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“Want er is een prins geboren met prachtige
namen gekroond”.
( Hanna Lam, bij Jesaja 9)

Zowel op de vierde adventzondag als op de Kerstmorgen 2016 klonken de woorden van Jesaja over het kind dat geboren werd (prins genoemd door Hanna
Lam) met die prachtige namen: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige
vader, Vredevorst !
Woorden die bij mij altijd de rillingen een beetje over de rug laten gaan omdat
ik hierin het alomvattende van God teruglees. Tegelijkertijd heeft het ook iets
magisch: Jezus, aan wie de woorden van Jesaja worden verbonden, komt er
mee op een voetstuk te staan en krijgt inderdaad een prinselijk, koninklijk gezicht. Iets waar ik alleen maar met eerbied en ontzag, op gepaste afstand, naar
kan kijken.
Wie op internet zoekt, komt verschillende keren websites tegen die gaan over :
“ de honderd namen van Jezus”. Stuk voor stuk mooie benamingen maar ook
benamingen die je soms op een grote afstand van Jezus houden. Zeker als je ze
alle honderd in één keer doorleest.
Jammer is dat. Want volgens mij was het juist de bedoeling dat Jezus in de wereld kwam om de afstand tussen God en mensen kleiner te maken. Om een
kloof te overbruggen.
Ik herhaal daarom nog een keer wat ik heb gelezen over Jezus als ‘ middelaar”:
“ Jezus is naar mensen toe het gezicht van God, die als geen ander kan vertellen wat God wil, kan vertalen wie God is in woorden en daden.” En:
“ Jezus is naar God toe de mens op zijn best. Die als geen ander kan vertolken
wat mensen voelen en verlangen en zo een brug kan slaan tussen God en mensen”
Zo kom ik ineens uit bij een Jezus die niet op afstand staat maar een Jezus die
me dichterbij God en dichterbij mezelf brengt. Omdat ik uit zijn woorden en daden iets kan begrijpen van wie God is en wat Hij van mij en jou wil. En tegelijkertijd brengt hij me dichterbij mijzelf en mijn naaste. Omdat ik zie hoe hij bewogen is met álle mensen en hun voelen en verlangen tegemoet komt door ze
met bewogenheid en barmhartigheid te aanvaarden zoals ze zijn. Sterker nog:
mensen ziet zoals God hen bedoeld heeft, waardoor hij in staat is die brug te
slaan tussen mij, jou en God.
Dat geeft mij de moed en de energie om steeds weer verder te gaan op de weg
met God en mensen, ook in het nieuwe jaar 2017. Omdat ik besef dat Jezus
middelaar is maar dat ik, als volger van Hem, ook een beetje middelaar mag zijn
tussen God en mensen. In de wetenschap dat ik daar nooit alleen in sta, maar
in een lange rij van gelovigen die gevoeld hebben dat op die manier Jezus’ voorbeeld een bron van kracht en inspiratie voor je kan zijn. Steun in de rug en

grond onder de voeten. Wát het leven ook brengt: je mag het elkaar en jezelf
toewensen en toezingen:
“ Ga met God en Hij zal met je zijn” ! Je hoeft niet alleen te gaan.
Een gezegend nieuwjaar gewenst!
Arie Liebe

Van het Dagelijks Bestuur
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Een nieuw jaar: wat zal het ons als gemeente ‘Elim’ brengen?
We kijken met een goed gevoel naar de afgelopen periode: adventsperiode, het adventtreffen, de kerstviering en de aandacht voor oud- en
nieuwjaar.
We hebben weer ervaren, dat we als gemeente samen onderweg zijn,
in zowel de aandacht en de troost, als in het genieten en inspireren van
elkaar. Zo willen we ook graag het nieuwe jaar tegemoet treden: in een
vertrouwen, dat we in ons samenzijn, niet alleen zijn, maar daarin ook
de aanwezigheid en de nabijheid van onze Heer ervaren.
Inmiddels heeft de officiële overdracht van het kerkgebouw
plaatsgevonden.
Op 27 december zijn we met zijn drieën naar de notaris geweest voor
het tekenen van de akte van overdracht.
Hierbij een paar foto’s ter illustratie:

Uniezaken. Inmiddels is de najaarsvergadering van de AV geweest.
Deze bijeenkomst paste bij de voortgang van het proces, met nadruk op
ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. De najaars A.V. van de unie
vond ’s morgens plaats, ’s middags waren er gezamenlijke bijeenkomsten met verschillende thema’s, vervolgens was er een gezamenlijke
avondmaalsviering, waarna de ABC-gemeenten hun eigen jaarvergadering hadden. Onze gemeente was vertegenwoordigd door Roel Vochteloo, Henk Gritter en Piet Brongers. De sfeer was wel goed, maar daarmee blijven de inhoudelijke vragen… We zullen zien hoe het verder
gaat.
Activiteiten in de komende periode
Ook voor het nieuwe jaar staan weer allerlei activiteiten op stapel, die
passen bij ons gemeente-zijn, en waarvan we hopen, dat veel mensen
zich erbij betrokken weten:
Allereerst is er de bijzondere dienst op 22 januari a.s., die langzamer-

