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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 14 mei. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 11 mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

links
Openbare online colleges
Goed nieuws voor ieder die zoekt
naar theologische en zingevende
verdieping: Chris Doude van
Troostwijk geeft in juni weer
open colleges aan de VU, met als
thema 'postmodern belijden'.
Omdat niet bekend is hoelang de
coronamaatregelen worden
gehandhaafd, wordt deze reeks
online aangeboden via Zoom.
Lees meer >>
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achtergronden
Daar zal het zijn...
Sinds we niet meer samenkomen
in onze kerk neem ik diensten op,
met onze vertrouwde pianiste
Betty en haar man Joop. Vooraf
bellen we over de muziek. Een
column van Essemie van Dunné
in de nieuwe veertiendaagse
serie. 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 >>

nieuws
Internetdienst ADS zondag
3 mei

Over het jaarthema

Komende zondag, 3 mei, komt de
viering uit de doopsgezinde kerk
op Walcheren. Voorganger is ds.
Leuny de Kam. De dienst is om
10.00 uur live te volgen, maar
kan op elk later gewenst tijdstip
ook nog bekeken worden via ons
YouTube kanaal. Lees meer >>

Protocol voor hervatting
kerkdiensten
Nu de landelijke
coronamaatregelen effect blijken
te hebben kan alvast
vooruitgekeken worden naar het
moment dat de kerkdiensten
weer (aangepast) hervat kunnen
worden. Hiertoe is een protocol
opgesteld. Maar let op: de
kerkdiensten kunnen pas
werkelijk hervat worden als de
overheid en interkerkelijke
adviesorganen daar expliciet het
groene licht voor geven. Lees
meer >>

Poster voor 4 en 5 mei
Om dit jaar 4 en 5 mei te
markeren heeft het Centraal
Joods Overleg (CJO), de koepel
van joodse organisaties in
Nederland, een poster gemaakt
die in een aantal landelijke
dagbladen zal worden afgedrukt.
Bovendien kan iedereen de
poster gratis downloaden om
thuis achter het raam op te
hangen. Het initiatief wordt
ondersteund door de Raad van
Kerken in Nederland. Lees meer
>>

Overdenkingen om thuis te
lezen
‘Blijf thuis’ is nog steeds het
devies. In de verwarrende
coronatijd waarin we ons nog
steeds bevinden, schreven
voorgangers korte columns en
overdenkingen. Om thuis te
lezen, als meditatief moment.
Lees meer >>

Gemeenteberaad 13 juni
vindt online plaats
Wat tot voor kort
vanzelfsprekend was blijkt in
deze tijd niet mogelijk: met een
grote groep bij elkaar komen
voor een dag vol inspiratie,
verdieping en verbondenheid. Dat
was namelijk de insteek van het
eerste Gemeenteberaad. Nu als
gevolg van de coronamaatregelen
fysiek bij elkaar komen niet kan,
bent u van harte uitgenodigd om
deze dag online ‘bij te wonen’:
zaterdag 13 juni 2020 van 14.00
tot 16.00 uur. Lees meer >>

Gebeden en gedichten
Na de uitbraak van het

coronavirus hebben verschillende
doopsgezinden, onder wie
predikanten, gebeden en
gedichten geschreven. In deze
onzekere tijd kunnen deze
teksten ons troost bieden en
bemoedigen. Lees meer >>

Zo hoef je je opa en oma
niet (helemaal) te missen en andersom
Oma Willy heeft een wel heel
bijzondere manier gevonden om
een spelletje te doen met haar
kleinkinderen Ravi en Niva, die
samen met hun ouders vier
weken in quarantaine zaten. Lees
meer >>
Lees meer >>

Update jongerenwerkers
over geplande activiteiten
De jongerenwerkers komen
binnenkort met alternatieven om
dit seizoen toch nog een aantal
keren met elkaar iets leuks te
doen. Hou hiervoor onze sociale
media en website in de gaten.
Lees meer >>

Boekentip
Wilma Tienersma-Veenstra werkt
sinds 2011 in de doopsgezinde
gemeenten Rottevalle-Witveen en
Surhuisterveen. Ze beschrijft
haar spirituele levensweg, waarin
het omgaan met verlies en
verdriet een belangrijk thema is.
Lees meer >>

Fonds DG Zuid-Limburg
Het Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg staat weer
open voor aanvragen. Het gaat om ondersteuning voor kleine, korte
projecten in de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar
instellingen en gemeenten. Aanvragen kunnen tot 15 juli ingestuurd
worden. Lees meer >>

MCC nieuws: corona
Dit jaar viert Mennonite Central
Committee in diverse landen haar
100-jarig bestaan. In Nederland
is de jubileumviering vanwege
corona verplaatst naar 26
september in Haarlem. Ook voor
MCC is corona momenteel de
grootste uitdaging, zie de laatste
nieuwsbrief. Lees meer >>
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