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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 14 november 2019. Kopij kunt u
uiterlijk maandag 11 november mailen naar dn@doopsgezind.nl. 

uitgelicht
Regioweekend |
Lichtpuntjes 
16 november 17:00 uur
De stralen van een vuurtoren:
soms sta je in het felle licht, soms
zie je alleen een lichtpuntje. We
zijn in de wereld voortdurend
omringd door lichtpuntjes. Wat of
wie is een lichtpuntje voor jou en
ben jij een lichtpuntje voor een
ander? Op wie of wat vertrouw
jij? Tijdens dit
Regioweekendseizoen verkennen
we de donkere en de lichte kant
van de wereld. Waar is het
donker en waar is het licht in
jouw leven… Lees meer >>
 

achtergronden
Barsten helen 
De goedlachse Marianne van
Praag, rabbijn bij de liberaal-
joodse gemeente in Den Haag,
noemt zichzelf een echte positivo.
Zelfs een gesprek over scheuren
en breuken binnen het jodendom
gaat al snel over kracht en
sterkte. Lees meer >>
 

nieuws
Groene kerken toolkit is
vernieuwd 
Doe de test en ga aan de slag
met schepping & natuur, bewust
inkopen, beleid & aanpak,
omgaan met geld, geloof &
inspiratie of energie & klimaat.
Lees meer >>
 

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

agenda
1 november 18:00 uur
Even op adem komen 
Een meditatief moment op
de drempel van het
weekend, een bijeenkomst
met een open en meditatief
karakter. Kernwoorden zijn
spiritualiteit, licht van
kaarsen, muziek, stilte,
Taizé en korte filosofisch
getinte overwegingen. Lees
meer >>

1 november 20:00 uur
Concert van 'Jan de Roas
Sjongers' in Heerenveen 
De Jan de Roas Sjongers
onder leiding van Sitta
Bosman geeft vrijdagavond
1 november een concert in
de doopsgezinde kerk. Het
koor, dat vernoemd is naar
de bekende Friese
straatzanger Jan de Roos,
bestaat geheel uit mannen
maar heeft wel een
vrouwelijke dirigent. Lees
meer >>

2 november 09:00 uur
Bazar in Veenwouden 
Kom je ook naar de bazar in
de doopsgezinde kerk? Je
vindt er boeken,
kinderspelen in de kerk,
verkoop van sokken, jam,
kado-artikelen, een grand
café, een rad met prijzen en
nog veel meer.  Lees meer
>>

2 november 14:00 uur
Orgel op zaterdag:
concert van Dennis
Vallenduuk 
Dennis Vallenduuk uit
Hengelo verozrgt de
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Bezinningsweekend in de
40-dagen tijd 
Bezinningsweekend in de 40-
dagen tijd op Dopersduin in
Schoorl. Aanmelden kan tot 15
november. Lees meer >>
 

Vacature Jeugdwerker
Doopsgezinde Gemeente
Leeuwarden 
De Doopsgezinde Gemeente
Leeuwarden is een open en
gastvrije gemeenschap van
ongeveer 300 gelovigen. In God
geloven betekent voor ons een
zoektocht naar de bron van ons
leven. Vanuit dat zoekende geloof
raken we geïnspireerd om te
werken aan vrede,
rechtvaardigheid en heelheid in
de wereld. Geloven is een
werkwoord!
Om een vitale gemeente in de
binnenstad te blijven met
aandacht voor gezinnen, willen
we starten met het project
Kliederkerk. Onderdeel hiervan is
het aantrekken van een tijdelijke
jeugdwerker, die dit project gaat
leiden. Solliciteren kan tot 10
november. Lees meer >>
 

Kunst uit de hoge
Middeleeuwen in Utrecht 25
oktober t/m 26 januari 
Kunst uit de hoge middeleeuwen
(ca. 1100-1350) hebben we
nauwelijks meer in Nederland.
Wat uit deze periode nog wel is
overgebleven, bevindt zich vooral
in het noorden (Noorwegen) en
het zuiden (Spanje) van Europa.
Het is Museum Catharijneconvent
gelukt deze zeldzame en
eeuwenoude werken – die ook
nog eens opvallend veel op elkaar
lijken - naar Utrecht te halen
voor de tentoonstelling North &
South.  Lees meer >>
 

