
Wereldbroederschapszondag op 21 januari 2018
STADSKANAAL — 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. 

Diezelfde geest van vernieuwing die aan de oorsprong heeft gestaan van de doperse beweging in de 
XVIe eeuw is ook nu nog steeds werkzaam, en roept ons gemeenten van de XXste eeuw op tot 
navolging  en vernieuwing van ons denken en geloven. 

Neemt u ook houdbare levensmiddelen mee, die worden dan bezorgd bij de voedselbank. Wat we 
gelovenwordt op deze wijze ook uitgedrukt in wat onze handen doen.

Wanneer: zondag 21 januari 2018
Waar: doopsgezinde kerk , Boerendiep 6, te Stadskanaal. 
Aanvang: 10.15 uur

Jubileumjaar 40 Dagen kalender 2018

Evenals voorgaande jaren wordt voor de komende 40-Dagentijd in 2018 weer 
een kalender samengesteld die uitgedeeld wordt aan gemeenteleden in de 
GDS-regio. Een kleine blijk van verbondenheid in deze tijd van bezinning 
en verdieping. Het is overigens voor het TIENDE JAAR dat deze kalender in 
de GDS regio-breed wordt verspreid. U kunt eraan bijdragen door poëzie, 
proza of een andere inspirerende tekst in te sturen.

Graag 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.  Bijdragen  liefst niet langer dan ca. 300 woorden

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. 
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Tienerclub 19 januari
Welke muziek luister je en wat is jouw lievelingsliedje? Op vrijdag 19 januari is er weer 
Club. Deze keer gaat het over muziek. We beginnen om 18.30 uur en om 21.00 uur is het 
afgelopen.

We eten met elkaar en tussen de gangen door, doen we verschillende activiteiten. Geef je vóór 
donderdag 18 januari op bij Yvette Krol (yvettekrol@hotmail.com of 06-14111847).

Regioweekend
Regioweekend is alles wat je wil. Weg van 
je ouders, met andere tieners spellen 
spelen en gesprekken voeren over allerlei 
interessante onderwerpen.

Het eerstvolgende weekend is op 10 en 11 
maart in Groningen. Alle tieners zijn welkom. 
De kosten zijn €7,50 p.p. Meer informatie volgt 
nog, maar je kan je nu al opgeven bij Yvette 
Krol (yvettekrol@hotmail.com of 06-14111847).

Jongeren èn tieners gaan naar de MERK in Frankrijk

Naast een jongerenreis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar oud, wordt er ook een tienerreis 
georganiseerd voor tieners van 12 t/m 15 jaar oud naar het Europese doopsgezinde congres 
in Montbéliard

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, enz.  

Geef je op vóór 1 februari 2018 door een 
mail te sturen naar Joke.vanderheide@ads.nl.

Praktische info Jongerenreis:
Leeftijd: 16-30 jaar
Kosten: €120,-  all-in
Opgave of meer informatie: Stuur een mail naar joke.vanderheide@ads.nl

Praktische info Tienerreis:
Leeftijd: 12-15 jaar
Kosten: €120,-  all-in
Opgave en informatie: Stuur een mail naar joke.vanderheide@ads.nl

Typ hier om tekst in te voeren

mailto:joke.vanderheide@ads.nl
mailto:joke.vanderheide@ads.nl


Uitnodiging voor de GDS Beraadsdag op 24 maart
Jaarlijks vindt er vanuit de GDS een Beraadsmiddag plaats. Met gemeenteleden, kerken-
raadsleden, 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 

Zomerkampen AKC
De verdeling van de beschikbare plekken verloopt dit jaar 
anders. Voorheen gebeurde dit op basis van het moment 
van opgeven: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 
Het was hierdoor stressvol om je op te geven voor 
een AKC kamp: een technische storing van een paar 
minuten kon het verschil maken tussen wel of geen 
AKC kamp. Om het opgaveproces eerlijker en minder 
stressvol te maken worden in 2018 de plekken door 
middel van loting verdeeld.

• Vanaf maandag 8 januari 2018, 20.00 uur heeft iedereen een 
week lang de tijd om zich op te geven. 

• Op maandag 15 januari 2018, 20.00 uur sluit het opgaveformulier 
tijdelijk en worden alle binnengekomen opgaven door middel van 
loting op een eerlijke manier verdeeld over de kampen.

• Op maandag 1 februari 2018, 20.00 uur zal het opgaveformulier weer 
openen voor de kampen waar op dat moment nog plek is. 

