‘De Schakel’

Nr. 3 mei/juni 2018 jaargang 49

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686
Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter:
0512– 515731
piet.brongers@hetnet.nl
Pastorale zorg
coördinator

A.C.M. Liebe-Ravelli
06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres

Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester

C. van Waveren
Stinswei 12a
9269 TE Feanwalden
Mob. 06-44912841
Baptisten Gemeente Elim
NL32 INGB 0003 8892 41

penningmeester@elimdrachten.nl
Gebouwcoördinator

J. Admiraal
0512-521492
jokeadmiraal@gmail.com
Maandblad Schakel

Redactie

P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout

C.C. de Groot
taffetiny@ziggo.nl

Druk

Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van juli/augustus 2018 inleveren
voor donderdag 5 juli 2018 bij de redactie.
(Voorstukje juli/aug. volgens rooster Arie liebe)

Eind april 2018

Het voorjaar is in volle gang. Na de kou, eindelijk warmte van de zon, de mooie
luchten, de uitbottende bomen en planten….een explosie van de natuur. Mensen
komen naar buiten, genieten van deze verandering. De tijd gaat snel.
Maar ook: De meimaand komt er aan tijd voor gedenken en herdenken, van
overpeinzen en vieren. Altijd weer indringende programma’s op tv, gesprekken
met bekenden, gesprekken met kinderen. Zo ook afgelopen zondag. Onze kleindochter van 11 jaar begon over Vrede en Bevrijdingsdag en vertelde ook dat ze
heel erg geïnteresseerd was in de tweede wereldoorlog en daar veel kinderboeken van gelezen had. Spannende verhalen, ze genoot er van. Maar vond het ook
wel eng. De bezorgde vader zei, we moeten het een beetje afremmen want het
grijpt haar teveel aan. Toch was ik blij dat er bij dit kind nog bewust zijn was
van voorbije dingen, die ze misschien nu nog niet allemaal aan kan, maar toch
uit overlevering meekrijgt. Even dacht aan mijn eigen kindertijd terug….zelf niet
meegemaakt die indringende jaren, die velen van u wel bewust hebben beleefd.
Het onderwerp bleef nog jaren mijn familie en de mensen daarom heen bezig
houden en nog komen in deze tijd van het jaar de herinneringen los. Wij gedenken op 4 mei de gevallenen hetzij thuis, hetzij bij de herdenkingsbijeenkomst bij
het van Haersmapark en dat is een goede zaak.
We gedenken en we vieren, we bidden voor vrede en beleven ook Bevrijdingsdag als een bijzondere dag.
In de gemeente zongen we geregeld het lied:
Geef vrede Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein,
o, Jezus Christus luister en laat ons niet alleen.
Dat maakte indruk op mij in die tijd en nog als we het weleens zingen. De aarde
wacht nog steeds op vrede en de verdrukking gaat wereldwijd nog steeds door.
Wij leven hier in een land waar geen nee te koop is, maar we beseffen nauwelijks dat het op een klein aantal uren vliegen duidelijk anders is. Een tijdje staan
we even stil bij deze dingen en dan gaan we over tot de orde van de dag….
Dan volgen de pinksterdagen, we zingen dan:
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid,
De Geest van God bezielt, wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.
Als we op die manier onderweg gaan en blijven, dan mogen we allen blijven
hopen dat eens de wereld anders zal zijn.
WHD