Studieweekend Psalmen op
Fredeshiem 
Van 22 t/m 23 november a.s.
wordt  in het kader van het
verschijnen van deel 7 van de
serie Weg van de Tora weer een
studieweekend gehouden op
Fredeshiem. We verkennen
enkele algemene kenmerken van
de psalmen en buigen ons dan
over de tekst van een aantal
ervan.  Lees meer >>
 

Demonstratie Einde aan
noodsituatie vluchtelingen
Griekse eilanden  
Vanaf half mei 2019 heeft Pauline

Hengelo verozrgt de
bespeling van het Heilmann-
Courtain-orgel. Op het
programma staan werken
van J.S. Bach en zoon C. Ph.
E. Bach. Lees meer >>

3 november 11:30 uur
Zin op Zondag in Hoorn
met Simon Groot 
Simon Groot is de winnaar
van de World Food Prize. Hij
krijgt de belangrijkste
voedselprijs voor het
ontwikkelen van zaden voor
groenten die veel resistenter
zijn voor ziekten dan
reguliere zaden.  Lees meer
>>

5 november 20:00 uur
Dag Hammarskjöld: stilte,
roeping en overgave 
Avond in Krommenie over
enkele teksten van
Hammarskjöld. We proberen
in- en mee te voelen wat
hem bewoog. Ook bekijken
we de stilteruimte die hij
destijds in het gebouw van
de VN heeft ingericht.  Lees
meer >>

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

8 november 20:00 uur
Stiltemomenten in
Aardenburg 
Sluit een keer per maand je
week af in stilte. Om 20 uur
steken we in het historische
schuilkerkje een kaars aan.
Na drie gongslagen start het
stiltemoment. Twintig
minuten later geven drie
nieuwe gongslagen het einde
aan. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en lezen we een
gedicht of een stuk proza.
Begeleiding door Mathilde
van Duuren en Marijn
Vermet. Lees meer >>

10 november 14:30 uur
Zin op Zondag: Charlotte
Glorie, 'op het gevoel' 
Durf jij het aan om je een
spiegel te laten voorhouden
en verder te kijken dan je
neus lang is? Kom dan naar
de voorstelling in Hoorn van
de blinde kleinkunstenares
Charlotte Glorie en laat je
verrassen door haar
originele kijk op het leven,
het geloof en de
maatschappij. Lees meer >>
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Tazelaar elke week, behalve
tijdens de recessen, een korte
demonstratie gehouden bij het
Tweede Kamergebouw in Den
Haag tegen de schrijnende
leefomstandigheden van
vluchtelingen op de Griekse
eilanden. Meestal alleen, soms
met een klein groepje. Ook in
november gaat ze weer
demonstreren, en ze hoopt op
mededemonstranten op de
volgende dagen: woensdag 13
november 18.00-18.45 uur;
donderdag 14 november 17.00-
17.45 uur; woensdag 20
november 17.00-17.45 uur;
woensdag 27 november 17.00-
17.45 uur. De data zijn
aangevraagd bij de gemeente
Den Haag en worden definitief na
toestemming. Lees meer >>
 

Met Rembrandt door de
bijbel 
Rembrandt schilderde en tekende
honderden taferelen uit de bijbel.
Ter gelegenheid van het
Rembrandtjaar maakte het
Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) een digitale
‘Rembrandtroute’: een leesroute
aan de hand van bijbelse
taferelen van zijn hand. Deze
wordt geïntroduceerd op 4
oktober, Rembrandts 350e
sterfdag, door kunsthistorica
Frauke Laarmann-Westdijk. Lees
meer >>
 

Dag voor de jeugd van 8 tot
13 jaar in Grouw 
10 november 11:00 uur
Deze dag is voor jeugd van 8 -
13 jaar. Vriendinnetjes of
vriendjes mogen mee en als je
wilt ook je vader of moeder of
opa of oma. Er zijn drie doe-
activiteiten waar je uit kunt
kiezen. Lees meer >>
 

Friese Federatie van
Doopsgezinde Zusterkringen
(FFDZ) 
7 november 10:00 uur
De FFDZ houdt haar 69e
Federatiedag in Gorredijk. Het
ochtendprogramma gaat over
liturgische wandkleden en in de
middag treedt de zanggroep
'Friemd Folk' op.  Lees meer >>
 

Bijeenkomst Doopsgezind
WereldWerk en Quakers 
16 november 11:00 uur
Door de jaren heen hebben
Doopsgezinde WereldWerkers en
Quakers elkaar gevonden en
geïnspireerd rond vragen over
vrede en gerechtigheid. Op
verzoek van beide besturen is

