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BEELDEN: ‘zien soms even…!’
Over feitelijkheid, werkelijkheid, kwetsbaarheid en liefde.
Afgelopen week waren wij, mijn vrouw en ik , te gast in St. Annen, een dorpje
even ten noorden van de stad Groningen.
Een dorpje met een geschiedenis die niet opvalt maar wel kenmerkend is voor
veel plaatsjes in de ommelanden: één (hoofd)straat van amper 3, 5 m breed
met veel geparkeerde auto's , geen winkels, geen kerk, geen school, geen haventje, maar al die dingen zijn er wel geweest.
Er was ook geen molen meer, maar gelukkig een restant dat nu als buurthuis
dienst doet, een zaaltje met een hoogkoepelig gewelf, een toog van diverse
kleuren voor de koffie, voor vele andere doeleinden geschikt.
De lokale zangclub gaf haar jaaruitvoering. En de familie zat in de zaal.
En zoals dat gaat in die kleine plaatsjes: iedereen kent iedereen, behalve wij, de
vreemden van buiten. Wel worden we onmiddellijk geplaatst, dat wel: “Ach, het
broertje van Annelies...... !”
De stemming was geanimeerd en er was veel belangstelling voor de zangkunst
met soms spontane ondersteuning vanuit het publiek.
‘Those were the days my friend’
Liedjes vanaf de jaren zestig, de hippie tijd, en de dames zongen in hippie tenue
een stuk of 10 liedjes van de laatste vijftig jaar
‘I did it my way’
En het raakte je. Die liedjes van vroeger.
Van Boudewijn de Groot en Leonard Cohen en anderen...
Met overtuiging gezongen en hoewel de toonvastheid wat zwabberig was, was
het geheel echt en was men in staat een werkelijkheid voor te schotelen die
opgepakt werd door de zaal.
En dan doen die kromme noten er niet meer zo toe.
Vervolgens de pauze.
De aandacht verschuift naar de directe omgeving.
Achter ons zit een vrouw met een tas op haar schoot en daar wriemelt wat.
Een eendenkuiken steekt zijn kopje naar buiten en probeert uit de zak te klauteren.
Op onze verbaasde blikken verklaart de vrouw dat dit eendje een bijzonder
eendje is, een spastisch eendje dat volgens haar ook een kans moet hebben.
Het eendenkuiken doet verwoede pogingen om nog dichter bij de vrouw te komen die hem met een vinger liefkoost in de nek.
Zo komen de dingen bij elkaar.
Een kale beschrijving volstaat voor de feitelijkheid.
Maar er is meer dan de kale werkelijkheid van de feiten:
De relaties en de afhankelijkheid, met inbegrip van de kwetsbaarheid, vanuit de

zangeressen en de zaal gezien en getoond door het eendenkuiken. Of door de
vrouw?
Wij waren erbij, wij hebben het meegemaakt, wij stonden ervoor open…
Dat gaf mij het gevoel, dat alles was doordesemd van …. Gods aanwezigheid.
Nog eens overlezen…
Ja toch?
Henk Gritter

Van het Dagelijks Bestuur
•

Terugblik
We kijken toch wel weer met een tevreden blik terug naar de diensten,
die we gehad hebben en naar alle andere activiteiten.
We werden o.a. verrast door de dienst met Tamarah Benima, waarin
o.a. een joodse zegen uitgesproken werd over Tyanaz.

