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Zomaar wat losse gedachten:
29 oktober 2016 wintertijddag, een lange nacht voor de boeg, Verrassend bericht: heb je gedacht aan het voorstukje voor de schakel? Nee dus,
Tijdens het tv-kijken en een spelletje doen, begint het brein te werken. Redelijk
op tijd naar bed, klok al teruggezet… om 3.00 uur wakker en de tijd op de telefoon is al automatisch versprongen zie ik, vreemd, “verassend”. Slaap weg, verhaal in mijn hoofd groeit, toch maar opschrijven ook al is het nacht. Gek mens,
maar zo werkt het nu eenmaal bij mij.
Nog oktober, Hervormingsdag, Lutherjaar begint…. Zong u vroeger ook Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen. Traditie...mooie verhalen
over stellingen aan de kerk enz. “verrassend”
Tegenwoordig komt Halloween om de hoek kijken, overgewaaid uit een andere
traditie, Amerika, Ierland, het is verwant aan Allerzielen en dodenherdenking. Er
horen liedjes bij en kinderen gaan langs de deuren Trick or Treat zingen. Had u
als kind hier weleens van gehoord? Nu leven grote aantallen volwassenen zich
hier in ons land uit op die dag in gekke angstaanjagende kleding en houden hele
weekenden. De commercie speelt er handig op in o.a. tuincentra en supermarkten. Verrassend?
Wij hebben een traditie ingevoerd rondom Allerzielen maar noemen het eeuwigheidzondag, waardevol, indrukwekkend en na enkele jaren niet meer weg te
denken. “Verrassend”
St. Maarten, kinderen langs de deuren. Snoep en geld, sinds de vijftiger jaren
overgewaaid uit het katholieke zuiden. Hoewel mijn moeder in 1912/1914 ongeveer in Groningen al door de Herestraat en de Ebbingestraat bij de winkels langs
ging met een lichtje. Het was dus kennelijk ook een streektraditie.
En nu: Laat de kinderen maar komen? Doet dat u ook ergens aan denken? Misschien aan een christelijk verhaal of liedje. Spannend voor kleintjes maar ook
leuk. “Verrassend”.
St.Nicolaas…de pietendiscussie is al lang weer op stoom We willen het niet maar
het dringt steeds meer door. We laten toch een mooi kinderfeest niet verloren
gaan: van kinderen die vol verwachting naar hun cadeautjes uitzien,…..Hoe
wordt het dit jaar? “verrassend”?
Advent: hoe zal ik U ontvangen? Hoe wilt U zijn ontmoet?
In de vijftiger jaren ging ik met mijn vader naar het centrum van Drachten met
een jampotje met een kaarsje erin naar de volkskerstzang en ook naar het ziekenhuis op het moleneind naar de viering met directrice, zusters en bestuur
maar ook patiënten, verrassend voor mij en waardevol. Heel andere liederen
dan in eigen kerk daar geleerd. Indrukwekkend vond ik het. Mijn moeder versierde in huis voorzichtig de schilderijen met een dennentak en een rood lintje.
“verrassend”
Later ook heel veel mooie vieringen in onze kerk, op de zusterhulp en de jonggehuwdenverening meegemaakt. Enfin, u kent het zelf wel.

Heel veel verassende ervaringen.
Nu al overal lichtjes om warmte te verspreiden, in winkels, huizen, kantoren,
waar al niet, wordt straks kerst gevierd. Een groot aanbod kerstconcerten is in
de aanbieding, om alle aanprijzing van eten en drinken maar niet te noemen.
Commercie overal.
Hoe zal ik U in 2016 ontvangen? Met de nadruk op “ik”. Kan ik me nog laten
verrassen door uit te zien naar dit feest van geboorte van het kind in de kribbe?
Op mijn koortje zingen we kerstliedjes van deze tijd. Bijv. War is over en the
Little Drummerboy, maar ook de Irish Blessing, met de woorden we staan in de
handpalm van God gegraveerd….
En het lied: Stil a Bach Cristmas: Stil, Stil, stil, when we celebrate a babyboy.
Hoe zal het gaan dit jaar, stress en drukte of sta ik, jij en u open voor het toelaten van het verhaal. Het doet me denken aan hoe het er in de wereld aan toe
gaat. Vrede, vrede, voor alle landen op deze aarde. (???) Je kunt dan vragen
zingend, en eindigen met “kyrie eleison”, ontferm u Heer over ons en onze kinderen, onze gemeente en laat ons met open ogen en oren door de wereld gaan.
November december twee maanden van het jaar waarin we zoeken naar warmte, liefde, troost en verlangen, naar een wereld om te kunnen leven met onze
dierbaren hier in Elim en in ons persoonlijk leven. Immanuël, God met ons.
Anno 2016:
Laat je verrassen!
WHD

