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Bij het jaarverslag
Het is mei 2005. Al enkele weken reizen twee broeders uit de Mennonietenkolonie
Friesland in Paraguay door Europa. Theo Regier en Erich Weiss laten zien, wat er in
het COVESAP project bereikt is en wat de verdere plannen zijn. Zij bezoeken
Duitsland, Zwitserland en Nederland en vertellen, hoe zij de inheemse boeren rond
de kolonie leren om door middel van een andere organisatie en methoden de
opbrengsten van hun land te verhogen. Opdat zij het goed hebben, opdat zij in vrede
als gelijkwaardige buren kunnen leven.
Er komt financiële ondersteuning uit Europa, maar voor het werk is de ervaring van
de Mennonieten ter plaatse een onmisbare voorwaarde. Zij immers hebben vanaf de
jaren ’30 door moeizame arbeid het land in cultuur gebracht. Iets om te delen. Hun
website www.covesap.org vertelt er meer over.
Onze broeders brengen in enkele Nederlandse Gemeentes een inspirerend verhaal
over hun werk. Die inspiratie komt voort uit hun geloof. En leidt tot daden, die ons
weer inspireren. Zij laten zien, hoe de verschillende continenten bij elkaar horen.
Vlak voor zij terug reizen brengen zij met een zuster en broeder, bij wie zij te gast zijn
een bezoek aan Pingjum en Witmarsum, aan het land van Menno. Het maakt grote
indruk en wordt een bijzondere ervaring midden in het groene Friese land. Daar,
waar ooit Gods Geest het onvergetelijke verhaal met Menno’s volgelingen begon.
Dat verhaal bindt ons overal ter wereld.
Lynn Kaplanian - Buller, interim voorzitter Bijzondere Noden
Henk Blom, voorzitter Doopsgezinde Vredesgroep
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In 2005 ontvielen ons Izaak Schat en oud A.B.lid Piertje Koopmans.
Izaaks plotselinge overlijden heeft ons allen zeer geschokt en we kunnen ons nu pas
realiseren hoeveel hij voor Bijzondere Noden verzette. Hij was het langstzittende
bestuurslid die daardoor de structuur en cultuur van BN bijzonder goed kende en
daardoor veel zaken in het juiste perspectief kon plaatsen. Vooral het vele
bestuurlijke werk dat hij heeft verricht in de samenwerking van de protestante kerken
op het terrein van noodhulp en structurele hulpwerkprojecten verdient onze volle
waardering. Hij zette zich volop in voor Menno’s Pleats en regelde op de van hem
bekende voortvarende manier de kledingtransporten.
Piertje Koopmans heeft zich gedurende vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt door
het verzamelen en het laten reviseren van handnaaimachines. Ze werden tegelijk
met de kledingzendingen verscheept. Deze naaimachines waren zeer welkom in
Paraguay en Brazilië o.a. bij de Indiaanse meisjes en vrouwen in de Chaco.
Wij herdenken hen met respect.
In de zomer vertrok onze voorzitster Els de Quant samen met haar echtgenoot
Robbert naar Tanzania om daar een jaar vrijwilligerswerk te doen. Hun invulling van
een sabbatjaar! Via de E-mail brieven worden we op de hoogte gehouden van alles
wat daar gebeurt.
Intussen heeft Lynn Kaplanian haar taak als interim-voorzitter voortvarend
aangepakt.
Oene de Vries heeft samen met zijn echtgenote deel uitgemaakt van een delegatie
die namens IMO Ethiopië heeft bezocht en daarover een uitvoerig verslag heeft
geschreven. Het is duidelijk dat het land grote armoede en veel nood heeft.
In de loop van het jaar traden twee nieuwe bestuursleden toe. Nynke Damstra volgde
Sipke Durks op als vertegenwoordiger van MVS in het Algemeen Bestuur en Nico
Tas nam zitting in het Dagelijks Bestuur.
In dit jaarverslag worden een aantal projecten in het kort genoemd. Onze TRIOcoördinator Jaap de Graaff kan uitvoeriger informatie verstrekken over alle afzonderlijke projecten.
In de IMO vergadering in mei 2005 zijn Rainer Wiebe en Aldert Husslage gekozen
als nieuw voorzitterskoppel.
TRIO/Instellingenberaad door Aldert Husslage
In de loop van 2005 zijn er na een afkoelingsperiode gelukkig weer enkele besprekingen geweest tussen Zending, Vredesgroep en Bijzondere Noden. Daarbij zijn er
enige onduidelijkheden opgehelderd en is er weer bereidheid gegroeid om aandacht
te hebben voor elkaars werkterreinen en is de wens uitgesproken elkaar daarover
met enige regelmaat te informeren.
Intussen zijn we met de Vredesgroep verder gegaan op de ingeslagen weg om een
fusie voor te bereiden.
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Voor het Instellingenberaad blijkt de platformfunctie om elkaar te informeren
waarmee de diverse Instellingen bezig zijn waardevol. Renze Yetsenga neemt nu
namens de B.R. deel aan het Instellingenberaad.
Begin januari 2005 werd er een drukbezochte Nieuwjaarsreceptie gehouden op
Mennorode. Er zal worden bekeken of de huidige opzet van de Nieuwjaarsreceptie in
de komende jaren wordt voortgezet of dat er wellicht een verbreding kan
plaatsvinden. Daarbij wordt gedacht aan het uitnodigen van gemeenteleden. Aan
zo’n initiatief zitten wel enige organisatorische en budgettaire haken en ogen.
De reis naar Zuid Amerika
Onder leiding van Aldert en Marijke Husslage reisde een gezelschap van
Nederlandse Doopsgezinde zusters en broeders rond door Brazilië, Uruguay,
Argentinië en Paraguay. Hun motivatie om mee te reizen was de betrokkenheid van
hun Gemeentes bij het hulpwerk in Zuid Amerika. Zij brachten bezoeken aan diverse
hulpwerkprojecten. Zulke bezoeken zijn van onschatbare waarde. Opeens worden
projecten, die in Nederland op papier leven, zichtbare werkelijkheid.
Onderstaand reisverslag van de hand van Aldert Husslage schetst een beeld van het
werk in Zuid Amerika.
Brazilië
Het bezoek aan en de gesprekken met br. Hermann Heinrichs en diens vrouw
Angela van AMAS maakten duidelijk dat AMAS leiden geen eenvoudige opgave is.
De Braziliaanse regering heeft de lonen van onderwijzend personeel sterk verhoogd
en de opleidingseisen aangescherpt. Dit brengt AMAS in de problemen omdat men
de ouderbijdrage onmogelijk kan verhogen en de stad Curitiba in eerste instantie niet
bereid blijkt om meer te subsidiëren. Dit vergt taai onderhandelen en kost dus veel
tijd en energie.
Ook het opgestarte werk in de favelha
(sloppenwijk) Uberaba kost veel inspanning.
Onder andere doordat de mening van de
daar werkzame pastor en de opvatting van
br. Heinrichs in welke richting het werk moet
worden uitgebouwd wel eens verschillen.
De kinderdagverblijven van AMAS zien er
allemaal goed onderhouden uit en het
personeel en vrijwilligers gaan op een
voortreffelijke manier met de kinderen om.
Ook zonder dat je de Portugese taal spreekt
merk je dat door de interactie tussen de
leiding en de kinderen.
Er is bij de arme bevolking van Brazilië nog
steeds de drang om naar de grote steden te
trekken
in
de
hoop
daar
betere
levensomstandigheden te kunnen bereiken
dan op het arme platteland. Als gevolg
daarvan ontstaan rond de steden steeds
weer nieuwe sloppenwijken op plekken die
meestal voor de stad minder interessant zijn.
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Dit betekent dat de mensen die in deze sloppenwijken wonen en een baantje in de
stad zoeken vaak grote afstanden moeten afleggen om bij een werkplek te komen.
Toch is te zien dat er zich de laatste jaren in Brazilië een duidelijke economische
groei ontwikkelt , zeker waarneembaar in de deelstaat Parana. Wel is er een enorme
kloof tussen rijkdom en armoede.
Voor onze Doopsgezinde zusters en broeders wordt het voortzetten van kerkdiensten
in het Duits moeilijk doordat eigenlijk allen de ouderen deze taal voldoende
beheersen en de jongeren voor een dienst in het Portugees kiezen. Ook was
opvallend dat een aantal jongere Dopers kiest voor een evangelicalere richting.
Hiervoor is in Brazilië een sterk groeiende belangstelling.
Paraguay
Het werk dat SERVOME = Servicio Voluntario Menonita (voorheen Christliche
Dienst) nu al ruim 50 jaar in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion verzorgt
functioneert op een goede manier door de grote en betrokken inzet van
medewerkers en vrijwilligers. Zowel het kinder-opvanghuis El Abrigo als de school
lopen goed en alles gaat in een harmonieuze sfeer. Ook in het kinderdagverblijf
Immanuel hebben de kinderen het duidelijk naar hun zin.
BN ondersteunt dit werk door het adoptieprogramma.
In Limpio helpt een groep van Mennoniete zusters Paraguyaanse vrouwen door hen
