
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 22 | november 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 28 november 2019. Kopij kunt u
uiterlijk maandag 25 november mailen naar dn@doopsgezind.nl. 

uitgelicht
Regioweekend 16 en 17
november 
Een beetje onwennig kom je
binnen. Je moeder heeft je
aangemeld. Je hebt nog niet zo’n
zin. Dan gaat het al beginnen en
voor je het weet zit je er
helemaal in. Een
kennismakingsspel, flauwe
grappen tijdens het eten,
serieuze gesprekken als het later
wordt en voor het slapengaan de
avondtune. Dan lig je `s avonds
in je slaapzak, de anderen
dichtbij. Je kent elkaar pas net,
maar toch voelt het vertrouwd.
Zachtjes fluister je - en dan de
slappe lach. Je kan de hele nacht
wel doorgaan.  Lees meer >>
 

nieuws
De stad in de religie, religie
in de stad 
Gespreksmiddag (23 januari) en
studiemiddag (24 januari), vanuit
het doopsgezind seminarium. Hoe
kijken verschillende religies
vanuit hun traditie en religieuze
bronnen aan tegen de stad en de
stadse cultuur? Vereist het
vreedzaam samenleven in de stad
een gedeelde levensvisie? Met
onder meer Chris Doude van
Troostwijk.   Lees meer >>
 

De Vrede dienen 
Gedurende bijna twee jaar heeft
de projectgroep
Gewetensverhalen van de DG
Aalsmeer gewerkt aan het tot
stand komen van een boek en
korte film. Een exemplaar van het
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agenda
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.
Lees meer >>
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boek De Vrede dienen wordt
tijdens de Gemeentevergadering
op 23 november in Amsterdam
aan alle gemeenten aangeboden.
Een aanrader voor
gesprekskringen. Lees meer >>
 

Pleidooi voor meer
diversiteit in de media 
Margreet van der Werf-Stelling
schreef op verzoek van
ZIJSPIEGEL, het blad van de
Oecumenische Vrouwensynode,
op persoonlijke titel het artikel:
Quota in de media… een pleidooi.
Bestuursvoorzitter Janneke
Nijboer schrijft daarover: ‘De
vanzelfsprekendheid van wat de
media brengen wordt door
Margreet Stelling bekritiseerd.
(...) Ze ziet nog te vaak en te
veel witte mannen, die het beeld
bepalen.’ Lees meer >>
 

Taizéreis Hemelvaart 2020! 
In het Hemelvaartweekend van
21 t/m 24 mei 2020 organiseert
Menno’s Global Village samen met
de jongerenwerkers van de ADS
wederom een reis naar Taizé! 
Lees meer >>
 

Fulco van Hulst in het
radioprogramma dr. Kelder
en Co 
Fulco van Hulst onderzocht in zijn
proefschrift invloedrijke theologen
en laat zien dat Jezus' kruisdood
heel anders kan worden
uitgelegd. Hij geeft een korte
uitleg in het radioprogramma dr.
Kelder en Co.    Lees meer >>
 

Samen comforters (leren)
maken in Schoorl 
Iedereen die op 18 januari 2020
mee wil helpen comforters te
maken, of een comforter wil leren
maken, is van harte welkom op
Dopersduin. Comforters zijn
vluchtelingenquilts, dekens van
verschillende lapjes stof aan
elkaar genaaid, die aan
vluchtelingen worden geven in
vluchtelingenkampen.
Internationale quiltdag in het
kader van 100 jaar MCC. Lees
meer >>
 

Save the date: eeuwfeest MCC in Haarlem 
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

16 november 11:00 uur
Bijeenkomst Doopsgezind
WereldWerk en Quakers 
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 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
>>

16 november 15:30 uur
Nederlands Kamermuziek
Ensemble 

Voorstelling in Hilversum van
het Nederlands
Kamermuziek Ensemble voor
cello, klarinet en met een
verteller. Klarinet: Marieke
Vos, cello: Maya Fridman,
verteller: Ab Nieuwdorp.
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 >>

