Jaarverslag 1 augustus 2017 – 31 juli 2018
‘op bergen en in dalen…’
Inleiding
We hebben dit afgelopen seizoen gekozen voor het thema ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet…’.
Je zou kunnen zeggen: we zijn verder gegaan op onze weg van ‘vragenderwijs en
verkennenderwijs geloven’. We proberen woorden te vinden voor ervaringen, die verder
gaan dan wat onze ogen en oren zien en horen.
Woorden die zowel de verhalen uit Gods Woord als ook onze persoonlijke en gemeentelijke
(geloofs)ervaringen wat meer zichtbaar kunnen maken voor de wereld van vandaag. Om te
delen met elkaar en met mensen, die op ons pad komen. Wat dat betreft zoeken we als
gemeente ook een bijdrage te leveren te midden van de kerken van Drachten, passend bij
deze tijd en bij onze samenstelling.
Wel hebben we dit jaar weer extra gemerkt, dat we heel kwetsbaar zijn qua aantal,
gezondheid en leeftijd. We moeten er echt rekening mee houden, dat onze gemeente eindig
is.
Tegelijk zijn we ons bewust van onze plek in de Unie van Baptisten gemeenten, van waaruit
we onze bijdrage willen leveren in het proces van samenwerking met andere
geloofsgemeenschappen, en beslist niet alleen beperkt tot die van de ABC-gemeenten.
Het is een goed jaar geweest, waarin we toch wel weer alle activiteiten konden uitvoeren,
die op ons programma stonden.
 Er is een startzondag, waarin Bert Wijchers en Piet Brongers een start hebben
gemaakt met het nieuwe thema voor het seizoen: ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’
 Het adventsproject krijgt als thema: ‘ik hoor ik hoor wat jij niet hoort’ , met elke
zondag een andere plaat. Met dank aan Rients, die het project op zijn school verder
vorm gegeven heeft. Het gaat dus zowel om ‘meer horen’, als ook om ‘anders’
luisteren. Je kunt meer horen, maar je kunt ook andere dingen horen, of misschien wel
dezelfde dingen, maar dan met andere klanken.
Ook is het adventstreffen heel geslaagd met een broodmaaltijd, het maken van
attenties voor de echt ouderen, het versieren van de kerstboom en het samen zingen
van kerstliederen rond de piano.
 Heel fijn is het om ook nu weer vast te stellen, dat er genoeg mensen bereid zijn om
zich in te zetten voor een activiteit, zodat alle activiteiten zonder problemen kunnen
worden uitgevoerd. We denken daarbij ook aan de vaste ploeg medewerkers mbt het
kosterschap op de zondagmorgen, het begeleiden van de gemeentezang en het
bedienen van het geluid en de beamer.
Bert Wijchers en Piet Brongers bewaken en bewerken de rode draad van de
activiteiten, gesteund door en onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.
 Punten, die aandacht hebben gekregen in de gemeente en in de
gemeentevergaderingen zijn:
- Statutenwijziging met betrekking het verlenen van stemrecht aan betrokken
vrienden en het artikel, dat gaat over de gang van zaken, wanneer de
gemeente te klein wordt om voort te bestaan. De wijzigingen zijn
aangenomen in de voorjaarsvergadering, maar moeten in een volgende
vergadering (september 2018) statutair bekrachtigd worden.
- Verbetering van de achterwand van de kerkzaal. Het betreft voornamelijk de
aankleding. Een werkgroepje heeft met medewerking van Dick de Jong

(binnenhuisarchitect) ernaar gekeken en zal dat aan de gemeente
presenteren.
- Volgend jaar (eind 2019) bestaat Elim als gemeente 50 jaar. De vraag is hoe
we dat op een passende wijze willen vieren: uitbundig of heel ingetogen. Op
de volgende gemeentevergadering zal daarover een voorstel komen vanuit
een groepje geïnteresseerde leden.
 De JVV heeft zijn eigen betekenis in de gemeente. In de JVV voelen de betrokkenen
zich thuis in het delen van ervaringen, in de onderlinge verbondenheid en in de
vertrouwde (geloofs)sfeer, die bij hen past. Onder bezielende leiding van Jan Bos.
Helaas wordt de groep steeds kleiner vanwege ouderdom of overlijden.
 De VCK zou je ook het kloppend hart van de gemeente kunnen noemen.
Programma’s waarin zowel persoonlijke betrokkenheid, als ook actuele thema’s op
een creatieve wijze vorm krijgen. Onderlinge verbondenheid met als basis
vertrouwen geven gelegenheid tot persoonlijke ontboezemingen, maar werkt ook
troostend en bemoedigend of zet soms tot nadenken. En dat is niet alleen van
vandaag, dat is al in een lange traditie opgebouwd.
 Wat betreft de contacten met andere kerkgenootschappen in Drachten:
Wij zijn blij dat Rients de Vries zich beschikbaar heeft gesteld om zoveel mogelijk
aanwezig te zijn bij het Platform van de Kerken in Smallingerland, als
vertegenwoordiger van onze gemeente.
Verder zijn wij, als gemeente, betrokken bij het overleg van de zg. Centrum-Kerken,
nl. de Grote (PG) Kerk en de Doopsgezinde Gemeente. Er is een jaarprogramma
opgesteld van een aantal activiteiten, die bedoeld zijn voor de deelnemende kerken,
waarbij ieder zijn/haar eigen identiteit blijft behouden. Zo is er een gezamenlijke
vredesdienst in de Grote Kerk in september 2017, met medewerking van ‘onze’ Piet
Brongers, Hans Visser en Willem Lindeman, voorafgegaan door het koffiedrinken in
de Doopsgezinde Kerk. Onze ‘lezing-avond’ in november met Cees den Heyer over
‘Jezus: van kleurrijke Bijbeltekst naar kerkelijk dogma’ is mede daardoor ook heel
geslaagd.
