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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 9 juli. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 6 juli mailen naar dn@doopsgezind.nl.
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links
Algemeen

uitgelicht
Doopsgezind NL | juni-juli
‘Je wilt mensen waardig
thuisbrengen' - Pieter Keuter
over het Urker dregteam SOAD.
Verder het een en ander over de
doop, en over walvisvaart in De
Rijp. Het nieuwe nummer van
Doopsgezind NL heeft als thema
‘nattigheid’. Lees meer >>

Doopsgezind Plus | juni-juli
‘Zorg voor je ziel en niet voor een
eeuwig jong lichaam’. Jeannette
den Ouden over transformatie,
Marijke van Duin over het klimaat
en Ruud Mulder over een
moestuin als plek om thuis te
komen. Doopsgezind Plus gaat
over groen en geel. Lees meer
>>

achtergronden
Laten we durven
De coronatijd heeft veel mensen
onzeker gemaakt. Niets is meer
zoals het was en de toekomst is
nog meer dan anders in nevelen
gehuld. Hoe daarmee om te
gaan? Eén ding is duidelijk: het
snel kunnen inspelen op nieuwe
ontwikkelingen is een belangrijke
vaardigheid geworden. Lees meer
>>

nieuws
Internetdienst 28 juni
De internetdienst komende
zondag wordt opgenomen in de

ADS
Over het jaarthema

doopsgezinde kerk in Ouddorp.
Lees meer >>

Maaltijdbezorging in IJmond
Al vele jaren worden in de
vermaning van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente IJmond
maandelijks 70+ maaltijden
georganiseerd. Vanwege corona
worden die nu aan huis bezorgd.
Het geld dat overblijft gaat naar
een goed doel. Lees meer >>

Vrijzinnig Leerhuis
themaweekenden per
oktober 2020
Het Vrijzinnig Leerhuis
organiseert vier themaweekenden
op Mennorode in Elspeet. Elk
thema wordt vanuit verschillende
disciplines (sociologie,
psychologie, filosofie) benaderd.
Het eerste weekend is eind
oktober 2020. Lees meer >>

Predikant gezocht De Kapel
Hilversum
De vrijzinnige
geloofsgemeenschap De Kapel in
Hilversum zoekt met ingang van
1 januari 2021 een predikant
voor 80% fte, eventueel in te
vullen door twee personen.
Solliciteren kan tot 1 juli 2020
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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