te helpen met het aanpakken van een aantal werkzaamheden die wat extra inkomen
kunnen opleveren zoals het vervaardigen van traditioneel borduurwerk en het maken
van empanada’s pasteitjes) en ze te helpen met het kweken van groenten voor een
gezondere maaltijd (minder eenzijdig) en een verbetering van de hygiëne.
In de Chaco van Paraguay is ASCIM de projectorganisatie voor samenwerking met
de Indianen. Er zijn in 2005 financiële middelen ter beschikking gesteld om de
Indianen via de radio in hun eigen taal informatie te geven. Daarnaast is er een
moeder/kind programma ondersteund en is er gestart met de bouw van een nieuwe
school op Campo Princesa. Zo zijn er steeds weer nieuwe aandachtspunten die onze
medewerking d.m.v. van geldelijke ondersteuning dubbel en dwars waard zijn.
In Oost-Paraguay heeft in 2005 Covesap fase II zijn einde bereikt. Twee
medewerkers van Covesap zijn daarover in diverse gemeenten in Nederland ,
Duitsland en Zwitserland komen vertellen en ook in de circulaire van de BN
Kerstcollecte is er aan dacht voor gevraagd want Covesap wordt in 2006 voortgezet
met fase Covesap III. Dit is het volgende driejarenplan waarbij kleine Paraguayaanse
boeren een opleiding ontvangen om via een coöperatieve bedrijfsvoering en
kennisvergroting hun bestaan te verbeteren.
En daar zijn heel verheugende resultaten mee bereikt.
Als het land nu ook nog verlost kan worden van het negatieve imago van corruptie
(er zijn inmiddels een paar Mennonieten aangesteld op belangrijke regeringsposten)
kan misschien langzamerhand de toestand van het land verbeteren.
In Campo 9 is een computerlokaal geïnstalleerd. Door het volgen van verschillende
computeropleidingen hebben jonge mensen straks een betere kans op het vinden
van een baan in administratief en commercieel werk.
Uruguay
Voor het jongenshuis Siquem in Las Piedras is in 2005 geld beschikbaar gesteld om
een medewerkster een stage te laten lopen bij Servome in Paraguay. Ze zal daardoor haar taak beter kunnen invullen. Toch blijft de toestand moeilijk omdat er
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eigenlijk weinig mogelijkheden bestaan om de oudere jongens uit de groep
zelfstandig te kunnen laten worden. Daardoor is er eigenlijk ook geen doorstroming
en dit geeft weinig toekomstperspectief voor de jongens. Belangrijk is zeker dat er nu
een gediplomeerd pedagoge beschikbaar is.
Het bezoek dat door de reisgroep werd gebracht aan de kolonie Delta gaf een goed
beeld van een traditionele kolonie met een aantal melkveebedrijven. Delta heeft een
eigen kerk en school, een gemeenschapscentrum, een supermarkt, een
bejaardenhuis en een museum(kamer). Toch maakt men zich zorgen over de
toekomst omdat over een reeks van jaren het aantal leerlingen op de school
terugloopt (gezinnen worden kleiner) en dat er in de nabije omgeving geen land meer
aan te kopen valt. Gevolg is dat deze gemeenschap zich meer naar buiten zal
moeten richten en dan zal het moeilijker worden vast te houden aan alle eigen
normen en waarden.
Argentinië door Jaap Schiere
Bijzondere Noden is sinds ongeveer twaalf jaar betrokken bij werk van de
doopsgezinde gemeenten Pehuajó en Neuquén. In september 2005 waren
vertegenwoordigers uit beide Argentijnse gemeenten op bezoek bij een aantal
doopsgezinde gemeenten in Nederland en Duitsland om met eigen ogen de
verschillen en overeenkomsten te leren waarderen. In het kader van het BN/DVG programma Internationale VredesGemeente viel dat bezoek samen met een bezoek
van Hondurese broeders en zusters. De gezamenlijke deelname aan de
zomerconferentie van de DVG in Schoorl was ronduit een feest van viering en
ontmoeting met jong en oud van doopsgezind Nederland.
Met name in Friesland en rondom Berlijn zijn hartelijke contacten gelegd die verder
uitgebouwd willen worden. Onder andere Berlijn was belangrijk omdat daarmee
uitdrukking werd gegeven aan het feit dat we als Bijzonderen Noden al jaren
internationaal samenwerken binnen IMO. De grenzen tussen Duitsland en Nederland
worden eigenlijk ook steeds onzichtbaarder en bezoeken als deze leggen een
prachtige basis voor verdere ontwikkelingen!
Vanuit Friesland corresponderen de gemeenten Hallum, Holwerd, Damwoude,
Rottevalle, Wolvega en Joure al een aantal jaren met Neuquén, met de bedoeling te
leren van het gemeenteleven daar en ook, waar mogelijk, een handje te helpen bij de
verdere uitbouw van de bijzondere school.
Neuquen heeft de afgelopen jaren met financiële steun van BN elk jaar een
klaslokaal kunnen bouwen en zo een kleuterschool en lagere school kunnen
formeren die naar visie en kwaliteit model staat voor betrokken onderwijs; zoals zij
zeggen “vanuit de boodschap van Jezus Christus”. Samen met Neuquen zoekt
Bijzondere Noden naar manieren om dat werk te laten groeien naar ook een
middelbare school. Men heeft getoond dat men in staat is een droom te
verwezenlijken en een school formeel goed te kunnen beheren. Het moet nu mogelijk
zijn hier in Europa grotere fondsen aan te boren voor de slag naar de middelbare
school.
Inmiddels blijft Bijzondere Noden door haar adoptieprogramma actief bijdragen in de
kosten een aantal jonge studentjes die op eigen middelen niet zouden kunnen
studeren. Briefwisseling tussen de gevers en ontvangers moet ook, voorbij het
materiële, een meer persoonlijke band versterken.
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Op voorstel van Neuquen steunt Bijzondere Noden nu ook een project met
gevangenen in zuidelijke Esquél. Daar probeert men gevangenen en hun families te
begeleiden door de geestelijke woestijn van de gevangenis en voor te bereiden op
terugkeer naar normaal leven. Bijzondere Noden steunt bij hun idee om in de
gevangenis een werkplaats in te richten voor braille-drukwerk. Dat breekt de
zinloosheid van het gevangenen bestaan en richt de gevangenen op de noden in de
grote wereld daarbuiten.
Bijzondere Noden heeft een aantal jaren ook bijgedragen aan het werk van de
gemeente Pehuajó. Dat werk vind nu uitbreiding in de realisatie van een eigen
radiozender die het doopsgezinde verhaal in een straal van 50 kilometer ook verder
de pampa in draagt. Het is te hopen dat we ook met dat soort “verder vertellen” in
Nederland ons voordeel kunnen doen.
Alle drie gemeenten in Argentinië kunnen als voorbeeld dienen voor onze gemeenten
hier in Nederland. Bestaande uit middenklasse leden zoals wij, geven ze overtuigend
vorm aan de opvatting dat een doopsgezinde gemeente niet kan bestaan zonder
verbinding met de droom van de arme en achtergestelde mensen aan de rand van
hun samenlevingen. Ze geloven in die ander, ondanks de misère waarin die leeft.
Irak door Lynn Kaplanian - Buller
De Stichting Tammuz is een burgerhulp- en ontwikkelingsorganisatie in Irak,
verspreid over het hele land en door vrijwilligers gerund. Als geregistreerde NGO
heeft Tammuz de actieve steun van het Iraakse Platform, een overkoepelende
organisatie van in Nederland wonende ballingen uit Irak. Ik ben met hun in contact
gekomen in 2003, toen ze als Irakezen en we, als Amerikanen, samen
demonstreerden tegen de gewapende inval in Irak. In 2004 heeft BN de
transportkosten op zich genomen voor het versturen van veelbegeerde Engelstalige
boeken, rollators, rolstoelen en naaimachines. In 2005 is er naast een vervolgtransport ook $3.000,- gegeven ter ondersteuning van een programma voor de
ontwikkeling van vrouwen. Met behulp van de computers die met dit geld zijn
aangeschaft, worden deze vrouwen omgeschoold tot administratieve krachten, die in
staat zijn met de computer te werken.
Roemenië door Aldert Husslage
De kerstkaart voor BN van de medewerkers van Speranta/Reménység (= Hoop) uit
Cluj vermeldde naast de gebruikelijke goede wensen ook de verwachting dat in juni
2006 de nieuwbouw gereed zal zijn en dat de aanstaande bewoners dan hun
woonruimten kunnen betrekken. De Oost-Duitse bouwondernemer stuurt heel trouw
de afschriften van de rekeningen voor de materiaalaankopen en foto’s van de
voortgang van de werkzaamheden. Soms wordt er bouwkundige kennis
verondersteld om precies te kunnen vaststellen wat er op de plaatjes te zien is. Ik ga
er van uit dat ze veronderstellen dat wij de zaak goed willen controleren en dat
