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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 23 oktober. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 19 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.
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agenda
uitgelicht
Interview met Henk
Stenvers
Op 1 oktober jl. heeft Henk
Stenvers zijn werkzaamheden als
algemeen secretaris / directeur
van de ADS neergelegd vanwege
het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De
afscheidsbijeenkomsten op 2 en 3
oktober zijn vanwege de
verscherpte coronamaatregelen
uitgesteld tot een nader te
bepalen datum. Het Het Friesch
Dagblad publiceerde afgelopen
zaterdag een interview met Henk
Stenvers waarin wordt
teruggeblikt op zijn arbeidzame
leven bij de ADS. Lees meer >>

nieuws
PIPKA en Kara Tepe op
Lesbos bedreigd met
sluiting
Meer dan 160 internationale en
Griekse organisaties, academici
en andere groepen uit heel
Europa sporen de Griekse
autoriteiten aan om de beslissing
de menswaardige opvanglocaties
voor migranten op Lesbos te
sluiten, terug te draaien. Onder
de ondertekenende organisaties
zijn Christian Peacemaker Teams
(CPT), CPT-Nederland en Church
& Peace. Lees meer >>

Bereikbaarheid bureau ADS
In verband met de verscherpte
maatregelen rond het coronavirus
werken de medewerkers van de

9 oktober 20:00 uur
Voorstelling over
scheppingsverhalen in
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
>>
15 oktober 15:51 uur
Gesprekskring in
Apeldoorn
In de DG Apeldoorn start
een nieuwe gesprekskring
’20-’21. 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.
Opgave tot 15 oktober. Lees
meer >>
16 oktober 16:00 uur
Senang - in Nieuwe
Niedorp
'Dubbelbloed'duo Nynke
Heeg en Klemens Patijn
brengt het verhaal van hun
Indische ouders en
grootouders die met zo’n
tweehonderdduizend andere
vluchtelingen in de jaren
vijftig een koud welkom
kregen in Nederland...
Senang is een voorstelling
van Project Geestdrift. Lees
meer >>

ADS zoveel mogelijk vanuit huis.
Van daaruit proberen zij de
dienstverlening zo goed mogelijk
voort te zetten. U kunt het ADSbureau het beste bereiken per email: ads@doopsgezind.nl. Lees
meer >>

Maximaal 30 personen in
kerkdienst
De ADS adviseert gemeenten om
in kerkdiensten met maximaal 30
personen (exclusief
medewerkers) samen te komen.
Daarnaast wordt het advies
gegeven om leden,
belangstellenden en andere
geïnteresseerden te verzoeken
om mondkapjes tijdens te dienst
te dragen. Lees meer >>

Aanmoedigingsprijs Pieter
Post
In de internationale Week van de
Coming-Out ontving ds. Pieter
Post van Regenboogbelang
Heerenveen (uitgaande van de
burgerlijke gemeente) een
aanmoedigingsprijs 'voor een
initiatief of persoon die heeft
bijgedragen aan het
bespreekbaar maken en de
acceptatie van LHTBIonderwerpen in de regio
Heerenveen'. Lees meer >>

Groene kerken
Een kerk mag zich groen noemen
als zij actief aan de slag wil gaan
met duurzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en het
vergroenen van de eigen
gemeenschap. Momenteel zijn er
vier groene doopsgezinde
gemeenten. Lees meer >>

Nieuwe directeur voor
Stichting Alde Fryske
Tsjerken
De Stichting Alde Fryske Tsjerken
heeft een nieuwe directeur. Per
19 oktober start Hester Simons
(45) uit Leeuwarden als
boegbeeld van de organisatie, die
52 kerken in Fryslân beheert. ‘Ik
wil graag bouwen aan een mooie
toekomst voor de Stichting en
genieten van nieuwe horizonten
met vertrouwde kerktorens.’ Lees
meer >>

The Passion komt terug
Nadat de EO afscheid nam van
het programma, hebben KRONCRV, producent MediaWater en
de PKN een manier gevonden om
het evenement te behouden.
Lees meer >>

meer >>
16 oktober 20:00 uur
Senang - in Nieuwe
Niedorp
'Dubbelbloed'duo Nynke
Heeg en Klemens Patijn
brengt het verhaal van hun
Indische ouders en
grootouders die met zo’n
tweehonderdduizend andere
vluchtelingen in de jaren
vijftig een koud welkom
kregen in Nederland...
Voorstelling van Project
Geestdrift.
Lees meer >>
20 oktober 20:15 uur
75 jaar Vrede en
Veiligheid; hoe
vanzelfsprekend is dat?
In 't Lam in Blokzijl worden
sinds een paar jaar rondetafel gesprekken gevoerd. In
het achtste gesprek gaat het
over vrede en veiligheid,
spreker is Brigadegeneraal
De Jong. Lees meer >>
21 oktober 20:15 uur
Dopers Gesprek in
Amsterdam met Fokke
Obbema
Op woensdag 21 oktober
spreekt journalist en
schrijver Fokke Obbema in
de eerste aflevering van het
Dopers Gesprek van dit
nieuwe seizoen over zijn
boek ‘De zin van het leven.
Gesprekken over de essentie
van ons bestaan’. Lees meer
>>
30 oktober 10:00 uur
Comforters maken in
Leeuwarden
In Leeuwarden worden elke
laatste vrijdag comforters
(gekleurde dekens) gemaakt
voor vluchtelingen in het
Midden Oosten. In oktober
2020 worden de dekens
verscheept naar Jordanië.
Lees meer >>
30 oktober 11:00 uur
Oecumenische
ontmoetingsdag
Een dag in Heiloo om te
luisteren, wandelen, eten,
spreken en vieren over wat
God betekent voor ons
persoonlijk leven en onze
kijk op wereld. Lees meer
>>
5 november 13:30 uur
DoRe online symposia
Bijbel - Context Autobiografie
In november bieden het
Doopsgezind Seminarium en
het Arminius Instituut online
symposia aan: Bijbel –
Context - Autobiografie, op
de donderdagen 5, 12 en 19
november van 13.30 tot
15.00 uur. Lees meer >>

Materiaal Week van Gebed
beschikbaar
#blijfinmijnliefde is het thema
voor de Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen in
2021. Het materiaal is voorbereid
door zusters uit de oecumenische
kloostergemeenschap
Grandchamp in Zwitserland.
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
Aarde verder wordt uitgediept.
Met op donderdag 29 oktober
Trees van Montfoort in de eerste
Sessie voor de Ziel. 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 >>

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 >>

ZOOM je mee?
27 oktober 19:00 uur
12-18 jaar op dinsdag 27 okt,
19.00
18+ op dinsdag 24 nov, 19.00
Lees meer >>
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Algemeen
ADS
Jongeren
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Over het jaarthema
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