Van het Dagelijks Bestuur
•

•

Nieuw gemeenteseizoen. We zijn inmiddels het nieuwe gemeenteseizoen begonnen.
Als thema willen we ons dit seizoen richten op ‘laat je verrassen’. Niet
alleen verrassen door elkaar, maar ook in vertrouwen op wat God ons
wil laten ervaren.
De eerste verrassing was al op 11 september jl. toen in een bijzondere dienst aandacht was voor de 70 e verjaardag van Piet Brongers.
Zijn familie was o.a. aanwezig, met bijzondere bijdragen. Vanuit de gemeente werd hem aan het begin van de dienst ‘persoonlijke post’ overhandigd van gemeenteleden en vrienden. Het thema van zijn overdenking was, o.a. terugkijkend op zijn leven: ‘op zoek naar de grondtoon
van het leven’.
Op de startzondag 18 september jl hebben we daar al iets van kunnen merken, via plaatjes en beelden, die ons even op het verkeerde
spoor zetten, voordat we door hadden waar het om ging. (zie een paar
voorbeelden verderop in de Schakel).
Zo hebben we op zondag 25 september jl een gezamenlijke
dienst gehad van de Grote Kerk, de Doopsgezinde gemeente en Elim
(de ‘centrumkerken’) op vredeszondag. Eerst koffiedrinken bij ons in de
kerk en gelegenheid voor ontmoeting om vervolgens gezamenlijk op
weg te gaan naar de Grote Kerk, en daar de vredesdienst te hebben.
Een goede ervaring.
We hebben meegeleefd met de pelgrimsreis van Piet en Peter Kingma
op de fiets naar Santiago de Compostellea. Op zondag 2 oktober waren ze op het plein voor de Cathedraal en hebben we vanuit Elim, in de
dienst met hen contact gehad, terwijl hun foto op de beamer te zien
was.
Op zondag 23 oktober stond de kerkdienst in het teken van het verslag van de reis en werd duidelijk, dat het bij zijn reis uiteindelijk niet
om het doel, maar om het onderweg zijn gaat. Dat geldt eigenlijk ook
voor het leven zelf.
Naast het verslag konden we in de dienst ook genieten van de zang van
het kwartet ‘Quattro Voti’
Als u dit leest hebben we inmiddels onze thema-avond gehad op 8 november, waarin we door Dr. Piet Schelling suggesties aangereikt gekregen hebben om met heel lastige bijbelteksten goed te kunnen omgaan.
Op 6 november jl. hebben Piet Brongers en Bert Wijchers al een stukje voorbereiding gedaan door stil te staan bij twee haast tegenovergestelde uitspraken in de Bijbel: Jezus, die zegt: ‘er zal geen jota of tittel van de wet verloren gaan’ en Paulus die schrijft: ‘de letter
doodt en de geest maakt levend’.
De Bijbel blijft toch het boek, waar we uit moeten putten, als het om
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•
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het goede verstaan van Gods Woord gaat.
Ook hierin willen we ons laten verrassen.
Adressenboekje van Elim.
Het adressenboekje van Elim is klaar. U krijgt hem tegelijk met deze
Schakel. U kunt hem op papier en ook digitaal ontvangen. Kijk even na,
of al uw gegevens goed vermeld staan./ Indien niet, geeft dat dan even
door aan Cor.
Onze contacten met de UBS zijn nog niet naar volle tevredenheid
gelopen. Er zijn wat hindernissen bij de overdracht van ons kerkgebouw. Wij) willen (cq het DB wil, dat het gebouw zo snel mogelijk op
onze naam komt. Dit mede in verband met de verzekering en de lening.
De jaarvergadering zal gehouden worden op dinsdag 15 november
a.s. De stukken hebt u inmiddels al ontvangen. Naast de jaarstukken is
er ook aandacht voor het project ‘Groentjes’ (van Wout Huizing) en voor
de resultaten en suggesties van onze ‘benen-op-tafel’-bijeenkomst van
augustus jl. We blijven met open ogen naar onze toekomst kijken, maar
wel vanuit onze gegevenheid als gemeente.
Voor de adventsperiode hebben we niet een speciaal thema. Wel willen we nagaan op welke manier we ons (nog) kunnen laten verrassen
door de verhalen van advent.
Adventtreffen. Graag willen we ook aandacht vragen voor het maken
van kerstattenties en voor de gezelligheid van de het Adventstreffen op
donderdag 15 december a.s. vanaf 18.30 uur.
Uniezaken. De komende AV zal op 18 november a.s plaatsvinden in Ede. Het bijzondere aan deze AV is, dat op die dag ook tegelijk
de AV zal zijn van de ABC-gemeenten. Ieder heeft zijn eigen vergadering, maar er is gelegenheid tot wederzijdse ontmoeting via gezamenlijke workshops. Het past bij het besluit op de voorjaars-AV om meer concrete ontmoetingen te hebben om te zien hoe we samen al dan niet een
vorm kunnen vinden om samen te werken, cq te fuseren. Er is een uitgebreide beschrijving van de identiteit, als basis voor gesprek, en in de
plaats van een vastgetimmerde geloofsbelijdenis.
Zonder werkgroep is het organiseren van bijzondere bijeenkomsten
mede afhankelijk van vrijwilligers, die bereid zijn om daaraan mee te
werken. Bert Wijchers en Piet Brongers willen graag (eventueel met ieder, die daar aan mee wil doen) de rode draad bewaken door na te
gaan welke activiteiten ook het komende seizoen de moeite waard zijn
om in Elim plaats te vinden. Zij zullen mensen ad hoc benaderen om
hun medewerking te vragen. Daarin kunnen we ook laten zien, hoe we
gemeente willen en kunnen zijn…
En als je ideeën hebt, laat je horen….

