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Het nieuwe platform Menno’s Global Village wil internationale jongerenreizen en -uitwisselingen binnen
de doopsgezinde wereld ondersteunen, stimuleren en
naar het buitenland te gaan. Hoe tof
initiëren.
Tanzania. En samen met interna-

O

p reis gaan is iets heel
anders dan ‘even lekker
op vakantie’. Je maakt
stappen richting een
nieuwe plek. Je ontmoet anderen en
ervaart hoe het is om ergens anders
te zijn. Je leert over andere culturen,
landen en mensen, en niet te vergeten jouzelf. Binnen de wereldwijde
doopsgezinde geloofsgemeenschap
zijn er ook voor jongeren en jongvolwassenen vele mogelijkheden om
zo’n reis te maken. Alleen is dat lang
niet bij iedereen bekend en weet men
ook niet altijd de juiste wegen te
vinden om mee te kunnen. Er zijn
veel mogelijkheden, er is veel vraag
– maar hoe en waar komen die twee
bij elkaar?
‘Stel je nou eens voor dat het lukt om
meer internationale uitwisseling te
organiseren. Jongeren de kans te
geven om voor korte of lange tijd

zou dat zijn.’ Het was een hoop, uitgesproken door een aantal deelnemers van de jongerenreis naar het
Doopsgezind Wereldcongres in
Harrisburg, vorig jaar zomer. Ze spraken af om na de reis eens serieus bij
elkaar te gaan zitten. Plannen werden
gemaakt en vervolgens omarmd of
juist van tafel geveegd. Het was
zoeken naar een vorm om meer
mensen de mogelijkheid te bieden
de rijkdom van ‘het doperse’ wereldwijd te ervaren. Het eindresultaat is
Menno’s Global Village.
Nu is het zeker niet de bedoeling
dat Menno’s Global Village op eigen
houtje van alles gaat organiseren,
laat staan dingen opzetten die allang
bestaan. Veel liever wordt samenwerking gezocht met (doopsgezinde)
organisaties en initiatieven, en aansluiting bij de vele mogelijkheden die
er al liggen. Zo gaan in oktober twee
jongeren mee op de projectreis van
Doopsgezind WereldWerk naar

tekst Jan Willem Stenvers
foto Johan Tempelaar

tionale organisaties als mcc (hulporganisatie Mennonite Central
Committee) zijn stappen gezet om
(meer) trainees naar Nederland te
laten komen. Daarvoor is een eerste
pilotproject opgezet samen met
Dopersduin. Andersom kunnen
Nederlandse jongeren aan uitwisselingsprogramma’s van mcc deelnemen en een aantal maanden naar
het buitenland gaan. Verder zijn er
onder meer plannen voor een internationale jongerenconferentie.
Het zijn een paar van de highlights
waar Menno’s Global Village mee
bezig is. Als het aan Menno’s Global
Village ligt blijft het niet bij deze
projecten. Voor het kersverse bestuur
is het een uitdagend avontuur om de
organisatie op poten te zetten, waarbij we ons openstellen voor alles wat
zich op deze ‘reis’ aandient. <<

Tijdens het startweekend
voor jongeren van 16 tot
30 jaar, op 17-19 september
in Giethoorn, wordt
Menno’s Global Village
feestelijk gepresenteerd.
Meer informatie en
aanmelden:
joke.vanderheide@ads.nl

Contact en informatie:
globalvillage@doopsgezind.nl
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jdvg

‘Datgene wat ik zo belangrijk vind,
kan ik nu een stuk actiever doorgeven aan anderen’

