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15 november 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 22 november. Kopij kunt u uiterlijk
19 november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Jan Terlouw verzorgt Menno
Simons-lezing
1 december 15:00 uur
De zevende editie van de Menno
Simons-lezing, op 1 december in
Leeuwarden, wordt verzorgd door
dr. Jan Terlouw en zal gaan over
de noodzaak de aarde leefbaar te
houden. Terlouw werd bekend als
schrijver van meerdere
(kinder)boeken en als politicus bij
D66, waarvoor hij onder meer
Tweede Kamerlid, minister en
senator in de Eerste Kamer was.
Lees meer >>

nieuws
Dr. Nina Schroeder is
gepromoveerd
Het Doopsgezind Seminarium
feliciteert tijdens de
Curatorenvergadering dr. Nina
Schroeder met haar promotie op
18 oktober jl. Ze schreef het
proefschrift Heretics and Martyrs:
Picturing Early Anabaptism in
Visual Culture of the Dutch
Republic. Lees meer >>

Kerk en Vrede n.a.v.
herdenking Eerste
Wereldoorlog
Op 11 november werd een eeuw
geleden de Eerste Wereldoorlog
beëindigd. Internationaal is daar
veel aandacht aan besteed. Kerk
en Vrede heeft een verklaring
uitgebracht waarin aandacht
wordt gevraagd voor de nog
steeds reële dreiging van
kernwapens. Lees meer >>
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16 november 10:00 uur
Symposium over oud(er)
worden
Het symposium 'Ouderen als
schakels tussen generaties'
in Amersfoort, gaat over de
rol die ouderen hebben ten
opzichte van jongeren. Het
symposium is bedoeld voor
ouderen en voor
professionals en vrijwilligers
in de (ouderen)zorg. Lees
meer >>
16 november 17:30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
Het leven van alledag
Docent en gespreksleider:
drs. Ewoud Roos
Een arme weduwe in nood
roept om hulp. Wat kan ik
voor u doen?, antwoordt een
wijze man, wat hebt u nog
in huis? Alleen een kruikje
olie, antwoordt ze, verder
niets. Lees meer >>
16 november 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.
16 november 19:30 uur
Een Vrouw en een Engel
Op 16 november presenteert
Project Geestdrift de
muziektheatervoorstelling
Een Vrouw en een Engel in

Kerkasiel in Bethel
Op 30 oktober jl. was er een
vergadering gepland over de
toekomst van het jongerenwerk
in Den Haag. Als predikant van
de doopsgezinde gemeente was
Jannie Nijwening door de
Protestantse Gemeente Den Haag
en STEK (Stad en
Kerk) uitgenodigd daarover mee
te praten. Maar het liep allemaal
anders. Lees meer >>

Bijbelroute Rijksmuseum
Het Woord verbeeld
De bijbel is al eeuwen een
inspiratiebron voor talloze
kunstenaars. Ook de collectie van
het Rijksmuseum getuigt
daarvan. Daarom ontwierp het
Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) een bijbelroute door het
museum langs twaalf
meesterwerken: Het Woord
verbeeld. Lees meer >>

Unieke themadienst in
Haarlem
11 november 10:00 uur
De doopsgezinde gemeente in
Haarlem heeft op 11 november jl.
een bijzondere dienst gehouden,
genaamd: Once a generation!.
Tijdens de kerkdienst kwamen
hardlopers binnen, die deelnamen
aan de eerste editie van Haarlem
Urban Trail. Urban Trail is een
Nederlands hardloopevenement
waarbij men op sportieve wijze
een stad leert kennen. Lees meer
>>

Jemen
In Jemen voltrekt zich een
humanitaire ramp van enorme
omvang. Driekwart van de
bevolking (22,2 miljoen mensen!)
heeft dringend hulp nodig.
Leiders van Nederlandse
geloofsgemeenschappen hebben
hierover een brief aan de
regering gestuurd. Op 25
november is een landelijke
demonstratie. Lees meer >>

Noodklok luiden voor het
klimaat
1 december 11:58 uur
Door heel Nederland wordt op
zaterdagochtend 1 december om
2 voor 12 de noodklok geluid
voor het klimaat. Dit is een
oproep voor alle kerken en
andere klokkenluidende
instellingen om mee te doen. Het
is de hoogste tijd voor een
omslag richting duurzaamheid.
Lees meer >>

