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Elim is Pasen en Pinksteren op één dag.
Natuurlijk weet ik wel dat de wereld in brand staat en dat er veel is om je zorgen om te maken, maar bij mij wil die glimlach maar niet van mijn gezicht. Ik
voel me dan ook een gezegend mens met de ervaringen van de laatste weken in
mijn hoofd. In mijn hoofd zingt het lied: “Ik wil jou van harte dienen en als
Christus voor je zijn” ( LvdG no. 502). Al dagen eigenlijk. Dat heeft alles te maken met de ervaringen van de afgelopen weken. Met een kind onderweg naar
een warme betrokkenheid op een uitvaart van de vader van een goede vriendin.
Ze leeft duizenden kilometers hiervandaan, maar het verhindert mijn dochter
niet om present te willen zijn wanneer ze door een noodlottig afscheid gedwongen naar Brabant moet. Ik rijd haar erheen en voel me trots. Meer dát dan verdrietig over het afscheid waar ik me ook op betrokken voel. Te zien dat je kinderen in een omgeving, die vol is van egoïsme, zó attent zijn op het verdriet van
anderen en instinctief handelen en knuffels uitdelen op het goede moment ontroert me. Dat geldt voor alle kinderen in mijn gezin. Hoe verschillend ze ook
zijn. Wanneer het er echt op aankomt laten ze wensballonnen in de nacht voor
elkaar op. Ik voel me dan opgenomen in een grotere werkelijkheid waarin de
wind van Pinksteren me verwarmt.
Het is precies die ervaring die ik opdoe in het pastoraat in de gemeente. Geraakt
als ik ben door het respectvolle spreken over de ander en de liefde voor hen die
zich al zoveel jaren met hart en ziel geven aan de gemeente. Ik raak vertrouwd
met het verhaal van de geschiedenis van de gemeente. Dat verhaal heeft mensen niet van elkaar vervreemd, maar op een bijzondere manier aan elkaar gebonden en geschonken. Ik ontvang meer dan ik geef, want kom Christus op het
spoor als de Levende en Zijn Ruach (= ‘Zijn Geest’) omkleedt me als een warme
deken. Elim is een nieuw thuis geworden waarin het goed in- en uitvliegen is.
Een plek om verhaal te halen en op verhaal te komen, zoals mensen beleven in
een goede herberg. Gastvrijheid is daar een ervaring en niet een marketingkreet.
Meer nog dan in andere jaren kreeg Pasen “body” dit jaar. Geen luide roep over
de waarheid van een overtuiging die geen bewijslast kent, anders niet dan de
afspraak dat het zo is, maar een waarneming van presentie van Hem die is, was
en komen zal. Dat zit vooral in de presentie van hen die zich met de gemeente
verbonden weten. Zomaar een belletje, niet bemoeizuchtig, maar attent gewezen op de nood die is gezien of het verdriet dat is gedeeld. Bijbelwoorden komen tot leven: Wanneer hebben wij u hongerig, of dorstig gezien en hebben U
te eten gegeven? Wanneer was U gevangen en hebben we U bezocht? Wanneer
riepen we U bij de naam toen u naamloos dacht te zijn? Wanneer hebben we
gezien en omgezien? Het antwoord kenen we: “In zoverre je dit deed aan een
van de minsten onder ons, heb je het aan mij gedaan!”
Pasen tot leven gewekt en Pinksteren uitgeleefd, dát is wat ons rijk

maakt in weerwil van alles wat er te zeggen is aan tegenwind en donkere wolken boven de wereld en onze gemeente. We deelden verhalen over geloof, hoop
en liefde in de voorbije tijd en hebben het mogen ervaren dat de Liefde de
meeste is en als een zegen mag worden meegenomen de zomer in.
Lieve groet, Bert

