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Jongeren
Via Menno’s Global Village (mgv) bezochten Bodil
Boelens en Gertjan Huisman eind mei een jongerencongres in Californië. Het thema: ‘Duurzaamheid voor
mens en natuur’. nemers het grootst werden genoemd. Ik realiseerde me hoe schoon ons

S

amen met dertig jongeren
uit de regio en uit Mexico
en Colombia, bespraken ze
problemen die van invloed
zijn op onze maatschappij. Bodil
studeert milieuwetenschappen,
Gertjan heeft een persoonlijke interesse voor duurzaam samenleven.
Beiden kozen voor een themagroep
over klimaat en natuur. Bodil: ‘Ik heb
het idee dat wij jongeren, de nieuwe
generatie, een belangrijke rol gaan
spelen in duurzame ontwikkelingen
voor de toekomst. Ik vind het belangrijk om wereldproblematiek niet
alleen te bespreken met mijn Europees georiënteerde vrienden. Het
voegt echt iets toe om over zulke
onderwerpen te discussiëren met
jongeren uit andere werelddelen.’

Marktwerking
‘Zij hebben natuurlijk hele andere
problemen dan wij. Dat weet je wel,
maar als je het ziet realiseer je je het
pas echt. Het is grappig en leerzaam
om te horen hoe verschillend de
problemen zijn die door de deel-

Dat komt denk ik doordat die problemen dicht bij jezelf staan’, vertelt
Bodil. Gertjan kan dat beamen: ‘Onze
verhalen over de Deltawerken en de
Afsluitdijk vond men spectaculair.
Tegelijkertijd waren wij onder de
indruk van het gecontroleerd afbranden van bossen in Californië, om een
grotere bosbrand te voorkomen.’

Gertjan en Bodil kwamen voor flinke
verrassingen te staan. Zo hadden ze
niet verwacht dat de problemen rond
waterschaarste in Californië zo groot
zijn. Gertjan: ‘In mijn beleving is
Californië heel welvarend. Ik schrok
ervan dat marktwerking ervoor heeft
gezorgd dat boeren schone waterbronnen opkopen om hun gewassen
van water te voorzien. De overheid
kan daardoor bijna geen schoon
drinkwater en geschikt douchewater
aanbieden.’

Horizon verbreden
Wat heeft de uitwisseling het jonge
duo gebracht? ‘Ik heb natuurlijk
veel nieuwe vrienden gemaakt,’ zegt
Gertjan. ‘En daarnaast was het congres voor mij ook een wake-up call.

water is en hoe groen onze steden
zijn. Hoe goed we het hier eigenlijk
hebben. Ik werd me extra bewust van
de massaconsumptie en welke rol je
kunt spelen door bepaalde producten
juist wel of niet te kopen.’ Bodil is
het daarmee eens: ‘Ik ga niet meteen
aan de slag met watermanagement
ofzo, maar het heeft me wel een
stukje verantwoordelijkheidsgevoel
en bewustwording gebracht. Zo’n
uitwisseling verbreedt je horizon.’

tekst Janneke Leerink
foto Gertjan Huisman

Tot slot willen Bodil en Gertjan mgv
complimenteren. Bodil zou, naar
eigen zeggen, zonder hulp van mgv
een dergelijke reis niet kunnen
maken: ‘Noch financieel, noch qua
organisatie zou ik dat naast mijn
studie kunnen bolwerken.’
Ook Gertjan heeft de organisatie als
zeer prettig en professioneel ervaren:
‘Alles was zo goed geregeld; het is
niet te merken dat ze pas net begonnen zijn.’ Bodil en Gertjan kunnen
elke jongere een reis via mgv van
harte aanbevelen: ‘We hebben genoten, veel nieuwe vrienden gemaakt
en veel geleerd.’ <<
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merk

‘Zelf meemaken, dat is wat ik wil!’

Leef het verhaal
Met Hemelvaart 2018 (10-13 mei) is het zover:
de Mennonitische Europäische Regionalkonferenz,
ook wel bekend als merk. Doopsgezinden uit heel
Europa komen samen in het Franse Montbéliard voor
een weekend vol vieren, praten, zingen, dansen, doen,
maar vooral om elkaar te ontmoeten. Vier deelnemers
blikken alvast vooruit.
tekst Sophia Mons
Leon Schmidt (23)
Leon is een veelzijdige enthousiasteling. Ooit een ict-studie gevolgd is
hij nu nog steeds in afwachting van
plaatsing bij de pilotenopleiding van
Lufthansa én aankomend student
sociale studies jeugdwerk. Naast zijn
jarenlange betrokkenheid binnen
het nationale mennonieten-netwerk,
als jeugdvertegenwoordiger van de
Duitse amg en leider van verschillende jeugdactiviteiten, is hij nu druk
met de voorbereidingen voor de
aankomende merk. Dat maakt Leon
een bezige bij. Wat hem drijft? ‘Mijn
passie voor jeugdwerk is begonnen
toen ik een jaar voor service in de
Verenigde Staten verbleef. Wat een
bijzondere gewaarwording was dat.
In Amerika spat het geloof overal
vanaf, dat is tegenwoordig in Europa
wel anders. Jongeren in Duitsland
zijn steeds minder actief in de kerk.
Dat is jammer en ik wil daar graag
verandering in brengen. Door het
organiseren van kampen en activitei-
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ten binnen de kerk probeer ik
leeftijdsgenoten mee te geven wat
voor moois het geloof mij heeft
gebracht. Het delen van ervaringen
is zó belangrijk. Een evenement als
de merk is daarom ook zo gaaf:
nieuwe mensen ontmoeten, allemaal
met een eigen perspectief, en dus
nieuwe inzichten opdoen. Door
taal- en cultuurbarrières prik je zo
heen – we kunnen van elkaar leren.
Is dat niet precies waar geloven om
draait? Praten en delen met anderen.’