•

•

•

•

Wel is er de zorg rond het aantal bezoekers op zondagmorgen in de
zomermaanden. Dat was de reden voor de opzet van de zomerontmoetingsdiensten. Om toch goede bijeenkomsten te hebben, zonder dat het
uitmaakt hoeveel mensen er zijn. Dus vooral voor de ‘achterblijvers’. En
daarom bijeenkomsten, ingevuld door eigen mensen. Wat bleek? De
afgelopen jaren was het aantal bezoekers bij die diensten beslist niet
lager dan normaal.
Wat wel gebeurt, is dat mensen meer gebruik maken van de mooie dagen in mei en juni, om juist voor de grote drukte van de vakantie op
pad te gaan.
Ja, en als er dan niet meer dan 15 mensen totaal in de kerk zitten, komen er toch wel wat vragen en zorgen. Misschien moeten we het daarover wel hebben op onze gemeentevergadering.
Uniezaken.
De voorjaarsvergadering van de AV heeft plaatsgevonden op 20
mei jl. in Kampen.
Henk Gritter en Piet Brongers waren als afgevaardigden van onze
gemeente aanwezig. In deze Schakel vindt u een kort verslag van de
onderwerpen, zodat u een beetje weet wat er landelijk aan de orde is.
We hebben daarbij een keuze gemaakt voor onderwerpen, die wij van
belang vonden voor Elim.
Heel interessant was de discussie rondom de opname van een nieuwe
gemeente ‘Klink’ Veenendaal, die ook mensen als lid toelaat, die niet
gedoopt zijn.
Plaatselijke contacten
Wat betreft het overleg met de Centrumkerken hebben een jaarprogramma opgesteld, waarin iedere kerk zijn/haar eigen activiteit
heeft ingebracht.
Het voordeel is, dat er veel meer mensen bereikt zullen worden met de
informatie. Ook bevordert het de contacten tussen min of meer gelijkgestemde kerken. In de Schakel vindt u steeds de meest actuele informatie mbt de komende activiteiten.
Daarnaast zal er een folder beschikbaar komen, waarin alle activiteiten
vermeld staan.
Wat betreft het Platform van kerken in Smallingerland zijn we nog
steeds op zoek naar iemand, die onze gemeente wil vertegenwoordigen.
Het gaat in principe slecht om 2 bijeenkomsten per jaar. Wie meldt
zich?
Zomerontmoetingsdiensten 9 juli – 27 augustus a.s.
Inmiddels hebben we de eerste van onze zomerontmoetingsdagen achter de rug. Indrukwekkend met Willem Lindeman en een meisje uit zijn
schoolklas. Hij betrok ons bij een aantal gedichten, die hijzelf gemaakt
had bij indrukwekkende momenten uit zijn leven. Daarnaast prachtig
fluitspel bij Keltische muziek, en tenslotte een dankgebed in de vorm
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van een sierlijke en tegelijk broze dans, begeleid door de fluit.
Gemeentevergadering
Inmiddels is de gemeentevergadering geweest, was er aandacht voor de
begroting en daarmee ook voor het nieuwe seizoen. Financieel ziet het
er goed uit, aan de andere kant zijn we ons bewust van onze kwets
baarheid. Fijn was het om vast te stellen, dat iedereen zich erg betrok
ken voelde bij het wel en wee van de gemeente, en ook zich positief
wilde inzetten voor de verschillende activiteiten. Zo hebben zich al een
aantal mensen bereid verklaard mee te denken over het komende sei
zoen, o.a. het adventsproject.
Daarnaast hebben we ook oog voor onze realiteit. Genoemd werd het
artikel in de Statuten, dat meldt, dat bij een eventuele opheffing van de
gemeente alle bezittingen en gelden onder het beheer van de Unie komen. De vraag is of we dat artikel ook zo willen wijzigen, dat wijzelf
daarin de zeggenschap houden. Op een volgende vergadering willen we
hier verder over spreken.
Wat de website www.elimdrachten.nl is te melden, dat het bezoekersaantal nog steeds stijgt tot 1500 – 2000 bezoekers per week. Het
lukt nog niet om meer zicht te krijgen op die mensen. Aan de andere
kant kun je ook stellen, dat je in elk geval mensen bereikt, die geïnteresseerd zijn…
De Vredeszondag begint langzamerhand al een traditie te worden. We
zullen dit jaar weer een dienst hebben in de Grote Kerk, op 24 september a.s., zie ook de verdere info in de Schakel. Vooraf hopen we
elkaar te ontmoeten in de Doopsgezinde Vermaning aan de Zuiderbuurt.
Ook hopen we in het najaar weer een thema-avond te organiseren,
samen met de andere Centrum Kerken.
Deze keer komt Prof. Dr. Cees den Heyer, die een boek geschreven
heeft over de vraag, hoe het komt dat de Bijbel zelf veelkleurig is, als
het gaat om invalshoeken naar het geloof (in Jezus Christus) , terwijl er
een paar eeuwen later geprobeerd wordt in de kerkgeschiedenis om
alles zwart op wit als eenduidig dogma vast te leggen. Het thema zou
zoiets kunnen zijn als : ‘van Bijbeltekst naar kerkelijk dogma’. De datum is: dinsdag 24 oktober a.s.
In de volgende Schakel vindt u verdere informatie.
Het pastoraat van deze zomer:
In juli en augustus loopt het contact (bij sterfgeval, ziekenhuisopname,
of verzoeken voor bijzonder pastoraat), tijdens de vakantie van Ria Liebe, via Piet Brongers (tel. 0512-515731; 06-22245950;
piet.brongers@hetnet.nl )

