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Tussen Allerzielen en Kerst
Psalm 13 is voor mij een psalm geweest waar ik vaak aan heb moeten denken
het afgelopen jaar. De psalmmist gebruikt woorden die diep insnijden. Hoe kun
je mij vergeten God?
Kan God ons dan vergeten? Dat is de vraag waar David mee zit. Hij is van huis
verdreven, zwerft rond in een vreemd land, in een vijandige omgeving. Hij is op
de vlucht voor Koning Saul als hij deze psalm schrijft. Hij is op zoek naar een
veilige plek, maar overal is het bedreigend, zo angstig, zo onveilig.
David zwerft rond in een vreemd land. Dwaalt rond in een gebied wat hem onbekend is, waar hij zich totaal niet veilig voelt.
Het afgelopen jaar heb ik regelmatig dat gevoel van David gekend. Wat gebeurde er met mij? Wat gebeurde er in mijn lichaam, of ik in een vreemd land woonde en soms dat het niet mijn eigen lichaam was, maar alles buiten mij om gebeurde. Een onveilig, onzeker gevoel. Dat maakt je klein en ben je meer met je
eventuele eindigheid bezig dan reëel is. De gewone dingen van alledag worden
naar achteren verschoven. Nu ken ik gelukkig deze psalm en weet ook hoe deze
eindigt, heel positief en hoopvol.
De momenten van onzekerheid en het verlaten voelen waren maar zeer kort en
momentelijk. Best wel eens gedacht van “waarom ik”, nu? Maar daarbij gelijk
zag en dacht dat het meer moest zijn van “waarom ik niet”? Zag en ervoer dat
ik nog heel veel geluk had en mensen om mij heen en op tv zag die echt geen
toekomst meer hadden en hebben.
Een ervaring die ik ook opdeed in het ALV ziekenhuis in Amsterdam. Een ziekenhuis dat veiligheidsgevoel boven in het vaandel heeft staan, maar toch? Mensen
die daar met doodsangst de nacht in gaan, het is dan zo donker om je heen en
alle spoken die er dan maar kunnen zijn komen dan op je af.
Als het dan echt donker om je heen is komt de klacht naar boven: “God ben jij
mij vergeten”? Of de woorden die wij allemaal nog beter in ons geheugen hebben, “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten”?
In deze wereld van vandaag lijkt het of wij God niet meer nodig hebben, zeker
als het goed gaat met je. Wij zijn tegen alles verzekerd van de wieg tot het graf,
maar dan komt die nacht, die nacht van verlatenheid. Wat doe ik hier, wie heeft
mij hier achtergelaten? Waarom, waarom?
Het was redelijk stil op de kamer die nacht na mijn operatie. Ik had veel pijn
door bijwerkingen, kon niet in slaap komen. Wel blij dat de operatie was gelukt.
Op de zaal lagen wij met z’n twee. Mijn medekamerbewoner was ernstig ziek,
lag daar al een paar weken, moest nog verder worden geholpen, maar zeer
hulpbehoevend. Het was zo rond 02.30 uur en ik hoorde een diepe zucht met de
opmerking daar achter aan van; “O God wat voel ik mij eenzaam”. Ik wist op

