
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 2 | januari 2020 

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 6 februari 2020. Kopij kunt u
uiterlijk maandag 3 februari mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Tienerconferentie 'Op de
vlucht' 
Op 7 en 8 maart wordt in
Dopersduin de jaarlijkse
tienerconferentie gehouden. Dit
jaar is het thema ‘Op de vlucht’.
Tijdens de conferentie is er van
alles te doen, te leren en te
delen. Om alvast een tipje van de
sluier op te lichten, worden de
komende weken een aantal
programmamakers geïnterviewd.
Lees meer >>
 

achtergronden
Column over het boek 'Sans
feu, ni lieu' 
Chris Doude van Troostwijk
schrijft: 'Al woon ik in een
boerendorp tussen de Elzassische
bergen, daarom ben ik nog geen
plattelander. Dat leerde ik
althans van het boek Sans feu, ni
lieu door Jacques Ellul. Het was
daarom een uitstekend idee van
uitgeverij Skandalon een
vertaling ervan in haar fonds op
te nemen.' Lees meer >>
 

nieuws
DG Haarlemmermeer zoekt
predikant (m/v) 
De Doopsgezinde Gemeente
Haarlemmermeer, gevestigd te
Hoofddorp, zoekt een predikant -
bij voorkeur doopsgezind
proponent – voor een
dienstverband van 40%.
Solliciteren kan tot en met 15
februari 2020. Lees meer >>
 

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

agenda
23 januari 19:30 uur
Lezing in Wormerveer 
Ir. Sieuwert Haverhoek,
gepensioneerd industrieel
milieudeskundige en lector,
geeft een lezing over Lev
Tolstoj. Opvallend is dat
Tolstoj's gedachtengoed na
meer dan 100 jaar nog
verbazend actueel is. Lees
meer >>

23 januari 20:00 uur
Oecumenische
gepsreksgroep 'Geloven
in deze tijd' in Zeist 
In Zeist gaat de
oecumenische
gespreksgroep ook dit
nieuwe jaar weer verder.
Het doel van de groep is van
gedachten te wisselen over
wat de deelnemers geloven
of niet meer geloven en hoe
dat geloof door de jaren
heen is veranderd. Wat is
losgelaten, wat is daarvoor
in de plaats gekomen? Lees
meer >>

24 januari 20:15 uur
't Lam Ontmoet: Helmert
Woudenberg met
'Carmiggelt' 
Van 1947 tot 1975 schreef
Simon Carmiggelt elke dag
een Kronkel. In de
voorstelling 'Carmiggelt' in
Blokzijl speelt Helmert
Woudenberg daaruit een
aantal grappige maar ook
droefgeestige
gebeurtenissen. Lees meer
>>

26 januari 10:00 uur
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Tienerconferentie | Muziek
maken verbindt 
Als jij in een vreemd land zou
moeten wonen wil je toch ook
graag vrienden worden met
mensen uit dat land? Op
vakanties is dat al leuk, laat
staan als je gedwongen huis en
haard hebt moeten verlaten.  
Taal kan een barrière zijn als je
elkaar probeert te begrijpen.
Muziek maken helpt dan om op
een non-verbale manier met
elkaar in verbinding te komen.
Lees meer >>
 

Nieuw vrijzinnig initiatief in
Nijmegen 
De DoRe gemeente, een vrijzinnig
protestantse geloofsgemeenschap
in Nijmegen, start een nieuw
project: ZielZin. In het project
worden korte cursussen
aangeboden, lezingen,
meditatieve vieringen,
lunchbijeenkomsten en
activiteiten rond beeldende kunst,
poëzie en film. 
Peter Nissen gaat met deze
Zinzoekers op pad en wordt op
26 januari om 10.30 uur welkom
geheten. Lees meer >>
 

Start van ds. Agniet Frevel-
jaar 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van de Verenigde Christelijke
Gemeente vond de aftrap plaats
van het ds. Agniet Frevel-jaar. 
Lees meer >>
 

Uitkomsten peiling Actie
Kerkbalans 2020 
Actieve kerkgangers van
protestantse en katholieke
achtergrond kiezen ‘naar elkaar
omzien’ als de belangrijkste
meerwaarde van hun plaatselijke
kerk of parochie. Vlak daarna
volgt ‘gastvrij en open zijn voor
gasten’ en op drie staat
‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt
uit de peiling van Actie
Kerkbalans 2020, waarbij
respondenten dertien waarden
van de lokale kerk een cijfer
konden geven.  Lees meer >>
 

Statement van Christian

Wereldbroederschapsdag
in Zuid-Nederland 
De DG Zuid-Limburg is op
26 januari te gast bij de DG
Eindhoven voor de viering
van
Wereldbroederschapsdag.
Lees meer >>

