
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
6 september 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 20 september. Kopij kunt u uiterlijk
17 september mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Afscheid ds. Fokke Fennema
Velen kwamen zondag 2
september naar de doopsgezinde
vermaning in Zijldijk, waar ds.
mr. Fokke R. Fennema in
verband met zijn emeritaat na
vier jaar afscheid nam als
predikant van de Doopsgezinde
Gemeente Zeerijp/Zijldijk. Lees
meer >>
 

nieuws
Jaarthema-boekje Geef mij
nu je angst 
Volkszanger André Hazes heeft
waarschijnlijk nooit kunnen
vermoeden dat de titel van zijn
lied Geef mij nu je angst zon
kleurrijke waaier aan bijdragen
op zou leveren. Ze zijn te vinden
in het boekje waarmee de
doopsgezinde
geloofsgemeenschap het seizoen
opent en waarin het jaarthema
van alle kanten wordt verkend.
Lees meer >>
 

DG Joure: Fair Trade kerk 
De DG Joure is dit jaar een Fair
Trade kerk geworden. Daarbij
moet aan een drietal criteria
worden voldaan: het gebruik van
fair trade producten,
communicatie over fair trade, en
actie voor fair trade. Lees meer
>>
 

Compassieprijs 2018 
Gezocht: religieus geïnspireerde
initiatieven die een waardevolle

 contact
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Amsterdam
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agenda
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 de vermaning te
Drachten. Lees meer >>

8 september 09:45 uur
Dopers Leerhuis in
Friesland weer van start 
Vanaf 8 september gaat het
Dopers Leerhuis in Friesland
weer van start. 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 >>

9 september 10:00 uur
Broederschapsdag 2018
in Zuid-Limburg 
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bijdrage leveren aan het
tegengaan van discriminatie en
polarisatie in de Nederlandse
samenleving. Nominaties kunnen
worden ingestuurd tot en met 24
oktober. Op 29 november reikt
Karen Armstrong de prijs uit aan
de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Lees meer >>
 

Vredesweek 15-23
september 
De Nationale Vredesweek wordt
dit jaar gehouden van 15-23
september. Veel doopsgezinde
gemeenten vieren de week met
eigen activiteiten. Er worden ook
landelijke bijeenkomsten
gehouden, georganiseerd door
PAX. Lees meer >>
 

DG Aalsmeer zoekt predikant 
De doopsgezinde gemeente
Aalsmeer zoekt
een predikant/voorganger (m/v),
proponent van de ADS, voor een
dienstverband van 80 tot 100%.
Lees meer >>
 

Doopsgezind NL september-
oktober 2018 
" Een beetje vrede? Een beetje
vrede is als een beetje
verdrinken, een beetje
klaarkomen, of een beetje
alcoholist zijn..." Het september-
oktobernummer van Doopsgezind
NL staat in het teken van 'Ein
bißchen Frieden'. Met Sophia
Mons over haar stage-ervaringen
in Jordanië, voormalige
bestuursleden van de jongeren
Vredesgroep over 'vrede anno
nu', Carolien Cornelissen over
Fietsen voor Vrede, Wieteke van
der Molen over vrede als
oorlogsterm, en nog veel meer...
Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus |
september-oktober 2018 
'Zoals deze kleinzoon van zijn
grootvader leerde, zo kunnen
velen onder ons ook van
voorgaande generaties leren, of
opgedane ervaringen aan
volgende generaties doorgeven...'
Het september-oktobernummer
van Doopsgezind Plus sluit aan bij
de Vredesweek en heeft als
thema 'Geef vrede door'. Lees
meer >>
 

Monumentendag in het hele
land 
8 september 10:00 uur

in Zuid-Limburg 
De DG Zuid-Limburg houdt
al op 9 september de
jaarlijkse Broederschapsdag.
Het thema van de dienst en
de aansluitende bijeenkomst
is het doopsgezinde
jaarthema Geef mij nu je
angst . Lees meer >>

10 september 20:00 uur
Heer Bommel en de bijbel
in Hilversum 
In deze Kapel-lezing
gaat schrijver, redacteur en
fotograaf Klaas Driebergen
in op wat Marten Toonder
geloofde en hoe de bijbel
hem inspireerde. Lees meer
>>

11 september 20:00 uur
Kabbala in Aardenburg 
Lezing door René Delaere:
De kabbala zoekt en geeft
antwoorden over het wezen
van God, het ontstaan van
de wereld, de spirituele
wereld en onze individuele
relatie met God en met
elkaar.  Lees meer >>

12 september 20:00 uur
Onbespoten soep en
meer... 
De DG Aalsmeer organiseert
dit seizoen enkele lezingen
over duurzaamheid. De
eerste gaat over lokale
ondernemers. Lees meer >>

14 september 18:00 uur
Doperse Theologie 
Cursusweekend 'Doperse
Theologie' in Elspeet. Vanaf
vrijdagavond 18:00 uur
(diner) t/m zaterdagmiddag
15:30 uur. De cursus
Doperse Theologie duurt
twee jaar, te beginnen in
september in oneven jaren.
Meer informatie over de
cursus: klik hier.