het eerste moment niet wat ik zou zeggen, maar als bij ingeving riep ik; “Ik ben
er”. Op datzelfde moment beseffend dat dit eeuwen geleden al was gezegd.
Mijn medekamergenoot zuchtte en zei: “Dankjewel!!”. Even daarna snurkte hij,
maar ook ik werd rustiger door mijn eigen mededeling: “Ik ben er”.
De maand november is de maand van de rouw, van herdenken, van gedenken.
Het begint bij de Rooms Katholieken met Allerheiligen op 1 nov. en Allerzielen
op 2 nov. en overal waar je in Europa op deze datum een kerkhof bezoekt, zie
je de bloemen en nabestaanden de graven verzorgen. Wij doen dat tijdens de
laatste zondag van het Kerkelijk jaar, de zondag voordat de hoopvolle toekomst,
het licht dat komt wordt voorbereid, Advent en Kerst.
David kreeg zijn antwoord en wij kregen antwoord door dat God terugkwam in
zijn zoon. God de Vader zocht zijn kinderen weer op. Stuurde daarvoor zijn eigen zoon naar deze aarde. Jezus, de man uit Nazareth kwam ons het antwoord
brengen.
God wilde zijn gezicht weer laten zien, zijn vriendelijk aangezicht, de manier
waarop Hij als vader naar ons kinderen kijkt. Vol mededogen, goedheid en liefde. God maakte weer contact. Hij kijkt ons in de ogen. Hij luistert naar ons als
wij tot Hem spreken in ons gebed. Voelt hoe wij ons voelen, hij kent onze nachtangst, onze eenzaamheid.
Daarom eindigt Psalm 13 dan ook in juichstemming. Mijn hart juicht over uw
verlossing. Redding uit verlorenheid, uit eenzaamheid, redding van een eindeloze dwaaltocht.
God zegt dan ook tot ons: Ik zal u vanaf nu nooit meer alleen laten, mijn Geest
zal bij u zijn.
De Heilige Geest, Hij bewaakt het contact, tussen hemel en aarde.
En hier op aarde, hier leven wij, Gods kinderen op weg door de donkere maand
november naar de maand van Hoop, op naar het licht, op weg naar Kerst.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt gij mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij!!!.
Een Gezegende en fijne Kerst en een heel goed en gezond 2013.
Ger

Adventsproject 2012
Thema: ‘Straks wordt het licht’
Dit jaar hebben we voor ons adventsproject gekozen voor het thema ‘Straks
wordt het licht’. Het is een project dat aangeboden wordt door de Nederlandse
Zondagsschoolvereniging (NZV). We vinden het wel passen bij ons jaarthema
‘zien en gezien worden’. Daar is licht voor nodig. Juist in de adventstijd worden
we bepaald bij de groei van het licht, via de adventskaarsen. We komen steeds
dichter bij het licht van het Kerstgebeuren. We kunnen steeds beter onderscheiden waar het op aan komt. Zo willen we ook graag dit jaar op weg gaan. Aan de
hand van verhalen over profeten, die in donkere tijden wijzen op het licht dat
komen gaat.

Zacharia
De eerste profeet die aan het woord komt, is
Zacharia. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal worden over de hele aarde. Op die dag
zullen er dingen gebeuren die je je bijna niet voor
kunt stellen: licht wordt donker en donker wordt
licht. En er zal helder, fris water ontspringen in
Jeruzalem.

Maleachi
De tweede profeet die ons vertelt over zijn verwachting, is Maleachi. Hij vertelt over een bode,
die de weg effent voor de Heer.

Sefanja
Ook Sefanja ziet uit naar een dag die komen
gaat. Hij roept mensen op om te juichen en blij te
zijn: ‘Jubel, vrouwe Sion! Zing van vreugde, Israël!’ God zal midden tussen de mensen zijn. Dat
maakt niet alleen de mensen vrolijk, maar ook
God zelf: ‘in zijn vreugde zal hij over je jubelen!'

Micha
De stem van Micha klinkt ons in de Adventstijd
bekend in de oren: ‘Uit jou, Betlehem, komt
iemand voort…’ Micha vertelt over een vrouw
die een kind zal krijgen. Dat kind zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen
zorgt.

Voorwerpen
In het materiaal voor de vier zondagen is steeds een voorwerp gekozen dat iets
laat zien van wat de profeet vertelt. Elke zondag wordt er een concreet voorwerp getoond, met de vraag: wat zien we? Wat zien we nog meer? Zo komt het
voorwerp dichterbij, en komen wij dichter bij het verhaal van Kerst. We verklap-

pen nog niet om welke voorwerpen het gaat. Dat is ook om u nieuwsgierig te
maken.

