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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 9 januari 2020. Kopij kunt u
uiterlijk maandag 6 januari mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Kerstvieringen in
doopsgezind Nederland
In het hele land worden in de
Advents- en Kersttijd vieringen
en activiteiten in doopsgezinde
gemeenten georganiseerd. Lees
meer >>

nieuws
Joris Luyendijk maakt
bubbel zichtbaar
In de doopsgezinde kerk in
Leeuwarden vond 7 december jl.
de achtste Menno Simons-lezing
plaats. Het thema was ‘Omgaan
met verschil’. Joris Luyendijk nam
de honderden aanwezigen mee in
zijn gedachtegang en vertelde
over zijn huidige onderzoek naar
de elite. Hij vindt dat iedereen
tegenwoordig in een eigen bubbel
zit, maar zich daar niet van
bewust is.
In zijn lezing liet hij haarfijn zien
hoe dat komt. Lees meer >>

Verklaring WereldWerk en
Quakers over
kernwapenvrije wereld
Tijdens de ontmoetingsdag op 16
november jl. van doopsgezinden
verbonden met Doopsgezind
WereldWerk en leden van het
Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers), is de
volgende verklaring aangenomen,
gericht aan de Raad van Kerken
in Nederland: Lees meer >>

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

14 december 15:30 uur
10e Roze Adventsviering
in Middelburg
ChristenQueer afdeling
Zuidwest nodigt iedereen uit
voor het 10-jarig jubileum
van Roze Adventvieringen in
Zeeland. Het thema is: ‘Als
ik over mijn liefde niet kan
spreken’. Voorganger is ds.
Leuny de Kam van
Doopsgezind Walcheren.
Lees meer >>
14 december 16:00 uur
Fotogalerie De Gang: De
ark van de kikkers
Fotogalerie De Gang nodigt
u uit voor de feestelijke
opening van de expositie De
ark van de kikkers, op 14
december. Lees meer >>
15 december 10:30 uur
Adventsdienst in
Aardenburg
Op derde Advent een
bijzondere dienst o.l.v. ds.
Marijn Vermet. Onder het
motto: 'Geen wijzer les van
meerder kracht, dan Micha
zes en wel vers acht'.
Lees meer >>
15 december 15:00 uur
Kerst High Tea
Predikant ds. Carel ter
Linden is onze gast en hij
laat aan de hand van
afbeeldingen van schilderijen
zien hoe er twee
verschillende
geboorteverhalen van Jezus
te vinden zijn in de bijbel en
in de kunst. Lees meer >>

ADS vragenkaartjes
Op zoek naar een originele en
zinvolle invulling van
Oudjaarsavond? Bestel een set
vragenkaartjes! Geïnspireerd
door de 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. Vragen die je aan het
denken zetten en levendige
gesprekken teweegbrengen. Lees
meer >>

Demonstratie Einde aan
noodsituatie vluchtelingen
Griekse eilanden
Vanaf half mei 2019 heeft Pauline
Tazelaar elke week 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
december gaat ze weer
demonstreren, en ze hoopt op
mededemonstranten op
woensdag 18 december 17.3018.15 uur. Daarna begint het
Kerstreces van de Tweede
Kamer. Dit duurt tot half januari
2020. Daarna starten ook de
demonstraties weer. Meedoen?
Stuur van te voren even een
mailtje: pauline@hetnet.nl. Lees
meer >>

Aankondiging Roemeniëreis
2020
Ook volgend jaar wordt vanuit de
FDG Ameland weer een reis naar
Roemenië georganiseerd. Al sinds
2006 zijn er contacten met de
Unitarische Gemeente van
Nagyajta in het Hongaarstalige
deel van Transsylvanië. Lees
meer >>

Doopsgezind NL winter
2019|2020
‘Ik ben getrouwd, maar toch al
weduwe.’ Predikant Tim van
Iersel over de verwondering van
mensen met dementie, een
interview met Marjan Scharloo,
directeur van Teylers Museum, en
een inkijkje hoe doopsgezinden
internationaal kerst vieren. Het
nieuwe nummer van Doopsgezind
NL gaat over verwondering. Want
verwondering is het begin van
alles. Lees meer >>

