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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 15 juni, kopij kunt u uiterlijk 13 juni
mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
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 >>
 

nieuws
Broederschapsvergadering 26 mei 
De voorjaarsvergadering werd gehouden in de Johanneskerk in
Amersfoort. Een van de belangrijkste agendapunten was het voorstel tot
reglementswijziging. Dat werd weliswaar met grote meerderheid
aangenomen, maar het besluit zal bekrachtigd moeten worden in de
komende BV omdat er onvoldoende afgevaardigden aanwezig waren.
Lees meer >>
 

Zonnepanelen op kerkdak
Ouddorp 
De ledenvergadering van de DG
Ouddorp heeft dit voorjaar
ingestemd met de aanschaf van
74 zonnepanelen die op het
kerkdak zullen worden geplaatst.
Daarmee gaat voor vele
gemeenteleden een jarenlange
wens in vervulling. De aanschaf is
mede mogelijk dankzij een gift
uit het Fonds Van Zanten.  Lees
meer >>
 

Freedom Award voor DG
Walcheren 
Op 16 mei jl. werden in
Middelburg de internationale Four
Freedom Awards uitgereikt. Van
deze awards bestaat ook een

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

agenda
2 juni 07:00 uur
Stiltewandeling in
Aardenburg 
De wandeling begint om 7
uur met een korte inleiding
en een tekst om tijdens de
wandeling bij stil te staan.
Het eerste deel van de tocht
wordt in stilte afgelegd. Af
en toe is er een rustmoment
om van gedachten te
wisselen. 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. Lees meer >>

2 juni 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo 
Gerrit Hoekstra bespeelt het
Heilmann-Courtain-orgel. Op
het programma staan
werken van o.a. N. de
Grigny, F.A. Guilmant en C.
Saint-Saëns. Lees meer >>

9 juni 12:00 uur
'Schoner zomer' in
Aalsmeer 
De commissie duurzaamheid
van de DG Aalsmeer
organiseert een vaartocht
naar de Blootshoofdakker,
met lunch en een
presentatie door Cees Tas
over vormen van natuur- en
eilandbeheer.  Lees meer
>>
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lokale variant, bedoeld voor
Zeeuwse personen en
organisaties die op eigen wijze
invulling geven aan de Vier
Vrijheden van Franklin D.
Roosevelt. Doopsgezind predikant
Leuny de Kam en de
Doopsgezinde Gemeente
Walcheren wonnen de award
Vrijheid van Godsdienst . Lees
meer >>
 

MasterPeaceWalk Nepal 
Dorus en Hannelies kwamen
november vorig jaar vol
indrukken en ervaringen terug
van de MasterPeaceWalk in
Nepal, waar ze samen met de
locals een tiendaagse voetreis
door de natuur maakten. Dit
najaar heb jij de kans om die
gave en unieke ervaring ook mee
te maken, want er kunnen weer
twee deelnemers via Mennos
Global Village mee op deze reis.
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 >>
 

Doopsgezinde lopers in
Nacht van de Vluchteling
2018 
16 juni 23:59 uur
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
vele kilometers lange sponsorloop
in verschillende provincies in het
land. Het doel is een zo hoog
mogelijk bedrag ophalen voor
noodhulp aan vluchtelingen en
ontheemden in de regio. Ook
doopsgezinden doen mee en zij
worden graag gesponsord. Lees
meer >>
 

10 juni 10:30 uur
Buitendag in Hof van
Twello 
De DoRe gemeente in
Deventer organiseert een
'buitendag' in het kas-café
van Hof van Twello. Het
thema is Groei & Bloei.
Opgave uiterlijk 3 juni. Lees
meer >>

12 juni 14:00 uur
Kleuren voor
volwassenen 
De DG Aardenburg gaat ook
komende zomer door met
het project KleurSamen, op
de tweede en vierde dinsdag
van de maanden juni, juli en
augustus. Tekenen en
kleuren voor volwassenen is
heel populair en zorgt voor
ontspanning en rust. Lees
meer >>

12 juni 23:59 uur
Foto-expositie Jansje
Hals 
Doopsgezind Haarlem heeft
momenteel een foto-
expositie in fotogalerie De
Gang, getiteld Jansje Hals.
De aanleiding is het tienjarig
bestaan van de Wereld van
Jansje naast de kerk.
Volgens de overlevering
kwam de achterdeur van het
atelier van Frans Hals in
hetzelfde straatje uit. Alle
medewerkers van de Wereld
van Jansje zijn
geportretteerd in diens stijl.
De expositie is tot en met 18
september te bezichtigen.
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 >>
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