houden we dus ook zo. Aan de uitnodiging om deel te nemen aan de
bouwbesprekingen heb ik geen gevolg gegeven. Ik verwacht dat de stichting
Speranta goed in staat is haar wensen kenbaar te maken
Het valt steeds meer op dat er heel veel activiteiten worden georganiseerd door
allerlei groepen in Nederland ten bate van Roemenië. Vaak zijn deze activiteiten
ontstaan door een persoonlijke ontmoeting en versterkt door het feit dat het land
redelijk dichtbij is en je dus ook persoonlijk op de hoogte kunt stellen van de
vorderingen die er worden gemaakt en daar dan eventueel ook zelf de handen uit de
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mouwen kunt steken. Zeker is dat in dit land nog heel veel te doen valt omdat er op
veel plaatsen nog zeer duidelijke armoe wordt geleden.
Duitsland door Aldert Husslage
Bijzondere Noden heeft steeds veel belang gehecht aan de opvang van de uit
Rusland afkomstige Spätaussiedler die een nieuwe start van hun verdere leven
willen beginnen in Niedergörsdorf. Er is door de huidige leiding een taal- en een
muziekproject ontwikkeld dat door B.N. financieel wordt mogelijk gemaakt. Degenen
die de hervertoning van de televisiefilm van Rob Hof of het fotoboek van Ad van Lit
over Nej Datschino hebben gezien kunnen zich de gevoelens van twijfel en hoop van
deze Spätaussiedler voorstellen. Toch is het belangrijk dat ze gemotiveerd blijven
zich voor te bereiden op hun nieuwe toekomst.
Praktisch Hulpwerk door Itty Kroon - de Jong
Hulpwerk goederen “Menno´s Pleats 2004 en 2005
Ook deze 2 jaar is er weer volop gesorteerd, netjes opgevouwen en geperst in de
“afdeling” Bijzondere Noden van Menno´s Pleats. De goederen komen onregelmatig
binnen, soms is de opslag leeg, dan opeens weer overvol. Soms is de kleding netje
en schoon maar, nog te vaak, is het vuil en onbruikbaar. Dat is erg jammer want dat
werkt niet prettig.
Er heeft zich, de afgelopen jaren, een vaste kern van werkgroepen gevormd, die één
of tweemaal per jaar, of heel regelmatig komen. Het gebeurt wel eens dat er 2
groepen op dezelfde dag afspreken, of dat de kleding “op” is, dan moet er
geschoven worden met de afspraken, daar is begrip voor. Als er erg veel goederen
liggen vragen we een groep om extra te komen werken. Ook dat lukt gelukkig altijd.
In 2004 en 2005 kwamen de groepen uit Dokkum, Drachten, Franeker, Giethoorn/
Steenwijk, Haarlem, Hallum en IJlst. Als Anne of René of IJda aanwezig zijn helpen
ze, indien nodig, een handje mee.
Na het transport 11 december 2003 volgde op 13 oktober 2004 een transport met
376 balen kleding en enkele rolstoelen, en op 24 augustus 2005 een transport met
348 balen.( Bij het inladen helpt een vaste groep broeders uit Workum en
omstreken.) Ook deze zendingen gingen, via Ede, in samenwerking met de Stichting
Helpt Oost-Polen, naar Sanski Most. Door de uitstekende samenwerking met Dolf
Dijkhuis van SHOP zijn (waren) deze transporten te realiseren. Helaas is Dolf
Dijkhuis op 14 november
2004 plotseling overleden. Een verlies voor zijn
nabestaanden en ook voor SHOP.
We waren diep geschokt toen we op 31 mei 2005 bericht ontvingen van het
plotseling overlijden van Izaak Schat. Een groot gemis voor ons maar vooral voor zijn
naasten. Zijn betrokkenheid bij Menno´s Pleats was groot. Al 10 jaar verzorgde hij
de administratie van de transporten, de samenwerking met SHOP en hielp mee bij
het inladen. We missen hem maar zien met grote dankbaarheid terug op wat Izaak
voor Menno´s Pleats heeft betekend. Het transport in augustus is door René met
SHOP georganiseerd.
De werkruimte is inmiddels, door isolatie, vrij van het uit het dak vallend stof en
andere ongerechtigheden, goed verwarmd, verlicht en geverfd. Er is een nieuwe
binnen deur, er zijn nieuwe dakgoten geplaatst. (Er komt geen afvoerwater meer
naar binnen) De “kleine” dubbele buiten deuren zijn in slechte staat, ze moeten
gerepareerd of worden vervangen.
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Er liggen nu (januari 2006) alweer 225 balen geperst klaar. Werkgroepen hebben
afspraken gemaakt, kleding wordt regelmatig gebracht. En er zijn nog veel gebieden
waar de behoefte aan onze overschotten groot is. Hopelijk blijft de samenwerking
met SHOP bestaan, want in het verleden is gebleken dat de transportlijnen naar de
“afzetgebieden” moeilijk zijn. We blijven volhouden! Dank aan alle betrokkenen.
Herinneringen aan Izaak Schat door Hennie van Setten
Izaak was geroepen. Mozes werd in de woestijn geroepen door God om een
bepaalde weg te gaan. Izaak was door Rein de Zeeuw onder een auto die hij lag te
repareren vandaan geroepen op de weg van het hulpwerk te gaan. Als je die weg
eenmaal bent gegaan laat dat je niet meer los.
Later kwam Izaak in Leeuwarden te wonen, waar hij voor hem en zijn vrouw Dorrie
zijn eigen droomhuis bouwde en daar kon hij boeiend over vertellen. Al ontbrak mij
het vermogen om mij een voorstelling te maken van het huis dat hij mij schetste, ik
begreep dat het geweldig mooi moest zijn.
Izaak was de man van de afkortingen SOH, later BID en nog later KIA. Die
afkortingen heb ik gedurende de afgelopen jaren mij ook eigen weten te maken.
Izaak was ook de man die zich bezig hield met het praktisch hulpwerk in Warns. Hij
verzorgde vooral de papierwinkel rond verschepingen en dat was niet altijd makkelijk.
Steeds weer veranderden de regels van het spel en het viel daardoor niet altijd mee
om de spullen daar te krijgen waar ze nodig waren. Hij hield zich daarbij niet alleen
bezig met het praktisch hulpwerk alleen, maar was er ook wanneer vrijwilligers een
hart onder de riem nodig hadden. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren tijdens onze
gesprekken onderweg.
We zijn samen heel vaak onderweg geweest en spraken niet alleen over de
Bijzondere Noden, maar ook heel vaak over de gewone noden. Op de terugweg was
er altijd eerst het telefoontje naar Dorrie om te vertellen dat hij weer onderweg naar
huis was, daarna een soort nabespreking van de vergadering en dan de huis-, tuinen keukennieuwtjes. Verhalen over mijn twee dochters, verhalen over zijn twee
zoons en over drie kleinkinderen, waar hij ook ontzettend trots op was.
Door zijn betrokkenheid bij het werk in Warns en doordat de barak daar moest
worden verplaatst, maar te gammel was om nog verplaatst te kunnen worden, ging
Izaak op zoek naar een nieuwe locatie en door contacten in zijn werk vond hij een
mooie boerderij die voor dat werk geschikt zou kunnen zijn. Hij bracht de AKC en BN
samen en toen dat huwelijk was gesloten stond hij even later als trotse vader aan de
wieg van Menno's Pleats. Het hele bestuur moest de boreling zien en zoals de
meeste borelingen zag het er nog niet uit, maar Izaak had heel goed voor ogen hoe
geweldig dit kon worden. Toen ik het de eerste keer zag had het een aanblik van de
aarde was nog woest en leeg, maar Izaak zag in zijn verbeelding iets heel moois en
het werd iets moois.
Het Nederlands adoptieprogramma door Linda en Matthijs de Vries
Het afgelopen jaar 2005 hadden we in Nederland in het totaal 204 sponsoren. Het
aantal openstaande adopties bedroeg 3 van IMO, en 4 van MCC. Onder de 211
adoptiekinderen, waren ook 6 studenten. Het gaat dus de goede kant op, want in
vorige jaren hadden we zo rond de 10 openstaande adopties. Het rondsturen van
nieuwe posters en folders heeft dus zijn vruchten afgeworpen.
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Inclusief de notoire wanbetalers, - van wie we er gelukkig maar ongeveer drie
hebben, en die we ook regelmatig telefonisch of per brief achtervolgen, - moesten de
sponsoren € 42200 opbrengen. In het totaal hebben we echter € 57.783 mogen
ontvangen. Het overschot komt uit diverse collectes van gemeenten, giften van
particulieren, en ondersteuning van een enkel fonds. Met het overschot betalen we
dus de wanbetalers en de openstaande adopties (€ 1400), voorschieten, en onze
overheadkosten (€ 1000) betalen. In ons financiële overzicht is te zien, dat we meer
geld hebben betaald dan ontvangen komt. Dit komt doordat we meenden het
overschot van € 13183, - na aftrek van een veiligheidsreserve van € 5000 die we
willen aanhouden, - wel te kunnen overmaken naar IMO. Wij zijn immers een
liefdadigheids-instelling, en geen spaarbank.

