
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
18 oktober 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 1 november. Kopij kunt u uiterlijk
29 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
DHK studiedag in
Amsterdam 
1 december 10:30 uur
De Doopsgezinde Historische
Kring houdt op 1 december een
studiedag in Amsterdam met als
thema: 'De familie Müller en de
bibliotheek'. Er wordt tevens
afscheid genomen van twee
vrijwilligers: Trynke Voolstra en
Betty Lavooij. Lees meer >>
 

nieuws
DoRe gemeente Hoorn zoekt
predikant 
De kerkenraad van de
Doopsgezinde-Remonstrantse
Gemeente Hoorn zoekt
een predikant (40%)
m/v. Reacties dienen vóór 15
januari 2019 ingestuurd te
worden. Lees meer >>
 

Christien Crouwel algemeen
secretaris Raad van Kerken 
Ds. Christien Crouwel is op 10
oktober jl. benoemd tot nieuwe
algemeen secretaris van de Raad
van Kerken in Nederland.
Christien Crouwel (53) is
predikant van de Protestantse
Kerk in Nederland. Haar
benoeming gaat in per 1 januari
2019. Lees meer >>
 

Kees Haremaker
onderscheiden 
Voorzitter Kees Haremaker van
de DG Feanwâlden kreeg op 7
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agenda
18 oktober 19:30 uur
Leerhuis Wet en Profeten
aan de Zaan 
Wie zijn Mozes en Elia
eigenlijk, en waarom staan
ze symbool voor de Wet en
de Profeten?  Het vierdelig
bijbelleerhuis in Zaandam
zal hier op ingaan. De data
zijn 18 oktober, 1 en 15
november en 6 december.
Lees meer >>

19 oktober 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.

21 oktober 15:00 uur
Henk Kroes in
Surhuisterveen 
Preek van de Leek met Henk
Kroes, bij velen bekend als
oud-voorzitter van de
vereniging De Friesche
Elfsteden. Momenteel is hij
voorzitter van Stichting
Nykleaster in Jorwert. Lees
meer >>

26 oktober 20:15 uur
Bram Fischer in Blokzijl 
Bram Fischer was een
blanke advocaat in het Zuid-
Afrika van de jaren 60 met
hart voor de zwarte
onderdrukte bevolking. In 't
Lam Ontmoet wordt de
gelijknamige film vertoond
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oktober jl. van de burgemeester
van Tytsjerksteradiel een lintje
vanwege zijn bijzondere diensten
voor de gemeenschap. Lees meer
>>
 

Lid Raad van Toezicht
Mennistenerf & Pennemes
gezocht 
In opdracht van de Raad van
Toezicht van de
Ouderenzorgorganisatie
Mennistenerf & Pennemes in
Zaanstad zoeken wij een Lid Raad
van Toezicht met een financiële,
marketing en ICT achtergrond.
Lees meer >>
 

Najaarscollecte
Doopsgezinde Zending 
De najaarscollecte van DZ is
bestemd voor het Centre
Mennonite de Paris waar een
Franstalige online leergang
doperse theologie zal worden
gerealiseerd, met name van
belang voor Afrikaanse
broederschappen. Lees meer >>
 

Studieweekend Weg van de
Tora rond koning David 
23 november 17:00 uur
Op Fredeshiem wordt weer een
studieweekend georganiseerd
rondom de serie Weg van de
Tora. Gewerkt wordt met nog
niet gepubliceerd materiaal van
deel 7 dat in het najaar van 2019
zal verschijnen. Het betreft een
tweeluik rond koning David. Het
studiemateriaal wordt ter plekke
uitgedeeld. Lees meer >>
 

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

GDB retraite in 2019 
11 januari 17:00 uur
De Gemeenschap voor
Doopsgezind Broederschapswerk
(GDB) organiseert in 2019 één
gemengde retraite in Fredeshiem,
met als thema: De Hemel
bestormen. De leiding is in
handen van drs. Marjan Kip
en ds. Christine Schlette. Lees

gelijknamige film vertoond
over zijn leven. Lees meer
>>

27 oktober 10:00 uur
Landelijke
broederkringendag in
Leeuwarden 
Dit jaar wordt de landelijke
broederkringendag op 27
oktober gehouden in
Leeuwarden. Lees meer >>

27 oktober 14:00 uur
Sacrale dans in Bolsward 
In de doopsgezinde kerk in
Bolsward wordt een
dansmiddag Sacrale dans
gehouden, met Lideke Kieft,
dansdocente uit Groningen.
Lees meer >>

30 oktober 20:00 uur
Lezing Marjan Minnesma
in Aalsmeer 
Marjan Minnesma is
directeur van Urgenda, een
coalitie van Nederlandse
ngo's, bedrijven en
particulieren die actie willen
tegen klimaatverandering.
Lees meer >>

31 oktober 17:00 uur
Regiobijeenkomst in
Dopersduin 
Regiobijeenkomst van de
NHDS in Dopersduin. De
regio sluit op eigen manier
aan bij het jaarthema: Geef
mij nu je angst . Het thema
van deze avond zal zijn: Hoe
eng is angst?  Lees meer >>

2 november 20:00 uur
Rosita Steenbeek in
Aalsmeer 
Schrijfster Rosita Steenbeek
vertelt haar verhalen over
de vluchtelingenopvang. 'De
dubbele poort staat open.
Schoenen, gympen,
sandalen hangen aan
touwtjes boven mijn hoofd.'
Lees meer >>

3 november 09:30 uur
Bazaar/boekenmarkt in
Veenwouden/Feanwâlden
De DG Feanwâlden
organiseert een
bazar/boekenmarkt. Een
deel van de opbrengst gaat
naar de Stichting Alzheimer
Nederland. Lees meer >>

8 november 10:00 uur
Federatiedag Friese
zusters in Gorredijk 
De Friese Federatie van
Doopsgezinde Zusterkringen
houdt haar jaarlijkse
Federatiedag in Gorredijk.
Met o.m. een lezing over:
'Het kerstkind in de kunst'.
Lees meer >>

8 november 20:00 uur
Lezing: De essentie van
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meer >>
 

Overleden. Op 13 oktober jl. is zr. Gerda Bolier uit Schipluiden overleden. De
uitvaartplechtigheid vindt plaats op 20 oktober om 12.15 uur in de aula van crematorium
Eikelenburg te Rijswijk.

Lezing: De essentie van
de spirituele leer 
Ben Claessens geeft in
Leeuwarden een lezing over
de essentie van de spirituele
leer. Een spiritueel
bewustzijn is niet gebonden
aan, of het alleenrecht van,
een levensbeschouwing.
Lees meer >>
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