Van het Dagelijks Bestuur
• Terugblik
We kijken met een goed gevoel terug naar de diensten in maart en
april. Een vertrouwd gevoel, niet met veel, maar wel met betrokken mensen. En een paar bijzondere diensten: we denken aan de
dienst rondom het jubileum van de familie Schra en de dienst met
rabbijn Tamarah Benima. En tot nu toe altijd met genoeg vrijwilligers om de verschillende functies te kunnen invullen. Wat betreft
de begeleiding zijn we blij met de toezegging van Hans Visser, dat
hij wel één keer per maand wil spelen. We zoeken dus nog naar
een pianist, die dat ook wel wil, zodat Arie dan ontlast kan worden
en er geen gaten hoeven te vallen.
Wel houden we er rekening mee, dat het in de zomerperiode wat
behelpen wordt bij de zomerontmoetingsdiensten.
• Van twee collectes naar één
We hebben nu een aantal maanden, buiten de avondmaalscollecte,
steeds één collecte gehouden tijdens de dienst, met geregeld een
accent op bijzondere doelen. Tot nu toe is gebleken, dat de opbrengst beslist niet lager is dan die van vorig jaar. We hopen, dat
het zo blijft.
• Protocol bij begrafenissen
We hebben, als dagelijks bestuur, opnieuw gekeken naar de afspraken rondom rouwdienst en begrafenis. Op zich hadden we al
eerder in de gemeente vastgesteld, dat er in principe altijd sprake
zou zijn van een prijskaartje, al dan niet met korting voor mensen
uit eigen kring. Net zoals bij het gewoon gebruik maken (cq. huren) van kerkruimtes voor persoonlijke doeleinden. We gaan ervan
uit, dat iedereen in principe verzekerd is voor dit soort kosten. Wel
willen we een uitzondering maken voor mensen, die om wat voor
reden ook hierdoor financieel in problemen zouden komen. Dat
zal altijd per situatie bekeken moeten worden. Joke Admiraal
heeft de regie en met haar kunnen de afspraken gemaakt worden
door en met de uitvaartverzorger.
• Werkgroep decor
Zoals afgesproken in de vorige gemeentevergadering zal gekeken
worden naar een mogelijke verbetering van de achterwand in de
kerkzaal. Het Db. heeft daartoe een werkgroep gevraagd zich hier
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over te buigen. Etty Koster, Wimmy Hofhuis en Jannie Kingma
zullen onder leiding van Cor van Waveren hiernaar kijken en met
een voorstel komen. Het is de bedoeling, dat er hetzelfde uitgedrukt zal worden als nu het geval is (met kruis, veelkleurige regenboog en duif), maar dan mooier. Dick de Jong
(binnenhuisarchitect en bij ons bekend als spreker) heeft toegezegd een en ander professioneel te ondersteunen.
Uniezaken
De komende voorjaars A.V. zal gehouden worden in Amersfoort
op zaterdag 26 mei a.s. Verderop in de Schakel kunt u de onderwerpen vinden. Daarbij zal onze belangstelling gaan naar het proces Unie-ABC. U kunt de stukken, die besproken worden downloaden via www.baptisten.nl . Als er mensen zijn die mee zouden
willen naar de A.V., al dan niet als afgevaardigde, graag! Meld je
dan bij Piet Brongers.
Gemeentevergadering
Op dinsdag 29 mei a.s. hebben we onze gemeentevergadering om
19.30 uur. De stukken ontvangt u op tijd. Op de agenda staan in
elk geval de volgende punten:
statutenwijziging, stemrecht voor betrokken vrienden en de
begroting voor het komende jaar
Zomerontmoetingsdiensten
Ook dit jaar hebben we weer een aantal zondagse diensten gepland als zomerontmoetingsdiensten. In deze Schakel vindt u een
verdere beschrijving van de deze diensten. Het betreft de periode
van 8 juli tot en met 19 augustus.
De zondagen 8 en 15 zijn al ingevuld. Graag nodigen we weer
mensen uit om de overige zondagen: 22 en 29 juli, 5, 12 en 19
augustus in te vullen.
En indien je dat graag samen met een ander wilt doen, prima. We
hebben er alle vertrouwen in, dat het ook dit jaar weer lukt om op
een heel afwisselende manier de zondagen in de vakantie te vullen
met warmte, gezelligheid en zinvol samen zijn.
Pastoraat zomerperiode
Tot half juli a.s. loopt het contact (bij sterfgeval, ziekenhuisopname, of verzoeken voor bijzonder pastoraat) gewoon via de coördinator Ria Liebe- Ravelli (tel. : 0516 542552;
r.lieberavelli@hotmail.com )

Zij zal dan eventueel verder contact zoeken met één van de
mensen, die daarvoor beschikbaar zijn (Ger Booy,
Bert Wijchers of Piet Brongers)
Piet Brongers

Zomerontmoetingsdiensten
8 juli – 19 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.
NB. 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, Ank v.d. Veen of
Piet Brongers (indien ze beschikbaar zijn).
NB. Ook wat betreft de begeleiding op de piano moeten we rekening
houden met de vakantie van onze pianisten. Dat betekent, dat we ons
soms moeten behelpen met een ander instrument (fluit, gitaar) of een
bandje met melodie of lied. Graag even overleggen met Piet Brongers.
NB. 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)
Vanaf 26 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

Informatie over de koers van het proces UNIE en ABCgemeenten
(wordt besproken op de voorjaars-A.V.)