Van het Dagelijks Bestuur
Deze keer weinig nieuws, zo tussen Pasen en Pinksteren.
We kunnen terugkijken op een goede periode, zowel de feestdienst op 24 maart
als het 40 dagentreffen op 28 maart en de paasdienst op 21 april jl.
Ook is het vermeldenswaard, dat we op 28 april afscheid genomen hebben van
Anne Dijkstra als gastspreker van Elim. Vanwege zijn leeftijd heeft hij een stapje
terug gedaan wat betreft zijn predikbeurten. Hij was een aangename gast.
Op de komende gemeentevergadering op 4 juni a.s. zullen, naast de begroting voor het komende jaar, ook een aantal lopende zaken de aandacht krijgen.
U vindt het allemaal in de stukken, die u toegezonden krijgt.
Waar we graag aandacht aan willen besteden is de avondmaalsviering.
Vanuit onze traditie vindt die plaats op de eerste zondag van de maand. Vaak op
dezelfde manier. Er klinken wel eens geluiden, dat daar misschien wel wat variatie in zou kunnen plaatsvinden. Het zou wel eens zo vanzelfsprekend kunnen
worden, en ook misschien te vaak, dat het ten koste kan gaan van de persoonlijke beleving en dus van de eigenlijke betekenis van de viering. Daarom willen
we daar in de komende gemeentevergadering over van gedachten en gevoelens
wisselen. Hoe ervaart u het en welke ruimte (cq behoefte) is er om er wat afwisseling in aan te brengen, zodat het toch steeds weer persoonlijk beleefd kan
worden.
Tot slot vraag ik weer aandacht voor de zomerontmoetingsdiensten.
We hebben als gemeente vastgesteld, dat ze aan hun doel beantwoorden.
Maar ja, dat kan alleen als er ook mensen zijn, die bereid zijn om daar invulling
aan te geven.
Soms lijkt het erop, dat mensen denken, dat het een echte dienst moet zijn, met
een lange overdenking. En dan is de hobbel wel wat hoog. Dat is absoluut niet
de bedoeling. Verderop in de Schakel vind je weer informatie over hoe de diensten bedoeld zijn.
Graag hoor ik namen van mensen, die zich willen opgeven voor één van de zondagen.
Namens het Db: Piet Brongers

Zomerontmoetingsdiensten
14 juli – 18 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar vinden in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten
plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar
wel om een samenzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd: ze worden door ons zelf ingevuld.
NB. Er zal niet automatisch gebruik gemaakt worden van de beamer.
Indien nodig, zullen daar aparte afspraken over gemaakt moeten worden met Bert ter Heide, Tineke de Groot of Piet Brongers (indien ze
beschikbaar zijn).
NB. Ook wat betreft de begeleiding op de piano moeten we rekening
houden met de vakantie van onze pianisten. Dat betekent, dat we ons
soms moeten behelpen met een ander instrument (fluit, gitaar) of een
bandje met melodie of lied. Graag even overleggen met Piet Brongers.
NB. De diensten worden deze keer gewoon in de kerkzaal gehouden.
Dit in verband met de daar aanwezige ringleiding.
Wel is er sprake van een andere, meer ongedwongen stijl, met tafeltjes voor de koffie.
We beginnen met koffie en ontmoeting, om 10.00 uur
Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/
bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor
hebben aangemeld.
Wanneer je informatie hebt, die belangrijk is om te delen kan dat rechtstreeks,
maar ook in contact met de ouderling van dienst (zie rooster deurdienst)
Vanaf 25 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

Nieuws van de Unie

Er is geen voorjaars A.V. geweest van de Unie. Dit ook in verband met
verdere samenwerkingsplannen, zowel met betrekking tot regionale
ondersteuning als ook wat betreft het uitwerking van een gezamenlijke Opleiding tot voorganger.
Wel zijn er twee nota’s opgesteld:
Nota identiteitsbeschrijving, als momentopname en als uitgangspunt voor het uitwerken van verdere samenwerking.
Nota over doop en lidmaatschap. Dit mede omdat zowel binnen de
unie als binnen de ABC-gemeenten vragen en eventueel verschillende gedachten zijn rondom het één op één samenvallen
van doop en lidmaatschap.
Hieronder volgen een paar stukken, om een indruk te krijgen van de
verschillende overwegingen.
Om over na te denken, en eventueel voor gesprek in de gemeentevergadering.

Uit de nota: identiteitsbeschrijving Unie – ABC-gemeenten
1. CHRISTOCENTRISCH
Wij verlangen ernaar om in ons persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsleven christocentrisch te zijn. Dat wil zeggen dat de persoon, het leven en het
werk van Jezus Christus centraal staan in onze gemeenschappen. Met Christus is
ons oude leven gekruisigd en gestorven en met Christus zijn wij opgestaan in
een nieuw leven tot eer van Hem. Nu nog ten dele en in gebreke, straks ten
volle en volmaakt. Consequentie hiervan is dat wij ons ernaar uitstrekken om
Jezus Christus als hoogste autoriteit in ons persoonlijke leven en in onze gemeenschappen te erkennen. Met zijn ogen willen wij leren kijken naar de mensen en de wereld om ons heen.