Namens het Db: Piet Brongers

Zomerontmoetingsdiensten
9 juli – 28 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. De uitzondering is op 13 augustus. Dan zal Br. Anne Dijkstra de dienst
vorm geven.
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. De diensten worden gewoon in de kerkzaal gehouden. Dit in verband met de geluidsversterking en de aanwezige ringleiding.
Wel is er sprake van een andere, meer ongedwongen stijl, met tafeltjes voor de koffie.
We kunnen beginnen met koffie en ontmoeting, om 10.00 uur. Ook is het mogelijk halverwege, en/of na afloop tijd te nemen voor een (tweede kop) koffie.
De koster vragen we de koffie van te voren klaar te maken en in kannen op de
tafels te zetten.
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)
Er is geen extra rooster voor de deurdienst. Daarmee wordt het ook wat informeler, en de ouderling van dienst houdt dan in de gaten of er ook mensen van
buiten (gasten dus) zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:
datum

leiding/invulling

ouderling van dienst/
deurdienst

Willem Lindeman

Cor van Waveren

16 juli
23 juli

Arie Liebe
Jan Bos

Wimmy Hofhuis
Rients de Vries

30 juli

Ella Germeraad

Froukje Vellema

6 aug.

Piet Brongers

Wimmy Hofhuis (geen
avondmaal!)

13 aug.

Anne Dijkstra

Froukje Vellema

20 aug.

Ger Booy

Cor van Waveren

27 aug.

Cor van Waveren

Roel Vochteloo

9 juli

Vanaf 3 september is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

Komende activiteiten van de Centrum Kerken in Drachten

De Centrum Kerken van Drachten bieden in 2017 – 2018 weer een seizoen vol
activiteiten.
Het Centrum Kerken Overleg is meer dan een geografische verbinding tussen
kerken in het centrum van Drachten (Smallingerland). Het gaat om ´open kerk´
willen zijn, ruimte is voor iedereen, laagdrempelig (betaalbare lezingen/ exposities) en veelkleurig. Belangrijk is ook: een ´zoekende houding´ met voorlopige
antwoorden op actuele en geloofs- en levensvragen.

Vredeslezing 2017: donderdag 21 september a.s.

De vredeslezing zal dit jaar door twee personen worden uitgesproken. Thema:
‘Brandhaarden en vrede’. De sprekers zijn Maarten van der Werf, van de Christian Peacemaker Teams (CPT), en een vertegenwoordiger van vliegbasis Leeuwarden.
Datum en tijd: Donderdag 21 september 2017, 20.00 uur (19.15 uur: Vre
deswake op het Mennoplein)
Locatie:
De Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente, DrachtenUreterp, Zuiderbuurt 26, Drachten
Contact:
Jehannes Regnerus, E.: jehannesreg@gmail.com

Vredesdienst: zondag 24 september 2017

Thema:
Vrede: met alle geweld ……….
Datum en tijd: Zondag 24 september 2017, 11.00 uur (vanaf 10.00 uur koffie
drinken in de Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 26,
Drachten)
Locatie:
Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten
Voorganger:
Ds. Piet Brongers; mmv. fluitist Willem Lindeman
Contact:
Ds. Piet Brongers, E.: piet.brongers@hetnet.nl

VERKORT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING TE KAMPEN
20 MEI 2017.
Aanwezig : 118 afgevaardigden uit 51 gemeenten. Br. De Vos wordt benoemd
als voorzitter van de Algemene Vergadering (AV).

