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Welke ruimte krijg je om te geloven?
Ik ben weer aan de beurt om een voorstukje te schrijven voor ons blad
“de Schakel’.
Wat moet je elke keer opschrijven?
Ik ga maar een ervaring opschrijven, zodat ik die met de lezer kan delen!
Elke maandagmorgen word ik erop aangesproken door mijn collega :
“Is ’de Vries’ ook naar de kerk geweest?”
Elke keer geef ik het antwoord..., dat ik naar de kerk geweest ben.
“‘De Vries’, waar ging het over gisteren in de kerk?”
Dus ik moet zondags goed opletten waar het over gaat..........!
Daarna geef ik mijn bevindingen van die zondag...!
Even een paar voorbeelden:
Vredeszondag: “...woorden van onder stijgen op naar boven in de Grote Kerk
en dan ook nog samen met meerdere mensen die in Drachten in het centrum
naar de kerken gaan!”
Een zondag daarna: “...7 x70 maal moet je vergeven!”
En: “...Komen we allemaal wel in de Hemel?”
Startzondag: “Zie ik zie wat jij niet ziet......? Dat wordt het jaar thema van onze gemeente!”
En dan zeg ik: “voel jij ook wat ik voel?” Ik luister dan met veel respect naar
mijn collega, hoe hij dit allemaal beleeft!
Weet hij het even ook niet ...dan gaat hij naar zijn vader en appt mij dan ‘s
avonds:
“’De Vries’, het antwoord staat in de bijbel en die moeten we goed lezen en uitleggen!”
Deze momenten geven mij een goed gevoel: een persoonlijkheid ...een man
met principes... hij wankelt zo nu en dan toch ook .
ik wankel ook vaak, maar door de accu op zondagmorgen weer wat aan de lader te zetten, voel ik mij gesterkt door een ieder!
Ook mijn collega geeft mij mooie leerzame momenten op de maandagmorgen!!
Samen onderweg zijn, een weg volgen die een ieder op zijn en haar manier
loopt....soms moeten we even op de parkeerplaats staan en luisteren naar de
ander!
Neem mee wat goed voor je is op elke zondagmorgen... en deel uit aan anderen wat je ontvangen hebt!
Ik heb het ‘geluk’, dat ze mij er elke maandagmorgen naar vragen...... en dan
kan ik op mijn manier reageren en de woorden delen die we allen mee krijgen.

Ga heen in Vrede... en deel uit wat je mee gekregen hebt die zondagmorgen!
(dit stukje met dank aan Wieger, anders had ik dit verhaal niet kunnen schrijven..!)
Groet, Rients de Vries
PS. Hij (mijn collega) heeft het stukje gelezen,.....
Zijn opmerking was: “.....ER IS GEEN WOORD VAN GELOGEN!!”

Van het Dagelijks Bestuur
•

•

Gemeente-activiteiten
We zijn het nieuwe gemeenteseizoen begonnen met het thema ‘ik
zie ik zie wat jij niet ziet…!’ Op de startzondag 17 september
hebben Bert Wijchers en Piet Brongers het thema spelenderwijs met ons
besproken.
We denken, dat het aansluit bij ons ‘onderweg-zijn’ als gemeente. Zowel als het gaat om het zien van perspectief, alsook wanneer we nadenken over geloof en leven.
Je kunt het toepassen op het lezen van wat er in de Bijbel staat.
Dat gold ook voor de avond met Prof. Dr. Cees den Heyer op 24
oktober jl..
Aan de hand van het thema ‘Jezus: van kleurrijke Bijbeltekst naar
kerkelijk dogma’, liet hij zien hoe de vier evangelisten het verhaal van
Jezus vertellen, ieder op hun eigen manier, en gericht op hun eigen publiek. Aan de hand van de verschillen in bijbelgedeelten bij de evangelisten liet hij zien, dat er meer ‘kleur’ in de verhalen over Jezus in de Bijbel
aanwezig is, dan in de dogma’s van de vroegchristelijke kerk. Bij het tot
stand komen van de dogma’s over Jezus (overigens pas via concilies in
de 5e eeuw!), speelden factoren van macht (de keizer) en de drang naar
eenheid (ondanks alles!) een grote rol.
Een boeiende en leerzame avond (met een volle kerk), waarbij met
zorgvuldigheid ieder tot zijn recht kwam met vragen en opvattingen.
Een avond, waarbij ook veel mensen van de Centrum-kerken aanwezig
waren.
Bert Wijchers en Piet Brongers hadden op die zondag daarvoor al een
aanloopje genomen met het thema ‘geloven als voortschrijdend inzicht’,
met voorbeelden uit de Bijbel.
Op 9 november a.s. zal er een avond in de Bibliotheek zijn met Prof.
Barthel, sterrenkundige, die een boekje geschreven heeft naar aanleiding van de vraag van een 9 jarig jongetje aan de universiteit:
‘Professor, bestaat God?’ (zie verder in de Schakel).
Vervolgens hopen we op zondag 26 november a.s. op een bijzondere
wijze aandacht te geven aan hen, die ons het afgelopen jaar ontvallen
zijn, van de gemeente en uit onze persoonlijke kring. Een dierbaar moment van gedenken, maar ook met een waardig verhaal van het leven,
dat we met ons mee mogen nemen.
De jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 14 novem
ber a.s. U hebt de stukken reeds ontvangen. Financieel gezien is het
weer een goed jaar geweest. Overigens ook dank zij de vrijwillige inzet
van mensen, o.a. voor het invullen van de kerkdiensten. Na de pauze
hopen we een gesprek te hebben naar aanleiding van de ‘stelling’:

