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Ondersteuning	zondagsschool	Haren	
Ook	 dit	 jaar	 was	 ik	 weer	 nauw	 betrokken	 bij	 de	 zondagsschool	 in	 Haren.	 Het	 programma	 komt	 in	
samenwerking	met	 de	 ouders	 tot	 stand,	 die	 tevens	 voor	 de	 uitvoering	 zorgen.	 Samen	hebben	we	ook	 de	
kerstviering	 gemaakt	 en	 hebben	 we	 aan	 de	 start	 van	 het	 nieuwe	 seizoen	 een	 nachtje	 gekampeerd	 op	
Camping	Blaauw	in	St.	Nicolaasga.		

Koffertje	
Naar	aanleiding	van	de	hutgemeenschap	in	Emmen	werd	voor	gemeentes	een	noodkoffertje	ontwikkeld.	In	
dit	 koffertje	 zit	materiaal	 dat	 gebruikt	 kan	worden,	 wanneer	 onverwacht	 kinderen	 in	 de	 kerk	 zijn.	 Op	 de	
broederschapsdagviering	werd	aan	iedere	gemeente	een	koffertje	en	Samenleesbijbel	uitgereikt.	

Kinderconferen.e	
In	 landelijk	 verband	 is	 in	 het	 najaar	 van	 2015	 gestart	 met	 de	 voorbereiding	 van	 een	 vredesconferenHe	
speciaal	 voor	 kinderen	 van	 8	 tot	 11	 jaar	 en	 voor	 Heners	 van	 12	 tot	 15	 jaar.	 Deze	 zal	 eind	 oktober	 2016	
plaatsvinden	op	Dopersduin	in	Schoorl.		

Club	10-18	
In	2015	werden	drie	clubavonden	voor	Heners	georganiseerd.	Deze	vonden	plaats	 in	Groningen.	Club	richt	
zich	in	eerste	instanHe	op	Heners	van	10-14	jaar,	maar	oudere	Heners	zijn	ook	welkom.	Op	de	avonden	eten	
we	samen	en	wisselen	serieuze	en	minder	serieuze	programmaonderdelen	elkaar	tussen	de	gangen	door	af.	
In	2015	hadden	we	onder	andere	een	avond	over	liefde	en	deden	we	in	de	stad	een	speurtocht	in	het	thema	
‘LEEF!’,	waarbij	we	samen	aan	de	gracht	picknickten.	Deelnemers	aan	deze	acHviteit	kwamen	uit	Groningen,	
Haren	en	Assen.		

Regioweekend	
Voor	 Heners	 werden	 er	 vanuit	 het	 GDS-gebied	 vier	 Regioweekenden	 georganiseerd:	 In	 Assen,	 Groningen,	
LuXelgeest	 en	 Schoorl.	 De	 laatste	 twee	 weekenden	 werden	 in	 samenwerking	 met	 de	 NHDS	 en	 de	 Ring	
Midden-Nederland	georganiseerd.	Het	thema	van	2014/2015	was	‘Always	STAND	UP	for	what	you	believe	in’,	
het	thema	van	2015/2016	‘LEEF!’.	De	lee_ijdsgroep	werd	van	12-18	bijgesteld	naar	10-18	en	de	naam	werd	
van	 ‘Regioweekenden’	 veranderd	 in	 ‘Regioweekend’.	 Op	 verzoek	 van	 de	 Heners	 is,	 naast	 het	 afsluitende	
weekend,	dat	alHjd	al	een	gezamenlijke	acHviteit	was,	 	 in	2015	ook	in	het	najaar	een	gezamenlijk	weekend	
aangeboden.		