Dit jaar verwachten we echter uit Paraguay extra aanbod van een onbekend aantal
adoptie-kinderen. Er moet dus blijvend gezocht worden naar nieuwe sponsoren. Een
enkele keer benadert een gemeenten ons voor een gemeenteavond, waarop we
weer nieuwe sponsoren kunnen werven, maar meestal moeten we het hebben van
mond-tot-mondreclame.
Een zorgelijke tendens is dat veel kleiner wordende gemeenten ook hun adoptieportefeuille willen inkrimpen of geheel opgeven. We willen het komend jaar extra
benadrukken, dat het merendeel van onze sponsoren bestaat uit individuen.
Sommigen van hen voldoen aan hun verplichte bijdrage van € 200 per jaar, door een
bedrag van € 16,67 per maand via een automatische periodieke overboeking aan
ons over te maken. We hopen dan ook, dat waar een adoptie wordt opgezegd, een
individueel gemeentelid zich hierover wil ontfermen.
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Intermenno Jongeren uitwisselings programma door Anne-Geertje Hoekema
Tijdens het traineejaar 2004-2005 waren er 13 trainees. Het was een leuke, creatieve
groep die veel met elkaar optrok maar ook Nederlandse contacten hadden
opgedaan. Er waren wel eens moeilijkheden met werkgevers of gastgezinnen maar
niets wat niet opgelost kon worden. In februari is de hele groep met een deel van de
commissie naar Karlsruhe geweest voor de midterm met de Duitse en Zwitserse
trainees. Naast het programma is er ook veel tijd voor onderling contact wat erg
gewaardeerd wordt door de trainees. In mei is het voorjaarsweekend met alleen de
Nederlandse groep traditiegetrouw weer op Texel, Bloem en Bos geweest. Er is
destijds bewust gekozen voor een eiland omdat niet alle trainees daar zelf heen gaan
en het wel typisch Nederlands is. Ook wordt er dan bij voorkeur overnacht in een
Doopsgezinde instelling en Bloem en Bos leent zich daar uitstekend voor. Reflectie
op het afgelopen jaar, wat geef je door aan volgende trainees en de onderlinge
gesprekken staan centraal. Dit jaar is voor het eerst zelf een kerkdienst gehouden.
Op de selection meeting in maart hebben we samen met de Duitse commissie een
strengere selectie gemaakt met een wachtlijst. Dit n.a.v. het grote animo het jaar
daarvoor. We stellen vast dat er een bepaald aantal plaatsen zeker zijn (meestal 1314) en nodig zijn voor de haalbaarheid van het programma. We kunnen misschien
nog 1 of 2 extra plaatsen creëren maar meer niet. Op die manier dekken we onszelf
in wat rust geeft binnen de commissie. Door afzeggingen hebben we uiteindelijk alle
drie de trainees van de wachtlijst aan kunnen nemen. Wederom waren het weer
alleen Canadezen die in Nederland kunnen komen. De steeds scherper wordende
regels en wetten van de overheid maken het voor een programma als het onze
steeds moeilijker om aan de vereiste papieren te komen.
De begin conferentie begon voor de trainees op Toronto Airport waar een ex-trainee
een kort programma verzorgt heef. Het was goed dat hij er was aangezien er net een
ongeluk op het vliegveld had plaats gevonden waardoor het goed was dat de groep
bijeen was. Twee trainees konden helaas pas na de beginconferentie komen
vanwege gemiste vluchten.
De zomerconferentie heeft uiteindelijk wel weer plaats gehad op Mennorode.
Vanwege de kosten is er serieus gekeken naar andere Doopsgezinde Broederschapshuizen maar uiteindelijk kregen we een goede prijs en het feit dat Elspeet
redelijk centraal ligt speelt ook mee.
Mennonite Voluntary Service door Nynke Damstra
Dit jaar is een bijzonder jaar geweest voor de MVS. Na jaren van één binnenlandse
reis per jaar hadden we dit jaar maar liefst vier reizen op het programma staan,
waarvan drie naar het buitenland. We hebben vol spanning en enthousiasme
uitgekeken naar deze ‘werkvakanties’, en we kijken trots en voldaan terug. In totaal
hebben zo’n 40 deelnemers deelgenomen aan de reizen van de MVS.
Het overkoepelende thema dit jaar was ‘(h)eerlijke vakanties’. Dit hebben we zoveel
mogelijk door de werkvakanties heen proberen te weven; we konden het onder
andere op onszelf, de omgeving, het werk en de activiteiten betrekken. Het sloot aan
bij het begrip ‘fair-trade’ en bij het laatste wereldcongres in Bulawayo: ‘Gaven delen
wereldwijd’. Lag in het verleden de nadruk van de MVS-reizen nog op het verzetten
van werk; een helpende hand bieden, nu is dat verschoven naar ontmoeting en
uitwisseling. Het doel van de MVS-reizen is (duurzame) contacten leggen tussen
jongeren.
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De reizen
1 tot 8 mei 2005 – Altes Lager, Niedergörsdorf (Duitsland)
Het eerste kamp was dit jaar al in de meivakantie. Dit kamp ging naar Niedergörsdorf
in Duitsland. We waren benieuwd of er genoeg animo zou zijn voor een reis in de
meivakantie en of er dus genoeg deelnemers zouden zijn. De leiding van dit kamp
waren Gerrit Visser, vanuit het MVS bestuur, en Charlotte Drop. Gelukkig meldden
genoeg mensen zich aan om dit eerste kamp door te laten gaan. Het kamp verliep al
met al goed, sommige dingen hadden beter gekund, maar dat zijn juist dingen waar
we van geleerd hebben; een goede start van een nieuw MVS-jaar!
16 tot 30 juli 2005 – Nowy Dwor Gdanski (Polen)
In Polen is een groep van 18 mensen uit Polen, Duitsland en Nederland aan het werk
geweest in en rond het dorpje Nowy Dwor Gdanski, wat in de Wechsla delta vlak bij
Gdansk ligt. De geschiedenis bracht deze 3 nationaliteiten bij elkaar. Deze poolse
delta is namelijk rond 1500 ingepolderd door Nederlandse doopsgezinden die tijdens
en na de tweede wereldoorlog naar Duitsland vluchtten.
De eerste week in Polen werden doorgebracht met het schilderen van een aantal
slaapkamers in een internaat voor speciaal onderwijs. Ook werd de omgeving en
elkaar uitgeplozen. De week die erop volgde werd hard gewerkt om één van de
overwoekerde doopsgezinde begraafplaatsen weer daglicht te laten zien. Na het
vertrek van de doopsgezinden was er niemand om de begraafplaatsen te
onderhouden, die langzaam door de natuur onzichtbaar werden gemaakt. Tijdens het
speuren en graven werden allerlei schatten gevonden; van een groot ijzeren kruis uit
1800 tot prachtig bewerkt glas en steen.
Het waren twee bijzondere weken die aankomende zomer kunnen worden
voortgezet, wanneer er weer een groep richting Polen gaat.
16 juli tot 6 augustus 2005 – Honduras
We hebben tijdens deze drie weken in Honduras een rondreis gemaakt in plaats, tijd
en gedachte:
- van de koffieplantages in het zuiden naar ananas en oliepalm plantages in het
noorden;
- van de tijd van Maya indianen via de ontdekkingsreis van Columbus naar de
hedendaagse politiek;
- van de corrupte handelsverdragen, armoede en onderdrukking naar zuivere,
eerlijke gezichten van de locale mensen.
Fysieke inspanning hebben we niet veel geleverd. Het MVSwerk bestond
grotendeels uit het afleggen van bezoeken en het bekijken van situaties. Hierbij zijn
we steeds weer onder de indruk geraakt van de gastvrijheid en bijzondere
levenshouding. Deze weken waren zeer intensief voor alle deelnemers en de leiding
(Wilko Dijksma, Nynke Damstra en Nelleke Schiere); lange dagen, tropisch weer,
Spaanse taal, vreemd eten, etc. Organisatorisch was het vaak ingewikkeld vanwege
de voorbereidingen die de mensen in Honduras hebben getroffen. Deze plannen
strookten niet altijd met onze verwachtingen vooraf aan de reis. Toch is het over het
algemeen goed verlopen en hebben we er veel van geleerd. We hopen het contact
met Honduras voort te zetten en opnieuw te kunnen “reizen” in ons besef van plaats,
tijd en gedachte.
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29 juli – 5 augustus 2005 – Doopsgezind broederschapshuis Schoorl
Doordat er dit jaar ook andere MVS-kampen waren, was het beschikbare
deelnemersveld vrij klein; het kamp begon met drie deelnemers en twee leiding
(Dieuwertje Dirkse en Pieter van der Wijk). Maar langzamerhand nam tijdens het
kamp het aantal deelnemers steeds toe doordat opeens mensen van buiten zich
opgaven en kwamen; uiteindelijk waren we met een stuk of 10 deelnemers. Toen de
groep compleet was, begon de groepsvorming pas echt. Er kwamen mooie
momenten van diepe en zeer open gesprekken. Doordat de groep toch zo groot
geworden is, waren we in staat om onder het plezier van samenwerken en mooi
weer, een boel werk verzetten.
Het bestuur
Afgelopen jaar zijn er twee nieuwe bestuursleden bijgekomen, waar we erg blij mee
zijn. Caspar Jonker voegde zich begin 2005 bij de MVS en Pieter van der Wijk is eind
2005 in het bestuur gekomen. We zijn nu met z’n zessen. Dit aantal werkt heel
prettig. We proberen vanaf nu dan ook om het bestuur altijd uit zes personen te laten
bestaan. We zijn inmiddels druk en enthousiast bezig de vier kampen van 2006 voor
te bereiden. De kampen naar Polen en Schoorl zullen ook dit jaar weer op het
programma staan. Een nieuw kamp is het kamp naar de Vogezen (in de
meivakantie). Ook een nieuw kamp is het kamp naar Bosnië. We hopen dat we
komend jaar weer net zo’n goed MVS-jaar zullen hebben als 2005.
We zien niet alleen de reizen van het komende jaar tegemoet, we zijn ook bezig een
visie te ontwikkelen voor de jaren daarna. Uitwisselingen naar Uganda, Canada en
Honduras lijken interessant. Hierbij willen we proberen met meer structuur te kijken
naar alle taken die een jaar van organiseren, besturen en reizen met zich meebrengt.
We proberen meer en meer bestuurlijke beslissingen vast te leggen en een heldere
structuur te geven, zodat komende leden de draad makkelijk kunnen oppakken. Het
lijkt ons goed om hierbij geregeld hulp te vragen, al dan niet aan een afgevaardigde
vanuit het BN bestuur.
Zoals in dit verslag te merken is zijn we nog niet eenduidig in het benoemen van de
(MVS)kampen, (MVS)reizen, werkvakanties. We hebben nog geen geschikte
benaming gevonden van de reizen die de MVS organiseert. Hier zullen we de
komende tijd nog over gaan brainstormen.
Actie Pinkstergroet 2005 door Ina Beekhuis
De jaarlijks Pinkstergroet van de Stichting Bijzondere Noden aan vele Doopsgezinde
broeders en zusters in den lande heeft de Gemeente Den Haag wederom met
vreugde verzorgd. Het was de derde keer en tevens de laatste keer. Een volgende
gemeente mag deze dankbare taak overnemen.
Ons thema dit jaar was ”klank en kleur”. Kleur bleek zeer inspirerend, maar klank per
post was moeizaam. Alleen een cd kon de oplossing brengen. Dankzij de
belangeloze hulp van Gert Oost, organist in de Gotische Zaal in Den Haag, kregen
we de beschikking over zijn orgelconcert, opgenomen in een kerkje in Minnertsga
(Friesland). Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Wij verstuurden 280
brievenbusenveloppen. Vast onderdeel was weer een puzzel-boekje, eigen boekje
met foto’s en gedichtjes, groet van de predikant, bloemenzaad en wat lekkers. Het
moest allemaal licht en onbreekbaar zijn. Veel handen hielpen bij het inpakken. Door
ervaring wijs geworden hadden we een mooi lopende band systeem uitgedacht.
En dan, na Pinksteren, komen er vele reacties los uit heel Nederland. De groet uit de
broederschap raakt vaak een gevoelige snaar, die tot klinken komt in roerende
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bedankbriefjes – in veelal keurig handschrift van zéér bejaarde lieden. Enige weken
na Pinksteren drinkt de commissie een kopje thee en leest vele – zeer gevarieerde dankbriefjes. Wij danken de dankbaren want dat levert een enorme stimulans voor de
volgende ronde. In de huidige tijd blijkt aandacht in eigen omgeving een zeer
gewaardeerde maar te zelden voorkomend verschijnsel. De Stichting Bijzondere
Noden doet er goed aan de Pinkstergroet, die in haar naam wordt gegeven – ook
goed te ondersteunen.
Werkgroep Geweldloos Samenleven, GGS en MDL door Hetty Smit – Vermeulen
in samenspraak met Annelies Klinefelter, projectleider GGS en Marieke Stenvers,
projectleider MDL.
Gemeenten en geweldloosheid
In het afgelopen jaar hebben 2 zaken centraal gestaan: het verder ontwikkelen en
institutionaliseren van het cursus- en trainingswerk enerzijds en het uitbouwen van
Mediation Service anderzijds.
Het cursus- en trainingswerk heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een
dagdeel-bijeenkomst in een gemeente, tot een volwaardig pakket van cursus- en
trainingswerk, geschikt voor verschillende doelgroepen met diverse thematische
invalshoeken. Zo heeft in 2005, een bijeenkomst van 2 dagdelen, rond het thema
vergeving en verzoening, (werkwijze o.a. dans en meditatie) z’n beslag gekregen.
Het thema “Voorkomen is beter dan genezen” (accent op pre-mediation) is uitgewerkt
en zal in 2006 het thema van de kerkenraadsleden conferentie zijn.
Er heeft een internationaal getinte training plaatsgevonden met inbreng van Richard
Blackburn van het Lombard Mennonite Peace Center in Chicago.
Mediation Service heeft in een aantal mediations bemiddeld en werkt met de 25
aangesloten mediators aan verdiepingsvaardigheden m.b.t. kerkelijke mediations en
het voeren van een effectief PR-beleid. Regionale samenwerking en supervisie is
onderdeel van Mediation Service. Een aantal mediators hebben de vaardighedentoets voor certificering met goed gevolg afgesloten. Voor 2006 hoopt men op
een breed samenwerkingsverband om de wereld – met onze kerken als basis - nog
vreedzamer te doen worden.
Mediation door leerlingen
Ook het afgelopen jaar heeft “de veilige school” in het hele onderwijsgebied centraal
gestaan. Steeds vaker kiest een school ervoor leerlingen zelf hierin een grotere rol te
geven. Zij beseffen dat leerlingen zelf heel goed hun eigen ruzies kunnen oplossen,
zeker als ze de vaardigheden bewust kunnen hanteren.
Bij zo’n 25 scholen, vooral in het westen en het zuiden van het land is Mediation door
Leerlingen in 2005 ingevoerd of gestart. Het oosten en het midden van Nederland
blijkt wat weerbarstiger. Ook daar zijn steeds meer contacten met scholen gelegd,
die hebben geresulteerd in de start van het project in tenminste twee nieuwe
scholen.
Tijdens het afgelopen jaar heeft de verdere professionalisering van Mediation door
leerlingen centraal gestaan. We hebben een zelfstandige Stichting opgericht en
Gerard van Miltenburg bereid gevonden onafhankelijke voorzitter te worden van een
geheel vernieuwd bestuur. Het materiaal is door Maarten van der Werf grondig
herzien, de website www.geweldloossamenleven.nl is vernieuwd, de interne
opleiding zelfstandig gemaakt en de samenwerking met Leefstijl voor jongeren
versterkt. In december 2005 vond een zeer geanimeerde kennismakingsdag plaats
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tussen trainers van Mediation door leerlingen en van Leefstijl, gezamenlijk 50
mensen. Beide voorzitters van de besturen hebben tijdens deze dag de
samenwerkingsovereenkomst officieel getekend.
Wij verwachten dat de positieve lijn die zich de afgelopen 5 jaar heeft afgetekend bij
Mediation door leerlingen, zich ook weer in 2006 zal voortzetten.
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Stichting voor Bijzondere Noden
in de Doopsgezinde Broederschap
en daarbuiten
Rapportage 2005
Begroot

