
Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 5 | maart 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 19 maart. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 16 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Predikant of predikant en
pastoraal werker in Den
Haag gezocht 
12 maart 16:00 uur
De Doopsgezinde Gemeente Den
Haag zoekt voor max. 0,8 fte een
predikant, of een predikant en
een pastoraal werker. Solliciteren
kan tot 12 maart 2020. Lees
meer >>
 

achtergronden
Geen vinger is hetzelfde 
‘Dit is de laatste keer dat ik mijn
land zie. Dag, tot nooit meer.’
Salem Jabra vluchtte in 2016
vanuit Syrië naar Nederland, net
als zovelen, vanwege de
voortdurende chaos en
burgeroorlog in zijn vaderland.
Lees meer >>
 

nieuws
Situatie Lesbos 
De afgelopen tijd is het onrustig
op Lesbos. De
vluchtelingenkampen zitten
overvol. Het Duitse doopsgezinde
vredescomité (DMFK) bericht
erover, klik hier. Ook Pauline
Tazelaar blijft demonstreren en
heeft een handtekeningenactie op
touw gezet. Bovendien is er een
petitie gestart om de EU op te

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

agenda
7 maart 11:00 uur
Tienerconferentie 'Op de
vlucht' 
‘Op de vlucht’, wat is dat
eigenlijk? Iedereen heeft
hier wel een beeld bij.
Verdrietige beelden van
kinderen die verdronken
zijn, overvolle kampen en
eindeloze stromen mensen
die op weg zijn. Daarover
gaat het tijdens de
tienerconferentie op
Dopersduin in Schoorl. Lees
meer >>

7 maart 14:00 uur
Orgel op zaterdag 
Op zaterdag 7 maart
verzorgt Līga Vilmane uit
Hengelo de bespeling van
het Heilmann-Courtain-orgel
in Almelo. Lees meer >>

7 maart 20:15 uur
Kamerkoor zingt 'The
best of Dualis' 
Op zaterdag 7 maart zingt
het Groningse Kamerkoor
Dualis in de doopsgezinde
kerk in Groningen
publieksfavorieten uit de
negentien jaar dat het koor
bestaat. Lees meer >>

8 maart 10:00 uur
Viering Internationale
Vrouwendag 
De DG Walcheren houdt op
8 maart een Vrouwenviering
in Middelburg, in het kader
van Internationale
Vrouwendag. Met ds. Leuny
de Kam. Lees meer >>

8 maart 15:00 uur
Wiltsje van Peazens in

http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47104
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47052
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47102
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=41985
http://www.doopsgezind.nl/
mailto:dn@doopsgezind.nl
https://mailchi.mp/74c7771c2be0/dmfk-newsletter-mai2017-6381497?e=5ca146de08
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47036
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=46668
mailto:dn@doopsgezind.nl


roepen eindelijk wat aan de
situatie te doen. Lees meer >>
 

Midweek Fredeshiem 
Van 20 tot en met 24 april wordt
door de FDS, GDS en Ring Zwolle
een (vakantie)midweek
georganiseerd in Fredeshiem voor
met name de wat ouderen in de
doopsgezinde gemeenten.
Aanmelden vóór 20 maart. Lees
meer >>
 

Een nieuw klooster op
Westerhûs 
Nijkleaster vraagt uw steun voor
het nieuwe klooster op
Westerhûs. Er is met name nog
geld nodig voor duurzaamheid en
inrichting. Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis: 'hulp' 
Van 20-03 t/m 21-03 en 27-03
t/m 28-03 vinden de volgende
themaweekenden plaats, met als
gespreksleider dr. Alfred van
Wijk. Het zal gaan over het
thema 'hulp'. Aan de orde komen
o.m. de ontwikkeling van zorg en
hulp in de oudheid, het jodendom
en het christendom. Ook ons
sociaal zekerheidsstelsel en eigen
ervaringen met hulp en zorg
zullen aan de orde komen. Lees
meer >>
 

