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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 vrijdag 11 september. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 7 september mailen naar dn@doopsgezind.nl.
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agenda
uitgelicht
Afscheid Henk Stenvers 2
en 3 oktober
Na 18 jaar grote inzet voor de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
gaat algemeen secretaris /
directeur Henk Stenvers per 1
oktober met pensioen. Lees
meer >>

achtergronden
Brommer op zee
‘Geloven als thuis op aarde.'
Predikant Geert Brüsewitz over
thuis zonder je echt thuis te
voelen, geloof, en de brommer
van Maarten Biesheuvel. Lees
meer >>

30 augustus 14:30 uur
Boekpresentatie 'Alsof
het nog gewoon is'
Henne Burger-Lansen zal
tijdens deze presentatie
vertellen over haar
herinneringen aan de
periode 1928–1948, die ze
in het boek Alsof het nog
gewoon is heeft beschreven.
Lees meer >>
5 september 11:00 uur
Inspiratiewandeling in
Aardenburg
Het thema van de wandeling
is: De zee als bron van
inspiratie. Hendrik De Vriese
en Robert Neeleman
(klankschalen) zorgen voor
de begeleiding. Lees meer
>>

MCC biedt hulp Beiroet

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. U kunt er
nu zelf gaan kijken. Lees
meer >>

Na de desastreuze explosie in
Beiroet, Libanon, is MCC met een
hulpactie gestart. U kunt
bijdragen via Doopsgezind
WereldWerk. Maak uw gift over

16 september 20:00 uur
Lezing over Marc Chagall
in Heerenveen
Theoloog en beeldend

Ritme en Confetti
‘Zorg voor je ziel, in plaats van
voor een eeuwig jong lichaam’.
Predikante Jeannette den Ouden
over Deuteronomium en het
ritme van de schepping. En over
confetti. Lees meer >>

nieuws

naar NL27 TRIO 0786 8803 33
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk,
Deventer, o.v.v. 'MCC Beiroet'.
Lees meer >>

Een nieuwe bachelor-minor
aan de VU bij het
Doopsgezind Seminarium
Het Doopsgezind Seminarium
biedt een nieuwe bachelor-minor
aan de VU aan. Dit
interdisciplinaire programma,
Peace Theology and AnabaptistMennonite Traditions, bestaat uit
vijf cursussen die dit jaar van
september tot januari lopen. Lees
meer >>

Nieuwe datum MWCassemblee
De 17e Mennonite World
Conference (MWC), het
internationale doopsgezinde
wereldcongres, is verplaatst naar
5-10 juli 2022 in Indonesië. Lees
meer >>

Hulp Kerk in Actie voor
Beiroet
Door de explosie in de haven van
Beiroet in Libanon zijn meer dan
200 doden en 6000 gewonden
gevallen en is enorme schade
aangericht. Kerk in Actie is een
noodhulpactie gestart. U kunt
bijdragen op NL89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie te
Utrecht, o.v.v. 'Hulp slachtoffers
Beiroet'. Lees meer >>

Doopsgezind Plus |
augustus-september
‘Het diepe geloof dat licht sterker
is dan duisternis.’ Kunstenaar Ton
Schulten over licht en donker,
Machteld van Woerden over als
de zon een dag zou stilstaan, en
over spirituele nalatenschap. Het
nieuwe nummer van Doopsgezind
Plus heeft ‘zonzijde’ als thema.
Lees meer >>

Doopsgezind NL | augustusseptember
‘Een intrinsieke weemoed, alsof
de hele lijdensgeschiedenis van
het volk erin verwerkt is.’ Dichter
Sytze de Vries over muziek die
verheft; 100 jaar AKC; de
beentjes van Sint Hildegard, en
Job Raedts over Thin Places. Het
nieuwe nummer van Doopsgezind
NL heeft als thema 'Woorden te
boven'. Lees meer >>

Themaboekje 'Thuis op
Aarde'
‘Thuis is waar Kelly is.' Deze
week verschijnt het nieuwe
themaboekje voor 2020-2021

Theoloog en beeldend
kunstenaar Ruud Bartlema
geeft een lezing over de
schilderkunst van Marc
Chagall. Lees meer >>
18 september 15:30 uur
Utrechtse
Vredesweeklezing 2020
Tijdens de Vredesweeklezing
verkennen drie inspirerende
sprekers het thema ‘Vrede
verbindt verschil'. Het is dé
aftrap van de Vredesweek.
Lees meer >>
26 september 10:00 uur
Gemeenteweekend 2020
op Fredeshiem
Het gemeenteweekend van
de doopsgezinde gemeenten
te Rotterdam, Dordrecht en
Aardenburg (en misschien
Den Haag) wordt gehouden
in het weekend van 26 en
27 september op
Fredeshiem. 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 te Amsterdam.
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
(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
ADS
Jongeren
Seminarium
Over het jaarthema

‘Thuis op Aarde’ als bijlage bij
Doopsgezind NL. Lees meer >>

Menno Simons Stichting vraagt om mee te denken
De Menno Simons Stichting is nadrukkelijk en van oudsher een
subsidiegever in het noorden van het land. Daarnaast roepen wij
doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande
paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne
manier vorm kunnen blijven geven. Lees meer >>

Federatie DoopsgezindGereformeerd Ameland
zoekt predikant
De Federatie DoopsgezindGereformeerd Ameland zoekt een
predikant (m/v) voor een
aanstelling van 0,8 fte.
Solliciteren kan tot 1 oktober
2020. Lees meer >>

GDB-materiaal bij
jaarthema 'Thuis op Aarde'
Bij het jaarthema voor 20202021 'Thuis op Aarde' is door de
Gemeenschap voor Doopsgezind
Broederschapswerk nieuw
materiaal ontwikkeld, geschikt
voor vele gelegenheden. Het kan
daar besteld worden. Lees meer
>>

Collecte voor Comforters
In het najaar wordt door
Doopsgezind WereldWerk i.s.m.
andere Europese hulporganisaties
weer een container gevuld met
comforters en schoolkits. Onder
andere voor het transport is geld
nodig. Lees meer >>

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 >>

MWC tekent verklaring
tegen kernwapens
Mennonite World Conference, de
mondiale organisatie van
doopsgezinde en verwante
geloofsgemeenschappen, heeft
zich aangesloten bij een brede
coalitie tegen kernwapens. In
augustus 2020 is het 75 jaar
geleden dat de VS op de Japanse
steden Hiroshima en Nagasaki
atoombommen afwierp, met
desastreuze gevolgen. Lees meer
>>
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Dopers Leerhuis in het
Noorden
In het komende seizoen 20202021 biedt het Dopers Leerhuis in
het Noorden zeven lessen aan
voor gemeenteleden en
belangstellenden die zich willen
verdiepen in de achtergronden
van de bijbel, kunstgeschiedenis,
cultuur, geloof en traditie. Lees
meer >>

Personalia Emeritus-predikant Adriaan Zwartendijk (1925) is op 19
augustus jl. overleden te Den Haag. Correspondentie-adres: Mw. A.W.
Kuijpers-Kasma, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.
Ds. Marijn Vermet is per 1 oktober 2020 beroepen in de DG Den Haag.
Op 20 september wordt een afscheidsreceptie in de DG Aardenburg
gehouden; opgave vóór 12 september verplicht, bij Mathilde van
Duuren: 0117 301 536.
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