Uitgaven
Binnenland
Actie Pinkstergroet
MVS
Urban Mission
Bijdragen div. instellingen
Kerkinactie, ICCO
Inlia
St. Intern. Jongerencongres
Diversen (reservering)
Hulpwerk particulieren
Kledinginzameling
Buitenland
Hulpwerk via IMO
Braz. AMAS (incl. Uberaba)
Par. ASCIM Moeder-kind prog.
Par. ASCIM Indianenomroep
Par. Hospital Luz y Vida
Par. Covesap II
Par. Servome 15 computers
Par. Servome Sporthal
Par./Bol. Beddentransport
Urug. Siquem schutting, etc.
Arg./Hon./NL Bezoek in Europa
Ethiopie MKC AIDS-project
Dld. Niedergorsdorf
IMO (bureau, bestuur, etc.)
Overige projecten
Int. Vredesgemeente
India Weeshuizen
West Papua
Midden Oosten (Irak)
Bosnie
Roemenie Cluj
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Betaald

2.100
1.500
7.000

2.941
848
4.538

10.100
1.200
1.200
2.000
12.000

10.100
1.200
1.200

15.000

8.358

11.000
4.120
2.480
400
8.000
10.500
6.400
2.000
80
1.000
10.000
10.000
9.000

11.000
4.120
2.480
400
8.000
10.500
6.400
2.000
80
1.000
10.000
10.000
9.000

50.000
7.034
8.000
5.000
15.000
5.000

46.145
7.034
3.000
7.835
3.651
6.500

5.000

Algemeen (D.Koster, projectbez)
Tsunamiramp Z.O.-Azie
MCC Passing the comfort
Tanzania, MDD Hosptial
Ethiopie Bijbels & vrouwenproject
Christliche Dienst
Nieuwe projecten

15.000

subtot.

10.000
242.114

226.675

subtot.

18.000
10.000
1.700
17.500
4.500
51.700

13.800
7.288
1.538
2.545
360
25.531

293.814

252.206

40.000
10.000
30.000

46.549
9.446
37.103

30.000
p.m.
20.000
11.350

53.623

Bestuur & organisatie
Coordinator
Bestuurskosten
Accountant
Publiciteit & promotie
Diversen

Totaal Uitgaven
Inkomsten
Broederschapscollecten
af: kosten daarvoor
subtot.
Overige giften
Legaten
Kerkinactie
St. Tabor
MH (Argentinie)
IMO (bezoek Arg & Hon)
Intrest
Totaal Inkomsten
Totaal resultaat
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4.407
23.770
2.568
3.500
5.500
3.600

