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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 9 oktober. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 5 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

uitgelicht
Houd moed 
Henk Stenvers, algemeen
secretaris/directeur Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, heeft op
19 september 2020 een brief
geschreven ter bemoediging. 
Lees meer >>
 

nieuws
Afscheid Henk Stenvers 2
oktober 
2 oktober 10:00 uur
Na 18 jaar grote inzet voor de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
gaat algemeen secretaris /
directeur Henk Stenvers per 1
oktober met pensioen. Daar
wordt o.m. bij stilgestaan met
een symposium op 2 oktober in
Amsterdam. Lees meer >>
 

Afscheid Henk Stenvers
gestreamed 
Op 3 oktober wordt op
Mennorode een
afscheidsprogramma rond Henk
Stenvers gehouden. Dat wordt
live gestreamed via YouTube en
kan dus digitaal gevolgd worden.
Lees meer >>
 

Sessies voor de Ziel 
Met Sessies voor de Ziel biedt de
ADS in navolging van het in juni
gehouden gemeenteberaad,
(digitale) bijeenkomsten aan ter
informatie, inspiratie en interactie
waarin het jaarthema Thuis op

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

agenda
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 16:00 uur
Openingsevent in de
Week tegen Eenzaamheid
Online openingsevent met
een live talkshow en
interactieve gesprekken, te
zien via live schermen.
Samen laten we zien hoe we
de trend van eenzaamheid
doorbreken. 
Dit event vindt plaats op
donderdag 1 oktober van
16.00 tot 17.30 uur. 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 >>

9 oktober 20:00 uur
Voorstelling over
scheppingsverhalen in
Apeldoorn 
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Aarde verder wordt uitgediept.
Met op donderdag 29 oktober
Trees van Montfoort in de eerste
Sessie voor de Ziel. Lees meer
>>
 

Jeannette den Ouden
gepromoveerd 
Jeanette den Ouden, predikant
van de Arboretumkerk in
Wageningen, is op 9 september
jl. gepromoveerd aan de
Universiteit Leiden op een
onderzoek naar de behandeling
van levensbeschouwing op
school. Lees meer >>
 

DG Arnhem zoekt predikant 
De Doopsgezinde Gemeente
Arnhem zoekt een predikant /
voorganger (v/m) voor 0,5 fte,
bij voorkeur proponent van ADS.
Eventueel in combinatie met de
DG Zutphen (voor 0,25 fte).
Solliciteren kan tot 1 november
2020. Lees meer >>
 

DG Zutphen zoekt predikant
De Doopsgezinde Gemeente
Zutphen zoekt een predikant
(v/m) voor 0,25 fte, eventueel in
combinatie met de DG Arnhem
(voor 0,5 fte). Solliciteren kan tot
1 november 2020. Lees meer >>
 

Emily en haar kinderen
produceren geen afval 
Emily (moeder van drie)
produceert nauwelijks nog afval.
Ja, dat kan relaxed. En nee, dat
kost niet meer tijd of geld. Maar
het vraagt wel bewustwording.
'Het is toch raar dat kinderen het
vanzelfsprekend vinden dat
producten van een ander
continent naar ons toe worden
gevlogen?' Lees meer >>
 

Raad van Kerken roept op
tot actie 
De Raad van Kerken heeft met
afschuw kennisgenomen van de
brand 8/9 september in
vluchtelingenkamp Moria op
Lesbos, en roept de Nederlandse
regering op meer solidartiteit te
tonen met Griekenland door meer
vluchtelingen op te nemen. Lees
meer >>
 

MCC nieuws: 100-jarig
bestaan 
Dit jaar viert Mennonite Central
Committee in diverse landen haar
100-jarig bestaan. Voor meer
informatie klik hier. Lees meer
>>
 

Apeldoorn 
Erik Jan Tillema en Victor
Posch brengen een
humorvolle voorstelling over
scheppingsverhalen uit alle
hoeken van de wereld: van
het bekende verhaal uit de
bijbel tot onbekende
verhalen van de eilanden in
de Grote Oceaan. 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
>>

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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Themaboekje 'Thuis op
Aarde' 
Het nieuwe themaboekje voor
2020-2021 ‘Thuis op Aarde’ is uit.
Het is mogelijk om, tegen
verzendkosten en zolang de
voorraad strekt, (extra)
exemplaren te bestellen bij het
secretariaat van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit. Lees
meer >>
 

Wil jij meedoen aan
#datmeenjeniet? 
Wil je- net als Ambrien en andere
jongeren - ook in actie komen
tegen online discriminatie? En
vind je het fijn daarin te worden
begeleid door Movisie? Dat kan!
Op 1 november start een nieuwe
groep 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 >>
 

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
>>
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