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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 4 december. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 30 november mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

uitgelicht
Sessie voor de Ziel: leven
met hart en ziel 
Op donderdag 26 november vindt
de tweede editie plaats van de
online serie Sessies voor de Ziel.
Gerke van Hiele, predikant van
de doopsgezinde gemeenten
Giethoorn en Steenwijk zal de
inleiding verzorgen. Daarna zal
Tammo van Hoorn het gesprek
leiden. Lees meer >>
 

achtergronden
Column: 'Ik geloof niet in
feiten' 
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.
‘In ieder geval is mijn eigen
algoritme weer wat
opgeschoond.’ Predikant Marijn
Vermet over anderhalve meter,
algoritmes en bieslook uit Zeeuws
Vlaanderen op een Haags balkon.
Lees meer >>
 

nieuws
ADS internetviering 
Op zondag 22 november is vanaf
10 uur een online viering te
volgen. In deze dienst op de
laatste zondag van het kerkelijk
jaar worden de overledenen
herdacht. Voorganger is Ewoud
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agenda
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 >>

24 november 20:15 uur
Dopers Gesprek: tegen
polarisatie samenleving 
Op dinsdag 24 november
spreekt Martin Sitalsing,
hoofdcommissaris van de
Regionale Politie Eenheid
Midden-Holland, in het
Dopers Gesprek te
Amsterdam over de
groeiende polarisatie in de
samenleving en wat we
daartegen zouden kunnen
doen. Lees meer >>

25 november 10:00 uur
Het Foreestenhuis
ontmoet online:
Franciscus 
Dit keer wordt vanuit Hoorn
het verhaal van Franciscus
en de melaatse besproken,
onder leiding van de
Franciscaan Guy Dilweg.
Lees meer >>
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Roos. Lees meer >>
 

Textielverhalen uit de
Tweede Wereldoorlog 
Comforters en quilts staan erg in
de belangstelling van
doopsgezinden. In Leiden is
momenteel een tentoonstelling
over textiel in de Tweede
Wereldoorlog, met onder meer
een aantal quilts die net na de
oorlog door de mennonieten-
gemeenschappen in de VS en
Canada naar de
oorlogsslachtoffers in Nederland
en Duitsland werden gestuurd.
Lees meer >>
 

Woorden van hoop en
troost: deel 3 
In de derde aflevering van
Woorden van Hoop en Troost,
een initiatief van de Raad van
Kerken, spreekt Harm Jager van
de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten in Nederland, over de
bemoedigende brief van Paulus
aan de gemeente in Filippi. Lees
meer >>
 

Creation Care Task Force
van MWC 
De Creation Care Task Force van
MWC (Mennonite World
Conference) vraagt uw feedback
door middel van een enquête.
Het doel is bij te dragen aan de
wereldwijde beweging tegen
klimaatverandering. Het invullen
duurt ca. 15 minuten; de enquête
vindt u hier. Lees meer >>
 

Doopsgezind WereldWerk
vraagt aandacht voor ramp 
Op 3 november jl. arriveerde
tropische storm Eta in Nicaragua
en zorgde voor veel leed en
schade in de regio. WereldWerk
vraagt uw bijdrage voor noodhulp
en wederopbouw. Lees meer >>
 

Inspirerende lekenpreken
gebundeld 
In ‘Preek van de Leek’ is een
selectie gebundeld van 25
opvallende, verrassende,
inspirerende en tijdloze
lekenpreken die de afgelopen
jaren in de Singelkerk in
Amsterdam zijn gehouden. Lees
meer >>
 

Inloophuis De Ruimte in
Almere zoekt coördinator 
Gezocht wordt een coördinator
voor gemiddeld 28 uur per week,
in eerste instantie voor één jaar.
Reageren kan door het sturen
van een motivatiebrief met c.v.

Over het jaarthema 
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vóór 4 december a.s. Lees meer
>>
 

Doopsgezind NL | oktober-
november 
‘Ik moet niet jou de les lezen,
maar jij moet mij de les lezen’.
Theoloog Marinus van den Berg
over ouder en wijzer, muziek op
de rand van het leven en een
dubbelinterview met Henk
Stenvers en Machteld Stam over
verleden en toekomst. Het
nieuwe nummer van Doopsgezind
NL heeft als thema ‘ouder-wijzer’.
Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | oktober
- november 
‘Als het dan voorbij is, het leven,
is er dan iets na? Ik weet het
niet, niemand weet dat.’ Henk
Leegte over leven alsof je weet
dat het ooit voorbij is, kraaien
boven een hagenpreek en het
einde van een tijdperk. De
nieuwe Doopsgezind Plus heeft
als thema ‘voorbij’. Lees meer >>
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