GDS

Groningse en Drentse doopsgezinde sociëteit

Het GDS bestuur wenst u vreugdevolle kerstdagen toe en een gezegend nieuwjaar.
Ook in het komende jaar zullen er diverse gelegenheden zijn om elkaar als doopsgezinden in
Groningen en Drenthe te ontmoeten. Mogen we elkaar in al deze ontmoetingen weten te
steunen en te inspireren. En dat hoop, liefde en vreugde ons ten deel zal vallen in ons
gezamenlijk op weg zijn s als doopsgezinden in deze regio.

Wereldbroederschapszondag op 21 januari 2018
Ieder jaar worden doperse en doopsgezinde gemeenten wereldwijd door
Mennonite World Conference uitgenodigd om op een zondag in de buurt van
21 januari, stil te staan bij onze doperse traditie en het wereldwijde verband
van doopsgezinde broeders en zusters dat zich daarmee verbonden voelt.
Op 21 januari 1525 vond de eerste doop plaats in Zürich.
De dienst begint om 10:15 uur! De doopsgezinde gemeente die samenkomt in
Stadskanaal is dit jaar onze gastgemeente voor deze feestelijke dienst. Er is koffiedrinken na die tijd.
Het thema van de Wereldbroederschapszondag is: "De Heilige Geest verandert ons”. Ds. Klaas van
der Werf gaat voor.
Wanneer: zondag 21 januari 2018
Waar: doopsgezinde kerk , Boerendiep 6, te Stadskanaal.
Aanvang: 10.15 uur
De liturgie bij de viering van de Wereld Broederschapszondag wordt bij toerbeurt samengesteld door
doopsgezinde broederschappen wereldwijd. Dit jaar wordt ons het thema voor de Wereldbroederschapszondag aangereikt door de doopsgezinde gemeenten in Kenia.
Met in gedachten dat het de geest van vernieuwing is geweest die aan de oorsprong heeft gestaan van
de doperse beweging in de XVIe eeuw, hebben de broederschappen in Afrika gekozen voor het thema
van; getransformeerd worden door de kracht van Gods Geest. In het Afrikaanse wereldbeeld is de
geestelijke wereld niet te scheiden van de fysieke, zichtbare wereld. Daarom is die geestelijke wereld
voor de Afrikaanse kerken een belangrijk onderwerp binnen het christelijke geloof. Maar het is ook
thema dat ons westerse doopsgezinde bevraagt op onze verhouding tot de spirituele dimensies van
onze werkelijkheid. Een werkelijkheid die nogal eens getekend wordt door (economisch) geweld,
uitsluiting, ziekte, enz.

U wordt verzocht levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank. Mensen die het ‘t hardst nodig
hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld.
Ter indicatie: gaat hier om mensen die moeten leven van ca. 2,74 Euro of minder per dag.

Jubileumjaar 40 Dagen kalender 2018
Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-Dagentijd in 2018
weer een kalender samengesteld met meditatieve en bezinnende teksten.
Het wordt een jubileumeditie. Het is voor het TIENDE JAAR dat deze
kalender in de GDS regio-breed wordt verspreid. We nodigen u
nadrukkelijk uit om dit jaar iets van poëzie of een andere inspirerende
tekst in te sturen. Het zouden gedichten of teksten kunnen zijn die
aansluiten bij het jaarthema van onze broederschap: ‘Zo goed als Nieuw’.
We hopen dat u wilt bijdragen aan deze jubileum editie. Teksten kunt u insturen vóór 26
januari 2018. Er is dan genoeg tijd om de kalender voor te redigeren, vorm te geven, en te zorgen
dat deze medio februari bij de drukker ligt alvorens de kalenders tijdig te kunnen distribueren.
U kunt uw bijdragen, liefst niet langer dan ca. 300 woorden, sturen naar jhkikkert@doopsgezind.nl,
of per post naar: J H Kikkert, Entinge 7, 9301 TT Roden. Vermeldt uw naam bij de inzending en zo
nodig de bronvermelding, en indien mogelijk ook in een regel of twee waarom de tekst die u
inzendt voor u eventueel van betekenis is.

