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FF Puzzelen
De tijd van ontspanning komt er weer aan.
Wat gaan we doen: Relaxen……genieten......cultuur.......natuur...... klusjes, die
zijn blijven liggen, afmaken?
Na een drukke periode is het altijd goed om sommige dingen op een rijtje te
zetten.
Rust komt bij mij als eerste boven.
Energie op doen door de zon of door een goed gesprek.
Kunnen we ook nog lachen?
Moeten we soms dingen beter organiseren?
Gaan we het anders ordenen?
Even stil staan waar je staat!
Een hoop vragen...: en de antwoorden...........ik weet het soms ook niet!
Sommige mensen sluiten zich op in een klooster....en dan......?
Ik denk dat ik mijzelf dan erg tegen zal komen en het in theorie dan misschien
wel redt, maar in de praktijk heel veel dingen niet op de rit kan krijgen.
Een ”stil” moment doet toch wel iets met mij!
Hoofd naar beneden. .. ogen dicht... in jezelf gekeerd... en als je dan je ogen
open doet is er licht!
Licht op je pad, hoop voor de toekomst en... liefde voor elkaar!
Laat ons zo op pad gaan met onze ogen open, zodat we de kleuren om ons
heen kunnen zien en waarnemen en goede ontmoetingen hebben, zodat we
daarna weer energie hebben om ’de draad’ weer op te pakken,
van je leven... en van de gemeente...!
Goede vakantieperiode,
groet Rients de Vries

Van het Dagelijks Bestuur
•

DB
U heeft vast niet zoveel kunnen merken van de tijdelijke verandering
m.b.t. de samenstelling van het Db. Rients heeft dit voorjaar op een
goede wijze Roel vervangen. Nu Roel weer terug is, gaan we op de gewone toer weer verder.
In de vakantieperiode willen we ons ook bezinnen op het komende jaar:
perspectief, mogelijkheden, en beperkingen. Daarvoor willen we graag
met een aantal mensen, met de voeten op tafel, dus vrijblijvend, gedachten, fantasieën en reële kansen en bedreigingen uitwisselen. Wie
daarvoor belangstelling heeft, kan zich melden bij iemand van het DB.
Daarnaast is afgesproken om in een bijeenkomst met de ouderlingen
van dienst en de mensen van de deurdienst na te gaan, of de afspraken en roosters wat bijgesteld kunnen worden. De spoeling wordt
wat dunner en we kunnen wat dat betreft ook wel wat versterking
gebruiken. Dat geldt met name ook voor de bloemendienst.
Als je kunt en als je ervoor voelt om op deze wijze dienstbaar
te zijn, maar ook betrokken, laat dat dan even weten aan iemand van het DB.
• Uniezaken.
De Voorjaarsvergadering van de A.V. was op vrijdag 29 april in Arnhem. Henk Gritter en Piet Brongers waren afgevaardigden van onze Gemeente. Helaas konden vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn. Verderop in deze Schakel vindt u delen van het verslag. Wat
wij begrepen hebben, is dat er niet zo scherp wordt ingezet op vast te
stellen regels, maar dat men nu eerst meer gericht is op ontmoeting,
uitwisseling en samenwerking. We zullen zien waartoe dit leidt.
• Deelname aan project ‘Groentjes’.
Op maandag 27 juni jl. was er een klankbordbijeenkomst in Amsterdam
met afvaardiging van de deelnemende gemeenten (Assen, Den Haag,
Zutphen, Rotterdam-C en Drachten Elim). Vanuit onze gemeente waren
aanwezig Ella Germeraad, Joke Admiraal en Piet Brongers. Het was een
goede bijeenkomst, waarin veel herkenning en erkenning was. Naast
uitwisseling was er ruimte voor vrije gedachten over perspectief en focus van elke gemeente. Via een verslag van Wout van deze bijeenkomst
en wat huiswerkvragen zullen we nog één bijeenkomst hebben met
Wout, waarna hij alles verwerkt in een rapport, waar meerdere Baptisten Gemeenten baat bij zouden kunnen hebben.
• Overleg Centrum Kerken
Sinds het voorjaar is er contact met de Grote Kerk (PKN) en de Doopsgezinde Gemeente, om te zien wat we aan elkaar kunnen hebben. Niet
alleen omdat we in het Centrum van Drachten dichtbij elkaar zijn, maar

