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Lijdenstijd
Gedurende de afgelopen 7 weken was het strand van de Middellandse Zee vrijwel altijd in de nabijheid. Het mooie weer in dat deel van Spanje trekt erg veel
mensen in de winter. Meer dan we van tevoren hadden gedacht. Allemaal mensen die om welke reden dan ook de kou van het thuisland willen ontvluchten.
Op de ene plek waren het overwegend Fransen. Grote campers, voorzien van
alle luxe die je je maar kunt bedenken. Op de andere plek waren het de Britten,
met campers en caravans en onder begeleiding van stewards die allerlei activiteiten organiseerden.
Het was op de laatste plek waar we stonden waar het water van de Middellandse Zee met veel lawaai op het strand terecht kwam. Het was een belevenis en
we liepen dan ook met een zekere regelmaat langs het strand. Imposant, dat
natuurgeweld. Prachtig.
We stonden er nog maar net toen Janny werd aangesproken door een Brit die
tegenover ons stond, met net zo’n hond als wij hebben. Kennelijk brengt dat
mensen met elkaar in contact.
Al snel ging het over het verlaten van de EU van de Britten, de Brexit. De vraag
was hoever Nederland al in dat proces was. Helaas werd hij teleurgesteld door
het feit dat nog steeds een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking
voor de EU was.
Toen gingen de registers bij hem helemaal los: al die vluchtelingen die Groot
Brittannië overspoelden, het was de schuld van de EU. En de Britten, zij lijden er
erg onder…
Nadat Janny mij over deze ontmoeting had verteld raakte ik enigszins gefrustreerd. Daar sta je dan. Aan de Costa’s in Spanje. Ver van huis, met je camper,
genietend van de zon. Te midden van mensen die het zich op één of andere
manier kunnen permitteren om dat te doen, door de nodige luxe omringd, aan
helemaal niks gebrek…en dan te beweren dat je in je thuisland lijdt aan de
vluchtelingen die jou het leven onmogelijk maken. Lijden…
Ik luister naar het geruis van de golven van de Middellandse Zee. De beelden
van de duizenden vluchtelingen die in dat mooie blauwe water zijn verdronken.
Mensen, die lijden in hun thuisland aan een uitzichtloze toekomst, aan honger,
aan tomeloos oorlogsgeweld. Mensen die elk op hun eigen manier op zoek zijn
naar een beter leven, een betere toekomst, voor henzelf en voor hun kinderen.
Zoals in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ook vele Nederlanders hun heil
zochten in landen hier ver vandaan…
We leven in de Lijdenstijd. Deze weken staan we stil bij het lijden van Jezus van
Nazareth. Een periode van bezinning. Over onze eigen rol in de wereld waarin

we leven. In de stad of het dorp waarin wij leven. Een periode van bezinning
over ons denken. Een periode waarin we meer dan anders stilstaan bij het lijden
van de Mens, van de mens. Op Goede Vrijdag wordt het donker en we gaan in
stilte naar huis. En dan…dan is daar het Paasfeest. Het feest van de Opstanding.
“Nu jaagt de dood geen angst meer aan…”
Ik loop met de hond over het strand. De golven zorgen voor de aanvoer van
allerlei goederen. Voor mijn voeten ligt plotseling een deel van een laars. Ik sta
er even bij stil. Mijn gedachten gaan met mij aan de loop. Ik denk: Wanneer
wordt het echt Pasen?
Piet Kingma.

