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Vele leden één lichaam………!!!!

‘stukje schakel’, ……onderdeel van Elim!
‘Stukjes’… stukje kaas, stukje van een puzzel, het is onderdeel van een geheel:
een geheel bestaat uit stukjes!!
De gemeente is opgebouwd uit stukjes: DB-dagelijks bestuur, VCKcontactkring, bezoekteam pastoraat ...voorgangers, beheerder , zendingsgroep,
organisten… beamer/geluid bediening, schoonmaak, bloemen commissie.
Het zijn allemaal onderdelen om gemeente te zijn!
Dan komen we bij het stukje waar het om draait ,’de mens’, als onderdeel,
stukje van Elim!
Mensen hebben allemaal hun eigen normen en waarden… en zijn tegelijk onderdeel van de gemeente, als stukje van jezelf. Dat stukje delen we zondags s
morgens met elkaar om de puzzel van al die stukjes, die we tegen komen te
verzamelen en te delen om de ‘puzzel’ weer kloppend te maken! Om samen gemeente te kunnen zijn.
Het beeld van Puzzelstukjes ……stukjes in welke vorm dan ook ... kan van betekenis voor ons zijn, om er over na te denken..!!
Tijd ...seconden, minuten, uren: allemaal onderdelen van de klok die doortikt.
..verder in de tijd …
En… wat is tijd?
Dat is een onderdeel van ons allemaal, waar we altijd mee te maken hebben!
Als je zo alles op een rijtje zet, moeten en komen we elkaar tegen in
welke vorm dan ook!!
Het gevoel om een stukje mens te zijn… in Elim, in deze tijd, geeft mij de
ruimte om binnen bepaalde kaders met elkaar dingen te delen die het leven zinvol maken !
Laten we in het omzien naar elkaar ...liefdevol….troostend ...belevend, begripvol en met respect … antwoorden zoeken om de dingen ‘kloppend’ te maken...
om dingen met een goed gevoel af te sluiten en onszelf samen weer op te bouwen als gemeente!

Laten we door de tijd heen elkaar vinden ...zoekend naar een passende levensstijl die ons leven verrijkt en die van binnenuit een beetje warmte geeft zodat
we elkaar in ieder geval hebben om op te bouwen!
Laten we onderweg gaan ...stukje voor stukje/stapje voor stapje naar bemoediging, rust en blijdschap in het delen van onze verhalen!
Groet,
Rients de Vries

Van het Dagelijks Bestuur
Terugblik
Terugkijkend vallen natuurlijk wel de bijzondere diensten op. Ik denk even aan
de indrukwekkende dienst met Hans Visser en Willem Lindeman, normaal
bekend vanwege hun zeer gewaardeerde muzikale bijdrage, maar die ons nu
bepaalden bij ‘de kunst van het lijden’. Heel persoonlijk, zonder antwoorden en
toch met vertrouwen onderweg.
Dat geldt ook voor de dienst met Dick van Veen, predikant, geestelijk verzorger en theaterman, die ons op een heel confronterende wijze bepaalde bij al de
personen die een rol speelden in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.
Met name het moment, dat duidelijk werd, dat de daad van de Samaritaan niet
iets was van liefdadigheid, maar van een geraaktheid waar hij niet onderuit kon.
Niet een kiezen van wie zou mijn naaste moeten zijn, maar een als het ware
‘gekozen worden’, omdat hij geraakt was. Om verder over na te denken…
Gemeentevergadering van 4 juni jl.
- De werkgroep verbetering van de achterwand presenteerde een
plan van aanpak in termen van prioriteiten. Afgesproken is om dat in
deze Schakel te zetten, met de uitnodiging om daarop te reageren met
suggesties (cq aanvullingen). Na de vakantie wordt dan een definitief
plan gemaakt. Reacties kunnen naar Cor van Waveren.
- Voor het 50 jarig jubileum van ‘Elim’ hebben we nu ook de datum
vastgesteld: het weekend van 9 en 10 november a.s..
Het accent zal liggen op de dankdienst op zondagmorgen. Aansluitend zal dan een koffietafel zijn, vervolgens hapje en drankje, en dan de
afsluiting met een broodmaaltijd.
Zaterdag 9 november willen we ’s middags ‘open huis houden, met
in de kerkzaal een expositie van 50 jaar Elim. Dit laatste zien we als een
groeiverhaal na de vakantie om foto’s , verhalen, voorwerpen en van
alles te verzamelen, wat voor ons de gemeente de moeite waard heeft
gemaakt. Gaandeweg kan dan in de periode na de vakantie tot aan 9
november de expositie groeien en opgebouwd worden. Ondertussen al
functionerend en mensen op verdere ideeën brengend.
Vanuit het DB zal een uitnodiging geformuleerd worden, die door iedereen van de gemeente gebruikt kan worden om te sturen naar kinderen,
bekenden van vroeger, enz. Ook zullen een aantal bekende relaties een
uitnodiging krijgen voor het ‘open huis’.
Er is echter één maar…
Er zijn mensen nodig om dit voor elkaar te krijgen’!
Als er veel mensen meedoen, kunnen we het behappen, en anders
niet…
Kijk, waar je een steentje kunt bijdragen, en laat het weten aan iemand
van het DB.

