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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 18 december. Kopij kunt u uiterlijk
maandag 14 december mailen naar dn@doopsgezind.nl.

 

achtergronden
Je ziet er vegetarisch uit 
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. Dit keer
jongerenwerker Janneke Leerink
over haar favoriete coronamens,
kijken met een andere blik, en
waarom ze zonder te vragen een
kaassoufflé kreeg. Lees meer >>
 

Muziek op de rand van het
leven 
Dit artikel verscheen eerder in
Doopsgezind NL, het maandblad
van de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit. Wilt u meer informatie
over de publicaties? Klik dan hier.
Lees meer >>
 

nieuws
Adventsviering ADS 
Op zondag 6 december is het 2e
Advent. Er is dan weer een ADS
internetdienst te volgen via
YouTube. De internetviering is
opgenomen in de vermaning van
de Doopsgezinde Gemeente
Steenwijk. Gerke van Hiele is de
voorganger. Deze viering is vanaf
10.00 uur te volgen vanaf het
YouTube kanaal Doopsgezind
Nederland en blijft een week
beschikbaar. Lees meer >>
 

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

agenda
13 december 16:00 uur
Online Lichtceremonie
vanuit Groningen 
Hoe wordt vanuit de
verschillende religies en
levensbeschouwingen
gekeken naar vrijheid?
Waarin en hoe vind je
vrijheid? Daarover gaat de
Lichtceremonie 2020 van het
Platform Religie en
Levensbeschouwing op 13
december, toegankelijk via
een videoverbinding. Lees
meer >>

18 december 19:30 uur
Lichtlabyrint in Hilversum
Een labyrint gemaakt van
waxinelichtjes om doorheen
te lopen. Samen met muziek
zorgt dit voor een intieme
meditatieve sfeer.  Lees
meer >>

19 december 19:30 uur
Kerst in Blokzijl 
Ook dit jaar, een paar dagen
voor Kerst, een bijzondere
viering met verhalen en
muziek in ’t Lam. Niet
traditioneel  maar wel in een
sfeer die recht doet aan de
kerstgedachte. 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=51368
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51173
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51175
http://www.doopsgezind.nl/
mailto:dn@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51302
https://www.youtube.com/channel/UC6bStpPKCvCj1nKPdtGSIrg/featured
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51310
https://www.doopsgezind.nl/publicaties#160
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51367
mailto:dn@doopsgezind.nl


 

 

Raad van Kerken roept op
tot duurzamer samenleving 
De Raad van Kerken Nederland
heeft twee documenten mede-
ondertekend, die oproepen tot
een duurzamer en rechtvaardiger
economie en samenleving.
Allereerst een brief aan de
Commissie EZK (Economische
Zaken en Klimaat) van de
Tweede Kamer en ten tweede het
Manifest ‘Het Groene Normaal’.
Lees meer >>
 

Webinar: Samengeroepen
om vredestichters te zijn 
Doopsgezinden en rooms-
katholieken gingeni n de jaren
negentig met elkaar in dialoog
over vrede en verzoening. Het
leverde een interessant rapport
op dat nu opnieuw in het
Nederlands is uitgegeven. Over
dit dialoograpport en de
betekenis ervan voor de
vredesinzet van de kerken wodt
op woensdagmiddag 20 januari
2021 een webinar gehouden waar
eenieder aan kan deelnemen.
Lees meer >>
 

Verslag: Samengeroepen
om vredestichters te zijn 
Het verslag van de Internationale
Dialoog tussen de Rooms-
Katholieke Kerk en Mennonite
World Conference, 1998-2003,
kan opnieuw besteld worden.
Lees meer >>
 

Online Popup Choir 
Op kerstavond zal online een
kerstfeest te volgen zijn, m.m.v.
een doopsgezind predikant en
met bijdragen uit verschillende
DoRe gemeenten als Amersfoort,
Hilversum en Hoorn. Een speciaal
onderdeel van deze viering is het
Popup Choir. Iedereen kan
hieraan meedoen; opnames
uiterlijk 15 december inzenden.
Lees meer >>
 

Jongeren regiodag 
Op afstand, maar toch leuk. Dat
was de regiodag op 28
november. Er deden tieners mee
vanuit Sneek, Amersfoort en
Wageningen. Met creatieve
opdrachten en een escaperoom.
Lees meer >>
 

Digitale Adventskalender
van de Haagse
Gemeenschap van Kerken 
De doopsgezinde gemeente Den
Haag heeft een bijdrage geleverd
aan de 'Digitale Adventskalender'

Over het jaarthema 

 

http://www.jaarthema.doopsgezind.nl/
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51377
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51385
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51386
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51394
http://www.doopsgezind.nl/nieuws.php?nr=51393
https://www.hetgroenenormaal.nl/manifest/
https://platformdse.org/?s=brief+tweede+kamer


van de Haagse Gemeenschap van
Kerken.  Lees meer >>
 

Zing Stille Nacht 
Mist u ook zo het samenzingen?
Nu kan toch gezamenlijk Stille
Nacht gezongen worden, dankzij
een initiatief van de DG
Zaanstreek. U kunt nu uw
audio/video fragment opsturen.
Lees meer >>
 

Promotie Andrés Pacheco
Lozano 
Op 24 november promoveerde
Andrés Pacheco Lozano cum
laude op zijn proefschrift getiteld
Towards a Theology of
Reconciliation: A Pilgrimage of
Justice and Peace to Heal Broken
Relations in Colombia. De focus in
dit proefschrift ligt op het begrip
verzoening in een context van
langdurig gewapend conflict zoals
in Colombia.  Lees meer >>
 

The Best Of adventsmuur
Joure 
Van 2016 t/m 2018 was op het
plein voor de doopsgezinde kerk
in Joure een grote
adventskalender te zien. Veel
mensen misten in 2019 de mooie
adventsmuur. Mede daarom is nu
opnieuw de muur opgebouwd met
een ‘The Best Of', door iedereen
digitaal te ontvangen. Lees meer
>>
 

Preekdienst van de
Doopsgezinde Stichting
Nederland-Polen 
De stichting biedt aan een
zondagse preekdienst te
verzorgen. De inhoud van de
preek zal gaan over het verleden,
het heden en de toekomst, vanuit
de doelstelling van de stichting.
Lees meer >>
 

NBG Adventskalender 2020 
Leef toe naar Kerst en vraag de
gratis Adventskalender 2020 aan
van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Lees meer >>
 

Levende Adventskalender 
Net als vorig jaar organiseert de
Bethlehemkerk n Hilversum in de
maand december een Levende
Adventskalender. Aan dit initiatief
doet ook de DG Huizen-Hilversum
mee. Lees meer >>
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