Van het Dagelijks Bestuur

Er is deze keer niet zoveel nieuws te melden van het Dagelijks Bestuur.
Alles gaat zo zijn gangetje, we zijn wat aarzelend van start gegaan in het nieuwe jaar, maar zijn wel bezig met de verdere uitwerking van de afspraken, die er
gemaakt zijn rondom:
De collecte: één collecte per zondag. Met een extra collecte op de avondmaalszondag. En één keer per maand een collecte voor een bijzonder doel. We
hopen, dat er zo gerichter geld binnen kan komen.
De statutenwijziging m.b.t. het eventueel afhandelen van praktische zaken
m.b.t. de toekomst van de gemeente.
Werkgroep decor, die gevraagd zal worden met een concreet voorstel te komen voor de voorwand in de kerkzaal. We denken aan 3 personen uit de gemeente, met ondersteuning van Dick de Jong (interieurarchitect in Leeuwarden
en goed bekend bij ons)
kijken naar een manier om het 50 jarig bestaan van Elim, als gemeente te vieren (cq. vorm te geven). De officiële stichtingsdatum van de gemeente is december 1969. We willen dit onderwerp op de komende gemeentevergadering in mei bespreken.
Verder zijn er natuurlijk zorgen om de kwetsbaarheid van onze gemeente:
-Het wegvallen van Henk Gritter betekent meteen problemen met de
structrele muzikale begeleiding, ondanks de extra inzet van Arie en
Hans: we zoeken een pianist, die af en toe kan spelen.
-Er vallen gaten, als mensen ziek zijn, maar ook als ze een keer weg
zijn.
-We kunnen niet alles meer verwachten van onze ouder wordende gemeente.
Ondanks (of ook misschien wel een beetje: dankzij dit) alles zijn we extra blij
met wat we zondags samen te vieren hebben, met voorgangers, die ons bekend
en vertrouwd zijn, en niet het minst met iedereen die zich inzet voor een goede
gang van zaken.
Wat dat betreft hebben we vertrouwen in het samen onderweg zijn.
‘Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan zal ook wel wegen
vinden, waarlangs uw voet kan gaan’
Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten van de Centrum Kerken
Woensdag 21 maart 2018, Grote kerk, Drachten
19.30 uur
Veertigdagenlezing door Prof. Dr. Christa Anbeek:
‘Dialogen over contrastervaringen als begin van nieuw geloof’
“Daar waar alles stuk liep is iets heel bijzonders gebeurd.”
Contrastervaringen zijn ontregelende, openbrekende
ervaringen die het vertrouwde leven op zijn kop zetten. Via kritische en tegelijkertijd vriendschappelijke
dialogen kunnen zij het begin vormen van een existentiële, spirituele en morele heroriëntatie.
Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar remonstrantse
theologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de relatie
tussen religies, filosofieën en de vraag naar de zin van
het leven – met name als het gaat om levenseindevragen of ingrijpende levensgebeurtenissen. Zij was ook
tien jaar lang actief als geestelijk verzorger.
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave bij:
Entree:

Woensdag 21 maart 2018, 19.30 uur
Grote Kerk, Zuidkade 19, 9203 CK Drachten
Aafke Stegeman,
E: kerkelijkwerker@pgdrachtengrotekerk.nl,
T: (06) 300 332 37
€ 5,00 inclusief koffie/thee

Nieuws van de Unie

PROJECT VAN DE MAAND
Dirk Jan en Vera Riphagen wonen en werken sinds 2014 in de Arnhemse wijk de
Geitenkamp. Hun doel is om een kleine christelijke gemeenschap van mensen
uit de buurt te vormen. Het gaat daarbij om mensen die vaak geen enkele binding meer met de kerk hebben, en bovendien om een wijk die veelal bekend
staat om de problemen die er zijn.
Inmiddels is er om de week op zondag een viering in het buurtcentrum onder
de noemer ‘buurtkerk Geitenkamp’. Daarnaast hebben Dirk Jan en Vera samen met buurtgenoten het project ‘Geitenkamp Samen Sterk’ opgezet. Daarin
worden buren gekoppeld die elkaar de helpende hand toesteken. Bidt u mee
voor dit gemeentestichtingsproject en voor het gezin Riphagen?
Agenda Unie-activiteiten 2018
17 maart

Regiodag Noord Unie en ABC –
Drachten
zie verdere berichtgeving

6 april

Inspiratiedag actie Kerkproeverij
2018 – Hilversum

9-10 april

Voorgangerconferentie Unie en ABC

26 mei

Voorjaars Algemene Vergadering –
Amersfoort

8-15 sept.

Baptisten Seniorenweek o.l.v. Henk
en Marga Slaakweg – Fredeshiem,
Steenwijk

22 sept.

MISSIE.NU

Ben jij actief in jouw gemeente?
Kom dan op zaterdag 17 maart 2018 naar de Regiodag Noord
Voor toerusting, bemoediging en uitwisseling
Ontmoet andere christenen uit het netwerk van Regio Noord die in hun eigen
kerk hetzelfde werk doen als jij. ABC en Unie gemeenten organiseren voor
iedereen die actief is in zijn of haar kerk de Regiodag Noord. Hier ontmoet je
andere enthousiaste werkers uit o.a. kerken in het noorden van Nederland, volg
je fantastische interactieve workshops van experts waardoor jij kunt excelleren
in jouw missie! Jij gaat aan het einde van de dag vol inspiratie, frisse ideeën,
een nieuw netwerk en toegerust in jouw taakgebied weer naar huis.
Hoe klinkt dat? De dag start met een ruime keus van sessies voor zes verschillende taakgebieden, en een veelvoud aan workshops en we eindigen de dag
gezamenlijk met een praiseconcert. Dus… mis het niet en meld je aan!

Programma

Je bent welkom om 09:30 voor een kopje koffie en we willen strak om
10:00 beginnen.
De sessies stoppen om 15:45 waarna het slotconcert begint.
Rond 17:00 ben jij weer op weg naar huis.

