
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 9 | april 2019 

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 mei 2019. Kopij kunt u uiterlijk 6
mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
The Mennonite
Peacebuilding Conference
and Festival in Nederland 
Wil je ontdekken hoe praktijk en
theorie over vredeswerk zich tot
elkaar verhouden? Ben je
benieuwd naar de verschillende
ideeën over en contexten van
‘rechtvaardige vrede’? Kom dan
naar de tweede editie van The
Mennonite Peacebuilding
Conference and Festival, die dit
keer in Mennorode plaatsvindt.
Lees meer >>
 

nieuws
Church en Peace
teleurgesteld over
goedkeuring Europees
Defensiefonds 
Met teleurstelling en protest
reageert Church and Peace op de
goedkeuring op Witte Donderdag,
18 april jl., door het Europees
Parlement van de verordening
voor het Europees Defensiefonds.
Daardoor wordt de weg geëffend
voor een reservering van € 13
miljard in de komende
budgetperiode (2021-2027) voor
onderzoek en ontwikkeling van
militair materieel. Lees meer >>
 

Zin in Opvoeding: 'Liefde voor de wereld' 
Zin in Opvoeding interviewde Filosoof des Vaderlands Daan Roovers.
Wat moeten we onze kinderen in ieder geval meegeven? Roovers:
‘Liefde voor de wereld’. Lees het interview hier. Lees meer >>
 

De april-nieuwsbrief
'Kansrijk Suriname' is uit 

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

agenda
26 april 17:30 uur
Vrijzinnig Leerhuis 
Angst
Docent en gespreksleider:
dr. Alfred R. van Wijk.
Angst, vrees, bangheid en
huiver zijn verwante
begrippen, maar is er toch
niet enig nuanceverschil?
Diverse filosofen, medici en
psychologen hebben
verschillende aspecten van
het begrip angst
geanalyseerd en
beschreven. Lees meer >>

26 april 20:00 uur
Project Geestdrift:
'Carmiggelt' 
Van 1947 tot 1975 schreef
Simon Carmiggelt elke dag
een Kronkel, een korte
levensschets. Acteur
Helmert Woudenberg speelt
in Hoorn een aantal van
deze sketches. Lees meer
>>

28 april 14:00 uur
De kerk waar jij telt 
In de doopsgezinde kerk in
Wolvega is op 28 april een
bijeenkomst met het thema
'de kerk waar jij telt'.
M.m.v. Anne de Groot,
interim-directeur COC-
Friesland. Lees meer >>

28 april 15:30 uur
Expositie Dimitri Feenstra
In de doopsgezinde kerk in
Heerenveen is op
zondagmiddag 28 april een
middagexpositie met
schilderkunst van de
kunstenaar Dimitri
Feenstra.  Lees meer >>
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'Wij helpen kinderen en
volwassenen in Suriname die niet
op eigen kracht hun situatie en
hun toekomst kunnen
verbeteren.' Klik hier om de
nieuwsbrief te lezen. Lees meer
>>
 

Open colleges vrijzinnige
theologie 
Nu de christelijke geloofspraktijk
niet meer vanzelfsprekend is, is
ook het theologisch denken
veranderd. Tegenwoordig moeten
theologen het snel verdwijnende
christelijk geloven opnieuw, quasi
van buitenaf, zien binnen te
komen. Open colleges rond het
gedachtegoed van de Franse
filosoof François Jullien: 'denken
in spreidstand'. Lees meer >>
 

De VDGH zoekt een
coördinator 
De Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente Haarlem, met haar
monumentale gebouw (Grote
Vermaning) in het hart van
Haarlem, zoekt een coördinator
(m/v). Solliciteren kan tot 12
mei 2019. Lees meer >>
 

MWC: Renewal 2027 in
Costa Rica 
‘We vieren enthousiast dat we
een geloofsgemeenschap zonder
grenzen zijn waarin Christus
centraal staat, en dat we als lid
van Mennonite World Conference
een broederschap vormen met
107 mennonitische en
anabaptistische
geloofsgemeenschappen in 58
verschillende landen in de
wereld.’ Dat zei Maykol Luis
García Morelli, president van de
doopsgezinde broederschap van
Costa Rica tijdens het Renewal
2027 evenement in zijn land.
Lees meer >>
 

