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UITNODIGING voor de GDS-BERAADSDAG op 24 MAART 
Gemeenteleden, kerkenraadsleden, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor 
de GDS Beraadsmiddag o.l.v. ds. Gerke van Hiele op zaterdagmiddag 24 maart a.s. in 
de doopsgezinde kerk te Haren. Het is een vervolg op de eerdere Beraadsmiddag in 
maart 2017. 

Gerke van Hiele is docent/cursusleider van de doperse cursus theologie voor gemeenteleden, die al vele 
jaren succesvol gegeven wordt op Mennorode, Elspeet. Hij was ook onder meer eindredacteur van beide 
boekjes  ‘Aangeraakt door de Eeuwige’ en van ‘In de traditie van Iona’. 

Het thema van de GDS- Beraadsmiddag luidt: 'Vrijheid en verbondenheid in Stad en Ommeland’. 
Van oudsher hechten doopsgezinden sterk aan de autonomie van hun gemeenten.  In het veranderende 
landschap van onze gemeenten realiseren wij ons dat we steeds kwetsbaarder worden in onze autonomie. 
Gerke van Hiele zal ingaan op het thema van verbondenheid en autonomie. Wat is er nodig om ons uit onze 
kwetsbaarheid zelfgenoegzaamheid weg te 
lokken? Of om het in het spanningsveld tussen 
vrijheid en verbondenheid uit te houden en dat 
vruchtbaar te maken? Er is immers een verband 
met hoe je met  je gelovige zelf omgaat, met 
onszelf als doopsgezinde gemeente(n) en met 
onszelf als regio. Gerke van Hiele is er van 
overtuigd dat veel te ontdekken valt dat richting 
kan geven aan het gelovig leven van mensen, 
ook in deze tijd.

In het tweede deel van de middag gaan we met 
elkaar in gesprek, onder meer over wat wij als 
GDS-gemeenten in onze eigen situatie en 
context hieruit kunnen meenemen. Het belooft 
dan ook een interactieve middag te worden 
waarin we  op zoek gaan naar het verbindende 
en opbouwende dat ons kan helpen de 
toekomst als doopsgezinde gemeenten in onze 
regio tegemoet te zien.  En natuurlijk is er op de 
GDS-Beraadsdag alvast de ontmoeting over 
grenzen van de eigen gemeente heen. Ook 
waardevol! En gezellig! We besluiten de dag 
omstreeks 16.30 uur. 

GDS Groningse en Drentse doopsgezinde sociëteit



De GDS-Beraadsmiddag is bedoeld voor zowel Kerkenraadsleden als voor gemeenteleden. Iedereen 
is dus welkom!!  Het verslag van de vorige GDS-Beraadsmiddag kan hier gedownload worden: goo.gl/
ZBKB2E

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 

Kliederkerk op PALMZONDAG 25 maart

In de doopsgezinde kerk in Groningen is op zondagmiddag  25 maart opnieuw 
Kliederkerk. Volwassenen, kinderen en tieners zijn hier voor uitgenodigd!  We 
vieren ‘kliederpalmpasen'. Neem vooral je ouders, opa’s en oma’s en 
vriendjes mee. Kliederkerk is voor alle leeftijden en voor iedereen in de GDS-
regio, van groot tot klein. We vieren Palmpasen een beetje anders dan anders, 
maar het wordt in ieder geval  een fantastische middag! Van 15.45 -18.00 uur

Programma:

15.45 Inloop
16.00 Een bijzonder welkom 
16.15 Gezellig en creatief bezig zijn voor jong en oud met   
          o.a. palmpasenstokken maken
17.00 Viering
17.30 Afsluiting met een versnapering

Kinderen die naar de Kliederkerk komen worden begeleid door 
de eigen ouders of verzorgers. Je hoeft je niet op te geven.

