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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 20 november. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 16 november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

uitgelicht
ADS internetvieringen 
De ADS heeft de
internetvieringen hervat. De
viering geleid door Henk
Stenvers, tot 1 oktober algemeen
secretaris / directeur van de ADS,
is nog tot en met zondag 8
november beschikbaar. Klik HIER
om  naar de viering te gaan. Lees
meer >>
 

achtergronden
Mijn goede vriend, en Jozef
en ik 
Columns over wat ons
bezighoudt, wat er in de
doopsgezinde wereld gebeurt,
zowel nationaal als internationaal.
Met elke keer een andere
schrijver. Soms ter inspiratie,
soms ter informatie, maar altijd
persoonlijk.
‘Het was me nooit opgevallen hoe
intens Josef zijn broers om de
hals valt en langdurig huilt.’
Predikant Essemie van Dunné
over Josef, op afstand blijven en
de pannenkoeken van je beste
vriend. Lees meer >>
 

nieuws
Corona-advies gemeenten 
De ADS komt vandaag, 5
november, met een nieuw
corona-advies voor de
gemeenten, naar aanleiding van
de aanvullende maatregelen die
het kabinet op 3 november heeft
afgekondigd. Lees meer >>

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

agenda
12 november 13:30 uur
DoRe online symposium
Bijbel - Context -
Autobiografie 
Het Doopsgezind
Seminarium en het Arminius
Instituut biedt een drieluik
online symposium aan over
contextueel en
autobiografisch bijbellezen.
Data: de donderdagen 5, 12
en 19 november van 13.30 -
15.00 uur. Lees meer >>

19 november 13:30 uur
DoRe online symposium
Bijbel - Context -
Autobiografie 
Online symposium Bijbel –
Context - Autobiografie,
georganiseerd door het
remonstrantse Arminius
Instituut en het Doopsgezind
Seminarium. Op 19
november is de laatste van
drie afleveringen. Lees meer
>>

24 november 19:00 uur
Thuis op Aarde voor
jongeren via ZOOM 
Een nieuwe online activiteit
voor jongeren over het
jaarthema Thuis op Aarde,
via ZOOM. Op 24 november
is 18+ aan de beurt. Lees
meer >>

links
Algemeen 

ADS 

Jongeren 

Seminarium 

http://www.doopsgezind.nl/https://www.seminarium.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.jongeren.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.ads.nl
http://www.doopsgezind.nl/https://www.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50562
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48993
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=48992
http://www.doopsgezind.nl/
mailto:dn@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50948
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50905
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50758
https://youtu.be/fHioNuaNarU
mailto:dn@doopsgezind.nl


 

 

'Dansen op het water' -
afscheidsboek Henk
Stenvers 
Ter gelegenheid van het afscheid
van Henk Stenvers als algemeen
secretaris/directeur van de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
(ADS) is een bundel uitgegeven
‘Dansen op het water’.
Binnenkort ontvangen
betrokkenen een exemplaar. Lees
meer >>
 

Sessies voor de Ziel: Gerke
van Hiele 
Op donderdag 26 november
verzorgt ds. Gerke van Hiele de
tweede editie van de serie
Sessies voor de Ziel. Nadere
informatie volgt. Lees meer >>
 

Bedankbrief comforters en
tassen 
Het afgelopen project voor het
maken van comforters en tassen
voor vluchtelingen was een groot
succes! Coördinatoren Jeannette
Stenvers en Marjan Huisman
hebben een bedankbrief
geschreven. Lees meer >>
 

MWC zoekt workshopleiders
Wil jij een workshop leiden op de
MWC Assembly die in 2022
gehouden wordt? Stuur dan je
idee in voor 31 juli 2021. Lees
meer >>
 

Raad van Kerken: woorden
van hoop en troost 
Nu de tweede (gedeeltelijke)
corona-lockdown een feit is zendt
de Raad van Kerken vanaf 4
november wekelijks op
woensdagavond om 19.00 uur
Woorden van Hoop en Troost uit.
Het zijn korte videofilmpjes van
enkele minuten waarin kerkelijke
vertegenwoordigers een
bemoedigende boodschap
uitspreken. De filmpje zijn te zien
op de website van de
Raad, evenals op het YouTube-
kanaal van de Raad. Lees meer
>>
 

Seminarium 

Over het jaarthema 

 

http://www.jaarthema.doopsgezind.nl/
http://www.doopsgezind.nl/https://www.seminarium.doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50944
https://www.youtube.com/watch?v=9dMcFvz0MZc
http://www.raadvankerken.nl/
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50945
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50951
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50952
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=50947


DG Aardenburg zoekt
predikant/e 
De Doopsgezinde Gemeente
Aardenburg in Zeeuws-
Vlaanderen zoekt een veelzijdige
en enthousiaste predikant(e)
voor 0.5 fte. Solliciteren kan tot 6
februari 2021. Lees meer >>
 

De tweede oogst van het
Mennisten-graan Red
Turkey 
Bij de tweede oogst op 8
augustus van het graan Red
Turkey in Witmarsum is van de 6
ton tarwekorrels een deel
bestemd voor de doopsgezinde
gemeente van Ouddorp.  Lees
meer >>
 

Opvolger Nieuwe
Bijbelvertaling gaat NBV21
heten 
De nieuwe versie van de Nieuwe
Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is
vrijwel gereed en verschijnt
volgend najaar. Lees meer >>
 

PKN erkent fouten WOII 
De voorlopers van de
Protestantse Kerk in Nederland
hebben in de Tweede
Wereldoorlog gefaald bij de
bestrijding van antisemitisme.
Daarvoor belijdt de PKN schuld
tijdens de herdenking van de
Kristallnacht op 8 november a.s.
die live te volgen is via een
livestream. Lees meer >>
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