26 januari 12:30 uur
Buurkerken organiseren
lunch voor de eenheid 
Op zondag 26 januari 2020
wordt de jaarlijkse
Buurkerkenlunch gehouden
in de Geertekerk aan het
Geertekerkhof in Utrecht.
De activiteit vindt plaats
tijdens de Gebedsweek voor
de eenheid van de
christenen. Lees meer >>

26 januari 14:30 uur
Foreestenhuis: Zin op
Zondag 
Martijn van Kogelenberg
verkent in Hoorn de levens
en een stukje van het
repertoire van  Fons Jansen
en Johnny Cash. Lees meer
>>

26 januari 15:30 uur
Dopers Café in Rottevalle 
Hoe vaak heeft u de
afgelopen tijd een gesprek
gehad? Met wie? Waar ging
het over? Was het van
tevoren gepland of ontstond
het spontaan? Het Dopers
Café heeft als onderwerp
'Gesprek: ontmoeting of
confrontatie?' Lees meer >>

28 januari 17:00 uur
Mennomaaltijd in
Hilversum 
Op dinsdagnamiddag 28
januari zal Han Cuperus,
doopsgezind predikant te
Dordrecht, een inleiding
houden over het werk van
Christian Peacemakers
Teams.  Lees meer >>

28 januari 19:30 uur
Filmavond in Aardenburg 
Voor wie de bijbelse
gelijkenis van de weduwe en
de onrechtvaardige rechter
kent, is dit een zeer
herkenbare film. In de film
wordt de droom
werkelijkheid dat recht en
gerechtigheid zullen
overwinnen, boven de
machten van behoud,
geweld en gemakzucht. Lees
meer >>

28 januari 20:00 uur
Zin-Inn met Abeltje
Hoogenkamp 
Avond in Aalsmeer voor
praters, regelaars en
druktemakers: leer écht
luisteren. Met ds. Abeltje
Hoogenkamp: 'Uit de
zendstand'. Lees meer >>

http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=46078
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=45159
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=45757
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=45469
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=45470
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=44093
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=45598
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=46077
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=46079
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=46080
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=46161


 

Peacemaker Teams 
Christian Peacemaker Teams
(CPT) roept op tot een
onmiddellijk einde aan militaire
escalatie en tot investeringen in
diplomatieke oplossingen. De
wereld kijkt toe hoe de
regeringen van de VS en Iran
zich op de rand van oorlog
bevinden, waarbij hun legers met
drones en raketten verschillende
doelen binnen Irak bestoken. 
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 >>
 

Donaties gevraagd ivm
renovatie 
Slaaphuis 1 van Dopersduin
wordt gerenoveerd. Daar is veel
geld voor nodig. Daarom heeft
Dopersduin een webwinkel
ingericht, waar iedereen een
stukje van het nieuwe slaaphuis
kan 'kopen'. Zo kan iedereen een
bijdrage leveren. Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis:
Dilemmas door Fulco van
Hulst 
31 januari 17:30 uur
Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich
met vier themaweekenden op
vrijzinnig georiënteerden die hun
visie op cultuur, politiek en
maatschappij met een open
geloofsattitude willen verdiepen
en met anderen willen delen. Dit
seizoen worden de thema’s Hart,
hoofd en handen, Dilemma’s,
Hulp, en Rijkdom en armoede
uitgediept. Eind januari gaat het
over Dilemma's, o.l.v. Fulco van
Hulst. Lees meer >>
 

AKC-startweekend voor
leiding 
7 februari 19:00 uur
Tijdens het AKC-startweekend
leren de leidingteams elkaar
beter kennen. Met workshops
over o.a. de organisatie van
activiteiten, avondsluitingen,
EHBO, en penningmeesterschap.
Lees meer >>
 

30 januari 16:00 uur
Lezing en Afrikaanse
maaltijd in Dordrecht 
Lezing door ds. Christien
Duhoux-Rueb in Dordrecht
over de opleiding voor
vrouwelijke predikanten in
Tanzania die in januari van
start is gegaan. Lees meer
>>

30 januari 18:00 uur
Maaltijd en meer in
Zaandam 
Jannie Nijwening en Kok
Klever hebben elk hun eigen
geschiedenis op het gebied
van geloof en
kerkbetrokkenheid.
Gereformeerd,
cisterciënsers, katholiek,
franciscaans en uiteindelijk
thuisgeraakt bij de
doopsgezinden. Deze avond
geven ze een inkijkje in hun
persoonlijke geloofsweg. 
Lees meer >>