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten
Eeuwigheidszondag 20 nov. a.s.: 10.00 uur
In deze dienst is er aandacht voor:
- mensen, die wij moesten missen van de gemeente: Br. Dirk Hartkamp
- mensen van wie wij persoonlijk afscheid moesten nemen

Adventstreffen: donderdag 15 dec.: 18.30-21.00 uur
Wat gaan we doen?
- Samen eten (soep en broodjes)
- Kerstattenties maken
- Kerstboom optuigen (cq kerk versieren)
- Liederen luisteren en (mee) zingen
- Voorbereiden op de kerstviering
NB. Uiterlijk 21.00 uur is alles weer opgeruimd

Startzondag: 18 september 2016
Thema: ‘laat je verrassen’

Een paar verrassende plaatjes:

drie of vier balken
Dit is echt geen pijp

een oude en een
jonge vrouw

’ evenwijdige lijnen’

Nieuws van de Unie
ONTMOETING MET ABC-GEMEENTEN TIJDENS ALGEMENE VERGADERING
Op D.V. vrijdag 18 november houden we in Ede onze Najaars-AV.
Dit belooft een bijzondere Algemene Vergadering te worden,
want het middagprogramma staat in het teken van
een nadere kennismaking
met de ABC-gemeenten.
Dit is een nieuwe stap in
het proces om als
kerkgenootschappen (Unie
en ABC) zo mogelijk samen
te smelten. De ABCgemeenten houden hun
Algemene
Leden Vergadering op dezelfde dag op dezelfde locatie,
zodat we elkaar kunnen
ontmoeten, met elkaar in
gesprek
kunnen zijn en samen het Heilig Avondmaal kunnen vieren.
Daarnaast hebben beide kerkgenootschappen een eigen
vergaderdeel.
Bent u nog nooit op een Algemene Vergadering geweest? U bent van harte welkom als afgevaardigde van uw gemeente, maar ook als gast. Neem contact op
met de secretaris van uw gemeente als u hier belangstelling voor hebt. Meer
informatie en alle vergaderstukken vindt u op www.baptisten.nl.
NOODHULP HAITI
De Unie is een noodhulpactie gestart voor hulp aan het arme Haïti, dat getroffen
is door orkaan Matthew. Er is sprake van meer dan 1000 slachtoffers, en
350.000 mensen hebben behoefte aan hulp. Vooral drinkwater, voedsel en medische zorg zijn schaars. Terwijl de wederopbouw van het land na de zware
aardbeving in 2010 nog niet eens is voltooid, is er opnieuw sprake van verwoesting op grote schaal. Op dit moment wordt er door verschillende organisaties ter

plekke al hulp geboden. Samen met onze partners en internationale netwerken
inventariseren we waar de noodhulpgelden het best kunnen worden ingezet.
Wilt u voor Haïti en de daar actieve hulporganisaties bidden?

