Nieuwsbrief Doopsgezind NU
23 augustus 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 donderdag 6 september. Kopij kunt u uiterlijk
3 september mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Viering 70 jaar Wereldraad
van Kerken
Op 23 augustus werd het 70-jarig
bestaan van de Wereldraad van
Kerken gevierd in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam. In diezelfde kerk
werd de Wereldraad in 1948
opgericht. De viering werd
bijgewoond door vele honderden
mensen uit alle delen van de
wereld. Lees meer >>

nieuws
Tweehonderd groene kerken
in Nederland
Begin augustus heeft de 200e
kerk zich aangesloten bij Groene
Kerken. Groene Kerken is een
landelijk initiatief om christelijke
en andere
geloofsgemeenschappen
milieubewust te maken, en biedt
praktische ondersteuning. De
NOS publiceerde er een artikel
over, klik hier. Lees meer >>

Dopers Leerhuis in Friesland
weer van start
8 september 09:45 uur
Vanaf 8 september gaat het
Dopers Leerhuis in Friesland weer
van start. Het Dopers Leerhuis
biedt laagdrempelige
lesprogrammas voor
gemeenteleden, vrienden, niet
kerkelijk gebonden mensen én
beroepskrachten. Docenten
zijn Chris Doude van Troostwijk,
Herman Heijn, Cees J. den Heyer,
Saakjen van Hoorn-Dantuma,
Alfred R. van Wijk en Pieter Post.
Lees meer >>
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25 augustus 10:00 uur
Wandeling Menno Simons
Groen
In het kader van de
tentoonstelling Menno
Simons Groen wordt een
wandeling georganiseerd: In
de voetsporen van Menno
Simons. Lees meer >>
30 augustus 20:00 uur
Muziek en dans in
Holwerd, Leeuwarden,
Hallum en Hollum
Muziek- en dansavond met
Hongaarse muziek en
volksdansen uit
Transsylvanië in Roemenië.
Verzorgd door
citergroep Áfonya en
volksdansgroep Vadrózsák
uit de Unitarische
partnergemeente van vier
doopsgezinde gemeenten:
Nagyajta in Roemenië. Lees
meer >>
1 september 10:00 uur
Streekmarkt en lezingen
Witmarsum
In het kader van de
tentoonstelling Menno
Simons Groen wordt een
streekmarkt georganiseerd.
Aansluitend zijn er twee
lezingen over Menno Simons
en de toekomst van de
doopsgezinden. Lees meer
>>
1 september 13:00 uur
Gitaarmuziek in
Amsterdam
Lunchconcert in de
Singelkerk met Trio Debu.
Deze drie jonge gitaristen
spelen bewerkingen van

spelen bewerkingen van
pianomuziek van Claude
Debussy. Lees meer >>

Monumentendag in het hele
land
8 september 10:00 uur
In het weekend van 8 en 9
september wordt ook dit jaar
weer Open Monumentendag
gehouden. Veel doopsgezinde
gemeenten doen eraan mee,
zetten hun kerkdeuren open en
organiseren allerlei activiteiten.
Lees meer >>

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet
seizoen 2018/2019
9 november 17:30 uur
Als oppervlakkigheid, opgeblazen
actualiteiten, gemakkelijke kritiek
en ondoordachte overtuigingen
niet op prijs gesteld worden, dan
zult u zich thuis voelen bij het
Vrijzinnig Leerhuis op Mennorode
in Elspeet. Het zijn vier
weekenden van studie en
ontmoeting. Nota bene: groep A
is inmiddels zo goed als vol, in
groep B is nog plaats. Lees meer
>>

Overleden Na een waardevol, veelzijdig en intensief leven hebben wij
in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van onze moeder,
schoonmoeder en oma Marijke Elema-van Eek (20-3-1937  18-82018). Op vrijdag 24 augustus 2018 nemen we om 13.00 uur afscheid
van Marijke in de doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691 te Hoofddorp.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats
Taxushof, Rustoordstraat 17 te Nieuw-Vennep. Na de begrafenis
nodigen wij u uit voor een informeel samenzijn in De Jonge Jager,
Venneperweg 471 te Nieuw-Vennep. Graag lichte kleding, want dit
afscheid is geen einde, maar een nieuw begin. Correspondentieadres:
Rikje ter Avest-Elema, IJweg 1251, 2133 MJ Hoofddorp

6 september 19:30 uur
Bijbellezen door
rabbijnse bril
In Deventer start het
tweede seizoen van de
cursus Bijbellezen door
rabbijnse bril met De tien
geboden aan de hand van
het cahier Weg van de Tora.
De cursus is eens in de twee
weken op donderdag van
19.3021.30 uur. Lees meer
>>
7 september 10:30 uur
Gezamenlijke
seniorendag Leeuwarden
/ Drachten-Ureterp
Vorig jaar vond deze dag
plaats in en nabij
Fredeshiem. Dit jaar vindt
de seniorendag plaats in en
rondom onze Vermaning te
Drachten.
Lees meer >>
8 september 10:00 uur
Expositie in Middelstum
In het kader van Open
Monumentendagen 2018 is
in de gerestaureerde kerk te
Middelstum een
tentoonstelling te
bezichtigen met werk van
Edwin Hoving, Petra van
Kalker en Marius de Schaar.
Lees meer >>
8 september 13:00 uur
Saxofoonmuziek in
Amsterdam
Lunchconcert in de
Singelkerk door Duo
Mader/Papandreopoulos. Met
muziek voor altsaxofoon en
piano van William Bolcom,
Sam David Wamer en Alban
Berg. Lees meer >>
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