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WERELDBROEDERSCHAPSDAG
Op 26 januari 2014, een zondagmorgen die ons verraste met sneeuw, vierden we samen met de 
gemeenten in de GDS regio de Wereldbroederschapsdag in de Vermaning te Sappemeer.  Het 
thema luidde: “Zaai overvloedig - deel wat je hebt”. n.a.v. Corinthe 9:6-15. De gemeenten uit Zuid-
Oost Azië die droegen het thema aan en vroegen daarmee aandacht voor een geest van 
samenzijn en zorg voor de ander als antwoord op Gods gulheid jegens schepping en mensen. Ds. 
Klaas v..d Werf ging voor, de zoon van ds. v.d. Werf droeg bij aan de dienst met gitaarspel en 
expressie. Er was twee keer vooroverleg met ter voorbereiding. Er waren ruim 80 aanwezigen 
waaronder jongeren van het regioweekend. Er stonden manden waarin levensmiddelen voor de 
voedselbank werden verzameld. Dit werd naar de voedselbank in Groningen gebracht.

STUDIEDAG WAARDEREND GEMEENTEOPBOUW.
Op 1 maart vond in Fredeshiem een studiedag plaats voor gemeenten in de Noordelijke regio over 
Waarderend Gemeenteopbouw. Er namen ruim 120 deelnemers uit Friese, Drentse en Groningse 
doopsgezinde gemeenten deel aan de bijeenkomst. In het bijzonder waren Kerkenraadsleden hier 
voor uitgenodigd. Onder leiding van Chris ’t Mannetje van de Katholieke Theologische Faculteit in 
Tilburg werd kennisgemaakt en geoefend met Waarderend Gemeenteopbouw als methodische 
wijze om met andere ogen te leren kijken naar de kerkelijke gemeente, Leren kijken met andere 
ogen. Het is een methode van organisatieontwikkeling waarbij mensen samen zoeken wat er in de 
organisatie goed werkt in plaats van te onderzoeken wat er verkeerd gaat. De studiedag werd 
voorbereide door een ad hoc werkgroep bestaande uit Andries Bakker (predikant dg Drachten-
Ureterp), Marion Bruggen (predikant van de doopsgezinde Broederschapshuizen), Jacob Kikkert 
(kerkelijk opbouwwerker GDS), Annelies Klinefelter (voorzitter Ring Zwolle) en Chris ’t Mannetje 
(faculteit Katholieke theologie (Katholieke Theologische Faculteit in Tilburg). Deze werkgroep is 
driemaal bijeen geweest. Op 15 november ben ik naar een studiedag geweest van het 
Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk (beroepsvereniging van Kerkelijk Opbouwwerkers) rondom 
deze methode. Deze methode is de komende jaren toepasbaar in het verder werken aan 
Regionalisering.

40 DAGENKALENDER.
De kalender kwam uit op 11 februari in een oplage van 624 exemplaren verdeeld over 12 
gemeenten. De gemeente zijn gevraagd om een collecte te houden ter bestrijding van de onkosten
Zo’n 45 mensen hebben gereageerd op de oproep om een of meerder gedichten in te sturen, de 
predikanten hebben de zondagse meditatie verzorgd aan de hand van bijbelteksten n.a.v. het 
oecumenisch leesrooster.
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AANTAL 40 DAGEN KALENDERS 2015
2011 2012 2013 2014

Uithuizen 35 35 30 30
Sappemeer 35 25 35 35
Groningen 165 165 170 175
Haren 90 93 94 94
Westerkwartier 32 32 30 30
Eenrum 25 25 25 25
NO Nederland 40 54 50 50
Zeerijp-Zijldijk 40 45 40 40
Middelstum 20 20 20 16
Roden 52 73 75 64
Hutgemeenschap Emmen 42 42 30 30
Assen 42 40 35 35

Totaal 618 649 634 624



OVERLEG MET DE VROUWENLEES- EN STUDIEGROEP
Er is in het voorjaar 2014 door de Opbouwwerker van gedachten gewisseld met Tine de Boer en 
Tea Rienksma als vertegenwoordigers Vrouwenlees- en studiegroep over de wijze waarop de 
Vrouwenlees- en studiegroep wat meer voor het voetlicht kan komen in de GDS regio wat betreft 
wat ze doet. Wanneer nodig en nuttig kan in de Nieuwsbrief worden gepubliceerd en op de 
Voorjaarsvergadering een kort bericht worden gegeven.

GDS BROEDERSCHAPSDAG
De Regionale broederschapsdag werd op 5 oktober 2014 gehouden in de Vermaning in 
Groningen. Het thema luidde: "God van het leven; wijs ons de weg naar vieren en verbinden” als 
uitnodiging om bewust te worden van wat ons als doopsgezinde gemeenten onderling verbind dat 
niet dwingend is, maar uitnodigend, meenemend, en inspirerend. Ds. G Brüsewitz ging voor, het 
Groninger Doopsgezind Koor verleende medewerking aan de dienst. Jongeren presenteerden hun 
reis en verwachtingen t.a.v. de Youth Summit in de zomer 2015 in het kader van MWC in 
Harrisburg PA  USA. GDS gemeenten presenteerden zichzelf met een collage, verslag of ander 
bijdrage. Na de dienst waren er verschillende activiteiten: waaronder een Bijbelquiz, een vorm van 
ganzenbord in de kerk, en met elkaar stilstaan bij ‘Protest-songs’. Afgesloten werd met een lunch 
in de kerk, verzorgd door de jongeren die daarmee geld bijeen zamelden voor de reis naar MWC.