SAMENWERKING
Op verschillende lagen binnen de Unie en ABC Gemeenten wordt inmiddels intensief samengewerkt:
Regionaal
We kiezen voor de inzet en bevordering van de verbinding in de regio’s. Het
blijkt een hele mooie opzet om gemeenten die geografisch dicht bij elkaar staan
in contact met elkaar te brengen. Een concrete stap daarbij was de samenvoeging van de intervisiegroepen van voorgangers van Unie en ABC in diverse regio’s. Sinds het najaar van 2017 komen de voorgangers in gezamenlijke groepen
bij elkaar. Daarnaast organiseren de regio-coördinatoren regio-dagen voor ontmoeting, toerusting van kader en inspiratie. Per regio is 0,2 fte vrijgesteld voor
de ondersteuning van gemeenten.
Nationaal
De besturen van beide gemeenschappen vergaderen inmiddels om de andere
maand met elkaar. Wat elke keer weer opvalt is een gemeenschappelijk verlangen om de Heer te dienen. In de praktijk blijken verschillen vaker op verwachting te berusten dan dat ze werkelijkheid zijn. Tegelijk ervaren beide besturen
de uitdaging om stappen te zetten die soms spannend zijn. Als Gods Geest aan
het werk is, dan gebeurt er iets nieuws en dat valt niet altijd te voorspellen.
Een ander punt waarop de gemeenten elkaar nationaal vinden is de opleiding
van voorgangers. In de praktijk zien we telkens weer hoe belangrijk het is dat
voorgangers goed zijn toegerust voor hun werk. Het Seminarium biedt kwaliteit
en is al vele jaren tot zegen van de gemeenten geweest en dat zien we ook voor
de gezamenlijke toekomst van Unie en ABC.
Verder zal er nationaal ook ondersteuning van gemeenten plaatsvinden als het
gaat om praktische regelingen voor voorgangers, ANBI, vertegenwoordigingen,
etc.
Internationaal
Niet in de laatste plaats wordt ook gekeken naar de internationale contacten.
We zijn lid van de wereldwijde baptisten- en CAMA-familie; deze verbanden willen we continueren en verder vormgeven. Voor de projecten willen we als kerkgenootschap kiezen voor één focus, zoals dit jaar als pilot Turkije. Maar ook zullen de plaatselijke gemeenten op het gebied van zending ondersteund worden
door de expertise die er binnen zowel Unie als ABC is. Verder wordt er gedacht
aan gezamenlijke zendingsreizen voor jongeren.
TOEKOMST
In het najaar van 2015 is gekozen voor de weg van geleidelijkheid. Door intensievere samenwerking leren we elkaar beter kennen en groeien we naar elkaar