•

•

hand een traditie geworden is. Met het Vissercollectief, en veel aandacht voor de bekende gospels. Aan de ene kant wat nostalgie, aan de
andere kant aandacht voor actuele en persoonlijke vragen, ook voor niet
regelmatige kerkgangers.
Verder hebben we op 12 februari weer medewerking van ‘de Sjongers
van it Spital’. We hopen dan ook weer een goede dienst te hebben onder leiding van Piet Kingma.
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
Wat de website www.elimdrachten.nl betreft kunnen we melden, dat
het aantal bezoekers groeit (meer dan 1500 per week!). Het heeft onze
aandacht en we zoeken naar mogelijkheden om mensen aan ons te binden, en eventueel meer contact te krijgen. We zijn wel nieuwsgierig…!
Ook hierbij zijn suggesties van harte welkom. Inmiddels staan er ook
weer foto’s (van Etty) op in het fotoalbum ‘advent 2016’.
Hier en daar waren er vragen over een vervolg van de avond met
Piet Schelling over het anders lezen van moeilijke bijbelteksten. We
hopen in februari en maart twee (gespreks)avonden te organiseren
mmv Bert Wijchers en Piet Kingma op de plaats van ‘geloof en leven’. U
hoort er meer van. Laat je verrassen!

Ik wens ons een goed jaar van ‘samen’ onderweg toe!.
Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten in de komende tijd
Zondag 22 januari a.s. Gospeldienst,
m.m.v. het Visserscollectief
Thema: Ken je mij? Wie ben ik dan?

Het wordt een zeer gevarieerde dienst, waarin van alles te beleven is: met
bijdragen van verschillende mensen uit de Vissers- en de Brongers- familie.
Bovenal wordt het feestelijk vanwege de begeleiding door het Visserscollectief,onder leiding van Hans Visser.
Het is de moeite waard om mensen uit te nodigen, met name hen, die binding
hebben of hebben gehad met Elim. Zie verder: www.elimdrachten.nl
Feest van herkenning, maar ook van verrassing! Het begint om 10.00 uur.

Zondag 12 februari a.s. Bijzondere dienst
m.m.v. “de Sjongers van it Spitaal”

Ze zijn al een paar keer eerder geweest en hebben indruk gemaakt o.a. met
het pelgrimslied van Amanda Strydom, in het fries. Zij zullen weer meewerken
aan de dienst, die geleid wordt door Ds. Piet Kingma. Het begint om 10.00
uur.

Aktiviteit van de Centrumkerken
Vrijdag 3 maart a.s.: wereldgebedsdag
Vergis je niet in de invloed van vrouwen! De van oorsprong door christenvrouwen opgezette wereldgebedsdag is in Drachten sinds jaar en dag door de basisgemeente georganiseerd. De 'Centrum'-kerken neemt deze bijzondere dag
van gebed voor de wereld over. Op de eerste vrijdag van maart wordt een
bijeenkomst georganiseerd waar volop gebeden en gezongen kan worden
voor de wereld. Ga op deze dag met je mede-mens in gebed de wereld rond.
Vrijdag 3 maart a.s., 19.00 uur

U hoort nog waar het is en wat het thema is.

Nieuws van de Unie

Gedenkwaardige najaars A.V. van de Unie van Baptisten Gemeenten.
Op vrijdag 18 november j.l. zijn in Ede de ledenvergaderingen gehouden van
zowel de ‘Unie van Baptisten Gemeenten’ als van de ‘Alliantie van Baptisten en
Cama gemeenten’. ’
s Middags was er een gezamenlijk programma met een lezing van
Evert Jan Ouweneel en een gedenkwaardige viering van het Heilig Avondmaal.
Na een lange periode van overleg is er een basis gelegd voor een gezamenlijke
toekomst van Unie en ABC. We zullen zien hoe het verder gaat.
Op de site van de Unie vindt u het verslag van deze najaars AV:
http://www.baptisten.nl/17-nieuws/dienstencentrum/797-impressie
-av
Agenda Unie-activiteiten 2017
19 maart
Seminariumzondag voor de Baptistengemeenten
20-22 maart
Leidersconferentie Unie en ABC – Zeegse
20 mei
Voorjaars Algemene Vergadering – Kampen

