SPECIAL Doopsgezind Wereldcongres oktober 2014
Langzaam maar zeker loopt doopsgezind Nederland warm voor de Assemblee
en de Global Youth Summit van de Mennonite World Conference (Doopsgezind
Wereldcongres). Beide congressen vinden plaats in juli 2015 in Harrisburg,
Pennsylvania, Verenigde Staten. In deze extra uitgave van Doopsgezind NU
meer informatie over het Wereldcongres 2015 en de reismogelijkheden.

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur een bericht naar dn@doopsgezind.nl

contact
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
T 020 623 09 14
dn@doopsgezind.nl | www.doopsgezind.nl
Kopij en data voor Doopsgezind NU kunt u
mailen naar dn@doopsgezind.nl

Workshops gezocht

Mennonite World Conference is nog
dringend op zoek naar ideeën en
voorstellen voor workshops en seminars
voor het Wereldcongres. Suggesties
kunnen tot 1 november worden
aangemeld.

Nederland loopt warm voor het Wereldcongres, zoals hier op de voorlichtingsen voorbereidingsbijeenkomst in Bussum

Wat is het Wereldcongres?
Tijdens het Wereldcongres gaat het
vooral om ontmoeten en vieren
binnen de geloofsfamilie van
doopsgezinden, Mennonites,
Brethren in Christ en aanverwante
geloofsgemeenschappen. Een groep
die zich met elkaar verbonden voelt,
en tegelijkertijd uit mensen bestaat
met uiteenlopende achtergronden en
(geloofs)opvattingen. We willen
verhalen delen, elkaar inspireren en
van elkaar leren.
Elke dag heeft een eigen thema
binnen het hoofdthema. Het
hoofdthema van dit 15e Wereldcongres is: Walking with God, in het
Nederlands vertaald: Gaan met God.

De dag-thema´s zijn achtereenvolgens:
Walking in Doubt and Conviction,
Walking in Conflict and Reconciliation,
Walking in Autonomy and Community
en Walking in Receiving and Giving.
Elke dag begint met een plenair
gedeelte met zang, bijbelstudie, gebed
en presentaties. In de middag zijn er
workshops over vele verschillende
onderwerpen, en excursies.
De dagen dat we bij elkaar zijn noemt
men de Assembly Gathered: de
conferentie bijeen. Daarnaast is er
rondom deze dagen de mogelijkheid
tot excursies, gemeentebezoek en
kennismaking met de lokale
geloofsgemeenschap(pen). Dit noemt
men de Assembly Scattered.

De oproep van MWC: We are seeking
workshops and seminars that challenge,
inspire and unite the church as a global
peace church for mission and faithful
witness. There is space for up to 200
individual workshops and seminars over
four days, so if you want to share your
ideas, experiences or stories with the
global Anabaptist family – let us know
nów!
Meer informatie en suggesties op:
www.mwc-cmm.org/article/workshops

Het Anne Zernike Fund geeft een
workshop op het Wereldcongres
over het onderwerp
“Gender challenges in a changing world”.
Het Anne Zernike Fonds is opgericht met
als doel de positie van vrouwelijke
doopsgezinde (mennonite/anabaptist)
theologen en pastores overal ter wereld
te verbeteren en bestendigen.
Meer informatie:
www.annezernikefund.wordpress.com

Reismogelijkheden
De inschrijving voor het Doopsgezind Wereldcongres, dat gehouden wordt van
21 t/m 26 juli 2015, is inmiddels geopend. Voor diegenen die vanuit Nederland
het Wereldcongres willen bezoeken, zijn er diverse reismogelijkheden.

Kijk voor meer informatie over deze
reizen en over het Wereldcongres ook op
www.doopsgezind.nl > Wereldcongres 2015
In verband met de organisatie en teneinde
de gunstigste prijs voor vliegtickets,
overnachtingen, e.d. te kunnen garanderen,
ontvangen we de aanmeldingen voor de
diverse ADS-reizen graag
vóór 1 december aanstaande.