ook omdat we ontdekt hebben, dat we wat het geloven betreft elkaar
heel goed kunnen vinden in op de golflengte van veelkleurigheid. We
hebben afgesproken om op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten en,
waar het kan ook onze bijzondere activiteiten gezamenlijk te organiseren. Wat het najaar betreft gaat het om:
-de invulling van de Vredeszondag op 25 september a.s.,
-de vredeslezing in de doopsgezinde kerk op donderdag 22
september a.s.,
-onze thema-avond op 8 november a.s. over het anders
lezen van moeilijke bijbelteksten met Piet Schelling.
Wat zondag 25 september a.s. betreft hebben we op de gemeentevergadering afgesproken, dat er in onze kerk geen kerkdienst zal zijn,
maar dat de andere kerken vanaf 10.00 uur bij ons kunnen koffiedrinken
en dat we dan gezamenlijk naar de Grote Kerk lopen om daar de kerkdienst te hebben.
We zullen zien wat het voortgaande gesprek en contact oplevert...
• Zomerontmoetingsdiensten 10 juli – 14 augustus a.s.
ook dit jaar willen we in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten organiseren, 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. Kortom een uitnodiging en aanmoediging om, voor zover je aanwezig kunt zijn, er ook bij
betrokken te zijn. Het gaat om de volgende zondagen: 10, 17, 24 juli,
31 juli, 7 en 14 augustus. Zie ook de informatie, elders in de Schakel.
• Gemeentevergadering
Dinsdag 31 mei hebben we onze gemeentevergadering gehad in een
goede sfeer, waarin ook de begroting van het komende seizoen besproken werd.
Deze is met algemene stemmen aanvaard
• Pastoraat in de gemeente
Op de gemeentevergadering, na de pauze, hebben we gesproken over
het pastoraat in onze gemeente.
Met vragen als:
‘weet iedereen wat daarin de afspraken zijn, en hoe er gewerkt wordt?’
‘Zijn we tevreden over hoe het gaat of moeten er een paar dingen worden bijgesteld?’
Er was wat onduidelijkheid over het begrip ‘pastoraat’. Aan de ene
kant wordt er wel gesproken van de pastorale werkgroep, aan de andere kant wordt genoemd, dat er dan eerder sprake is van een bezoek- en
aandachtsteam, dan dat er echt sprake is van het verlenen van pastoraat. Ook was er de vraag, of je er vanuit kunt gaan, dat mensen, die

regelmatig in de kerk komen zelf eventueel aan de bel trekken, of dat
dit voor veel mensen toch een te grote hobbel is. Het blijkt, dat er toch
mensen zijn, die behoefte hebben aan een dieper pastoraal gesprek, en
dan met een ‘dominee’, en dat het ook niet altijd leuk gevonden wordt
om achter iemands rug om het signaal door te spelen.
Van belang is, dat we stellen, dat de basis voor het pastoraat gelegen is in de aandacht voor en het omzien naar elkaar. Dat is
iets voor de gehele gemeente. De (pastorale) bezoekgroep
zorgt ervoor, dat niemand daarbij vergeten wordt. Als het om
informatie gaat, die van belang is voor bezoek of aandacht, wordt het
doorgegeven aan degene op wiens lijst je staat. Die geeft het dan weer
door aan de coördinator: Ria Liebe-Ravelli. Die zorgt voor ‘lief en leed’ in
de Schakel
Er zijn een paar mensen, die ook beroepshalve pastorale zorg
kunnen verlenen (Ger Booy. Bert Wijchers, Piet Kingma,
Piet Brongers). Die kunnen benaderd worden wanneer er echt een vraag
is naar pastorale zorg. Ook signalen kunnen aan hen doorgegeven worden, maar dan het liefst in overleg met de betrokkene.
Piet zal een en ander verder uitwerken met de pastorale werkgroep, en
voor het Vademecum.
• Wat de website www.elimdrachten.nl betreft is er nu een aparte
pagina met thema’s en vragen, die vooral te maken hebben met geloof
en leven van vandaag. Gericht op mensen, die het in de kerk niet
(meer) zien zitten, of die met allerlei vragen zitten, waarmee ze niet bij
iemand van de kerk terecht durven. Daarbij zijn zowel mensen binnen
als buiten de gemeente betrokken.
Daarnaast is er ook de vraag aan Farshid en Melina om te zien of zij ook
via onze website contact kunnen krijgen met andere asielzoekers in hun
eigen taal…
• Ook hopen we in het najaar weer een thema-avond te hebben met
aandacht voor het anders lezen van moeilijke bijbelgedeelten. Daarvoor
hebben we Ds. Piet Schelling gevraagd, die hierover vorig jaar een
prachtig boekje heeft geschreven: ‘vreemd en bizar’.
Verder staan we open voor suggesties van een ieder met betrekking
tot medewerking of andere activiteiten van de gemeente. Neem daar
gerust contact over op met Bert Wijchers of Piet Brongers. Niet voor
niets hebben we in onze gedachten het thema ‘laat je verrassen...!’,
als thema voor het komende gemeentejaar...!
Wij wensen elkaar een goede zomerperiode toe.
Namens het Db: Piet Brongers

