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VOORWOORD
In 2006, 2007 en 2008 heeft de Doopsgezinde gemeente intensief nagedacht over
haar toekomst. In een aantal discussies binnen de kringen en op gemeenteavonden
hebben we nagedacht over onze sterke punten als gemeente en over mogelijkheden
tot groei. Want zoals br. Arjen van de Werf zegt: Dordrecht heeft recht op een
Doopsgezinde geluid. De neerslag van dit proces was het rapport Woord en Daad
(april 2008)
Sinds 2008 zijn we bezig geweest met de implementatie. Een leerproces: sommige
initiatieven slagen, andere leveren niet op wat we er ons van hadden voorgesteld.
Maar ook dat leerproces is waardevol.
Sinds vorig jaar hebben we 2 maal per jaar een moment waarop we evalueren wat
we dat jaar gedaan hebben en bespreken wat we willen oppakken van de lijst van
ideeën die we hebben. Ideeën zijn er altijd genoeg, maar het is de kunst om ze met
de beschikbare menskracht te realiseren.
In de aanloop naar de benoeming van de beroepingscommissie hebben we als
kerkenraad “Woord en daad” nog weer eens gelezen en ofschoon er het een en ander
is gewijzigd staan we er als gemeente nog steeds achter. De tekst is echter
aangepast aan de huidige situatie.
Januari 2014
Hermine Dekker
Voorzitter kerkenraad
Doopsgezinde gemeente Dordrecht
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1. EVALUATIE GEMEENTE
De vogels hoeven zich geen zorgen te maken, want voor de kleinste creatuur wordt
gezorgd door de schepper van deze wereld. Betekent dit dat we daarom ons geen
zorgen hoeven maken wat er gebeurt in ons leven en alle dingen die daarbij horen?
Het rentmeesterschap over deze wereld, gegeven aan ons, wijst eigenlijk een heel
andere richting. De verantwoording die God ons gegeven heeft klinkt hier heel sterk
in door.
De doopsgezinde gemeente van Dordrecht en omgeving wordt steeds kleiner, er zijn
op dit moment (begin 2014) 48 leden en 12 vrienden, met een gemiddelde leeftijd
boven de 65 jaar.
In 2007 vroegen we ons af: hebben we nog voldoende mankracht om het kleiner
worden van de gemeente om te zetten in groei? Op de rekenavond van 2006 is de
gemeente tot de conclusie gekomen dat dat in de huidige vorm nog kan. De
kerkenraad van de doopsgezinde gemeente Dordrecht heeft zich in 2007 en 2008
met veel energie deze verantwoording op zich genomen. Door te beschouwen
waarom, wie, wat en hoe, is er een inventarisatie gemaakt van, door en met de
gemeente. Deze inventarisatie is de basis voor de stappen die de gemeente, de
kerkenraad en ook de leraar en herder van de gemeente, moeten zetten om de
doopsgezinde gemeente Dordrecht levensvatbaar te laten zijn in de toekomst.
Gedreven door de gedachte dat ook Dordrecht en omgeving recht heeft op het
doperse geluid. Juist gebaseerd op het feit dat de gemeente de belichaming van
Jezus is. De omgeving waarin we, in een beschermde omgeving, kunnen en mogen
leren van en met elkaar.
Daarnaast is de inventarisatie ook een mooie spiegel die we ons zelf voor kunnen
houden om bij belangrijke beslissingen steeds weer te kunnen zien of dat wat we
denken te willen doen, leidt tot het uitdragen van het doperse geluid. Het zal in de
toekomst het referentie kader zijn om te kunnen zien of de doelen die we ons gesteld
hebben ook daadwerkelijk gehaald hebben. Vaak zijn deze doelen compromissen van
ideeën die leven in de gemeente, want de weg voorwaarts is een weg vol
compromissen.
Ook nieuwkomers in de gemeente kunnen, door het lezen van dit document, de
gemeente op een snelle manier leren kennen. Het is geen beschrijving van de huidige
leden en belangstellende of vrienden, of vol gefixeerde standpunten, maar eerder
een schets van de gemeente en hoe zij denkt een levende gemeente te zijn en te
blijven.
De inventarisatie is gemaakt met behulp van een mind map die als bijlage is
toegevoegd. Al brainstormend zijn we tot vier hoofdstukken gekomen:
 Evaluatie gemeente
 Groei
 Contacten
Deze hoofdstukken zijn verder onderverdeeld in bij elkaar horende onderwerpen die
hieronder verder beschreven zijn.
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1.1.

Wat zijn onze sterke punten?

Om te weten waarin je sterkte zich bevindt, zijn we begonnen met het opsommen
van de activiteiten die we moeten blijven uitvoeren.
1.1.1. Omzien naar elkaar
De eerste pijler van de gemeente is de zorg die we voor elkaar hebben. Vanuit de
christelijke traditie is omzien naar elkaar erg belangrijk. Als zusters en broeders in
het geloof verwachten we dan ook dat we klaar staan voor elkaar. Waarin dit dan
allemaal gebeurt, is hieronder beschreven:
1.1.1.1.

Zusterkring

De zusterkring komt éénmaal per maand samen. En wordt bezocht door 10 zusters.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt er een thema behandeld, soms door gastsprekers
en soms vanuit de eigen gelederen. Ook de ontmoeting met elkaar is een belangrijk
onderwerp op het programma. Daarnaast verzorgen de zusters ook:
 Kerstversieringen en de kerstboom, ten behoeve van de adventavond en de
diensten in de kersttijd.
 Kerststukje, voor de 75+ ers in de gemeente.
 De gastvrouw zijn voor de:
o Adventsavonden
o Gemeenteavonden
o Studiedag L.F.D.Z.
o Startzondag
o Ringzondag
 Ondersteuning op het financiële vlak projecten van de L.F.D.Z.
 Hand en span diensten.
Verder worden activiteiten bezocht van de L.F.D.Z., zoals de Studiedag en de Elspeet
conferentie.
1.1.1.2.

Pastoraal werk

Het bezoeken van zieken en ouderen, thuis of in het ziekenhuis, wordt door
verschillende leden zelf gedaan. Ook voor de predikant is er hierin een taak
weggelegd. Daarnaast wordt er ook begeleiding verzorgd voor ziekenhuisbezoeken.
1.1.1.3.