Op eigen gelegenheid reizen, in welk geval u zich rechtstreeks aan dient te
melden. De inschrijfkosten voor het Wereldcongres bedragen ongeveer € 470,-,
inclusief lunch en avondeten. De overnachtingskosten liggen tussen € 20,- p.p.
per nacht (bij een gastgezin) en € 80,- per nacht voor twee personen in een
hotelkamer. De organisatie van het MWC zorgt voor een shuttleservice tussen uw
overnachtingsplaats en het conferentiecomplex.
A day at the congres
Informatie en aanmelden: www.mwc-cmm.org/pennsylvania-2015
Op het Wereldcongres wordt elke dag
ingevuld met onder meer workshops,
Een 18-daagse hotelrondreis door Mennonite Amerika. Van 10 tot en met 27 juli sprekers en ontmoeting. Elke dag heeft een
2015 organiseert Mennonite Heritage Tours in samenwerking met de ADS een
eigen thema. De opbouw van de dagen is in
18-daagse rondreis. Deze reis staat in het teken van cultuur en ontmoeting.
grote lijnen hetzelfde en ziet er als volgt uit:
Met behulp van lokale gidsen maken we kennis met Noord-Amerikaanse steden.
We bezoeken doopsgezinde gemeenten en doopsgezinde organisaties als het
09:30 to 10:15
Mennonite Central Committee. We maken in Lancaster en Kidron, Ohio, kennis
Singing with International Team
met de specifieke leefcultuur van de Amish en zijn te gast bij een Bruderhof in
Farmington. De reis begint en eindigt in Philadelphia. Tijdens de reis doorkruisen 10:15 to 11:00
we drie staten en leggen we 2000 kilometer af.
Speakers
De kosten (inclusief vliegreis, elf overnachtingen, halfpension, vervoer en
excursies) bedragen tussen de € 2.500,- en
11:30 to 12:15
€ 2.750,- p.p., afhankelijk van het aantal deelnemers en de dollarkoers. Dit is
Friendship Groups
exclusief de inschrijf- en verblijfskosten (vijf nachten) voor het Wereldcongres.
De reis staat onder leiding van Ayold Fanoy en Jan Kanis.
10:15 to 12:15
Informatie en aanmelden: wereldcongres@doopsgezind.nl
Children's Program & Youth Program 17 and
under
Van 15 t/m 20 juli 2015 wordt een korte groepsreis georganiseerd voor
deelnemers van het Wereldcongres. Vanuit de verzamelplaats Philadelphia wordt 12:15
de omgeving tot Harrisburg verkend. German Town, het MCC-hoofdkwartier en
Lunch
een zondagse bezoek aan een Mennonite gemeente staan o.a. op het
programma. Verder wordt ook aandacht besteed aan de oorspronkelijke
12:15 to 17:00
bewoners van dit continent. Vliegreis VS v.v., aanmelding voor en vastleggen
Children's Program
verblijf tijdens het congres is voor rekening en verantwoording van de
deelnemers. De kosten van deze vijfdaagse trip liggen rond de zeshonderdvijftig 12:30 to 17:30
euro. De groepsgrootte is minimaal 16 en maximaal 20 personen. Er zijn nog een Global Church Village & Stage
aantal plaatsen beschikbaar. De leiding wordt gevormd door Janneke & Andries
Bakker en Jeannette Stenvers.
12:45
Informatie en aanmelden: wereldcongres@doopsgezind.nl
Start of Local Tours, Service Opportunities,
Anabaptist World Cup
3-weekse jongerenreis (18-30 jaar), met onder meer een bezoek aan New York
en Philadelphia, gevolgd door deelname aan de Global Youth Summit en het
13:30 to 15:00 & 15:30 to 17:00
Wereldcongres. De Youth Summit is een feestelijke en inspirerende bijeenkomst Sport, Games & Fun, Workshops
waar doopsgezinde jongeren uit de hele wereld elkaar ontmoeten, samen delen,
leren en vieren. Deze jongerenreis vindt plaats van 6 juli tot en met 27 juli 2015. 16:30 to 18:30
Het geheel zal voor werkende jongeren 1200 euro kosten en voor studerenden
Dinner
1000 euro. Het is de bedoeling dat we geld bij elkaar krijgen met (gezamenlijke)
acties. Ook wordt van je verwacht binnen je gemeente of elders verslag te doen
18:45 to 20:30
van je reis, of op een andere manier mensen erbij te betrekken. Op deze reis
Evening Worship
kunnen maximaal veertig jongeren mee. Er zijn nog maar enkele plaatsen
beschikbaar, dus geef je snel op!
21:00 to 00:00
Informatie en aanmelden: joke.vanderheide@doopsgezind.nl
"After Hours" program for youth and young
adults at Messiah College

