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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 juni 2019. Kopij kunt u uiterlijk
17 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl. 

uitgelicht
Afscheidsbijeenkomst
Doperse Cursus in
Mennorode 
'Groeien, gloeien en naglanzen.'
Op een zonnige vrijdagmiddag,
24 mei, werd in Mennorode
afscheid genomen van de huidige
vorm van de cursus doperse
theologie. Uit alle hoeken van het
land kwamen cursisten, docenten
en betrokkenen bij het
doopsgezind seminarium van de
afgelopen 35 jaar samen voor de
feestelijke afsluiting. Lees meer
>>
 

nieuws
Predikant / voorganger
Doopsgezinde Gemeente
Zeist 
Per oktober 2019 zoekt de
Doopsgezinde Gemeente Zeist
een predikant of voorganger
(m/v) voor 20 uur per week, bij
voorkeur proponent van de ADS.
Solliciteren kan tot 18 augustus
2019. Lees meer >>
 

Doopsgezind regio-
predikant Noord-Holland
Noord 
De regio Noord-Holland Noord
zoekt een doopsgezind regio-
predikant (m/v) voor 0,8 - 1 fte.
Het betreft een nieuwe functie
met voor 0,6 fte reguliere
werkzaamheden, en daarnaast
het geven van invulling aan het
regio-predikantschap met als doel
de samenwerking tussen
(doopsgezinde) gemeenten in de

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

agenda
7 juni 09:45 uur
Promotie Marius van
Hoogstraten 
Op 7 juni hoopt Marius van
Hoogstraten in Amsterdam
te promoveren op een
filosofisch/theologische
interpretatie van
interreligieuze ontmoetingen
en de grenzen 'tussen'
religies zelf. Lees meer >>

8 juni 10:00 uur
Pinkster-pelgrimstocht
van Haarlem via Leiden
naar Den Haag 
Pelgrimeren is van alle
tijden. Door op weg te gaan
zet je niet alleen je lijf in
beweging. Je hart en je ziel
worden ook soepel en warm.
Voettocht in het kader van
Feest van de Geest. Lees
meer >>

9 juni 10:00 uur
Openlucht-kerkdienst in
Joure 
Op Pinksterzondag
organiseren de PKN-
gemeente, de doopsgezinde
gemeente en de katholieke
parochie van Joure een
gezamenlijke kerkdienst. Het
wordt een bijzondere dienst
in het prachtige park
Heremastate.  Lees meer
>>

9 juni 10:00 uur
Hagepreek in Rottevalle 
Op de tweede zondag in juni
is er altijd een zogenaamde
hagepreek op de
Fermanjepôle. Dit jaar valt
de hagepreek op
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regio Noord-Holland Noord te
bevorderen. Solliciteren kan tot
10 juli 2019. Lees meer >>
 

Volzin-schrijfwedstrijd 2019
‘Wie zal ons leiden?’ luidt het
thema van de Volzin-
schrijfwedstrijd 2019. U kunt tot
9 september een pakkend essay
inzenden. Lees meer >>
 

Schuif aan bij Tafels van
Hoop in uw gemeente! 
Op of rond 20 juni -
Wereldvluchtelingendag - wordt
in veel kerken, samen met
scholen en gezinnen, een Tafel
van Hoop georganiseerd om
vluchtelingen te laten weten dat
ze welkom zijn en hen te helpen
om zich hier thuis te voelen. Kijk
op Tafels-van-hoop waar in uw
buurt een Tafel van Hoop
georganiseerd wordt. Lees meer
>>
 

Collecte landelijke Raad van
Kerken 
Op 16 juni, zondag Trinitatis,
collecteren vele kerken voor het
werk van de Raad van Kerk in
Nederland. Deze collecte is hard
nodig om het landelijk werk van
de Raad ten behoeve van de
oecumene mogelijk te blijven
maken. U kunt ook rechtstreeks
bijdragen op NL09 INGB 0000
5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden
van de Raad van Kerken in
Nederland. Lees meer >>
 

Tentoonstelling:
Verwonderd in de
schepping, in gesprek met
Menno 
In Drachten is een bijzondere
tentoonstelling te zien. Piet Wijk
'bevrijdt' dieren uit allerlei
soorten hout; Jannette Wijk-
Eendhuizen kopieert werk van
Menno Simons naar modern
Nederlands schrift, met
daaromheen actuele collages van
kunst uit Menno's tijd. Lees meer
>>
 

