Jaarverslag Gemeenteopbouwwerk 2015
Het GDS-gemeenteopbouwwerk kende in 2015 de gebruikelijke activiteiten zoals de regio-brede
verspreiding van de Veertigdagen kalender, de gezamenlijke viering van de
wereldbroederschapsdag, dit jaar in Assen, de GDS-broederschapsdag in het najaar in Groningen
en de GDS-Nieuwsbrief met informatie over GDS-activiteiten en bijzondere bijeenkomsten van
GDS-gemeenten. Daarnaast is de website vernieuwd en vierden we dit jaar voor het eerst de
gezamenlijke buitendag. Verder is vanuit het gemeenopbouwwerk ondersteuning geweest aan het
proces van waarderende gemeenteopbouw van de doopsgezinde gemeente Groningen en
uitvoering gegeven aan bijeenkomsten over 'toekomst' van de doopsgezinde gemeente
Westerkwartier.

40 DAGENKALENDER.
Hoewel het uiteindelijk wel lukte, verliep in 2015 het vergaren van bijdragen uit de gemeenten om
de kalender te kunnen samenstellen wat moeizaam. Over het algemeen wordt de kalender
gewaardeerd en het blijft een element in het verbeelden van de onderlinge verbondenheid doordat
individuele gemeenteleden bijdragen aan de kalender met teksten, en soms een toelichting. Op die
manier wordt het een kalender voor en door gemeenteleden.

WERELDBROEDERSCHAPSDAG 205
De doopsgezinde gemeente Assen verwelkomde de gemeenten uit de regio voor de viering van
Wereldbroederschapsdag op 25 januari. Ds. Gabe Hoekema en ds. Jacob Kikkert gingen voor in
de dienst die in het teken stond van: Wat is toch dat Koninkrijk van God? Jongeren van het
Regioweekend droegen bij aan de dienst. De GDS-broederschapsdag in oktober bood een mooie
gelegenheid om elkaar regio-breed te ontmoetten en dit samen te vieren. In de viering ging ds.
Yvette Krol zal voor. Het Groninger Doopsgezind Koor o.l.v. Ella van Osnabrugge verleende
medewerking aan deze dienst en bracht de "Missa brevis et facilis" van de Tsjechische componist
is: A. Rihovsky (1871-1950) ten gehore,mede vanwege het 70 jarig bestaan van het koor.

GDS BROEDERSCHAPSDAG 2015
De Regionale broederschapsdag werd op 4 oktober 2015 gehouden in de Vermaning in
Groningen. Ds. Yvette Krol ging voor in de dienst. Het vervolgprogramma bestond uit drie
workshops: jongeren vertelden over hun ervaringen over deelnamen aan het Doopsgezind
Wereldcongres in Harrisburg afgelopen zomer; het maken en samenstellen van MCC schoolkits
voor vluchtelingkinderen in Syrië; en als derde een muzikale workshop o.l.v. Heleen Groen doe
ons liet kennismaken met de djembé en het oefenen in traditionele ritmes. De gezamenlijke
afsluiting was met een stamppotbuffet waar zo’n zeventig mensen aan deelnamen. De buitendag
vond in juni plaats in Gieten. Waarbij de opkomst boven verwachting was (meer dan 100
deelnemers). In de viering reisden de aanwezigen met een virtuele bus langs alle GDSgemeenten, waarbij iedere gemeente de kans kreeg zichzelf te presenteren. De afsluiting was met
een feestelijke lunch.

BELEID, VISIE EN REGIONALE SAMENWERKING
Het gemeenteopbouwwerk heeft zich dit jaar voornamelijk gericht op het faciliteren van het kunnen
ervaren van verbondenheid tussen gemeenten onderling en het stimuleren van onderlinge
samenwerking. Over het algemeen kan gezegd worden dat er vele gemeenteleden en
belangstellenden zijn die het gemeente-leven dragen met bezieling en enthousiasme. De
verbondenheid die gemeenteleden en belangstellenden ervaren, en het elkaar kennen en naar
elkaar omzien wordt in iedere individuele gemeente als groot goed ervaren. Anderzijds hebben we
in de GDS-regio te maken met krimpende geloofsgemeenschappen, toenemende ‘vergrijzing’ en
afname van vrijwilligers en spankracht. Soms zelfs wat vermoeidheid. De vooruitzichten zijn ook
niet geweldig. Wat in de komende tijd zeker belangrijk wordt: onszelf niet opsluiten in ons eigen
kleine kringetje, maar enerzijds gericht op de samenleving ter plaatse contact proberen te krijgen
met mensen die verlangen naar verdieping in het leven. Anderzijds is er de noodzaak voor

gemeenten in de GDS-regio, ernst te maken met het werken aan gemeenschappelijkheid: Niet
ieder voor zich, maar samen met elkaar verder.

BESTUUR
Voorst waren er ook de periodiek bestuursvergaderingen waarbij ik meestal aanwezig was om de
voortgang van het Opbouwwerk te bespreken en mee te denken over actiepunten en beleid. In de
GDS ledenvergaderingen in het voorjaar en in het najaar berichtte ik over mijn werkzaamheden.
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Jacob Kikkert,
Gemeente opbouwwerker vanwege de GDS,
maart 2015