toe. Voor de één zal dit proces te snel gaan, voor de ander misschien te langzaam. De Unieraad wil bewust kijken naar de toekomst en zorgvuldig weloverwogen stappen zetten. Wij hebben de indruk dat het nu een natuurlijk moment
is (met het op gang komen van het gezamenlijke regionale werken en de keuze
voor het Seminarium) om een samengaan van beide kerkgenootschappen voor
te bereiden. Er zal nog het nodige uitgezocht en uitgedacht moeten worden,
maar de richting van een samengaan kunnen we wat betreft de Unieraad concreet gestalte gaan geven.
Eén van de vragen waarover de besturen zich hebben gebogen, is hoe dit proces juridisch handen en voeten kan krijgen. Wat heb je wel gezamenlijk en wat
niet? Wanneer hak je knopen door over het officieel samenvoegen van organisaties?
Voor Unie en ABC heeft Wouter Wierenga (rechten- en theologiestudent) onderzoek gedaan en het volgende advies gegeven:
Zet de huidige samenwerking van de Unie van Baptistengemeenten in
Nederland en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten om in
een samenwerkings- en intentieovereenkomst voor bepaalde tijd.
Vervolgens kan deze samenwerkingsovereenkomst worden omgezet in
een fusieovereenkomst.
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om het samengaan van beide
kerkgenootschappen goed voor te bereiden en de organische groei van de samenwerking te bevorderen. Zo verbinden beide kerkgenootschappen zich in deze overeenkomst bewust aan een koers van samenwerking tot samengaan.
De besturen hebben ook gesproken over hoe je theologische naar de structuur
van een nieuw kerkgenootschap (ook open voor ‘losse’ gemeenten) zou kunnen
kijken. Daartoe hebben de broeders Teun van der Leer en Henk Bakker een notitie geschreven met daarin enkele krijtlijnen voor een nieuw kerkgenootschap.
Zie hiervoor www.baptisten.nl/av2018-voorjaar.
De besturen van zowel Unie als ABC kunnen zich hierin vinden. Er is nog een
heel aantal knopen door te hakken. Tegelijk is het proces niet meer vrijblijvend;
we verbinden ons aan elkaar. In de komende tijd zal een samenwerkings- en
intentieovereenkomst verder worden uitgewerkt. En het spreekt vanzelf dat het
laatste woord hierover aan de gemeenten (de AV (Unie) en de ALV (ABC)) is.
We proberen door middel van een expertmeeting en mogelijk een digitale peiling input te krijgen vanuit beide geloofsgemeenschappen op de samenwerkings
- en intentieovereenkomst. We nemen hier het tijdspad op dat ook voor de
Najaars-AV 2017 is verspreid.

Ter info:
De Algemene Ledenvergadering van de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC) heeft op 18 april te Doorn in grote meerderheid ingestemd met
het voorstel om het Baptisten Seminarium ook de opleiding van voorgangers
van de ABC te laten verzorgen. De kosten van het Seminarium (jaarlijks rond
de 80.000 euro vanuit de Uniecontributie) zullen stapsgewijs tussen ABC en
Unie worden verdeeld. De ABC-gemeenten gaan jaarlijks 1 euro per lid meer
betalen t.b.v. de bekostiging van het Seminarium. Met dit besluit is een belangrijke stap gezet tussen de Unie en de ABC. De besturen hebben naast het
Seminarium de regionale verbinding door middel van regio-coördinatoren als
de twee hoofdtaken van Unie en ABC vastgelegd. Het lijkt ons goed om u na
dit besluit van de ABC te informeren over de koers van het proces van samenwerking tot samengaan. Deze notitie dient daartoe. U kunt uw opmerkingen
over deze notitie terugkoppelen via info@baptisten.nl en tijdens de AV op 26
mei 2018 te Amersfoort.

Nieuws van de Unie

INFO en SAMENVATTING STUKKEN VOORJAARS-AV 2018 Zaterdag 26
mei – Amersfoort
INFO
Zaterdag 26 mei vindt in Amersfoort de Voorjaars Algemene Vergadering plaats.
In twee vergaderblokken worden onder andere het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en verschillende voorstellen aan de gemeenten voorgelegd. Daarnaast is er een blok met de volgende workshops:
• Seminarium: ‘Geloven in de gemeente. De vanzelfsprekendheid voorbij’
• Kerkgenootschap van de toekomst
• Ervaringen BG Amersfoort met missionair gemeente-zijn
• Hoe kunnen gemeenten het jaarthema ‘Delen’ gebruiken
• Nieuwsgierigheid: Onderzoeksvragen met het oog op de toekomst van de
gemeenten
• Geloof delen: Recht doen aan veelkleurigheid in geloofsbeleving
Tevens wordt het derde jaarthema in de reeks ‘Samen leven in Gods wereld’
gepresenteerd: Delen. In de Bijbel is de maaltijd misschien wel het meest sprekende moment als het om delen gaat. In het kringenboekje worden aan de
hand van zeven maaltijden van Jezus, beschreven in het Evangelie van Lucas,
een bijpassend onderwerp behandeld.
NB: Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV
bij voorkeur via de secretaris van uw gemeente; voor informatie zie de
website van de Unie.

