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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 16 april. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 13 april mailen naar dn@doopsgezind.nl.

uitgelicht
Doopsgezind Plus Xtra 
Volgende week ontvangen alle
doopsgezinden een losse editie
van Doopsgezind Plus. Deze extra
editie, die per post wordt
verzonden, heeft als thema
Pasen. Dit jaar zal het een
bijzondere Pasen worden, waarin
kerkbezoek helaas niet mogelijk
is, en ook bezoek in het
algemeen voor velen niet. Lees
meer >>
 

achtergronden
Vanuit de studeerkamer 
Wat doet deze crisis met een
ieder? Fulco van Hulst, predikant,
heeft daarover zo zijn gedachten
die hij met u wil delen.  Lees
meer >>
 

ADS biedt internetdiensten
aan 
Ter vervanging van de
kerkdiensten die nu geen
doorgang kunnen vinden, zendt
de ADS iedere zondag een
doopsgezinde viering uit. De
viering wordt in toerbeurt door
verschillende doopsgezinde
predikanten geleid en
uitgezonden via een YouTube
kanaal. Lees meer >>
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http://www.jaarthema.doopsgezind.nl/
http://www.doopsgezind.nl/partnersdoopsgezind.php
http://www.doopsgezind.nl/https://www.idgp.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.seminarium.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.jongeren.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.organisaties.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.gemeenten.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.ads.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/
mailto:dn@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47638
https://www.youtube.com/channel/UCGMgDetwYnPNY02P7WL6IOg
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47645
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47631
mailto:dn@doopsgezind.nl


 

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

nieuws
Vermaningspad 2020 jaar
uitgesteld 
Gezien de omstandigheden rond
het coronavirus en de
mogelijkheid dat de crisis niet
binnen twee maanden achter de
rug zal zijn, heeft het bestuur
van de Ring Zwolle besloten het
Vermaningspad een jaar op te
schorten. Dit besluit is in overleg
met de organisatoren en met pijn
in het hart genomen.  Lees meer
>>
 

Internetdienst 5 april 
Komende zondag 5 april is het
Palmpasen. De ADS zendt een
viering uit die is opgenomen in de
Vermaning van de Doopsgezinde
Gemeente Giethoorn. Lees meer
>>
 

Avondmaal in tijden van
corona  
Nu gemeenten in de Stille Week
niet samen kunnen komen om
het Avondmaal te vieren, roept
dat vragen op. Is het mogelijk
om het Avondmaal virtueel te
vieren? En hoe zit het met de
doperse traditie van het
Avondmaal? Iris Speckmann heeft
er gedachten over. Lees meer >>
 

Gebeden en gedichten 
Na de uitbraak van het
coronavirus hebben verschillende
doopsgezinde predikanten
gebeden geschreven. In deze
onzekere tijd kunnen deze
teksten ons troost bieden en
bemoedigen. Lees meer >>
 

'Om sommige kinderen
maken we ons zorgen' 
'Om sommige kinderen maken we
ons zorgen' 
Sylvia en haar collega's werken
zich een slag in de rondte zodat
hun leerlingen thuis kunnen
leren. Dat gaat vaak goed. 'Maar
we maken ons veel zorgen over
kinderen bij wie de thuissituatie
niet okay is. We zouden het
liefste even langsfietsen. Maar
dat mag nu juist niet.’

Lees meer >>
 

 

https://www.zininopvoeding.nl/dnieuws.php?nr=25777&stuurdoor=nee
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47630
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47644
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47647
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47648
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47409


Huidhonger 
'Juist nu kunnen we niet dicht bij
de mensen zijn bij wie we dichtbij
willen zijn. We hebben onze
ouders, kinderen, broers of
vrienden soms al weken niet
gezien, laat staan aangeraakt. In
het licht van alles wat in de
wereld aan het omvallen is, is het
klein leed. We hebben natuurlijk
niets te klagen. Alleen wel
huidhonger.' Lees meer >>
 

50-dagenkalender van
Pasen naar Pinksteren 
Nu we tot Pinksteren niet bij
elkaar kunnen komen, maken we
in het GDS-gebied een 50-
dagenkalender. In deze kalender
staat voor iedere dag een mooie
tekst, ingezonden door
verschillende mensen uit de
gemeenten. Zo zijn we ook in
deze tijd een beetje samen.  Lees
meer >>
 

Tienerconferentie | Wat
hebben we gedaan?! 
Esther van Hoeve,
jongerenwerker, vertelt wat er op
7 en 8 maart tijdens de
Tienerconferentie in Schoorl
allemaal is gebeurd.  Lees meer
>>
 

Stille Zaterdag thuis
beleven 
Op de zaterdag tussen Goede
Vrijdag en Pasen, midden in de
periode dat we door het
coronavirus toch al aan huis
gebonden zijn, biedt Doopsgezind
Zaanstreek in de ochtend
iedereen een begeleid
stiltemoment aan. Lees meer >>
 

Religieuze organisaties:
beperk erediensten tot een
uiterst minimum 
De coronamaatregelen hebben
ingrijpende gevolgen. Het kabinet
heeft bekendgemaakt dat voor
religieuze vieringen een
uitzondering geldt op het
samenkomstverbod. Deze mogen
nog plaatsvinden met een
maximum van dertig gelovigen,
mits ze de voorgeschreven 1,5
meter afstand van elkaar
bewaren. Lees meer >>
 

Documentaire Anne Zernike
op televisie 
Anne Zernike werd in 1911 de
eerste vrouw op de kansel in het
Friese Bovenknijpe, nu De Knipe.
Daar, in de doopsgezinde kerk,
ontmoet ze haar man, de toen
nog onbekende schilder Jan
Mankes. Vanaf 11 april is de
documentaire over hen te zien.
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Lees meer >>
 

Noodkreet: coronacrisis
treft ook Tanzania 
Doopsgezind WereldWerk heeft al
jarenlang contacten met een
aantal ziekenhuizen in Tanzania.
Deze hebben dringend uw hulp
nodig. Het coronavirus treft nu
ook Afrika. Lees meer >>
 

Skype-zondagschool in
Haren 
Nu er geen kerkdienst is in de
kerk, is er op veel plekken ook
geen zondagsschool. Omdat het
nog wel even kan duren voor
alles weer ‘back to normal’ is,
gingen ze in Haren op zoek naar
een manier om elkaar toch te
ontmoeten. Gelukkig had juf
Anne-Geertje die week al de
nodige ervaring met digitaal
lesgeven opgedaan. En zo zat
iedereen afgelopen zondag om 10
uur klaar voor skype-
zondagsschool.  Lees meer >>
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