Ouderen gezocht met
verhalen over de Tweede
Wereldoorlog 
De afdeling Educatie van het
Noord Nederlands Toneel is op
zoek naar ouderen met verhalen
over de Tweede Wereldoorlog. Dit
vanwege een nieuwe voorstelling
met de voorlopige titel: Hoop,
Geloof & Oorlog. Lees meer >>
 

ADS-
informatiebijeenkomsten 
De Broederschapsvergadering
gaat voortaan
Gemeentevergadering heten. Op
zaterdag 25 mei vindt in Den
Haag de eerste
Gemeentevergadering plaats. De
opzet van deze vergaderingen zal

Feenstra.  Lees meer >>

30 april 15:00 uur
Emmauswandeling: met
elkaar in gesprek 
Iedere woensdagmiddag
wordt er in Hollum een
stiltewandeling gehouden.
Tijdens de
Emmauswandeling doen we
dit voor één keer anders: we
gaan met elkaar in gesprek!
Lees meer >>

1 mei 13:30 uur
Comforters maken in
Joure 
Kom in Joure een handje
helpen met het maken van
comforters (dikke dekens)
voor vluchtelingen in het
Midden-Oosten. Na afloop
drinken we koffie tijdens de
ontmoetingsmiddag. Lees
meer >>

4 mei 14:00 uur
'Orgel op zaterdag' in
Almelo 
Op zaterdag 4 mei 2019 a.s.
verzorgt Henk Linker uit
Almelo de bespeling van het
Heilmann-Courtain-orgel. Op
het programma staan
werken van J.S. Bach en
zoon C. Ph. E. Bach. Lees
meer >>

4 mei 21:00 uur
Monoloog over
Westerbork in Gouda 
Een aangrijpende
solovoorstelling over vuile
handen, zuiverheid en moed
in kamp Westerbork door
Guido de Bruin,
verhalenverteller. Deze
voorstelling vertelt het
indrukwekkend eerlijke
verhaal van de Joodse leraar
Jacques Suasso Henriques.
Lees meer >>

5 mei 09:30 uur
Gemeente-ochtend en
excursie in Damwoude 
Op zondag 5 mei zal Jacob
Bijlsma aan de hand van
beeldmateriaal laten zien
hoe mooi de schepping is,
maar ook hoe de mens die
stukmaakt. Op zaterdag 11
mei is er een vervolg op
deze thema-ochtend. Lees
meer >>

5 mei 11:30 uur
Wereldlunch en
vrijheidsdienst in Utrecht 
‘Het liefst zou ik iedereen
meenemen en laten ervaren
wat ik heb ervaren’, zei één
van de wereldreizigers van
Menno’s Global Village.
Omdat dát natuurlijk niet
kan, delen diverse jongeren
hun (reis)ervaringen met
iedereen tijdens de
Wereldlunch in de
Doopsgezinde Gemeente
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gaan veranderen. Hierover
organiseert de ADS
informatiebijeenkomsten. Lees
meer >>
 

Reis naar Israël 
Doopsgezind Amsterdam gaat
van dinsdag 29 oktober –
donderdag 7 november 2019 op
reis naar Israël.
Ontdek het bijzondere land Israël
en ga mee op reis, er zijn nog
een paar plaatsen over. Lees
meer >>
 

Doopsgezinde Stichting
Nederland-Polen 25 jaar 
28 april 13:30 uur
De stichting bestaat 25 jaar en
viert dat in de doopsgezinde kerk
te Aalsmeer. Met o.m. een lezing
door Piet Visser en een
beamerpresentatie. Iedereen is
van harte uitgenodigd! Lees meer
>>
 

Nadenken over vergeving 
4 mei 12:00 uur
Op 4 mei worden de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog
herdacht. In de doopsgezinde
kerk te Rotterdam wordt door het
Museum voor Vrede en
Geweldloosheid een middag
gehouden over vergeving. Tevens
kan de tentoonstelling Vergeven
en Verzoenen in de kerk bezocht
worden. Lees meer >>
 