Presteren of bezinnen 
Dit artikel over de
veertigdagentijd verscheen
eerder al op de website 'Zin in
Opvoeding'. Deze site is opgezet
door het Apostolisch
Genootschap, de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, de
Vrijzinnigen Nederland en de
Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten. De site wil ouders
en opvoeders met elkaar
verbinden door persoonlijke
verhalen en inspiratie bij de
opvoeding. Volgt u al de
Facebookpagina en het
Instagramaccount? Lees meer >>
 

Open Colleges TVG-
Groningen 
Op 9 april 2020 is het 75 jaar
geleden dat er een einde kwam
aan het leven van Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945). Zijn
brieven uit de gevangenis maken
nog steeds diepe indruk. Serie
van vier colleges, start 9 maart.
Lees meer >>
 

Dit is mijn verhaal -
tentoonstelling in Zwolle 

Wiltsje van Peazens in
Stavoren 
Wiltsje van Peazens bestaat
uit een 'trijetal
folksmuzikanten'. Dit drietal
heeft zich Wiltsje van
Peazens genoemd naar een
visser uit een onvergetelijk
jongensboek ‘Siderius de
Graneat’ geschreven door
Abe Brouwer. Lees meer >>

9 maart 20:00 uur
Klaas van Egmond in
Hilversum 
Kapelavond met Klaas van
Egmond, hoogleraar
Geowetenschappen aan de
Universiteit van Utrecht. Hij
pleit in zijn boek 'Homo
Universalis' voor een andere
manier van omgaan met de
huidige problemen rond
milieu en klimaat. Lees meer
>>

11 maart 17:30 uur
Sobere maaltijd in de
veertigdagentijd in
Heerenveen 
Sobere maaltijd in een tijd
waarin een ieder zich
verbonden voelt met
mensen in binnen- en
buitenland die het moeten
doen met één maaltijd per
dag. Inclusief collecte. Lees
meer >>

12 maart 19:30 uur
Leren van het leven te
houden 
Discussieavond in
Middelburg over het grote
thema van de zgn. drie
profeten van deze tijd:
Esther Perel, Dirk de
Wachter en Paul Verhaeghe.
Hoe leer je van het leven te
houden? Lees meer >>

12 maart 20:00 uur
Puur Bach in Aardenburg 
Golfslag-lezing door
Sigiswald Kuijken over de
cantates van J.S. Bach. Hij
ontleedt met name ‘Du
wahrer Gott und Davids
Sohn‘ (BWV 23), en vertelt
over zijn muzikale keuzes en
drijfveren. Lees meer >>

13 maart 10:00 uur
GDB-retraite op 13, 14 en
15 maart 2020 
De GDB organiseert dit jaar
één gemengde retraite die -
onder ervaren leiding - op
eigen wijze wordt
uitgewerkt. Het thema is 'De
Reis van de Held'. De
retraite wordt gehouden op
Buitengoed Fredeshiem in
Steenwijk. Lees meer >>

13 maart 20:00 uur
Concert in Heerenveen 
De bekende troubadour
Gerrit Breteler geeft een
concert op vrijdag 13 maart.
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Welke betekenis heeft de bijbel in
het leven van jonge christenen?
Achttien jongeren vertellen over
een kantelmoment in hun leven
en de rol die de bijbel hierin heeft
gespeeld. Lees meer >>
 

Quilt van kleurrijk logo 
Het logo van de ADS is in de
doopsgezinde gemeente Bolsward
uitgebeeld in kleur. Er is een quilt
van gemaakt naar het voorbeeld
van de doopsgezinde gemeente
Zaandam.  Lees meer >>
 

Herdenking Bonhoeffer 
Op 9 april, Witte Donderdag, is
het 75 jaar geleden dat de Duitse
predikant Dietrich Bonhoeffer
werd vermoord door het nazi-
regime. Dit wordt herdacht met
een landelijke ontmoetingsdag op
28 maart in Culemborg. Met een
liturgische brochure door de Raad
van Kerken in Nederland. Lees
meer >>
 