14 september 19:00 uur
Keunst en keur: Atelier-
en tuindagen Joure 
De DG Joure doet 14 t/m 22
september mee met de
atelier- en tuindagen. Te
zien zijn quilts, comforters,
schilderijen en nog veel
meer. Lees meer >>

14 september 20:00 uur
De moed om te
vertrekken 
Passievolle voorstelling over
vertrek en heimwee in Den
Helder, georganiseerd door
Project Geestdrift en
Karavaan. Lees meer >>

16 september 10:00 uur
Vredesweek in Aalsmeer 
De oecumenische
Ambassade van Vrede in
Aalsmeer, bestaande uit de
Karmelkerk, de Open Hof
Kerk en de Doopsgezinde
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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 >>
 

Startweekend jongeren 
14 september 18:00 uur
Ben je na de zomer alweer toe
aan iets leuks? Vrees niet langer,
redding is nabij! Samen met oude
en nieuwe vrienden luiden we van
vrijdagavond 14 september t/m
zondagmiddag 16 september het
nieuwe doopsgezinde
jongerenjaar in op Samen Eén.
Lees meer >>
 

Vredesweek in
Verzetsmuseum Gouda 
15 september 11:00 uur
Ook dit jaar organiseert het
Verzetsmuseum een landelijke
viering van de Vredesweek, in
samenwerking met PAX. Het
thema is: 'Persoonlijke
ontwikkeling voor een betere
wereld'. Het wordt een week vol
activiteiten voor volwassenen en
kinderen, met op zaterdag 22
september een mini-
vredesfestival. Lees meer >>
 

CPT-werker gehuldigd in
Zwolle 
21 september 13:30 uur
Op de Internationale dag van de
Vrede wordt Daan Savert van
Christian Peacemaker Teams NL
gehuldigd als vredesheld. De
huldiging is onderdeel van het
symposium Investeer in Vrede:
Jong en Ontwapenend. Sprekers
zijn o.m. de burgemeester van
Zwolle en een kleinzoon van
Mahatma Gandhi. Lees meer >>
 

Regioweekend: Start van
het nieuwe seizoen! 
29 september 13:00 uur
Grote helden en kleine helden.
Een held op sokken of Superman.
Helden zijn er in alle soorten en
maten. Tijdens het nieuwe
seizoen leer je bij Regioweekend
je superkrachten kennen. Geef je
op voor het eerste weekend op
29-30 september in Dopersduin:
een spetterende start van een
nieuw seizoen! Lees meer >>
 

Subsidies Menno Simons Stichting 
15 oktober 17:00 uur
De Menno Simons Stichting roept de doopsgezinde gemeenten uit het
hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze
geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven
geven. Uw subsidieaanvraag ontvangen we graag uiterlijk 15 oktober
2018. Lees meer >>

Gemeente, viert uitbundig
de Vredesweek. Lees meer
>>

16 september 10:00 uur
Kerkproeverij bij DG
Utrecht 
Niks met geloof? Niks met
kerken? Maar wel op zoek
naar gesprek rondom de
grote vragen van het leven?
Loop dan eens binnen bij de
doopsgezinde gemeente in
Utrecht. Die doet mee aan
Kerkproeverij, een initiatief
van de Raad van Kerken.
Lees meer >>

16 september 10:00 uur
Vredesweek in Drachten
e.o. 
De DG Drachten-Ureterp
organiseert in samenwerking
met de DG Rottevalle-
Witveen en de DG
Surhuisterveen diverse
activiteiten tijdens de
Vredesweek. Lees meer >>

16 september 10:00 uur
Vredesweek in Steenwijk
e.o. 
Ook dit jaar is er veel
aandacht voor de
Vredesweek in Steenwijk
e.o. Het thema dit jaar is
Generaties voor Vrede. Met
t/m 15 oktober de
tentoonstelling Talen van
Vrede in congrescentrum De
Meenthe. Lees meer >>

16 september 15:00 uur
Vredesweek in
Heerenveen e.o. 
Ook in Heerenveen wordt
stilgestaan bij de
Vredesweek, met als thema
Generaties voor Vrede. Lees
meer >>

18 september 19:45 uur
Filmavond in de Beemster
De film Loving Vincent is de
eerste compleet
geschilderde speelfilm ter
wereld. Lees meer >>

20 september 20:00 uur
Veilige havens voor
vluchtelingen? 
Tijdens Café Zin-Vredesweek
in Amersfoort spreekt
Marjanne de Haan over
Europa en het
vluchtelingenvraagstuk. Lees
meer >>

20 september 20:00 uur
Mexicaanse
Wereldkinderen in
Krommenie 
Monoloog door
dramatherapeute Nellie
Markus over het leven van
twee jongeren die in Mexico
in een familiehuis van
Wereldkinderen wonen. Lees
meer >>
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Op zondag 2 september deden in een volle kerk bij de Verenigde
Christelijke Gemeente (doopsgezind/remonstrants) in Dokkum Wietske
Wiersma en Hein Joustra belijdenis van hun geloof. In de kerkdienst
onder leiding van ds. Joke van Doorn lazen beiden hun belijdenis voor
aan de gemeente, waardoor velen erg werden geraakt.

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