Over Etty Hillesum 
7 mei 19:30 uur
In haar dagboek beschrijft Etty
Hillesum haar innerlijke
ontwikkeling te midden van de
Tweede Wereldoorlog en de
absurditeiten van de holocaust.
Gert Jan Smit van het Etty
Hillesum OnderzoekCentrum
(EHOC) vertelt in Aardenburg
over deze joodse vrouw die eind
1943 werd vermoord in
Auschwitz. Lees meer >>
 

Regiobijeenkomst
Dopersduin 
15 mei 17:00 uur
Met een uitwerking van het
jaarthema: 'Geef mij nu je angst'.
  Lees meer >>
 

Slotbijeenkomst Cursus
Doperse Theologie op
Mennorode 
24 mei 14:00 uur
De afsluiting van de Cursus
Doperse Theologie in de huidige

Doopsgezinde Gemeente
Utrecht, op zondag 5 mei.
Lees meer >>

8 mei 14:00 uur
In gesprek over 'Van
kwetsbaarheid naar
kracht' 
De DG Haarlemmermeer
gaat op woensdagmiddag 8
mei in gesprek over 'Van
kwetsbaarheid naar kracht'.
Voorgangster Hedi Hegeman
gebruikt daarbij het
gelijknamige boekje van
godsdienstwetenschapper
Jean-Paul Vermassen. Lees
meer >>

9 mei 18:00 uur
Europa: ideaal zonder
droom? 
Tijdens de jaarlijkse
Europadag in Utrecht wordt
ditmaal de hoofdlezing,
getiteld: ‘Europa: ideaal
zonder droom? Over
europopulisme en
vluchtelingenvrees’,
gehouden door prof. dr.
Chris Doude van Troostwijk.
Lees meer >>

11 mei 10:00 uur
Hulp gezocht in
Groningen bij Orgeldag
Noord-Nederland 
Ieder jaar is het op de
tweede zaterdag in mei
feest voor vele
orgelminaars. Deze dag is
bekend als Orgeldag Noord-
Nederland, een dag waarop
heel veel orgels in Noord-
Nederland kunnen worden
bespeeld. Ook de DG
Groningen opent haar
deuren. Lees meer >>

11 mei 10:00 uur
DZ: workshop 'Lokaal
Pionieren' in Bussum 
De Doopsgezinde Zending
organiseert, voorafgaande
aan haar algemene
ledenvergadering, een
workshop over 'lokaal
pionieren'. Een inspirerende
beweging is gaande in en
rond de christelijke
gemeenten in Nederland.
Met name de PKN heeft met
verve op ‘pionieren’ ingezet.
Lees meer >>

17 mei 16:00 uur
Church and Peace
conferentie en
jaarvergadering 
Naar aanleiding van 70 jaar
actief vredeswerk in de
kerken organiseert Church
and Peace van 17-19 mei
een feestelijke conferentie in
Berlijn, tevens
jaarvergadering. Het thema
is: '‘I will give you future
and hope‘ (Jeremiah 29:11)
- 70 years of living
nonviolence and resisting
militarisation'. De voertaal is
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vorm en het vertrek van Gerke
van Hiele als coördinator wordt
gemarkeerd met een feestelijke
samenkomst voor cursisten, oud-
cursisten, docenten en oud-
docenten. Opgave uiterlijk 20 mei
bij de ADS. Lees meer >>
 

Nieuwe leden Op Witte Donderdag, 18 april jl, is zr. Yp Samplonius–
Osinga als lid verwelkomd in de doopsgezinde gemeente Buitenpost. Zij
is al geruime tijd als vriendin zeer betrokken bij deze gemeente.

militarisation'. De voertaal is
Engels; aanmelden tot 20
april. Lees meer >>

30 mei 10:00 uur
Vermaningspad 2019 
Op 30 mei organiseert de
doopsgezinde gemeente te
Apeldoorn het
Vermaningspad. Lees meer
>>

links
Over het jaarthema 
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