JAARVERSLAG 2016
ONDERSTEUNING ZONDAGSSCHOOL HAREN
Samen met de ouders heb ik het zondagsschoolwerk in Haren vorm gegeven. In samenspraak met
elkaar maakten we het jaarprogramma. Een aantal ouders zorgde voor de uitvoering, waarbij ik
zorgde dat er een programma lag. Bijzondere ac?viteiten waren het startweekend met acht gezinnen
op Landgoedcamping Nienoord in Leek en het kerstspel. Het seizoen werd afgesloten met een
picknick in de kerk. Aansluitend gingen de kinderen midgetgolfen.
KLIEDERKERK
Omdat de zondagsschool in Groningen erg klein was, zijn we in het najaar van 2016 op zoek gegaan
naar een andere vorm van kinderwerk. Omdat we ook graag jong en oud meer met elkaar in contact
wilden brengen en ook mensen van buiten wilden bereiken, kwamen we uit bij Kliederkerk.
Kliederkerk heeK zijn oorsprong in Engeland, waar het Messy Church heet. Het is een ac?viteit voor
jong en oud, waar het draait om samen beleven, samen vieren en samen eten. De eerste keer was in
december en ging over kerst.
CLUB
Voor ?eners zijn er Club en Regioweekend. Beide ac?viteiten zijn regionaal georiënteerd. Club is een
aantal keer per jaar op vrijdagavond en wordt gehouden in de kerk in Groningen. We eten samen en
tussen de gangen door bespreken we een onderwerp en doen we spelletjes. De avonden worden
samen met een aantal vrijwilligers voorbereid en uitgevoerd. In 2016 waren de thema’s: Lifestyle en
Sinterkerst.
REGIOWEEKEND
De Clubavonden worden afgewisseld met Regioweekend. Regioweekend duurt al?jd twee dagen en
vindt plaats in een van de kerken of broederschapshuizen. Het slotweekend was al?jd een landelijk
weekend, samen met ?eners uit andere regio’s. In 2016 zijn we voor het eerst ook samen gestart. Het
slotweekend was op Menno’s Pleats in Nijhuizum en had als thema ‘LEEF!’. Het startweekend was in
Dopersduin en ging over het nieuwe jaarthema ‘Ik zie, ik zie’. Naast de landelijke weekenden hebben
we in 2016 één regionaal weekend georganiseerd. Dit was in Roden, ?jdens het weekend van World
Fellowshipday, en ging over ‘de reis van je leven’.
Het afgelopen jaar is de samenwerking met de andere regio’s geïntensiveerd. Naast het gezamenlijk
uitbrengen van de folder en het organiseren van twee gezamenlijke weekenden, hebben we dit jaar
voor het eerst ook twee trainingen voor het leidingteam georganiseerd. Nieuw in 2016 was ook dat
we bij verschillende fondsen een subsidieaanvraag hebben gedaan. Door de extra bijdrage was het
niet alleen mogelijk een tweede gezamenlijk weekend te organiseren, maar ook om vanuit het GDSgebied een busje naar Dopersduin in Schoorl te laten rijden. Hiernaast waren we vanuit
Regioweekend ook weer betrokken bij het ontwerpen van het landelijk PR-materiaal en hebben we
ons ingezet voor meer verbinding tussen de verschillende jongerenorganisa?es.
KINDER- EN TIENERCONFERENTIE
Voor kinderen en ?eners van 8 tot 14 jaar was er in oktober eenmalig een vredesconferen?e in
Schoorl. Deze werd georganiseerd vanuit Wereldwerk, met ondersteuning van verschillende
jeugdwerkers, waaronder ondergetekende. Ik was intensief betrokken bij de ontwikkeling en
voorbereiding en bij een deel van de uitvoering. In totaal namen 65 kinderen deel aan de conferen?e,
waaronder een aantal kinderen uit het GDS-gebied. Op de conferen?e stonden de thema’s van
Masterpeace centraal. Deze waren vertaald in vier workshops: Geweldloos communiceren, samen
muziek maken, onderzoeken welke weg onze dagelijkse boodschappen aﬂeggen en het aanpakken
van het zwerfvuilprobleem. Tussendoor was er alle gelegenheid om met elkaar te spelen. Op zondag
maakten de kinderen met elkaar plannen. Van Siemen de Jong, bekend van het televisieprogramma
Taarten van Abel, kregen ze ?ps hoe ze hun plan het beste konden presenteren. Daarna was er voor
iedereen taart.

