
GDS JAARVERSLAG 2017 

Ondersteuning Zondagsschool  
Per 1 januari 2017 gingen de zondagsscholen van Haren en Groningen samen verder. De 
leiding op de zondagochtend was in handen van Anne-Geertje Hoekema. Ik zorgde dat er 
iedere keer een programma en een zondagsschoollied was. Daarnaast dacht mee in de 
voorbereiding voor de kerstviering, maakte de liturgieboekjes en ging voor in deze dienst. 
Voor de ouders organiseerde ik twee ouderavonden. Ook was ik bij de kerkenraad van de 
gemeente Haren te gast om samen van gedachten te wisselen over het kinderwerk en de 
plaats van kinderen in de gemeente.   

Kliederkerk 
Samen met Jacob Kikkert, Vicky v/d Linde en Hester Wouda organiseerde ik vier 
Kliederkerkbijeenkomsten. De thema’s waren: Palmpasen, Bileam, Storm en Kerst. Ter 
voorbereiding kwamen we steeds twee keer bij elkaar waarin we het thema vaststelden, 
workshops bedachten en afspraken wie we verder zouden benaderen om te helpen bij de 
uitvoering. Daarnaast maakte we voor iedere keer een opening en een viering. Een ander 
belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de pr. Ik heb in dat kader met veel 
(groot)ouders contact gehad, via de mail en what’s app. Daarnaast zijn de gezinnen per 
post benaderd, heb ik posters opgehangen in de stad en beeldmateriaal op facebook 
gedeeld.  

Club  
In de winter en het voorjaar organiseerde ik twee clubavonden voor tieners. De thema’s 
waren: Carnaval en De Lijdensweek. Ik maakte het programma en had contact met tieners, 
ouders en leiding. Ook was ik op de avonden zelf aanwezig om te koken en de activiteit te 
begeleiden.  

Regioweekend 
In 2017 was ik betrokken bij de organisatie van drie Regioweekenden. Deze vonden plaats 
in Haren (januari), Giethoorn (mei) en Schoorl (september). Het weekend dat voor 
november in Haren gepland stond, ging niet door, omdat er te weinig aanmeldingen waren. 
Een aantal tieners uit het GDS-gebied is toen naar het weekend in Naarden gegaan. 

De afgelopen jaren is Regioweekend steeds groter geworden. Tien jaar geleden begonnen 
we in het GDS-gebied met het organiseren van korte catecheseweekenden voor tieners. 
Later breidde het concept zich uit naar Noord-Holland en Midden-Nederland. Naast het 
organiseren van regionale weekenden, ging Regioweekend ook landelijk  steeds meer een 
centrale rol spelen. Van één landelijk weekend, gingen we naar twee, we kregen een plek 
in het besturenoverleg en waren nauw betrokken bij de tot standkoming van het jongeren 
pr-materiaal. Ook in 2017 is er vanuit die rol meegedacht over hoe we het jongerenwerk 
nog meer stevigheid kunnen geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van 
activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, het waarborgen van continuïteit en het 
trainen van de vrijwilligers, maar ook om de vraag hoe we kunnen zorgen dat alle jongeren 
de informatie krijgen die voor hun van belang is. Zo hebben in 2017 verschillende 
jongerenorganisaties hun adressenbestanden gekoppeld.  

Het afgelopen jaar was ik bij dit alles nauw betrokken. Daarnaast had ik veel contact met 
tieners, ouders en leiding en collega’s. Samen dachten we na over hoe we Regioweekend 
nog beter vorm konden geven en hoe we de samenwerking tussen de verschillende regio’s 



konden versterken. We maakten een voorzet voor de jongerenposter en de 
Regioweekendfolder, schreven voor de jongerennieuwsbrief en hielden de facebookpagina 
bij. Ook schreven we verschillende fondsen aan om de weekenden voor iedereen 
betaalbaar te houden en voor vervoer naar de landelijke weekenden te kunnen zorgen. 
Samen met mijn collega’s uit Noord-Holland en Midden Nederland zorgde ik voor de 
programma’s, de ondersteuning en training van de leiding en de praktische zaken, zoals 
het regelen van de accommodaties en het vervoer van tieners naar de weekenden. 

Schaatsmiddag 
In het najaar organiseerde ik de schaatsmiddag. Deze activiteit is voor jong en oud. Een 
kleine veertig schaatsers en supporters uit vijf verschillende gemeentes namen hieraan 
deel. Ik zorgde voor de pr, medailles, stempelkaarten, gespreksvragen en wat lekkers voor 
in de pauze. De supporters hielpen stempelen.  

Kinderconferentie 
In het najaar van 2018 wordt er vanuit Wereldwerk voor de tweede keer een 
vredesconferentie voor kinderen georganiseerd. Ik dacht mee over de invulling van het 
thema.  

Overige activiteiten 
Naast de organisatie van activiteiten die op kinderen, tieners en jongeren gericht zijn, was 
ik ook nauw betrokken bij de organisatie van de viering op worldfellowshipday, de 
beraadsdag, de ronde tafel, de buitendag en broederschapsdag. Ik dacht mee in de 
voorbereiding en was, met uitzondering van de broederschapsdag, ook bij de uitvoering 
betrokken.  

Bestuur 
Ik bezocht de bestuursvergaderingen, de heidag en de algemene ledenvergaderingen.   

En verder 
En verder nam ik deel aan het convent, de intervisiebijeenkomsten, schreef ik voor de 
nieuwsbrief, beantwoordde ik vragen van ouders, jongeren en gemeentes, hield ik de 
adresgegevens bij, stoeide ik met mijn computer en printer, declareerde ik mijn onkosten 
en schreef ik dit jaarverslag.  

Yvette Krol 
(Groningen, 6 maart 2018) 