Regioweekend en Club
Het was weer een fantastisch jaar met elkaar! Daarvan getuigen de foto’s. We hopen je
komend jaar weer te zien op een van de volgende activiteiten:
•
•

19 januari van 18.30 tot 21.00, Clubavond in Groningen (samen eten + programma)
10 en 11 maart Regioweekend in Groningen

Voor meer informatie en om je op te geven, neem je contact op met Yvette Krol, yvettekrol@hotmail.com

Kerstviering voor kinderen, tieners en ouderen
Dit jaar vieren we kerst voor alle leeftijden volgens het idee van ‘Kliederkerk’. Dat is een
vorm van kerk-zijn waarin kinderen en ouderen samen creatief het kerstverhaal
verkennen en vervolgens vieren. Een manier van kerk-zijn die verschillende
generaties met elkaar verbindt: jongeren leren iets van ouderen, en ouderen
van jongeren. Net zoals in een gezin. Of op een familieweekend, waar
kinderen, tieners en ouderen met elkaar optrekken. Verbondenheid en
het samen-doen is een kernwaarde. Een leuke tijd met de kinderen.
En nu staat 'KliederKerst' voor de deur. Een viering voor ouderen, tieners en
kinderen in de GDS regio en daarbuiten de doopsgezinde kerk in Groningen.
Rondom de kerstboom. Met bekende kerstliederen. En een kerstverhaal, compleet
met engelen en Jozef en Maria, en wie weet wie nog meer. Wees welkom!
Wanneer: zondag 24 december 2017
Waar: doopsgezinde kerk , Oude Boteringestraat 33 te Groningen.
Aanvang: 16.00 uur

Dopo-tieners en -jongeren reizen naar de MERK!
Levend ‘Dutch Blitzen’, samen reizen met leeftijdsgenoten en meedoen aan serieuze,
sportieve en feestelijke activiteiten? Kom dan naar de MERK van 10 t/m 13 mei 2018.
De MERK is een ontmoeting van Europese Doopsgezinden, waar voor alle leeftijden een
programma is. Ook voor jou! Deze keer wordt deze Europese Doopsgezinde Conferentie in
het Franse Montbéliard gehouden.
Tiener- én Jongerenreis
Vanuit de ADS word er twee jeugdreizen
georganiseerd: een jongerenreis en tienerreis!
We organiseren een bijeenkomst voorafgaand
aan de reis en hopen dat iedereen zelf acties
onderneemt binnen de eigen gemeente om geld
voor de grote pot te verzamelen. Vanuit de ADS
wordt aan fondswerving gedaan.
Geef je op!!
Wacht niet te lang met opgeven, want vol is vol!
Daarnaast willen we graag tijdig voorbereidingen kunnen treffen: bussen reserveren,
slaapplaatsen regelen, opgave voor de MERK
regelen, genoeg begeleiders optrommelen. We
ontvangen je aan-melding het liefste vóór 1
februari 2018.
Praktische info Jongerenreis:
Leeftijd: 16-30 jaar
Kosten: €120,- all-in (de busreis, eten, onderdak, awesome activiteiten)
Opgave of meer informatie: Stuur een mail naar joke.vanderheide@ads.nl
Praktische info Jongerenreis Tienerreis:
Leeftijd: 12-15 jaar
Kosten: €120,- all-in (begeleiding, de busreis, eten, onderdak, awesome activiteiten)
Opgave en informatie: Stuur een mail naar joke.vanderheide@ads.nl
Belangrijk: Als je met je ouders naar de MERK gaat kun je deelnemen aan het tienerprogramma van
de MERK. Deze tienerreis is voor de tieners die zelfstandig naar de MERK willen. Deze tieners doen
mee met het tienerprogramma van de MERK, maar hebben daar buitenom begeleiding en een
programma onder leiding van Joke van der Heide en haar leidingteam.

Uitnodiging voor de GDS Beraadsdag op 24 maart
Jaarlijks vindt er vanuit de GDS een Beraadsmiddag plaats. Met gemeenteleden, kerkenraadsleden, geïnteresseerden wordt een actueel thema uitgediept. Het afgelopen voorjaar
was dat met inbreng van Henk Stenvers zijn notitie ‘Lopen op het Water’ Een notitie die
bedoeld is om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van visie voor de toekomst.
Het thema voor de komende Beraadsmiddag moet nog verder worden uitgewerkt. Het zal in ieder
geval thematisch aansluiten bij de voorgaande bijeenkomsten. U ontvangt begin volgend jaar meer
informatie over. Wilt u het verslag van vorige keer nog eens teruglezen? Dat kan gedownload
worden van de GDS website: http://www.gds.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/
Verslag_Bmiddag_201703.pdf
Wanneer: 24 maart 2018
Waar: Doopsgezinde kerk te Haren
Aanvang: 13.30 uur
Opgave bij: Anne Geertje Riepma-Hoekema, e-mail: secretaris@gds.doopsgezind.nl, tel: 050 314 6630