Werkbladen
Er zijn voor elke zondag werkbladen om te kleuren en te knutselen. Ze hebben
allemaal te maken met het concrete voorwerp van die zondag. Het betekent,
dat kinderen, en zeker ook kleinkinderen van harte welkom zijn om
alles mee te maken.
Ook is er een grote Kerstlantaarn, waarbij er elke zondag een deurtje opengaat,
zodat er meer licht te zien is.

Adventstreffen: zaterdag 8 december a.s. 16.30 –
19.00 uur
Dit jaar hebben we maar één Adventstreffen.
Daarin willen we naast het zingen aan het werk met het versieren van de kerkzaal, het optuigen van de boom, en het maken van attenties voor onze oudere
gemeenteleden. We willen het dan gezamenlijk afsluiten met soep en broodjes.
Het is altijd een genoeglijk samenzijn, waarbij het nuttige met het aangename
wordt verenigd.
Kortom: wees erbij!
NB Meestal hebben we voorafgaande aan het project een treffen van de gemeente om ons voor te bereiden op komende periode en alvast het projectlied
te oefenen. Dit zal nu gebeuren op de eerste adventszondag zelf.
We hopen ook dit jaar weer op een zinvolle periode, waarbij veel mensen betrokken zijn en er extra aandacht is voor het zien, het gezien worden en ook het
omzien naar elkaar. Zo mogen we samen delen in de verwachting: ‘Straks
wordt het Licht. ‘
De Werkgroep

Van het Dagelijks Bestuur
We kijken met een goed gevoel terug op de startzondag. Er viel veel te
beleven aan het thema ‘zien en gezien worden’. Dankzij alle voorwerpen die
meegebracht zijn, en de verhalen die erbij verteld worden. We worden uitgenodigd om stil te staan bij de kleine dingen, zodat die ook echt de aandacht krijgen. We worden ook uitgenodigd stil te staan bij en aandacht te geven aan wat
mensen willen laten zien van zichzelf. We gaan vol vertrouwen op weg in het
nieuwe seizoen. Niet een eindpunt maar het samen op weg zijn is ons doel…
Met de zegen van de Heer.
Wat de voorkant van de kerk betreft: Het frame van de toren is al klaar. Er
wordt nog gezocht naar een manier waarop de ramen geverfd/gekleurd kunnen
worden. We hopen eind november, begin december de toren te kunnen plaatsen. U hoort er meer van, want het gaat niet stiekem gebeuren!
Op dinsdag 30 oktober jl hebben we onze jaarvergadering gehad.
Jaarverslagen. We hebben via de jaarverslagen omgekeken naar het afgelopen jaar. Financieel gezien hebben we een goed jaar gehad. We hebben behoorlijk wat geïnvesteerd in verwarming, dakbedekking, nieuwe laptop, het vernieuwen van onze website en extra audioapparatuur om de preek op te nemen.
En om dan met een positief saldo te eindigen is een reden om dankbaar te zijn.
Ook inhoudelijk hebben we het gevoel, dat we als gemeente gesterkt zijn in verbondenheid en groei, ook al moeten we vaststellen, dat er niet meer kerkgangers zijn.
De vernieuwde website. Wel hebben we vastgesteld, dat de website toch wel
weer door zo’n 400 mensen bezocht wordt per maand. Daar zouden misschien
meer mogelijkheden liggen om mensen te bereiken dan in de kerk zelf. We gaan
daarin wat mogelijkheden na: een rubriek ‘dialoog’ en een gericht op
‘pastoraat’. Kijk zelf maar op www.elimdrachte.nl . En wie daarbij ideeën heeft is
van harte welkom.
Stage Robert Jan Beltman. Op de jaarvergadering hebben we ook de stage
afgerond van Br. Robert Jan Beltman. Hij is nog niet helemaal klaar met de beoordeling, maar wel met de stage in onze gemeente. We hebben als gemeente
een mooi symbolisch cadeautje gekregen: een beeldje met twee mensen die
zich naar elkaar en naar God uitstrekken. Wel hebben we de vage afspraak gemaakt, dat hij ook zijn tweede stage in Drachten kan doorbrengen en dat hij in
elk geval beschikbaar is voor de rode draad in de vakantieperiode.