Adventsavond

Elk jaar wordt de adventsavond gehouden. De voorbereiding en uitvoering wordt
verzorgd door wisselende groepen, die verbonden zijn aan de gemeente. Deze
avonden worden heel enthousiast bezocht door vijfendertig en soms wel meer dan
vijftig aanwezigen. De kerkzaal is dan versierd met kerstversieringen en de
traditionele kerstboom door de zusterkring, die daarnaast ook de catering van de
avond verzorgt. Tevens staan dan de kerststukjes, gemaakt door de zusterkring,
gereed als groet van de gemeente aan de 75+ leden en vrienden
1.1.1.4.

Wijkcontactleden

De gemeente is onderverdeeld in 7 verschillende wijken. In die wijken onderhouden
de wijkcontactleden contact met de leden die in hun betreffende wijk wonen. Dit
contact kan bestaan uit een bezoek wegens jubileum, verjaardag, ziekte of met een
sociaal karakter.
In de wijken worden enkele wijkavonden of middagen georganiseerd, meestal door
de predikant of soms door een andere spreker. Deze wijkbijeenkomsten worden
meestal bij een lid uit de wijk thuis gehouden, als huiskamerbijeenkomsten.
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1.1.1.5.

Ophalen van mensen

Niet alle leden, vrienden of anderen zijn, om welke redenen dan ook, zo mobiel dat
ze op eigen kracht naar:
 Alle zondagsdiensten
 Gemeenteavonden
 Startzondag in Breda
 Kerstdienst in Breda
 Ringzondag in één van de gemeentes in de Zuid Hollands – Zeeuwse Ring
Voor deze bijeenkomsten wordt er altijd vervoer geregeld.
1.1.1.6.

Bloemengroet

Bloemen houden van mensen. Er zijn verschillende momenten waarin het goed is om
bloemen te geven zoals:
1.1.1.6.1. Bij de zondagse diensten
Tijdens de zondagse dienst staan er altijd bloemen op de avondmaalstafels. De kleur
van de bloemen wordt bepaald door de kleur van de zondag van het kerkelijk jaar.
De bloemen gaan per toerbeurt naar leden, vrienden of anderen die:
 Ziek zijn
 Een bijzondere verjaardag (kroonjaar) hebben
 Ondersteuning nodig hebben
1.1.1.6.2. Bij bijzondere gelegenheden
Daarnaast zijn er ook bijzondere gelegenheden, waarbij een bloemengroet gegeven
wordt:
 Bij een begrafenis of crematie
 Bij een huwelijks jubileum
1.1.1.6.3. Kerststukje bij Advent
De zusterkring maakt elk jaar kerststukjes die als groet, van de gemeente, aan leden
en vrienden ouder dan 75 jaar gegeven wordt.
1.1.1.7.

Boekentafel

In de hal van de kerk staat al vele jaren lang een boekentafel waarop gebruikte
boeken te koop worden aangeboden. De opbrengst van de verkoop van de boeken
wordt gebruikt voor:
1.1.1.7.1. Adoptiekinderen
Via Wereldwerk (een samengaan van Bijzonder Noden en de Vredesgroep) wordt
scholing verzorgd voor kinderen tot ongeveer 18 jaar, die in Paraguay wonen.
1.1.1.8.

Mennomaaltijd

De Mennomaaltijd is een maaltijd die verzorgd wordt door een gemeentelid
voorafgaand aan de Algemene Ledenvertoeving in april en de Rekenavond in
november. Deze traditionele maaltijd vindt zijn oorsprong uit de wens om samen te
komen in een ontspannen sfeer. Naast de traditionele Mennomaaltijden voor de
jaarvergadering in het voorjaar en de planavond in het najaar hebben we nu in het
kader van de projecten extra Menno-maaltijden. Zo verzorgde Christien Duhoux in
2013 een indiaanse maaltijd en hebben we in voorjaar 2014 een Ierse Mennomaaltijd
en een Antiliaanse Mennomaaltijd.
1.1.1.9.

Wel-en-wee

De leden worden per mail op de hoogte gesteld van wel-en-wee van
medegemeenteleden (indien die dat op prijs stellen). Zo wordt ieder in de
gelegenheid gesteld om een kaartje te sturen, op te bellen of langs te gaan.
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1.1.2. Eredienst
Als tweede pijler is vieren net zo belangrijk als de zorg. Het kan een feest zijn, als je
samenkomt in de naam van Jezus. Niet altijd natuurlijk want de gemeente is een
afspiegeling van de wereld, met als haar lieve, aardige en ook verdrietige momenten.
Vanuit de christelijke traditie is het gebruikelijk om op elke zondag bij elkaar te
komen om ons te laten bemoedigen vanuit de Bijbel. Hieronder wordt een aantal
aspecten, dat daarin belangrijk is, genoemd:
1.1.2.1.

Elke week

Vanuit een beleidsplan heeft de gemeente besloten dat het voor haar belangrijk is
dat er elke week een zondagsdienst is. Deze diensten worden meestal geleid door de
predikant, gastpredikant, lekenpreker of gemeentelid.
1.1.2.2.

Lekenprekersgroep (ledenpredikersgroep)

Als gevolg van het besluit om elke week een zondagsdienst te houden is er een
ledenprekersgroep ontstaan die vrijwillig ca. 26 korte diensten van ± drie kwartier,
per jaar verzorgt. Deze groep heeft op dit moment 7 leden.
1.1.2.3.

Diensten door andere groepen

Naast de gebruikelijke diensten worden er ook diensten gehouden met een meer
speciaal karakter. Meestal worden deze diensten georganiseerd door groepen vanuit
de gemeente. Een aantal van deze diensten is:
 Oud en Jong dienst, verzorgd door ouderen en jeugd uit de gemeente
 Jeugdkerkdienst, voorbereid door de jeugdkerk
 Zangdienst, samengesteld met liederen op verzoek van leden, vrienden en
anderen
1.1.2.4.

Adventsavond

Naast de reguliere zondagsdiensten is er ook de adventsavond. Deze avond wordt
inhoudelijk en qua uitvoering voorbereid door een groep uit de gemeente bv.:
 GeloofsGespreksGroep (GGG)
 Bijbelkring
 Zusterkring
 Ochtendbijbelkring
 Etc.
1.1.3. Jeugdwerk
Pijler nummer drie is het jeugdwerk. Vanaf 1987 is er een KinderNevenDienst (KND)
groep geleid door de ouders, met ondersteuning van enkele enthousiaste mensen uit
maar ook van buiten de gemeente. Op dit moment hebben we alleen jeugd in de
leeftijd van 12-18 jaar.
1.1.4. Leerhuis
De vierde pijler van de gemeente is het leerhuis. Leren blijf je je hele leven doen en
zeker als doopsgezind lid. Het leren vindt plaats in verschillende lagen in de
gemeente, daarom hier een opsomming van de verschillende studiebijeenkomsten:
1.1.4.1.