2. GEMEENSCHAPSZIN
Wij verlangen ernaar om bij het volgen van de Heer elkaar in het hart te vinden,
op elkaar toe te zien, met elkaar mee te leven en daarover afspraken te maken.
Onze gemeenten strekken zich naar gemeenschapszin uit. Ze zijn daar niet perfect in, maar zoeken ernaar om in heelheid Christus uit te leven.
3. BIJBELVERWACHTING
Wij lezen de Bijbel met het verlangen en de verwachting dat God tot ons spreekt
in steeds weer nieuwe situaties. Wij strekken ons ernaar uit om met het Woord
mee te bewegen en het licht van dat Woord te laten schijnen over alles wat wij
tegenkomen. Daarbij realiseren wij ons dat het Woord ons zowel kan aanspreken als ook kan tegenspreken. Het doel van de Schrift is immers om gelovigen
en gemeenten te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden en
toe te rusten tot dienstbetoon. In Gelovig gedoopt munt Olof de Vries hiervoor
het woord Bijbelverwachting. Wij lezen de Bijbel in de verwachting dat daaruit
oude en nieuwe schatten tevoorschijn komen.
4. DISCIPELSCHAP
Wij verlangen ernaar een gemeente van discipelen (leerlingen) te zijn die zich
toewijden aan Christus, aan elkaar en aan de Grote Opdracht om discipelen te
maken die steeds weer leren om te doen wat Christus ons heeft opgedragen. In
dat licht dopen wij mensen die zich met Christus en met de gemeente willen
verbinden. De doop is een ontmoetingsgebeuren, waarbij God, de gemeente en
de dopeling actief en bewust betrokken zijn.
De doop is geen eindpunt, maar een startpunt van een weg van discipelschap.
Deze weg gaan wij in verbondenheid met elkaar, elkaar aanmoedigend en corrigerend. wij vieren ook het avondmaal als teken van die verbondenheid met
Christus en met elkaar. Doop en avondmaal zijn praktijken die het Evangelie
belichamen, wat wil zeggen dat zij zichtbaar maken wat de betekenis is van
Christus’ leven, lijden, sterven en opstanding en wat het betekent om samen
lichaam van Christus te zijn.
5. GEESTVERVULD
Wij verlangen ernaar om in ons persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsleven Geestvervuld te zijn. Dat wil zeggen dat wij ons serieus uitstrekken naar de
volheid van de heilige Geest in ons leven. Het is de Geest van God die als een
verzegeling en onderpand in ons woont, ons leidt, troost en kracht geeft. Het is
door de vrucht van de Geest dat wij groeien in ons karakter en gelijkvormig
worden naar het beeld van Christus, zij het ten dele en (nog) niet volledig.
6. ZENDINGSGERICHT
Wij verlangen als gemeente van Christus naar zijn uiteindelijke komst in de wereld en zien daar reikhalzend naar uit. Dan zal Hij eindelijk zijn koninkrijk zichtbaar en tastbaar vestigen. Dan brengt Hij alles samen onder één Hoofd, in een
vervolmaakte schepping zonder verdeeldheid en gebrokenheid.
Nu al brengt God gelovigen uit alle volken samen in dat ene lichaam, zijn gemeente. In die eenheid in verscheidenheid belichaamt de gemeente het komen
van God in de wereld. Zij is Gods modelwoning en voorproef van de nieuwe

schepping.
7. VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Wij verlangen om als leden van het lichaam van Christus in de eerste plaats verbonden te zijn aan het Hoofd en daarnaast ook aan elkaar – de twee delen van
het grote gebod. Zo willen wij ons uit liefde onderwerpen aan Hem die ons gekocht en betaald heeft en Hem ook in onze naasten binnen en buiten de gemeente dienen. wij realiseren ons dat de Heer ons neemt zoals wij zijn, maar
ons opdraagt om door zijn Geest vrucht te dragen voor Hem. In diezelfde liefde
willen wij onze handel en wandel ook steeds laten toetsen door andere leden
van hetzelfde lichaam. Onze navolging van Christus is altijd een wandel in gemeenschap en wederzijdse liefdevolle verantwoordelijkheid. De verantwoording
die wij aan onze broeders en zusters afleggen, helpt ons daadwerkelijk steeds
meer toe te groeien naar het beeld van Christus.
Daarom is de grens van onze persoonlijke vrijheid de gemeenschap van de gemeente. Dit betekent dat individuele keuzes begrenst worden door wat de gemeenschap kan (ver)dragen.

