VU 
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 >>

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

  

    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 

 

1

http://www.doopsgezind.nl/index.php?afmelden
http://www.doopsgezind.nl/aanmeldennieuwsbrief.php
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2Fdgdordrecht&ei=lQFRVfzABOr7ygOg8YHIDA&usg=AFQjCNGhD-pdOAWpGX2Ztuh_t5VH9_OSLw&sig2=5uacNV_XDAg0sSO2UJRx9Q
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=31480
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=32393
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=32542
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=32547
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=32637
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=32649
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=31523
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=32559
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=32548