10 november 15:30 uur
Dopers Café Rottevalle:
'De digitale wereld' 
Onze wereld is in rap tempo
veranderd. Ons leven is niet
meer denkbaar zonder
computer, smartphone of
tablet. De digitale wereld
heeft een enorme invloed
gekregen in onze
samenleving en dus ons
dagelijks leven. Zo is er
naast de zichtbare wereld
een onzichtbare wereld
ontstaan. Wat betekent dit
voor ons samenleven? Lees
meer >>

12 november 20:15 uur
Ronde Tafel Gesprek over
voedsel veiligheid en
zekerheid in Nederland 
Genetisch gemodificeerde
organismen kunnen veel
betekenen voor voedsel en
gewassen, industrie,
duurzaamheid en
gezondheidszorg. Zo kan
biotechnologie in de land- en
tuinbouw helpen om
mondiale vraagstukken op te
lossen. Bijvoorbeeld het
tekort aan voedsel. Lees
meer >>

14 november 19:00 uur
Omar Harami komt naar
Nederland 
Omar Harami komt naar
Nederland op uitnodiging
van Kairos Sabeel. Omar
Harami is een Palestijnse
christen, directeur van
Sabeel Jeruzalem, een
oecumenisch centrum voor
Palestijnse
bevrijdingstheologie. Op 14
november is hij in Haren.
Lees meer >>

14 november 19:30 uur
Cursus: Leren van Luther 
In de cursus Leren van
Luther, open voor
belangstellenden uit alle
kerken, wordt elk jaar op
een andere wijze aandacht
besteed aan wat Luther en
zijn theologie voor ons in
onze tijd kan betekenen. Dit
jaar staat de bekende
theoloog Bonhoeffer
centraal. De cursus wordt
gehouden in onder meer
Utrecht (v/a 10 oktober) en
Culemborg. Lees meer >>

16 november 10:30 uur
Bazar in Aalsmeer 
Voor we het weten, is het
weer zover. De
voorbereidingen zijn volop in
gang gezet voor onze
jaarlijkse bazar van de
doopsgezinde gemeente in
de Zijdstraat. Het is immers
ieder jaar één groot feest
van gezelligheid en
gemeenschapszin. Je mag
het eigenlijk niet missen.
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een werkgroepje aan het werk
gegaan om een dag voor te
bereiden waar de inspiratie tot
vredeswerk en het daadwerkelijk
uitvoeren van acties centraal
staat. Deze bijeenkomst wordt nu
gehouden in Almere en staat
open voor alle belangstellenden.
Lees meer >>
 

Nieuw lid. Op zondag 6 oktober is in een feestelijke dienst toegetreden
als lid van de DG Berlikum br. Cecil Tead (Sytze) Grijpstra.

Afscheid en intrede. Op zondag 27 oktober heeft de DG Arnhem
afscheid genomen van haar predikant Paul F. Thimm. Na daar 11 jaar in
dienst te zijn geweest is ds. Thimm nu beroepen door de DG Aalsmeer.
De intrededienst in Aalsmeer is op 10 november om 14.30 uur. 

Eeuwfeest MCC. Op zaterdag 18 april 2020 wordt in Haarlem het 100-
jarig bestaan van Mennonite Central Committee gevierd. MCC begon
met hulp aan zusters en broeders in revolutionair Rusland en biedt nu
wereldwijd vredes- en opbouwwerk.

het eigenlijk niet missen.
Lees meer >>

17 november 15:00 uur
Chaos en twijfel 
Chaos en twijfel als begin
van geloof. Wat kun je nog,
als de zin van je leven stuk
is? Deze vraag hield Christa
Anbeek lang in haar greep.
Zij werd al jong
geconfronteerd met de
dood. Gespreksmiddag in
Gouda. Lees meer >>

23 november 10:30 uur
Gemeentevergadering
najaar 
De eerstkomende
Gemeentevergadering vindt
plaats op 23 november in de
Singelkerk te Amsterdam.
Lees meer >>

links
Jongeren 

Seminarium 

Geschiedenis 

Over het jaarthema 

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]

  

    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 

 

2

http://www.doopsgezind.nl/index.php?afmelden
http://www.doopsgezind.nl/aanmeldennieuwsbrief.php
https://www.facebook.com/doopsgezindNederland/
http://www.jaarthema.doopsgezind.nl/
http://www.doopsgezind.nl/https://www.geschiedenis.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.seminarium.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.jongeren.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=43799
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=43798
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=43787
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=43178