N.B. Pastoraat in de zomerperiode:
In principe zijn Piet Brongers en Ger Booy bereikbaar en beschikbaar in de komende periode, wanneer er behoefte is aan bijzonder pastoraat. Dat geldt in elk
geval voor situaties van ziekte en overlijden.
Contact en overleg is altijd mogelijk:
Piet Brongers: tel. 0512-515731; mob.: 06-22245950
Ger Booy:
tel. 0512- 518028; mob.: 06-51348090

Zomerontmoetingsdiensten
10 juli –14 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.
N.B. 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).
N.B 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)
Het programma ziet er als volgt uit:
datum

leiding/invulling

10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug

Br. Jan Bos
Br. Piet Brongers
Br. Rients de Vries
Zr. Ella Germeraad
Br. Ger Booy

14 aug

ouderling van dienst/
deurdienst

Rients de Vries
Wimmy Hofhuis
Froukje Vellema
Wimmy Hofhuis
Rients de Vries
(geen avondmaal!)
Br. Cor van Waveren Froukje Vellema

Vanaf 21 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

voor een paar weken terug is er in de kerk een collecte geweest voor het
werk van stichting bootvluchteling, waarvoor ik dinsdag 5 juli naar
Lesbos vertrek, om daar in teamverband medische hulp te gaan verlenen.
Mijn hartelijke dank dat er in de kerk hiervoor is gecollecteerd. Het kan
zijn dat ik daar in de toekomst nog een schrijven van doe in de schakel,
hoe het is geweest.
Met vriendelijke groeten,
Anneke Schra

Geslaagde melkpakkenbootrace
(Bert ter Heide en zijn team)
Bijna een jaar lang zijn ze bezig geweest: de mannen van ‘One Choice’, onder
bezielende en creatieve leiding van Bert ter Heide. Als gemeente zijn we betrokken geweest bij het aanleveren van melkpakken en andere pakken, die geschikt
waren.
Het resultaat zagen we groeien op de galerij in de kerkzaal.
Ondanks verschillende tegenslagen is er een prachtig product ontstaan.
In het weekend van 18 en 19 juni jl. moest het gebeuren: in Zeewolde op het
Erkemederstrand.
Daar moesten ze te water, en laten zien dat de boot kon blijven drijven met 4 of
5 personen erop. Dat is gelukt!
Ze hadden de mooiste, en ook de beste boot van alle groepen. Maar, ze deden
‘buiten mededinging’ mee. Wel voor het goede doel, maar niet om de andere
officiële groepen te verslaan.
De opbrengst van dit project, dat valt onder de"Cycle for Hope" gaat naar
'Stichting De Hoop'. De Hoop biedt christelijke hulp bij verslaving en psychische
problemen, op verschillende locaties in heel Nederland. Het afzien op de fiets
staat symbool voor de moeizame weg naar herstel die cliënten bij De Hoop afleggen. Met iedere kilometer steken de mensen die fietsen hen een hart onder
de riem! Ze geven hoop aan hen die dat nodig hebben. Stichting de Hoop gelooft dat die kracht om hoop te geven uit liefde voortkomt.
(Vrij naar 1 Korinthe 13:13).
Wij zijn trots op ‘One Choice’(en natuurlijk op Bert ter Heide) en hopen, dat ze
nog veel meer succes zullen hebben, en dan vooral bij hun muzikaal optreden.
Piet Brongers

Nieuws van de Unie

Unie – Nieuw jaarthema
In de vorige Zending aan de Gemeenten (2016-08) werd het nieuwe jaarthema
(Genieten) van de nieuwe serie Samen leven in Gods wereld geïntroduceerd. Als
voorbereiding hierop organiseert het team MGO graag een workshop in uw gemeente. Het mooist zou het zijn om dat gelijktijdig voor enkele gemeenten in
een regio te doen. Meer informatie via: http://baptisten.nl/genieten
Agenda Unieactiviteiten
2016
30 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
11-12 november
18 november
20 november