-

gesprek over de avondmaalsviering, over hoe we die beleven en
hoe we vinden, dat hij in de gemeente betekenis blijft houden.
Algemene opmerkingen:

Avondmaal heeft voor iedereen betekenis, als kern van het geloof
In de avondmaalsdienst vinden we dat het avondmaal één geheel moet zijn met de rest van de dienst. Dat zorgt er ook voor,
dat het avondmaal ook steeds weer een ander accent krijgt, dat
van de verkondiging

Wat het ritueel betreft vindt de één bepaalde handelingen zoals handen wassen betekenisvol, terwijl de ander bang is voor
gewoonte en sleur. Er zal steeds gekeken moeten worden hoe, op
dat moment, het avondmaal betekenis kan krijgen.

Er mag best afwisseling zijn, zowel in frequentie als in ritueel, als de basis maar overeind blijft: eerbied, aandacht voor
de kern van het geloof, en ruimte om te delen.
Het DB neemt alle opmerkingen mee, om te zien welke suggesties verder uitgewerkt kunnen worden met de betrokkenen bij de bediening
van het avondmaal
Pastoraat
Bert Wijchers is vanaf januari begonnen met pastorale bezoeken. Hij heeft
daarvoor overleg met Ria Liebe en Piet Brongers. Er klinken goede geluiden vanuit de gemeente over de betekenis van deze bezoeken. Op de pastorale avond
van 26 juni is gesproken over de nieuwe invulling van het pastoraat in de gemeente in een samenspel van Bert en de pastorale werkgroep.

De pastorale werkgroep:
Rients de Vries, Wietske Harkema,
Bert Wijchers, Ria Liebe-Ravelli,
Willem Schra en Etty Koster-Leutscher

Voor Piet Brongers een gelegenheid om een stapje terug te doen met betrekking
tot het pastoraat. Hij blijft betrokken, maar de regie ligt nu bij Bert en Ria. Volgend jaar vindt dan de evaluatie plaats.
het Centrum Kerken Overleg (C.K.O.)
We hebben gesproken over het programma voor volgend jaar, maar ook over
het perspectief van ons als ‘vergrijzende kerken’ . Misschien moeten we wel wat
dichter bij elkaar komen… Dat kan alleen maar via ontmoeting en gesprek.
We hebben afgesproken om te starten met een gespreksgroep ‘geloof en
leven’ om op die manier met elkaar in gesprek te komen. Verderop vindt u de
aankondiging. We hopen natuurlijk, dat er van de verschillende kerken mensen
deelnemers zijn, zodat het een boeiende verrijkende ervaring kan zijn. Na de
vakantie hoort u er meer van.
Daarnaast is het goed te melden, dat op 22 september a.s. weer de gezamenlijke vredesdienst zal zijn in de Grote Kerk om 11.00 uur, met voorafgaand koffiedrinken bij ons in de kerk. Daar zal Piet Brongers voor gaan.
Zomerontmoetingsdiensten
Tot slot is het nog even de moeite waard om de zomerontmoetingsdiensten te
noemen, waarmee op 14 juli een begin wordt gemaakt.
We hopen natuurlijk, dat ze weer van betekenis zijn voor allen, die in de zomerperiode niet op reis zijn. Fijn om vast te stellen, dat het geen moeite kostte om
de diensten in te vullen. Wel zal het hier en daar wat behelpen zijn, als het gaat
om muzikale begeleiding.
Het nieuwe seizoen begint op zondag 8 september a.s. met een themadienst, verzorgd door Bert Wijchers en Piet Brongers.
We wensen onszelf een goede zomerperiode toe.
Namens het DB,
Piet Brongers

