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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 19 september 2019. Kopij kunt u
uiterlijk 16 september mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Joris Luyendijk verzorgt
Menno Simons-lezing
Journalist en antropoloog Joris
Luyendijk verzorgt de achtste
editie van de Menno Simonslezing, op 7 december in
Leeuwarden. Lees meer >>

nieuws
Open Monumentendag in
doopsgezinde gemeenten
Ook dit jaar doen weer diverse
doopsgezinde gemeenten mee
met Open Monumentendag op 14
september. Lees meer >>

Communicatiedag voor
doopsgezinden
Hoe maak je een aantrekkelijk
gemeenteblad? Wat is de beste
manier om een website in te
schakelen, of sociale media? Wat
hebben communicatie en
gastvrijheid met elkaar te
maken? Deze en vele andere
vragen komen aan bod op de
Communicatiedag, zaterdag 12
oktober in Heerenveen. Lees
meer >>

DGU zoekt koster-beheerder
De Doopsgezinde Gemeente
Utrecht zoekt, in verband met
pensionering van de huidige
koster-beheerder, met ingang
van 1 januari 2020 (of eerder
indien mogelijk) een kosterbeheerder (v/m) voor 28 uur
p.w. Lees meer >>
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5 september 19:30 uur
Bijbellezen door
rabbijnse bril
In de doopsgezinde
gemeente in Deventer gaat
de cursus Bijbellezen door
rabbijnse bril weer van
start. Door rabbijnse
bril worden de boeken van
het Oude Testament gelezen
als boeken van onderwijs en
lering. Belangstellenden
worden van harte
uitgenodigd. Lees meer >>
9 september 18:30 uur
Uitnodiging om te komen
eten in Dordrecht
Ds. Christien Duhoux-Rueb
zal vertellen over doperse
kookboeken en gerechten.
'Maar', zegt Christien,
'uiteraard zit er een doperse
maaltijd bij de doperse
kookboeken, anders is het
net een schriftelijke cursus
wijnproeven.' Lees meer >>
10 september 14:00 uur
Ontspannen kleuren voor
volwassenen
Komt u ook kleuren van
14:00 tot 17:00 uur? In de
doopsgezinde kerk te
Aardenburg. Lees meer >>
11 september 20:00 uur
Foreestenhuisavond met
Lenny Kuhr
Samen met de gitaristen
Reinier Voet en Mischa Kool
brengt Lenny Kuhr in Hoorn
het muziekprogramma 'Het
lied gaat door'. Recentelijk
kreeg Lenny de BUMAoeuvreprijs voor haar
belangrijke bijdrage aan het

Kaartensets jaarthema
2019-2020
Wie kent ze niet? De labels met
vragen aan de theezakjes van
een bekend merk.
Geïnspireerd door het idee van
deze zogenaamde
theezakjesvragen heeft de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
een eigen reeks vragen
ontwikkeld die allemaal direct of
indirect met het jaarthema ‘Van
waar komt mijn hulp’ verband
houden. Lees meer >>

Dopers Leerhuis gaat van
start op 21 september
Op 21 september start in
Heerenveen het Dopers Leerhuis
in het Noorden. Het Leerhuis mag
zich in het komende seizoen
verheugen over meer dan 50
deelnemers voor het complete
aanbod. Dat betreft
'Nashville/gender', doperse
geschiedenis, christelijke
kunstgeschiedenis en een
preekcursus. Lees meer >>

Etty Hillesum in Groningen
Van maart 1941 tot oktober 1942
houdt Etty Hillesum een dagboek
bij. Geen oorlogsdagboek maar
gedachten over een zinvol
bestaan, over het wezenlijke in
de mens. De DG Groningen
organiseert een serie
bijeenkomsten over haar in de
maanden september, oktober en
november. Lees meer >>

29 september:
Kerkproeverij
Wat is een kerkproeverij en hoe
kun je het beste mensen
uitnodigen? Een artikel met vijf
tips. Lees meer >>

Berichten uit de Raad van
Kerken
Enkele berichten vanuit de
landelijke Raad van Kerken. Er is
een nieuwe bundel uitgekomen
met Taizé-liederen, te bestellen.
In de loop van september komt
het boekje Van God is de aarde
uit, over waarom duurzaamheid
tot het hart van kerk en geloof
behoort. Op 21 september start
de Vredesweek met een Walk of
Peace in Almere. En 28 en 29
september is de landelijke
Kerkproeverij; aanmelden kan
nog. Tot slot wordt op 8
november het nieuwe
onderzoeksrapport 'Armoede in
Nederland 2019' aangeboden aan
staatssecretaris Van Ark. Lees