Interessante Workshops voor onze gemeente:
4. Taakveld: Gemeentezorg
‘Als kanker je gemeente raakt’. Door Rita Renema, directeur van de stichting ‘Als kanker je raakt’.
Wat zeg je, wat kun je, wat doe je als pastoraal begeleider? Hoe sta je naast de
ander?
‘Omgaan met rouw en verlies’. Door Lies Nijman, contextueel hulpverlener
en rouwdeskundige.
De workshops zijn:
• ‘Hoe houd jij het vol in het er zijn voor de ander’ – door Karin Smit,
coach.
• Praktische verwerkingsmethodiek a.h.v. symbolische tafelschikking –
door Anneke van Etten, palliatief verpleegkundige, medeoprichter hospice;

• Op inhoud pastorale zorg – door Rita Renema.
NB. Wie zich voor het taakveld 'Gemeentezorg' aanmeldt, volgt het complete
programma (alle lezingen en workshops).
5. Taakveld: Leiders
1. Gaat het goed met de gemeente, je taakveld of team? Waar kijk je als
leider naar bij de vraag of het goed gaat? Best lastig in een gemeente waar het
meer gaat om kwaliteit en Harts gesteldheid dan om kwantiteit en activiteiten. –
door Gerard van der Schee.
2. Gedoe in de kerk – kansen voor groei? In teams en gemeenten komen
vroeg of laat irritaties voor; wat is je basisreactie en hoe kijk je er geestelijk
naar? En wat zijn de hoofdingrediënten voor hoofd, hart en handen om escalatie
te voorkomen, conflicten op te ruimen en relaties te herstellen. – door Bert
Moolhuizen.
3. Ethische dilemma’s – hoe kom je daar uit? Aan de hand van zeven vragen kun je een dilemma in kaart brengen en tot een besluit te komen. Vanzelfsprekend bespreken we ook hoe je dat besluit dan eensgezind communiceert
naar de betrokkenen en de hele gemeente. – door Gerard van der Schee. Voor
meer informatie klik hier.
Ook spreekt pastor Mo tijdens dit programma. Mo is een gepassioneerde CAMAzendeling en Turk. Samen met zijn vrouw is hij uitgezonden naar een gebied in
Turkije waar weinig gelovigen en gemeenten zijn. In de afgelopen twee jaar
heeft hij hier een nieuwe gemeente gesticht. Zijn passie is het trainen van leiders, maar bovenal het discipelen van jong-gelovigen. Zijn missie voor de komende tijd is het stichten van gemeenten in Turkije. ABC Gemeenten en Unie
van Baptistengemeenten ondersteunen dit jaar gezamenlijk een gemeentestichtingsproject in Turkije.
Kosten
Deze dag wordt je gratis aangeboden. Gratis? Ja! Omdat wij het enorm
belangrijk vinden dat jouw kerk of gemeente toegerust wordt in de missie van
Jezus.
‘… opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse
gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden’, Efeziërs
3:10
Op het einde van de dag zullen we een gezamenlijke collecte houden.
Lunch
Om de kosten zo laag mogelijk te houden is het mogelijk om zelf de lunch mee
te nemen met daarbij het verzoek om de locatie schoon te houden. Wil je geen
omkijken hebben naar je lunch dan kun je deze bestellen op het aanmeldformulier.

Bijna € 7.200 opgehaald voor Dorcas -project in
Mozambique
Van 12 tot en met 17 februari collecteerden in Drachten, Boornbergum, Opeinde, Oudega, Rottevalle, Drachtstercompagnie, Ureterp en
Frieschepalen vrijwilligers voor ontwikkelingshulporganisatie Dorcas.
De collecte heeft een bedrag van bijna € 7.200,- opgebracht. De opbrengst van de collecte gaat naar het gezondheidsprojecten in Mozambique.
Blijvende verandering in mensenlevens – dat is waar Dorcas aan bijdraagt met
haar projecten. Om dat te bereiken trainen we ouders en leiders van gemeenschappen in Macorococho in Mozambique.
In Macorococho is goede gezondheidszorg niet vanzelfsprekend. Dit komt door
een combinatie van gebrek aan goede voorzieningen en traditionele gebruiken.
Veel meisjes uit arme gezinnen worden al jong uitgehuwelijkt. De familie ontvangt dan een bruidsschat, een belangrijke bron van inkomsten. Deze meisjes
krijgen vaak jong kinderen terwijl hun lichaam daar nog niet klaar voor is.
Wat doet Dorcas?
1. We geven gemeenschappen training op het gebied van vrouwenrechten, gezondheidszorg en bescherming van kinderen.
2. We gaan in gesprek. Met lokale leiders. Door hen het belang van
goede gezondheidszorg uit te leggen kunnen zij een verandering in
gang zetten in hun gemeenschap.
3. We nodigen mensen uit om deel te nemen aan zelfhulpgroepen om
inkomsten te verdienen. Hierdoor zijn ouders niet meer genoodzaakt
om hun dochters jong uit te huwelijken.
Dorcas: in actie voor de allerarmsten
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door de opdracht uit de Bijbel om te zorgen
voor armen en onderdrukten, werkt Dorcas al ruim 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost- Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Meer informatie:
www.dorcas.nl of tel. 0228 595900

Schaaltjes waar je vrolijk van wordt.

