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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 12 december 2019. Kopij kunt u
uiterlijk maandag 9 december mailen naar dn@doopsgezind.nl. 

uitgelicht
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 >>
 

nieuws
Abdelkader Benali: 'Omarm
alle werelden die je in je
hebt'  
‘Ik ben de oudste van acht
kinderen en ik mocht nooit iets
verkeerd doen. Ik moest ‘af’ zijn.
Dat maakte dat ik me constant
tekort voelde schieten. Daar heb
ik onder geleden. Want kinderen
laveren heen en weer tussen
totale almacht en volledige
ontoerekeningsvatbaarheid: het
ene moment denk je alles te
kunnen en een seconde later valt
alles uit je handen en voel je je
klein en nietig.    Lees meer >>
 

De stad in de religie, religie
in de stad 

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

agenda
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.
Een project van Geestdrift.
Lees meer >>

29 november 20:15 uur
't Lam Ontmoet: de film
Capharnaüm 
In de imponerende film
Capharnaüm (de Franse titel
betekent ‘chaos’ of
‘puinhoop’) schetst de
Libanese regisseuse Nadine
Labaki het armzalige leven
van de onderklasse van
Beiroet door de ogen van de
jonge Zain. Lees meer >>

30 november 14:00 uur
Orgelbespeling en meer
in Almelo 
Het orgel wordt deze
zaterdag bespeeld door
leerlingen van de
Muziekschool Rijssen. Ze
brengen een gevarieerd
programma met o.a. orgel,
dwarsfluitensemble,
vrouwenkoor en solisten. 
Lees meer >>

30 november 15:30 uur
Oecumenische
adventsmarkt in Utrecht 
De Doopsgezinde Gemeente
Utrecht doet mee met de
adventsmarkt die wordt
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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 >>
 

Week van het Microkrediet 
Dit jaar organiseert Oikocredit
Nederland voor het eerst de
landelijke Week van het
Microkrediet. Tijdens deze week
willen we iedereen in Nederland
kennis laten maken met de
impact van microkrediet. Lees
meer >>
 

Jasper is lekenpredikant 
Jasper Pondman is
lekenpredikant. Hij heeft
inmiddels zo'n twintig preken
gegeven door het hele land. Hij
vertelt in een artikel in Stadsblad
Utrecht hoe dat in zijn werk
gaat.  Lees meer >>
 

Uitnodiging Ringdag ZW
Nederland 2020 
Wereldwijd horen doopsgezinden
bij elkaar. Dat gaan we vieren op
Wereldbroederschapsdag, tevens
Ringdag Zuidwest Nederland,
zondag 19 januari 2020. Om
elkaar te ontmoeten, terug te
zien, te leren kennen. Lees meer
>>
 

Kerst in tijden van
religieuze ongeletterdheid 
'Met kerst vieren we de geboorte
van Jezus.' Daarmee houdt de
kennis van veel Nederlanders wel
zo'n beetje op. Toch zitten de
kerken tijdens de kerstdagen
voller dan op andere momenten.
Hoe komt dat? Daarover spreekt
drs. Christien Crouwel, algemeen
secretaris van de Raad van
Kerken in Nederland op 10
december in Utrecht. Lees meer
>>
 

Week van Gebed 2020 
Van 19 t/m 26 januari 2020 vindt
de jaarlijkse Week van Gebed
voor de eenheid plaats. Het
thema luidt ‘Buitengewoon’, en is
ontleend aan Handelingen 28:2.
Divers materiaal kan besteld of
gedownload worden. Lees meer
>>
 

gehouden in de Pandhof van
de Domtoren. Er worden
daar cakes, koeken en
kerstkaarten verkocht. De
opbrengst gaat dit jaar naar
het Vrijplaatsenfonds van
Dopersduin. 

