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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 2 april. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 30 maart mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Bericht van Henk Stenvers
over het coronavirus 
De dreiging van verspreiding van
ziekte door het corona virus
maakt mensen onzeker en
onrustig. Dat is natuurlijk
volstrekt logisch. De snelle
verspreiding, de aantallen zieken
in zo korte tijd, de zeer zware
belasting van onze
gezondheidszorgsystemen en de
situaties in andere landen leiden
tot angst, zeker bij ouderen die
voor sociale contacten
grotendeels afhankelijk zijn van
de gemeente. Lees meer >>
 

achtergronden
Omzien naar elkaar 
In deze bijzondere tijd zullen
predikanten en doopsgezinde
leden zich uitspreken naar de
hele doopsgezinde
geloofsgemeenschap. Lees meer
>>
 

nieuws
Jubileum: Piet Beun 75 jaar
organist AFGELAST 
25 april 14:00 uur
De jubileumviering op 25 april
van organist Piet Beun (tevens
oud-voorzitter van de ADS) in de
doopsgezinde kerk te Rotterdam
is tot nader bericht afgelast. Lees
meer >>
 

Liturgie voor huisdiensten
FDS en GDS 

 contact
Algemene Doopsgezinde
Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW
Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl
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De predikanten en voorgangers in
het FDS- en GDS-gebied bieden
de komende tijd wekelijks een
liturgie voor een huisdienst aan.
Deze is per mail te verkrijgen bij
de FDS. Lees meer >>
 

Dag van gebed en
klokkenluiden 
Woensdag 18 maart was een Dag
van Nationaal Gebed i.v.m. de
coronacrisis. De activiteiten
kunnen nog bekeken worden via
een livestream. Tussen 19.00 en
19.15 uur werden overal in het
land de kerkklokken geluid. Dat
gebeurt ook de komende
woensdagen 25 maart en 1 april.
Een initiatief van de Raad van
Kerken in Nederland. Lees meer
>>
 

Vlog van Maaike de Jong 
Maaike de Jong, predikante van
de doopsgezinde gemeente in
Zeist heeft een vlog opgenomen
waarin ze haar gedachten met u
deelt. Lees meer >>
 

Hoop 
Ds. Jelle Waringa legt uit wat
deze periode met het coronavirus
tot gevolg heeft: 'dat je wat altijd
normaal lijkt, opeens mist.' Lees
meer >>
 

Stilstaan 
Deze column heeft ds. Flora
Visser geschreven, voorganger in
de doopsgezinde gemeente De
Lytse Streek. Lees meer >>
 

Nieuwe datum MCC-
centennial 
Het was de bedoeling dat op 18
april a.s. het 100-jarig bestaan
van Mennonite Central Committee
(MCC) zou worden gevierd. In
verband met de corona-crisis kan
een viering op die datum nu geen
doorgang vinden. Er is een
nieuwe datum gekozen: zaterdag
26 september in de doopsgezinde
vermaning in Haarlem. Lees meer
>>
 

Vandaag ben ik papa, maar
ook meester Jörgen  
Leven in tijden van Corona.
Vandaag: meester Jörgen heeft
de eerste lesdag van zijn dochter
grondig voorbereid :). En hoe leg
je een vijfjarige uit dat er
niemand op je verjaardag komt?
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Lees meer >>
 

Sterk mijn vertrouwen 
Ds. Carolien Cornelissen uit
Utrecht schreef dit gebed ter
bemoediging. Lees meer >>
 

Evenement van MWC
afgeblazen 
Een Mennonite World Conference
(MWC) evenement in het kader
van Renewal 2027 wordt
afgeblazen vanwege het
coronavirus. Lees meer >>
 

Jaarthema: Thuis op aarde  
Het jaarthema voor 2020 -2021 is
‘Thuis op aarde’. 
Komend jaar stellen wij als
doopsgezinde
geloofsgemeenschap de vraag
centraal hoe wij zelf, met onze
bescheiden mogelijkheden, een
bijdrage kunnen leveren aan de
bewoonbaarheid van de aarde als
een thuis voor iedereen. Lees
meer >>
 

Vacature pastorale zorg
Doopsgezinde Gemeente
Baarn-Soest 
Door het vertrek van onze
pastoraal werker bestaat in onze
kleine gemeente (32 leden en
vrienden) een vacature voor een
pastoraal werker voor gemiddeld
vier dagdelen per maand.  Lees
meer >>
 

Aangescherpte adviezen 
Het zijn ongekende tijden in de
wereld. De ontwikkelingen rond
het coronavirus volgen elkaar
snel op. Adviezen die gisteren
nog zinvol leken zijn morgen
achterhaald. Daarom nu alweer
een brief met nieuwe
aangescherpte adviezen..  Klik
hier om het advies te lezen. Lees
meer >>
 

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 per direct. Lees meer >>
 

In verband met afgelastingen vanwege de coronacrisis bevat deze
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nieuwsbrief geen agenda.

 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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