Interkerkelijk Jongeren Centrum. We hebben gesproken over de
mogelijkheid, dat het Interkerkelijk Jongerencentrum gebruik zou kunnen maken van ons kerkgebouw. We zijn daarover in gesprek en zullen
als gemeente in het komende voorjaar een besluit nemen, wanneer er
meer informatie bekend is. Voor ons is van belang, dat wij als Gemeente al onze activiteiten kunnen blijven houden en dat een Jongerencentrum ‘onze naam’ niet in de weg staat.
Evaluatie Dagelijks Bestuur. Tot slot hebben we genoemd, dat we
als Db een evaluatie willen met betrekking tot de wijze waarop het
DB functioneert, en de wijze waarop de samenstelling en doorstroming (lees: wisseling van de wacht) het beste zou kunnen plaatsvinden. We willen dat aan het eind van het seizoen bespreekbaar maken
op een gemeentevergadering.
Piet Brongers

ROMMELMARKT
De rommelmarkt gehouden op zaterdag 5 oktober heeft een bedrag van netto
€ 377,15 opgebracht.
Dit bedrag is bestemd voor ons zendingsproject in Tsjernobyl.
De overgebleven kleding is via de stichting ORA (zending en hulpverlening) naar
o.a. Roemenië gegaan.
De rest van de goederen naar kringloopwinkel Hart in Friesland, waarvan de
opbrengst bestemd is voor sporters met een beperking in Friesland.
Allen weer blij.
Dank aan jullie die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het doen
slagen van deze rommelmarkt.
Speciale dank nog voor de hulp van Niels en Thijs in de catering, dit als een
leeropdracht van hun school.
Namens de zendings- en superpotcommissie,
Luitzen Ongersma.

GEZIEN WORDEN IN KERSTTIJD.
Het is er altijd al geweest, maar het is net of worden we het ons de laatste tijd
bewuster, het omzien naar elkaar.
Daarin te delen met elkaar, om terug te ontvangen en weer verder te kunnen in
het leven.
Hoe dan ook, belangrijk is het wel.
Op velerlei wijze kunnen we daar , ieder op zijn of haar eigen manier, gestalte
aan geven.
Wij als commissie willen daarin ook graag op onze manier een steentje bijdragen.
Wij willen weer delen door middel van de jaarlijkse kerstpakkettenactie.
Hopelijk kunnen we samen met jullie hierin op weg zijn voor de minderbedeelden en hun eventuele kinderen in onze samenleving.
Laten zien dat er ook voor hen nog steeds gedeeld kan worden, dat we ook
daarin als gemeente groot kunnen zijn.
Er kunnen levensmiddelen, kerstpakketten of gedeelten daarvan ingeleverd worden van 1 t/m 20 december in de doos voor in de hal van de kerk.
Ook een financiële ondersteuning voor het kopen van de goederen is mogelijk.
Het geeft ons weer de kans om de pakketten zo gevarieerd mogelijk aan te vullen.
Weten jullie zelf nog adressen waar wij kunnen bezorgen, geef deze dan even
door.
Wij zullen hier zorgvuldig mee om gaan.
Probeer de inleverperiode aan te houden, zodat wij iedereen vóór de kerst een
pakket thuis kunnen bezorgen.
Doen, het mag!
Alvast bedankt ook namens Wietske Harkema en Cor van Waveren.
Luitzen Ongersma.