Bijbelkring

De Bijbel kring komt 1x per maand bijeen in de kerk op woensdagmorgen. Omdat de
Bijbelkring op dit moment hoofdzakelijk bezocht wordt door leden en vrienden die
niet meer werkzaam zijn, is besloten om niet meer ’s avonds samen te zijn. Op dit
moment wordt de Bijbelkring bezocht door ongeveer 10 leden. Tijdens de
bijeenkomsten wordt in een serie van aantal bijeenkomsten een thema of een
Bijbelboek behandeld, onder leiding van de predikant.
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1.1.4.2.

GeloofsGespreksGroep/Avondbijbelkring

De GeloofsGespreksGroep komt ca. 1x per maand bij elkaar bij één van de leden
thuis. De groep bestaat uit ongeveer 10 leden, per keer zijn er gemiddeld 6 – 8
mensen aanwezig. Er wordt per seizoen of half seizoen een thema afgesproken en de
ontvangende zorgt voor de voorbereiding en heeft tevens de leiding van de avond.
De groep is zelf supporting, ze kiest haar eigen onderwerpen. De discussies zijn open
en creëren een sfeer van vertrouwen, zodat er vaak meer boven komt dan je
verwacht. Sinds enige tijd is deze groep gecombineerd met de avondbijbelkring
onder leiding van onze predikant ds. Christien Duhoux
1.1.4.3.

Dopers Café

In deze tijd van snelle maatschappelijke veranderingen bestaat grote behoefte aan
bezinning, niet alleen op het gedrag van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties, maar ook in het persoonlijke leven. In die zoektocht kan religieuze
traditie een belangrijke bron van inspiratie zijn.
De traditie van de doopsgezinden wordt gekenmerkt door tolerantie en individuele
verantwoordelijkheid. Daarbij past een open uitwisseling van standpunten en ideeën,
middenin de samenleving.
Daarom organiseert de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht jaarlijks een viertal
bijeenkomsten, gewijd aan maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen,
op het raakvlak van geloof en samenleving.
We nodigen mensen uit, die vanuit hun eigen achtergrond en persoonlijke filosofie,
spiritualiteit of geloof willen praten over een thema dat in deze tijd van belang is, en
waarbij onze gast(en) op één of andere manier betrokken is/zijn.
Ná een inleiding of interview (25 tot 40 minuten) praten we gezamenlijk met de
uitgenodigde gast(en) over het gekozen thema, (opnieuw 25 tot 40 minuten),
waarna we in een gemoedelijke sfeer met elkaar een glas fris of een wijntje drinken,
en mogelijk nog even napraten. De toegang is gratis
1.1.4.4.

Wijkavonden

De gemeente is zoals al eerder vermeld onderverdeeld in 7 verschillende wijken. Per
wijk komen de leden en vrienden bij één van de vrienden of leden bij elkaar. Dit
gebeurt in de regel 1 keer per jaar. De bijeenkomsten worden geleid door de
predikant. De laatste jaren is het jaarthema van de ADS het onderwerp.
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1.2.

Wat kan beter?

Naast de zaken die goed gaan zijn er ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn.
We hebben alles wat niet verbeterd kan worden of niet meer uitgevoerd hoeft te
worden niet meer vermeld. Deze zaken kunnen de discussie over de
verbetertrajecten vertroebelen. Laten we ons concentreren op de zaken die wel
verbeterd kunnen worden:
1.2.1. Meer activiteiten voor 18 - 55 jarigen
Voor deze doelgroep is er op dit moment één activiteit, die op zelfontwikkeling
gericht is, namelijk de GGG/avondbijbelkring. Omdat het grootste deel van de
doelgroep actief is in het arbeidsproces is het niet mogelijk om te participeren in
activiteiten die op de dag worden gehouden.
1.2.2. Meer uitstraling vanuit eigen gebouw
Als je in Dordrecht loopt en aan een willekeurige voorbijganger zou vragen waar de
doopsgezinde kerk is, dan zal je maar weinig juiste antwoorden horen. Wat moet er
gebeuren om, te beginnen in Dordrecht, veel meer mensen te laten weten waar we
zitten en waar we voor staan. Een pasklaar antwoord hierop hebben we niet, maar
mogelijk kan er iets nieuws ontstaan waardoor die bekendheid er wel komt. Wij, de
leden en de vrienden, zijn de ambassadeurs van onze eigen gemeente. Als wij
geloven in de kracht van onze gemeente en waar ze voor staat dan komt er zeker
meer bekendheid. En misschien ook door meer activiteiten vanuit ons eigen gebouw,
dan kan de vlag in top en zullen de mensen weten waar wij zitten, maar ook waar wij
voor staan.
1.2.2.1.

Activiteiten naar de wijk

Alleen maar folderen heeft geen zin. Dat is na één keer folderen wel duidelijk. Een
geloofsovertuiging zal zich niet door te folderen laten promoten. Het is beter om in
samenspraak met de locatie manager Crabbehof te zoeken naar activiteiten die goed
aansluiten bij de dagelijkse problemen waar de gemiddelde Crabbehof bewoner tegen
aan loopt. Die activiteiten kunnen we dan vanuit ons kerkgebouw laten lopen.
1.2.2.2.

Openstaan voor de wijk

Juist de mensen die achter hun geloof staan, staan ook open voor de noden van
anderen. Daarom moeten de deuren van ons kerkgebouw meer openstaan.
Openstaan voor mensen uit de directe omgeving, omdat we deze mensen kunnen
helpen met zaken die hier na worden genoemd als groeipunten. Pas als we gerichte
activiteiten kunnen starten kunnen we de “buren” uitnodigen voor activiteiten in de
wijk en in de kerk.
1.2.2.2.1. WMO; subsidie voor activiteiten door organisaties
Naast manpower is financiële steun om het één en ander te organiseren zeker
noodzakelijk. Het rijk en de burgerlijke gemeente hebben aangegeven, ook aan onze
organisatie, om geld ter beschikking te stellen voor projecten die als levensvatbaar
worden beoordeeld. Ook hier kan de locatie manager van Crabbehof ons informeren.
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1.2.2.3.

P.R.

