
Jaarverslag Gemeenteopbouwwerk 2016
Ook dit jaar lag het hoofdaccent van het GDS-gemeenteopbouwwerk  op de gebruikelijke 
activiteiten zoals de regio-brede verspreiding van de Veertigdagen kalender, de gezamenlijke 
viering van de Wereldbroederschapsdag, dit jaar in Roden, de GDS-broederschapsdag in het 
najaar in Groningen, de periodieke GDS-Nieuwsbrief, het bijhouden van de website en de 
gezamenlijke buitendag.

40 DAGENKALENDER. 
De kalender wordt door velen gewaardeerd en het blijft een element in het verbeelden van de 
onderlinge verbondenheid doordat individuele gemeenteleden bijdragen aan de kalender met 
teksten, en soms een toelichting. Op die manier wordt het een kalender voor en door 
gemeenteleden. Er worden jaarlijks zo’n 625 kalenders gedrukt en verspreid.

WERELDBROEDERSCHAPSDAG 2016
De doopsgezinde gemeente Roden verwelkomde de gemeenten uit de regio voor de viering van 
Wereldbroederschapsdag op 24 januari. Het werd een volle kerk. Ds. Fokke Fennema en ds. 
Jacob Kikkert gingen voor in de dienst die het thema droeg van de wereldwijde bijeenkomst van 
doopsgezinden in Harrisburg inde Verenigde Staten in 2015:  ‘Walking with God (Gaan met God). 
Kinderen en jongeren van het Regioweekend waren aanwezig. De 40-dagenkalenders werden na 
de viering aan de verschillende gemeenten meegegeven. 

GDS BROEDERSCHAPSDAG 2016
De Regionale broederschapsdag werd op 2 oktober 2016 gehouden in de Vermaning in 
Groningen. Ds. Geert Brüsewitz ging voor in de dienst. Het vervolgprogramma bestond uit drie 
workshops: De eerste workshop stond stil bij elementen die ons helpen bij het zien van toekomst 
voor doopsgezinde gemeenten in Friesland en Groningen. Dit proces is als een reis door 
onontdekt gebied.  Drie vragen stonden daarbij centraal: wat we mee zouden willen nemen in de 
reiskoffer naar de toekomst; wat willen we in het archief stoppen en wat doen we in de 
prullenmand. De tweede workshop nodigde jongeren èn ouderen uit om onder het motto ‘De kracht 
van generaties’ met elkaar in gesprek te gaan over wat geloven voor hen betekent, wat voor hen 
‘kerk’ is en hoe zij de toekomst van de doopsgezinden zien, om van daaruit een gezamenlijk 
voorstel te ontwikkelen voor een vorm van gemeente-zijn dat hierbij past en ons verder helpt. En in 
een derde creatieve workshop konden dromenvangers worden vervaardigd, als illustratie bij de 
vraag: waar dromen we van als het om onze gemeenten gaat? De afsluiting was met een 
feestelijke lunch. 

BERAADSMIDDAG
Op de Beraadsmiddag eind mei was ds. Wieteke van der Molen aanwezig om in te gaan op de rol 
die een plek als 'Dopersduin' heeft als broedplaats van geloven, en hoe dat bezig is een 
verbindende factor te worden voor doopsgezinde gemeenten in het Noord-Hollandse en wat dat 
kan betekenen voor de doopsgezindheid in N-Holland en voor onze broederschap.  Vervolgens 
werd met elkaar in gesprek gegaan, onder meer over wij als GDS-gemeenten in onze eigen 
situatie en context hiervan kunnen leren? Het onderling gesprek werd gevoerd in het zg. ‘World 
Café’ die de deelnemers verdeelde over drie tafels met een thema: Tafel I  — Wat is er op dit 
moment zó waardevol in je gemeente, dat je hoopt dat het er op de één of andere manier over vijf 
jaar nog zal zijn? Tafel II —  Stel dat jouw gemeente over vijf jaar met andere gemeenten zou gaan 
samenwerken? Waar zou dat het antwoord op zijn? Tafel III — Van welk lied hoop jij dat het over 
20 jaar nog in jouw gemeente wordt gezongen, en waarom? Ervaringen werden gedeeld.

BELEID, VISIE EN REGIONALE SAMENWERKING 
Door het jaar heen waren er een aantal incidentele ontmoetingen met gemeenten vanuit het 
gemeenteopbouwwerk, steeds vanuit de visie op het faciliteren van en het kunnen ervaren van 
verbondenheid tussen gemeenten onderling en het stimuleren van onderlinge samenwerking. In dit 
kader vond er in het najaar een ‘Ronde Tafel bijeenkomst’ plaats, waarvoor een twintigtal 
gemeenteleden vanuit de regio was uitgenodigd om met elkaar ‘out of the box’ na te denken welke 



ontwikkelingen we voor ons zien als het gaat om onze gemeenten in de toekomst.  Twee accenten 
werden benadrukt: de noodzaak voor gemeenten in de GDS-regio, ernst te maken met het werken 
aan gemeenschappelijkheid: Niet ieder voor zich, maar samen met elkaar verder. En in hoeverre 
een (nieuw te creëren) centrale plek  in de toekomst het centrum kan gaan zijn voor ons 
gemeenteleven in de regio, in eerste instantie naast de bestaande gemeenten. De bijeenkomst 
krijgt een vervolg in 2017. Er vond een bijeenkomst plaats van het convent van predikanten in de 
GDS regio. Er werd door de gemeenteopbouwwerker het rooster voor vervanging m.b.t. pastorale 
zorg opgesteld en aan de gemeenten gestuurd. De GDS website werd accuraat bijgehouden en 
vermeldde niet alleen de activiteiten van de GDS zèlf, maar ook die van gemeenten in zoverre dan 
dat deze de benodigde informatie aan de GDS stuurden. Wanneer gemeenten overstappen op het 
CRS systeem van de ADS bestaat de mogelijkheid om ook de GDS-informatiue op de eigen 
website automatisch geplaatst te krijgen. Dat verhoogt de actualiteit en herkenbaarheid. 

BESTUUR EN LEDENVERGADERING
Voorts waren er ook de periodiek bestuursvergaderingen waarbij ik meestal aanwezig was om de 
voortgang van het Opbouwwerk te bespreken en mee te denken over actiepunten en beleid. In de 
GDS ledenvergaderingen in het voorjaar en in het najaar berichtte ik over mijn werkzaamheden. 

Ds. Jacob Kikkert, 
Gemeente opbouwwerker vanwege de GDS, maart 2017