MISSIE.NU: Studiedag voor Unie- en ABC-gemeenten
Reünie oud-(bestuurs)leden NBVB – onder voorbehoud
Startdag Baptistenseminarium – Amsterdam
Inspiratiedag Fresh Expressions
Conferentie over gebedswerk – Leuvenheim (bij Zutphen)
Najaars Algemene Vergadering
Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten

Uit het verslag van de voorjaars A.V. 29 april 2016:
Afscheid Hans en Aisha Oosterloo
Br. Sussenbach voert het woord bij het afscheid van Hans en Aisha Oosterloo.
Een samenvatting van zijn woorden. In een interview heeft br. Oosterloo gezegd: ‘Ik ben zendeling voor het leven; ik denk dat ik nooit echt met pensioen
zal gaan.’ Br. Oosterloo ging tijdelijk om een zuster te vervangen, het werd 36
jaar. Vanuit bestuurlijke functies is hij steeds meer iemand voor de mensen geworden. Zr Oosterloo is altijd zeer betrokken geweest bij alfabetisering van ouderen, bij diaconaal steun, pastoraat, counseling en bij weduwen. Hans en Aisha
waren de handen, voeten, ogen en hart van de Unie in Sierra Leone. Het werk
van Aisha gaf een band met de Nederlandse Baptisten Vrouwen Bond en inspireerde de NBVB.
Br. Oosterloo bedankt de Unie die achter hem en Aisha heeft gestaan. Velen uit

de Unie hebben gebeden. Hij bedankt ook alle vrijwilligers in de vele commissies. Meestal waren dat vrouwen. Zij zorgden voor de continuïteit. Er was betrokkenheid van alle gemeenten. Fam. Oosterloo heeft 49 gemeenten bezocht in
de loop van de jaren en er veel zegen door ondervonden.
Zr. Oosterloo vindt het een eer om hier te zijn en geeft God de eer voor alles
van de afgelopen jaren. Er is een tijd voor alles, deze tijd is door God voor hen
bepaald. Ze roept op om voor hen te blijven bidden. De bouw van het weduwenhuis is het hoogtepunt van haar werk, een droom die na 16 jaar uitkwam.
Presentatie regio-coördinatoren noorden
Zr. Janssen stelt br. Kruizinga (BG Groningen, niet aanwezig wegens omstandigheden), br. De Nooijer en br. De Vries (emeritus predikant, BG Veendam) voor
als regio-coördinatoren van het noorden. In de noordelijke provincies zijn 34
gemeenten waarvoor de regio-coördinatoren de verbinding met de Unie willen
zijn. In het eerste jaar doen de regio-coördinatoren onderzoek naar de behoefte
aan ondersteuning die gemeenten van de Unie verwachten.
Br. De Nooijer en br. De Vries stellen zich voor. Zr. Janssen spreekt een gebed
uit.
Uit de zaal is een vraag of de regio noord verdeeld is in de provincies. Zr. Janssen zegt dat een dergelijke verdeling niet is gemaakt. De contacten verlopen
vanuit de bestaande relaties.
Voortgang Unie ABC-gemeenten
Br. Van der Mei, voorzitter van de Unieraad, leidt dit onderwerp in.
De Unie is een aantal jaar onderweg met dit proces. Het huidige plan van aanpak is met de ABC-gemeenten samen opgesteld. Het is 20 april jl. in de ALV van
de ABC-gemeenten besproken en met 3 stemmen tegen aangenomen. Het plan
behelst veel ontmoeting: plaatselijk, regionaal en landelijk. Dit najaar
willen Unie en ABC op dezelfde datum, op dezelfde locatie, de beide A(L)V’s
houden. Er zal een gezamenlijk onderdeel zijn. De komende jaren wordt het
gesprek voortgezet.
Enkele afgevaardigden hebben vragen of opmerkingen over dit onderwerp.
BG Utrecht Silo – br. Boeschoten: BG Utrecht Silo zal dit van harte ondersteunen. We zijn blij dat de oriëntatie ook in de gemeenten zal zijn. We zijn ook blij
met de gezamenlijke ontmoeting, want een AV is bij uitstek een plek voor ontmoeting.
In een e-mail van 27 april jl. gaf u aan dat u in de komende jaren wil komen tot
een beschrijvende i.p.v. een voorschrijvende identiteit.
BG Heerenveen – br. Kik: Wij hebben moeite met het stuk zoals het voorligt en
met het klimaat en de koers. Op blz. 19 noemt u in de beschrijving o.a. de AV
waar een amendement werd ingediend. Daar suggereert u dat het amendement
een kleine kanttekening was, waarna u gewoon verder kon. Wij stellen voor om
regel 3 als volgt te wijzigen: de AV amendeerde het voorstel op “fundamentele”
wijze. “Voor de stuurgroep was het aanleiding om af te treden.” Dit weglaten is