Gespreksgroep van het Centrum Kerken Overleg
Doel
De bedoeling van de gespreksgroep is dat de deelnemers met elkaar in gesprek
gaan over relevante thema’s rondom ‘geloof en leven’:

om kennis te maken met elkaars geloofstradities en –gedachten.

om vragen en gedachten rond ‘geloof en leven’ te delen met min of
meer gelijkgezinde mensen.
Opzet
De thema ’s worden op de eerste avond verzameld en geordend.
De eerste avond staat in het teken van het gesprek over de vraag:
‘Wat is er met ons geloof gebeurd in ons leven?’

Hoe zijn we opgevoed?
Welke vragen/verwachtingen/beelden hadden we toen we jong waren?

Hoe staan we er nu voor?
Welke rol heeft het geloof in ons leven?
Welke vragen hebben we en vinden we nu belangrijk?
Organisatie
Voorstel: 6 bijeenkomsten op maandagmiddagen, 14.30 – 16.00 uur:
23 september, 21 oktober, 18 november 2019, 27 januari, 24 februari en 23
maart 2020. Op de eerste bijeenkomst vast te stellen.
Plaats: Baptisten Gemeente ‘Elim’ en/of Doopsgezinde Vermaning
Organisatie vanuit de Baptisten Gemeente Elim en de Doopsgezinde Gemeente, met open deelname vanuit Katholieke Parochie en de Grote Kerk.
Evaluatie: op de laatste bijeenkomst met het oog op vervolg
Gespreksleiding: vanuit Baptisten Gemeente ‘Elim’ en de Doopsgezinde Gemeente.

Verbetering achterwand kerkzaal
Op de gemeentevergadering van 4 juni jl. heeft de werkgroep ‘verbetering van
de achterwand van de kerkzaal’ verslag gedaan van hun bevindingen en suggesties om te komen tot een goede afweging van prioriteiten bij de eventuele werkzaamheden.
Afgesproken is, dat dit verslag in deze Schakel zou verschijnen en dat iedereen
hierop kan reageren, met kanttekeningen en eventuele andere suggesties. Deze
zullen door de werkgroep in overleg met het DB besproken worden. Vandaaruit
wordt een concreet plan gemaakt, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan
aan alle suggesties, uiteraard binnen het kader van onze financiële mogelijkheden.
NB: De reacties kunnen naar Cor van Waveren.
Verslag van de werkgroep
De werkgroep verbetering achterwand kerkzaal bestaat uit Wimmy Hofhuis, Etty
Koster, Janny Kingma en Cor van Waveren. Dick de Jong is adviseur.
De werkgroep is 3 keer bij elkaar geweest.
De eerste keer (11 september 2018) hebben we nagedacht over onze opdracht
en de communicatie daarover met de gemeente. We hebben een lijst met mogelijke verander- of verbeterpunten gemaakt. Het gaat daarbij om ogenschijnlijk
kleine zaken, zoals het passend maken van het gat onder in de kaars, tot relatief
grote projecten zoals fotobehang over de hele achterwand. We hebben Dick de
Jong gevraagd een presentatie te maken.
In de tweede bijeenkomst (20 november 2019) hebben we nagedacht over de
communicatie met de gemeente, Dick de Jong heeft ons zijn presentatie vertoond waarin een aantal punten belicht werd: hoe is het nu, hoe zou het veranderd of verbeterd kunnen worden. Vervolgens hebben we die presentatie beoordeeld en is die later in de kerk vertoond. De gemeente weet nu dat eraan gewerkt wordt en ook welke zaken mogelijk aangepakt kunnen worden.
Het DB heeft ons daarop gevraagd om een prioriteitenlijst en een volgorde te
maken van de zaken waarvan wij vinden dat ze uitgevoerd dienen te worden.
Die lijst kan als voorstel besproken worden tijdens de gemeentevergadering van
4 juni a.s.
Op 28 mei 2019 zijn we voor de derde keer bij elkaar geweest. We hebben met
elkaar besproken welke zaken we wel willen aanpassen en welke we willen laten
rusten. De te verwachten kosten spelen daarbij ook een rol.
Ons voorstel is als volgt:
1.
De afbeelding van de duif op het schutbord achter het doopvont
wordt verwijderd.
2.
De bovenste rand van het doopvont wordt mat licht grijs gemaakt, in
dezelfde kleur als de metalen leuning.
3.
De 17 donkere strepen in het spreekgestoelte worden in dezelfde
kleur mat licht grijs gemaakt.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De buitenkant van het doopvont – behalve de bovenste rand- wordt
mat melkwit geverfd i.p.v. helder wit, dit verven dient eventueel herhaald te worden als het vies is geworden.
De liturgische tafel wordt gefineerd in hetzelfde dessin als schutbord
en preekstoel.
We vragen advies aan Bert ter Heide: de zwarte subwoofer wordt
verplaatst tot achter het doopvont of verkleurd (Piter Altena) en verplaatst links van de kolom.
De kolom met kaarsen wordt verplaatst naar de rand van het podium
en daar komt een plant voor.
Er wordt een nieuwe houder aan de muur bevestigd voor de collectezakken (zelfde dessin als schutbord, preekstoel) met nieuwe collectezakken (niet 6, maar 2 of 4).
De gordijntjes worden gesplitst en ingekort tot 10 cm onder het raam,
er worden meer stokjes gekocht.
De plastic regenboog wordt verwijderd, de muur hersteld en op de
plaats van het kruis komt dezelfde afbeelding in glas in lood zoals ook
in de toren van de kerk en op de voorkant van De Schakel wordt afgebeeld:

Het is van belang om hierbij goed te overleggen met de glasmaker:

kan het glas in 4 delen tegen het bestaande kruis (met wit
licht erachter) geplaatst worden?

Wat is mooier: de punten van het kruis iets buiten het glas
laten, of de punten van het kruis aanpassen aan de schuine
zijde zoals in deze afbeelding?
Cor van Waveren

Nieuws van de Unie

Unie-ABC – Opening seminariumjaar en afscheid rector

Op vrijdag 6 september begint om 19.30 uur de opening van het 61e collegejaar
van het Baptisten Seminarium. Scheidend rector Teun van der Leer zal daarin
zijn afscheidscollege met als titel ‘Heer, leer ons bidden’ verzorgen. Als bijlage
vindt u een uitnodiging voor deze bijzondere bijeenkomst en een link naar een
aanmeldformulier. Van harte welkom!

Unie – Overlijdensberichten uit gemeenten

Voorheen werden overlijdensberichten vanuit de Unie-gemeenten gepubliceerd
in ons magazine Baptisten.nu. Nu dit is opgeheven vindt u deze berichten
voortaan op de website. We doen dit omdat we vanuit verschillende gemeenten
hebben gehoord dat het fijn zou zijn als deze informatie binnen onze geloofsgemeenschap gedeeld blijft worden. Zeker voor hen die zich al langere tijd betrokken voelen bij de Unie-gemeenschap is dit een manier om onderling de verbondenheid te ervaren.
Het is de bedoeling dat er drie of vier keer per jaar een nieuw overzicht verschijnt. Ontbreken er namen, dan kan uw secretaris ze alsnog aanleveren voor
een volgende publicatie, via communicatie@baptisten.nl (naam, leeftijd, overlijdensdatum en gemeente).

Unie-ABC – Terugblik avonden Doop en Lidmaatschap

Op 12 en 13 juni spraken afgevaardigden uit 32 gemeenten in Vianen en Meppel
over het thema Doop en Lidmaatschap. In het kader van het fusietraject met