Warmte en betrokkenheid van de gemeente, dat is wat ik ervaren heb na de
minder goede berichten over mijn gezondheid en de plotseling daarop volgende
ziekteperiode. Het gaat nu gelukkig elke dag weer wat beter met mij en ik begin
zo hier en daar weer wat activiteiten op te pakken. Verder is het afwachten hoe
het een en ander zich zal ontwikkelen. Bedankt voor de steun die ik mocht ontvangen, het heeft me erg goed gedaan!
Tineke de Groot

Nieuws van de Unie

Werkconferentie: Missionaire Gemeenschappen
Op zaterdag 10 november a.s. is er een werkconferentie over missionaire
gemeenschappen ofwel gemeenschappen die handen en voeten geven aan
Gods roeping voor de gemeente.
Samen je geloof handen en voeten geven. Van evangelisatie activiteiten naar
delen van je leven. Missionair zijn zit in heel gewone dingen en start met het
volgen van Jezus zelf. Tegelijk leven er veel vragen over hoe je samen vanuit
de gemeente geloof en leven kunt delen met mensen om je heen. Daar gaat
het deze dag over.
Het wordt een afwisselende dag met veel verhalen uit de praktijk. Rudolf Setz
neemt ons mee in zijn ervaringen met Nederland Zoekt. Verschillende gemeenten geven een kijkje in hun keuken. Jaap Ketelaar deelt de ervaring van Wageningen. We gaan in gemeentegroepen in gesprek hoe geloof en leven bij ons
met elkaar verbonden zijn en delen dit met gemeenten in vergelijkbare situaties.
De gemeentegroepen worden hierin begeleid door diverse stafleden van de
Unie. Aan het einde van de dag heeft u een schat aan informatie en inspiratie
die u in uw gemeente kunt gebruiken.
We raden aan om met meer mensen uit een gemeente te komen, dan is het
gemakkelijker er in de gemeente mee aan de slag te gaan.

Programma:
9.30 ontvangst met koffie en thee
10.00 Welkom en openingsviering
10.30 Rudolf Setz: missionaire gemeenschappen: waar klopt je hart?
11.00 Koffie
11.15 Nu? over de huidige situatie in gemeenten- met praktijkopdracht in gemeentegroepen
12.30 lunch
13.30 Goede praktijken uit gemeenten, oa uit Assen Zoekt en Baptistengemeente Wageningen
14.00 Straks en hoe? Hoe kom je tot missionaire gemeenschappen- met praktijkopdracht in gemeentegroepen

15.30 Vragenvuur
16.00 Afsluitende viering
Lokatie: Vredehorst, Tarthorst 1, 6708 HG Wageningen
U kunt zich opgeven via www.baptisten.nl.

Baptisten Ouderen Vakantieweek 2013
De datum waarop de volgende vakantieweek wordt gehouden is:

Van 15 juni t/m 22 juni 2013
Door de zeer positieve reacties die we horen uit den lande, verwachten we dat
er meerderen zich willen aanmelden. U kunt dat doen bij Fredeshiem,
Eiderberg 2 8346 KJ Steenwijk. Telefoon: 0521 535 100
Ook via E-mail info@fredeshiem.nl en nico_schipper39@live.nl
Kosten:
€ 625,00 p.p. op een eenpersoonskamer
€ 555,00 p.p. op een tweepersoonskamer
Wacht hier niet te lang mee want vol is vol,om te kunnen genieten van een
heerlijke vakantie in een bosrijke omgeving die ook geschikt is voor gebruikers
van een rollator.
In de week wordt naast heerlijk genieten van de rust die bij vakantie hoort ook
aan de volgende activiteiten gedaan: (alles bij de prijs inbegrepen)

Dagopening
Gesprekken
Gezelschapspelen
Ontspanningsavond
Heerlijk eten
Excursie in een bus
Zingen
Wandelen
Rusten
Dagsluiting

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij hopen u graag te ontmoeten
Nico Schipper