In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat communiceren heel belangrijk is.
Communiceren kan zowel intern als extern plaatsvinden. Binnen de gemeente is er
momenteel geen werkgroep Public Relations.
Wel heeft de gemeente:
 Een actuele website
 Een actuele Facebook-pagina
 preekbeurten worden vermeld in de krant
 het preekrooster hangt in een kastje buiten aan de kerk
Er zouden wel nieuwe folders gemaakt moeten worden.
1.2.2.4.

Gebouw volledig beschikbaar voor gemeente

Een grote wens, toekomstmuziek? Volgens de cijfers zou het mogelijk moeten zijn
om bij een ledental van 180 volledig zelf supporting te zijn! Dit is het drievoudige van
het huidige ledental. Een verdubbeling van het ledental in 1990! Op dit moment is dit
nog een utopie. De inkomsten die we genereren met de verhuur van de kerk (ca. 2/3
van onze totale inkomsten) zorgen ervoor dat we ons eigen gebouw hebben en
netjes kunnen onderhouden.
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2. GERICHT OP GROEI
Tijdens de rekenavond van november 2007 heeft de gemeente uitgesproken dat
consolidatie van de gemeente niet de juiste weg is. In feite is het consolideren van
de huidige situatie een stap in de richting van de afbouw van de doopsgezinde
gemeente Dordrecht. We hebben echter gekozen voor een groeimodel.
Door deze keuze is er veel werk op het pad van de gemeente gekomen. Vele vragen
dringen zich op, hoe, wat, wanneer, wie? In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de
mogelijkheden zijn waarin de gemeente zijn menskracht energie en enthousiasme
kan, mag, moet steken. De hieronder beschreven punten zullen in een plan van
aanpak en een stappenplan worden gevat, zodat er op een goede en gestructureerde
manier de ideeën en plannen kunnen worden uit gevoerd.

2.1.

Intern

Het aanbod door interne groei is niet te beïnvloeden. Toch is belangrijk om er voor te
zorgen dat deze groei goed opgevangen wordt binnen de gemeente. Activiteiten voor
deze doelgroepen zijn reeds gestart, toch moeten we alle activiteiten goed
beschouwen of ze aangepast moeten worden.
2.1.1. Natuurlijke aanwas
De belangrijkste vorm van interne groei zijn kinderen van eigen leden en / of
vrienden. Voor deze doelgroep is reeds lang een aantal activiteiten georganiseerd. De
KinderNevenDienst, de jeugdkerk, geloofsoriëntatie en diensten georganiseerd voor
en door de jeugd en jongeren. In 2013 is het aantal kinderen van leden sterk
afgenomen en worden deze activiteiten nog in beperkte mate uitgevoerd.
Samenwerking met het -meer- bloeiende jeugdwerk bij de Remonstrantse Gemeente
in Dordrecht is daarbij een optie op het moment dat er meerdere kinderen vanuit
onze gemeente aan kunnen deelnemen
Te denken valt of er vanuit de gemeente nog andere activiteiten gestart kunnen
worden, zoals:
Gezinsweekend in Schoorl, Fredeshiem, of een andere plaats. (samen met de
doopsgezinde gemeente van Rotterdam vindt een maal per jaar een weekend plaats)
Bijeenkomsten op de woensdagmiddag
Gezamenlijke maaltijden.
2.1.2. Partners van leden
De meeste partners van leden hebben een verbintenis met de gemeente als vriend.
Speciale activiteiten voor vrienden van de gemeente zijn er niet. Een aantal van de
vrienden volgt de activiteiten die er in de gemeente al lopen. Er is (nog) geen
inventarisatie gemaakt om te kijken of er voor deze groep toegespitste activiteiten
gewenst zijn. Ook hier zijn speciale activiteiten mogelijk:
Wat is doopsgezind zijn?
De doperse geschiedenis
Theologie op een pakkende wijze
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2.2.

Extern

De grootste groei valt de verwachten van buiten de gemeente. We realiseren ons dat
het binden van mensen aan de gemeente, die van buiten komen, extra inspanning
kost. Om de gevraagde inspanningen zo efficiënt mogelijk te gebruiken is het
noodzakelijk de gehele voorbereiding goed te organiseren en geen stappen over te
slaan. Niet één activiteit zal op zichzelf staan. Het voortraject en de nazorg van alle
activiteiten moeten aansluiten op deze activiteiten. Daarnaast is het wenselijk om
nieuwe te ontwikkelen activiteiten in een projectvorm te gieten zodat er een grote
mate van congruentie is in het programma. Maar bij alle dingen die we willen doen,
is geloven in een positief resultaat heel belangrijk. Het nu al meer dan een jaar bezig
zijn met deze veranderingen is te bespeuren in de gemeente. Er is hoop op
verbeteringen, we verwachten dat de veranderingen een positieve uitwerking zullen
hebben op de gemeente.
2.2.1. Werving
Voor doopsgezinden is het vaak heel lastig om wervend te zijn naar de buitenwereld.
We zijn opgegroeid met het idee dat iedereen vrij is om zijn persoonlijke
geloofsidentiteit te vormen. Hoe kan je dan tegen een ander zeggen dat juist deze
vrijheid het beste is wat een gelovige kan overkomen? Toch zetten wij dopersen ons
lichtje te vaak onder de korenmaat. Het gedachtegoed dat ons is nagelaten in een
ontwikkeling van ruim 550 jaar is waardevol. Zo waardevol dat het gedeeld moet
worden. Niet alleen aan toevallige passanten!
Hieronder staan aandachtspunten die meegenomen kunnen worden in nieuw te
creëren projecten:
2.2.1.1.

Aanhaken aan bestaande activiteiten

Aanhaken aan bestaande activiteiten is een eenvoudige manier om zonder te veel
inspanningen toch een interessant programma te bieden. Voor de participanten in de
bestaande activiteiten zal er wel iets kunnen veranderen. Mogelijke veranderingen
worden hieronder beschreven.
2.2.1.1.1. Door openstellen van de activiteiten
Door bestaande activiteiten open te stellen voor geïnteresseerden, is één stap al
gezet namelijk er is voldoende kritische massa om een activiteit in stand te houden.
De volgende activiteiten kunnen zich hiervoor lenen:
 Bijbelkring
 Gemeenteavonden
 GeloofGespreksGroep
 Jeugdwerk/Jongerenwerk
 Zusterkring
 Wijkavonden
2.2.1.1.2. Door aanpassen programma's
Als er nieuwe mensen geïnteresseerd zijn voor de activiteiten die we ontplooien dan
kunnen we niet verwachten dat zij hetzelfde ervaringsniveau hebben als wijzelf. Het
inpassen van nieuwe geïnteresseerden houdt dan ook in dat er dingen gaan
veranderen:
2.2.1.1.2.1.