WERELDBROEDERSCHAPSZONDAG 2015
De voorbereidingen voor de  Wereldbroederschapszondag 2015 vonden plaats in het najaar van  
2014. De locatie van de WFD in 2015 is de Vermaning  in Assen.  Het thema: “Wat is toch het 
koninkrijk van God?. Ds. Gabe Hoekema en ds. Jacob Kikkert hadden als voorgangers in de WFD 
het nodige vooroverleg, evenals - al in oktober - met het Groninger Doopsgezind Koor dat de 
viering ondersteund de dienst.

GDS NIEUWSBRIEF
Er is in 2014 vier maal een nieuwsbrief tot stand gekomen. De Nieuwsbrief functioneert als een 
regiobreed medium om van gemeenschappelijke (GDS) en elkaars activiteiten op de hoogte te 
blijven  Het blijft een aandachtspunt dat gemeenten op hun wetenswaardigheden (en agenda c.q. 
datum van bijeenkomsten) de Opbouwwerker mailen om belangrijke zaken daaruit op te kunnen 
nemen in de nieuwsbrief. De Nieuwsbrief komt 4 maal per jaar uit; tweemaal in het voorjaar, en 
tweemaal in het najaar, en zoveel als daarbuiten nodig is. Drie personen uit verschillende 
gemeenten hebben toegezegd mee te willen denken en werken aan de GDS Nieuwsbrief. Dit 
groepje is door omstandigheden nog niet bij elkaar geweest.

ZINGEN UIT HET NIEUWE LIEDBOEK
Met de komst van het Nieuwe Liedboek is er vanuit de gemeenten de behoefte aangegeven om 
met de nieuwe liederen te gaan oefenen. Daarvoor werd drie momenten uitgetrokken. Op 
zaterdagmorgen 29 maart vond een bijeenkomst plaats waarvoor omg. 20 mensen zich hadden 
opgegeven. De bijeenkomst in januari verviel vanwege gebrek aan belangstelling, en de 
bijeenkomst die gepland stond voor mei werd geannuleerd vanwege ziekte van de Opbouwwerker.

BELEID EN VISIE
Binnen  het bestuur heb ik vanuit een Gemeenteopbouw perspectief bijgedragen aan de 
formulering van ontwikkeling van (meer jaren) visie en beleid. Daartoe werd ook een Beraadslaag 
gehouden op 15 maart 2014. Hier ging het nodige overleg, denk en schrijfwerk me gepaard. Het 
resulteerde in een aantal heldere uitgangspunten en doelstellingen. 

REGIONALISERING
De ontwikkeling m.b.t. verdergaande  onderlinge samenwerking tussen gemeenten in de regio 
krijgt op bi-lateraal niveau gestalte. Leidend in de gedachte van meer gezamenlijkheid is het 
zoeken naar waar de kracht en vreugde van de gezamenlijkheid tot zijn recht komt, inspirerend is 
en de mensen dient. In de praktijk betekent dit een zoektocht naar: ‘Wat je samen kunt doen, doe 
je samen’. (cf. de notitie ‘Zomaar een dak boven wat hoofden, 2014). Dit is een gelaagd proces. 
Ieder deelproces belicht een ander deel van de werkelijkheid met zijn eigen logica en specifieke 
aandachtspunten, en de wijze waarop het zich uitrekt in de tijd. Samen-werking kan pas slagen als 
aan ieder deelproces (belangen, verschil in grootte, middelen, ʻzo zijn onze manierenʼ, 
wantrouwen) recht wordt gedaan. Die processen zijn niet te dwingen, wel te voeden. Als je goed 
voor het proces zorgt, zal het resultaat voor zichzelf zorgen”. 
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WEBSITE
Er is door de Opbouwwerker in 2014 regelmatig overleg gevoerd met LIGARE t.b.v het vernieuwen 
van de website. Dit heeft er toe geleid dat een nieuwe GDS-website in het voorjaar van 2014 is 
gerealiseerd.

BESTUUR
Tussen alle concrete activiteiten door waren er ook de maandelijkse bestuursvergaderingen 
waarbij ik meestal aanwezig was om de voortgang van het Opbouwwerk te bespreken en mee te 
denken over actiepunten en beleid, en de GDS vergaderingen in het voorjaar en in het najaar om 
een kort bericht over mijn werkzaamheden te brengen. Er is zo  nu en dan overleg geweest met 
een plaatselijke gemeente in de Regio wanneer daar vanuit de gemeente behoefte aan was, dit 
was o.a. het geval met de Hutgemeenschap in Emmen waar ik als opbouwwerker samen met een 
GDS bestuurslid de Gemeentevergadering heb kunnen bijwonen. 

ZIEKTEVERLOF
In mei 2014 heb ik mij ziek moeten melden vanwege een burn-out. Gelukkig duurde dit niet al te 
lang en ben ik in staat geweest mijn werkzaamheden in september weer op mij te nemen, juist op 
tijd voor de voorbereidingen van de GDS- broederschapsdag begin oktober. In de tussenliggende 
periode heb ik in overleg met de ARBO arts gewerkt aan mijn reïntegratie in het werk. Ondanks 
mijn ziekteverlof van vier maanden is er in 2014 veel werk gerealiseerd in de 0,2 fte die mij ter 
beschikking staat. Ongetwijfeld is er ook het nodige blijven liggen.

Jacob Kikkert, 
Gemeente opbouwwerker vanwege de GDS, 
maart 2015
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