ABC Gemeenten was een werkgroep ingesteld om te onderzoeken op welke manier doop en lidmaatschap zich verhouden in de verschillende gemeenten van
beide geloofsgemeenschappen. Hun concept-adviesnota werd op de betreffende
avond besproken.
Hier ging het over
In het voorjaar van 2018 is een werkgroep ingesteld door de besturen
van ABC Gemeenten en Unie van Baptistengemeenten om te onderzoeken
op welke manier doop en lidmaatschap zich verhouden in de verschillende
gemeenten. Het gaat om gemeenten die in de situatie van de voorgenomen fusie onder één kerkgenootschap zullen vallen en op dit moment
verschillend met dit onderwerp omgaan.
Drie opties
Op basis van onderzoek naar de bijbelse en historische achtergrond en
naar de praktijk in gemeenten gaf de werkgroep drie opties ter bespreking:
Doop en lidmaatschap worden ontkoppeld. Gemeenten onderschrijven de statuten van ABC en Unie en zijn plaatselijk vrij in wie er al dan
niet als lid toetreedt tot betreffende gemeente. De doop door onderdompeling op geloof wordt onderwezen en gevierd.
Doop en lidmaatschap zijn gekoppeld voor alle leden van de lokale gemeenten. Gemeenten die doop en lidmaatschap niet koppelen
vanuit missionaire motieven, kunnen geassocieerd lid van het kerkgenootschap ABC en Unie zijn, met dezelfde rechten en plichten behoudens
stemrecht over statuten.
Doop en lidmaatschap zijn specifiek gekoppeld voor raadsleden
en voorganger van de lokale gemeente. Gemeenten stellen doop en
lidmaatschap verplicht voor geestelijk leidinggeven en in ieder geval voor
raadsleden en voorganger.
Vianen – een vierde optie
Circa twintig personen uit dertien gemeenten hadden op 12 juni een
open, levendig en samenbindend gesprek over de betreffende adviesnota.
Denkend aan wat landelijk nodig is en wat goed is voor plaatselijke gemeenten werd – naast de drie mogelijke afspraken uit de nota – kwamen
de deelnemers gezamenlijk tot een vierde optie die een ruime instemming
kreeg. De basis daarvoor was het gezamenlijke verlangen dat eigen
jeugd, nieuwe gelovigen en medechristenen met kerkelijke achtergrond
zich laten dopen en verbinden met de plaatselijke gemeente. Plaatselijke
gemeenten zouden dat moeten uitwerken in een duidelijk beleid rond én
doop én lidmaatschap.
Meppel
In Meppel waren een dag later negentien gemeenten vertegenwoordigd
voor een zelfde gesprek over het voorliggende document. Aspecten die
aan de orde kwamen, waren onder meer attestatie (wat als gemeenteleden door verhuizing in een andere baptisten- of CAMA-gemeente terecht-

komen waar het anders is georganiseerd en ze opeens geen lid kunnen
worden omdat ze niet op belijdenis zijn gedoopt?) en: wat moet het landelijk kerkgenootschap regelen en wat valt onder de autonomie van elke
plaatselijke gemeente? De vierde optie die in Vianen tot stand kwam, zoals hierboven beschreven, werd ook met deze groep besproken – en ook
hier leek een meerderheid voor die optie te voelen.
NB Vanuit onze gemeente Elim waren Cor van Waveren en Piet
Brongers aanwezig
Vervolg
De gedachten en aanbevelingen vanuit Vianen en Meppel worden aan de
besturen van ABC en Unie voorgelegd, waarna de werkgroep haar werkzaamheden beëindigt. De besturen en de Commissie van Eenheid zullen
begin juli opnieuw over het onderwerp en de resultaten van de gespreksavonden spreken en vervolgens de gemeenten informeren.

Agenda Unie-activiteiten

6 september Opening 61e collegejaar Baptisten Seminarium met diplome
ring studenten en afscheid rector Teun van der Leer in
Baptist House, Amsterdam (19.30 uur)
2 november
Missie.nu 2019
17 november
Seminarium Zondag
20 november
Gezamenlijke ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal
20 november
Afsluiting Gebedsestafette Unie-ABC

Zendingsproject
De Umutima Foundation

40.000 maaltijden

Sinds de start van het voedingscentrum in Januari 2014 hebben we al meer dan
40.000 maaltijden geserveerd. Het betekent ook
dat er al 40.00 keer een kind zonder honger naar
bed is gegaan. Het voedingscentrum is en blijft
een grote steun voor de families die we helpen.
Inmiddels helpen we 55 kinderen die graag naar
het voedingscentrum komen voor een maaltijd.
Met dit aantal kinderen verwacht ik dat we in het
eerste of tweede kwartaal van 2020 de grens van
50.000 maaltijden passeren.
De kinderen gaan alweer ruim een maand naar school na de vakantie. De school
heeft de lesuren veranderd. De kinderen krijgen nu of’s morgen of ’s middags
les en minimaal één uur langer. Dit is een goede verbetering. Dit had tot gevolg
dat wij hebben moeten puzzelen met onze extra lessen. De meeste kinderen
kennen nu het alfabet en nu is het lezen aan de beurt. Omdat Bembaleesboeken niet te verkrijgen zijn in Mkushi had ik wel een uitdaging. Met even
nadenken kwam ik tot een oplossing. We hebben een kinderbijbel in het Bemba
en die gebruiken we tijdens de vakanties om de Bijbelverhalen te vertellen. Ik
heb diverse verhalen gescand en vijftien boekjes geprint. Deze boekjes gebruiken we nu om te lezen. Lezen uit een boek is iets wat ze op school bijna niet
doen want deze leermiddelen zijn niet beschikbaar. We hebben geconstateerd
dat veel van de kinderen moeite hebben met lezen. Een goede zet dus om te
gaan lezen. Ook zijn we nog volop bezig met rekenen. Het gaat misschien allemaal niet zo snel maar er is wel vooruitgang en dat is het belangrijkste.

