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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 25 september. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 21 september mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

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 >>
 

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

Noordwest-Duitse
doopsgezinde gemeenten
zoeken voorganger 
De doopsgezinde gemeenten
Oldenburg, Leer, Emden, Norden
en Gronau in Noordwest-
Duitsland zoeken een voorganger
(m/v) tot 1 juli 2021. Solliciteren
kan per direct. Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis
themaweekenden 
Het Vrijzinnig Leerhuis
organiseert vier themaweekenden
op Mennorode in Elspeet. Elk
thema wordt vanuit verschillende
disciplines (sociologie,
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agenda
16 september 20:00 uur
Lezing over Marc Chagall
in Heerenveen 
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' in de
Utrechtse Domkerk. Het is
de aftrap van de
Vredesweek. Lees meer >>

18 september 19:00 uur
Uitnodiging voor een
pubquiz 
Om het nieuwe seizoen af te
trappen nodigen Susan en
Janneke jullie uit voor een
online pubquiz! Zorg dat je
erbij bent, want wie niet
waagt, die niet wint. Lees
meer >>

20 september 16:30 uur
Vredesviering in
Middelburg 
Een viering buiten op 20
september in het kader van
de Vredesweek. Met live
muziek en sprekers over het
thema van 2020: 'Vrede
verbindt verschil'.
Voorganger is ds. Leuny de
Kam. Lees meer >>

21 september 20:00 uur
Dialoog met de ander in
Apeldoorn 
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psychologie, filosofie) benaderd. 
Lees meer >>
 

Het Covid 19 Noodfonds van
Mennonite World
Conference 
Het Covid 19 Noodfonds van
MWC heeft tot nu toe 35
ingediende projecten financiële
hulp kunnen bieden, waaronder
aan Mennonieten in Venezuela.
En er zijn nog meer voorstellen
ingediend die wachten op
goedkeuring. Lees meer >>
 

Oproep Christian
Peacemaker Teams 
'Moria Brandt - Europa neem je
verantwoordelijkheid!' Deze
oproep komt van CPT n.a.v. de
afschuwelijke branden in het
grote vluchtelingenkamp Moria op
Lesbos, Griekenland. Lees meer
>>
 

Vredesweek van 19 t/m 27
september 
19 september 10:00 uur
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Maar
niets is minder waar. Vrede
vraagt onze blijvende aandacht.
Verschillende doopsgezinde
gemeenten doen ook dit jaar
weer mee met de Vredesweek
van PAX. Lees meer >>
 

Bijbelgenootschap belicht
groene draad door de bijbel 
Voor de oecumenische Periode
voor de Schepping – van 1
september tot en met 4 oktober
– stellen het Nederlands
Bijbelgenootschap en het Vlaams
Bijbelgenootschap een groen
bijbelleesplan beschikbaar. Deze
route, ‘Van Adam en Eva tot
Franciscus’, is te volgen in de app
Mijn Bijbel. Lees meer >>
 

Vredeszondag op 20
september 2020 
20 september 10:00 uur
Het thema voor de MWC
Vredeszondag is dit jaar:
‘Wanneer één lichaamsdeel pijn
lijdt, lijden alle andere mee:
Vrede als meegaan en
solidariteit'. Lees meer >>
 

Voorgangers voor
vluchtelingenkinderen
Griekenland 
Het baart een grote groep
voorgangers vanuit verschillende
kerkgenootschappen zorgen dat
de opvang van
vluchtelingenkinderen in
Griekenland nog steeds niet goed
is geregeld. Een petitie is door

Apeldoorn 
In Nederland leven we in
een diverse samenleving:
verschillende geloven,
culturen, normen en
waarden en idealen. Hoe
gaan we daarmee om?
Anne-Maria van Hilst vertelt
over haar ervaringen bij het
aangaan van de
(interreligieuze) dialoog, met
zijn ups-and-downs. Lees
meer >>

23 september 19:30 uur
Online dialoog: Vrede
verbindt verschil 
Utrecht in Dialoog
organiseert een online
dialoog via ZOOM, speciaal
in het kader van de
Vredesweek. Lees meer >>

27 september 10:00 uur
Gesprek op Zondag over
'groener' leven 
Elke 4e zondag van de
maand gaat het gesprek in
de DG Walcheren over
klimaatverandering en
milieu, want ook dat behoort
zeker tot de
verantwoordelijkheid van de
kerk! Gastspreker op 27
september is Theanne Boer
uit Driewegen over 'groener'
leven. Lees meer >>

1 oktober 10:00 uur
Gesprekskring in
Apeldoorn 
Gesprekskring ’20-’21 in de
DG Apeldoorn. Onder de
gevleugelde uitspraak
'Spreken dat bondig is'
wordt Spraak en
werkelijkheid van E.
Rosenstock-Huessy gelezen,
over het verband tussen
geloof, taal en eigen
verantwoordelijkheid. 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 >>

8 november 17:00 uur
Expositie in De Gang 
Fotogalerie De Gang bij de
DG Haarlem is weer open!
Tot en met 8 november is
de expositie ’20 in 2020’ van
fotograaf Maureen Jonker te
zien. Lees meer >>
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ruim 750 voorgangers
ondertekend, onder wie ook
doopsgezinde predikanten en
voorgangers. Lees meer >>
 

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

GDB-materiaal bij
jaarthema 'Thuis op Aarde' 
Bij het jaarthema voor 2020-
2021 'Thuis op Aarde' is door de
Gemeenschap voor Doopsgezind
Broederschapswerk nieuw
materiaal ontwikkeld, geschikt
voor vele gelegenheden. Het kan
daar besteld worden. Lees meer
>>
 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 

 U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
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