TOT SLOT

De lens om naar eigen identiteit te kijken is Christus-gecentreerd en is van daaruit gericht op verbinding en verschuiving. Het karakterprofiel is niet statisch
maar ‘gebeurt’, omdat het draait om relatievorming en verandering in het licht
van Christus. Met andere woorden: een gemeente is daar waar door een leven
met Christus christenen aan elkaar gegeven worden die elkaar vasthouden en
meenemen in het avontuur van belichaming van Gods Koninkrijk. Het onderscheiden van de wil van Christus gebeurt daarom steeds in gemeenschappelijk
gebed en gesprek, luisterend naar wat de Geest in concrete situaties tot de gemeenten te zeggen heeft.
NB wil je de hele beschrijving van dit stuk, laat dat dan even weten
aan mij (piet.brongers@hetnet.nl)

Uit de adviesnota: Doop en Lidmaatschap Unie/ABC gemeenten
Inleiding

In dit stuk willen we gemeenten helpen met die doordenking waarbij niet ter
discussie staat dat:
• De gemeente een gemeenschap van gelovigen is
• De Bijbel de geloofsdoop op belijdenis leert en onze gemeenten die
dus ook leren en praktiseren

• Elke gemeente een zelfverantwoordelijke gemeenschap is die Gods wil
zoekt en open staat voor gesprek binnen de gemeente en binnen de geloofsgemeenschap
Hoewel in alle bij Unie en ABC aangesloten gemeenten de geloofsdoop én lidmaatschap kenmerkend zijn voor de gemeente, is de verhouding niet eenduidig.
De lijn van verschil loopt daarbij niet tussen Unie en ABC, maar kronkelt zich
een weg door het brede pallet aan gemeenten heen.
In sommige gemeenten kun je, bijvoorbeeld, alleen maar lid worden als je de
geloofsdoop hebt ondergaan, in andere gemeenten kun je lid worden als je gelooft en is de geloofsdoop één van de stappen in het volgen van Jezus die ook
daarna genomen kan worden. Welke taken leden of niet-leden vervolgens mogen doen valt buiten de opdracht aan de werkgroep, maar blijkt heel divers te
zijn. Bijna net zo divers als de categorieën die gemeenten voor (niet)leden bedacht hebben en de bijhorende namen.

4. Onderzoek naar DOOP EN LIDMAATSCHAP bij ABC- en
Uniegemeenten

Kars Hardebol, student aan het Baptisten Seminarie inventariseerde in najaar
2018 via een schriftelijke enquête de praktijk van DOOP EN LIDMAATSCHAP in ABC- en Uniegemeenten. Het hele onderzoek is te vinden op de
websites van ABC en Unie.
Doel van de enquête was om ‘in kaart te brengen hoe doop en lidmaatschap in
de praktijk werkt in Unie- en ABC-gemeenten en wat daarbij de overwegingen
zijn’.
De enquête is ingevuld door 76 gemeenten. Het gaat om 37 ABC-gemeenten, 36
Uniegemeenten en 3 gemeenten hebben niet aangegeven onder welke koepel
zij vallen.
Dit veldonderzoek bracht het volgende beeld en conclusie op:

Categorie
ABC
Unie
Onbekend

1
26
21
2

Uitleg categorieën

2
6
11
1

3
5
4
0

Totaal
37
36
3

1) In deze gemeenten kan men alleen lid worden als men gedoopt is door onderdompeling op belijdenis van geloof.

2) In deze gemeenten is er sprake van twijfel over óf acceptatie van doop door
besprenging op belijdenis wat betreft lidmaatschap.
3) In deze gemeenten wordt kinderdoop met belijdenis erkend wat betreft lidmaatschap. Binnen deze categorie vallen ook de gemeenten die de kinderdoop
zonder belijdenis of überhaupt geen kerkelijke achtergrond accepteren voor lidmaatschap.