MCC nieuws: op weg naar
eeuwfeest 
Dit jaar viert Mennonite Central
Committee in diverse landen haar
100-jarig bestaan. In Nederland
is de jubileumviering op 18 april
in Haarlem. Om alvast in de
stemming te komen wordt de
komende tijd de nieuwsbrief van
MCC op de website van de ADS
geplaatst en meegestuurd met
Doopsgezind NU. U vindt de
MCC-nieuwsbrief hier. Lees meer
>>
 

De toekomst van het
vrijzinnig gedachtegoed 
Cursus in vier colleges door
Laurens ten Kate, bijzonder
hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit
en Humanisme aan de
Universiteit voor Humanistiek
Utrecht. De data zijn 3, 17, 24
april en 8 mei, steeds van 15.00-
17.00 uur. Lees meer >>
 

Wereldgebedsdag:
Zimbabwe 
De viering van Wereldgebedsdag
wordt ieder jaar voorbereid door
vrouwen uit een ander land.
Tijdens de gebedsdienst wordt
ervaren hoe taal en cultuur van
invloed zijn op de uitleg en de
praktische toepassing van
bijbelse teksten. Dit jaar valt
Wereldgebedsdag op 6 maart, en
is voorbereid door vrouwen uit
Zimbabwe. Lees meer >>

concert op vrijdag 13 maart.
Met zijn karakteristieke
stemgeluid bezingt Bretler
het Friese landschap. Lees
meer >>

14 maart 10:00 uur
Bezinningsweekend in de
40-dagen tijd 
Bezinningsweekend in de
40-dagen tijd op Dopersduin
in Schoorl. Hoe verhouden
we ons tot alles wat
verdwijnt, verdampt of
verslijt? Lees meer >>

15 maart 10:00 uur
Kees Posthumus in
Zwolle 
Tientallen bekende en
onbekende verhalen uit het
Oude en Nieuwe Testament
zijn samengebracht in een
wervelend reisverhaal.
Inspirerende voorstelling
door Kees Posthumus. Lees
meer >>

17 maart 14:00 uur
Publiekslezing over
mystiek en liturgie 
Dr. Ineke Cornet,
wetenschappelijk
medewerker van het Titus
Brandsma Instituut, geeft
een gratis toegankelijke
lezing over mystiek en
liturgie in de voormalige
Agnietenkapel in Arnhem.
Lees meer >>

17 maart 19:45 uur
Filmavond in
Middenbeemster 
Deze avond wordt de film
Bankier van het Verzet
vertoond. Over de grootste
verzetsdaad die werd
verzwegen.

Lees meer >>

18 maart 14:30 uur
Kerk zijn in een wereld
zonder God 
Hoe kunnen we gelovigen
zijn in een wereld waarin
religie geen rol meer schijnt
te spelen? Is ons spreken en
handelen nog wel
verstaanbaar voor de
buitenwereld?
Gespreksmiddag n.a.v.
Dietrich Bonhoeffer die 75
jaar geleden werd vermoord
in nazi-Duitsland. Lees meer
>>

19 maart 19:30 uur
Film 'Das Schweigende
Klassenzimmer' in
Rottevalle 
In Rottevalle wordt de film
'Das Schweigende
Klassenzimmer' vertoond.
Met het waargebeurde
verhaal over de Hongaarse
opstand in Boedapest en een
solidariteitsactie door Oost-
Duitse scholieren. Lees meer
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Nieuwsbrieven Mennonite
World Conference 
De laatste nieuwsbrieven van
Mennonite World Conference
(MWC) zijn in het Nederlands
vertaald. Met belangrijke
informatie over het komend
wereldcongres en
jongerencongres in Indonesië (juli
2021). Lees meer >>
 

