en Drentse doopsgezinde sociëteit
GDS
Terugblik op Groningse
de Wereldbroederschapszondag

GDS Buitendag op 25 juni in Norg !!
Hierbij nodigt de GDS alle gemeenten van harte uit voor de viering van onze
gezamenlijke buitendag op 25 jun, dit jaar in het mooie brinkdorp Norg. We zijn dan
te gast in de prachtige accommodatie van de café-zalencentrum ‘Zwaneveld’. We
beginnen om 10.15 uur met een kopje koffie. Uiterlijk 14.00 uur kan ieder weer
huiswaarts keren. Een mooie gelegenheid om elkaar regio-breed te ontmoeten.
Norg is één der mooiste en oudste dorpen van Drenthe. Door de jaarlijkse paardenmarkten van
Norg ontstonden rond de Norger brink een aantal koffiehuizen en cafés. Café Zwaneveld is daar
één van en al sinds 1894 in het bezit van dezelfde familie. Generaties gastvrijheid dus. Norg ligt
op zo’n 30 autominuten van de stad Groningen en op zo’n 20 minuten rijden van de stad Assen.
Waar
Café Zwaneveld, gelegen aan Oosteind 33 te Norg, heeft een ruime parkeergelegenheid aan
de achterzijde, toegankelijk via de Brinkhofweide (een zijstraatje van Oosteinde, net voor het café).
De accommodatie is toegankelijk via de achterzijde. Er is ruim gelegenheid om bij mooi weer buiten
te verpozen, of eventueel een bezoek te brengen aan de ernaast gelegen Vlindertuin.
Kom niet met lege handen !
We hebben twee vragen. We vragen aan iedereen om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie;
koekjes, cakes, taarten. We vertrouwen er op dat er veel mensen zijn die wel iets willen en kunnen
bakken. Dat is enerzijds leuk en verrassend, anderzijds scheelt het ook een beetje in de kosten.
En we vragen aan de Kerkenraad van iedere gemeente om op maximaal één A4-tje een een
wens of opdracht te formuleren voor het komende jaar voor onze gemeenten in het GDS gebied. Het gaat om iets concreets en haalbaars, en waarvan je zegt: “als daar meer van zou
zijn, zou het ons allemaal als GDS gemeenten ten goede komen". Maar misschien heeft u ook
ideeën. Maak ze kenbaar.
Het voorlopig programma voor deze dag is als volgt:
10:15 uur welkom met een kopje koffie / thee én wat erbij
10.30 uur inhoudelijk programma met daarin de gezamenlijke viering,
11.30 uur is er een korte pauze met koffie/thee
12.30 uur een uitgebreid lunchbuffet
13.30 uur gezamenlijke afsluiting
Kinderen zijn van harte welkom…!
De kosten voor deze dag zijn € 8.00 p.p. Ter plaatse te voldoen. Gaat u mee? Graag
opgeven vóór 10 juni a.s. bij de secretaris van de kerkenraad. Voor meer informatie kunt
u altijd even contact opnemen met ds. Jacob Kikkert, via e-mail: jhkikkert@doopsgezind.nl of
tel. 06 5151 6030.