17 november 17:00 uur
Leonard Cohen popdienst
in Westzaan 
Dit jaar een popdienst
rondom de muziek van
Leonard Cohen.
Wie kent niet zijn bekendste
nummer ‘Hallelujah’? Ook de
jongere generatie kent dit
nummer door de vertolking
hiervan door zangeres Lisa
bij ‘The Voice of Holland’.
Lees meer >>

17 november 17:00 uur
Dialoogtafel met Laurens
ten Kate 
Opnieuw is Laurens ten Kate
te gast in De Kapel in
Hilversum. We gaan het
gesprek aan over Verbinding
en Respect.  Lees meer >>

19 november 19:30 uur
Filmavond: Das
Schweigende
Klassenzimmer 
Op 9 november is het dertig
jaar geleden dat de Berlijnse
Muur viel. Mede vanwege dit
feit wordt deze film vertoond
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opbouwwerk. 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
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 20
november 17.00-17.45 uur;
woensdag 27 november 17.00-
17.45 uur. Lees meer >>
 

Cursussen voor
gemeenteleden van start! 
Ook dit seizoen zijn er weer
cursussen voor leden, vrienden
en belangstellenden in en rond de
doopsgezinde gemeenten: het
Vrijzinnig Leerhuis (start 1 of 8
november) op Mennorode.  Lees
meer >>
 

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

Kleur in je leven 
17 november 14:30 uur
Wat is het effect van kleuren op
ons? Hoe beïnvloeden kleuren
ons? Hoe kunnen we bewust
gebruik maken van kleuren?
Welke kleuren worden op
spiritueel vlak gezien en
gebruikt?
Micha Iedema aan het woord in
Aardenburg. Zij geeft al jaren
yoga- en meditatielessen en
cursussen over

feit wordt deze film vertoond
in Schuilkerk Beemster. Lees
meer >>

19 november 19:30 uur
Uitleg over de mizrach in
Krommenie 
In de kerkenraadskamer van
de doopsgezinde kerk van
Krommenie hangt een
bijzondere afbeelding: een
voorstelling die je niet zou
verwachten in een
christelijke omgeving. Het is
een mizrach, een afbeelding
die in de joodse religie de
gebedsrichting aangeeft.  
Lees meer >>

21 november 19:30 uur
Voorstelling 'De kracht
van de enkeling' 
In deze voorstelling in Koog
aan de Zaan, met filmbeeld,
biografische tekst en
levende muziek, wordt het
verhaal van twee iconische
vredesactivisten verteld: de
protestzanger Wolf
Biermann en de
protesttheoloog Christian
Führer.  Lees meer >>

21 november 20:30 uur
Lezing over Sinterklaas in
Nieuwe Niedorp 
Ad Geerdink, directeur van
het Westfries Museum te
Hoorn, verzorgt een lezing
over Sinterklaas. Hij
behandelt alle facetten van
de verering van Sint
Nicolaas en de viering van
het Sinterklaasfeest door de
eeuwen heen. Hij geldt als
een kenner op dit gebied.
Lees meer >>

22 november 10:00 uur
Boeken- en cadeaumarkt
in Roden 
De doopgezinde gemeente in
Roden organiseert een
boeken en cadeaumarkt.
Naast een enorme keuze
aan boeken zijn er ook
sinterklaas- en
kerstcadeautjes: speelgoed,
bordspellen, legpuzzels, cd-
roms, glas-en aardewerk en
nog véél meer.  Lees meer
>>

24 november 15:00 uur
Muziekmiddag in Dokkum
Deze zondagmiddag treden
op: Piet de Jong (orgel), Ilse
Terpstra (dwarsfluit) en Jelle
Wagenaar (bariton). Piet de
Jong speelt kleine
composities van de
Leeuwarder organist Piet
Post, die dit jaar 40 jaar
geleden is overleden. Lees
meer >>