Doopsgezind Plus winter
2019|2020
‘Ik geloof dat, als we ons met
aandacht openen, we ervaren dat

15 december 16:00 uur
Adventsviering in
Amsterdam
Deze adventszondag wordt
gevierd in gezamenlijkheid
met de ons omringende
geloofsgemeenten: de
Lutherse Kerk, de Engelse
Kerk en de Krijtberg. N.B. er
is geen ochtenddienst.
Lees meer >>
15 december 16:00 uur
Adventsmiddag in
Middelburg
Elk jaar weer ziet onze kerk
er in de weken voor en na
Kerst prachtig uit!
Zondagmiddag 15 december
bent u welkom voor de
sfeervolle Adventsmiddag.
Lees meer >>
16 december 14:00 uur
Adventsmiddag in
kerstsfeer in Goes
Zomaar een mooie middag
op weg naar Kerst. Samen
oude (en nieuwe!) liederen
zingen, een mooi gedicht en
een verhaal bij kaarslicht.
Zo groei je naar Kerst toe.
Lees meer >>
16 december 20:00 uur
Kerstconcert zangerpianist Roon Staal in
Grouw
Met zijn warme stem en
pianospel weet Roon Staal
(Hoorn, 1980) zijn
bezoekers te raken en in de
kerststemming te brengen.
Hij zingt bekende songs als
'Oh Holy Night', 'Silent
Night', 'Mary's Boy Child' en
'Gloria in Excelsis Deo'. Lees
meer >>
20 december 15:00 uur
Kerststuk maken in
Leiden
Al een aantal jaren worden
er in Leiden met veel
enthousiasme prachtige
kerststukken gemaakt. Een
creatieve en vooral een
gezellige middag
bloemschikken. Iedereen is
van harte welkom. Lees
meer >>
22 december 11:00 uur
Kinderkerstviering in
Middelburg
Op welke manier geef je
kinderen iets mee van het
kerstfeest?
Inmiddels is het bij ons al
een jarenlange traditie om
op de zondag vóór Kerst een
viering speciaal voor
kinderen in te richten. Ook
kinderen hebben behoefte
aan spiritualiteit!
Kerstliedjes, een verhaal,
kaarslicht en een prachtig
versierde kerk! En natuurlijk

dit leven uiteindelijk gaat over
kwetsbaarheid, zachtheid en
tederheid.’ Predikant Jeannette
den Ouden over de kracht van
een geboorte-icoon, de vensters
van de ziel van iemand die blind
is, en een raam in Gouda. Het
nieuwe nummer van Doopsgezind
Plus gaat over vensters. Lees
meer >>

Carol Scratch in het
Foreestenhuis in Hoorn
In het Foreestenhuis in Hoorn
wordt op 21 december van 13 tot
17 uur een Carol Scratch
georganiseerd: liefhebbers komen
bij elkaar en oefenen een paar
uur. Direct aansluitend is er de
openbare uitvoering. Lees meer
>>

Adventserie In Verwachting
'Ik hoop dat ze anderen in hun
eigenheid kunnen accepteren'
Sanne en Stefan zijn de ouders
van Naomi (2) en zijn in
verwachting van de tweede. De
zwangerschap is niet zonder
zorgen. 'Het zit eigenlijk constant
in mijn hoofd: het moet wel goed
blijven gaan, het moet zo lang
mogelijk in mijn buik blijven
zitten.'
Lees meer >>