De lokatie voor de buitendag op 25 mei

Vermaningspad 2017
Het Vermaningspad 2017 wordt op Hemelvaartsdag (25 mei) georganiseerd door de
GDS, in samenwerking met de doopsgezinde gemeenten Eenrum, Middelstum,
Uithuizen en Zeerijp-Zijldijk. Fiets- en autoroutes van verschillende lengte voeren
lang de vier genoemde Vermaningen.
De uitgezette routes voor fiets of auto voeren u langs de vier genoemde Vermaningen en door
een landschap dat bekend staat om zijn wijdse vergezichten, molens, historische plekken,
middeleeuwse kerken en borgen, kolossale boerderijen en weidevogels. Helaas is het
laatstelijk ook bekend geworden als aarbevingsgebied. De inmiddels volop in restauratie zijnde
Vermaning in Middelstum draagt daar de sporen van. U komt ook langs oude
vermaanplaatsen waar zich ooit gemeenten bevonden van Oude Vlamingen en Friezen.
Onderweg is er in een aantal Vermaningen gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Gelieve zelf ev. een lunchpakket meenemen.
Op de startplek ontvangt u voor 4 euro een programmaboekje met daarin routebeschrijvingen
en informatie over bezienswaardigheden onderweg. Er zijn fietsroutes uitgezet van
verschillende lengte: 32 km, 36 km en 48 km en routes voor auto/touringcar van ruim 90 km
In de Vermaning te Uithuizen is een kleine tentoonstelling van historische doopsgezinde
boeken waaronder een Biestkensbijbel, het zeldzame Christelijck Huys-boek 1643 afkomstig
uit Uithuizen, Spieghel der Martelaren uit 1632 afkomstig uit Rasquert en oude liedboekjes
Tevens zijn er enkele quilten te bewonderen. Eenrum is het gezellig druk, op 25 mei is er de
jaarlijkse Hemelvaartsmarkt waar zo’n 20.000 bezoekers worden verwacht. De dag wordt om
16.00 uur afgesloten met een Vesper in de Vermaning te Zijldijk. Deze dienst wordt geleid door
ds. Fokke Fennema.
Een tweetal fietsroutes worden aangegeven die u geheel of gedeeltelijk kunt fietsen: Zijldijk, —
— Middelstum, Uithuizen, Zijldijk, (ca. 36 km.)
— Middelstum, Eenrum, Uithuizen, Middelstum ( van 32 km tot ca. 54 km.)
Zie voor meer informatie de GDS website: http://www.gds.doopsgezind.nl

GDS Ronde Tafel
Het zal u niet ontgaan zijn dat we vanuit de GDS samen met de gemeentes op zoek
zijn hoe we met elkaar als doopsgezinde gemeenten in het Groningse en Drentse de
toekomst tegemoet kunnen gaan. We zijn daar al enige tijd en op verschillende
momenten over in gesprek, o.a. op de Beraadsdag en de GDS Broederschapsdag.
We ervaren dat als een waardevol proces dat we samen met liefde en aandacht gaan. Je zou
het proces in figuurlijke zin kunnen zien als een treinreis. De trein stopt bij alle stations, er is
alle tijd om in-en uit te stappen en er is veel ruimte om bagage mee te nemen, eens even in de
restauratiewagon te verpozen, met deze en gene een praatje te maken of zelfs eventjes als
stoker te fungeren.
Tegelijkertijd is de GDS ook een tweede weg aan het gaan Een beetje buiten de gebaande
paden. Dit is meer een een avontuurlijke reis voor wandelaars, fietsers, lifters en
interrailers. Het is de weg van de verspieders, zoals in het oudtestamentische verhaal waarin
Mozes een paar van zijn mannen vooruit stuurt om alvast op zoek te gaan naar dat beloofde
land en het te verkennen. Wat is er in het onbekende te ontdekken? Waar is vruchtbaar
land? Het is de weg van de pioniers, dromers, spoorzoekers en creatieve denkers die niet
bang zijn om buiten de heilige huisjes te denken. Een eerste bijeenkomst van deze Ronde
Tafel is in het najaar geweest waarvoor een twintigtal mensen was uitgenodigd. Een tweede is
op komst. U hoort er vast nog meer van.
GDS bestuur

Kliederkerk
Bericht van de doopsgezinde gemeente Groningen — Kliederkerk is een middag
voor gezinnen en familie, en iedereen die wil komen. Kinderen zijn van harte
uitgenodigd, maar neem ook je ouders, opa’s en oma’s en vriendjes mee.
Kliederkerk is voor alle leeftijden. En voor iedereen in onze GDS gemeenten.
Op Avontuur!
Deze keer gaan we 'Op Avontuur’, met spelletjes en knutselen, vieren en een
verhaal. Er is vast veel te zien! Het wordt een fantastische middag! En er zijn
pannenkoeken aan het eind!
Wil je het een keer meemaken? Wees Welkom!
Programma:
15.45 Inloop
16.00 Een bijzonder welkom
16.15 Gezellig, creatief en zinvol bezig zijn voor jong en oud
17.00 Viering
17.30 Afsluiting met pannenkoeken
Kinderen die naar de Kliederkerk komen worden begeleid
door de eigen ouders of verzorgers. Je hoeft je niet op te
geven.

