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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 28 mei. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 25 mei mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

uitgelicht
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 >>
 

Nog geen kerkdiensten 
De ADS geeft nieuwe richtlijnen
voor het organiseren en bezoeken
van een kerkdienst. Het advies is
om hiermee tot 1 juli te wachten
omdat veel doopsgezinden
vanwege hun leeftijd tot een
risicogroep behoren. Lees meer
>>
 

achtergronden
Wie het handen wassen
veracht moet worden
geëxcommuniceerd 
De coronacrisis daagt de kerken
en de gemeenten uit om na te
denken hoe zij deze crisis kunnen
aangrijpen om meer diepgang te
geven aan het handen wassen als
daad van naastenliefde. Lees
meer >>
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Omzien naar elkaar 
In deze bijzondere tijd zullen
predikanten en doopsgezinde
leden zich uitspreken naar de
hele doopsgezinde
geloofsgemeenschap. Lees meer
>>
 

nieuws
Overdenkingen om thuis te
lezen 
In de verwarrende coronatijd
waarin we ons nog steeds
bevinden, schreven voorgangers
korte columns en overdenkingen.
Om thuis te lezen, als meditatief
moment. De teksten worden
steeds aangevuld. Lees meer >>
 

Wereldraad roept op tot Dag
van Gebed i.v.m. corona 
De Wereldraad van Kerken roept
alle lidkerken op tot een
wereldwijde Dag van Gebed op
14 mei, voor eenheid en zorg
voor elkaar. Lees meer >>
 

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 >>
 

Samen maken wij het
lichter 
Meer dan ooit is het belangrijk
om naar elkaar om te kijken. We
willen elkaar graag troosten in
deze bizarre tijd, hulp bieden of
zorgen voor dat steuntje in de
rug. Maar hoe doe je dat als je
afscheid moet nemen op afstand
van iemand die je dierbaar is,
thuis moet blijven en elkaar maar
beperkt of in kleine groepen mag
zien? Lees meer >>
 

Webinar van Christian
Peacemaker Teams 
Ook Christian Peacemaker Teams
heeft haar werkzaamheden
wegens de coronacrisis moeten
aanpassen. Om geïnteresseerden

 

http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48201
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47931
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48108
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48010
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47409


toch op de hoogte te houden
wordt een reeks webinars
georganiseerd over de
uiteenlopende werkzaamheden
van de teams. Het eerste webinar
is op 14 mei om 19.00 uur
Nederlandse tijd, de voertaal is
Engels.  Lees meer >>
 

Oud-ADS-voorzitter Piet
Beun overleden 
Op 20 april jl. is br. Piet Beun
overleden. Hij was van 1994-
2000 voorzitter van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit. Zijn 75-
jarig jubileum als organist zou op
25 april gevierd worden, maar
moest vanwege corona worden
afgelast. Lees meer >>
 

Raad van Kerken spreekt zich
uit tegen nieuwe
kernwapenwedloop 
De Raad van Kerken in Nederland
maakt zich ernstig zorgen over de
nieuwe kernwapenwedloop die op
gang gekomen is na het opzeggen
van belangrijke
wapenbeheersingsovereenkomsten. 
Lees meer >>
 

Klassiek aan de Zaan bij u
thuis 
De DG Wormerveer heeft een
filmpje van een optreden online
gezet. Twee dwarsfluitspelers,
Njola Ritzen en Andrine Stal,
speelden op vrijdag 1 mei twee
duetten in een lege Vermaning.
Een reactie wordt erg op prijs
gesteld.  Lees meer >>
 

Boekje over ds. Agniet
Frevel opnieuw uitgegeven 
Het boekje door dr. D. Jansen,
met een inleiding op drie
decennia ds. A. Frevel, is een
tweede uitgave. Deze nieuwe
uitgave had een informatieboekje
moeten zijn voor de expositie
over ds. Agniet Frevel en haar
vriendin Fem Steenbergen tijdens
de Tweede Wereldoorlog, die op
13 juni geopend zou worden.
Door de coronacrisis wordt de
expositie in de doopsgezinde-
remonstrantse kerk aan de
Legeweg nu een jaar uitgesteld
en zal dan aansluiten op alle '75
+ 1 jaar na de bevrijding'-
activiteiten. Lees meer >>
 

Lintje voor br. Theo Vis 
De secretaris van de DG
Dordrecht, br. Theo Vis, is
benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Lees meer >>
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Afgelasting Tsjerkepaad
2020 
Vanwege de corona-crisis wordt
deze zomer geen Tsjerkepaad
gehouden. Wel wordt de website
vernieuwd, waar
geïnteresseerden verhalen voor
kunnen insturen. 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 vanuit huis online ‘bij te
wonen’: zaterdag 13 juni 2020
van 14.00 tot 16.30 uur. De foto
refereert aan het komende
jaarthema 'Thuis op Aarde'. Lees
meer >>
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