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Gebruikers over het gebruik van jaarthemamappen: 
‘We gebruiken de mappen met veel plezier op bijbelkringen en bij het voorbereiden van 
diensten.’                                                                                                              
‘We gebruiken de jaarthemamappen. In ieder geval voor de startzondag en meestal voor 
één of twee vieringen gedurende het jaar. We maken een keuze uit een van de 
hoofdstukken en bekijken wat we kunnen gebruiken.                                                          
Voor mij persoonlijk zijn de rubriek ‘Uit de kunst’ en de verhalen (ook die voor de 
kinderen) een inspiratiebron.‘                                                                                                               
‘Ik gebruik voor de startzondag een interactieve vorm die geschikt is om in ca. 10 
minuten na de overdenking te gebruiken. De vragen bij het thema zijn daarvoor een 
goede richtlijn.’                                                                                                       
‘De map met het jaarthema gebruik ik altijd voor onze Zusterkring.’                                                           
‘De mappen van de voorgaande jaren raadpleeg ik als ik een viering voorbereid over een 
thema (onlangs bijvoorbeeld over wijsheid) en soms bij een Bijbeltekst.‘ 

‘Ik vraag me af of het in gemeentes voldoende bekend is, dat ze deze mappen goed 
kunnen gebruiken als ze zelf een dienst voorbereiden. In gesprekken over de 
mogelijkheden een viering te houden zonder voorganger wordt de jaarthemamap bijna 
niet genoemd. Terwijl daarin voldoende handreikingen staan om de zondagmorgen eens 
anders in te vullen.’                                                                                   
Schrijvers over het gebruik  van ‘Een wereld van verschil’                                                             
Met het materiaal in deze map kun je als gespreksgroep/bijbelgroep of als jongerenwer-
ker in of rond de gemeente op ontdekkingstocht. Bijbelse verhalen met open vragen 
waar gesprekken uit ontstaan.  Kunst en liederen die er door geïnspireerd zijn. Er zijn 
verhalen en youtube filmpjes bij de thema’s gevonden. Ideeën voor elke leeftijdsgroep.                                        
Ook goede kinderboeken en verhalen met betrekking tot het thema zijn er in te vinden. .                        

Schrijvers en samenstellers:  ds. Christien Duhoux-Rueb, ds. Leuny de Kam  
        ds. Kim Magnee, ds. Ineke Reinhold  
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Te bestellen bij: Joop van der Mei; Neubourgstraat 28, 4834 JM  Breda 
tel. 076 52 11 519   email: gdb@doopsgezind.nl 
Kosten € 10 plus verzendkosten.  
Bank:  03 79 72 99 62 t.n.v. Stichting GDB Nederland.                                 
De map is ook (tegen betaling) af te halen op het ADS kantoor.  
Voor inlichtingen over de inhoud en het aanbod van de GDB om in vakante 
gemeenten het leiden van een bijbelkring aan te bieden: Ineke Reinhold.  
email: reinhold@ziggo.nl               tel. 020-67 08 312 of 0346 5 64 128  