25.000
116.350

19.858
11.350
5.000
2.500
27.274
156.708

-177.464

-95.498

Jaarverslag 2005
Jaarverslag 2005 - bestuur van de Doopsgezinde Vredesgroep:
Met de leden op weg naar Wereldwerk
2005 stond voor de Doopsgezinde Vredesgroep in het teken van de op handen
zijnde fusie met Bijzondere Noden. Om dit op een goede manier mogelijk te maken is
er veel overleg geweest met de leden.
Contacten met de leden:
Zoals alle leden hebben gemerkt heeft het bestuur van de DVG in 2005 veelvuldig
contact gezocht. Nu In de Walvis als publiciteitsorgaan verdwenen is na het
allerlaatste nummer in januari 2005 zijn er verschillende nieuwsbrieven rondgestuurd
om de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het fusieproces.
Tijdens drie ledenvergaderingen is hun mening en instemming voor deze
ontwikkelingen gevraagd. Deze ledenvergaderingen waren 11 juni in Zwolle (20
aanwezigen inclusief bestuursleden), 27 augustus in Aalsmeer (26 aanwezigen) en
11 september in Schoorl ( 37 aanwezigen). Meer dan honderd andere leden hebben
hun mening kenbaar gemaakt via een stemkaart of brieven. Het bestuur was erg blij
met de grote respons. Dat is in jaren niet gebeurd!
De verandering:
De plannen om samen met Bijzondere Noden (BN) een nieuwe organisatie voor
doopsgezind vredes- en hulpwerk te starten zijn in een ver gevorderd stadium. In
overleg met BN heeft het DVG-bestuur besloten om de leden te vragen om de
vereniging om te zetten in een stichting, zodat zij samen met de stichting BN een
nieuwe stichting kan vormen. Een stichting heeft geen leden. Dit had veel discussie
onder de leden ten gevolge. Toch hebben de meeste leden (iets meer dan de
benodigde 90% van de aanwezige of vertegenwoordigde leden) het voorstel
goedgekeurd. Een van de voorstellen die uitvoering krijgt is het instellen van een
vriendenraad, bestaande uit alle belangstellenden van de nieuwe organisatie, die
gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen en vragen kunnen stellen. Het
bestuur heeft toegezegd om deze vriendenraad ten minste een keer per jaar (net als
nu de leden) uit te nodigen voor een bijeenkomst. Hopelijk sluiten ook de
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tegenstemmers zich aan bij de vriendenraad, zodat hun mening gehoord wordt
binnen de organisatie. Door de ingewikkelde juridische procedure is op 31 december
2005 de stichting DVG nog net geen feit. Deze omzetting is in januari 2006
goedgekeurd door de rechter.
Er wordt nog nagedacht over de precieze formulering voor de doelstelling van de
nieuwe organisatie, waarin de opmerkingen van onder andere de DVG-leden
meegenomen worden. Ook wordt daarin rekening gehouden met het missieaspect
van de werkwijze van zowel de DVG als BN als latere uitbreidingen. De
conceptstatuten en een huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan de
vriendenraad.
Conferenties:
Ook tijdens de twee halfjaarlijkse conferenties, waarvan de eerste georganiseerd met
Bijzondere Noden en de Doopsgezinde Zending, is er goed contact geweest tussen
en met de leden.
Begin februari was het thema van de trio-conferentie in Fredeshiem: Nu komt het er
op aan! Over de angsten en (on)veiligheden in de samenleving van nu. Er waren 73
deelnemers.
Begin september speelde het contact met de Hondurese en Argentijnse
broederschap een grote rol. Het thema was toen Vrede en vrijheid. Honderdenzes
deelnemers woonden deze conferentie bij, waaronder ruim dertig jongeren. Er was
een goede presentatie van de reis van ongeveer 7 MVS-ers naar Honduras.
Jongeren, JDVG:
Via een folder hoopt de JDVG meer bekendheid te krijgen binnen doopsgezind
Nederland. In juni hebben zij meegeholpen aan het organiseren van een
kloosterweekend met de DJC. Ook bij de trio-conferentie en de vredesconferentie
heeft de JDVG een grote rol gespeeld in de organisatie.
In de Walvis:
In januari verscheen het laatste exemplaar van In de Walvis. Om de leden en
donateurs toch op de hoogte te houden van een en ander heeft de DVG in 2005
twee nieuwsbrieven verstuurd. Daarin werden de ledenvergaderingen en de
conferentie aangekondigd. Ook werd opgeroepen om een stem uit te brengen voor
(of tegen) de verandering in de structuur van de DVG.
Contacten met andere organisaties:
Doopsgezinde Zending: Er is in 2005 twee keer vergaderd in trio-verband. In deze
vergaderingen van de bestuursafgevaardigden van BN, DVG en DZR zijn
gezamenlijke projecten aan de orde gekomen. Een daarvan is het missieproject in
het Inloophuis in Almere. Jackie Wyse is daar drie jaar namens het trio aan het werk
geweest. Haar contract is in september 2005 afgelopen.
De contacten met IFOR (International Fellowship of Reconciliation) en Church &
Peace (Europees verband van oecumenische vredeskerken) is voornamelijk via het
bezoeken van de conferenties of andere bijeenkomsten gebeurd.
Kerk & Vrede: Er is dit jaar deelgenomen in de politieke werkgroep van Kerk &
Vrede. De thematiek van deze werkgroep ligt dicht tegen het lobbyproject over
humanitaire interventie in conflictgebieden aan.
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Reina Steenhuizen heeft de contacten met de Franciscaanse Vredeswacht goed
onderhouden. In januari is opnieuw een wake georganiseerd op het binnenhof in Den
Haag. Deze bijeenkomst is klein, maar geeft toch voldoening.
Tsunami: De hulpvragen na de Tsunami van 26 december 2004 zijn (ook namens
Bijzondere Noden) doorgespeeld aan de Mennonite Central Committee, die in de
getroffen gebieden vaak al contacten hebben. Ook heeft KerkinActie zich met de
hulp bezig gehouden.
Dopers Vredesberaad:
Het vredesberaad wordt gecoördineerd door Jaap de Graaff namens de DVG. Hij
verzendt geregeld een nieuwsbrief met korte mededelingen over initiatieven en
aankondigingen over vredesbijeenkomsten. Het beraad is in het najaar één keer bij
elkaar gekomen.
Contacten met gemeenten:
Op de achtergrond voor het bestuur is stafmedewerker Jaap de Graaff doorgegaan
met het werk met gemeenten. Er blijken toch veel gemeenten iets meer met de
onderwerpen vrede, gerechtigheid en aanverwanten te willen doen.
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur kwam in 2005 vijf keer bij elkaar. Verder waren en drie ledenvergaderingen. Tijdens de eerste ledenvergadering in Zwolle zijn de (financiële)
jaarstukken van 2004 goedgekeurd en is afscheid genomen van twee bestuursleden.
Zowel Henk Smit als Reina Steenhuizen hebben het bestuur verlaten. Beiden
hebben aangegeven zich nog wel voor de vredesgroep te willen inzetten. Henk Smit
blijft voorlopig aan als boekhouder. Franske Hoekema neemt het penningmeesterschap over. In verband met de komende veranderingen in de organisatiestructuur is er voor gekozen om op dit moment nog geen nieuwe bestuursleden te
zoeken. Bij alle ledenvergaderingen is bevlogen gediscussieerd over de
voorgenomen fusie met Bijzondere Noden.
Op 31 december 2005 bestond het bestuur van de Doopsgezinde Vredesgroep uit
zes personen: Henk Blom (voorzitter), Jet Visser-Romijn, Wilko Dijksma, Geert
Brüsewitz, Rik Harmsen en Franske Hoekema (secretaris en penningmeester).
Om de twee bestuursculturen van DVG en BN in elkaar te schuiven is er regelmatig
een DVG-er bij de BN-vergaderingen geweest en andersom. Hierdoor blijven we
beter op de hoogte van de onderwerpen in de besturen en leren we elkaar beter
kennen.
Franske Hoekema, secretaris.
Haren, februari 2006
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Financieel jaarverslag 2005
(alle bedragen in euro’s)
Exploitatie overzicht over het jaar 2005 van de Doopsgezinde Vredesgroep
UITGAVEN
Hoofdbestuur
Giften**
In de Walvis
Trio / fusiebesprekingen
Internationale vertegenwoordigingen
Conferentie Commissie
Jongerenconferentie
Conferenties
Algemene kosten
Personele lasten
Kosten collecten
Archivering
Verlies op obligaties
Totaal

2005
5.066,10
4.025,00
684,80
139,50
1.441,35
363,06
663,33
7.478,96
494,36
29.546,94
5.751,97
3.353,19
59.008,56

2004
3.610,42
17.375,00
3.449,88
3.221,91
130,00
290,05
456,40
2.818,37
943,74
28.157,20
5.700,82
7.768,95
1.320,00
73.921,74

INKOMSTEN
Ledenbijdragen
Donateurs
Giften/collecten
Gemeenten en collecten
Rente
Boekentafel
Nadelig saldo
Totaal

20.346,68
3.595,77
12.505,54
1.505,09
14.019,57
7.035,91
59.008,56

22.236,29
3.566,62
13.470,75
2.218,63
15.002,76
56,00
17.370,69
73.921,74

**Giften verstrekt aan:
Oikocredit Nederland
Eirene Nederland
Ifor Nederland
Church and Peace
Reis jongeren Honduras
instellingenberaad
Totaal

25,00
500,00
2.000,00
750,00
500,00
250,00
4.025,00
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+

+

Balans per 31 december 2005 Doopsgezinde Vredesgroep
Credit
ASN Deposito
ASN Spaarrekening
Postbank Collecten
116810
Kas Bank
Kas Bank Effecten
Postbank 532188
Postbank
Kap.rekg.116810
Postbank
Kap.rekg.532188
Lening Oikocredit
Nederland

