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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 11 juni. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 8 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

uitgelicht
Een eerste Gemeenteberaad, waar 80 mensen aan mee
kunnen doen, online. 
Dat is wat er gaat gebeuren op zaterdag 13 juni tussen 14.00 en 16.30
uur. Nu wij niet fysiek bij elkaar kunnen komen, is het mooi dat toch de
mogelijkheid bestaat om aan een landelijke bijeenkomst deel te nemen. 
Lees meer >>
 

Meld je nu aan voor het
Gemeenteberaad op 13 juni 
Zaterdagmiddag 13 juni vindt de
eerste editie van het
Gemeenteberaad plaats. Deze
bijeenkomst wordt online
gehouden en heeft als thema
‘Thuis op Aarde’. Alle
geïnteresseerden zijn van harte
welkom om deel te nemen aan
deze online bijeenkomst vol
inspiratie, verdieping en
verbondenheid. Lees meer >>
 

achtergronden
Dronken van de Geest van
God 
Het is bijna de vijftigste dag na
Pasen, de dag waarop circa
drieduizend mensen zich na de
toespraak van Petrus lieten
dopen. Wat een feest moet dat
‘eerste Pinksterfeest’ zijn
geweest!  Lees meer >>
 

Omzien naar elkaar 

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

links
Algemeen 

ADS 

Over het jaarthema 

Opgeven Digitaal
Gemeenteberaad 

http://www.doopsgezind.nl/aanmeldendigitaalgemeenteberaad2020
http://www.jaarthema.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=48392
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48361
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48384
mailto:dn@doopsgezind.nl


 

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

nieuws
Internetdiensten 
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. Klik hier om naar het
Youtube kanaal te gaan.  Lees
meer >>
 

Machteld Stam nieuwe
directeur Algemene
Doopsgezinde Sociëteit 
Het bestuur van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit (ADS)
benoemt Machteld Stam-Timmer
tot haar nieuwe directeur. Per 1
oktober 2020 is zij de opvolgster
van Henk Stenvers, die met
ingang van dezelfde datum met
pensioen gaat. Lees meer >>
 

Kerkproeverij komt met
alternatieven voor
uitnodigend kerk-zijn in
coronatijd 
De gezamenlijke organisaties die
vertegenwoordigd zijn in het
initiatief Kerkproeverij moedigen
kerken aan om ondanks alle
beperkingen toch uitnodigend te
blijven. Om
geloofsgemeenschappen hierbij te
ondersteunen is de website
www.kerkproeverij.nl omgebouwd
tot een inspiratiepagina voor
uitnodigend kerk-zijn in
coronatijd.  Lees meer >>
 

Nacht van de Vluchteling-
app 
Op 20-21 juni zou de Nacht van
de Vluchteling worden gelopen,
met 7.000 deelnemers in tien
steden. De tocht wordt jaarlijks
georganiseerd om zoveel mogelijk
geld op te halen voor noodhulp
aan vluchtelingen waar ook ter
wereld. Dit jaar wordt de tocht
vanwege het coronavirus op een
andere manier vormgegegeven.
Lees meer >>
 

Doopsgezinde kerk
Winterswijk meest gastvrije
in Oost-Nederland? 

 

http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48387
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48388
https://www.kerkproeverij.nl/
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48395
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48394
https://www.youtube.com/channel/UC6bStpPKCvCj1nKPdtGSIrg
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=47409


Het doopsgezinde kerkje in
Winterswijk is in de race voor de
titel 'Meest gastvrije kerk van
Oost Nederland'. Stem mee! Lees
meer >>
 

Tijd voor een wonder: de
heropening van Allemaal
Wonderen 
Museum Catharijneconvent is
ontzettend blij op 1 juni de
deuren van de tentoonstelling
Allemaal Wonderen weer te
kunnen openen. Tot en met 23
augustus 2020 kan het publiek
genieten van deze
indrukwekkende tentoonstelling.
Een veilig en aangenaam bezoek
staat natuurlijk voorop, daarom is
reserveren noodzakelijk. 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 >>
 

Ze waren er DE HELE TIJD!  
In het oude normaal waren
Annegreet en Rik allebei één dag
in de week thuis met de
kinderen. En toen waren ze er
opeens allemaal 24 uur per
etmaal. ‘Op de momenten dat het
goed gaat, wordt je als gezin één
organisme, één levend lichaam.
Maar als het niet leuk is, kun je
nergens heen.’ Lees meer >>
 

Virtueel liturgisch
Pinkstergebed 
De DoRe gemeente Hoorn roept
iedereen op een korte
pinkstergedachte, boodschap of
wens in te sturen. Die zullen
worden bijeengebracht in een
speciale online Pinksterviering.
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
>>
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