Conclusie

De eerste conclusie die getrokken moet worden, is dat geen van onze gemeenten de kinderdoop toepast. De geloofsdoop is de norm binnen onze geloofsgemeenschappen.
In negen gemeenten (categorie 3) worden gelovigen die als kind gedoopt zijn
en al dan niet belijdenis hebben gedaan erkend als lid van de gemeente. Deze
negen gemeenten sturen wel aan op de doop, omdat zij de geloofsdoop als
norm zien. Van deze negen gemeenten zijn er twee gemeenten die onderscheid
maken tussen gedoopte en niet-gedoopte leden. De leden van deze twee gemeenten die als kind zijn gedoopt, kunnen niet alle taken uitvoeren binnen de
gemeente. Daarbij valt op dat het open lidmaatschap evenredig verdeeld is over
ABC- en Uniegemeenten, respectievelijk vijf en vier gemeenten.
De enquête heeft laten zien dat 49 van de 76 deelnemende gemeenten
(categorie 1) de verbinding tussen doop en lidmaatschap hanteren. Voor deze
gemeenten geldt dat alleen doop door onderdompeling op belijdenis wordt erkend voor lidmaatschap.
Bij 18 gemeenten (categorie 2) is de verbinding tussen doop en lidmaatschap
mogelijk ook zichtbaar, maar bij deze gemeenten heerst twijfel over óf accepteert men ook doop door besprenging.
De voornaamste redenen om doop en lidmaatschap te verbinden, zijn de Baptistenidentiteit, gehoorzaamheid, verantwoordelijkheid en dat betrokkene lid wordt
van het Lichaam van Christus door de doop.
Belangrijke redenen om de doop niet meer te verbinden aan lidmaatschap is het
centraal stellen van geloof voor lidmaatschap
Personen die betrokken maar nog geen lid zijn, worden over het algemeen
‘vriend’ genoemd. Bij zes van de deelnemende gemeenten zijn deze vrienden
niet welkom bij vergaderingen. Als de vrienden wel welkom zijn, hebben zij vaak
geen stemrecht. Bij slechts drie gemeenten hebben zij wel stemrecht. Een klein
aantal gemeenten maakt onderscheid tussen stem- en spreekrecht. Een vriend
mag in dat geval wel zijn mening geven, maar niet stemmen. Er lijkt enige verschuiving op te treden bij een aantal gemeenten als het gaat om de ‘rechten en
plichten’ van een vriend.
NB: Heb je belangstelling voor de complete tekst van de adviesnota,
laat dat dan even weten aan mij (piet.brongers@hetnet.nl )

Unie-ABC – Uitnodiging gespreksavonden m.b.t.
adviesnota Doop&Lidmaatschap
In het kader van de fusievoorbereidingen tussen Unie en ABC heeft de werkgroep Doop&Lidmaatschap een adviesnota geschreven. De werkgroep nodigt
vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeenten van harte uit om
tijdens twee gespreksavonden in juni te reageren op het eerste concept daarvan.
In paragraaf 5 met de verschillende opties verwijst de werkgroep naar de volgende passage uit het identiteitsdocument dat beide ledenvergaderingen eind
2016 hebben vastgesteld:
De doop is geen eindpunt, maar een startpunt van een weg van discipelschap.
Deze weg gaan wij in verbondenheid met elkaar, elkaar aanmoedigend en corrigerend. Wij vieren ook het avondmaal als teken van die verbondenheid met
Christus en met elkaar. Doop en avondmaal zijn praktijken die het Evangelie
belichamen, wat wil zeggen dat zij zichtbaar maken wat de betekenis is van
Christus’ leven, lijden, sterven en opstanding en wat het betekent om samen
lichaam van Christus te zijn.
Aanmelden gespreksavonden
De gespreksavonden vinden plaats:
 op woensdag 12 juni in De Hoeksteen, Groenekade 7 in Vianen (koffie
vanaf 19.15 uur, gesprek van 19.30 tot 21.30 uur)
• op donderdag 13 juni in Het Behouden Huys, Nova Zemblastraat 4 in
Meppel (koffie vanaf 19.15 uur, gesprek van 19.30 tot 21.30 uur)
Aanmelden voor de gesprekavonden kan tot en met vrijdag 7 juni
NB. Meld je aan via Piet Brongers
Vervolgprocedure
De werkgroep zal de input van de gemeenten verwerken en op basis daarvan
een definitieve versie naar de beide besturen sturen. Vervolgens leggen de besturen op 20 november 2019 een voorstel aan de ledenvergaderingen voor.