Ingestuurd door Ella Germeraad

Kerstsprookje

Collega’s geven vakantiedagen
Manuela Brandolan, hoofd personeelszaken bij een fabriek in de buurt van het
Italiaanse Gardameer, piekerde. Ze had te maken met een 30-jarige medewerkster die worstelde met haar werk in combinatie met de dagelijkse zorg voor een
almaar ziekere dochter. Met het zesjarige meisje, dat ziek werd geboren, ging
het inmiddels zo slecht dat ze thuis aan beademingsapparatuur moest liggen. De
medewerkster had de drie jaar zorgverlof die de wet toestaat al opgemaakt, en
ook al haar vakantiedagen. In oktober meldde de gestresste moeder zich opnieuw bij de personeelschef: ze moest onbetaald verlof gaan opnemen, er was
geen alternatief.
Maar dat alternatief was er wél, bedacht Brandolan. Op het prikbord van Brenta
Pcm, waar 200 mensen plastic onderdelen voor auto’s en huishoudeiljke apparatuur maken, versscheen een briefje: “Eén van onze collega’s zit in een lastige
situatie. Ze heeft dringend tijd nodig. Wil jij die haar geven?”
Meer dan honderd werknemers bleken gul. De één gaf een paar uur cadeau, de
ander een paar dagen en eentje schonk er zelfs tien, vertelt Brandolan over de
telefoon. De collecte leverde198 vakantiedagen op; de bedrijfsleiding deed daar
nog een week bovenop. Brandolan: “Dit meisje heeft haar moeder harder nodig
dan andere kinderen”. Toen de medewerkster deze maand hoorde dat ze met
behoud van salaris tien maanden thuis kan blijven, geloofde ze dat eerst niet.
“Veel van de collega’s ken ik niet eens, want de fabriek is erg groot. Ook mijn
man was sprakeloos. Voor ons is dit een enorm cadeau, een echt kerstsprookje.
Pauline Valkenet

Uitfairkoop Wereldwinkel Drachten
Allereerst namens de medewerkers van Wereldwinkel Drachten een mooi en
vredig nieuwjaar toegewenst. Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen begroeten in onze wereldwinkel. Het afgelopen jaar hebben weer veel mensen onze
winkel bezocht en zijn met mooie en lekkere producten de winkel uitgegaan.
Vooral de december maand is een fijne, drukke maand geweest. Zo hebt u bijgedragen aan een menswaardig bestaan van de producent. Namens al deze
mensen, willen wij u daarvoor hartelijk bedanken. De wereldwinkel is de galerie
van deze producenten. Willen wij dat deze mensen aan het werk blijven, dan
moeten wij schoon schip maken voor nieuwe producten. In de maand januari
geven wij 50% korting op verschillende kunstnijverheidsproducten. De producenten lijden niet onder deze korting; zij hebben hun winst al ontvangen.
Al deze artikelen staan mooi uitgestald op een speciale tafel.
En als je droomt dat iets in de uitfairkoop is, vertegenwoordigt dit de mogelijkheid dat het al binnen je bereik ligt. Maar als je deze droom hebt tijdens onze
uitfairkoop , dan zou de droom natuurlijk ook gewoon kunnen verwijzen naar
het idee in de maand januari tegen een mooi koopje in Wereldwinkel Drachten
aan te lopen.
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 jan./febr. 2017
datum
15 jan
22 jan
29 jan
5 febr
12 febr
19 febr
26 febr
5 mrt
12 mrt
19 mrt

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

deurdienst
Froukje Vellema
Tineke de Groot
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Attje de Vries
Rients de Vries
Froukje Vellema
Tineke de Groot
Attje de Vries
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
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Agenda
DATUM

TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

15 jan

10.00

Ds. Bert Wijchers

UNIE

16 jan

14.30

VCK

UNIE

19 jan

14.30

JVV

22 jan

10.00

Ds. Piet Brongers

Bijzonder doel

29 jan

10.00

Ds. Wout Huizing

UNIE

5 feb

10.00

Br. Robert Jan Nijland

Noodfonds

viering H.A.

12 feb

10.00

Ds. Piet Kingma

ElimZending

m.m.v
de Sjongers van it Spitaal’

13 feb

14.30

VCK

16 feb

14.30

JVV

19 feb

10.00

Ds. Bert Wijchers
Ds. Piet Brongers

UNIE

26 feb

10.00

Zr. Jenneke Span

UNIE

5 mrt

10.00

Ds. Jan Bolt

Leergeld

13 mrt

14.30

VCK

12 mrt

10.00

Ds. Hans Baas

16 mrt

14.30

JVV

19 mrt

10.00

Ds. Dick van Veen

Gospeldienst, m.m.v.
Vissercollectief

Jaarvergadering

UNIE

UNIE

viering H.A.

