Nieuwsbrief Doopsgezind NU
16 januari 2019

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 donderdag 31 januari 2019. Kopij kunt u
uiterlijk 28 januari mailen naar dn@doopsgezind.nl.

contact

uitgelicht

agenda
Overzicht van reacties
We hebben doopsgezinden
gevraagd om een persoonlijke
reactie op de Nashvilleverklaring. Omdat het om
mensen gaat.
Er zijn inmiddels elf reacties te
lezen. Lees meer >>

nieuws
Week van Gebed
20 januari 10:00 uur
'Recht voor ogen is het thema
voor de Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen. De
jaarlijkse gebedsweek vindt in
2019 plaats van 20 tot en met 27
januari. Het thema haakt aan op
de oproep om recht te zoeken in
het bijbelboek Deuteronomium en
is gekozen door de kerken in
Indonesië. De Week van Gebed
wordt georganiseerd door de
Raad van Kerken en
MissieNederland. Lees meer >>

Een kleine daad kan alles
voor een ander veranderen
'Stichting Veelkleurige Kansen
Suriname', bestaat sinds
september 2010. In de
nieuwsbrief wordt een overzicht
gegeven van de bereikte doelen.
Een van de idealen was om liefde
te delen met- en veiligheid te
bieden aan getraumatiseerde
kinderen. Maar ook geloof, hoop
en nieuwe mogelijkheden bieden
aan kansarme mensen. Lees
meer >>
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16 januari 14:00 uur
Tentoonstelling Bijbelse
Taferelen in Balk
In januari 2019 vindt in de
doopsgezinde kerk in Balk
de tentoonstelling 'Bijbelse
Taferelen' plaats. Met
porseleinen poppen brengt
Joke Kant allerlei
bijbelverhalen tot leven.
Lees meer >>
16 januari 14:30 uur
Themamiddagen: 'Voor
Joseph en zijn broer'
In haar boek Voor Joseph en
zijn broer koppelt Christa
Anbeek net als in haar
eerdere werk indringende
persoonlijke ervaringen aan
filosofische beschouwingen.
Drie themamiddagen in
Hoorn. Lees meer >>
16 januari 20:00 uur
Een mystieke stem uit de
joodse wereld
In de bijbel komt het begrip
beth: 'huis', 'woning', 'het
wonen' heel vaak voor.
Sterker nog: de bijbel begint
zelfs met de beth, de
tweede letter! En daarmee
draagt de hele bijbel het
stempel van de beth, de
tweeheid. Avond in Gouda.
Lees meer >>
16 januari 20:00 uur
Radicalisering en
interreligieuze dialoog in
Hoorn
Tijdens deze
Foreestenhuisavond vertelt
Lody van de Kamp over zijn
ervaring met radicalisering

ervaring met radicalisering
en de interreligieuze dialoog.
Lees meer >>

Kinderconferentie 2019 |
rechten van het kind
9 maart 11:00 uur
Over de hele wereld leven
kinderen, in heel verschillende
omstandigheden. Toch hebben
die kinderen allemaal dezelfde
rechten. Tijdens de
kinderconferentie op 9 en 10
maart 2019, gaan de deelnemers
aan de slag met de 10 rechten
van het kind. Daarbij wordt
gekeken naar wat de kinderen
zelf belangrijk vinden en waar zij
zelf in hun omgeving een verschil
kunnen maken. Het thema wordt
verkend in workshops waarin
hoofd, hart én handen aan het
werk worden gezet. Lees meer
>>

17 januari 20:00 uur
Over mystieke literatuur
Dirk Boone gaat in
Aardenburg aan de hand
van citaten met u in gesprek
over mystieke literatuur.
Lees meer >>

Wat merkt de samenleving
van ontkerkelijking?
In de kerk leeft een enorme
sociale bewogenheid. Kerkleden
doen twee keer zoveel
vrijwilligerswerk als
buitenkerkelijken. Lees meer >>

Themamiddagen: 'Voor
Joseph en zijn broer'
16 januari 14:30 uur
In haar boek Voor Joseph en zijn
broer koppelt Christa Anbeek net
als in haar eerdere werk
indringende persoonlijke
ervaringen aan filosofische
beschouwingen. Drie
themamiddagen in Hoorn. Lees
meer >>
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