Samenvatting van de AV-stukken

Voor de Voorjaars-AV 2018 staan de volgende zaken op de agenda:
• Jaarverslag 2017: verslagen UR, werkorganisatie, commissies.
• Jaarrekening 2017: staat van baten en lasten, fondsen en reserves en toe
lichting.
• Voorstel continuïteitsreserve: aanmerken van een continuïteitsreserve ter
grootte van
jaarlijkse salarislasten.
• Unie-ABC: vervolgstappen in het proces nu ABC met voorstel Seminarium
heeft ingestemd
en mogelijke vorm van een nieuwe geloofsgemeenschap.

Voorstel werkgroep AV: denkrichting over de wijze van besluitvorming en
vergadering voor toekomstige Algemene Vergaderingen.
Overeenkomst Seminarium-Vrije Universiteit: nieuwe contouren samenwerking vanwege nieuwe financiering door ministerie van Onderwijs.
Voorstel uitbreiding Baptist House: restant van de huisvestingsreserve inzetten voor mogelijke uitbreiding van de Herdenkingskerk.
Jaarverslag 2017: Er is een uitgebreid overzicht van verslagen over 2017 van
alle geledingen van ons Unie-werk. Daarbij ook verhalen uit gemeenten: deze
keer zijn Hoogeveen Beth-El, Amersfoort, Maassluis, Utrecht De Rank en de Braziliaanse Baptistengemeente Amsterdam West ‘in beeld’.
Jaarrekening 2017: De financiële stukken in het AV-boek bestaan uit de balans, de samenvatting van de baten en lasten en een overzicht van het verloop
in de fondsen.
Voorstel continuïteitsreserve: De Unieraad stelt voor een helder onderscheid
te maken tussen vrij besteedbaar vermogen (algemene reserve) en een noodzakelijke reserve (een continuïteitsreserve) ter dekking van de financiële risico’s
om de voortgang van de activiteiten van de Unie bij een calamiteit te kunnen
waarborgen. Voorgesteld wordt een continuïteitsreserve aan te leggen ter grootte van de totale jaarlijkse salarislasten.
Unie-ABC: Op 18 april heeft de Algemene Leden Vergadering van ABC Gemeenten het voorstel voor theologische vorming via het Seminarium aangenomen. Een belangrijke stap in de richting van een samengaan. Tijdens de AV
wordt een beeld geschetst van mogelijke vervolgstappen. Tevens bespreken we
via een creatieve werkvorm een notitie van de docenten Henk Bakker en Teun
van der Leer. Daarin zetten zij ‘krijtlijnen voor een nieuwe geloofsgemeenschap’
en plaatsen zij de vorming van een breder netwerk in een theologisch perspectief.
Voorstel AV-werkgroep: Op basis van interviews en enquêtes heeft de werkgroep inrichting AV een concreet voorstel geformuleerd. Volgens dat voorstel
komen we landelijk samen voor ontmoeting en inspiratie (bijvoorbeeld op de
Missie.nu-dag) met alleen een kort vergaderblok als AV. Ontmoeting, verbinding
en meningsvorming vinden verder plaats tijdens regioontmoetingen. Formaliteiten handelen we (nog meer dan nu) schriftelijk of digitaal af.
Overeenkomst Seminarium-Vrije Universiteit: De wijze van financiering
van de ambtsopleidingen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gewijzigd. Ons Seminarium ontvangt de jaarlijkse bijdrage niet langer
rechtstreeks van het ministerie, maar het totaalbedrag voor alle ambtsopleidingen gaat naar de VU die dit verdeelt. Daartoe is een verdeelsleutel opgesteld
met betrekking tot onder andere studentenaantallen, onderzoeks-output en on-

derlinge samenwerking. In de nieuwe overeenkomst ontvangt ons Seminarium
een iets kleiner bedrag (door de komst van twee tot nog toe niet-gefinancierde
ambtsopleidingen). Nieuw is verder dat de VU geld voor promoties deels gaat
door-vergoeden aan de seminaria. Hiervan kunnen wij mogelijk onderzoekers
rondom de leerstoel aanstellen. We houden als Seminarium wel onze eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van ons onderwijs en voor de aanstelling en
inzet van het personeel, zolang aan de academische standaarden wordt voldaan.
Voorstel uitbreiding Baptist House: In juli 2017 is de Herdenkingskerk na
verbouwing als Baptist House in gebruik genomen. Na ingebruikname blijken
twee niet verbouwde schuurtjes ongeschikt voor opslag van het archief en dergelijke aangezien het dak slecht is en de vochtigheid te hoog. Het voorstel is om
het restant van de huisvestingsreserve te reserveren voor (mogelijke) uitbreiding van het Baptist House met een extra leslokaal en kantoor- of archiefruimte.