Agenda Unie-activiteiten
18 november

Najaars Algemene Vergadering Ede

20 november

Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten

Volkskerstzang en Jongeren Kerst
Event
Start datum: 11 december 2016 - 19:30 uur
Op zondagavond 11 december wordt de jaarlijkse Volkskerstzang in de
Voorhof gehouden. Dezelfde avond wordt in de Fonteinzaal het Jongeren
Kerst Event gehouden. Beide programma’s beginnen om 19.30 uur in
Bethel.
De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal predikanten uit verschillende
kerken uit Drachten en omgeving. Elk jaar is het weer een feest om in de prachtig aangeklede zaal met meer dan 1500 mensen de alom bekende Kerstliederen te zingen en te
luisteren naar het Kerstevangelie. Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of
fris voor de bezoekers.
Dezelfde avond vindt in de Fonteinzaal het het Jongeren Kerst Event plaats. Dit speciale jongerenprogramma wordt georganiseerd vanuit het Interkerkelijk Jongerenplatform.

Toegang voor beide programma’s is (uiteraard) gratis.

GROOT MANNENKOOR NOORD-NEDERLAND
ZINGT IN DE OASE
De ervaren mannenkoordirigent Martin Mans is gestart met het tweede project
van het ‘Groot Mannenkoor Noord-Nederland.’ Het koor werkt op projectbasis en
is bedoeld voor mannen die meer willen zingen naast het lidmaatschap van hun
reguliere koor. Ook voor zangers met onregelmatig werk is het zingen op projectbasis aantrekkelijk. In drie repetities zijn de zangers klaargestoomd voor een
drietal concerten waarvan er een in Drachten plaatsvindt.
Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige geestelijke liederen, spirituals en
klassieke en populaire werken. Voorbeelden uit het repertoire zijn: ‘Houd mij
vast, He’s only a prayer away, Dank Sei Dir Herr en Santo.’ Binnen het koor bevinden zich enkele koorsolisten die de solopartijen vertolken en de panfluitiste
Carina Bossenbroek verleent eveneens haar medewerking en brengt prachtige
fluitsolo’s ten gehore.
Bijzonderheden:
Locatie: De Oase, Ringweg 3, Drachten
Datum: zaterdag 19 november 2016
Aanvang: 14.30 uur
Toegang € 12,50 aan de zaal.
Online en voorverkoop € 11,=.
Leden van de ouderenbonden PCOB, KBO en ANBO € 9,=
Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.
Martin Mans boogt op een jarenlange ervaring met het dirigeren van mannenkoren. Van enkele van zijn reguliere koren is hij meer dan 20 jaar dirigent. Hij
heeft zich gespecialiseerd in het kleuren van de diverse klanken en daarop stemt
hij zijn arrangementen af. Hij is een gedreven persoonlijkheid die met hard werken in een aangename sfeer het beste resultaat behaalt. Het studietempo ligt
hoog. Het is daarnaast van belang dat men thuis verder studeert om op de repetities aan de verfijning en afwerking te kunnen werken.

Taizéviering– KOM JIJ OOK?
Werkgroep TAIZEVIERINGEN houdt regelmatig een Taizéviering in het
prachtige Karmelklooster aan de Burg. Wuiteweg te Drachten.
Jongeren en ouderen zijn van harte welkom!
De eerstvolgende dienst is op zondag 20 november 2016.
Tijd: 19.00 uur.
Plaats:
Karmelklooster te Drachten.
Muzikale medewerking van Taizékoor
Wil je meer informatie over Taizé, kijk dan op www.taize.fr

Vanaf januari 2017: dringend gastheren en gastvrouwen inloophuis gevraagd
Inloophuis ’t Centrum kent dit jaar een toenemend aantal bezoekers. Elke zaterdagmiddag staat voor hen de deur open voor een kopje koffie, een praatje, een
spelletje. Twee keer per maand wordt er een warme maaltijd geserveerd.
Telkens zijn er twee vrijwilligers aanwezig. Zij hebben vooral een luisterend oor
voor de verhalen van de bezoekers. Uitbreiding van het aantal gastheren en
gastvrouwen is vanaf januari 2017 zeer gewenst. U wordt ca. 8-10 keer per jaar
ingeroosterd.
Inloophuis ’t Centrum is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk, Zuidkade
19 (hoek Drift) te Drachten.
Informatie en opgave: Anna van der Meer T: 06-1846 2427, E: diaconaalwerker@pgdrachten.nl) of René Klaassen T: 06-1122 3372, E: renegeaklaassen@gmail.com.
Namens de Taakgroep Maatschappij,
René Klaassen