 Ook de website www.elimdrachten.nl mag zich nog steeds verheugen in een
groeiend aantal bezoekers (op dit ogenblik variërend van 1500 – 3000 bezoekers per
week).
 Veel gastsprekers en gasten zorgen voor een kleurig palet met betrekking tot
geloofsopvattingen en -ervaringen. We denken met genoegen terug aan de verhalen
van Willem Lindeman, maar ook aan de bijzondere dienst met rabbijn Tamarah
Benima, en de levendige gospeldienst in januari.
 Van sprekers horen we terug, dat ze graag hier in Elim komen voor de sfeer en het
feit, dat ze zichzelf mogen zijn in hun geloofsdenken en bij de invulling van hun
diensten.
Dit jaar mochten we stilstaan bij verschillende huwelijksjubilea, waarvan die in april
met de familie Schra reden was voor een dankdienst op zondag in de kerk, mmv
‘vocal roses’ uit Oudemirdum.
 Tot slot moeten de zomerontmoetingsdiensten genoemd worden, waarbij
gemeenteleden en vrienden hebben kunnen intekenen voor de invulling van een
laagdrempelige bijeenkomst. We stellen vast, dat het weer een succes is, ook wat
betreft de aantallen. Deze zomer was er ook een gezamenlijke dienst in de
Doopsgezinde Kerk, met veel positieve reacties.
Geen kinderen, wel kleinkinderen
Ook dit jaar is er slechts met mondjesmaat sprake van kinderen, en dan vooral bij het

kerstfeest. Overigens een mooie traditie met de sinaasappel en het boekje.
We moeten vaststellen, dat we als gemeente in de meeste diensten bepaald worden bij
Tyanaz, het dochtertje van Melina en Farshid, dat door haar aanwezigheid zowel een gevoel
van tederheid oproept als ons confronteert met de kwetsbaarheid van ons gemeente-zijn.
De gemeente telt op 1 augustus 2017 44 leden en op 1 augustus 2018 42 leden.
De gemeentelijke organisatie: het dagelijks bestuur en de werkgroepen
Wanneer we kijken naar het aantal mensen uit de gemeente, dat betrokken is bij één of
meer activiteiten kunnen we rustig stellen, dat meer dan twee derde actief betrokken is bij
de gemeente. Ook als mensen gevraagd worden hun steentje bij te dragen aan een bepaalde
activiteit. De zendingswerkgroep heeft zich omgevormd tot een zendingsoverleg, dat één
keer per jaar bijeenkomt om tot een voorstel te komen voor een eenmalig zendingsproject.
Het Dagelijks Bestuur blijft het overkoepelend orgaan, ook al is daar sprake van een smal
kader. Er heeft geen verandering plaatsgevonden in de samenstelling. Het afgelopen jaar
heeft het Dagelijks Bestuur ook weer kunnen functioneren, dankzij de inzet van de Db-leden,
maar ook dankzij de betrokkenheid van leden die voor diverse taken en
verantwoordelijkheden benaderd zijn. De samenstelling van het Db was per 1 augustus
2017: Piet Brongers (voorzitter en portefeuillehouder inhoudelijke zaken), Cor van Waveren
(penningmeester en contactadres) en Roel Vochteloo (portefeuille organisatorische zaken).
Elim en de unie
Het afgelopen jaar hebben we binnen het Db en de gemeente ook weer aandacht gehad
voor de wijze waarop het proces om tot een eventuele alliantie of fusie tussen de Unie en de
ABC-gemeenten te komen verloopt. Dit afgelopen jaar stond in het teken van wederzijdse
ontmoeting en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten. Dit vooral ook om elkaar wat
beter te leren kennen en vertrouwd te raken met elkaar. Daarvoor zijn gewestelijk ook
verschillende initiatieven ontwikkeld. We zullen zien, hoe dit zich verder ook op het gebied
van de geloofsleer en de ethische vragen ontwikkelt.
Afscheid
Als gemeente hebben we in deze periode ook afscheid moeten nemen. Afscheid van
mensen, die ons dierbaar waren. Ons, als gemeente, ontvielen ons dit jaar Br. Jan Bergsma
en Br. Henk Gritter. Het verlies van de laatste hebben we als gemeente ook aan den lijve
ondervonden. Hij was één van onze geliefde muzikale begeleiders en als persoon markant in
ons midden.
We hebben meegeleefd met mensen, die afscheid moesten nemen in hun persoonlijke kring.
Ook daarin is Elim als gemeente van betekenis, in de vorm van betrokkenheid en het omzien
naar elkaar.
Tot slot
Terug kijkend zijn zien we bergen en dalen in onze ervaringen als gemeente.
Dwars door alles heen voelen we ons met elkaar verbonden en durven we ook te
vertrouwen, dat we op ons pad niet alleen hoeven te zijn. De psalm van de ‘bergen en dalen’
spreekt ook over ‘overal is God’. Dat Hij niet altijd zichtbaar is, en wij het meestal met
verhalen moeten doen, betekent niet, dat Hij er niet is en ook niet, dat we ons niet af en toe
gedragen weten en overstijgende ervaringen hebben, zowel persoonlijk als met elkaar in de
gemeente. ‘Ik zie ik zie, wat jij niet ziet… en het is God’
Piet Brongers, november 2018