Diep gang
Minke en Job gaan al sinds hun zestiende naar de
weekenden van de Jongeren Doopsgezinde Vredesgroep, het jongerengedeelte van WereldWerk.
Sinds het laatste weekend in maart zijn ze niet alleen
betrokken als deelnemer, maar ook als bestuurder
en organisator.
tekst Jan Willem Stenvers
Job Raedts (19)
‘Tijdens één van mijn eerste conferenties werd een praatje gehouden
over slavernij in Nederland, en hoe
verrassend veel dat nog aanwezig is
in ons ‘vrije’ landje. Dat was echt een
eye-opener voor mij. Ik koop nooit
meer champignons zonder te beseffen wat voor leed daar allemaal achter
schuilgaat. En ik vertel het verhaal
ook vaak aan anderen. Ik denk dat het
belangrijk is dat mensen zich bewust
worden van dit soort zaken, zodat we
uiteindelijk samen kunnen kijken of
er iets aan gedaan kan worden.
‘Dat vind ik misschien wel één van de
mooiste dingen van de jdvg: dat
mensen bewust worden gemaakt en
vervolgens geactiveerd. Zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan
proberen zijn steentje bij te dragen
aan het oplossen van problemen.
Datgene wat ik zo belangrijk vind kan
ik nu een stuk actiever doorgeven aan
andere jongeren, en dat maakt me
blij. Ik leer altijd veel op de conferenties en zorg ervoor dat dat ook voor
anderen geldt, niet alleen voor
mijzelf. Meedoen met de jdvg is
volgens mij een logische stap voor
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jongeren nadat ze op de regioweekenden zijn geweest. De jdvg-weekenden bieden dezelfde vertrouwde
sfeer en leuke spellen, maar er is wel
meer ruimte voor diepgang en
serieuzere onderwerpen. Op de korte
termijn wil ik proberen een nieuwe
generatie jongeren te betrekken bij
de jdvg. Ik merk dat er genoeg
jongeren van een jaar of zestien zijn
die dat ongetwijfeld heel leuk en
interessant zouden vinden, en ook die
diepgang zoeken. Ze hebben alleen
simpelweg niet voldoende informatie
over de activiteiten, of zijn nog nooit
overgehaald om mee te gaan.

diensten en avondsluitingen ook wat
meer nadenken over geloof.

‘Voor mij betekenen de conferenties
een plek en een moment waarop ik
actiever bezig ben met het geloof en
kan ontdekken wat ik zelf nou eigenlijk vind. Dat geeft me ruimte en
dwingt me soms om na te denken.
Op een gegeven moment leek ik de
diepgang van de regioweekenden
en de akc te zijn ontgroeid. Niet dat
daar onvoldoende van was binnen die
groepen, maar ik was toe aan meer.
Dat gevoel van leegte wordt nu
gevuld door de serieuzere discussies
die bij de jdvg aan bod komen.’

‘Tijdens de vorige conferentie hadden
we voor de zaterdagavond een pubquiz gemaakt. Jong en oud moesten
samenwerken. Ik vond het heel mooi
om te zien hoe fanatiek iedereen
werd en ook om achteraf te horen
dat mensen het echt leuk vonden.
Die verbinding tussen verschillende
leeftijden kom ik bij andere jongerengroepen niet op die manier
tegen.’ <<

‘Ik hoop dat we binnen WereldWerk
de stem van jongeren goed naar
voren kunnen brengen. Als die zich
verbonden blijven voelen draagt dat
namelijk bij aan de toekomst van de
organisatie. Het is een mooie uitdaging om in te spelen op het thema
dat de volwassenen voor de conferenties kiezen, en daar als jongeren een
eigen thema en programma bij te
bedenken. Zo sluiten we aan bij de
volwassenen maar doen ook ons
eigen ding.

Minke Bootsma (19)
‘Ik wilde graag wat meer doen binnen
de doopsgezind broederschap door
zelf iets te organiseren. De jdvg was
hard op zoek naar nieuwe organisatoren en mij leek dit de manier om
een bijdrage te leveren. Het laat me
bijvoorbeeld door het maken van

programma-overzicht

agenda • 2016 | 2017
Startweekend
16-30 jaar
> 16, 17 & 18 september, Giethoorn

Regioweekend
10-18 jaar
> 24 & 25 september • Gezamenlijk
startweekend
> 19 & 20 november • Noord-Holland
> 26 & 27 november • MiddenNederland
> 21 & 22 januari 2017 • Friesland
> 4 & 5 maart • Midden-Nederland
> 25 & 26 maart • Noord-Holland
> 20 mei • Gezamenlijk slotweekend

Vredesconferentie
> 28 & 29 oktober • Jongeren van de
Doopsgezinde Vredesgroep (16-30 jaar)
> 29 & 30 oktober • Kinder- en tienerconferentie (8-15 jaar)

MennoNights
16-30 jaar
> 25 t/m 28 mei 2017 • Hemelvaartweekend
Check jongeren.doopsgezind.nl voor
meer informatie en een actueel overzicht
van de activiteiten.