het ontkennen van de rimpels die er wel degelijk waren. We zien dat de Unieraad zelf, na een pauze, de taak van de stuurgroep heeft overgenomen.
Bij punt g stellen we de tekstwijziging voor: gesprekken voeren over “te herstellen” lokale verhoudingen. Wilt u dit in deze geest corrigeren?
Het Plan van aanpak komt in stemming. Het Plan van aanpak wordt met twee
stemmen tegen aangenomen.
PS In verband met persoonlijke omstandigheden, waren wij niet in staat om
vanuit Elim aanwezig te zijn bij deze A.V. We begrijpen, dat het accent in het
proces nu vooral ligt op de ontmoeting en samenwerking en niet op samensmelting via een dwingende geloofsbelijdenis. Die heeft meer de betekenis van uitgangspunt dan van opgelegde wet.
We zullen zien...

Nieuws van de Unie van Baptistengemeenten

BEROEPINGSWERK
Baptistengemeente Coevorden
Baptistengemeente Coevorden heeft een beroep uitgebracht op ds. A. Schipper
uit Emmen als part-time predikant. Hij heeft dit beroep aangenomen en zal in
september intrede doen.
Baptistengemeente Lelystad
Op 12 juni heeft de Baptistengemeente Lelystad ds. Henk Bakker bevestigd als
predikant in bijzondere dienst. De gemeente staat hem af voor het werk aan het
seminarium en het werk aan de bijzondere leerstoel Geschiedenis, Identiteit en
Theologie van het Baptisme aan de Vrije Universiteit.
Baptistengemeente Op Doortocht Ede
Baptistengemeente Op Doortocht Ede heeft een beroep uitgebracht op Gijs
Lammerts van Bueren. Hij heeft dit beroep aangenomen. Ds. Van Bueren is al
werkzaam in Op Doortocht Ede als interim-voorganger.

TWEE BEROEPBAARSTELLINGEN
Het College van Beroepbaarstellingen heeft op 30 mei 2016 een voorlopige beroepbaarstelling verleend aan Jur Kruizinga. Ds. Kruizinga is werkzaam als interim-voorganger.

Het College van Beroepbaarstellingen heeft op 6 juni 2016 een voorlopige beroepbaarstelling verleend aan Hin Talane. Ds. Talane is werkzaam als lerend
oudste in Baptistengemeente Sittard-Heerlen.

PROJECT VAN DE MAAND
In de maanden juni t/m augustus staat er geen project centraal. De collecte
voor de Unie-projecten is bestemd voor het Noodfonds Algemeen.

HOE STAAT HET MET DE VERBOUWING VAN DE
HERDENKINGSKERK?

Tijdens de Algemene Vergadering van 29 april jl. is het (beperktere) renovatieplan van de Herdenkingskerk in Amsterdam besproken. Met 6 tegenstemmen is
het plan aanvaard. Na deze besluitvorming kon een begin worden gemaakt met
de verdere uitwerking van de plannen. Samen met Stuart Blythe (rector IBTSC),
David McMillan (IBTSC), Teun van der Leer (rector seminarium) en de architect
André Achterbergh is een definitief ontwerp opgesteld. Dat ontwerp wordt nu
doorgerekend en gereed gemaakt voor alle vergunningen. Over de verkoop van
de panden in Praag is op dit moment geen nieuws bekend.