Expositie over Jacobus
Craandijk 
Tot en met 28 juli is in Museum
Drachten de expositie Wanderlust
te zien. Een expositie aan de
hand van de wandelverslagen van
de doopsgezinde dominee
Jacobus Craandijk (1834-1912).
Lees meer >>
 

de hagepreek op
Pinksterzondag. De dienst
wordt geleid door ds. Wilma
Tiemersma-Veenstra. Lees
meer >>

9 juni 10:30 uur
Pinksteren 2019 in de
Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente Haarlem 
Tijdens het Feest van de
Geest komt van alles in
beweging – en wij ook!
Zondag 9 juni vertrekt de
speciale Pinksterbus om
10.30u uit Haarlem
(opstappen Gedempte
Oudegracht hoek
Frankestraat) en om 11.00u
uit Heemstede (opstappen
Wipperplein). Lees meer >>

10 juni 11:15 uur
Wandeltocht 't
Pinksterpad 
Het Pinksterpad is een
inspirerende wandeltocht, op
Tweede Pinksterdag.
Onderweg krijgen de
deelnemers zo nu en dan
iets aangereikt; een foto,
een gedicht, een spreuk of
iets anders dat aanleiding
geeft tot gesprek. Lees
meer >>

13 juni 10:00 uur
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 >>

13 juni 19:30 uur
Thema-avond en
kerkdienst rond Edvard
Munch 
Edvard Munch (1863-1944)
is de bekendste Noorse
kunstenaar. Zijn schilderij
‘de Schreeuw‘ is een ikoon in
de schilderkunst. Op
donderdagavond 13 juni zal
ds. Leuny de Kam in
Middelburg vertellen over
het leven en de schilderijen
van Edvard Munch. En op
zondag 16 juni houdt zij een
kerkdienst rond één
schilderij. Lees meer >>

14 juni 20:00 uur
Project Geestdrift: 'Vive
Piaf' 
Vive Piaf is een
muziektheatervoorstelling
over het grootse en
meeslepende levensverhaal
van Edith Piaf, de straatmus
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Boekpresentatie
'Wondermooi' 
23 juni 16:00 uur
Op zondag 23 juni a.s. om 16.00
uur in de Oranjekerk in
Amsterdam, vindt de presentatie
plaats van Wondermooi, zoals U
mij hebt gemaakt. Handreiking
voor gelovige transgender
personen en werkers in de kerk.
Het is de eerste publicatie
hierover in het Nederlands
taalgebied. Iedereen is welkom!
Lees meer >>
 

Kerkennacht in Utrecht 
22 juni 19:00 uur
De Doopsgezinde Gemeente
Utrecht zet tijdens de
kerkennacht van 2019 haar
deuren open met een mooi
programma waarvoor u van harte
bent uitgenodigd! Met o.a. de
fototentoonstelling Ogen-blik en
een doorlopende musical. Lees
meer >>
 

Regionale buitendag:
'Noorderland, voorbij de
horizon' 
23 juni 10:00 uur
Een dag in Beetsterzwaag vol
bezinning, inspiratie en
ontmoeting, op zondag 23 juni
2019. Doopsgezinden uit de vier
noordelijke provincies organiseren
dan voor de allereerste keer
samen een buitendag. Lees meer
>>
 

Festival Zondag 
30 juni 09:00 uur
Festival Zondag is een initiatief
van de Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente te Haarlem. Voor meer
informatie klik hier Lees meer >>
 

die uitgroeide tot grande
dame van het Franse
Chanson. Lees meer >>

16 juni 11:00 uur
Regenboogviering op
Ameland 
Dit is een viering waarbij de
werkgroep geloof en
homoseksualiteit Friesland
en haar achterban te gast is.
Deze stichting heeft als doel
om het klimaat voor
homoseksuele mannen en
vrouwen binnen de kerken
te verbeteren.  Lees meer
>>

18 juni 10:00 uur
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 >>

20 juni 10:00 uur
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 >>

21 juni 14:00 uur
Symposium 'Vrouwen en
Migratie' 
Dit symposium gaat over
vrouwen en migratie. Het is
georganiseerd door de
ACHHP (Amsterdam Centre
for the History and Heritage
of Protestantism). Gratis
toegang. Lees meer >>

22 juni 08:15 uur
Zomerwandeling in
Aardenburg 
Thema: stilte die trilt is
creatie. Opdracht: mijn
klank, mijn stilte. De natuur
is vol van stilte en geluid.
Wat brengt mij tot stilte?
Lees meer >>
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