Jaarverslag GDS 2016
De GDS bestuur bestond in 2016 uit:
Tine de Boer (Groningen), voorzi<er, a>redend in de NLV
Han Boter (Groningen), penningmeester
Hendrik Jan Woltersom (Eenrum), 2de penningmeester tot VLV
Anco de Vries (Haren)
Anna Brusewitz (Groningen)
Anne-Geertje Hoekema (Haren), secretaris
Atsje vd Meer (Sappemeer), vanaf NLV voorzi<er
De GDS-werkers:
Yve<e Krol, jeugdwerker, 0,33 >e
Jacob Kikkert, theologisch opbouwwerker, 0.2 >e
Verder hee> de GDS vertegenwoordigers in de Menno Simons SVchVng (Ellen van Drooge)
en in de SVchVng Oude Groninger Vermaningen (Tine de Boer).
Het bestuur hee> in 2016 vijf reguliere bestuursvergaderingen gehouden, een voor- en
najaarsvergadering met de vertegenwoordigers van alle gemeenten in het GDS gebied en
hee> tweemaal een vooroverleg gehad met de vertegenwoordigers naar de Broederschaps
Vergaderingen.
Het uitdragen van de visie van de GDS vanuit de drie aandachtspunten (consulteren van de
gemeenten, Vjdelijk of blijvend overnemen van gemeentelijke deeltaken en regionalisering
en versterken van samenwerking) zoals in 2015 in gang gezet is voortgezet in 2016. Het
bestuur hee> enkele gemeenten binnen het GDS gebied bezocht en daar kwamen vooral
knelpunten in het bemannen van de diverse funcVe binnen de gemeenten naar voren. De
gemeenten worden soms sneller dan verwacht kleiner en niet alle funcVes als boekhouding,
ledenadministraVe e.d. kunnen nog bemand worden door de sterke vergrijzing. Het bestuur
hee> contact gezocht met de ADS wat hierin mogelijk is en kijkt ook wat er gezamenlijk
binnen de GDS mogelijk is.
In diverse bijeenkomsten hebben we met verschillende leden van gemeenten uit het GDS
gebied gesproken over de kleiner wordende gemeenten maar ook over de toekomst.
In mei is er een beraadsmiddag geweest waarin gesproken is over wat er speelt in
gemeenten, wat voor mogelijkheden er zijn voor de toekomst.
In het najaar is er een rond(e) tafel bijeenkomst georganiseerd waarin met een aantal
mensen ‘out of the box’ van gedachten gewisseld is over wat men nodig hee> om het geloof
in stand te houden.
Ook Vjdens de goed bezochte buitendag in juni en de broederschaspdag in oktober is er
aandacht aan deze thema’s besteed. De werkers hebben hier een nadrukkelijk rol in en gaan
vervolg bijeenkomsten plannen.
Voor de jongeren tot 18 jaar zijn er weer de Venerbijeenkomsten en de regio weekenden
georganiseerd door de jeugdwerker. En ook de schaatsmiddag voor jong en oud was weer
ouderwets goed bezocht.
Anne-Geertje Hoekema
secretaris GDS
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