Zendingsproject
De Umutima Foundation…..een korte introductie
Stichting Umutima is een Nederlandse stichting opgericht in 2011 die de van
oorsprong Ridderkerkse Gerda den Ouden ondersteunt die vanuit haar geloofsovertuiging een roeping voelde om kinderen in Afrika een betere toekomst te
bieden. Gerda woont sinds 2012 in Zambia waar zij in 2013 een voedingscentrum in de wijk Itala van de stad Mkushi heeft opgezet.
De stad Mkushi ligt in Zambia op ongeveer vijf uur rijden van de hoofdstad
Lusaka. Net als in veel andere Afrikaanse landen kampt ook Zambia met de dramatische gevolgen van HIV/AIDS. Dit leidt ertoe dat steeds meer kinderen op
jonge leeftijd wees worden of waarvan alleen de, veelal jonge, moeder overblijft. In de wijk Itala van Mkushi wonen veel kinderen die onder ronduit slechte
levensomstandigheden opgroeien. In de meeste gevallen is er nauwelijks nog
een sociale context waarin deze kinderen kunnen worden opgevangen. Zij wonen vaak bij hun oma, een tante of hun alleenstaande moeder. Deze vrouwen
hebben in veel gevallen nauwelijks inkomen en zijn hulpbehoevend. Regelmatig
zorgen de “oudere” kinderen voor de kleintjes. Geld voor voedsel, kleding en
scholing is er vaak niet. Zonder hulp rest voor deze kinderen weinig anders dan
een uitzichtloze toekomst.
In het voedingscentrum krijgt een geselecteerde groep kinderen één voedzame
maaltijd per dag. Naast het bieden van deze dagelijkse maaltijd is Umutima actief om vanuit een regierol de kwaliteit van de leefomstandigheden te verbeteren. We stimuleren (en controleren er op) dat de kinderen naar school gaan. In
vrijwel alle gevallen zorgen we voor de betaling van schoolgeld en voor de aanschaf van schooluniformen en schoolhulpmiddelen. Daarnaast verwachten we
ook van de betrokken families dat zij (bij toerbeurt) een inspanning leveren aan
het Voedingscentrum.
Het Umutima Voedingscentrum ontwikkelde zich zodanig dat de oorspronkelijke
locatie te klein werd. Umutima had in 2014 met het oog op een eigen locatie
een stuk grond aangekocht. Na een intensieve fondswervingsactie kon in 2017
worden begonnen met de nieuwbouw van een groter Voedingscentrum. Op 8
april 2018 is dit Voedingscentrum in gebruik genomen. Het nieuwe voedingscentrum is ‘op de groei’ gebouwd en heeft een capaciteit van 80 tot 100 kinderen.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen wordt het aantal kinderen in
het Umutima Voedingscentrum uitgebreid. Op dit moment maken 46 kinderen
deel uit van het programma.
Voor het bereiden van de maaltijden en het dagelijks beheer van het voedings-

centrum worden heeft de Umutima Foundation drie lokale mensen (part time) in
dienst. Op die manier draagt Umutima op bescheiden schaal bij aan de werkgelegenheid in Mkushi. Recent zijn we gestart met bijscholing van de schoolgaande kinderen van het voedingscentrum. De reden voorde bijscholing is dat de
kwaliteit van het reguliere onderwijs, waarbij er vaak 70 tot 90 leerlingen in één
klas zitten, niet geweldig is. De bijscholing wordt door de lokale medewerkers
verzorgd.
Graag houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen in
Zambia. Mocht u vragen hebben of specifieke informatie zoeken, stuur gerust
een bericht naar info@umutima.nl.
Jan-Paul Apon
Voorzitter Umutima Foundation