MERK-meeting en Jongerenprogramma | Jongeren 
Doopsgezind.nl

De jongerenreis naar de Europese doopsgezinde conferentie, 
de MERK, komt steeds meer in zicht en de voorbereidingen 
zijn in volle gang. Op zondag 22 april komen alle deelnemers 
van de jongerenreis en de tienerreis samen in de Singelkerk 
te Amsterdam. Tijdens deze ontmoeting leren we elkaar beter 
kennen en wordt er meer verteld over het programma en de 

reis. De bijeenkomst zal bestaan uit een gezamenlijke kennismaking, waarna de tienerreis 
en de jongerenreis splitsen voor een eigen voorbereiding. www.jongeren.doopsgezind.nl

http://www.gds.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/Verslag_Beraadsdag_2017_03_04.pdf


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 voor- 
bereidingen kunnen treffen: bussen reserveren, slaapplaatsen regelen, opgave voor de 
MERK regelen, genoeg begeleiders optrommelen. Het is nog steeds mogelijk om je op te 
geven voor de jongerenreis. Alle opgaves moeten uiterlijk 28 april binnen zijn bij Joke. 
Stuur haar een mail voor meer informatie of opgave: joke.vanderheide@ads.nl

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 

Het jongerenprogramma voor 16-30 zal tijdens de MERK voornamelijk ’s avonds 
plaatsvinden. Na het reguliere programma zullen we met alle 
jongeren uit de verschillende landen 
samenkomen en nog een specifiek 
jongerenprogramma hebben. Dit 
programma bestaat voornamelijk uit 
leuke en serieuzere, gemengde 
programmaonderdelen. Hierbij staat 
vooral het ‘elkaar ontmoeten’ 
centraal. Er komen sprekers, 
bandjes en andere leuke activiteiten. 
Elke avond wordt georganiseerd 
door jongeren van twee verschillende 
landen, dus er zullen veel 
verschillende dingen aan bod komen. 

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. 



Over Kliederkerk.
Wat is Kliederkerk? 
Vier keer per jaar wordt in de doopsge-
zinde kerk in Groningen een zogenaamde 
‘Kliederkerk' georganiseerd op zondag-
middag. Nu is Kliederkerk niet zomaar 
een leuke naam. Al zou je daar nog over 
kunnen twisten. Wat het wèl is: een vorm 
van kerk-zijn waarin jong en oud samen 
op een creatieve manier iets aan elkaar 
beleven rondom Bijbelverhalen. 

In de eerste plaats is ontmoeting belangrijk, en dan 
samen knutselen, spelen en tenslotte ook samen 
vieren. Iedere Kliederkerk-viering verloopt dan ook 
volgens een vast patroon. We beginnen met  het 
‘ontdekken' van het thema, zeg maar de 
introductie, vervolgens wordt dat thema op creatieve 
wijze uitgediept. Voor de één is dat door iets te 
knutselen met de anderen, voor een ander is dat in 
een spel, en voor weer een ander is dat in gesprek 
met elkaar. Omdat mensen verschillend zijn, zijn er 
dus ook verschillende manieren om iets met het 
thema te gaan doen. Het is dan ook voor iedereen 
van 0 tot 80, of je nu kerkelijk bent of niet. Groot en 
klein helpen elkaar bij het knutselen, en er is alle 
ruimte om met een spel bezig te zijn of anderen te 
ontmoeten rondom een gesprek. Vervolgens is er een 
korte afsluitende viering rondom het thema, eventueel 
met inbreng van wat er is ontdekt en gedaan. Tot slot 
is er voor iedereen nog een versnapering

In Kliederkerk staan een aantal kernwaarden 
centraal, variërend van gastvrijheid tot het verbinden 
van verschillende generaties met elkaar. Zodat 
jongeren iets  leren van ouderen, en ouderen van 
jongeren. Net zoals in een gezin. Of op een 
familieweekend waar  kinderen tieners en ouderen 
met elkaar optrekken. Zó is dat ook met Kliederkerk. 
Als bijvoorbeeld oma op het familiefeestje wordt 
gemist en het dan minder  gezellig is, dan wordt 
diezelfde ‘oma' ook gemist op het feestje dat 
Kliederkerk is. Met andere woorden: denk daarom 
niet dat Kliederkerk typisch iets is voor kinderen. 
Misschien juist wel niet! 