De AKC organiseert al bijna 100 jaar zomerkampen voor iedereen van 9 t/ m 21 jaar. 
Van Ameland tot Akkrum, van windsurfen tot waterskiën, van zeskamp tot zwemmen in 
de zee: bij de AKC kan het allemaal! Elk jaar zet een grote groep vrijwilligers zich in om meer 
dan 300 deelnemers de week van hun leven te bezorgen. Op de website van de AKC vind je meer 
informatie over de kampen en de lotingsprocedure: http://akckampen.nl/ 

Noordelijk Doopsgezind Koor!

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

Op zondag 10 dec. heeft het koor zich gepresenteerd in de 
doopsgezinde kerk te Roden met liederen onder het thema: 'Van 
Advent tot Kerst’. Ook op de adventsavond van de doopsgezinde 
gemeente te Haren heeft het koor gezongen. "We kunnen 
terugkijken op goede eerste optredens. In januari 2018 gaan we 
verder met het instuderen van diverse liederen o.l.v. onze 

http://akckampen.nl/


dirigente Jelly Alkema”, aldus éen van de 
koorleden.

Het repertoire is heel divers. Hoofdzakelijk wordt 
gezongen in de  Doopsgezinde gemeentes in 
het G.D.S. gebied. Maar een optreden elders 
behoort ook tot de mogelijkheden.

Als repetitieplaats zal de ene maand de 
doopsgezinde kerk in Roden, de andere maand 
de kerk in Haren fungeren. Iedere 1ste maandag 
in de nieuwe maand wordt van locatie 
gewisseld.  Repetities zijn op maandagavond 
van 19.00 - 21.00 uur, in januari zijn. die in 
Roden

Heeft u nog zin om mee te zingen? Aspirant 
leden uit het hele G.D.S. gebied zijn van harte
welkom en kunnen contact opnemen met:   
 Marijke Dijksterhuis 050 501 43 55 of 
  mdijksterhuis@kpnmail.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.

GDS gemeenten kunnen hun 'steentje' aan deze actie bijdragen in de vorm van genaaide tassen (de 
schoolkits). Op een aantal zondagen en een zaterdag kunnen tasjes worden genaaid, of eventueel 
sokken worden gebreid in de doopsgezinde kerk te Groningen: 

• zondag 28 januari van 12-14 uur,
• zondag 11 maart van 12-14 uur, 
• zaterdag 24 februari is van 14-17 uur

NB. Voor de vulling van de tassen is per tas ongeveer € 5,00 nodig. Het zou mooi zijn als we hiervoor geza-
menlijk 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

Over wat Kliederkerk nu is.
Vier keer per jaar wordt in de doopsgezinde kerk in Groningen een 
zogenaamde ‘Kliederkerk' georganiseerd op zondagmiddag. 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. 

De ontmoeting is belangrijk, en dan samen 
knutselen, spelen en tenslotte ook samen vieren. 
Iedere Kliederkerk-viering verloopt 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 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 helemaal niet. Want 
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 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 
omdat 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 laten spelen en als handelende 
personen zien en respecteren. Dan is 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

Dirk Smilde Fellowship Openingslezing 2018
'A Summer’s Day? With What Shall We Compare the Dead 
Sea Scrolls?’ Prof. Dr. George J. Brooke (Universiteit van 
Manchester) is een van de meest toonaangevende 
wetenschappers op het terrein van de Dode Zeerollen en de 
Bijbel. 

De Dode Zeerollen zijn een van de grootste archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw. 
Deze teksten hebben ons denken over de Bijbel, het Jodendom van 2000 jaar geleden en het 
vroegste Christendom ingrijpend veranderd. Professor Brooke zal in zijn verhaal nader ingaan op 
de uniciteit van deze teksten en de vraag stellen waar ze mee kunnen worden vergeleken.

Het Qumran Instituut van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Rijksuniversiteit 
Groningen nodigt u van harte uit de openingslezing (in het Engels) van de Dirk Smilde Fellowship 
2018 bij te wonen. Iedereen is van harte welkom!

Wanneer: vrijdag 02-02-2018
Tijd: 15:30
Waar: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen

Opgave en  informatie, zie https://www.rug.nl/ggw/news/events/2018/dirk-smilde-fellowship-
inaugural-lecture-prof-dr-george-brooke

Datums om te onthouden. De gezamenlijke diensten in GDS verband vallen op:
• 27 januari 2019 - Wereldbroederschapszondag (in één van de GDS gemeenten)
• 23 juni 2019 - Gezamenlijke buitendag (locatie wordt tot bekend gemaakt)
• 6 oktober 2019 - GDS Broederschapsdag in de Vermaning te Groningen


