Gemeenschap voor
Doopsgezind
Broederschapswerk
Onderwerp: Collecte 2022

Den Haag, augustus 2022

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
psalm 119:105
Beste zuster(s) en/of broeder(s),
Al meer dan 100 jaar biedt de GDB (Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk) materiaal,
trainingen en retraites voor bezinning binnen gemeenten. De GDB gaat daarbij uit van de gedachte
dat de bijbel een centrale plaats heeft in een gemeente. De gemeente is immers een gemeenschap
waarin Vieren & Dienen & Leren centraal staan.
Themamap
Verschillende gemeenten gebruiken jaarlijks de themamap die wordt ontwikkeld bij het jaarthema.
Dit jaar is de map gratis te downloaden op https://www.doopsgezind-bezinning.nl/ , de site van de
GDB. Het blijft daarnaast mogelijk om tegenkostprijs de geprinte versie te bestellen bij de GDB.
Retraites
In een retraite wordt de verbinding gezocht met onszelf en de a(A)nder, door middel van de stilte
van de natuur en door het klankbord van een metgezel. Soms ervaar je tijdens een retraite hoogteen dieptepunten van het leven. Op een retraite is er de tijd om met al je zintuigen, met hart en
ziel je te concentreren op de weg waar je je nu bevindt. In de coronatijd konden de retraites helaas
niet doorgaan. In 2023 faciliteert de GDB weer retraites. Interesse? Houd de informatie op Doopsgezind.NU en de website van de GDB in de gaten.
Lekenprekerscursussen
In samenwerking met de Doopsgezinde zending biedt de GDB cursussen aan voor lekenprekers,
zowel voor hen die hiermee willen beginnen als opfristrainingen voor hen die al als lekenpreker actief
zijn.
Ondersteuning van vacante gemeenten
De GDB biedt haar diensten aan vacante doopsgezinde gemeenten, maar ook aan die doopsgezinde
gemeenten, waar een part-time predikant werkt met een kleine aanstelling en geen tijd heeft voor
kringwerk.
Nieuw dit jaar is dat u geen brief per post van ons krijgt. We sparen zo de druk- en verzendkosten
uit en uw hele bijdrage gaat naar het werk van de GDB. Voor de broeders en zusters die geen e-mail
kunnen ontvangen, wordt er in Doopsgezind.NL informatie over het werk van de GDB gegeven.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 TRIO 0379729962 t.n.v. Stichting GDB Nederland onder
vermelding van ‘Collecte GDB 2022’.
Samen met u hopen wij het werk van de GDB gestalte te kunnen blijven geven.
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