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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 25 juni. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 22 juni mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

uitgelicht
Meld je nu aan voor het
Gemeenteberaad op 13 juni 
Er zijn al ruim 60 aanmeldingen
voor het Gemeenteberaad. Er zijn
nog 20 plekken vrij. Wil je erbij
zijn komende zaterdagmiddag, bij
de eerste editie van het
Gemeenteberaad, wacht dan niet
te lang en meld je aan.  Lees
meer >>
 

achtergronden
Dan wordt het koud om het
hart... 
En ineens gebeurde het. Het is al
vaak gememoreerd: de ene week
begroetten we elkaar wat lacherig
met een elleboog-aanraking, de
volgende week moesten we
haastje-repje thuis gaan werken,
anderhalve meter afstand
bewaren, ging de horeca dicht,
de verpleeghuizen op slot,
mochten er geen kerkdiensten
meer gehouden worden, etc. etc.
Alles viel stil. Lees meer >>
 

nieuws
In memoriam Piet Beun 
Op 20 april 2020 overleed op 87-
jarige leeftijd broeder Pieter
Abraham Beun. Van 1994-2000
was hij voorzitter van de
Algemene Doopsgezinde
Sociëteit. In 2013 kreeg hij een
lintje vanwege zijn verdiensten
voor de kerk- en orgelmuziek.

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

agenda
13 juni 14:00 uur
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 >>

30 juni 21:00 uur
ZOOMbijeenkomst
jongerenwerkers 
Een ZOOMbijeenkomst voor
jeugd- en jongerenwerkers,
om elkaar beter te leren
kennen en om gemakkelijk
met elkaar in contact te
blijven. Lees meer >>

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/nieuws.php?nr=48567
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48572
http://www.doopsgezind.nl/
mailto:dn@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48576
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48361
https://www.doopsgezind.nl/aanmeldendigitaalgemeenteberaad2020#4333
mailto:dn@doopsgezind.nl


 

Lees meer >>
 

150 jaar Vrijzinnig
Nederland 
Op zaterdag 6 juni bestaat de
vereniging 150 jaar, reden voor
een feestje. Vanwege corona is
de feestdag verplaatst naar 31
oktober 2020, maar er is wel een
jubilieum magazine naar alle
leden en belangstellenden
verzonden. Lees meer >>
 

Opa- en omadag 
Grootouders en kleinkinderen:
kom daar maar eens tussen. Op
de Nationale Opa- en Omadag
2020 vertellen tien kleinkinderen
over hun opa en oma.  Lees meer
>>
 

ADS internetviering 7 juni
vanuit Utrecht 
De ADS internetviering van 7 juni
is opgenomen in de doopsgezinde
gemeente  Utrecht. De viering
wordt geleid door ds. Carolien
Cornelissen. De viering is te zien
door HIER te klikken.  Lees meer
>>
 

Fotowedstrijd Haarlem 775
jaar 
Dit jaar heeft Haarlem 775 jaar
stadsrechten. Fotogalerie De
Gang, de expositieruimte van
Doopsgezind Haarlem, gaat dit
natuurlijk vieren. En wel met een
fotowedstrijd waar iedereen aan
mee kan doen! Het thema van de
fotowedstrijd is: ‘Ongezien
Haarlem’. Inzenden kan t/m 1
oktober 2020. Lees meer >>
 

Nieuwsbrief en jaarverslag
van Kansrijk Suriname 
Stichting Kansrijk Suriname helpt
kinderen en volwassenen in
Suriname die niet op eigen kracht
hun situatie en hun toekomst
kunnen verbeteren. Zij bieden
hun kansen op een behoorlijk
bestaan. Lees meer >>
 

Theatre of the Beat 
Vorig jaar juni gaf de Canadese
dramagroep Theatre of the Beat
een zeer indrukwekkende
performance tijdens de Global
Mennonite Peace Conference II
op Mennorode. Een voorstelling
die velen nog lang zal heugen. Nu
heeft deze groep een audiodrama
gemaakt: Yellow Bellies. Lees
meer >>
 

 

http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48485
http://theatreofthebeat.ca/yellow-bellies
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48489
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=46740
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48511
https://youtu.be/2a_m8vDUVUk
https://www.zininopvoeding.nl/publicatie.php?nr=25801&stuurdoor=nee
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48549
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48558


Papa Draak wordt niet meer
beter 
Wat doet het met jonge kinderen
als een ouder ernstig ziek wordt?
Sascha Groen schreef en tekende
uit eigen ervaring een liefdevol
prentenboek dat eerlijk en ook
licht vertelt over de ziekte en
dood van een ouder en hoe de
achterblijvers daarna verder
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? 
Het doopsgezinde kerkje in
Winterswijk is in de race voor de
titel 'Meest gastvrije kerk van
Oost Nederland'. Stem mee! Lees
meer >>
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Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
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