Peter, die sinds maart bij het voedingscentrum werkte, is vertrokken. Hij kwam
op de eerste maandag in juni niet opdagen. Ik heb hem opgebeld en hij vertelde
dat er iets belangrijks gebeurd was in het weekend. Wat is er dan gebeurd? Eén
van de boeren had hem een baan en een opleiding aangeboden en hij was nu in
het Farmblock. Hier ben ik niet blij mee, was mijn antwoord. Kom je nog terug?
Ja, volgende week maandag ben ik er weer. Na beëindiging van het telefoongesprek wist ik al hoe de vlag erbij hing. Die zien we niet meer terug. Bright was
dat met me eens. Gelukkig hebben we snel iemand anders gevonden en nu
werkt Eric bij het voedingscentrum. Tijdens het sollicitatiegesprek nog wel even
gevraagd of hij van plan was om het langer dan drie maanden vol te houden.
Dat wij hij zeker van plan. De handelswijze van Peter is kenmerkend voor de
Zambianen. Praten over het eventueel bekorten van je maand opzegtermijn is
lastig. Ze gaan graag een mogelijke confrontatie uit de weg en komen dan gewoon niet meer opdagen.
Hartelijke groet

Gerda

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
Periode juli/aug. 2019
datum

ouderling van dienst

deurdienst

14 juli
21 juli
28 juli
4 aug
11 aug
18 aug
25 aug
1 sept.
8 sept.
15 sept

Roel Vochteloo
Wimmy Hofhuis
Rients de Vries
Roel Vochteloo
Piet Brongers
Cor van Waveren
Rients de Vries
Wimmy Hofhuis
Roel Vochteoo
Cor van Waveren

Wimmy Hofhuis
Willem Schra
Attje de Vries
Wimmy Hofhuis
Tineke de Groot
Galina van Waveren
Attje de Vries
Willem Schra
Jan/Gré Bos
Galina van Waveren

NB. Als je plotseling verhinderd bent, zou je dan zelf willen ruilen met iemand
anders? Geef dat dan ook even door aan een van de volgende personen:
Cor : penningmeester@elimdrachten.nl of 06-44912841
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731
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beamer

Arie?

Arie

Arie

Hans

Arie

?

?

?

?

Hans V.

pianist

?

Minke
Vochteloo

Etty Koster

Wietske
Harkema

Galina van
Waveren

?

Etty Koster

?

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

bloemen

Hans

Joke

Rients

Cor

Farshid

Hans

Joke

Farshid

Rients

Hans

koffie

Agenda

DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

14 juli

10.00 uur

Jan Bos

Zendingsproject
Umutima
Foundation

zomerontmoetingsdienst

21 juli

10.00 uur

Cor van Waveren

Gemeente

Zomerontmoetingsdienst

28 juli

10.00 uur

Ella Germeraad

Gemeente

Zomerontmoetingsdienst

4 aug

10.00 uur

Rients de Vries

Gemeente

Zomerontmoetingsdienst

11 aug

10.00 uur

Ds. Piet Kingma/
Ds. Piet Brongers

bloemengroet

zomerontmoetingsdienst

18 aug

10.00 uur

Ger Booy

Gemeente

Zomerontmoetingsdienst

25 aug

10.00 uur

Bert Wijchers

Bloemengroet

1 sept

10.00 uur

Ds. Piet Kingma/
Ds. Piet Brongers

Gemeente +
H.A.

8 sept

10.00 uur

Ds. Bert Wijchers
Ds. Piet Brongers

Gemeente

15 sept

10.00 uur

Ds. Wout Huizing

Zendingsproject
Umutima
Foundation

Viering H.A.

