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Kopij voor de Schakel van november/december 2019
inleveren voor donderdag 7 november 2019 bij de
redactie. Voorstukje nov./dec. volgens rooster Arie Liebe

Hûs om stil te wurden
Ut strjitten baltend en balstoerich
ha ik in wei, in taflecht socht
ik fûn: it hert benaud en roerich;
in timpel boud ut ademtocht.
Ut floed fan wurden bin ik kommen,
Om tichter bij de kleare wei:
Net om my del te jaan yn slomme
Ma stil te wezen yn mysels.
Hjir is de taal net blyn fan hate
en sjoch ik wat ‘t ik werklik bin
in stilte dy ‘t befrijt, ûntwapent:
in stim dy't sprekt fan djipper sin
It feilich masker mei trochmidden
Ik toan mysels een wier gesicht
Wylst- iepenlizzend-hannen bidde:
ûntfangend, warleas, flinterlicht
ik fiel my nijbetocht, feroare
it yl, de siel alhiel trochblet,
ik gean, wer mins as oait tefoaren,
de wrâld in mij in sjongend hert.

Eppie Dam

Een beetje naar aanleiding van het lied van betrokkenheid van vorige week (hier
in uw huis Heer zijn wij gekomen 463 LvG) begin ik dit stukje met een gedicht
van Eppie Dam o.a. geprint op de muur van de kerk in Jorwerd. Toen ik daar dit
jaar een keer binnen, in die kerk was, heb ik er een kaart met deze tekst er op
meegenomen, die staat op het bureau naast het computerscherm. Fries, maar
voor mij de zo vertrouwde taal. Ik lees het, steeds weer en dan kom ik bij het
maken van, bv. de afkondigingen of een programma voor de vck of bij gedachten aan mijn ouderlijk huis, soms zomaar ineens bij woorden uit die mij van binnen raken.
Openingszondag 8 september 2019…… start nieuwe seizoen In Elim om 10.00
uur.
Elim een huis om bijeen te komen, jezelf te zijn, je zelf te vinden, tot rust te
komen in het huis van God, om stil te worden. Soms lukt dat, soms is het hoofd
of het hart er niet bij.

De ene keer zit je beter in je vel dan de andere, het verhaal dat gaat raakt je de
ene keer dieper in je ziel dan de andere. Het vraagt wat van ons, die als pelgrims of Elimieten onderweg zijn.
In dit huis worden altijd weer opnieuw de verhalen uit de Bijbel naar voren gebracht, uitgelegd. Ons uitnodigend bij onszelf naar binnen te kijken, om via de
teksten en verhalen uit de bijbelboeken te kijken door het venster van de tijd
waarin wij leven in het hier en nu.
Een handreiking voor onderweg.
Wat doet het met je, reis je mee? Blijf je zitten waar je zit?
Stil zitten….of spoort het aan om in beweging te komen.
Openingszondag: nieuwe ideeen voor de tijd die voor ons ligt. Aan ieder geeft
Hijzelf een taak tot dienst van het geheel……oud of iets jonger…klein of groot…
Plannen maken, agenda’s voorbereiden. Bidden voor de groepen die er nog
zijn…en weer beginnen of al begonnen zijn maar ook voor hen die niet meer in
beweging kunnen komen door ziekte of ouderdom.
We hebben elkaar nodig, bij al die dingen die nog gaan komen. De aansporing is
er….nu de praktijk in…
Goede reis, Gute Fahrt, Bon voyage, have a good journey: maar ook Vaya con
Dios.
Veel heil en zegen, I am on my way en zeg er bij: Ik sil it besykje!, sels en mei
jim allegearre. Samen staan we sterk………….
WHD

Van het Dagelijks Bestuur
Terugblik

We kunnen (weer) terugkijken op een goede zomerperiode.
De zomerontmoetingsdiensten waren vol inhoud en sfeer, met heel verschillende
bijdragen vanuit de eigen gemeente. En aan het aantal aanwezigen was niet te
merken, dat het om een vakantieperiode ging. Er waren zelfs mensen, die zeiden, dat we het zo altijd wel zouden kunnen doen.
Zelfs de hobbel van de afwezigheid van muzikale begeleiding werd moeiteloos
genomen, soms via à capella, maar meestal ook via youtube of instrumentale
klanken op de beamer.

Het nieuwe seizoen.