Flexibel naar buitenwereld

De programma’s dienen de onderwerpen die op dat moment spelen te volgen. Het
heeft geen zin om zaken die niet van de huidige tijd zijn te behandelen.
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2.2.1.1.2.2.

Niveau aanpassen aan doelgroep

Afhankelijk van de competenties van de nieuwe instroom moet goed in de gaten
worden gehouden dat het niveau van de activiteiten aangepast is aan die nieuwe
instroom.
Het zal mogelijk moeten zijn dat er naar verloop van tijd de zelfde activiteiten op
twee of meer verschillende niveaus worden gehouden.
2.2.1.2.
Nieuwe
capaciteit

activiteiten

ontwikkelen

naar

behoeften

en

Er is in de laatste decennia een nieuwe groep in de maatschappij ontstaan die niet
meer opgevoed is in een christelijke traditie. Velen van hen hebben toch een
spiritueel gevoel, maar zijn de verbinding verloren. Daarnaast zijn er ook mensen die
reeds een verbinding hebben met een kerkgenootschap, maar zich daar om welke
redenen dan ook niet meer thuis voelen. Onze gemeente kan voor deze mensen iets
bieden, maar dan wel toegespitst op onze levensvisie.
2.2.1.2.1. Maatschappij in dopers vizier
Wat maakt onze gemeente dan anders dan vele andere christelijke gemeenten in
Dordrecht? Hier zit nu juist de crux. Het is niet eenvoudig te zeggen waarin we ons
onderscheiden, maar toch een poging, naar het meest bekende credo:

Dopen wat mondig is.
Spreken dat bondig is.
Vrij in het christelijk geloven.
Daden gaan woorden te boven.
Juist daarom hebben we iets te bieden wat ons onderscheidt van de anderen:








(Volwassenen) Doop op (eigen geschreven) belijdenis
Je woord houden
Vredesgetuigen
Tolerantie binnen en buiten de gemeente
Er zijn voor anderen binnen en buiten de gemeente
Respect hebben voor iedereen
Naast praten ook actief bezig zijn, binnen en buiten de gemeente
2.2.1.2.2. Maatschappelijke problemen in directe omgeving in
kaart brengen

Het is niet mogelijk om het leed van de hele wereld op je schouders te nemen, ook
niet als doopsgezinde gemeente. Daarom moeten we keuzes maken waarin we wel
iets willen en kunnen betekenen. Omdat de wereld groot is en we denken dat het
meer zichtbaar is iets te betekenen in onze directe omgeving, met daarnaast het
gegeven dat de wijk Wielwijk en Crabbehof aangewezen is als achterstandswijk in de
lijst van minister Ella Vogelaar, ligt het voor de hand hier iets te gaan betekenen.
In de afgelopen jaren is getracht hier onze visie met daden naar buiten uit te dragen
door ondersteuning van een kinderdagverblijf. Resultaat in groei heeft dit niet
opgeleverd.
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2.2.1.2.2.1.
Wat kan een christelijke gemeente betekenen voor een multi culturele wijk als
Wielwijk en Crabbehof? Willen andere culturen en geloven wel geholpen worden door
een geloofsgemeenschap als de onze? We hebben hier geen zekerheid want er is nog
geen inventarisatie gemaakt. Toch kun je denken aan:
 Hulp aan betrokkenen bij verschillende instanties:
o Belastingformulieren
o Aanvraag huursubsidie
o Aanvraag bijstand etc.
 Hulp bij scholing van kinderen en volwassenen
 Hulp bij het begrijpen en respecteren van verschillende culturen.
2.2.1.2.2.2.

Mediation

Ook het helpen in het nader tot elkaar komen bij conflicten die bijvoorbeeld hun
oorsprong hebben in:
 directe familie relaties
 buren relaties
 multi culturele relatie
 onbegrip voor elkaars geloofswerelden
zijn mogelijkheden voor de gemeente. Binnen de broederschap is er al een lange
traditie van mediation. Er worden mensen opgeleid tot mediator, ook gemeenteleden
kunnen deze opleiding volgen en met hun kennis en ervaring een helpende hand
bieden.
2.2.1.3.

Erediensten

De erediensten op de zondag en de christelijke hoogtijdagen zijn voor de gemeente
zeer belangrijk. In de afgelopen eeuwen is er een bepaalde vorm ontstaan hoe je
deze diensten uitvoert en leidt. Voor de gemeente is de liturgie van deze diensten
een vanzelfsprekendheid, toch moeten we ons afvragen of de huidige vorm van de
diensten wel voldoende aanspreekt bij de mensen die leven in de 21ste eeuw.
Aantoonbaar is dat de jeugd binnen de gemeente die de afgelopen twintig jaar
langsgekomen is heeft laten merken dat er eigenlijk iets veranderen kan aan de
manier waarop we samenkomen als gemeente. Maar wat dan, en is dat dan ook
acceptabel voor de ouderen? Voor de diensten die aangepast kunnen worden voor de
Jeugd, Jongvolwassenen als voor de laagdrempelige diensten, kunnen zowel
predikant, de kortedienstgroep als de liturgiegroep hiervoor voorstellen aangeven.
2.2.1.3.1. Aansprekender voor jeugd
De jongeren hebben duidelijk laten merken dat een interactieve dienst geprefereerd
wordt boven een éénrichtingsdienst. Ook liederen met een moderner karakter
moeten worden gezongen. De onderwerpen waarover gesproken wordt moeten goed
aansluiten met de beleveniswereld van nu. De wereld verandert snel en de jeugd
ook. Wil je ze interesseren voor de gemeente dan moeten wij ook meer meedoen
met hun wereld.
2.2.1.3.2. Aansprekender voor jongvolwassenen
Net als voor de jeugd geldt ook voor de jongvolwassenen, spreekt de vorm van de
dienst ze nog aan? Ook hier hebben we een duidelijke taak om te inventariseren wat
de jongvolwassenen aanspreekt en hoe we dat kunnen implementeren.
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2.2.1.3.3. Drempel lager leggen voor directe omgeving
Laag drempelig worden is iets waarover nog goed nagedacht moet worden. De
volgende zaken dienen dan goeddoordacht te zijn:
Doelgroep(en)
Beoogde resultaten
Op welke tijdstippen
Welke activiteiten
2.2.1.4.