Turkey Red Wheat: Zaans
Avondmaalsbrood
Vanaf de eerst berichten over dit
doperse graan was er interesse
vanuit de doopsgezinde gemeente
Koog en Zaandijk en Westzaan.
We vonden dat het
Avondmaalsbrood voor onze
gemeente van dit graan zou
moeten worden gebakken. En dat
is gelukt! Lees meer >>

versierde kerk! En natuurlijk
is de wieg met het
kerstkindje aanwezig. Lees
meer >>
22 december 14:30 uur
Kerstconcert in
Aardenburg
Kerst! Een baken van licht in
donkere dagen. Met vuur én
vooral liedjes neemt de
gezelligheid alleen maar toe.
Voor het jaarlijkse
kerstconcert nodigden we
Olga Tkacenko (zang, piano
en gitaar) en een aantal van
haar muzikale vrienden uit.
Lees meer >>
22 december 15:00 uur
Kerstfeest voor jong en
oud in Zeist
Het kerstverhaal verteld,
gespeeld en gezongen voor
jong en oud.
Iedereen is welkom!
Toegang vrij. Lees meer >>
22 december 17:30 uur
Kerstwandeling
Hilversum Zuid
De kerstwandeling door de
straten van Hilversum Zuid
(d.w.z. rondom de Pniël
Kerk, de Zoutkeet,
Zorgcentrum Zuiderheide en
de Bethlehemkerk), wordt
aanggeven met licht-potjes.
Lees meer >>
22 december 19:30 uur
Kerst in t Lam met Bloxy
Music
Net als verleden jaar wordt
er verhalend en muzikaal
stilgestaan bij een thema
dat hoort bij de
kerstgedachte. Met popkoor
Bloxy Music en
verhalenverteller Andries
Bakker.
Lees meer >>
24 december 18:30 uur
Kerstviering voor alle
leeftijden in Utrecht
Maak het kerstverhaal mee
in een vrolijke viering voor
iedereen van 0 tot 100 op
kerstavond. Lees meer >>

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 >>

Uitnodiging Ringdag ZW
Nederland 2020
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24 december 19:30 uur
Kerstavond in Middelburg
U bent weer van harte
welkom voor de dienst op
kerstavond. Een vocaal
dubbelkwartet zingt Engelse
Kerstliederen, deels samen
met de gemeente. Sopraan
Maartje Stroo zingt als
soliste. Dat wordt dus weer
genieten! Lees meer >>
25 december 10:30 uur
Kerstdienst in
Aardenburg: 'Kan iemand
het licht aandoen?'
Het thema van de feestelijke
kerstdienst is: ‘Kan iemand

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
>>

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 >>

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 >>

Jongerenvredesweekend |
75 jaar vrijheid
18 januari 12:00 uur
‘Stel je voor er komt oorlog, en
niemand gaat er naartoe.’- Het is
75 jaar geleden dat de bevrijding
van Europa begon. Tijdens het
vredesweekend in Dopersduin is
er een programma om terug te
kijken en vooruit te kijken. We
laten ons licht schijnen op de
jaren van duisternis. Wat is
oorlog, wat is vrede en hoe gaan
we daarmee om? Jongeren gaan
in gesprek met (Doopsgezinde)
ouderen die de oorlog nog hebben
meegemaakt of het verhaal van
hun ouders vertellen. Lees meer
>>

Oude bladen. Rob Workel heeft ingebonden ADWs en DNLs, jaargangen
1977 - 2005. Belangstelling? Bel 0519 554 005.
Kerstberichten. In verband met een technische storing konden niet alle
berichten over kerstvieringen in deze nieuwsbrief opgenomen worden.
Wij proberen het ongemak zo snel mogelijk te verhelpen, zodat de
berichten alsnog tijdig op de website komen te staan.
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit wenst alle lezers en lezeressen van
de nieuwsbrief alvast fijne kerstdagen en een goed begin van het nieuwe
jaar!
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kerstdienst is: ‘Kan iemand
het licht aandoen?’ Over de
preek wordt nog niets
verklapt, maar deze vraag
moet al het nodige
oproepen. We lezen het
kerstverhaal en de muziek
wordt verzorgd door
organist Cees Hamelink en
fluitiste Moniek de Paauw.
Lees meer >>
27 december 14:00 uur
Sint Thomaswandeling
Onder leiding van Johan G.
Koers en Jan Koers en in
samenwerking met de
Klokkencommissie
Oudehorne wordt de zes uur
durende traditionele Sint
Thomaswandeling
gehouden.

Lees meer >>

links
Jongeren
Seminarium
Geschiedenis
Over het jaarthema
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