Marijne Stenvers (23)
Marijne vertegenwoordigt de Nederlandse doopsgezinde jongeren bij
deze editie van de merk. Regelen
zit in haar bloed: niet alleen is ze
bestuurslid van de jdvg en de akc,
ook volgt ze de opleiding Vrijetijdsmanagement aan de Stende Hogeschool in Leeuwarden. Waarom nu
ook de merk? Marijne: ‘Eigenlijk
werd ik gewoon gevraagd, en natuurlijk zei ik meteen ja! Niet alleen vind

ik het enorm leuk om nieuwe
jongeren te ontmoeten over de grens,
ook gedachten uitwisselen en inspiratie opdoen door met elkaar in
gesprek te gaan, is tof! Ik heb enorm
genoten van het Wereldcongres in
Harrisburg in 2015, het samenkomen
met gelijkgestemden en gewoon heel
veel plezier maken. Zoiets moet ook
in Europa worden gestimuleerd: wat
voor verschillen en overeenkomsten
hebben wij als Nederlandse jongeren
met onze eigen buren? De wereld is
groter dan slechts ons eigen landje.
We delen best veel, maar we kunnen
nog zoveel meer van elkaar leren.’
Door betrokken te zijn bij de merk
hoopt Marijne zelf meer te leren over
de doopsgezinden en haar leeftijdsen landgenoten erbij te betrekken.
‘Het thema van dit jaar zegt het
precies: Transmission – zo’n verhaal
houd je niet voor jezelf; leef het verhaal!
En delen, dat is precies wat ik ga
doen de aankomende tijd: iedereen
moet mee! Niet alleen worden de vier

genoeg. Toch hoort ze er al een hele
tijd bij. Elisa: ‘Als baby kwam ik al op
Dopersduin en dat is niet veranderd
de afgelopen zeventien jaar. Inmiddels ben ik al twee keer kok geweest
tijdens een vakantieweek. En over het
akc-kamp raak ik niet uitgepraat! Het
liefst ben ik het hele jaar door samen
met mijn doopsgezinde vrienden.
Volgend jaar de merk, dat ga ik zeker
proberen. Waar ik het meeste naar
uitkijk is het ontmoeten van leeftijdsElisa Mons (17)
genoten over de grens. Maar ik denk
dat alleen al de reis naar Frankrijk,
‘De wat?!’ ‘De merk, de Mennonitische Europäische Regionalkonferenz, gewoon met Nederlandse vrienden,
oftewel het congres van doopsgezin- één groot feest wordt. Verhalen óver
den in Europa.’ Het gesprek met Elisa leuke reisjes, mooie ontmoetingen en
gezellige besturen, die heb ik genoeg
ging ongeveer zo. Jongeren die al
gehoord. Zelf meemaken, dat is wat
jaren bekend zijn met en betrokken
bij het doopsgezinde netwerk zijn er ik wil!’
een hoop. Mensen die er al van jongs
af aan bij horen, maar nog nooit mee Hannelies Bögemann (26)
geweest zijn naar een congres – de
Het eerste doopsgezinde reisje waar
nieuwe generatie – zijn ook veel, en
Hannelies aan deelnam was een
die groep is eigenlijk net zo interes- survivalweekend van de Werkgroep
Midden-Nederland. Uiteindelijk
sant. In 2015 was Elisa nog te jong
raakte ze betrokken bij het organiseom deel te nemen aan de reis naar
het Doopsgezind Wereldcongres in
ren van de wmn-reisjes, nam ze zes
Amerika, een ‘bekende dopo’ is ze
jaar geleden deel aan de merk in
nog niet. Met school, clubjes thuis en Zwitserland, en is ze inmiddels
leuke vrienden heeft ze het al druk
bestuurslid van Menno’s Global
dagen zelf één groot, veelzijdig en
afwisselend feest, gevuld met
vieringen, lezingen door verschillende
sprekers, workshops en gekke activiteiten tussendoor, we gaan zelfs een
gezamenlijke busreis naar het
congres organiseren! Heb je zin in
gezelligheid, mooie verhalen delen en
nieuwe vrienden? Dan is de merk
zeker de moeite waard. Bij deze ben
je uitgenodigd!’