24 november 17:00 uur
Joris Bijdendijk Preek van
de Leek in Amsterdam 
Joris Bijdendijk (1983) is
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cursussen over
natuurgeneeswijzen. Lees meer
>>
 

Jan Jongsma en de Amish 
17 november 15:00 uur
Op zondag 17 november om
15.00 uur komt Jan Jongsma in
Holwerd vertellen over de Amish.
Hij is in Noord-Amerika met zijn
vrouw op bezoek geweest bij een
Amish-gemeenschap en wil zijn
ervaringen met ons delen. Lees
meer >>
 

Duncan Stutterheim Preek
van de Leek in Amsterdam 
17 november 17:00 uur
Duncan Stutterheim (1971) is
een veelzijdig ondernemer,
eigenaar van het
Westergasterrein en de A’DAM
Toren. Hij werd vooral bekend als
organisator van
dansevenementen als Sensation
en Mysteryland. Hij houdt een
Preek van de Leek in de
Amsterdamse Singelkerk. Lees
meer >>
 

Lezing over Sinterklaas in
Nieuwe Niedorp 
21 november 20:30 uur
Ad Geerdink, directeur van het
Westfries Museum te Hoorn,
verzorgt een lezing over
Sinterklaas. Hij behandelt alle
facetten van de verering van Sint
Nicolaas en de viering van het
Sinterklaasfeest door de eeuwen
heen. Hij geldt als een kenner op
dit gebied. Lees meer >>
 

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

Lezing 'Bijbellezen in een
verdroogd land' 
25 november 19:30 uur
Klimaatverandering en geloof.
Hoe gaat dat samen? Daarover
gaat de Dom Hélder
Câmaralezing 2019 in
Amsterdam. Lees meer >>
 

Koster gezocht. De DG Workum zoekt per 1 januari 2020 een nieuwe
koster(es). Informatie en contact: Johannes Koopen.

chefkok van restaurant
RIJKS® en sinds kort
eigenaar van restaurant
Wils. Hij geeft een Preek van
de Leek in de Amsterdamse
Singelkerk. Lees meer >>

25 november 13:30 uur
Profetisch spreken in de
samenleving 
Bijeenkomst 'Profetisch
spreken in de samenleving –
Theologie en missionaire
praktijk' in 
Amersfoort. Lees meer >>

25 november 20:15 uur
Gerko Tempelman te gast
bij Het Dopers Gesprek 
Op 25 november is filosoof
en theoloog Gerko
Tempelman te gast in de
serie Het Dopers Gesprek in
de Amsterdamse Singelkerk.
Lees meer >>

26 november 14:00 uur
Liturgische kleuren van
het kerkelijk jaar 
Bijeenkomst in de
doopsgezinde kerk te Zwolle
over liturgische kleuren. De
kleuren die we tijdens
kerkdiensten gebruiken zijn
niet willekeurig gekozen,
maar hebben een
dieperliggende betekenis.
Paars is bijv. de kleur van
Advent.  Lees meer >>

26 november 20:00 uur
Zin-Inn lezing:
'Zwammen over slijmen
en slijmen over
zwammen' 
Gert Karssing spreekt in
Aalsmeer over ‘Zwammen
over slijmen en slijmen over
zwammen’.
Slijmzwam? Onbekend
maakt onbemind. Dat is na
deze avond anders! Lees
meer >>

27 november 19:00 uur
Film over Mennonieten in
Mexico 
Op woensdagavond 27
november wordt in de
doopsgezinde kerk in
Heerenveen de film ‘Stellet
Licht’ vertoond. De film laat
het leven zien van een
besloten gemeenschap van
Mennonieten in Mexico. Lees
meer >>

29 november 20:00 uur
Project Geestdrift:
Muzikale roadtrip 
Op deze vrijdagavond in
Hoorn speelt en zingt het
Volksopera huis 'The Long
and Winding Road': een
muzikale roadtrip over het
mysterie van de dood, de
liefde en het leven van
schrijfster Marion Bloem.
Lees meer >>
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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]
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