Kliederkerk verbindt de generaties. Verbondenheid 
en het samendoen is belangrijk.  Wanneer we er in 
slagen om als kinderen en volwassenen dingen 
samen te doen rondom bijbelverhalen, dan zegt 
dat iets over de kwaliteit van ons gemeente-zijn. 
We proberen daarin kinderen en tieners, 
overigens net zo goed als de ouderen, hun eigen 
rol te laten spelen en als handelende personen te 
zien en te respecteren. Dan wordt de kerk inderdaad een plek waar ruimte is om 
langlopende relaties aan te gaan, waar kinderen en jongeren zich uit kunnen spreken, en waar het 
verhaal klinkt van God die ieder mens ziet en die wil dat ieder mensenkind tot zijn of haar recht komt. 
Kliederkerk stimuleert dan ook dat kinderen en jongeren een actieve rol en bijdrage in het geheel hebben, 
en dat dit de momenten zijn waarop kinderen zich kunnen en durven uitspreken en zich daardoor 
opgenomen kunnen weten in een groter geheel van gemeente-zijn met elkaar.

ds. Jacob H Kikkert



Succes en verandering bij Regioweekend
Regioweekend is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote groep hechte tieners. 
Met enige trots kunnen we jullie vertellen dat de weekenden op Dopersduin en 
Samen Eén in 2017 beide keren tussen de 30 en 40 deelnemers vanuit het hele land 
samenbracht. Kortom: het gaat goed met de Doopsgezinde tieners in Nederland!

Verandering
Dit grote succes brengt met zich mee dat 
we organisatorisch en inhoudelijk op zoek 
zijn naar een vorm die nog meer aansluit 
bij onze enthousiaste tieners. Een groep 
van veertig tieners heeft immers andere 
behoeftes en een andere dynamiek dan 
een groepje van acht tieners.  We 
houden hierbij rekening met de wensen 
en feedback die we vanuit diverse grote 
en kleine brainstormsessies van de 
tieners hebben ontvangen. We houden 
hierbij ook rekening met een aantal 
praktische punten, zoals het formaat van 
de groep, leeftijdsverschil en reisafstand. 
Ook de tips en vragen van  ouders 
nemen we in onze beslissingen mee. We 
mogen ook absoluut onze leiding niet 
vergeten! Ook zij geven bij ons aan op 
welke manier ze ondersteuning kunnen 
gebruiken.

Experimenteren
Dit seizoen zijn we daarom een aantal experimenten aangegaan. We variëren in locaties, in het opdelen 
van de groep in leeftijdsgroepjes, in de uitwerking van het thema. Wat merken de deelnemers daarvan? 
Dat de weekenden zowel qua vorm, als ook qua inhoud kleine veranderingen doormaken. Wat merken 
ouders daarvan? Dat het dit jaar per weekend een klein beetje verschilt hoe de opgave verloopt en hoe 
de kinderen onder de verschillende regio’s worden ondergebracht.

Resultaat
We hopen na het seizoen 2017-2018 een duidelijk beeld te hebben van de behoeftes van onze tieners en 
leiding. We hopen hierbij  uit te vogelen wat werkt en wat niet werkt. Uiteindelijk zullen we het 
regioweekendconcept aanpassen en verbeteren, zodat het nog beter aansluit bij de vraag van de tieners uit 
Doopsgezind Nederland. Het is de bedoeling dat we in het seizoen 2018-2019 van start kunnen met een 
nieuw, geperfectioneerd Regioweekend, waarbij alle deelnemers zich thuis voelen, plezier hebben en het 
gevoel hebben dat ze op hun eigen niveau worden aangesproken.

Wat nu?
Het eerstvolgende ‘experiment’ dat er aan zit te komen is het regioweekend van 10 en 11 maart. We 
bieden deze keer een regioweekend aan voor jonge tieners (in Groningen) en een regioweekend voor 
oudere tieners (in Almere). Het thema van de weekenden is hetzelfde, maar de werkvormen passen we 
aan op de leeftijd. Tieners in de leeftijd 10 t/m 13 zijn deze keer van harte welkom bij het Regioweekend 
dat zal plaatsvinden in de regio Groningen-Drenthe. Tieners in de leeftijd 15 t/m 18 zijn van harte welkom 
bij het Regioweekend dat plaatsvindt in de regio Midden-Nederland. Tieners van 14 jaar oud kunnen 
kiezen welk weekend het beste bij ze past. De leiding van alle drie de regio's draaien gezamenlijk beide 
Regioweekenden. Voor jonge tieners uit de regio's Noord-Holland en Midden-Nederland is het mogelijk 
om aan te sluiten bij een gezamenlijke treinreis onder begeleiding, vanuit de volgende vertrekpunten: 
Amsterdam Centraal, Almere en Zwolle.