Dit keer brengt Wereldwinkel Drachten de handbeschilderde Mexicaanse schaaltjes van keramiek onder de aandacht. Fair Trade schaaltjes op eigenwijze
pootjes in felle unieke kleuren, met mooie tekeningen en een glazuurafwerking
die zorgt voor een finishing touch. Deze kleurige schaaltjes zijn op tafel bij de
maaltijd een blikvanger. Importeur Esperanza ( Hoop) importeert deze schaaltjes en is al meer dan 20 jaar op basis van fair trade werkzaam in
Latijns-Amerika. Langdurige handelsrelaties staan centraal, waardoor naast het
verkrijgen van een goed inkomen, de producenten zich ook kunnen ontwikkelen.
Dit geldt niet alleen op persoonlijk vlak, maar zeker ook voor zakelijke kwaliteiten. Het vervaardigen van deze schaaltjes vindt plaats in familiebedrijven waardoor meer handel ontstaat op zowel lokale als de internationale markt .
De geproduceerde producten zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Zij voldoen
aan de eisen die de hedendaagse consument in Europa stelt. Esperanza laat
zich vooral inspireren door de trends van nu, waarin de traditie en vaardigheden van hun Latijns Amerikaanse producenten een grote rol spelen.
In de maand maart krijgt u 20% korting op deze keramiek schaaltjes.
Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.wereldwinkeldrachten.nl
Tity Wouda-de Vries

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode maart/april 2018
datum

ouderling van dienst

18 maart
25 maart
30 maart
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april
6 mei
13 mei

Rients de Vries
Wimmy Hofhuis
Roel Vochteloo
Rients de Vries
Wimmy Hofhuis
Cor van Waveren
Roel Vochteloo
Rients de Vries
Wimmy Hofhuis

deurdienst
Wimmy Hofhuis
Tineke de Groot
Cor van Waveren
Jan/Gré Bos
Attje de Vries
Willem Schra
Galina van Waveren
Wimmy Hofhuis
Tineke de Groot
Jan/Gré Bos

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

Farshid

8 apr

Farshid

Hans

20 mei

Cor

13 mei

6 mei

Rients

Rients

1 apr

29 apr

Joke

30 mrt

Joke

Cor

25 mrt

22 apr

Hans

18 mrt

Hans

Farshid

11 mrt

15 apr

koster

zondag

Bert

Bert

Bert

Bert
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Bert

Bert
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Bert

Bert

Bert

geluid

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

beamer

Arie

Arie

Hans

?

Arie

Arie

Hans

Arie

? + Willem

Arie

Hans

Arie

organist

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

Etty Koster

Jantsje Schra

Wietske
Harkema

Etty Koster

Minke
Vochteloo

Jantsje Schra

n.v.t.

Wietske
Harkema

Etty Koster

Minke
Vochteloo

bloemen

Hans

Farshid

Cor

Rients

Joke

Hans

Farshid

Rients

Joke

Cor

Hans

Farshid

koffie

Agenda

DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVI- COLLECTE
TEIT

BIJZONDERHEDEN

17 mrt

Unie en ABC –
Regiodag Noord

Bethel kerk, Drachten
(zie nieuws vd Unie)
gemeente

Brieven Amnesty

18 mrt

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

21 mrt

19.30 u.

Pastorale avond

25 mrt

10.00 u.

Rabbijn Tamarah
Benima

gemeente

Bijzondere dienst

30 mrt

19.30 u.

Ds. Piet Brongers

geen

Goede Vrijdagviering

1 apr

10.00 u.

Ds. Piet Kingma

paasdankoffer

Paasviering

8 apr

10.00 u.

Ds. Piet Brongers

gemeente

m.m.v. ‘vocal roses’
uit Oudemirdum

9 apr

14.30 u.

VCK

15 apr

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

gemeente

Brieven Amnesty

19 apr

14.30 u

JVV

22 apr

10.00 u.

Br. Ger Booy

Canzibe

29 apr

10.00 u.

Robert Jan Nijland

gemeente

6 mei

10.00 u.

Br. Ger Booy

gemeente +
H.A.

7 mei

14.30 u.

VCK

13 mei

10.00 u.

Ds. Piet Kingma

bij Willem Schra

gemeente

Viering H.A.