JONGERENREIS NAAR MÜNSTER
In juni werd er vanuit de GDS in samenwerking met een aantal jongeren uit Groningen een
jongerenreis naar Münster georganiseerd. In totaal gingen 16 jongeren mee. Op vrijdagavond
kwamen we in de kerk in Groningen bij elkaar voor een eerste kennismaking en introduc?e op de reis.
De volgende dag vertrokken we al vroeg naar Münster. Daar bezochten we verschillende plekken die
een rol gespeeld hebben in de Doperse geschiedenis. Ook werd er een bezoek aan het Stadtmuseum
gebracht. Op zondagochtend hadden we een viering, buiten in een park. Aansluitend bracht een deel
van de groep een bezoek aan het openlucht museum. Een ander deel zocht het meer op. Ook was er
nog gelegenheid een musea te bezoeken.
SCHAATSMIDDAG
Ook dit jaar gingen we in november weer met elkaar de ijsbaan op. Bijna 50 kleine en grote mensen,
schaatsers en supporters uit verschillende gemeentes, verzamelden zich bij sportcentrum Kardinge.
Op een stempelkaart konden de schaatsers hun kilometers bijhouden en door middel van kleine
opdrachtjes leerde iedereen elkaar kennen. Aan het eind was er voor alle deelnemers een medaille.
OVERIG JEUGDWERK
Met mijn collega uit Noord-Holland en de jongerenwerker van de ADS hebben we gekeken hoe we de
verbindingen in het jongerenwerk kunnen versterken. Zo is er een plan gemaakt om de verschillende
adressenbestanden op een goede manier te koppelen, zodat alle jongeren goed op de hoogte zijn van
de verschillende ac?viteiten die plaatvinden. Daarnaast hebben we gekeken hoe we het contact met
andere jeugdwerkers kunnen leggen/versterken en hebben we nagedacht over een ?enerreis naar de
MERK, die in mei 2018 in Frankrijk zal plaatsvinden.
Voor de digitale jongerennieuwsbrief schreef ik een stukje over mijn werkzaamheden voor de rubriek
‘de dag van…’.
In november sprak ik in Groningen met een deel van de kerkenraad en de zondagsschoolleiding over
het kinder-, jeugd- en jongerenwerk in de gemeente.
WORLD FELLOWSHIPDAY
Voor de dienst op Wereldbroederschapsdag stelde ik het zondagsschoolprogramma samen.
GDS-BUITENDAG
In juni bereidden we in teamverband de GDS-Buitendag voor. Ik dacht mee in de denktank en zorgde
samen met de jongeren die naar Münster geweest waren voor een quiz.
BROEDERSCHAPSDAG
Tijdens het middagprogramma van de Broederschapsdag gaf ik de Workshop ‘de kracht van
genera?es’.
BERAADSDAGEN EN RONDE TAFEL
Ik was betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de Beraadsdag in mei en de Ronde tafel in
oktober. Ook voor het najaar stond een Beraadsdag gepland. Deze is verschoven naar maart 2017.
Een deel van de voorbereiding is in 2016 gedaan.
OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Hiernaast bezocht ik de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Tot slot waren er
de administra?eve werkzaamheden, zoals het schrijven van dit verslag, het aanleveren van kopij voor
de Nieuwsbrief, het declareren van mijn onkosten en het bijwerken van de contactgegevens van
kinderen, ?eners, jongeren, ouders en gemeentes.
Yveke Krol
(Groningen, 23 maart 2017)