Inmiddels hebben we ook onze startzondag gehad, waarin het thema voor het
komende gemeenteseizoen werd ingeleid door Piet Brongers en Bert Wijchers:
‘zoeken naar bronnen van geloof en leven’
Daarmee willen we ons niet zozeer richten op het beeld van ‘de weg’, maar
eerder op dat van ‘de bron’. Bij het beeld van de weg ben je al snel geneigd te
denken aan toekomst, doelen en eindpunt, waarbij dan, gelet op onze gemeente, meer vragen dan antwoorden te vinden zijn.
Wij hebben ontdekt, dat het vooral gaat om de manier waarop we onderweg
zijn, om wat we hier en nu tegenkomen, en bovendien om het ontvangen van
de kracht en de prikkels als voeding voor geloof en leven. En dan helpt het
beeld van de bron…

verbetering van de achterwand

Er zijn geen officiële reacties gekomen in de vakantieperiode op het plan van
aanpak van de werkgroep. Het Db heeft de werkgroep gevraagd om een begin
te maken met de prioriteitenlijst, zonder haast zodat er steeds weer gekeken en
gerekend kan worden naar de volgende stap. Te beginnen bij de constructie
achter het doopvont. We zullen het zien.

Centrum Kerken Overleg (C.K.O.)

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.
De eerste bijeenkomst is op maandag 23 september a.s. van 14.30 – 16.00 in
de Doopsgezinde Kerk, in de Zuiderbuurt.
We hopen, dat er ook een aantal van ons daaraan deel zullen nemen. Het zou
een verrijkende voortzetting kunnen zijn van ‘Geloof en Leven’
Op 22 september a.s. weer de gezamenlijke vredesdienst zal zijn in de
Grote Kerk om 11.00 uur, (NB: met voorafgaand koffiedrinken bij ons
in de kerk). Daar zal Piet Brongers voorgaan en zal Hans Visser op het kerkorgel spelen en Willem Lindeman op de fluit..

Op 29 september a.s. is er ook een bijzondere dienst. Gepland was een dienst
met medewerking van Jan Ketelaar. Wegens ziekte van hem gaat die dienst niet
door. Wel zal de doopsgezinde Gemeente dan aanwezig zijn in onze dienst en
hopen we toch een heel bijzondere dienst te hebben met medewerking van muziek en zang rond liederen van Fedde Schurer.

Het 50 jarig jubileum van ‘Elim’

Het vindt plaats in 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:
NB we nodigen iedereen in en om de gemeente uit om foto’s , verhalen, voorwerpen en van alles te verzamelen, wat voor ons de gemeente de moeite waard heeft gemaakt.
Vanaf de eerste zondag van oktober kan dan in de kerkzaal begonnen worden
met het opbouwen van een expositie, die gaandeweg groeit tot een geheel van
onze ervaringen. Rients zal samen met Joke kijken hoe dat het beste vorm kan
krijgen.
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’.
Zondag 10 november willen we een feestelijke dienst hebben, waarin
uiteraard iedereen van harte welkom is en waarin we proberen de
‘bronnen’ van Elim zichtbaar te maken.
Na de dienst is er, zoals gewoonlijk koffie, vervolgens een hapje en een drankje
en als afsluiting een broodmaaltijd. Ruimte genoeg voor ontmoeting en gesprek.
We hopen op een heel mooi jubileum, niet uitbundig wel waardig en passend bij
ons gemeente-zijn.
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 bijdrage kunt leveren, in ideeën of met je handen, en laat het
weten aan iemand van het DB.
We wensen onszelf een gezegend nieuw gemeenteseizoen 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?
Aantal 6 bijeenkomsten, in principe op de volgende 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 definitief vast
te stellen.
Plaats: Doopsgezinde Kerk
Gespreksleiding: Jehannes Reignerus en Piet Brongers

Bijzondere diensten/bijeenkomsten in de komende tijd
————————————————————————————
22 september a.s. 11.00 uur gezamenlijke vredesdienst in de
Grote Kerk
vanaf 10.15 uur koffiedrinken in Elim
29 september a.s. 10.00 uur bijzondere dienst, in Baptisten
Gemeente ‘Elim’ samen met de Doopsgezinde Gemeente
9 en 10 november Jubileum Elim 50 jaar
9 november a.s. vanaf 14.30 uur ‘open huis’, met expositie.
10 november a.s. 10.00 uur, feestelijke dankdienst
na afloop, koffie, hapje, drankje, en broodmaaltijd
————————————————————————————————-

