
 

 
 
 
 
 
 
 
september 2019 
 
Aan: Alle doopsgezinde, Broeders-in-Christus en aanverwante doperse gemeenten wereldwijd 
 
Lieve broeders en zusters, 
 
Groeten uit Kitchener, Ontario, Canada! 
 
Met grote vreugde delen wij met u allen de materialen voor de Anabaptist World Fellowship 
Sunday (AWFS, doperse gemeenschapszondag wereldwijd). Ieder jaar sporen wij doperse 
gemeenten in de hele wereld aan om op deze zondag in de eredienst uit te gaan van een 
gemeenschappelijk thema; dit omwille van de verbinding met onze wereldwijde doperse familie. 
Veel gemeenten kiezen de zondag die het dichtstbij 21 januari valt (in 2020: 19 januari) om dit 
te vieren. Op deze dag in1525 vond immers de eerste doop plaats in Zurich, Zwitserland. 
 
Misschien is de verandering van de naam voor deze viering u opgevallen. Wij hebben het woord 
‘Anabaptist’ (dopers) aan de titel toegevoegd tot verduidelijking van wie we aan het oproepen 
zijn om samen gemeenschap te vieren. 
 
AWFS is een gelegenheid onze geloofsgemeenschappen eraan te herinneren dat wij allen deel 
uit maken van het lichaam dat uit vele stammen, talen en landen bestaat (Openbaringen 7:9). 
Wij nodigen u uit om zichtbaar te verkondigen dat er onder ons geen discriminatie meer bestaat 
op basis van ras, maatschappelijke status of geslacht (Galaten 3:28). Deze dag is bijzonder 
geschikt om te laten zien dat wij een nieuw leven hebben in een nieuwe samenleving waar wij 
elkaar steunen, de lijdende dragen, de wereld dienen en op wederkerige wijze van elkaar leren 
wat het betekent om volgeling van Jezus te zijn. Op deze dag vieren wij dat Christus door de 
kracht van de heilige Geest de culturele en nationale grenzen die ons van elkaar verwijderen 
door het kruis heeft overwonnen. 
 
Ieder jaar worden de materialen voor gebruik bij de AWFS door een deel van onze wereldwijde 
gemeenschap voorbereid. Het thema voor de AWFS 2020 is ‘Jezus Christus, onze hoop’. De 
materialen zijn voorbereid vanuit de ervaringen van onze gemeenten in Canada en de VS. De 
doperse gemeenschapszondag wordt wereldwijd op 19 januari gehouden, of op een zondag die 
uw gemeente beter uitkomt. Zelfs te midden van grote ellende komen wij in de hele wereld 
bijeen om Jezus na te volgen, die ons hoop geeft. 
 
De materialen bestaan uit Bijbelteksten, gebeden, liederenvoorstellen, ideeën voor de preek, 
verhalen en andermateriaal. Wij hopen dat deze de voorbereiding van de AWFS in iedere 
gemeente zullen bevorderen. 
 
Wij willen iedere gemeenschap in de landen aansporen keuzes te maken uit de materialen en 
ze op een manier aan te passen die ze bruikbaar maakt voor de plaatselijke gemeente en ze zo 
nodig te vertalen. Verspreid u alstublieft deze materialen in alle gemeenten en spoor ze aan de 



doperse gemeenschapszondag ergens in 2020 te vieren. Meer materialen voor de viering van 
de AWFS zijn beschikbaar op www.mwc-cmm.org/awfs. 
 
 MWC ontvangt graag opmerkingen, foto’s en gedachten over de AWFS die gedeeld kunnen 
worden met andere leden van onze wereldwijde geloofsfamilie. Foto’s en verhalen kunt u delen 
via het e-mailadres photos@mwc-cmm.org. De gaven die op deze dag ontvangen en met MWC 
gedeeld worden, dragen bij aan de Fair Share-contributies van iedere gemeente die lid is, 
waarbij onze wereldwijde gemeenschap geholpen wordt de voorhoede te blijven van het 
koninkrijk van God. 
 
Genade en vrede, 
 

 
 
César Garcia 
Algemeen Secretaris 
 
 
(Translation: Lydia Penner, The Hague, Netherlands.) 
 
 