Incidentele aansprekende activiteiten

Naast reguliere repeterende activiteiten is het ook mogelijk om incidentele
activiteiten te programmeren. Enkele voorbeelden uit het verleden zijn:
2.2.1.4.1. Boekenmarkt/veiling
Tijdens Koninginnedag een aantal jaren geleden is er een boekenmarkt en ook 2e
hand spulletjesmarkt gehouden. Een dergelijk initiatief zou weer gehouden kunnen
worden. In 2014 houden we een veiling waar we aanbiedingen van leden veilen ten
bate van ons jaarproject
2.2.1.4.2. Zangkoren
Daarnaast is er een Midwest Mennonite Choir uit de Verenigde Staten geweest
éénmaal in Dordrecht en éénmaal in Breda. Ook initiatieven als deze kunnen
voortgezet worden.
2.2.1.4.3. Nieuwe evenementen
Om te laten zien dat er een doopsgezinde gemeente in Dordrecht is, kunnen we nog
andere activiteiten ontplooien. Te denken valt aan:
 Kamer concerten
 Lezingen door politieke coryfeeën
 Lezingen door kerkelijke coryfeeën
2.2.2. Attestatie
Verder kan de gemeente nog groeien door dat er mensen verhuizen en komen te
wonen in het gebied waarin de doopsgezinde gemeente Dordrecht en omgeving
werkzaam is. Ook is het mogelijk dat er nieuwe leden komen met attestatie vanuit
een andere kerkelijke denominatie.
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2.3.

Competenties

Natuurlijk vraagt een groeiende gemeente meer energie van de aanwezige leden
maar dat zal niet het enige zijn. Om toch een idee te geven wat er al zoal op onze
weg komt bij de gewenste groei wordt hieronder een schets gemaakt van de
competenties van:
2.3.1. Gemeenteleden
Bij groei van de gemeente zal zij niet het zelfde blijven zoals we haar nu al, voor
sommigen meer dan 40 jaar, kennen. Nieuwe leden vragen andere dingen. Vooral als
er mensen binnen komen die niet of gedeeltelijk bekend zijn met de doperse traditie.
Verwacht mag worden dat wij allen op een soepele en correcte wijze onze specifieke
doperse dingen uitleggen. Daarnaast zullen zoals al eerder is gememoreerd,
bepaalde activiteiten niet meer gehouden worden op de reeds bekende wijze, hierbij
wordt toch flexibiliteit gevraagd. Nieuwe mensen leren kennen en ook accepteren
kost ook veel inzet.
2.3.2. Kerkenraad
Een groeiende gemeente zal ook voor de kerkenraad de nodige energie vragen
omdat er steeds weer andere zaken op het pad komen waar we niet aan gedacht
hebben tijdens de opzet van een nieuwe activiteit. Verder zijn de kerkenraadsleden
natuurlijk ook leden van de gemeente en ook voor hen geldt het zelfde wat hierboven
is vermeld.
2.3.3. Predikant
In meer of mindere mate zal de predikant met zijn/haar professionele achtergrond,
samen met de kerkenraad, een spil moeten zijn in het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten maar daarnaast hangt het tempo waarin het proces zich voltrekt mede af
van de werktijd die de predikant krijgt. Om te voorkomen dat de gemeente te veel
vraagt van de predikant is het vinden van de juiste balans tussen de reeds bestaande
activiteiten en nieuw te ontwikkelen activiteiten, samen met de te verwachten
aanwas van vrienden en leden heel belangrijk. De kerkenraad zal dit proces geleiden
en bewaken. Met predikant en leden zal het gebruik van social media moeten worden
benut.
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3. CONTACTEN
De doopsgezinde gemeente is geen eiland op zich. Ze is deel van een netwerk van
contacten. Een goed netwerk zorgt er voor dat we benaderd kunnen worden voor
vragen en ideeën. Daarnaast kunnen wij weer via een goed netwerk onze vragen en
ideeën kwijt. Een inventarisatie van het netwerk van de gemeente is hieronder
neergezet:

3.1.

Extern

We hebben gemeend de contacten te differentiëren in twee groepen; binnen en
buiten de doopsgezinde broederschap. Als eerste worden de contacten die de
gemeente heeft buiten de doopsgezinde wereld beschreven.
3.1.1. Remonstrantse Gemeente Dordrecht
Door dat er veel van het gedachtegoed van de Remonstranten en de doopsgezinden
gelijk is, is er al gedurende een lange tijd een samenwerking van beide gemeentes in
Dordrecht. De intensiteit van de samenwerking varieert regelmatig. Op dit moment
hebben we de volgende onderwerpen waarin we samen werken:
3.1.1.1.

Gemeenschappelijke Kerkenraadsvergaderingen

Om de samenwerking goed te laten verlopen zijn er 2x per jaar gemeenschappelijke
kerkenraadsvergaderingen. In deze vergaderingen worden alle gezamenlijke
onderwerpen besproken.
3.1.1.2.

Gemeenschappelijke diensten

Om in de zomer de vakantie perioden van beide predikanten op te vangen worden de
zomerdiensten (8 weken) om en om gehouden. Vier keer in de doopsgezinde kerk en
vier keer in de Remonstrantse kerk. Uiteraard ook vier keer verzorgd door de
doopsgezinde gemeente en vier keer door de Remonstrantse gemeente. Op de 3de
Adventzondag wordt ook gezamenlijke dienst om en om gehouden, alternerend met
de Pinksterzondag.
3.1.1.3.

Schakel

De beide gemeenten hebben samen een kerkelijk blad, De Schakel, waarin het wel
en wee van de gemeenten wordt vermeld. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de
eigen informatie. Het voorwoord wordt om de beurt verzorgd door beide gemeenten.
De eindredactie valt nu onder verantwoording van de doopsgezinde gemeente, het
stickeren en het versturen valt onder de verantwoording van de Remonstrantse
gemeente.
3.1.1.4.

Koor

De cantorij is een initiatief van de Remonstrantse gemeente. De doopsgezinden zijn
van harte welkom om mee te zingen. Er zijn nu 2 doopsgezinde leden actief in de
cantorij.
3.1.1.5.

Cabaret.

In 2013 hebben we samen met de Remonstranten een voorstelling van Kees
Postumus georganiseerd.
3.1.1.6.

