zo’n verhaal kun je niet voor jezelf houden; leef het verhaal !

Aanmelding voor de MERK-2018 is mogelijk
Op de website cme2018.com kan men zich aanmelden voor de Mennonitische
Europäische Regionalkonferenz, die van 10 tot 13 mei 2018 in Montbéliard zal
plaatsvinden. Wie meldt zich als eerste aan?
Om de organisatoren tegemoet te komen wordt verzocht zich tijdig online aan te
melden. Ook wanneer men aan een deel van de MERK wil deelnemen is het
noodzakelijk zich voor die dagdelen in te schrijven. Dat geldt tevens voor het
uitsluitend bijwonen van de slotviering op zondagmorgen. Alles wat van tevoren
geregeld kan worden betekent voor de organisatie minder werkdruk. Wie zich
vroeg aanmeldt heeft recht op korting.
Een enorme verscheidenheid aan activiteiten
Het is van belang om uit het veelkleurige aanbod aan activiteiten een keuze te
maken, want het realiseren van de workshops hangt mede af van het aantal
deelnemers.
Men kan kiezen uit ruim 60 activiteiten die zijn aangemeld door deelnemers uit
Europa.
Dat betekent dat er voor elke geïnteresseerde een keuze gemaakt kan worden.
Bij de workshops gaat het om het doorgeven van geloof, verzoening, migranten,
geschiedenis, identiteit, muziek, persoonlijke ervaringen… Tevens is er
gelegenheid zelf actief te zijn: voetbal, volleybal, basketbal, maar ook om nader
kennis te maken met liturgische dans, balspelen… Verder kan men bij een
‘flashmob’ in Montbéliard meedoen of een nieuwe wereld uit ‘Kapla-platen’
bouwen…
Een groep met veel dynamiek biedt in de regio Montbéliard zes
excursiemogelijkheden aan,
van plekken met een interessante geschiedenis, tot doopsgezinde
hulpwerkprojecten, een kaasmakerij en andere bedrijven. Er is voldoende
gelegenheid elkaar te ontmoeten, met koffie, thee en gebak.
Overnachting
Iedere deelnemer zorgt voor een eigen onderkomen. Op de site is een lijst met
hotels in verschillende prijscategorieën te vinden, met aantrekkelijke prijzen. Wie

het eerst komt beschikt over een grote keuzemogelijkheid! Er zijn campings en er
kan bij families van verschillende doopsgezinde gemeenten in de omgeving
gelogeerd worden.
Dit aantal plaatsen is uiteraard beperkt en ook hier geldt: wie het eerst komt het
eerst maalt.
Patchwork
Heeft u thuis nog quiltdekens – zelfs wanneer ze oud en versleten zijn – die in
Europa na de Tweede Wereldoorlog uitgedeeld werden? Het comité van de
quilttentoonstelling zou graag met u in contact treden. Want elke deken heeft
een eigen verhaal! Neem in dat geval contact op met Mari Friesen
(mariafriesen@gmx.ch)
Reizen naar Montbéliard
Er rijdt een speciale bus vanaf Utrecht C.S. voor jeugd/jongeren voor een
retourprijs van rondom de 60 Euro. (Info c.q. aanmelding:
marijne.stenvers@gmail.com)
Deze mogelijkheid willen we ook creëren voor volwassenen. In dat geval wordt er
een tweede bus gereserveerd, nadat duidelijk is geworden hoe groot de
belangstelling hier voor is.
Online presentatie
Vanaf de website cme2018.com kan een videoclip en een powerpoint
presentatie gedownload worden welke een indruk geeft van de MERK-2018.
Namens het voorbereidingsteam van de A.D.S.,
Renze Pieter Yetsenga, (algemeen coördinator) r.yetsenga@outlook.com

