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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 donderdag 9 augustus. Kopij kunt u uiterlijk 6
augustus mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Doopsgezind NL juli-
augustus 2018 
'Scheuren in de ziel', oftewel de
menselijke kant van de Groningse
aardbevingsproblematiek.
Terugblikken op de MERK-
conferentie. Joke van der Heide
over de 'veranderingen' in het
jeugdwerk in tien jaar tijd. Een
'doopsgezinde' wijngaard.
Pioniersplek Nijkleaster. Natuurlijk
vaste rubrieken als Mondig &
Bondig en Twee geloven. En niet
te vergeten: een nieuwe
hoofdredacteur, die koos voor het
thema 'oude wijn in nieuwe
zakken' voor het zomernummer
van Doopsgezind NL. Lees meer
>>
 

nieuws
Doopsgezinde Bijdragen nr
44 verschenen 
Nummer 44 (2018) van de
Doopsgezinde Bijdragen (nieuwe
reeks), het jaarboek van de
Doopsgezinde Historische Kring,
is begin juli 2018 verschenen. Het
'(...) is andermaal een sprekend
voorbeeld van de rijkdom van het
dopers erfgoed in Nederland',
aldus hoofdredacteur Mirjam van
Veen in haar redactionele
inleiding. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | juli-

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

agenda
27 juli 20:00 uur
Zomeravondconcert in
Ouddorp 
Zomeravondconcert in
Ouddorp met Jolanda v.d.
Wege panfluit, Hugo v.d.
Meij piano en Jan Teeuw
orgel. Lees meer >>

28 juli 13:30 uur
Tsjerkepaad in Drachten 
De kerkdeuren van de
doopsgezinde kerk te
Drachten staan ook deze
zomermaanden weer open,
op zaterdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur. Er zijn
verschillende activiteiten:
een tentoonstelling,
boekenmarkten en
orgelconcerten. Lees meer
>>

28 juli 14:00 uur
Tsjerkepaad in Joure 
Ook de doopsgezinde kerk in
Joure is tijdens de
zomermaanden t/m 8
september op zaterdag
geopend, van 14.00-16.00
uur. Er is een tentoonstelling
van werk van Aafje Terlaak
Poot Haitsma uit Joure, met
portretschilderijen en enkele
beschilderde voorwerpen,
rond het thema Gastvrijheid.
Lees meer >>

1 augustus 08:00 uur
Fonds DG Zuid-Limburg 
Voor 2018 is er een bedrag
van  7.500 beschikbaar voor
kleine, kortlopende
projecten. Bij het bureau
van de ADS kunt u tot 1
augustus 2018 uw aanvraag
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augustus 2018 
'Het creëren van een netwerk om
je heen kan de beste remedie zijn
tegen eenzaamheid en verdriet.
Ook als het meest nabije netwerk
 familie  er niet meer is, zijn er
altijd kansen om iets nieuws op
te bouwen.' Het thema van de
nieuwe Doopsgezind Plus is
'Netwerk'. Lees meer >>
 

Taizéreis najaar 2018 
In de herfstvakantie van 21 t/m
28 oktober organiseert Mennos
Global Village een groepsreis naar
Taizé! Lees meer >>
 

Solidariteits- en
Ontmoetingsreis 2018
(deadline 31 JULI): 
Wil je je verdiepen in de impact
van de politieke situatie op het
dagelijkse leven van mensen
in zowel Galilea, de Westbank als
Jeruzalem? Sta je open voor
ontmoetingen met moslims, joden
en christenen? Ben je
geinteresseerd in het verhaal van
vredes- en
mensenrechtenorganisaties? Zou
je ook wel de handen uit de
mouwen willen steken?... Lees
dan snel verder! Lees meer >>
 

Tentoonstelling Menno
Simons Groen 
Tot en met 1 september is deze
zomer de tentoonstelling Menno
Simons Groen te zien in
Witmarsum. In hoeverre past de
'groene' nalatenschap van Menno
Simons in deze tijd? Ieder
weekend is er bovendien
Mennonite Cooking en op 23 juni
was de première van de
film Seven Points on Earth. Lees
meer >>
 

Per 1 juli jl. is Janneke Leerink niet langer werkzaam bij de ADS als
parttime communicatiemedewerker. Zij heeft elders een passende
baan gevonden. Wij wensen haar veel succes!

augustus 2018 uw aanvraag
voor een gift indienen. In
september wordt de
verdeling over de
aanvragers bekendgemaakt.
Lees meer >>

1 augustus 09:30 uur
Zomeractiviteiten in
Steenwijk 
Galerie De Vermaning  in de
doopsgezinde kerk te
Steenwijk is ook deze zomer
weer geopend. De officiële
opening was op 24 juli.
Tentoongesteld worden
intuïtieve tekeningen van
Else Koster en iconen van
Gerdy Louis. Ook is op het
kerkplein houtwerker
Marthijn Katers aan het
werk. En iedere woensdag
demonstreert een speciale
gast zijn/haar werk(vorm)
en techniek. Het motto van
de galerie is dit jaar kunst,
kniepertjes, koffie en
contact .  Lees meer >>

2 augustus 20:00 uur
Ladakh en Tibetaans
boeddhisme 
In Apeldoorn geeft Ab van
Ittersum een
zomeravondlezing over de
Indiase regio Ladakh en het
Tibetaans boeddhisme, aan
de hand van zijn trektochten
door het gebied en kennis
van het boeddhisme daar.
Lees meer >>

5 augustus 10:00 uur
Boerderijdienst met
geboortedankzegging 
Boerderijdienst in Surhuizum
inclusief geboortedankzegging,
op een historische plek
in Koartwâld. In de
zeventiende eeuw kwamen er
al anabaptisten, Brethern, die
zich in de poel vlakbij lieten
dopen.   Lees meer >>

7 december 10:30 uur
VOORAANKONDIGING:
Symposium Wijs en
Waarachtig 
Een publiekssymposium op 7
december in Haarlem met
de Franse filosofe Catherine
Chalier, georganiseerd door
het Doopsgezind
Seminarium vanuit de
wisselleerstoel Vrijzinnige
Theologie. Lees meer >>
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