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De Doopsgezinde Gemeente Den Haag stelt zich voor
WE ZIJN EEN OPEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Als Doopsgezinde Gemeente Den Haag willen we een geloofsgemeenschap zijn waar
iedereen zich welkom en veilig kan voelen. Of je nu oud bent of jong, arm of rijk, man of
vrouw, van welke geaardheid of achtergrond dan ook, we willen graag met je delen,
vieren, getuigen en leren. Onze gemeente biedt je de ruimte om je geloof op eigen wijze te
ontwikkelen en te beleven. We beschouwen de gemeente als een plek waar we samen
leren van elkaar als we ons buigen over bijbelse verhalen en luisteren naar elkaars
ervaringen.
MONDIGE MENSEN
De keuze voor doop en lidmaatschap maak je op volwassen leeftijd en daarbij geef je zelf
woorden aan wat het voor jou betekent gelovig in de wereld te staan.
Eenmaal gedoopt hoor je als zuster of broeder tot de doopsgezinde geloofsgemeenschap,
die zich wereldwijd uitstrekt. Maar ook als niet-gedoopte of elders gedoopte ben je van
harte welkom bij onze vieringen en bijeenkomsten.
Iedere zondag is er kerkdienst om 10.30u. Een keer per maand is er een speciale
"kinderkerk" tijdens de kerkdienst, maar ook op de andere zondagen zijn kinderen welkom
en wordt er tijdens de kerkdienst iets voor hen georganiseerd. Verder is er een bloeiend
gemeenteleven en een breed scala aan activiteiten, waaraan ook niet-leden kunnen
deelnemen.
VRIJHEID IN GELOVEN
Wij lezen de Bijbel met alle, ook wetenschappelijke kennis, met onze eigen ogen en naar
eigen geweten. We hebben veel gespreksgroepen waarbij we steeds weer zoeken naar de
mogelijke betekenis van de bijbelse verhalen voor ons eigen leven.
Wij kennen geen kerkelijk gezag en geen vaststaande belijdenis (en we noemen onszelf
daarom ondogmatisch). Wij zijn aan elkaar gelijk in verstaan en uitleg van de Bijbel.
Wij streven ernaar verdraagzaamheid te beoefenen als mensen die samen leven in het
licht van de Eeuwige.
Waarvoor zou je de straat op gaan?
Jongeren antwoorden:

WOORDEN EN DADEN HOREN BIJ ELKAAR
Wij vinden het belangrijk om in ons handelen te laten zien waarin we geloven.
De Bergrede (Matteüs 5- 7) is voor ons een belangrijke tekst en we voelen ons geroepen

te werken aan vrede en verzoening. Op verschillende manieren brengen de
doopsgezinden van Den Haag hun geloof in praktijk, zowel in de eigen stad als in de
projecten van b.v. Doopsgezind WereldWerk.

QUILTS VOOR VLUCHTELINGEN

OPEN NAAR ANDEREN
Wij zijn al doopsgezinden actief in diverse oecumenische verbanden: wereldwijd, nationaal
en in onze stad. We werken van harte samen met alle mensen van goede wil vanuit ons
verlangen onze bijdrage te leveren aan een wereld waarin meer gerechtigheid en vrede
heerst.

WALK OF PEACE 20 SEPTEMBER 2015

DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE NU
De Doopsgezinde Gemeente Den Haag telt ongeveer tweehonderd leden en
belangstellenden. De gemeente kent een bloeiend gemeenteleven met naast de
wekelijkse kerkdiensten een breed scala aan andere activiteiten. Diensten en activiteiten
staan open voor mensen van binnen en buiten de gemeente. Iedereen is van harte
welkom!
TOEKOMST
In onze jachtige maatschappij neemt, ondanks de ontkerkelijking, de behoefte aan
zingeving en spiritualiteit toe. Als open, ondogmatische geloofsgemeenschap denken we
dat de doopsgezinde gemeente daarin een rol kan vervullen. Veel mensen die een keer bij
ons binnenstappen vinden in onze gemeente een thuis, een uitvalsbasis die diepte en
kleur aan het leven geeft. Die functie willen we behouden en versterken.

Ds. Jannie Nijwening

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze site www.dgdenhaag.nl
en onze Facebook pagina.

