JAARVERSLAG 2016 DOOPSGEZINDE ZENDING (DZ - www.doopsgezindezending.nl )
Veel dingen veranderen, zo ook de visie op zending. Binnen DZ is de afgelopen 10 jaar onophoudelijk gewerkt
aan de visie op het eigen werk. In 2016 kwamen we –voorlopig- tot de volgende ‘definitieve’ formulering:
Wij geloven in de Ene, de altijd Aanwezige, onze enige God. Wij zijn dankbaar voor de wijsheid in de
Bijbelverhalen en de weg die Jezus van Nazareth ons daarin wijst.
Wij geloven in gelijkwaardigheid en respect. Wij geloven in missie en zending als samenwerking met
zusters en broeders ver weg en dichtbij. Centraal staat het samen verstaan van Bijbelverhalen en
die van betekenis te laten zijn in het hier en nu. De Doopsgezinde Zending zet zich van daaruit in
voor het toerusten van mensen die werkzaam willen zijn in en namens de gemeente van Christus.
Van binnen en in opmerkelijke mate ook van buiten de broederschap kreeg DZ positieve reacties op deze verwoording van de visie op zending.
In 2016 is via verschillende projecten gewerkt vanuit deze visie:
 In april is, voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering, een workshop georganiseerd over onderling
pastoraat in de Nederlandse gemeenten met medewerking van ds. Ruud Mulder, ziekenhuispastor. Door
de teruggang van het aantal predikanten en pastoraal werkers komen steeds meer gemeenteleden in omstandigheden waar pastoraal handelen gewenst is. Vaak gaat dat gepaard met gevoelens van verlegenheid
en vragen als ‘Hoe kan ik hier in pastorale zin iets betekenen?’, ‘Hoe kan ik helpen?’ ‘Moet ik over mijn geloof beginnen of niet?’ ‘Welke grenzen houd ik aan?’ ‘Wat moet ik hier vooral niet doen?’ De workshop bood
zowel een kader als praktische voorbeelden. De deelnemers waren zeer onder de indruk en voelden zich geinspireerd en toegerust. Hulde aan Ruud Mulder!
 Op 22 oktober bracht DZ vertegenwoordigers van een negental doopsgezinde gemeenten bijeen te Baarn.
Onderwerp van deze ontmoeting was: hoe kunnen we op een inspirerende manier gemeente zijn?
Een beperkt aantal gemeentes was uitgenodigd om creatieve ruimte te maken voor gesprek en ontmoeting.
Al deze gemeenten zijn betrokken op het onderwerp óf omdat zij afstand moeten doen van een gebouw als
centraal punt óf omdat zij door een gering aantal leden op zoek zijn naar andere vormen van gemeente
zijn. Heel gauw raken gemeentes door deze problematiek in een negatieve spiraal: er wordt dan vooral gekeken naar wat er niet meer kan. De insteek van de ontmoeting was te kijken naar wat er wel kan en
wat we als beeld van gemeente-zijn dan als inspiratiebron voor ogen kunnen houden. DZ-bestuurslid Paul
Thimm gaf een boeiende inleiding over de kracht van kleine gemeentes zoals die tot uiting kwam in de begintijd van zowel het christendom als van de doperse beweging: huizen waar mensen samenkwamen, de
bijbel bestudeerden en met elkaar het brood braken, waren van vitaal belang en vormden een startpunt van
een nieuwe beweging.
 In 2016 heeft de DZ in samenwerking met de GDB opnieuw een lekenprekerscursus georganiseerd en
verzorgd, dit keer voor de Ring Zuid-West Nederland. Op zes avonden kwamen alle aspecten van een dienst
aan bod en gedurende de cursus hebben alle deelnemers een complete dienst over de door hen gekozen bijbeltekst gemaakt. Docenten waren: Renata Barnard, Yko van der Groot, Afke Maas en Machteld van Woerden, deels op locatie (Rotterdam), deels tussen de avonden door per mail.
 Nog een aansprekend project in 2016 was de advents- en kerstkalender ‘Op weg naar het Licht’. DZ
heeft de kalender via de DG gemeenten verspreid en dankzij die samenwerking werden ruim 3000 adressen
bereikt. Voor elke dag was er een korte tekst of een afbeelding, lied, gebed, recept of kleurplaat. En voor elke zon- en feestdag was er een Bijbeltekst met een korte uitleg. De werkgroep die de kalender samenstelde
en produceerde bestond uit: Wilfried Foede (tevens lay-out), Ria de Jong, Jasper Pondman, Gerda Tenkink
en Afke Maas (coördinatie en tevens Bijbeluitleg). De kalender riep een overweldigend positieve respons op.
 In Afrika ging DZ samen met TEE ALL Africa, onder de bezielende leiding van ds. Kangwa Mabuluki, verder
met het geven van cursussen in Tanzania. In 2016 promoveerde br. Willy Hugo Perez, rector van het
Doopsgezind Seminarie, aan een universiteit in Salamanca; DZ sponsorde zijn onderzoek.
Het bestuur bestond uit Chris Maas (voorzitter), Ria de Jong (secretaris), Jasper Pondman (penningmeester),
Leni Moussault, Evelien Niemantsverdriet, Nanja ter Brake, Paul Thimm en werd ambtelijk ondersteund door
Gerda Tenkink. Daarnaast heeft de DZ twee staande commissies: de Theologische Adviescommissie en de Financiële Commissie. De Theologische Adviescommissie biedt inhoudelijke ondersteuning en richt zich tevens
op de bijbelse onderbouwing van de visie op zending. Kernleden van deze commissie zijn Afke Maas (voorzitter),
Paul Thimm en Flora Visser. De Financiële Commissie controleert de Jaarrekening en adviseert over beleggingsbeleid; deze commissie bestaat uit Freek Roozenboom en Heiko van de Wijk.
Meer info over de zending is te vinden op www.doopsgezindezending.nl