•

•

•

‘volgend najaar is het 50 jaar geleden, dat er een groep mensen uit de
gemeente ‘Bethel’ gegaan is en dat onze gemeente ‘Elim’ begonnen is’.
Wat doen we daarmee? We hopen op een goed gesprek!
Advent
In de komende adventsperiode willen we met ons jaarthema als invalshoek aandacht geven aan luisteren en horen. Via ‘ik hoor, wat jij niet
hoort’ willen we op weg gaan langs een aantal (bekende) verhalen in de
adventsperiode.
Op die manier hopen we dat er nog meer zichtbaar wordt van de verwachtingen en gebeurtenissen van toen, in de tegenwoordige tijd. Als
prikkel, bijstelling en/of bevestiging van onze eigen verwachtingen en
de actualiteit van ons geloof.
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.
Website: www.elimdrachten.nl
Wat de website betreft, zijn we een nieuwe rubriek gestart, met prikkelende thema’s en gedachten om mensen aan te spreken en uit te dagen om te reageren. Er zijn inmiddels een aantal mensen uit onze gemeente, die gereageerd hebben. We hopen, dat er meer mensen van
buiten zich aangesproken voelen om mee te doen.
Suggesties.
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.
Wij wensen elkaar een goede adventstijd toe een tijd van verwachting,
maar ook van goed luisteren: ‘hoor jij ook, wat ik hoor: Vrede?’

Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten

Lezing: donderdag 9 november a.s.
“Professor, bestaat God?’”

In 2014 kreeg de Rijksuniversiteit Groningen van de toen zevenjarige Anco de
vraag ‘Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?’ De vraag werd beantwoord door hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel. Hij werkte het antwoord verder uit in boekvorm.
Over dit boek gaat Peter Barthel, kritisch lid van de Protestantse Kerk in Nederland, in gesprek met (oud-)voorgangers van kerken uit Drachten en omgeving:
Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel en Jurrien Mol en
Jaap Goorhuis van de Protestantse Kerk in Nederland. Gespreksleider is Piet
Brongers van de Baptisten Gemeente Elim.
Datum en tijd:
Donderdag 9 november 2017, 19.30 uur
Locatie:
Bibliotheek Drachten, Museumplein 1, Drachten
Entree:
€ 5,00, leden van de bibliotheek € 4,00
Opgave:
Via http://www.bibliotheekdrachten.nl/ of aan de balie
van de bibliotheek
Contact:
Mevr. Ruth Batterink, E.: r.batterink@bibliotheekdrachten.nl

Eeuwigheidszondag 26 november a.s.: 10.00 uur

In deze dienst is er aandacht voor:
-mensen, die wij moesten missen van de gemeente: Zr. Lasher-Adema, Br. Albert v.d. Molen
-mensen van wie wij persoonlijk afscheid moesten nemen

Adventstreffen: donderdag 14 december: 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 21.0 uur is alles weer opgeruimd

Nieuws van de Unie

ALGEMENE VERGADERING

De Najaars Algemene Vergadering wordt D.V. woensdag 15 november gehouden in Amsterdam. We spreken onder meer met elkaar over 'de voorganger als werknemer' en over de jaarplannen en begroting voor 2018. 's Middags
hopen we opnieuw de broeders en zusters van de ABC Gemeenten te ontmoeten die op dezelfde locatie hun Algemene Leden Vergadering houden. Alle vergaderstukken en een samenvatting daarvan zijn te vinden op www.baptisten.nl .
NB. Namens onze gemeente gaan Roel Vochteloo en Piet Brongers als
afgevaardigden.

PROJECT VAN DE MAAND

Sinds een aantal jaren woont en werkt gemeentestichter Sibbele Meindertsma
met zijn vrouw en kinderen in de wijk het Oude Noorden in Rotterdam, met als
doel daar een christelijke gemeenschap te starten. Inmiddels hebben ze contact
met andere christenen in de wijk en werken ze aan hun relatie met buurtbewoners. Onder de titel ‘Bless – Oude Noorden’ houden ze op zondagmiddag hun
vieringen. Samen met de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum en andere
gemeenten in de omgeving steunt de Unie dit project. Wilt u deze maand bidden voor het gezin Meindertsma, voor de groep om hen heen en voor mogelijkheden om iets voor de wijk te betekenen en zo hun geloof te delen?