Gerda op bezoek in een lokale kliniek in de 'bush' in de omge-

ving van Mkushi

Een bericht van ‘de Arme Kant van Drachten’
Al tientallen jaren zijn we als werkgroep “De Arme Kant van Drachten” bezig om
aandacht te vragen voor het probleem van de Armoede in ons land.
We zijn gestart als een werkgroep van de Raad van Kerken in Smallingerland.
Toen deze Raad ophield te bestaan en omgevormd is naar een platform, hebben
wij besloten om op dezelfde voet door te gaan. Wij zijn nu een kleine werkgroep
van 8 personen.
Als werkgroep missen we de achtergrond en de contacten met een aantal kerken. Daarom hebben wij contact gezocht met het Platform Kerkelijk Smallingerland en zijn we vervolgens uitgenodigd om ons te presenteren op hun
ledenvergadering van 11 maart 2019.
Armoede is een probleem van ons allemaal, in het bijzonder wordt aan de kerken gevraagd om daar wat aan te doen. Kerken voeren vaak wel kleine acties
uit zoals : voedselinzameling voor de voedselbank en ondersteuning door de
diaconie of een (Kerst)-maaltijd arrangeren. Allemaal heel belangrijk, maar er
verandert daardoor structureel niets aan de omstandigheden van de circa één
miljoen armen met 292 000 kinderen. Men zegt dat 1 op de 9 kinderen hier de
gevolgen direct van merken.
Op deze bijeenkomst erkende men, met de werkgroep, dat armoede een
voortdurend probleem is. Op initiatief van het Platform Kerkelijk Smallingerland is aan de werkgroep gevraagd om een brief te schrijven over deze problematiek, die dan doorgestuurd kan worden naar de aangesloten kerken van het
platform. Aandachtspunten hierin zijn:
Wilt u met ons meedenken dat armoede ook in ons rijke land voor een aantal van onze medeburgers een enorm probleem is. Voor een aantal inwoners is het steeds
opnieuw zoeken naar oplossingen om het einde van de maand te halen zonder nieuwe schulden te moeten maken.
Om met ons mee te denken over een structurele (voor iedereen blijvende)
verbetering van de (te) lage inkomens;
Wie de krant leest kan vaststellen dat er elke week artikelen instaan die gaan
over de problematiek van de armoede.(Denk aan koppen zoals : “Als geldgebrek
je niet nekt, dan wel de stress” en “Als je hoofd vol zit met geldproblemen …..”)
Lees dat en bespreek het met elkaar. Hebt u een idee en/of initiatief geef het
aan ons door, misschien kunnen wij er wat mee naar gemeentelijke instellingen
en/of politieke partijen.
Als er mensen zijn die met ons mee willen denken of eveneens gegrepen zijn door het probleem van de armoede, kom dan onze gelederen
versterken.

De werkgroep wil graag het contact onderhouden met het platform en
andere organisaties die zich bezig houden om andere mensen te helpen met een structurele oplossing voor hun proble(e)m(en). Tot zover
de informatie over onze werkgroep.
Drachten, April 2019
Namens de werkgroep
Koos van Witteloostuijn (secretaris)
Tel. 0512- 522 926
E-mail : witteloostuijn@gmail.com

Rink de Vries (voorzitter)
Tel. 0512- 371 339
E-mail : rinkencorrie@hotmail.com

Onderwerp: Pinksterfeest Veenklooster 2019
Geliefde broeders en zusters in Christus,
Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veenklooster 2019. Wat zijn we
Onze Vader dankbaar dat we al meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen
vieren.
Jij bent in beeld!
Het thema is dit jaar “Jij bent in beeld”. We leven in een beeldcultuur. Je kunt
het zo gek niet bedenken of we leggen het vast met onze camera’s. Maar waarom eigenlijk? Doen we het omdat we niets willen missen? Of om de fantastische
kanten van onszelf te laten zien? Niet alles kun - en wil je – in een beeld vangen. Eenzaamheid zie je niet. Je gedachten kun je moeilijk fotograferen. Toch
zijn deze gevoelens ook onderdeel van je mens-zijn. Wanneer je de Bijbel leest
dan heeft de mens de neiging zich te verstoppen achter status, houding, grappen, enzovoort.
Met Pinksteren wordt duidelijk dat God door de Heilige Geest een relatie met
ons wil aangaan. Hij wil je opzoeken en je mag bij Hem in beeld komen. Tijdens
Pinksterfeest Veenklooster mogen we vieren dat we bij God gezien worden; wie
of wat we ook zijn. Door de muziek, de ontmoetingen, het theater, de workshops, een verkondiging, en het lekkere eten klinkt de uitnodiging door om Jezus in je leven toe te laten. Van harte welkom!