Lees meer >>

1 december 09:30 uur
Eerste advent-viering in
Damwoude 
Het gelegenheidskoor o.l.v.
dirigente Baukje Bosch-
Haisma zal voor ons zingen
in deze bijzondere viering,
waarin we starten met de
periode richting Kerst. Lees
meer >>

1 december 10:00 uur
Oecumenische 1ste
Adventsviering Kapel  
Theatrale performances,
‘Wachten op Godot’
Wachten op Godot, het
onvermogen om in beweging
te komen,  te transformeren
met het oog op de
toekomst.
M.m.v. past. Jan Duin, ds.
Nico Schoevers en zr. Corrie
Laros. Lees meer >>

1 december 19:30 uur
Taizé-viering Leeuwarden
Een Taizé-viering is
oecumenisch en staat open
voor iedereen. Kenmerkend
zijn het zingen van
meditatieve liederen en
stilte. Dinsdag 29 oktober is
het Taizé-gebed tegelijk met
de reünie van de jongeren
van Comenius, die in juli
met een grote groep naar
Taizé geweest zijn. Lees
meer >>

3 december 12:00 uur
Gebedsmoment in
Aalsmeer 
Korte meditatie met een
lied, stilte, een tekst, een
gebed en het ontsteken van
kaarsen. Een moment van
rust en inspiratie in de tijd
die naar Kerstmis loopt. 
Lees meer >>

3 december 17:00 uur
Maal & Verhaal: samen
eten, geluk delen 
Sinterklaas heeft het druk,
daarom hebben we pot-luck
een feestelijke gezamenlijke
maaltijd bedacht in de
Beemster. Lees meer >>

4 december 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
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Noordwest-Duitse
doopsgezinde gemeenten
zoeken voorganger 
De doopsgezinde gemeenten
Oldenburg, Leer, Emden, Norden
en Gronau in Noordwest-
Duitsland zoeken een voorganger
(m/v) tot 1 juli 2021. Solliciteren
kan tot 1 april 2020. Lees meer
>>
 

Vacatures bij Kerk en Vrede 
Het bestuur van Kerk en Vrede
zoekt kandidaten voor:
1) (bestuurs-)secretaris (v/m),
met als speciale taak het
verzorgen van correspondentie
en de vergaderagenda;
2) algemeen bestuurslid (v/m),
met speciale aandacht voor
lopende en te ontwikkelen
projecten. Lees meer >>
 

Verhalenwedstrijd 'Jouw
kerk, jouw verhaal' 
De Stichting Alde Fryske Tsjerken
en het Friesch Dagblad
organiseren samen een
verhalenwedstrijd. Aanleiding is
het 50-jarig jubileum van de
Stichting in 2020. Thema daarvan
is ‘Jouw kerk, jouw verhaal’.
Insturen kan tot 15 januari. Lees
meer >>
 

Eerste Mennobrood! 
Onder grote belangstelling sneed
Henk Stenvers op zaterdag 16
november in Witmarsum het
eerste Mennobrood aan. Dat
gebeurde in de tuin bij molen De
Onderneming. Voor het publiek
waren stropakken neergelegd,
gemaakt van het stro van het
winterharde graan dat in
Witmarsum is geteeld en
waarmee het brood gebakken is:
Turkey Red Wheat. 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

afloop drinken we koffie
tijdens de
ontmoetingsmiddag. Lees
meer >>

8 december 10:00 uur
Preek van de Leek door
Adri van Oosten 
Op uitnodiging van de
Doopsgezinde Gemeente
Goes en Vrijzinnige
Protestanten te Goes
verzorgt Adri van Oosten uit
‘s-Heer Hendrikskinderen de
Preek van de Leek. Lees
meer >>

8 december 10:30 uur
Adventsdienst in
Amsterdam 
Bijzondere adventsdienst
met muzikale omlijsting door
het Bach Ensemble
Amsterdam.  Lees meer >>

8 december 14:00 uur
Adventsliturgie in
Heerenveen 
Op de Tweede
Adventzondag (8 december)
wordt in Heerenveen een
bijzondere Adventsliturgie
gehouden. Deze is
gebaseerd op de Engelse
traditie van ‘Lessons and
Carols’, maar krijgt een
eigen invulling. Lees meer
>>

8 december 15:00 uur
Adventsconcert in
Damwoude 
Pianist Ronald Postema en
zanger Annejaap Soldaat
geven een Adventsconcert.
Het programma bestaat voor
het merendeel uit (bekende)
kerstliederen. Lees meer >>

8 december 15:00 uur
Jong talent in Blokzijl  
De Doopsgezinde Gemeente
Blokzijl organiseert in
december twee bijzondere
muzikale bijeenkomsten in
de vermaning. De concerten
dragen de sfeer van Kerst
en Oud-en-Nieuw en staan
open voor iedereen. Lees
meer >>