belangrijke bijdrage aan het
Nederlandstalige lied. Lees
meer >>
12 september 16:00 uur
Bijbelavonden in Goes
Een nieuwe serie
bijbelavonden dit najaar zal
gaan over het boek
Openbaring, het laatste
boek in de bijbel. De data
zijn 12 september, 10
oktober, 14 november en 12
december, steeds van
16.00-18.00 uur. Lees meer
>>
14 september 10:00 uur
Open Monumentendag in
Goes
Op zaterdag 14 september
is het weer Open
Monumentendag. Ook de
doopsgezinde gemeente in
Goes doet mee. Lees meer
>>
14 september 10:00 uur
Open Monumentendag
Groningen
Op 14 september is het
weer Open Monumentendag.
Ook de doopsgezinde
gemeente in Groningen doet
mee. Lees meer >>
14 september 10:00 uur
Open Monumentendag in
Witmarsum en Pingjum
In Witmarsum en Pingjum
zijn vier monumenten: de
molen, de Koepelkerk, het
Menno Simonsmonument en
het Schuilkerkje. Ieder van
deze monumenten heeft zijn
eigen verhaal en
geschiedenis. Tijdens de
open monumentendag op 14
september verbinden we
deze vier monumenten met
elkaar. Lees meer >>
16 september 20:15 uur
Met Abraham op (de)
weg in Haarlem
De VDG Haarlem start het
seizoen met een
studiegroepje rond
Abraham. Abraham hoort:
'Ga op weg, breek met het
vertrouwde, trek het
onbekende tegemoet'. Bij
het bespreken van de
teksten is het alsof wij
onszelf tegenkomen op onze
eigen levensweg. Lees meer
>>
17 september 10:30 uur
Preekfestival in
Amersfoort
Op dinsdag 17 september is
de binnenstad van
Amersfoort het decor van
het eerste Nederlandse
Preekfestival, een dag vol
inspiratie en ideeën, studie
en bezinning voor
voorgangers en
theologiestudenten. Lees

theologiestudenten. Lees
meer >>

meer >>

Promotie Fulco van Hulst
11 september 15:45 uur
Op 11 september om 15.45 uur
vindt de promotie plaats van
Fulco Y. van Hulst aan de VU
(Faculteit Religie en Theologie).
Zijn proefschrift is getiteld:
'Vrede hebben met het kruis van
Christus – Onderzoek naar een
soteriologie vanuit dopers
perspectief’. (Soteriologie is de
leer over de redding van de
mens). Lees meer >>

Jaarthema 2019-2020: 'Van
waar komt mijn hulp'
Met de start van het nieuwe
seizoen wordt ook het nieuwe
jaarthema ‘Van waar komt mijn
hulp’ ingeluid. Als doopsgezinde
geloofsgemeenschap vervolgen
wij met dit jaarthema onze
Pelgrimage van Vrede en
Gerechtigheid. Lees meer >>

Start van het nieuwe
jongerenseizoen, thema:
Lichtpuntjes!
De jongerenposter is verzonden.
Alle gemeenten hebben de
nieuwe poster ontvangen, en alle
jeugd heeft per post de flyers
ontvangen met daarin de
activiteiten voor het komend
seizoen. Het thema van dit
seizoen is: Lichtpuntjes. Het licht
van de vuurtoren wijst je altijd de
weg naar huis. Wat of wie is een
lichtpuntje voor jou en ben jij een
lichtpuntje voor een ander? Op
wie of wat vertrouw jij? Waar is
het donker en waar is het licht in
jouw leven… Lees meer >>

Emeritaat. Per 1 oktober gaat ds. Yko van der Goot, voorganger in de
DG Zeist, met emeritaat. De afscheidsdienst is op 29 september om
14.00 uur.
Intrede en afscheid. Per 1 oktober treden ds. Jannie Nijwening en Kok
Klever in dienst als nieuwe voorgangers van Doopsgezind Zaanstreek.
Hun intrededienst is op 27 oktober. Ds. Jaap Brüsewitz beëindigt zijn
werkzaamheden in de Zaanstreek, zijn afscheidsdienst is op 29
september in Krommenie.

17 september 19:00 uur
Cursus Theologische
Vorming
Wie voelt het niet: de
behoefte aan meer
verdieping in het leven? De
driejarige cursus
Theologische Vorming voor
geïnteresseerden is een
uitgesproken mogelijkheid
om die verdieping te
zoeken. Lees meer >>
18 september 20:00 uur
Lezing over Marc Chagall
GAAT NIET DOOR
De lezing over de
kunstenaar Marc Chagall in
Heerenveen GAAT NIET
DOOR. Lees meer >>
20 september 19:30 uur
Vredesweek-activiteiten
in Alkmaar
Lees meer over de
activiteiten tijdens de
Vredesweek in Alkmaar.
Lees meer >>
20 september 20:00 uur
Jongeren 16+
startweekend
Heb je ook zo’n zin om aan
het nieuwe seizoen te
beginnen? Kom op 20 t/m
22 september naar het
Jongeren 16+ startweekend
in Giethoorn op Samen Eén,
voor een lekker weekendje
weg met je vrienden, vol
met punterbootjes,
pubquizen, goeie
gesprekken en lekker eten.
Lees meer >>
20 september 20:15 uur
Vredesweek 2019: 21 tot
en met 29 september in
Heerenveen
Tijdens de nationale
Vredesweek, dé actieweek
voor vrede van PAX, laten
we al meer dan 50 jaar
samen met duizenden
mensen zien dat het ook
anders kan. Grote
veranderingen beginnen
vaak klein. Ook in
Heerenveen gebeurt van
alles. Lees meer >>
24 september 20:00 uur
Presentatie boek 'De
vrede dienen'
In de Vredesweek
presenteert de projectgroep
Gewetensverhalen het boek
‘De vrede dienen’ en de film
‘Wat zou jij doen?’ in de
doopsgezinde kerk te
Aalsmeer. Lees meer >>
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