Openbare colleges
vredestheologie 
Binnenkort start een serie
openbare colleges over
vredestheologie van het
doopsgezind seminarium aan de
Vrije Universiteit. De data zijn
dinsdag 31 maart, 7 april, 14
april, 21 april, 28 april en 5 mei,
13:30-15:15u. Houd de website
in de gaten voor meer informatie.
Lees meer >>
 

Jubileum: Piet Beun 75 jaar
organist 
25 april 14:00 uur
Op zaterdag 25 april wordt het
jubileum van organist Piet Beun
(tevens oud-voorzitter van de
ADS) gevierd in de doopsgezinde
kerk te Rotterdam. Lees meer
>>
 

Herman Vuijsje in
Amsterdam 
10 maart 20:15 uur
Op 10 maart spreekt socioloog en
publicist Herman Vuijsje in Het
Dopers Gesprek in Amsterdam
over zijn nieuwe boek ‘God zij
met ons Suriname’. Lees meer
>>
 

Vrijzinnige Lezing met
Christa Anbeek 
13 maart 19:30 uur
Wat gebeurt er als we ons
kwetsbaar durven op te stellen?
Deze vraag stelt theologe Christa
Anbeek zich tijdens De Vrijzinnige
Lezing die zij op vrijdag 13 maart
2020 uitspreekt in de Geertekerk
in Utrecht. Lees meer >>
 

Ionaweekend in Dopersduin
21 mei 16:00 uur
Zin in een lang weekend in Iona-
sfeer, de duinen bij Schoorl om je
heen, de zee dichtbij? Je laten
verrassen wanneer je nooit
eerder meedeed, ontmoeten wie
je al kent? Lees meer >>
 

Duitse scholieren. Lees meer
>>

20 maart 20:15 uur
't Lam Ontmoet: Clairy
Polak 
Clairy Polak is een bekend
verslaggever en presentator
op radio en televisie. 't Lam
Ontmoet interviewt haar
over haar boek Voorbij,
voorbij. Lees meer >>

21 maart 10:30 uur
Cursus verbindend
communiceren in
Franeker 
In aansluiting op een
speciale vredesdienst met
als thema 'Verbindend
communiceren' wordt in
Franeker een cursus
‘verbindend communiceren’
gegeven op zaterdag 21
maart 2020, o.l.v. Maarten
van der Werf. Er is plaats
voor 20 deelnemers. Lees
meer >>

22 maart 14:00 uur
Kleurrijk leven 
Noordelijk Oecumenische
Regenboogviering 2020 te
Bovensmilde. Lees meer >>

21 mei 09:00 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.  Lees meer >>

21 mei 10:00 uur
Hemelvaarttrip: met MGV
naar Taizé 
Wil jij jongeren uit de hele
wereld ontmoeten én heel
even een stapje terug doen
uit je drukke leven? Ga dan
mee op de reis naar Taizé
die Menno’s Global Village in
samenwerking met de ADS
organiseert tijdens
Hemelvaartweekend 2020
van 21 t/m 24 mei.

Lees meer >>

21 mei 16:00 uur
Ionaweekend in
Dopersduin 
Zin in een lang weekend in
Iona-sfeer, de duinen bij
Schoorl om je heen, de zee
dichtbij? Je laten verrassen
wanneer je nooit eerder
meedeed, ontmoeten wie je
al kent? Lees meer >>
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Nieuw lid. Op Palmpasen, 5 april, zal Huib Remmel bevestigd worden
als lid op belijdenis van de DG Zuid-Limburg.

Besturendag. In Doopsgezind NU nr. 4 stond een bericht over de
ontmoetingsdag voor besturen van Ringen en Sociëteiten, op 17 maart
in Heerenveen. Voor alle duidelijkheid: deze dag is niet openbaar, maar
alleen bedoeld voor de besturen!

Jaarboekje. Het vermelde e-mail adres van H.J. Lijnen Noomen (DG
Enkhuizen) is onjuist. Het moet zijn: hj.doopsgezind@outlook.com.

13 juni 10:00 uur
Gemeentevergadering:
Beraadsdag 
Meer informatie volgt later.
Lees meer >>
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