9 december 20:15 uur
Bas Heijne in Het Dopers
Gesprek 
Op 9 december spreekt
schrijver en publicist Bas
Heijne in Het Dopers
Gesprek in Amsterdam over
zijn nieuwe essay
Mens/Onmens, waarin hij
analyseert hoe waarheid en
identiteit tot de grote
hedendaagse obsessies
werden en hopeloos met
elkaar verstrengeld raakten.
Het essay komt in januari
2020 uit. Lees meer >>

10 december 20:00 uur
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Menno’s Global Village samen met
de jongerenwerkers van de ADS
wederom een reis naar Taizé! 
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 >>
 

Minister Sigrid Kaag preekt
over eenzaamheid in
Amsterdam 
1 december 17:00 uur
Minister Sigrid Kaag van
Internationale Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
houdt de Preek van de Leek in de
Singelkerk in Amsterdam. Zij zal
spreken over eenzaamheid, aan
de hand van Genesis en de
Zaligsprekingen van Jezus. Lees
meer >>
 

GDB-Doopsgezinde
Retraite op 13, 14 en 15
maart 2020 
13 maart 10:00 uur
Wij nodigen u van harte uit dit
jaar (weer) deel te nemen aan
onze retraite. Er is één gemengde
retraite die - onder ervaren
leiding - wordt uitgewerkt op
eigen wijze. Het thema is 'De Reis
van de Held'. De retraite wordt
gehouden op Buitengoed
Fredeshiem in Steenwijk. Lees
meer >>
 

Viering van 100 jaar
Mennonite Central
Committee in Haarlem 
18 april 10:00 uur
Het begon met hulp aan zusters
en broeders in revolutionair
Rusland en het is gegroeid tot
wereldwijd vredes- en
opbouwwerk. Lees meer >>
 

Koster(es) gezocht. De DG Workum zoekt per 1 januari 2020 een
nieuwe koster(es). Informatie en contact: J.Koopen, Schoolstraat 20 
8711 BD Workum; e-mail: johanneskoopen@online.nl

Te koop: Jaarboekjes, jaargangen 1911 t/m 2018, en Doopsgezinde
Bijdragen 42/2016. Contact: tel. 0597 785 410 | 06 5378 5526.

10 december 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 >>

12 december 19:00 uur
Kerst-Inn in Heerenveen 
Onder het motto ‘Hoop op
een nieuwe wereld’ zet de
doopsgezinde kerk van
19.00 tot 21.00 uur haar
deuren open voor iedereen
die in de donkere dagen
voor Kerst behoefte heeft
aan warmte en licht. Lees
meer >>

10 mei 12:00 uur
Informatiedag
Wereldcongres Indonesië
Eens in de zes jaar vindt er
een Doopsgezind
Wereldcongres plaats. De
volgende is in juli 2021 in
Indonesië. Er wordt een
jongerenreis naartoe
georganiseerd door de ADS.
Wil je mee? Kom voor meer
informatie over de
jongerenreis en over het
congres naar de
informatiedag. Lees meer
>>

21 mei 10:00 uur
Vermaningspad 2020 op
Hemelvaart 
Op Hemelvaartsdag, 21 mei
2020, organiseren de
doopsgezinde gemeenten
Steenwijk, Noordoostpolder,
Blokzijl, Giethoorn, Zwolle
en Meppel (De Ring Zwolle)
het Vermaningspad 2020.
De route gaat dit keer langs
de doopsgezinde
kerkgebouwen van Blokzijl,
Giethoorn en Steenwijk en
wordt zeker de moeite
waard. Noteert u de datum
vast in uw agenda. Lees
meer >>

21 mei 10:00 uur
Hemelvaart-stedentrip in
Europa voor 16+
jongeren 
Tijdens Hemelvaart (21 t/m
24 mei 2020) gaan we op
reis door Europa. We
bezoeken een toffe stad en
verkennen daar de Doperse
geschiedenis. We leren
elkaar en de stad beter
kennen.  Lees meer >>

6 juni 10:30 uur
Buitendag 2021 
Wegens grote belangstelling
dit jaar gaan de FDS, GDS
en de Ring Zwolle (FGZ
genoemd) opnieuw een
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BUITENDAG organiseren in
2021, en wel op zondag 6
juni. Overige bijzonderheden
volgen nog. 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]
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