BAPTISTEN WERELD VROUWENGEBEDSDAG

Op 6 november is de jaarlijkse Baptisten Wereld Vrouwengebedsdag. Baptistenvrouwen in de hele wereld bidden die dag voor diverse onderwerpen. Het thema
is dit jaar 'Sta op, laat je licht schijnen'. De vertaalde materialen zijn te vinden
op www.baptisten.nl.
NB. De VCK van Elim heeft op maandag 6 november een heel fijne bijeenkomst
gehad in het kader van de Baptisten Wereld Vrouwengebedsdag, met persoonlijke aandacht voor alle werelddelen. De collecte bracht meer dan 90,00 op! Zondag 12 november a.s. willen we ook in de gemeente een extra collecte houden
voor dit bijzondere doel!

Schrijfmarathon 2017
Elk jaar rond december – de Dag van de Mensenrechten – schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Voor mensen die onrecht is aangedaan,
gevangen zitten.
Amnesty kiest de mensen uit voor wie speciale aandacht gevraagd wordt tijdens
de Schrijfmarathon. Er staan ieder jaar tien mensen centraal, uit landen over de
hele wereld. Amnesty zorgt voor achtergrondinformatie, voorbeeldbrieven en
voorbeeldgroeten voor solidariteitskaarten.
In de bibliotheek in Drachten wordt op 9 december geschreven van 11
tot 16 uur en in de Doopgezinde kerk.

Doet u ook mee?
Het helpt, echt!

Wereldwinkel Drachten
Rijk gedecoreerde schalen uit Tunesië
In de maand november staan de kleurrijke schalen uit Tunesië in onze winkel
uitgestald. Wij brengen graag deze producten voor het daglicht, omdat de mooi
gedecoreerde schalen gezien mogen worden. Het pottenbakken is in Tunesië
een traditioneel ambacht waarvan de kennis binnen families van generatie op
generatie wordt doorgegeven. In Tunesië is het namelijk heel gebruikelijk dat
families bij elkaar inwonen en dat ook nog de werkplaats gevestigd is in hun
huizen. Door deze manier van werken is iedereen betrokken bij dit proces. Al de
schalen worden handmatig gemaakt.
De vrouwen decoreren hoofdzakelijk het aardewerk met de hand. Het belangrijkste kenmerk van deze decoraties is dat er altijd een regelmaat in zit. Bepaalde geometrische vormen zoals een ruit een ster of een bloem, keren vaak terug.
Het is bijzonder dat al vanaf de achtste eeuw zulke mooie patronen zijn ontworpen en er schuilt heel wat meetkunde achter deze ontwerpen.
Geen enkele schaal is door deze werkwijze exact hetzelfde en daardoor met zijn
persoonlijk karakter uniek. De mannen zijn verantwoordelijk voor het bakken,
glazuren en het inpakken van de schalen. Met de aankoop van deze schalen
draagt u bij aan een zelfstandig en menswaardig bestaan voor deze families. In
Tunesië heerst namelijk grote werkloosheid en nog steeds hebben veel mensen
geen scholing gehad. Traditioneel ambachtswerk is voor hen een belangrijke
bron van inkomsten. Zo krijgen zij de mogelijkheid om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
De schalen zijn een van de meest verkochte artikelen uit ons assortiment.
In de maand november krijgt u 15% korting op de Tunesische schalen.
WereldwinkelDrachten
Zuidkade 62, Drachten
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.wereldwinkeldrachten.nl
Tity Wouda – de Vries

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode nov/dec 2017
Datum
12 nov
19 nov
26 nov
3 dec
10 dec
17 dec
24 dec
25 dec
31 dec
1 jan
7 jan
14 jan

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

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

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 Mob. 06-44912841
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731
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DATUM

TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

9 nov

20.00 u.

‘Bestaat God’

12 nov

10.00 u.

Jenneke Span

14 nov

19.30 u.

Jaarvergadering

16 nov

14.30 u.

JVV

19 nov

10.00 u.

Ds. Piet Kingma
Ds. Piet Brongers

UNIE

26 nov

10.00 u.

Ger Booy

kerstpakketten

3 dec

10.00 u.

Dick de Jong

UNIE

1e advent, viering H.A.

10 dec

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

ElimZending

2e advent

14 dec

18.30 u.

adventstreffen

17 dec

10.00 u.

Ds. Piet Kingma

UNIE

24 dec

10.00 u.

Arie Liebe

UNIE

25 dec

10.00 u.

Ger Booy

31 dec

10.00 u

Ds. Bert Wijchers
Ds. Piet Brongers

1. kerstgave
2. kerstviering
3.
UNIE

1 jan

Vanaf
10.30 u.

Nieuwjaarsreceptie,
Ger Booy

7 jan

10.00 u.

Ds. Piet Kingma

14 jan

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

21 jan

10.00 u.

Ds. Piet Brongers

Bibliotheek Drachten
(zie de Schakel)
Bijzonder doel

mmv. Willem Lindeman,
fluit
Brieven Amnesty
mmv. Willem Lindeman,
fluit

Broodmaaltijd
Kerstattenties
(zie de Schakel)
3e advent
Brieven Amnesty
4e advent,
zang en muziek
kerstviering
oudejaarsviering

Bijzonder doel

Bijzonder doel

zang- en muziekdienst mmv.
Vissercollectief