euro
143.625,73
10.437,08

debet
Internationale
projecten
Reservefonds

8.852,84
16.585,33
102.085,00
2.118,32

Garantiefonds*
Legaten
Nog te betalen
Vermogen

euro
5.315,00
7100,00
56.722,52
55.874,29
1.125,00
188.306,77

13.875,86

Verlies

7.035,91 --

13.902,91

Koerswinst

7.445,00 +
+

3.369,60
314.852,67
* ter garantie van de kosten voor stafmedewerker

188.715,86
314.852,67

Toelichting bij de financiële jaarstukken.
Exploitatie overzicht:
Uitgaven:
Destijds is er afgesproken dat de jaarlijkse verliezen van ongeveer € 17.000,00 terug
gebracht dienden te worden. Liefst in een tijdsbestek van 4 jaren. Voor 2005 is het
verlies teruggebracht tot ruim € 7.000,00. Het stemt optimistisch dat het de goede
kant op gaat.
Hoofdbestuur
De uitgaven zijn hoger uitgevallen. Grote onkostenposten zijn, papierkosten en porti,
vanwege de correspondentie die in het afgelopen jaar gevoerd is met de leden en
donateurs m.b.t. de komende fusie van de Doopsgezinde Vredesgroep met
Bijzondere Noden.
De extra ledenvergadering die in Aalsmeer plaatsvond, bracht eveneens extra kosten
met zich mee.
Bij de Giften is gesnoeid in de uitgaven. Dit uitgavenpatroon heeft de DVG zelf in de
hand.
In de Walvis, het maandblad van de 3 instellingen, is in 2005 nog een maal
uitgekomen. Dit bracht kosten met zich mee. Ook kwam nog een afrekening van het
jaar daarvoor.
Conferenties
Deze uitgave is hoger dan wij gewend zijn, maar had te maken met de grote
belangstelling voor de september-conferentie te Schoorl, waarbij velen aanwezig
waren om over de toekomstige fusie tussen DVG en BN te praten.
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Inkomsten
Alle posten, behalve de Donateurs, genoemd onder de Inkomsten laten een dalende
tendens zien.
Balans
Bij de post Kas Bank Effecten bleek onze obligatieportefeuille op 31 december 2005
in waarde gestegen te zijn. Dit wordt dan uitgedrukt in een koerswinst van €
7.445,00.
Door deze stijging is er geen sprake van verlies maar van een positief saldo van €
7.445,00 minus € 7.035,91 is € 409,09.
Dit bedrag wordt aan het Vermogen toegevoegd.
Henk Smit, boekhouder (+ Franske Hoekema, penningmeester)
Jongerencommissie JDVG
Bestuursleden:
Annegreet van der Wijk (voorzitter, afgevaardigde conferentiecommissie)
Lysette Meijer (afgevaardigde conferentiecommissie, penningmeester)
Dieuwertje Dirkse (afgevaardigde DJB)
Sonja van Berkum (algemeen hoofdbestuur per februari 2006)
Kalle Brüsewitz (algemeen bestuurslid sinds mei 2005, secretaris)
Anna Brüsewitz (algemeen bestuurslid sinds oktober 2005)
Per september 2006 zullen er weer nieuwe mensen ingewerkt gaan worden om de
doorstroom van bestuursleden goed te laten verlopen.
Afgetreden bestuursleden:
Annette Koops (secretaris) en Marie-Louise van Mook (penningmeester) per oktober
2005, Rik Harmsen (afgevaardigde hoofdbestuur) per maart 2006
Trioconferentie:
De trioconferentie van 11 tot 13 februari 2005 had als thema: Nu komt het er op aan.
Na alle gebeurtenissen in 2005 als gevolg van de moord op Theo van Gogh zijn wij
op vrijdagavond in gesprek gegaan met Achmed Coskun. Hij is moslim en werkt bij
Islam en dialoog. Hij heeft ons verteld over de Islam en veel vragen van ons
beantwoord.
Zaterdagochtend deden we een bloedstollende twee voor twaalf quiz in teams. Alle
vragen hadden betrekking op de drie monotheïstisch godsdiensten: Jodendom,
Islam, christendom.
Aantal deelnemers: 29
Kloosterweekend:
De JDVG heeft begin juni 2005 een kloosterweekend georganiseerd vanuit de DJB.
We hebben hierin het jaarthema van de ADS gecombineerd met het hoofdthema van
de JDVG. Dit resulteerde in: Wat Bezielt Jou?! Wat bezielt de kloosterling? Wat
bezielt de vredeswerker?
Het weekend vond plaats in een jongerenruimte van het dominicaans klooster in
Huissen. Op vrijdagavond hebben we het in kleine groepjes gehad over wat de
deelnemers bezielde aan de hand van een meegebracht voorwerp en teksten.
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Zaterdagochtend bezochten we de lauden, kregen we een rondleiding door het
klooster en een workshop meditatie van een kloosterling. ’s Middags was er een
groepsgesprek met een kloosterling in drie groepen en vrije tijd. ’s Avonds gingen we
naar de vesperdienst en vertelde Jet Visser over haar bezieling van vredeswerker en
haar tijd voor Eirene in Noord-Ierland.
Zondag gingen we naar de mis en sloten we het weekend af na de lunch. Er waren
31 jongeren tijdens dit zeer geslaagde en inspirerende weekend.
Zomerconferentie:
Van 9 t/m 11 september 2005 was het thema van de jongerenconferentie: Vrede en
vrijheid. Op vrijdagavond zijn we gaan filosoferen over het begrip vrijheid onder
leiding van Lineke Buijs en Andries Visser. Andries Visser is filosofie docent op een
middelbare school in Amersfoort. Lineke Buijs is Doopsgezind predikant in Zwolle.
Zaterdagochtend zijn we naar het strand gegaan waar iedere een steen in de zee
kon gooien met daarop een boodschap.
Aantal deelnemers: 28
Trio conferentie 2006
De trioconferentie van 2006 had het thema: Gastvrijheid. Het
vrijdagavondprogramma en zaterdag ochtendprogramma georganiseerd door de
JDVG stond ook in dit thema. Op vrijdagavond sprak Wieteke van der Molen over
gastvrijheid in de bijbel en verzorgde zij een interactieve verwerking.
Zaterdagochtend waren er drie programma keuzes: ‘meditatief’ wandelen rondom het
thema, deuren van gastvrijheid schilderen en het maken van een fotostrip over
gastvrijheid. Vanaf de lunch stroomden jongeren in het volwassenenprogramma in.
Wel was er een mogelijkheid voor jongeren om deel te nemen aan een jeugdactiviteit
in de middag met Dirk-Jan Steenbergen.
Er waren 25 deelnemers in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Met name de jongere deelnemers waarderen het jeugdprogramma op zaterdagmiddag.
DJB:
In maart 2005 en in maart 2006 was er weer een besturenweekend van landelijke en
regionale doopsgezinde jongeren organisaties. Hier zijn weer data van activiteiten
uitgewisseld, is de website: www.jongeren.doopsgezind.nl besproken, hebben we
informatie over de MERK gehad en ideeën en werkmateriaal rond het nieuwe
jaarthema van de ADS. Afgelopen jaar hebben we hier niet veel mee gedaan tijdens
de conferenties omdat de DVG dan ook haar eigen thema’s heeft.
DVG conferentiecommissie door Geert Brüsewitz en Jaap de Graaff
In het jaar 1986 verzuchtte de toenmalige conferentiecommissie dat het doel van de
conferenties: de gezamenlijke bezinning nog steeds gehaald werd, maar wel met een
vaste kern van oude getrouwen. Een punt van zorg was wel de nieuwe aanwas: hoe
bereikte men de jongeren, zodat ook in de toekomst de vredesgedachte in onze
broederschap ondersteund blijft.
Grappig is het om te merken dat we nu na 20 jaar in een heel andere situatie zitten.
Er is een grote toevloed aan jongeren en het zijn soms de oude getrouwen die we
missen. De jongeren maken de conferenties tot een levendig geheel, zodat we ook
de werkvormen daar op aangepast hebben: er is veel ruimte voor creativiteit en veel
ruimte voor vieren en zingen. Wel is het zo dat we ons als commissie afvragen waar
de ouderen gebleven zijn. Want ook die stem en bijdrage willen we niet missen. Zelfs
de ouderen zijn namelijk al jonger! Menige oudere verzucht op de conferentie: gek
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om een van de óuderen te zijn, in de gemeente ben ik nog steeds een van de
jóngsten!
De inhoud van de conferenties sprak ook dit jaar erg aan . We zoeken naar de
actualiteit, zoals bij de trioconferentie 2005: “Nu komt het erop aan”! In het licht van
de ontwikkelingen in Nederland na de moord op Theo van Gogh en de zich
voortdoende Tsunami in Zuid Oost Azië, met alle impact van dien. Er waren 73
deelnemers.
Ook tijdens de Zomerconferentie met als thema “Vrede en Vrijheid” werd er door 106
deelnemers gezocht naar de actualiteit. Bijzonder tijdens deze conferentie was de
deelname van broeders en zusters uit Honduras en Argentinië, zodat de invulling van
het begrip vrijheid een heel mondiale invulling kreeg!
De conferentie commissie hield zich in 2005 ook bezig met de voorbereiding van de
Trioconferentie 2006. Verbreedt met iemand vanuit BN en DZR hopen we steeds dat
ook in het genereren van thema’s en in de voorbereidingen de samenwerking van
Zending, Bijzondere Noden en Vredesgroep in alle breedte gestalte krijgt. Daarnaast
stellen we vast dat deze conferenties kunnen gerekend worden tot een in de loop der
jaren gegroeid stukje expertise van de conferentiecommissie van de Vredesgroep, en
het zou jammer zijn om daar geen gebruik van te maken!
De Trioconferentie van 2006 droeg als thema: ‘gastvrijheid’. Net als tijdens de DVG
zomerconferentie 2005 kozen we voor een extra tienerprogramma. Dit bleek geen
overbodige luxe! In het volgende jaarverslag meer over deze zeer geslaagde
conferentie.
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Jaarverslag van de Staffunctionaris DZ/BN/DVG door Jaap de Graaff
Het is mijn opdracht om Doopsgezinde gemeenten te ondersteunen in hun
missionaire, diaconale en vredeswerk. Vanuit de 3 samenwerkende instellingen
Doopsgezinde Zending, Bijzondere Noden en Doopsgezinde Vredesgroep zijn er
diverse projecten, initiatieven en conferenties om steun te bieden. Deze drie
instellingen delen in principe ook de visie dat vredeswerk, hulpwerk en missionair
werk onlosmakelijk verbonden zijn en behoren tot de kern van het gemeente-zijn.
Naast deze opdracht ligt er een deeltaak: bestuursondersteunend werk voor de
Doopsgezinde Vredesgroep. Deze deeltaak vul ik echter in vanuit diezelfde opdracht