INTRODUCTIE WORKSHOPS
Na de opening worden plenair de vijf workshops kort aan de orde gesteld:
JAARTHEMA ‘WERKEN’
Door middel van een persoonlijk getuigenis van zr. Brouwer (lid BG Apeldoorn)
wordt het volgende jaarthema geïntroduceerd ‘Werken’. Zr. Janssen van het
team Missionaire Gemeente Ontwikkeling geeft aan hoe het boekje vernieuwd is
en hiermee nog beter bruikbaar om het gekozen thema in de gemeente te bespreken, in raad, in kringen of jeugdgroepen.
KRIJGSMACHT- EN JUSTITIEPREDIKANTEN
Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels vertelt in het kort over het werk
van predikanten bij de Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie. Namens
onze gemeenschap zijn de broeders Brouwer (BG Apeldoorn) en Huiting (BG
Enschede) werkzaam bij de Krijgsmacht. Br. Huiting wordt binnenkort uitgezonden naar Afghanistan. Namens de Unie is zr. Smit uitgezonden naar Justitie. We
bidden voor hen die namens ons werkzaam zijn bij Defensie en Justitie.
UNIE-ABC, NADERE KENNISMAKING MET CAMA
Door middel van een filmpje over de eerste gemeenten in Syrië worden de aanwezigen nieuwsgierig gemaakt om nader kennis te maken met CAMA, haar
zendingstak en het (voormalig) kerkgenootschap.
ZORGEN VOOR EEN VEILIGE GEMEENTE.
De Unieraad heeft twee vertrouwenspersonen benoemd, te weten zr. Legemaat uit BG Kampen en br. Pollema uit BG Dordrecht. Er wordt nog gezocht
naar een derde (vrouwelijk) lid van de commissie vertrouwenspersonen. Er
wordt nu gewerkt aan reglementen en taakomschrijving van de vertrouwenspersonen. De Unie is per 1 januari lid van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Grensoverschrijdend gedrag kan ter beoordeling aan de klachtencommissie van SGL worden voorgelegd.
GROENTJES EN GENERATIES.
Br. Huizing heeft het eerste deel van het project ‘Groentjes’ (onderzoek naar

vergrijsde gemeenten) afgerond. Middels een PowerPointpresentatie wordt hier
iets over verteld met de link naar het volgende deel van het onderzoek ‘Hoe verbind je de generaties met elkaar’, door br. Van den Oever’.

PRESENTATIE NIEUW DEEL BAPTISTICA REEKS:
‘SMELTEND IJS’
De rector van het seminarium br. Van der Leer presenteert dit nieuwe deel in de
Baptistica Reeks. Een deel met artikelen, preken, e.d. van de vorig jaar overleden oud hoogleraar broeder Olof de Vries. Voor deze gelegenheid zijn de dochter en de zus van Olof de Vries aanwezig.

VOORSTEL AANVAARDING NIEUWE GEMEENTE
‘KLINK’ TE VEENENDAAL
Br. Middelkamp, lid van de Unieraad, stelt de beide afgevaardigden van de Baptistengemeente Klink uit Veenendaal voor: brs. Dirk van Schepen en Derk Postma. Zij vertellen iets over het ontstaan en de groei van deze gemeente.
BG Sneek – br. Rienstra: In de gemeente Sneek zijn er vragen gesteld over
de gemeente De Klink. Mensen kunnen in De Klink lid worden van de gemeente zonder de doop door onderdompeling te hebben ondergaan. De
gemeente Sneek zal zich onthouden van stemming.
Klink Veenendaal - br. Van Schepen geeft hier als reactie op dat zij het
lidmaatschap van de gemeente los zien van de doop door onderdompeling. Zij
zien zich graag als gemeenschap en niet als een instituut. Tevens maakt br.
Van Schepen duidelijk dat het in ieder geval de bedoeling van Klink is om een
gesprek over dit onderwerp op deze manier te entameren. Het gaat Klink om de
verbondenheid met groter geheel.
BG Ede Op Doortocht –Van Wier: Op belijdenis gedoopt zijn is statutair vastgelegd in de statuten van de Unie, art 2 .
De Unieraad geeft hierop als reactie dat zij in de gesprekken met de gemeente Veenendaal gekeken heeft naar de verbondenheid met elkaar en het
vieren om samen in de wijngaard te staan. Wellicht had een associatief lidmaatschap meer voor de hand gelegen.
De gemeente Klink geeft aan dat als het een groot item is voor verschillende
gemeentes de verschillende wijzen van verbondenheid (lid, geassocieerd) voor
hen prima zijn. Zij voelen zich verbonden met de Unie en willen zich kwetsbaar
opstellen t.o.v. de anderen gemeentes.
BG Deventer – br. Drost: stelt dat we de ervaringen van nieuwe gemeentes
kunnen koppelen met die van bestaande gemeenten binnen de Unie om er samen van te leren.
BG Groningen – br. Dekker: kunnen we dit bespreekbaar maken binnen de

Unie en kan de Unieraad daar dan het initiatief voor nemen?
De Unieraad bij monde van haar voorzitter, br. Van der Mei, zegt toe om
dit onderwerp Uniebreed bespreekbaar te maken.
Stemming; met 1 stem tegen en 4 onthoudingen wordt dit voorstel aangenomen.