Symposium Speels omgaan

de doopsgezinde kerk in De
Rijp. Lees meer >>
16 november 19:30 uur
Musical Judas
De doopsgezinde gemeente
in Giethoorn heeft een lange
traditie van het samen
oefenen en uitvoeren van
musicals. Voor de 12e keer
wordt een nieuwe musical:
'Op zoek naar Judas', na
anderhalf jaar repeteren
uitgevoerd op (9, 10), 16,
17, 23 en 24 november.
Lees meer >>
17 november 10:30 uur
Bazar in Aalsmeer
De DG Aalsmeer organiseert
haar jaarlijkse bazar, een
feest voor jong en oud! De
opbrengst gaat voor de helft
naar diverse goede doelen.
Lees meer >>
17 november 10:30 uur
Broederschapsvergadering
in Amsterdam
Traditiegetrouw vindt de
najaars-BV plaats in
Amsterdam. Lees meer >>
18 november 15:30 uur
Dopers Café Rottevalle
over duurzaamheid
'Van verspilling naar
duurzaamheid?' is de titel
van het Dopers Café in
Rottevalle. De Club van
Rome kwam al in 1970 met
een waarschuwing dat de
wereld niet op dezelfde voet
kon doorgaan. Wat kunnen
we zelf doen? Lees meer >>
20 november 19:45 uur
Filmavond BeemsterOosthuizen
Honderd jaar na het einde
van de Eerste Wereldoorlog
blikken we terug naar het
jaar 1915 en zien we deze
oorlog door de ogen van een
vrouw(en), in de film Les
gardiennes. Lees meer >>
20 november 20:15 uur
Het Dopers Gesprek met
Annemiek Schrijver
In het Dopers Gesprek in
Amsterdam is Annemiek
Schrijver te gast. Zij is
onder meer presentatrice
van het televisieprogramma
De Verwondering en
hoofdredacteur van het
gelijknamige tijdschrift. Lees
meer >>
23 november 20:15 uur
t Lam Ontmoet Ierse
muziek: Fling
Na jaren van optreden in
theaterzalen komt Fling naar
Blokzijl met een klein en
intiem programma voor een
muzikant en een zangeres.
Fling brengt Ierse muziek en
kenmerkt zich door

met diversiteit
16 november 13:30 uur
Symposium 'Levensbeschouwen
en samenleven - speels omgaan
met diversiteit' in Utrecht. Het
debat over diversiteit is sterk
gepolariseerd.
Levensbeschouwingen, zowel
religieuze als humanistische,
kunnen hun expertise inbrengen
bij de zoektocht naar nieuwe
waarden. Lees meer >>

Mini-symposium Met
handen en ziel
23 november 14:00 uur
In Haarlem vindt ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan van de
Stichting Ziekenverpleging een
mini-symposium plaats met als
thema Met handen en ziel. Het
symposium gaat over de vraag:
hoe komt er meer compassie in
de zorg? 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 >>

kenmerkt zich door
traditionals en eigen
composities, waarmee het
de klassieke Ierse muzikale
paden op een eigenzinnige
manier vertolkt. Lees meer
>>
24 november 14:00 uur
Orgel op zaterdag in
Almelo
Het zaterdagconcert in
Almelo wordt dit keer
verzorgd door leerlingen van
de Muziekschool Rijssen. Zij
zijn elk jaar te gast in de
concertserie. Lees meer >>
25 november 15:00 uur
Schubert in Heerenveen
CD-concert van Franz
Schuberts 'Winterreise met
een toelichting door de
gerenommeerde
zangpedagoge Wil Noorduyn
in de doopsgezinde kerk te
Heerenveen. Lees meer >>
29 november 19:00 uur
OikoTalk!
Meer weten over de
uitdagingen voor
kleinschalige boeren in
Latijns-Amerika, Afrika en
Azie? Kom naar de OikoTalk
van Oikocredit in Utrecht.
Lees meer >>
1 december 10:30 uur
DHK-studiedag in
Amsterdam
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. Aanmelden
kan nog. Lees meer >>
11 januari 17:00 uur
GDB retraite in 2019
De Gemeenschap voor
Doopsgezind
Broederschapswerk (GDB)
organiseert in 2019 één
gemengde retraite in
Fredeshiem, met als
thema: De Hemel
bestormen. De retraite is
reeds volgeboekt. Lees meer
>>
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