Nieuws van de Unie

Vooraankondiging Algemene Vergadering:
de afgelopen maanden hebben verschillende werkgroepen zich verdiept in onderwerpen waarover nog besloten moet worden in het kader van het fusietraject
tussen Unie en ABC. Mede op basis van hun bevindingen en adviezen werkt de
Commissie van Eenheid (voorheen de Fusiecommissie) nu aan een document
waarin onder meer visie, missie en organisatievorm van het toekomstige kerkgenootschap zijn uitgewerkt.
Op de Algemene Vergadering van 20 november in Veenendaal staat de
bespreking van dit document op de agenda. Voor wie hier namens zijn/haar gemeente over mee wil praten: reserveer de middag en avond van 20 november
alvast in uw agenda! Opgeven kan te zijner tijd via de secretaris van uw gemeente.
Project van de maand:
als Unie - en ABC Gemeenten ondersteunen we een gemeentestichtingsproject
in Turkije. In de stad Van begonnen pastor Mo en zijn vrouw twee jaar geleden
evangelisatiewerk onder Koerden. Destijds waren er nog nauwelijks
christenen, maar inmiddels is er een gemeente van ruim zestig gelovigen en
worden er leiders getraind om in een nabijgelegen stad met evangelisatie te
beginnen. Wilt u deze maand meebidden voor het bijzondere werk in Turkije en
de betrokken leiders?
Meer informatie hierover vindt u op www.baptisten.nl
Nieuwsbrief van de Unie:
wist u dat de Unie van Baptistengemeenten ook een digitale nieuwsbrief
heeft? Als u zich hier gratis op abonneert, ontvangt u die maandelijks in uw
mailbox. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van onder meer onze landelijke
en regionale activiteiten, nieuws uit aangesloten gemeenten en de ontwikkelingen in het fusieproces met ABC Gemeenten. Aanmelden kan op de homepage
van www.baptisten.nl
Agenda Unie-activiteiten:
17 nov. Seminarium Zondag
20 nov. Gezamenlijke ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal
Tevens afsluiting Gebedsestafette.
Meer informatie: www.baptisten.nl

Uit de zomerontmoetingsdienst van 4 augustus
In deze zomerontmoetingsdienst werden de aanwezigen uitgenodigd door
Rients de Vries om een vakantiegroet te brengen aan iedereen die op die ochtend niet aanwezig was.
Hierbij wordt deze vakantiegroet even zichtbaar gemaakt door Tineke Kostersde Vries met de namen en de voetstappen van de aanwezigen.
Het was weer één van de goede diensten in deze zomer.

Zendingsproject
De Umutima foundation
Machteloos
John is een jongen van 7 jaar oud en hij is de middelste van drie kinderen. Al ruim een jaar helpen wij
John en zijn twee broers. De laatste maanden is John
niet in orde. Hij werd diverse malen voor een paar
dagen opgenomen in het ziekenhuis. Zijn moeder zei
dat hij bloed verloor. Een beetje warrig verhaal want
hij had geen wond en er was ook geen bloed bij zijn
urine of ontlasting. Een aantal weken geleden was hij
weer opgenomen in het ziekenhuis en toen Bright en
ik op bezoek waren kwam ook de dokter langs voor
zijn visite. Een goed moment om er achter te komen
wat er nu echt aan de hand is. Op dat moment had John malaria en bloedarmoede. De bloedarmoede was de oorzaak dat hij iedere keer opgenomen werd.
Ook nu lukte het niet om met een bloedtransfusie het ijzergehalte op peil te krijgen en is John via het ziekenhuis in Kabwe naar het ziekenhuis in Lusaka gebracht. Hier volgde na twee weken de diagnose en die is niet best. John heeft
leukemie. Er is een behandelplan met chemokuren opgesteld en voordat ze daar
aan konden beginnen moest hij eerst nog een bloedtransfusie. Hier heeft hij een
week op moeten wachten want het juiste bloed was niet beschikbaar. Dit komt
deels omdat hij een niet vaak voorkomende bloedgroep heeft en omdat er een
tekort is aan donoren in Zambia en veel gedoneerd bloed wordt afgekeurd omdat het niet gezond is. Inmiddels is er gestart met de chemokuren en zag het er
begin vorige week hoopvol uit. John zou voor twee weken naar huis kunnen.
Jammer genoeg is dit niet doorgegaan, zijn situatie is verslechterd. Zijn immuunsysteem is verzwakt en hij is op een kamer alleen gelegd. Ook nu wacht
hij al een week op een bloedtransfusie omdat er geen bloed beschikbaar is. John’s situatie ziet er niet goed uit en ik hou rekening met het ergste. Hoe machteloos kun je je voelen als moeder als je ziet dat je zoon zo ziek is. Ik kan me
ook zo voorstellen dat het medisch personeel zich ook machteloos voelt. Ze hebben het beste met de patiënt voor ogen maar kunnen niet handelen omdat de
juiste medische middelen niet beschikbaar zijn. Frustrerend.
Gelukkig zijn er ook nog leuke dingen. De afgelopen weken hebben we twee
keer bezoek gehad van Nederlanders en wel de World Servants groepen. Eén
groep heeft op een donderdag het voedingscentrum bezocht en heeft een programma voor de kinderen gedaan met een bijbelverhaal en spelletjes. De andere groep heeft afgelopen zaterdag een kijkje genomen bij het voedingscentrum.
Ik heb verteld wat we doen en ik ben ook met de groepen naar de markt geweest. Ook niet onbelangrijk, ik heb weer heerlijk Nederlands gesproken!!