In	2015	is	de	samenwerking	met	de	NHDS	en	de	Ring	Midden-Nederland	en	de	verbinding	met	het	landelijk	
jeugdwerk	 versterkt.	 In	 het	 voorjaar	 van	 2015	 was	 Regioweekend	 voor	 het	 eerst	 aanwezig	 bij	 het	
besturenoverleg.	Vanuit	Regioweekend	 is	 aangestuurd	op	meer	 samenwerking	en	gezamenlijk	naar	buiten	
treden.	 Dit	 hee_	 geresulteerd	 in	 een	 gezamenlijk	 jaarthema,	 een	 poster	 waarop	 verschillende	
jongerenorganisaHes	 zich	 presenteerden	 en	 een	 PR-acHe	 waarbij	 Heners	 en	 jongeren	 o.a.	 een	 vel	 met	
agendasHckers	 toegestuurd	 kregen.	 Zowel	 de	 poster,	 het	 sHckervel,	 de	 uitnodiging	 voor	 het	 Startweekend	
16+	en	de	Regioweekendfolder	werden	in	dezelfde	sHjl	opgemaakt.			

Ontmoe.ng	met	de	islam	
In	samenwerking	met	de	remonstranten	in	Groningen,	hebben	we	twee	ontmoeHngen	georganiseerd	tussen	
doopsgezinde,	remonstrantse	en	islamiHsche	Heners.	In	het	voorjaar	hebben	we	in	de	doopsgezinde	kerk	in	
Groningen	samen	gegeten.	Moslima,	Esther	Rill	hee_	verteld	over	de	 islam	en	we	hebben	met	elkaar	een	
spel	gespeeld	in	de	kerk.	In	het	najaar	zijn	we	met	elkaar	naar	Turkse	moskee	in	Groningen	geweest,	waar	we	
heel	gastvrij	werden	ontvangen.	De	Heners	kregen	een	rondleiding	en	mochten	bij	het	gebed	aanwezig	zijn.	
Er	was	alle	ruimte	om	vragen	te	stellen	en	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan.	Ook	hier	hebben	we	weer	heerlijk	
met	elkaar	gegeten.			

Jongerenreis	naar	Münster	
In	 het	 voorjaar	 van	 2015	 ontstond,	 in	 contact	 met	 jongeren,	 het	 idee	 een	 jongerenreis	 naar	Münster	 te	
organiseren.	In	de	loop	van	2015	is	met	de	voorbereidingen	voor	deze	reis	gestart.		



Vieringen:	World	Fellowshipday,	GDS-buitendag	en	broederschapsdag	
Naast	acHviteiten	die	speciaal	voor	jongeren	georganiseerd	worden,	waren	er	dit	jaar	ook	weer	verschillende	
acHviteiten	voor	jong	en	oud.	Zo	waren	er	de	World	Fellowshipday	in	Assen,	de	GDS-buitendag	in	Gieten	en	
de	Broederschapsdag	in	Groningen.	

Schaatsmiddag	
Een	andere	acHviteit	voor	jong	en	oud	is	de	schaatsmiddag.	Op	1	november	verzamelden	bijna	50	mensen	
zich	 op	 de	 ijsbaan.	 Naast	 schaatsers	 waren	 er	 ook	 supporters	 en	 mensen	 die	 de	 kilometerkaarten	
stempelden.	Zij	gaven	de	schaatsers	ook	opdrachten	mee,	die	zij	samen	met	anderen	moesten	uitvoeren.	Dit	
zorgde	 voor	 veel	 gezelligheid.	 Deelnemers	 kwamen	 dit	 jaar	 uit	 Assen,	 Groningen,	 Haren	 en	 Noordoost	
Nederland.	 Daarnaast	 waren	 er	 ook	 een	 aantal	 deelnemers	 uit	 Friesland.	 Er	 deden	 ongeveer	 evenveel	
volwassenen	als	kinderen	en	Heners	mee.	Aan	het	eind	was	er	voor	iedereen	een	medaille.	

Bestuurs-	en	GDS-vergaderingen	
Naast	de	organisaHe	van	bovenstaande	acHviteiten	woonde	ik	de	bestuurs-	en	GDS-vergaderingen	bij.		

YveXe	Krol,	jeugdwerker	GDS	
(Groningen,	13	april	2015)	