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’
en de ‘deurdienst’
Periode nov/dec 2012
datum
28 okt.
4 nov.
11 nov.
18 nov
25 nov
2 dec
9 dec
16 dec
23 dec
25 dec
30 dec
1 jan
6 jan
13 jan

ouderling van dienst
Froukje Vellema
Cor van Waveren
Rents de Vries
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Froukje Vellema
Cor van Waveren
Rients de Vries
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Froukje Vellema
nvt
Cor van Waveren
Rients de Vries

deurdienst
Willem Schra
Gré Bos
Wiebe van der Pol
Wimmy Hofhuis
Joke Admiraal
Gré Boonstra
Tineke de Groot
Froukje Vellema
Gré Bos
Wiebe vd Pol
Willem Schra
nvt
Wimmy Hofhuis
Joke Admiraal

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

Koster
Joke
Willem
Luitzen
Cor
Joke
Luitzen
Luitzen
Luitzen
Hans
Cor
Joke
Willem
Hans

Zondag
4 nov
11 nov
18 nov
25 nov
2 dec
9 dec
16 dec
23 dec
25 dec
30 dec
1 jan
6 jan
13 jan

Bert

Bert

nvt

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Geluid

Bert

Ank

nvt

Bert

Ank

Bert

Ank

Bert

Ank

Bert

Ank

Bert

Ank

Beamer

Henk

Arie

Henk

Hans Visser
Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Organist

E. Koster

Gré Boonstra

nvt

K. Grondsma

E. Germeraad

J. Schra

E. Koster

Gré Boonstra

K. Grondsma

E. Germeraad

J. Schra

E. Koster

Gré Boonstra

Bloemen

Rients & Hans

Henk & Tietje

Joke & Hans

Rients & Cor

Joke &
Cor
Henk & Hans

Rients & Henk

Hans & Tietje

Joke & Henk

Cor &

Henk & Hans

Joke & Tietje

Henk & Hans

Koffie

4 nov

5 nov

10.30
ipv
9.30
19.45

9 nov

Br. Ger Booy

UNIE

Bijzondere dienst met
avondmaalsviering

VCK

Wereldvrouwen-gebedsdag

Najaarsvergadering AV

Wageningen

11 nov

9.30

Br. Anne Dijkstra

Jeugdwerk Unie

5 nov

14.30

18 nov

9.30

19 nov

19.45

25 nov

9.30

26 nov

19.30

2 dec

9.30

3 dec

19.45

VCK

4 dec

19.30

Db vergadering

Bij Cor van Waveren

8 dec

16.30

Adventstreffen tot 19.00 u

9 dec

9.30

Ds. Bert Wijchers

UNIE

16 dec

9.30

Ds. Piet Kingma

Kerstpakketten

Versieren, kerstattenties,
zingen en samen eten
2e advent mmv
dubbelkwartet uit Harich
Derde advent

17 dec

19.00?

VCK

kerstviering

20 dec

14.30

JVV

kerstviering

23 dec

9.30

Br. Arie Liebe

UNIE

25 dec

9.30

Ds. Piet Brongers

30 dec

9.30

Ds. Piet Brongers

1 ElimZending
2 Elimwerkgroep
UNIE

1 jan

10.30

6 jan
13 jan

JVV
Ds. Bert Wijchers

Bezoek van Noordbergum
UNIE

VCK
Ds. Piet Brongers

UNIE

Werkgroep Elim
Ds. Piet Brongers

Eeuwigheidszondag
Bij Wimmy Hofhuis

Dankoffer-zending 1e advent, met de viering
van het avondmaal

3e advent, ChristmasCarols
mmv Hans Visser,
Kerstviering
Oudejaarsbijeenkomst

nieuwjaarsreceptie

nieuwjaarswensen

9.30

Ds. Piet Brongers

Viering van het Avondmaal

9.30

Ds. Dick van Veen

Bijzondere dienst met
bibliodrama