De waterpomp in de omgeving van het voedingscentrum werkt niet. Dat is vervelend voor de mensen want ze moeten nu op een plek verder van huis water
halen. De mensen betalen maandelijks ongeveer € 1 om iedere dag water te
kunnen halen. Een aantal jaren geleden hebben we de gemeenschap een lening
gegeven om de pomp te repareren. Deze lening is ook netjes afbetaald Er is
inmiddels een nieuw buurtcomité en die kwamen langs met een vraag. Mevrouw, de waterpomp is kapot en we hebben zelf al een aantal onderdelen gekocht
maar we komen 500 kwacha (€ 35) tekort
om de pomp te kunnen repareren. Kunnen
we dat van u lenen en dat betalen we in
twee maanden terug. Ik was aangenaam
verrast want dit had ik niet verwacht.
Meestal verwachten ze een donatie en zijn
ze niet zo open over wanneer ze het geld
terug kunnen betalen. Ik heb ze het bedrag geleend en de waterpomp is inmiddels gemaakt.
Hartelijke groet,
Gerda

Huis om stil te zijn (vertaling)
Uit straten ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht;
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtocht.
Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartelust.
Hier klinkt de taal niet angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent:
een stem die spreekt van dieper zin.
Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mezelf een waar gezicht;
terwijl –geopend –handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.
Ik voel me als herdacht, herboren –
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;
ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet
Eppie Dam

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode sept./ okt. 2019
datum

ouderling van dienst

deurdienst

15 sept
22 sept
29 sept
6 okt
13 okt
20 okt
27 okt
3 nov
10 nov
17 nov

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

Galina van Waveren
n.v.t.
Tineke de Groot
Willem Schra
Attje de Vries
Galina van Waveren
Willem Schra
Jan Bos
Wimmy Hofhuis
Wietske Harkema

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

Cor

Farshid

22 sept

29 sept

Cor +

Joke

10 nov

17 nov

Hans

27 okt

Farshid

Joke

20 okt

3 nov

Rients

13 okt

Cor

Hans

15 sept

6 okt

koster

zondag

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

n.v.t.

Bert

geluid

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

nvt

Tineke

beamer

Arie

Arie

Arie

Grietje Albada

Hans?

Arie

Arie

Arie

Hans

Arie?

pianist

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

Etty Koster

?

Galina van
Waveren

Minke
Vochteloo

Etty Koster

Wietske
Harkema

Galina van
Waveren

?

bloemen

Joke

Cor +

Farshid

Ank

Joke

Rients

Cor

Farshid

Cor

Hans

koffie

Agenda
DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

15 sept

10.00 uur

Ds. Wout Huizing

Zendingsproject
Umutima
Foundation

Amnesty brieven

19 sept

14.30 uur

JVV

22 sept

11.00 uur

gezamenlijke vredesdienst
Grote Kerk, Piet Brongers

29 sept

10.00 uur

Ds. Piet Brongers

Gemeente

Dienst, samen met de
Doopsgezinde Gemeente

6 okt

10.00 uur

Arie Liebe

Gemeente +
avondmaal

Viering H.A.

7 okt

14.30 uur

VCK

13 okt

10.00 uur

Ds. Arjan Noordhoek

17 okt

14.30 uur

JVV

20 okt

10.00 uur

Willem Lindeman

Kerstpaketten

27 okt

10.00 uur

Robert Jan Beltman

Gemeente

3 nov

10.00 uur

Ger Booy

Gemeente +
avondmaal

4 nov

14.30 uur

VCK

9 nov

Vanaf
14.30 uur

Open huis

10 nov

10.00 uur

Feestelijke dienst o.l.v.
Ds. Bert Wijchers en
Ds. Piet Brongers

Zendingsproject
Baptisten
Wereldvrouwen
gebedsdag

Elim 50 jaar

17 nov

10.00 uur

Jenneke Span

Gemeente

Amnesty brieven

Vanaf 10.15 uur koffiedrinken
in Elim

Gemeente

Amnesty brieven

Viering H.A.

Elim 50 jaar