Jaarprogramma (boekje)

Er is op het moment geen jaarprogrammaboekje. Staat wel op het wensenlijstje voor
het volgend jaar.
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3.1.2. Kiwanis
Kern doel van de Kiwanis is: “Het leven verbeteren op basis van vriendschap en
wereldwijde dienstverlening.” De contactpersoon voor de Kiwanis is br. M. van
Boven.
3.1.3. Burgerlijke gemeente Dordrecht
De burgerlijke gemeente van Dordrecht heeft te kennen gegeven dat de kerkelijke
organisaties mee kunnen participeren in het ondersteunen van burgers met hun
noden.
3.1.3.1.

Locatiemanager Crabbehof

Om goed inzichtelijk te krijgen wat de problematiek is van elke wijk hebben alle
wijken in Dordrecht een locatiemanager gekregen. Het contact met de
locatiemanager Wielwijk en Crabbehof zou weer opgepakt kunnen worden om te
worden geïnformeerd naar de mogelijkheden om projecten te ondersteunen.
3.1.4. IKWIJ
Het
oecumenisch
wijkorgaan
"InterKerkelijkWIJKorgaan"
(IKWIJ)
is
een
samenwerkingsverband van kerken in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven.
Hierin werken samen de Rooms Katholieke kerk, de Vrije Evangelische Gemeente, de
Gereformeerde kerk, de Kerk van de Nazarener, de doopsgezinde- en de
Remonstrantse Gemeenten. De activiteiten die vanuit het IKWIJ worden
georganiseerd zijn een gezamenlijke dienst in januari, die in het teken staat van de
"Week van de Eenheid van de Christenen" en een manifestatie op Eerste Pinksterdag.
In 2007 zijn het GKK en het IKWIJ gefuseerd.
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3.2.

Intern (binnen de Broederschap)

Als tweede worden de contacten die de gemeente heeft binnen de doopsgezinde
wereld vermeld.
3.2.1. B.V. / ADS
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) is de vereniging van alle doopsgezinde
gemeenten
in
Nederland,
ooit
gestart
om
een
gemeenschappelijke
predikantsopleiding te voorzien. Het hoogste orgaan binnen de ADS is de
BroederschapsVergadering (B.V.). De uitvoering van de besluiten van de BV ligt in
handen van de BroederschapsRaad (B.R.). Ter ondersteuning heeft de BR het bureau
van de ADS. Elke gemeente heeft een BV vertegenwoordiger, op dit moment Br. A.
Van der Werf, die namens de gemeente besluiten accordeert, afwijst of zich onthoudt
van stemmen. Twee maal per jaar bezoekt de BV vertegenwoordiger de
BroederschapsVergadering, in het voorjaar en in het najaar. Ter voorbereiding op de
BV is er meestal 5 weken voor de BV een voorbespreking in Ringverband van de
Zuid-Hollands – Zeeuwse Ring. In deze voorbespreking worden de elf BV
vertegenwoordigers bijgepraat door verschillende mensen. Tevens wordt er een
gemeenschappelijk standpunt op gesteld, met name over precaire zaken. De
standpunten en vragen de opgekomen zijn worden naar de BR gestuurd ter
behandeling.
3.2.1.1.

Landelijk beleid

Het landelijk beleid wordt in hoge mate uitgezet door de BR. In feite is het
onmogelijk om de ca. 115 gemeenten in Nederland beleid te laten maken en uit te
laten voeren. Via de BV vertegenwoordiger hebben we een kleine stem in dit beleid.
3.2.1.2.

Subsidies

De ADS beheert ook een aantal fondsen met geoormerkt geld. Het staat elke
gemeente vrij om een subsidie aan te vragen bij een fonds. De fondsbesturen, samen
met de BR bepalen of alle criteria worden gehaald. Fondsen waar mee onze
gemeente mee te maken heeft zijn:
3.2.1.2.1. Menno-fonds
Het Menno fonds is een fonds dat is opgezet om voor alle gemeenten een “garantie”
kan geven om een predikantsplaats te kunnen betalen. De subsidie die het fonds
verstrekt is eigenlijk een renteloze lening die terugbetaald dient te worden bij
opheffing van de gemeente.
3.2.1.2.2. Kindersteunfonds (D.G. Haarlem)
Het kindersteunfonds is geen fonds beheerd door de ADS. Dit fonds is van de
doopsgezinde gemeente Haarlem. Toch kan elke gemeente aankloppen voor een
subsidie ten behoeve van het kinderwerk in de gemeente. De gemeente heeft één
maal een subsidie aangevraagd voor de KinderNevenDienst, met positief resultaat.
Dit geld is gebruikt om een aantal activiteiten te kunnen ontplooien in het kinderwerk
van de gemeente.
3.2.1.3.

Doopsgezind Centrum voor Gemeente opbouw

Het Doopsgezind Centrum voor Gemeente opbouw (DCG) is precies wat de naam
verteld. Het ondersteunt de gemeenten in hun taak. Voor de directe uitvoering en de
contacten is het Regionaal Doopsgezind Centrum voor Gemeente opbouw (R-DCG)
verantwoordelijk. Dit valt binnen het takenpakket van de ZHZR. Zie verder op.
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3.2.1.3.1. Diverse cursussen
Op landelijk niveau verzorgt het DCG verschillende cursussen onder anderen de
kerkenraadsledenconferentie die op Mennorode in Elspeet wordt gehouden. Ook van
onze kerkenraad zijn er leden geweest. Een goed leermoment want alle gemeenten
hebben de zelfde of bijna de zelfde problemen en op deze manier kan er van elkaar
geleerd worden.
3.2.1.3.2. Ondersteuningsactiviteiten
Deze worden door de R-DCG verder behandeld.
3.2.1.3.3. Thema-avonden/-dagen
Ook voor de thema-avonden en dagen is de R-DCG verantwoordelijk.
3.2.1.4.

Seminarium

Het seminarium is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opleiding tot
doopsgezinde predikanten. Het seminarium is verbonden aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. De wens om één gemeenschappelijke opleiding te hebben voor
doopsgezinde predikanten heeft in 1811 geleid tot de oprichting van de ADS.
3.2.1.4.1. Predikantenopleiding
De proponentsopleiding is ingeweven in de predikantsopleiding van de VU. Na het
driejarige bachelor Theologie (traject Godgeleerdheid) volgt de driejarige master
predikantsopleiding. Het laatste jaar daarvan is het zogenaamde PIO-jaar (PIO =
predikant in opleiding). Onze gemeente heeft altijd een proponent van het
doopsgezind seminarium beroepen.
3.2.1.4.2. Doperse Theologie
Basiscursus
De basiscursus beoogt kennisverwerving op het gebied van de doperse geschiedenis
en de geloofsleer en op het terrein van de Bijbelse theologie. In deze cursus wordt
gewerkt aan een grotere bewustwording van de doperse traditie. Daarmee voorziet
de cursus in de behoefte aan scholing, toerusting en persoonlijke verdieping die bij
velen leeft. 3 leden van onze gemeente volgen de basiscursus Doperse Theologie in
Mennorode.
Vervolgcursus
Er is gekozen voor een aantal praktisch-theologische vakken die een nadere
doordenking bieden van de praktijk van de gemeente van vandaag. Een uitdagende
opzet voor een ieder die de gemeente ter harte gaat!
Landelijk hebben bijna 400 cursisten inmiddels aan deze cursus deel genomen.
3.2.1.5.