Wereldwinkel Drachten

In de maand mei zijn tassen en manden in Wereldwinkel Drachten in de picture.
Bijvoorbeeld de mooie, stijlvolle rieten boodschappenmanden uit Madagaskar en
de kleurrijke tassen uit de Vietnamese bergen.
In de hooglanden ten zuidwesten van Hanoi wonen de bergvolken Hmong en de
Tai. De meeste hiervan wonen boven de 1000 meter op bergtoppen en heuvelruggen in huizen van hout of bamboe en gebouwd op palen. Hmong betekent
‘Vrij zijn’. De Thaise vrouwen zijn meesterlijke weefsters en maken tal van producten. De Hmong vrouwen kopen de geweven stoffen, gaan deze kleurrijk borduren en maken er rokken van. Na verloop van tijd, worden deze rokken hergebruikt door er vrolijke kleurrijke tassen van te maken.
Het dorp Pom Coong Village, zo’n 150 kilometer van Hanoi waar Hamanh met
haar familie woont,bestaat uit een tiental paalwoningen. De familie leeft van het
weven, het dorpscafé en het kleine winkeltje onder het huis, waar ze hun producten verkopen aan toeristen. Ook werkt Hamanh nog twee dagen per week
in het enige plaatselijke hotel. Door deze diverse inkomstenbronnen hebben zij
een goed bestaan weten op te bouwen. Importeur Teranga, bevordert de werkgelegenheid en daarmee het welzijn onder kansarme producenten. De producten worden voor een eerlijke prijs ingekocht zodat de producenten en werknemer hun familie goed kunnen onderhouden.
In de maand mei krijgt u 20% korting op tassen en manden.
Ook wordt er dit jaar in de week van maandag 7 t/m zaterdag 12 mei weer de
jaarlijkse Fairtrade week gehouden. In deze week wordt de consument gemotiveerd te kiezen voor een Max Havelaar product. Landelijk worden er tal van activiteiten georganiseerd. Ook Wereldwinkel Drachten doet weer mee. In die week
hebben wij iedere dag een andere aanbieding. Kijk voor meer informatie op onze website.
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 mei/juni 2018
datum

ouderling van dienst

deurdienst

6 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli

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

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

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 06 44 912 841
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Joke

Cor

1 juli

8 juli

Rients

Hans

24 juni

15 juli

Farshid

Rients

3 juni

17 juni

Joke

27 mei

Cor

Hans

20 mei

10 juni

Farshid

Cor

koster

13 mei

6 mei

zondag

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

geluid

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

beamer

?

Arie

Hans

Arie

Hans

Arie

Arie

Arie

Arie

Arie

Hans

organist

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

Etty Koster

Jantsje Schra

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

Etty Koster

Jantsje Schra

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

Etty Koster

bloemen

Rients

Cor

Joke

Hans

Farshid

Cor

Rients

Joke

Hans

Farshid

Cor

koffie

AGENDA
DATUM

TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

6 mei

10.00 u.

Br. Ger Booy

gemeente + H.A.

Viering H.A.

7 mei

14.30 u.

VCK

13 mei

10.00 u.

Ds. Piet Brongers

17 mei

14.30

JVV

20 mei

10.00 u.

Jenneke Span

Tsjernobil

27 mei

10.00 u.

Ds. Piet Kingma

gemeente

3 juni

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

gemeente + H.A.

10 juni

10.00 u.

Ds. Wout Huizing

gemeente

17 juni

10.00 u.

Willem Lindeman
Ds. Piet Brongers

bloemengroet

24 juni

10.00 u.

Robert Jan Nijland

gemeente

1 juli

10.00 u.

Ds. Arjan Noordhoek

gemeente + H.A.

Viering H.A.

8 juli

10.00 u.

Arie Liebe

gemeente

Zomerontmoetingsdienst

15 juli

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

Gemeentezending
Canzibe

Zomerontmoetingsdienst

gemeente

Brieven Amnesty

Viering H.A