van gemeenteondersteuning. Het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw (in
de persoon van Jaap van Kampen) gaf mij inhoudelijke werkbegeleiding. Een
begeleidingsgroep, bestaande uit Henk Blom, (DVG) Aldert Husslage (BN) en Lenie
Moussault (DZR) gaf namens de 3 instellingen mede richting aan de koers van mijn
werk. Hierbij was ook Jaap van Kampen aanwezig.
Zowel activiteiten waarin de 3 instellingen samenwerken als ook ‘eigen’ projecten
kunnen ondersteuning bieden aan gemeenten. Het hulpwerk, vredeswerk en missionaire werk kan wederzijds bevruchtend werken: in de samenwerking groeit het inzicht
dat het vredeswerk, hulpwerk en zendingswerk geen éénrichtingsverkeer is, maar
veeleer voor beide partijen een zegen kan worden!
Contacten met gemeenten zijn ook in 2005 weer uitgebreid via de vele mogelijke
wegen van communicatie (telefoon, e-mail, brief, ADW, vergaderingen, conferenties,
persoonlijke bezoeken, etc.). Met ruim 20 gemeenten zijn er al eerder contacten
geweest waarbij een concreet project ter tafel lag. Bezoeken aan gemeenten hebben
meestal als insteek: informatie geven over het werk van DZ, BN of DVG. Ook vragen
gemeenten soms om specifieke informatie over vredeswerk, zending of hulpwerk, of
tips en ideeën bij hun projectkeuze. Daarnaast verstuurde ik via de gemeentepost
van de ADS informatie naar alle Doopsgezinde gemeenten over het BN aanbod om
te ondersteunen in hun activiteiten richting de ‘arme kant van Nederland’; over het
cursusaanbod vanuit inloophuis ‘de Ruimte’ over missionair gemeente-zijn en over
de mogelijkheden van steun voor de getroffenen door de tsunami (zie hieronder).
Al eerder was een begin gemaakt met het ontwikkelen van (wereldwijde) partnerschappen; samen met de secretaris van de Doopsgezinde Zending bereidde ik 2
Tanzaniadagen voor. Zo groeit er overleg tussen instellingen (DZ en BN) en
verschillende gemeenten die projecten hebben lopen met partners in Tanzania, zoals
Utrecht, Wageningen, Haarlem en Den Haag. De gemeenten in kwestie zijn dan heel
breed betrokken bij deze partnerschap (Wageningen en Utrecht) of vanwege de
persoonlijke betrokkenheden van enkele leden.
Een omvangrijk programma Internationale Vredesgemeente van Bijzondere Noden
werkt ook aan het ontwikkelen van partnerschappen, in dit geval met doopsgezinde
gemeenten en op broederschapniveau in Argentinië en Honduras, waar al wat langer
contacten liggen. Binnen dit programma werkte ik in 2005 mee in de stuurgroep, die
opgericht om projectleider Jaap Schiere bij te staan in de uitvoering en het geheel te
‘bewaken’ in opdracht van het BN bestuur. Ook was ik betrokken bij de
deelprojectgroep ‘gemeente uitwisseling’, waarin mensen deelnemen vanuit de
gemeenten Veenwouden en Aalsmeer.
Een kring van Friese doopsgezinde
gemeenten is gezamenlijk een verbinding aangegaan met de doopsgezinde
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gemeente te Neuquen, Argentinië. De betrokkenheid van gemeenten bij dit
programma hopen we verder uit te breiden.
Onder auspiciën van het DCG was er een studiekring ‘gemeentevernieuwing’ waarin
ik participeerde. Deze kring hield zich, naar aanleiding van een boek van Stuart
Murray ‘Church Planting ~laying Foundations‘, bezig met vragen rond missionair
gemeente-zijn en gastvrijheid, nieuwe gemeenten stichten, oude gemeenten
vernieuwen. Evangelisatie en sociale actie. Radicale ideeën over ons gemeente-zijn
kwamen aan bod. Vragen waar de Doopsgezinde Zending ook mee bezig is. Zelf
heb ik gezocht naar mogelijkheden om, hetgeen deze kring oplevert, vruchtbaar te
maken voor de broederschap: in 2006 wordt er een link gelegd met een GDS drieluik
(serie van 3 bijeenkomsten) over gemeentevernieuwing. De studiekring krijgt zo
gelegenheid om in een 4e bijeenkomst over deze gemeentevernieuwing ‘in te
voegen’.
De Trioconferentie in 2005, die ik mede organiseerde, kreeg het thema ‘Nu komt het
er op aan’ mee. De thematiek van rampen (moord op Theo van Gogh, tsunami in
Oost Azië, en de impact onder onze bevolking) deed de triobrede kring van
voorbereiders komen tot deze conferentie. In februari 2005 vond de conferentie in
Fredeshiem plaats. Het thema ‘nu komt het erop aan’ verwees naar de spanningen in
ons land, gezien de moord op Theo van Gogh en wat dat met zich meebracht
(etnisch fundamentalistisch) geweld en een nieuw gevoel van onveiligheid, maar ook
de impact van de tsunami van natuurrampen. Vanuit de invalshoek van het geloof en
vanuit de ervaring benaderden we de werkelijkheid waarin we leven.
Ook organiseerde ik, samen met de DVG conferentiecommissie de DVG
Zomerconferentie 2005. Onder het thema ‘Vrede en Vrijheid’ kwamen
doopsgezinden uit Argentinië, Honduras en Nederland samen in een conferentie met
een internationaal karakter. Rondom enkele aanhangende thema’s als ‘werken met
gevangenen’ werd een belangrijk onderdeel van bovengenoemd programma
Internationale Vredesgemeente al concreet uitgewerkt. De ontmoeting heeft de
toenadering tussen Argentijnen, Hondurezen en Nederlanders goed gedaan, en de
conferentie vervulde zo een belangrijke rol in het proces van partnerschapontwikkeling.
Het Dopers Vredesberaad: dit is bedoeld om een uitwisselingsplatform te zijn, onder
auspiciën van de ADS, van organisaties en werkgroepen die op enigerlei wijze
betrokken zijn bij vredeswerk. In een mandaatgroep (vertegenwoordigers uit enige
deelnemende instellingen) wordt de koers uitgezet, en concrete uitwerking hiervan is
een taak die ik op mij heb genomen (binnen het kader van mijn bestuursondersteunend werk voor de DVG) als secretaris van de Nieuwsbrief Dopers
Vredesberaad. Een digitale nieuwsbrief die in principe 2-wekelijks wordt verstuurd. In
maart 2005 kwam de eerste nieuwsbrief uit en inmiddels zijn er 13 nieuwsbrieven per
email verzonden. Naast de deelnemende instellingen krijgen ook de DVG
lidgemeenten en geïnteresseerde anderen de nieuwsbrief. Ik werkte toe naar een
groeiende kring van abonnees: inmiddels zijn dat er 100. Online komen de brieven te
staan op deze site: http://www.vredesberaad.doopsgezind.nl. Van het jaarlijkse
Vredesberaad, gehouden in de vredesweek, september 2005, maakte ik een verslag.
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In mei 2005 zijn 2 mensen uit de kolonie Friesland (Oost Paraguay) in Nederland,
Duitsland en Zwitserland op bezoek geweest. Theodor Regier en Erich Weiss. Zij
werken voor het project COVESAP. Een project van Mennonieten en Paraguayers.
Ook in deze voorbereidingen werd ik betrokken als coördinator. Toen beide broeders
aankwamen verzorgde ik, in samenwerking met Conny Wiebe, (van IMO, het Duitse
onderdeel van hun Europese toer) hun reisprogramma. In de Doopsgezinde
gemeenten Haarlem, Den Haag, Almere en Amersfoort waren zij te gast, en vaak
werd een presentatie gegeven van hun werk onder de Paraguayaanse gemeenschap
van kleine boeren vanuit de Mennonietenkolonie ‘Friesland,’ te Paraguay. . Ook bij
de ADS werd zo’n presentatie verzorgd. Zulke bezoeken bieden dus de mogelijkheid
om contacten met gemeenten te krijgen en/of te versterken.
Twee Ethiopische broeders, voor hun Project Meserete Cristos College (een
Mennonieten universiteit) op fondsentournee door Europa, kwamen, samen met
Christoph Landes, van Mennonitsch Hilfswerk, (partner in IMO verband) naar
Nederland: ik arrangeerde een bezoek met mensen van ICCO, voormalige (en
mogelijk toekomstige?) medefinancier.
Qua informatiemateriaal breidde ik dit jaar mijn audiovisuele middelen uit met DVD’s
van COVESAP en ASCIM Paraguay, Video over SERVOME (Christliche Dienst) in
Paraguay, DVD initiatieven van kerken Amsterdam, DVD Project Over Drempels,
Almere (met daarin inloophuis ‘de Ruimte’ opgenomen).
Dan was er ook, ik noemde het al, de ramp in Zuid Oost Azië: de tsunami. Hier is
veel over geschreven en gesproken. Voor mij betekende het een coördinerende rol in
de voorbereidingen en de medewerking van gemeenten aan een MCC actie. Op
verzoek van 2 Indonesische Conferenties werd (onder andere) MCC om hulp
verzocht. Emmers met hulpgoederen werden verscheept richting Atjeh. Een tiental
doopsgezinde gemeenten deed op deze manier mee. Andere gemeenten
ondersteunden de hulpverlening via Kerkinactie, die verbonden was met het
gironummer 555. Nadien organiseerde ik een bijeenkomst in de Doopsgezinde
Vermaning van de gemeente Haarlemmermeer, waarin vanuit MCC (Jacob Kikkert,
samen met een trauma counselor Carolyn Heggen) die in verschillende
rampgebieden werkte werd ingegaan op de voortgang van deze hulpverlening.
Kerkinactie, waarvan de Doopsgezinde Broederschap, als één van de kleinere
kerkgenootschappen lidmaat is, effectief via DZ en BN, stuurt maandelijks een
nieuwsbrief en regelmatig ook diverse tijdschriften op. Daarnaast jaarlijks een
jaarverslag en een projectenoverzicht. De Nieuwsbrieven stuurde ik door naar de
besturen van DZ, DVG en BN.
Binnen het team van het Doopsgezind Centrum voor Gemeenteopbouw maakte ik
het treurige ontslag mee van collega’s. Het sterk ‘vermagerde’ team moet nu heel het
land ‘bedienen’ en dat kan uiteraard niet op dezelfde wijze als voorheen. Er wordt
naarstig gezocht naar wegen om de schade voor de gemeenten zoveel mogelijk te
beperken. Voor mij is het zoeken naar een passende plaats in het geheel. In ieder
geval ben ik betrokken geweest bij de besprekingen van de jaarthema’s voor de
komende 3 jaar, en was er regelmatig intercollegiaal overleg. In het bijzonder met
Annelies Klinefelter, die landelijk werkt voor de Werkgroep Geweldloos Samenleven
en die met diverse cursussen ook veel in Doopsgezinde gemeenten verkeert.
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