Village. Hannelies is kortom een
ervaren rot op het gebied van
doopsgezinde jongerenreisjes en
internationale uitwisseling. Wat
herinnert ze zich van de negende
merk? ‘Met een groepje jongeren
kwamen we aan in een typisch
Zwitsers landschap: een prachtige
omgeving in the middle of nowhere,
rinkelende koeienbellen en rust.
Het congres zelf was erg afwisselend:
er waren workshops om elkaar beter
te leren kennen, plenaire sessies in
verschillende talen, en momenten
van grappen en grollen. Ik herinner
me dat de sfeer open was, de deelnemers waren betrokken en nieuwsgierig naar mijn verhalen. Ondanks
eventuele verschillen in denken kon
iedereen met elkaar door één deur.
Daarom is een congres zoals de merk
zo belangrijk: het verruimt je blik.
Je kunt er zoveel leren over andere
culturen. Alleen al in Europa zijn
er grote verschillen in de geloofsbelevenis van jongeren. Daarnaast is
de merk ook heel erg gezellig en is
het een laagdrempelige manier om
een ander land te ontdekken.
Aankomend jaar ben ik zeker weer
van de partij!’ <<
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programma

agenda • 2017 | 2018
startweekend
Op een eiland met een prachtige zonsondergang,
bootjes om mee te varen, maaltijden van een echte kok,
elkaar (weer)zien, in gesprek, spel, info, muziek, dansen,
een dienst, ongein, ernst, lol. Kortom: het startweekend
voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. Dit keer onder de
noemer ‘Zo goed als nieuw’.
Met onder meer:
> promo over de Europese conferentie MERK 2018
> wereldreizigers van Menno’s Global Village
> akc-achtige spelen en jdvg-achtige inhoud
Het weekend is als altijd op Samen Eén! Geef je op
door te mailen naar joke.vanderheide@ads.nl

Startweekend | 16-30 jaar
> 15-17 september • Samen Eén, Giethoorn

regioweekend
Wil jij altijd alles nieuw? En wat is nieuw eigenlijk?
Is nieuw altijd beter of kun je alle kanten op met oud?
Wat kun je leren van vroeger en wat is ‘nu’ eigenlijk?
Bestaat er een nieuwe wereld? Of is het altijd meer van
hetzelfde? Het is in ieder geval zo goed als nieuw.
Een regioweekend is alles wat je wilt. Weg van je ouders,
met andere tieners spellen spelen en gesprekken voeren
over allerlei interessante onderwerpen. Er zijn twee
gezamenlijke landelijke weekenden en enkele weekenden
per regio.

> 10-11 maart • Noord-Holland, Midden-Nederland,
Groningen/Drenthe

> 16-17 juni • gezamenlijk slotweekend
Samen Eén, Giethoorn

vredesconferentie
De jdvg is de jongerenorganisatie van Doopsgezind
WereldWerk. Dit najaar staat er weer een conferentie op
het programma, van 28 t/m 30 oktober. Vanaf vrijdagavond is er een programma voor jongeren van 16-30 jaar.
Op zaterdagmiddag begint de volwassenenconferentie,
waar de jongeren bij aansluiten. Het weekend staat in het
teken van diepgang, afgewisseld met veel gezelligheid:
een mooie gelegenheid om eens bij bepaalde dingen
stil te staan en nieuwe mensen te leren kennen!

Najaarsconferentie | 16 t/m 30 jaar
> 28 t/m 30 oktober • Fredeshiem, Steenwijk

Menno’s Global Village
Mee met een projectreis of naar een internationale
conferentie? Tijdens je eigen (wereld)reis een doopsgezind
project bezoeken? Misschien zelfs een paar maanden als
trainee naar het buitenland, of juist een buitenlandse
trainee de mogelijkheid bieden die ervaring in Nederland
op te doen? Dan ben je bij Menno's Global Village aan
het goede adres!

Binnenkort op de agenda
> 13-23 oktober • ontmoetings- en solidariteitsreis
naar Israël/Palestina

Aanmelden en contact:
> Noord-Holland Laura Hoogcarspel
laurahoogcarspel@gmail.com
> Midden-Nederland Janneke Leerink
jannekeleerink@gmail.com
> Groningen/Drenthe Yvette Krol
yvettekrol@hotmail.com

Regioweekend | tieners
> 30 september & 1 oktober • gezamenlijk startweekend
Dopersduin, Schoorl

> 25-26 november • Noord-Holland, Midden-Nederland,
Groningen/Drenthe
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> 1-10 november • MasterPeaceWalk door Nepal
> november-december • reis naar Musicians Without
Borders-project in Palestina

> 10-13 mei 2018 • jongerenreis naar Europese doopsgezinde conferentie merk

Staat jouw droomreis er niet tussen? Of ga je zelf reizen
en lijkt het je leuk om in het buitenland een doopsgezinde
gemeente of project te bezoeken? Neem contact met ons
op voor de mogelijkheden: www.mgv.doopsgezind.nl

