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Aan alle Mennonite/doopsgezinde, Brethren in Christ en andere doperse gemeenten die 
(geassocieerd-) lid zijn van de General Council van Mennonite World Conference 
 
 
Lieve broeders en zusters, 
 
Groeten uit Colombia! 
 
Met grote vreugde delen wij de materialen voor de World Fellowship Sunday (WFS) met u 
allen. Ieder jaar sporen wij doperse gemeenten over de hele wereld aan om met een 
gemeenschappelijk thema te werken in de kerkdienst op de zondag rond 21 januari (meestal 
de vierde zondag van de maand). Op die dag werd in 1525 de eerste volwassene gedoopt, in 
Zurich, Zwitserland. 
 
De WFS is een gelegenheid onze geloofsgemeenschappen eraan te herinneren dat wij allen 
deel uitmaken van het ene lichaam dat uit vele stammen, talen en naties bestaat (Openbaring 
7:9). Deze viering nodigt uit openlijk te verkondigen dat er vandaag de dag onder ons geen 
discriminatie meer is op basis van ras, sociale status of geslacht (Galaten 3:28). Op deze 
bijzondere dag kunnen wij laten zien dat wij leven volgens een nieuw bestaan in een nieuwe 
samenleving waar wij elkaar over en weer steunen, de lijdende mensen dragen, de wereld 
dienen en in afhankelijkheid van elkaar leren wat het betekent Jezus na te volgen. Op deze 
dag vieren wij dat de culturele en nationale grenzen die ons scheiden nu door het kruis zijn 
overwonnen, in Christus, en door de kracht van de Heilige Geest.  
 
Ieder jaar bereiden verschillende kerken die deel uitmaken van onze wereldwijde 
gemeenschap materiaal voor dat gebruikt kan worden op de WFS. Op basis van het feit dat 
de doperse vernieuwingsbeweging van de zestiende eeuw van binnenuit door de Geest werd 
gevormd, hebben Afrikaanse kerken voor zondag 21 januari 2018 (of een andere geschikte 
zondag die geschikt is) materiaal voorbereid met het thema ‘Heilige Geest die ons 
transformeert’. Het is door de werking van de Heilige Geest dat wij christenen, in Afrika en 
over de hele wereld, ondanks overweldigende uitdagingen vol hoop kunnen volharden. 
 
Het materiaal bestaat uit Bijbelteksten, gebeden, liedvoorstellen, ideeën voor de preek, 
verhalen en andere hulpmiddelen. Wij hopen dat dit materiaal bruikbaar zal zijn voor de 
voorbereidingen voor de WFS in de plaatselijke gemeenten. 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
We sporen alle broederschappen aan om deze materialen op een manier aan te passen die 
geschikt is voor uw gemeenten, ze zo nodig te vertalen en ze te verspreiden naar alle 
plaatselijke gemeenten. Meer hulpmiddelen voor de viering van de WFS zijn te vinden op 
www.mwc-cmm.org/wfs. 
 
Wij verzoeken u een verslaggever in uw gemeente aan te stellen die met ons wil delen hoe u 
deze dag heeft gevierd. Wij bij MWC waarderen uw opmerkingen, foto’s en gedachten over de 
WFS en willen ze delen met andere leden van onze wereldwijde geloofsfamilie. Foto’s en 
verhalen kunnen gedeeld worden via het emailadres photos@mwc-cmm.org. Collectes die 
op deze dag gehouden worden en met MWC gedeeld, dragen bij aan de Fair Share-
contributies van iedere kerk en helpen ervoor te zorgen dat onze wereldwijde gemeenschap 
een voorbode van het koninkrijk van God te midden van onze samenleving kan blijven.  
 
Genade en vrede, 
 

 
 
César García,  
Algemeen Secretaris 
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