VOORTGANG SAMENWERKING UNIE –ABC
Br. Van der Mei, voorzitter van de Unieraad geeft een korte toelichting op
het proces tussen Unie en ABC. Op de volgende AV vergadering van 15 november 2017 te Amsterdam zullen nadere voorstellen over dit proces ter bespreking
worden aangeboden.
BG Groningen – br. Dekker: Net als bij de BG Groningen zijn er gemeentes
die een belemmering ervaren om met een ABC gemeente samen te werken. Ervaren ABC gemeentes dat ook? Dit zal aan de ABC gemeentes gevraagd worden.
De voorzitter nodigt de gemeenten uit om vooral alle vragen te blijven stellen
ook tussen de AV’s. De Unieraad is beschikbaar en bereid om de via de mail of
telefoon gestelde vragen en/of opmerkingen te beantwoorden.

SSLOT LOT

De volgende AV is op 15 november in de Herdenkingskerk, Postjesweg
150, 1061 AX te Amsterdam, in combinatie met de opening van het Baptist
House.

Rondleiding maaltijdservice

Woensdag 7 juni mocht de vrouwencontactkring een kijkje achter de schermen
nemen bij maaltijdservice “’Van Smaak”. Een zeer interessante rondleiding!
Na afloop mochten we met elkaar genieten van een heerlijke warme maaltijd!

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode juli/aug 2017
datum
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 aug

ouderling van dienst
Cor van Waveren
Wimmy Hofhuis
Rients de Vries
Froukje Vellema
Wimmy Hofhuis

13
20
27
10
17

Froukje Vellema
Cor van Waveren
Roel Vochteloo
Froukje Vellema
Wimmy Hofhuis

aug
aug
aug
sept
sept

deurdienst
ouderling van dienst
ouderling van dienst
ouderling van dienst
uderling van dienst
ouderling van dienst (geen
H.A.)
ouderling van dienst
ouderling van dienst
Wimmy Hofhuis
Willem Schra
Rients de Vries

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 0512-382870
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Farshid

Hans

17 sept

Joke

3 sept

10 sept

Cor

27 aug

Farshid

6 aug

Rients

Rients

30 juli

20 aug

Joke

23 juli

Hans

Cor

16 juli

13 aug

koster

zondag

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

geluid

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

beamer

Henk

Hans

Henk

Hans

Arie

Henk

Henk

Henk

Arie

Henk

organist

Etty Koster

Jantsje Schra

?

Minke Vochteloo

Etty Koster

Jantsje Schra

?

Etty Koster

Jantsje Schra

?

bloemen

Hans

Farshid

Joke

Cor

Rients

Hans

Farshid

Rients

Joke

Cor

koffie

Agenda

DATUM TIJD

SPREKER/ACTIV COLLECTE
ITEIT

BIJZONDERHEDEN

16 juli

10.00 u. Arie Liebe

Bloemengroet

zomerontmoetingsdienst

23 juli

10.00 u. Jan Bos

UNIE

zomerontmoetingsdienst

30 juli

10.00 u. Ella GermeraadSmits

UNIE

zomerontmoetingsdienst

6 aug

10.00 u. Piet Brongers

UNIE

zomerontmoetingsdienst

13 aug

10.00 u. Anne Dijkstra

Bloemengroet

zomerontmoetingsdienst

20 aug

10.00 u. Ger Booy

UNIE

zomerontmoetingsdienst

22 aug

19.30 u. DB vergadering

27 aug

10.00 u. Cor van Waveren

UNIE

zomerontmoetingsdienst

ElimZending

Viering H.A.

3 sept 10.00 u. Arjan Noordhoek
10 sept 10.00 u. Dick de Jong

UNIE

17 sept 10.00 u. Bert Wijchers
Piet Brongers

UNIE

openingszondag

21 sept 20.00 u. Vredeslezing in de
Doopsgezinde Kerk

Activiteit van de Centrum Kerken

24 sept 10.30 u. Koffie drinken in de Voedselbank
Doopsgezinde Kerk
11.00 u. Grote Kerk

Vredesdienst, samen met de Grote
Kerk, de Doopsgezinde Gemeente
en het Apostolisch genootschap