Doopsgezind NL

Doopsgezind NL is een landelijk 2-wekelijks blad uitgegeven door de ADS. Het
behandelt met name doopsgezind gerelateerd nieuws en wetenswaardigheden.
Iedereen staat het vrij om zich te abonneren op Doopsgezind NL. In de nabije
toekomst zal Doopsgezind NL worden gepresenteerd in PDF formaat op de website
www.doopsgezind.nl.
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3.2.1.6.

Digitale nieuwsbrief Doopsgezind.nu

Deze verschijnt maandelijks en wordt doorgestuurd aan onze leden.
3.2.2. L.F.D.Z.
De Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (L.F.D.Z.) is een federatie
van alle aangesloten zusterkringen. Ook de zusterkring van onze gemeente is
aangesloten bij de L.F.D.Z. De L.F.D.Z. verzorgt een aantal activiteiten die hieronder
genoemd worden:
3.2.2.1.

Contact

Contact is heel belangrijk, hoe breder het netwerk hoe makkelijker het is om ergens
informatie te verkrijgen.
3.2.2.1.1. Elspeet conferentie
De Elspeet conferentie wordt gehouden op Mennorode te Elspeet en is de
jaarvergadering van de L.F.D.Z. Daarnaast is het ook het ontmoetingspunt voor de
zusters in den lande, en is een jaarlijks terugkerende activiteit van 2 dagen. Een
juiste dosering van het laten zien welke projecten er gesteund worden door de
L.F.D.Z. van uit de zogenaamde Federatiekoffer en thematisch bezig zijn, zorgt voor
een aantrekkelijk programma. De Elspeet conferentie wordt door enkele zusters
jaarlijks bezocht. Op de zusterkring wordt voor de projecten geld ingezameld.
3.2.2.1.1.1.

Verkoop/verloting voor twee projecten

Om te zorgen dat de Federatiekoffer weer gevuld wordt voor volgende projecten is er
een verkoop van ingebrachte artikelen en verloting van quilts.
3.2.2.2.

Leren

Naast het contact is leren ook belangrijk. Dit wordt aangeboden op studiedagen
3.2.2.2.1. Vijf studiedagen
Landelijk worden er vijf studiedagen georganiseerd. Deze studiedagen worden door
zoveel mogelijk zusters van de zusterkring bezocht, ook als deze dag niet in
Dordrecht is.
3.2.3. ZHZR
De Zuid-Hollands-Zeeuwse Ring (ZHZR) is ongeveer 140 jaar geleden opgezet door
de doopsgezinde gemeenten in Zuid-Holland, Zeeland en West Noord-Brabant om
elkaar te helpen als er door ziekte of anderszins bij een gemeente geen predikant
beschikbaar is. In de afgelopen jaren zijn er voor de Ring een aantal functies
bijgekomen.
3.2.4. Regionale Doopsgezind Centrum voor Gemeente opbouw
Het Regionaal Doopsgezind Centrum voor Gemeente opbouw (R-DCG) is een soort
filiaal van het DCG. Het is een belangrijke post voor de uitvoering van de taken van
het DCG. Het organiseert naar behoefte van de gemeenten in de Ring verschillende
activiteiten.
3.2.4.1.1. Scholing op aanvraag
Onder deze categorie vallen alle speciale verzoeken van één of meer gemeenten. Als
een aanvraag binnen komt wordt eerst gekeken naar de haalbaarheid in kosten en of
de aanvraag te gebruiken is voor meer dan één gemeente. Op dit moment ligt er een
aanvraag van onze gemeente, betreffende scholing van gemeenteleden in Public
Relations activiteiten.

Woord en daad 19-01-2014

Pagina 21 van 22

3.2.4.1.2. Jeugdwerk
Op dit moment wordt er door gebrek aan belangstelling in de Ring geen gebruik van
gemaakt.
3.2.4.2.

Predikantenconvent

Het predikantenconvent wordt per toerbeurt in elke gemeente gehouden en verzorgt
het contact tussen de predikanten onderling. Naast het onderling contact zijn er
enkele andere activiteiten en vindt er informatie uitwisseling plaats:
 geeft het thema aan van de World Fellowship Day
 geeft ondersteuning aan de Ring en Ringzondag
3.2.4.3.

Ondersteuning predikantloze gemeenten

Dit is het hoofdonderwerp waarom de Ring destijds is opgezet. In onze huidige
predikantsloze periode hebben we nu een consulent uit de Ring, verder worden
predikanten gevraagd voor het invullen van de diensten op zondag. Voor de
geloofsoriëntatieavonden is nu een predikant uit de Ring gevraagd.
3.2.4.4.

Subsidies regionale activiteiten

De Ring heeft aan gegeven dat voor een gemeente activiteit die breed regionaal
gepromoot wordt, kan subsidie bij de Ring worden aangevraagd.
3.2.4.5.

Ringdag

Één van de jaarlijks terugkerende activiteiten is de Ringdag die meestal tijdens World
Fellowship Day wordt gehouden. De Ringdag wordt per toerbeurt door één van de
gemeenten van de Ring georganiseerd. Het onderwerp wordt aangedragen door het
central committee en is bedacht door één van de participerende landen. De
organiserende gemeente ontvangt ondersteuning door de Ring en predikanten uit de
Ring.
3.2.5. Schoorl
Het broederschaphuis Schoorl draait in belangrijke mate op vrijwilligerswerk, één lid
verzorgt een gastenleidingweek in de zomervakantie
3.2.6. Doopsgezinde Historische Kring
De Doopsgezinde Historisch Kring heeft als doel het doperse culturele erfgoed te
bewaren en te bewaken. Daarnaast onderzoekt zij historische feiten en publiceert
onderzoeken. Ook hier zijn enkele leden lid van.
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