31 januari 17:00 uur
Diner pensant over
vrijheid in Wageningen 
Van harte welkom bij het
diner pensant over vrijheid
op 31 januari 2020. 'Ik
bepaal zelf hoe ik mijn leven
inricht', hoor je mensen
vaak zeggen in deze tijd.
Hoe komt het dat deze
woorden steeds minder
vanzelfsprekend klinken?
Want vrijheid is anno 2020
minder gewoon dan het lijkt.
Vrijheid staat onder druk.
Lees meer >>

31 januari 20:00 uur
Project Geestdrift: 'Vaste
grond' 
Theater in Krommenie over
terugkijken op een lang
leven. Hoe kijk je in de
toekomst terug op het leven
waar je nu net aan bent
begonnen? Lees meer >>

2 februari 10:00 uur
Speciale dienst in
Middelburg 
In Amersfoort is al meer dan
dertig jaar een oecumenisch
initiatief gaande waarbij niet
alleen het hoofd en het hart,
maar ook het lichaam
meedoet. Twee mensen die
erbij betrokken zijn
begeleiden de aanwezigen
bij een speciale dienst in
Middelburg. Lees meer >>

2 februari 10:00 uur
'Godly play' in Zaandam 
Op 2 februari is er in de
doopsgezinde kerk van
Zaandam een bijzondere
viering voor jong en oud. 
Lees meer >>

2 februari 15:00 uur
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Groet uit Schoorl Run 
8 februari 15:00 uur
Na de winterslaap is dit de
ultieme gelegenheid om even je
benen strekken in de duinen en
bossen van Schoorl. Met 9.000
nationale en internationale
hardlopers is de Groet uit Schoorl
Run een geliefd evenement. En
Dopersduin ligt pal aan het
parcours! Lees meer >>
 

Extra gemeentevergadering 
15 februari 11:00 uur
Het bestuur van de ADS heeft
een extra gemeentevergadering
uitgeschreven om een nieuw
reglementsvoorstel, dat past bij
de aangenomen wijziging van de
ADS-bestuurlijke organisatie, in
stemming te brengen.  Lees meer
>>
 

Uitnodiging: Studiedag
'Macht' in Utrecht 
17 april 10:00 uur
De studiedag ‘Macht? Dat komt
bij ons niet voor, wij gaan als
gelijken met elkaar om!' is
bestemd voor predikanten,
voorgangers, kerkelijk werkers,
kerkenraadsleden/bestuurders
van plaatselijke
geloofsgemeenschappen, en
studenten theologie. Lees meer
>>
 

Doop. Op zondag 19 januari 2020 is zr. Rinske Sabine Rompen-Phaff
gedoopt in de doopsgezinde gemeente Alkmaar.

Subsidie. De Menno Simons Stichting is nadrukkelijk en van oudsher
een subsidiegever in het noorden van het land. Daarnaast roepen wij
doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande
paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne
manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting stelt subsidies
beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te werken en is
meer gericht op middelen dan op loonkosten. 
Uw subsidieaanvraag ontvangen we graag uiterlijk 12 maart 2020. Deze
aanvraag bevat bij voorkeur een begroting. Alleen aanvragen die als één
pdf-document aangeleverd worden, worden in behandeling genomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Drooge,
secretaris Menno Simons Stichting: ellenvandrooge@gmail.com.

2 februari 15:00 uur
't Lam Ontmoet:
kindervoorstelling 'Gekke
Buren' 
In Blokzijl wordt de
kindervoorstelling 'Gekke
Buren' van Daniëlle van Dijk
gepresenteerd, gebaseerd
op het gelijknamige
prentenboek van Ingrid &
Dieter Schubert.     Lees
meer >>

8 februari 13:30 uur
Tent of Nations
Vriendenmiddag in
Driebergen 
Tent of Nations is een
educatieve boerderij met het
vredesproject van de
Palestijns-christelijke familie
Nassar in Bethlehem. Een
bijzondere middag voor
vrienden in Driebergen. Lees
meer >>

8 februari 13:45 uur
Winterwandeling in
Aardenburg 
Onze geest wordt
voortdurend door allerlei
emoties bezocht: blijdschap,
verdriet, angst, boosheid,
een schunnige gedachte en
nog zoveel meer….. Elke
deelnemer krijgt tien
kaartjes bij het vertrek van
de wandeling. Op elk kaartje
schrijf je op wat er tijdens
de wandeling in je geest
opduikt. Lees meer >>

21 februari 14:00 uur
Uitnodiging overleg
broederkringen 
Vanwege de behoefte om
met elkaar te overleggen
over het Beraad van
Broederkringen,
voortgekomen uit de
landelijke
Broederkringendag van 26
oktober j.l., is er een
bijeenkomst op vrijdag 21
februari in Heerenveen, om
14.00 uur. Lees meer >>
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