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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 23 juli. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 20 juli mailen naar dn@doopsgezind.nl.
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agenda
uitgelicht
Hulp voor de gevolgen van
de pandemie
Mennonite World Conference
maakt zich grote zorgen over de
gevolgen van de
coronapandemie, met name op
het zuidelijk halfrond, en vraagt
hulp. Het ADS-bestuur heeft
besloten € 50.000,- vrij te maken
en hoopt dat gemeenten dit
bedrag willen verdubbelen. Lees
meer >>

nieuws
Subsidie Fonds DG Zuid-Limburg
Het fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als
doel om uit de opbrengst van het vermogen ondersteuning te verlenen
aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland. Het moet
gaan om kleine, korte projecten. Nieuwe aanvragen kunnen worden
ingediend tot 1 augustus 2020. Lees meer >>

Menno Simons-Preekprijs
2020 toegekend
Dit jaar gaat de Menno Simons
Preekprijs naar radio-predikante
Andrea Schneider van de
Vereniging van Evangelische Vrije
Kerken (VEF) in Duitsland. Haar
preek ging over Matt 5:13: 'Jullie
zijn het zout der aarde'. Lees
meer >>

Online kerkdiensten en
auteursrechten
De Algemene Doopsgezinde
Sociëteit heeft een YouTube
kanaal genaamd 'Doopsgezind
Nederland'. Elke zondag om

9 juli 20:00 uur
Zomeravondlezing in
Apeldoorn
Lezing over 'de routekaart
van onze geest', door Wim
van der Schee. Lees meer
>>
11 september 10:00 uur
Kennismakingsreis naar
Lesbos 11-19 september
2020
Vanaf 2014 is Christian
Peacemaker Teams (CPT)
actief op Lesbos. Voordat de
grote instroom van
migranten in 2015 op gang
kwam werkte het team al
aan solidariteit en
ondersteuning voor
diegenen die een beroep
doen op hun recht asiel aan
te vragen en bescherming te
krijgen in Europa. Lees
meer >>
2 oktober 13:00 uur
Symposium 'Wegen naar
Menselijkheid'
Bijzonder symposium
‘Wegen naar menselijkheid’
met Eugen Drewermann,
over zijn commentaar op het
Marcusevangelie, op 2
oktober 2020 in de
Westerkerk. Lees meer >>
30 oktober 10:00 uur
Vrijzinnig leerhuis
themaweekend: Vrijheid
Het Vrijzinnig Leerhuis
organiseert vier
themaweekenden op
Mennorode in Elspeet. Elk
thema wordt vanuit
verschillende disciplines

10.00 uur wordt er een viering
uitgezonden, die nadien nog een
week te bekijken is. Lees meer
>>

ZOOMbijeenkomst jeugd- en
jongerenwerk succes
Op 30 juni is voor het eerst een
online bijeenkomst georganiseerd
voor alle jeugd- en
jongerenwerkers die zich
plaatselijk of landelijk inzetten.
25 mensen meldden zich aan:
een heel beeldscherm vol! Lees
meer >>

verschillende disciplines
(sociologie, psychologie,
filosofie) benaderd en wordt
besloten met een
eenvoudige viering die in het
teken van het thema staat.
Er zijn steeds twee groepen,
elk met een eigen weekend
(vrijdag 17:30 - zaterdag
16:00). Het thema Vrijheid
wordt gegeven door Chris
Doude van Troostwijk en
vindt plaats op 30/31
oktober 2020 en 13/14
november 2020. Lees meer
>>

links
Algemeen

Droom gulzig. Deel gul
Premier Rutte daagde jongeren
uit om mee te denken over de
wereld na corona. 80 jongeren
namen de uitdaging aan en
maakten When This Is Over –
Een hoopvol manifest voor de
toekomst. Lees meer >>

Kerken sluiten of toch niet?
Veel kerken zullen de komende
jaren sluiten of een andere
bestemming krijgen. Hoe gaan
Nederlandse gemeenten hiermee
om? Bas Roetman schreef op 4
juli een interessant artikel in
dagblad Trouw over dit
onderwerp. Lees meer >>

'En toen knapte de fijne
bubbel'
Reizen betekent het opdoen van
ervaringen, je onderdompelen in
een andere wereld en niet met
thuis bezig zijn. Hoe voelt het
dan als je plotsklaps terug moet
naar huis? Tonke en Bodil
Boelens overkwam het tijdens het
backpacken in Zuid-Amerika. Na
een hike door de bergen van
Peru, kwamen ze plots in een
wereld terecht die compleet
veranderd was door corona. Lees
meer >>

De Vrijzinnige Lezing
verplaatst: 23 oktober
Vanwege het coronavirus kon De
Vrijzinnige Lezing in het voorjaar
niet doorgaan, maar met
inachtneming van de richtlijnen
van het RIVM kan Christa Anbeek
op vrijdagavond 23 oktober haar
lezing alsnog geven. Lees meer
>>

ADS
Jongeren
Seminarium
Over het jaarthema

>>

Doopsgezind WereldWerk
ondersteunt protest
Israëlische annexatie
Doopsgezind WereldWerk heeft
met een brief aan minister Blok
het wereldwijde protest
ondersteund tegen de
voorgenomen annexatie door
Israël van Palestijnse gebieden.
Dit protest wordt onder meer
aangetekend door de Wereldraad
van Kerken en de Raad van
Kerken in Nederland. Lees meer
>>

MWC: nieuwe werkgroep
Zorg voor de Schepping
Mennonite World Conference
(MWC) heeft een werkgroep Zorg
voor de Schepping samengesteld
om de wereldwijde gemeenschap
van Anabaptisten te helpen
verantwoordelijkheid en actie te
ondernemen in de klimaatcrisis.
Lees meer >>

Nieuwe gids
Scheppingsperiode 2020
De jaarlijkse Scheppingsperiode
wordt internationaal in de kerken
gevierd tussen 1 september en 4
oktober. Dit jaar is het thema
'Jubilee for the Earth'. Er is nu
een gids uitgebracht met
materiaal in het Engels, dat vrij
kan worden vertaald en gebruikt.
Lees meer >>

Vredesweek 2020 'Vrede
verbindt verschil'
Dit jaar is de Vredesweek (19-27
september) anders dan anders.
PAX en de Raad van Kerken
roepen deelnemende kerken op
vanwege de coronacrisis extra
voorzichtig te zijn bij het
organiseren van grote
evenementen, met name de Walk
of Peace. 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.
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Het eerste weekend is eind
oktober 2020. Lees meer >>
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