November Sieradenmaand

Als maandthema halen wij dit keer de sieraden voor het daglicht. Nu december,
de cadeaumaand, weer in beeld komt, is er weer veel vraag naar sieraden.
Wie wil zich nou niet tooien met een mooi sieraad en dan ook nog een sieraad
met een verhaal. De handgemaakte sieraden uit verschillende landen van diverse materialen en vaak volgens eeuwenoude technieken gemaakt, zijn bijzonder
fraai. De producenten die deze sieraden maken, hebben hun technieken van
generatie op generatie doorgekregen. Van het zilver wat gewonnen wordt in de
lokale zilvermijnen in Latijns Amerika, worden sieraden zoals ringen en armbanden gemaakt. De betrokkenheid van de importeurs zorgt voor goede omstandigheden van de vakmensen waardoor kwaliteit is gewaarborgd. De Nederlandse importeur, Sawahasa, doet dat.
Deze is in 1999 in Nederland kleinschalig begonnen met het inzamelen en transporteren van kleding voor Kenia en Afrika. Om dit kostendekkend te maken werden de betreffende mensen in Kenia gevraagd om een tegenprestatie.
Er werd besloten om aan ruilhandel te gaan doen. Een vrouwengroep in Kenia
maakte, in ruil daarvoor, traditionele sieraden. Zo werd een ruilhandel opgezet
tussen een Nederlands bedrijfje en een Keniaanse vrouwengroep. Na verloop
van tijd werd er een stichting opgericht. De Keniaanse vrouwen stelden voor om
de stichting Sawahasa te noemen. Deze naam komt voort uit het Swahili en betekent: Just Perfect (precies goed voor iedereen). Vele jaren later is de Afrikaanse vrouwengroep op eigen kracht verder gegaan en heeft stichting Sawahasa
nieuwe Fair Trade samenwerkingsverbanden opgezet in verschillende ander landen.
Wereldwinkel Drachten verkoopt van o.a. Sawahasa zilveren ringen en armbanden in sierlijke modellen met of zonder steentje erin. Daarnaast vindt u in de
wereldwinkel een groot assortiment gekleurde kettingen en armbanden, gemaakt van verschillende materialen.
Laat je ‘versieren’ in en door Wereldwinkel Drachten.
In de maand november krijgt u 15% korting op alle sieraden.
PS Geef met Kerst een Fairtrade pakket met ‘meer’ inhoud.
Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.drachten.wereldwinkels.nl

Tity Wouda – de Vries

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
Periode nov./dec. 2016
datum
13 nov
20 nov
27 nov
4 dec
11 dec
18 dec
25 dec
31 dec
1 jan
8 jan
15 jan

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

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

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

Rients

Joke

Farshid

Hans

Cor

Joke

Rients

Joke

Farshid

20 nov

27 nov

4 dec

11 dec

18 dec

25 dec

31 dec

1 jan

8 jan

Cor

Hans

13 nov

15 jan

koster

zondag

Bert

Bert

nvt

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

geluid

Tineke

Tineke

nvt

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

beamer

Henk

Arie

Arie

Arie/Henk?

Arie/Henk/Hans

Hans V.

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

organist

Etty Koster

Minke
Vochteloo

nvt

nvt

nvt

Etty Koster

?

Jantsje Schra

Etty Koster

Minke
Vochteloo

Jantsje Schra

bloemen

Cor

Farshid

Joke

nvt

Rients

Cor

Hans

Farshid

Joke

Rients

Hans

koffie

Agenda
datum

tijd

spreker/activiteit

collecte

bijzonderheden

13 nov

10.00

Ds. Harry Nobbe

UNIE

16 nov

14.30

JVV

20 nov

10.00

Br. Ger Booy

27 nov

10.00

Ds. Bert Wijchers

Kerstpakketten

eerste advent

4 dec

10.00

Br. Dick de Jong

UNIE

tweede advent

11 dec

10.00

Ds. Piet Brongers

ElimZending

derde advent

12 dec

16.30

VCK

14 dec

14.30

JVV

15 dec

18.30

adventtreffen

18 dec

10.00

Br. Arie Liebe

UNIE

vierde advent

25 dec

10.00

Ds. Bert Wijchers

1e Kerstgave
2e onkosten

Kerstviering

31 dec

19.30

Ds. Piet Brongers

geen

Oudjaarsbijeenkomst

1 jan

10.30

geen

8 jan

10.00

nieuwjaarsrecepti
e
Ds. Piet Kingma

15 jan

10.00

Ds. Bert Wijchers

UNIE

16 jan

14.30

VCK

Eeuwigheidszondag,
m.m.v. Harry Nobbe

Kerstviering

Broodmaaltijd
Kerstattenties maken

UNIE

Viering H.A.