Zaterdag 8 juni 2019Tijd Activiteit Locatie

14:00 uur Concert- en samenzangmiddag
m.m.v. Kees van Velzen en Westerlauwers Mannenkoor
Grote tent
20:00 uur Martin Brand, Henk Doest, en koor Praise United Fryslân
Inloop vanaf 19:15
Entree € 5, - p.p.
Kaarten reserveren via www.pinksterfeest.com
Grote tent

Zondag 9 juni 2019Tijd Activiteit Locatie

Grote tent
10:00 uur Samenzang Veenkloosterbos
10:30 uur Openluchtdienst
m.m.v. Jacob Folkerts uit Drachten en Zanggroep FaVor
16:30 tot 17:30 uur
Joy for People Gospel Choir (Dokkum)
Slotact Pinksterfeest Veenklooster
20:00 uur Rockdienst U2two & voorganger Jan Andries de Boer
Inloop vanaf 19:15
Entree € 10, - p.p. met 1 gratis consumptie
Kaarten reserveren via www.pinksterfeest.com

Wereldwinkel Drachten
Metalen Wanddecoraties
In de maand mei schenken wij aandacht aan de bijzondere metalen wanddecoraties van het eiland Bali uit Indonesië.
In 2002 is de producent Artisans op Bali begonnen met het maken van metalen
wandversieringen in allerlei figuren, kleuren en maten. De mannen zijn in dit bedrijf verantwoordelijk voor het begin van de productie. Zij snijden het materiaal,
lassen en solderen allerlei stukken aan elkaar zodat het gewenste ontwerp ontstaat. De vrouwen zijn verantwoordelijk voor de afwerking. Zij schuren het metaal en beschilderen de producten in de gewenste kleuren.
De producent van deze metalen wanddecoraties, bevindt zich in een minder
ontwikkeld gebied. Doordat importeur Sarana samenwerkt met hen en helpt bij
het ontwikkelen van nieuwe designs,worden de toekomstkansen van deze producent verbeterd. Inmiddels werken er al 40 mensen bij dit bedrijf waarvan de
helft vrouw is. Door de jaren heen weet Bali zich steeds meer te ontwikkelen en
gaat het met de economie de goede kant op.
In de maand mei geeft Wereldwinkel Drachten 25% korting op deze wanddecoraties.
In de maand juni krijgt u 20% korting op tassen en rieten manden. En in de
maanden juli en augustus is het de tijd van opruiming.
Wereldwinkel Drachten
Oudeweg 4.
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.wereldwinkeldrachten.nl
Tity Wouda-de Vries

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
Periode mei/juni 2019
datum

ouderling van dienst

deurdienst

19 mei
26 mei
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli

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

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

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

Joke

Hans

Cor

30 juni

7 juli

14 juli

Cor

9 juni

Rients

Hans

2 juni

23 juni

Joke

26 mei

Farshid

Farshid

19 mei

16 juni

koster

zondag

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

geluid

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

beamer

Hans V.

Arie

Hans V.

Arie

Arie

Arie

Hans V.

Arie

Arie

pianist

Minke
Vochteloo

Galina van
Waveren

Etty Koster

?

Wietske
Harkema

Galina van
waveren

Etty Koster

?

Galina van
Waveren

bloemen

Cor

Hans

Joke

Rients

Farshid

Cor

Hans

Joke

Farshid

koffie

Agenda

Datum Tijd

Spreker/activiteit

Collecte

19 mei 10.00 uur Ds. Arjan Noordhoek

Gemeente

26 mei 10.00 uur Hans Baas

Bijzonder Doel

2 juni 10.00 uur Ds. Bert Wijchers

Bijzonderheden

Gemeente + H.A. Viering H.A.

4 juni 19.30 uur Gemeentevergadering
9 juni 10.00 uur Robert Jan Nijland

gemeente

16 juni 10.00 uur Ds. Wout Huizing

Bloemengroet

23 juni 10.00 uur Hans Baas

Gemeente

30 juni 10.00 uur Willem Lindeman
Hans Visser

gemeente

7 juli
14 juli

Pinksterviering

10.00 uur Dick van Veen

gemeente

geen H.A.

10.00 uur Jan Bos

Zendingsproject
Umutima
Foundation

zomerontmoetingsdienst

