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GYS: Global Youth
Summit 2021

“Het beste van GYS
was voor mij het eren
van God met anderen
in verschillende talen
maar in één geest.”

Leven in de Geest:
Leren. Dienen. Vieren.

Marisabel Castillo,
GYS 2015 deelnemer, Costa Rica

GYS is een samenkomst
van jonge doopsgezinden(18+) vanuit de
hele wereld. De vierde
Global Youth Summit
wordt gehouden net voor
de Assmebly van MWC,
op 2-5 juli, in Salatiga,
Midden Java, Indonesië
( ong. 50 km. ten zuiden
van Semarang waar de
Assembly vergadert van
6-11 juli 2021.)
Deelnemers van de GYS
zullen leren door studie,
interactie, vieringen en
spelen met jeugd van
andere culturen en
contexten.
De dagen bestaan uit ,
workshops, spelen, muziek uit
verschillende landen en tijd voor
samenzijn met jongeren uit de
hele wereld.
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“Het beste van GYS
was het ontmoeten
van mensen over de
hele wereld en om te
leren als een groep.”
Wyclief Ochieng Otiento,
GYS 2015 vertegenwoordiger,
Kenya
Wie stuurt jouw gemeente voor
deelname aan deze eens-in-de-zesjaar gelegenheid om te leren en
dienen in één geest met jeugd
vanuit de hele wereld?
Naast de deelnemers mag iedere
lidkerk is van MWC een jongere
sturen om haar te vertegenwoordigen als officieel
afgevaardigde.
Deze jonge leiders zullen gevraagd
worden om een overzicht van de
jongeren in de kerken van hun land
en hierover te rapporteren aan
andere GYS afgevaardigden

Tijdens de zittingen met
afgevaardigden bij de GYS, zullen
deze vertegenwoordigers hun
verslagen presenteren en
discussiëren over onderwerpen
rond jeugd, kerk en het
Doopsgezinde geloof.
Afgevaardigden zullen
verantwoordelijk zijn om een viering
te leiden met de groep van hun
continent. Na de GYS rapporteren
afgevaardigden terug naar hun
nationale kerk over hun ervaringen
en wat zij geleerd hebben.
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Ontmoet de YABs commissie:
Ebenezer Mondez (Filipijnen)
voor Azie en de Pacific;
Larissa Swartz (USA) voor
Noord Amerika;
Jantine Brouwer-Huisman
(Nederland) voor Europa;
Makadunyiswe Doublejoy
Ngulube (Zimbabwe) voor Afrika;
en Oscar Suárez (Colombia)
voor Latijns Amerika.
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Plaatselijk GYS planning team:

Viering op de GYS 2015. Foto: Dania Ciptadi
Tijdens de laatste GYS werd een
afgevaardigde van ieder continent
gekozen als vertegenwoordiger van
de jonge Doopsgezinden. Deze
mensen, samen met hun mentor
Tigist Tesfaye (Ethiopia), vormen
de YABs commissie.
Deze YABs commissie organiseert
de volgende GYS. In de jaren
tussen de GYS houden zij contact
met jongeren in hun regio,
organiseren zij YABs Fellowship
Week, en verbinden jongvolwassenen door social media.
(Facebook www.facebook.com/
younganabaptists/,
Instagram www.instagram.com/
younganabaptists/)
Als je een vraag hebt omtrent
jonge Anabaptisten in de rest van
de wereld, neem contact op met
de YABs commissie door
Facebook of email (yabs@mwccmm.org)
Als je vragen hebt over GYS,
schrijf Indonesia2021@mwccmm.org.

Meer dan alleen
samnekomen: Proef en
zie de HEER is goed.
Semarang biedt Javaanse
gastvrijheid, warmte en vele
historische plaatsen en cultureel en
religieus erfgoed.

Pastor Samuel Anton Sidharta
(JKI)

“Iedereen voelt zich gegarandeerd
comfortabel in Semarang want
deze stad is multicultureel en zeer
tolerant" zegt de minister van
toerisme, Arief Yahya.
Ervaar Indonesie: bezoek het
dorp Thekelan
Thekelan is bekend om haar
tolerantie tussen de verschillende
religies. Elke christen, boeddhist
en moslim in de regio bezoekt de
kerk in Thekelan om de christenen
“Merry Christmas” te wensen.

Daniel Talenta SL Tobing (GKMI)

Yunarso Rusandono (GITJ)