AFSCHEID BROEDER WIJNAND
WIE HELPT BROEDER PRANGER

Na ruim 30 jaar postzegels verzamelen en verkopen voor het zendingswerk van
de Unie houdt broeder A. Wijnand uit Den Helder ermee op. We danken hem
hartelijk voor zijn jarenlange, trouwe werk.
‘Ergens tussen de 30 en 40 jaar,’ antwoordt broeder A. Wijnand uit Den Helder
als hem wordt gevraagd hoelang hij al postzegels verzamelt voor de zending. Hij
noemt het zelf een uit de hand gelopen hobby, waar hij dagelijks uren aan besteedde, maar dat met veel liefde deed. Elke Algemene Vergadering nam hij
zakken vol ansichtkaarten en postzegels mee, die werden gesorteerd, losgeweekt, gecatalogiseerd en verkocht op verschillende beurzen. Dit voorjaar stopte broeder Wijnand vanwege zijn leeftijd. We bedanken hem hartelijk voor zijn
waardevolle bijdrage aan de Unie en het zendingswerk!
Zelf zegt hij nog: ‘Ik wil graag alle mensen bedanken die postzegels hebben ingezameld en vertrouwen in mij hadden.’
De inzameling van postzegels blijft doorgaan. Broeder Jacco Pranger uit NieuwBuinen is ook al geruime tijd bij het postzegel- en verzamelwerk betrokken. Hij
neemt het werk van broeder Wijnand erbij. Het zou wel mooi zijn als er nog 1 of
2 andere mensen zijn die willen gaan meewerken. Heeft u interesse, neem gerust contact op met het Uniebureau.
De opbrengst is voor de zending. Deze was:
In 2013 4145 euro
In 2014 1850 euro
In 2015 4550 euro

Agenda Unieactiviteiten
2016
10 juli
10 juli
17-24 sept.
18 september
30 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
18 november
20 november
2017
19 maart
12 november

Intrededienst Egbert van Rhee – De Bron Almelo
Afscheidsdienst Riemer Venema – Beth-El Hoogeveen 10.00 uur
Seniorenvakantieweek – Fredeshiem nabij Steenwijk
Intrededienst ds. Riemer Venema – De Schuilplaats Eindhoven
Missie Nu – studiedag voor Unie- en ABC-gemeenten – zie website http://
www.missie.nu/
Reünie oud-(bestuurs)leden NBVB – onder voorbehoud
Startdag Baptistenseminarium – Amsterdam
Inspiratiedag Fresh Expressions – meer informatie oeds.blok@baptisten.nl
Najaars Algemene Vergadering
Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten
Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten http://tiny.cc/
Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten http://tiny.cc/

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode juli, augustus 2016
datum
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 aug
14 aug
21 aug
28 aug
4 sept
11 sept

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

deurdienst
Rients de Vries
Wimmy Hofhuis
Froukje Vellema
Wimmy Hofhuis
Rients de Vries
Froukje Vellema
Willem Schra
Tineke de Groot
Gré/Jan Bos
Willem Schra

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

zondag koster

geluid

beamer

10 juli

Cor

Bert

17 juli

Joke

24 juli

31 juli

organist

bloemen

koffie

eventueel Arie

Ella Germeraad

Cor

Bert

eventueel Hans

Etty Koster

Joke

Hans

Bert

eventueel Henk

Jantsje Schra

Hans

Rients

Bert

eventueel Hans

Ella Germeraad

Rients

7 aug

Joke

Bert

eventueel Henk

Etty Koster

Joke

14 aug

Hans

Bert

eventueel Henk

Jantsje Schra

Hans

21 aug

Rients

Bert

Tineke

Henk

Ella Germeraad

Rients

28 aug

Cor

Bert

Tineke

Hans

Etty Koster

Cor

4 sep

Hans

Bert

Tineke

Arie

Jantsje Schra

Hans

11 sept

Joke

Bert

Tineke

Henk

Minke Bouma

Joke

Agenda
DATUM

TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

10 juli

10.00 zomerontmoetingsdienst UNIE

Jan Bos over ‘bijen’

17 juli

10.00 zomerontmoetingsdienst Bloemengroet

Piet Brongers
Hans Visser

24 juli

10.00 zomerontmoetingsdienst UNIE

Rients de Vries

31 juli

10.00 zomerontmoetingsdienst UNIE

Ella Germeraad
Wimmy Hofhuis

7 aug

10.00 zomerontmoetingsdienst UNIE

Ger Booy

14 aug

10.00 zomerontmoetingsdienst Bloemengroet

Cor van Waveren

21 aug

10.00 Arjan Noordhoek

UNIE

28 aug

10.00 Wout Huizing

UNIE

4 sept

10.00 Dick van Veen

ElimZending

6 sept ±13.30 VCK/jaarlijks reisje
11sept

10.00 Piet Brongers

Uitnodiging volgt
UNIE