Met Hemelvaart 2018 (10-13 mei) gaan we naar de MERK! Deze keer wordt de Europese
doopsgezinde conferentie in het Franse Montbéliard gehouden. De MERK is een ontmoeting
van Europese doopsgezinden, waar voor alle leeftijden een programma is.
De inschrijving (Franstalig) is inmiddels van start gegaan en binnenkort wordt ook de Engelstalige
inschrijfmogelijkheid ter beschikking gesteld. Je kunt je vanaf nu opgeven. Deze bijzondere
conferentie wil je niet missen! Ben je geïnteresseerd in de MERK maar ga je liever niet op eigen
initiatief? Vind je het gezelliger om met een groep te gaan, of wil je onderweg iets leren? Lees
hieronder de mogelijkheden om aan een georganiseerde reis deel te nemen. Voor meer informatie:
www.doopsgezind.nl.

School-kits voor Syrische vluchtelingen
Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind Wereldwerk samen met het Mennonite Central
Committee (MCC) hard gewerkt om hulpgoederen voor Syrische vluchtelingen in het
Midden-Oosten te krijgen. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met Zwitserse, Franse
en Duitse doopsgezinde zuster-organisaties. Inmiddels hebben tal van gemeenten zich
aangesloten bij deze actie en worden er op veel plekken tasjes gemaakt voor zogenaamde
‘School-kits'.
Nederlandse doopsgezinde gemeenten zijn uitgenodigd zo’n 2000 schooltasjes te maken. Omdat het
praktischer en efficiënter is, worden de tasjes tijdens de MERK (Mennonitische Europäische Regional
Konferenz) gevuld met o.a. schoolspullen zoals schriften, potloden, een lineaal etc. De MERK is een

inspirerende en feestelijke bijeenkomst voor doopsgezinden uit heel Europa en wordt van 10 – 13 mei
2018 gehouden in Montbéliard (Frankrijk). De tasjes, en ook ‘comforters en sokken, die al van tevoren
op al die verschillende plaatsen zijn gemaakt worden tijdens de MERK ingezameld en vervolgens
gevuld en verpakt tijdens een aantal workshops. Tasjes die hier gemaakt worden kunnen worden

afgegeven bij een aantal verzamelpunten in het land, o.a. de doopsgezinde kerk in Groningen. Voor het
vervoer naar Frankrijk wordt zorggedragen.
Het lijkt een klein gebaar, een School-kit, in relatie tot de ontzettend moeilijke situaties in Syrië en Irak.
De school-kits gaan naar de vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. Juist als je alles achter hebt
moeten laten wat je tot dan toe vertrouwd was, helpt het als er weer iets vertrouwd en herkenbaar is,
zoals het schoolgebeuren. Zelfs in provisorische onderkomens in de vluchtelingenkampen. De Schoolkits dragen hier aan bij.
Het zou fijn zijn als gemeenten in het GDS gebied hun 'steentje' aan deze actie bijdragen in de vorm
van genaaide tassen (de schoolkits). Op zondagen 7 en 28 januari en 11 maart kan van 12-14 uur, na
de dienst, tasjes worden genaaid, of eventueel sokken worden gebreid in de doopsgezinde kerk te
Groningen. Ook op zaterdag 24 februari is van 14-17 uur daartoe gelegenheid.
Wat is nodig? Het volgende nodig: naaiers en naai machines, lappen, garen en koord voor sluitingen
van de tasjes. Voor het breien van sokken, in ieder geval breiers, breinaalden en wol in zwart, donker
blauw of donker bruin. Eventueel kan een naaimachine worden opgehaald als vervoer een probleem is.
NB. Voor de vulling van de tassen is per tas ongeveer € 5,00 nodig. Het zou mooi zijn als we hiervoor gezamenlijk ook een bedrag kunnen opbrengen. Iedereen en iedere gemeente kan natuurlijk geld voor dit doel
meegeven of storten bij Doopsgezind WereldWerk rek.nr. NL27TRIO0786880333 o.v.v. 'Tassen MERK'.
Voor meer informatie: Annet Laver, froggyned@gmail.com, tel. 06 4676 0456.
Een flyer kan ook gedownload worden op de website: http://www.gds.doopsgezind.nl/bestanden/Flyer.pdf