Vragen en informatie
Verandering roept vragen op. Heb je vragen? Neem dan contact op met Yvette Krol.



Regioweekend : REPEAT
Groningen (10 t/m 14 jaar) & Almere (14 t/m 18 jaar)

Waarom draaien we ons favoriete nummers zo vaak op Spotify? Waarom voelt 
school oud en vertrouwd, terwijl je toch echt aan een nieuw schooljaar bent 
begonnen? Waarom vieren we elk jaar Pasen en Pesach? En waarom is de 40-
dagentijd voor sommige mensen een frisse start? Het thema van dit Regioweekend 
is 'REPEAT'. Een thema dat gaat over herhaling en opnieuw beginnen.

Op 10 en 11 maart is er weer Regioweekend. Deze keer 
hebben de drie regio's de handen ineen geslagen en organiseren 
gezamenlijk 2 regioweekenden: eentje voor jongere tieners en 
eentje voor oudere tieners. Het thema is voor beide weekenden 
hetzelfde, maar het programma wordt aangepast aan de leeftijd 
van de groep. Tieners in de leeftijd 10 t/m 13 zijn van harte 
welkom bij het Regioweekend Groningen, onder leiding van 
Yvette Krol en haar leidingteam. Tieners in de leeftijd 15 t/m 18 
zijn van harte welkom in Almere, onder leiding van Janneke 
Leerink en haar leidingteam. Tieners van 14 jaar oud kunnen 
kiezen welk weekend het beste bij ze past. De leiding van 
alle drie de regio's draaien gezamenlijk beide 
Regioweekenden. Voor jonge tieners uit de regio's Noord-
Holland en Midden-Nederland is het mogelijk om aan te 
sluiten bij een gezamenlijke treinreis onder begeleiding, 
vanuit de volgende vertrekpunten: Amsterdam Centraal, 
Almere en Zwolle. De oudste tieners reizen in principe 
zelfstandig naar Almere. Het programma begint op 
zaterdag om 17.00 uur en duurt tot zondag 13.00 uur. De 
kosten van beide regioweekenden zijn zoals altijd €7,50 
per deelnemer.

Opgave en Achtergrondinformatie
Voor Regioweekend Groningen - 10 t/m 13 + 14 jaar - 
kun je je opgeven door een mail te sturen naar Yvette Krol 
(yvettekrol@hotmail.com).

Voor Regioweekend Almere - 15 t/m 18 jaar + 14 jaar - kun je je opgeven door een mail te sturen naar 
Janneke Leerink (janneke.leerink@ads.nl).

(De keuze om tijdens dit regioweekend de groep tieners op te splitsen op leeftijd is voorlopig eenmalig en 
is een experiment. Dit experiment is onderdeel van een veranderingsproces waar Regioweekend 
momenteel mee bezig is. Lees hier meer over de veranderingen die Regioweekend op dit moment 
doormaakt: goo.gl/8haLGa )

Noordelijk Doopsgezind Koor
Zoals bij de meesten bekend zal zijn is het Groninger Doopsgezind Koor per sept. 
2017  samen gegaan met het Doopsgezind koor Roden en met een nieuwe naam 
dus: Noordelijk Doopsgezind Koor.

Op zondag 10 dec. 2017 hebben we ons gepresenteerd in Roden met liederen van Advent tot Kerst.
Ook met enkele liederen op de adventsavond van de DG gemeente Haren. We kunnen terugkijken op 
goede eerste optredens. Vanaf januari 2018 gaan we verder met het instuderen van diverse liederen o.l.v. 
Jelly Alkema. We beginnen met de repetities in de maand januari in Roden.

In februari in Haren steeds in de kerken van 19.00 - 21.00 uur. Zo wisselen we iedere maand.

Heeft u nog zin om mee te zingen? Dan kunt u voor inlichtingen terecht bij: zr. Marijke Dijksterhuis, 
br. R. Nienhuis of br. J. Noord.

mailto:yvettekrol@hotmail.com
mailto:janneke.leerink@ads.nl
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