Algemene Kamp Commissie
9-21 jaar
> 3e, 4e en 5e weekend oktober • Reünies
kampen
> 10 februari 2017 • Startweekend
voor leiding
> 7 april • Bijzeildagen voor leiding
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kamp & conferentie

Het ultieme
gevoel van vrijheid
Een week lang met elkaar, in je eigen wereldje.
’s Ochtends niet weten waar je ’s avonds de
zeilen strijkt. Steeds een prachtige zonsondergang op één van de mooiste plekken van
Friesland. tekst Johan Tempelaar – foto Sanne Bootsma
Voor Sanne Bootsma is dit ‘typisch
akc ’. Deze zomer maakte ze het weer
mee, als leiding op het kamp Zeilzwerf 1. Daarnaast kreeg ze als
nieuwe voorzitter veel mee van de
andere kampen. Van ieder kamp heeft
ze inmiddels wel een leider, deelnemer of ouder gesproken. Evenals
de achterwachten die voor ‘noodgevallen’ bereikbaar zijn. ‘Dat was
voornamelijk in de categorie ‘zonnebril vergeten’, dus dat is een goed
teken.’ Er gingen dit jaar bijna 300
kinderen en 90 begeleiders mee,

verdeeld over twaalf kampen. Drie
jaar geleden waren dat er nog tien.
De akc heeft duidelijk aan populariteit gewonnen, zo blijkt ook uit het
tempo waarmee de kampen vollopen.
Het eerste kamp was twaalf minuten
na opening van de inschrijving al vol!
‘Als bestuur we willen zo veel mogelijk kinderen een leuk kamp geven.
Tegelijkertijd vinden we de kleinschaligheid en de betrokkenheid
belangrijk. Voor volgend jaar hebben
we er dan ook voor gekozen om het
aantal kampen niet uit te breiden.’

kinder- & tienerconferentie
Ik zie, ik zie…

Plastic soep, oorlog, milieuvervuiling… Je hoort er
misschien weleens iets over, ziet het op het journaal of
leest het in de krant of op internet. Moeilijke en geen
leuke onderwerpen misschien, en bovendien: wat kun jij
er aan doen? Nou, eigenlijk best wel veel! Kom op 29 en
30 oktober naar de kinder- en tienerconferentie en ontdek
hoe je jouw talenten en mogelijkheden in kunt zetten!
Je kunt op deze conferentie onder meer muzikaal aan de
slag met body percussion of djembé, onderzoeken waar
jouw dagelijkse boodschappen vandaan komen, wat
plastic soep is en wat ons zwerfafval daarmee te maken
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Sanne kan niet anders dan concluderen dat het ‘een hele mooie zomer’
is geweest. ‘Het is toch elk jaar weer
spannend of het allemaal goed gaat,
je neemt best een hele verantwoordelijkheid op je. Ik ben echt heel erg
trots op het bestuur, de hoofdleiders
en de teams dat het allemaal zo goed
is gegaan. Dit jaar is er een twaalfde
kamp bijgekomen en mede daardoor
waren er veel nieuwe, jonge leiders.
Het is echt fantastisch om te horen
hoe goed die het hebben gedaan en
hoe hard ze hebben gewerkt om alles
er uit te halen. Wat ik verder mooi
vind om te zien, is dat er veel kinderen van oud-leiders meegaan en dat
aankomst en vertrek daarmee ook
een soort reünie worden voor ouders.
Zo gaat dat akc-cirkeltje toch altijd
weer door.’ <<

heeft. Naast al deze serieuze zaken is er natuurlijk volop
ruimte om te spelen, te kletsen en samen te zijn.
Kortom, het wordt een conferentie waar alles draait om
jou en waar we samen zoeken naar ideeën en oplossingen
voor een betere wereld. <<
De conferentie vindt plaats op 29 en 30 oktober op Dopersduin,
Schoorl en is bedoel voor kinderen en tieners van 8 tot en met
15 jaar. Meer informatie op www.dgwereldwerk.nl, aanmelden
via doopsgezindwereldwerk@gmail.com.
Vermeld je naam en adresgegevens, geboortedatum, eventuele
medicatie, allergieën of dieetinformatie, en de gegevens van
je ouder(s)/verzorger(s).

