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Ontmoet elkaar in vrede!
De zomertijd breekt weer aan.
Niet in het weer want daar is de zomer allang aangebroken: officieel op de
21e juni, maar eigenlijk hebben we al veel langer zomer dit jaar. Jammer als je
moet werken. Heerlijk als je af en toe kans hebt om even in het zonnetje te
gaan zitten.
Maar verder breekt overal de zomertijd aan: een tijd waarin langzamerhand veel
dingen stil komen te liggen: scholen sluiten, kranten worden dunner en de televisie zendt vooral nog herhalingen uit.
Alleen de campings, de festivals, de horeca en de reisorganisaties hebben nog
topdrukte omdat zoveel mensen er even “ uit “ willen. Even uit de sleur, even uit
de vertrouwde omgeving, even uit je dak gaan, even je verstand op “uit”.
Voor veel hardwerkende mensen is de zomertijd ook de periode om wat tijd te
nemen voor bijvoorbeeld familiebezoek of om andere mensen te ontmoeten.
Zeker als je op vakantie gaat. Interessant om even “uit” te zijn. En onvoorspelbaar hoe het zal zijn als je onbekende mensen ontmoet.
Als Jezus 72 “helpers” uitzendt, geeft Hij ze een mooie opdracht mee:
“ Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”
Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn: zo niet, dan
zal de vrede bij je terugkeren.” (Lucas 10)
In de wereld van vandaag treedt lang niet iedereen de ander met vrede tegemoet. Wat zou het mooi zijn als mensen die er even “uit” willen zijn deze zomer,
beseffen dat ze iedereen die op hun weg komt vrede mogen toewensen!
Bij ons in Elim is het ook zomertijd.
Met wat minder mensen dan we gewend zijn en daarom een wat andere invulling in onze zomer-ontmoetingsdiensten. Even “uit” de dagelijkse sfeer elkaar
ontmoeten in het Huis waar we steevast beginnen met die vredesgroet:
“Genade en vrede zij u!”
Wat is het mooi dat we mogen weten dat die vrede altijd met ons meegaat.
Ook deze zomer als we elkaar ontmoeten of als we “uit” zijn en anderen ontmoeten. Overal mogen we ontdekken dat Zijn genade en vrede bij ons blijft, ook
in de zomertijd!!
Arie Liebe

Van het Dagelijks Bestuur
Terugkijkend op de afgelopen periode overheerst toch het gevoel van
dankbaarheid, ondanks de onzekerheden en kwetsbaarheid van onze gemeente.
Wisselende aantallen in de zondagmorgendienst, maar dan ook geregeld iets
van een verrassing van onbekende gasten, en ook van de inhoud van de diensten. Vaak heel persoonlijk en warm.
Ook de eerste zomerontmoetingsdienst was heel bijzonder, met meer mensen,
dan verwacht en een bijzondere invulling van Arie Liebe.
Dat geeft vertrouwen voor de komende periode.
Op de gemeente vergadering van 29 mei jl. zijn een aantal belangrijke
thema’s aan de orde geweest, waar we als Db. verdere uitvoering aan willen
geven:
• Allereerst de twee statutenwijzigingen:
zowel het artikel rond de afwikkeling van zaken met betrekking
tot een eventueel beëindigen van de Gemeente, als ook die met
betrekking tot het stemrecht van betrokken vrienden zijn toen met
algemene stemmen aangenomen. Aangezien statutenwijziging vereist,
dat er minstens twee derde van het aantal leden aanwezig moeten zijn
bij zo’n besluit, moet het besluit opnieuw in een volgende gemeentevergadering bekrachtigd worden. Daarbij geldt niet een vereist aantal aanwezige leden. Op 9 september a.s. hebben we daarom na de
dienst een korte gemeentevergadering , waarin de besluiten definitief genomen kunnen worden.
• Omgaan met de privacyregels. In de vorige Schakel hebt u kunnen
lezen, dat we in verband met de nieuwe wetgeving eind mei jl., ook als
gemeente zorgvuldige afspraken moeten maken m.b.t. de privacy van
alle personen, met wie we als gemeente te maken hebben. Dat geldt
voor de diensten, maar ook voor de administratie, de Schakel en de
website. Die regels moeten bekend zijn. Daarom is het goed, dat er één
persoon is, die op de hoogte is, en bij wie je terecht kunt in verband
met de privacyregels. Dat wordt Cor van Waveren, als secretaris van
onze gemeente.
• Wat ons 50 jarig bestaan als gemeente betreft, komt er een werkgroep, die in het najaar een voorstel zal doen, hoe we dat jubileum zouden kunnen vieren. We denken aan volgend najaar, aangezien dan de
gemeente officieel 50 jaar bestaat, volgens de statuten. Op de gemeentevergadering hebben zich al een paar mensen gemeld om mee te denken. Piet Brongers is bijeenroeper, en wie nog betrokken wil zijn kan
zich bij hem melden.
In de zomerperiode laten we ons weer verrassen in de zomerontmoetingsdiensten.

Elke zondag weer een andere invulling. Na de zomer willen we evalueren, of
deze manier van invullen past bij ons gemeente-zijn.
NB De zomerontmoetingsdienst op 22 juli a.s. is niet bij ons in de kerk,
maar in de Doopsgezinde Kerk, in de Zuiderbuurt. Daar zal Piet Brongers
de dienst verzorgen en hebben we op die manier een ontmoeting met onze
Doopsgezinde broeders en zuster.
Vanaf 26 augustus a.s. hebben we weer onze gewone diensten.
Dan zal Anne Dijkstra de dienst verzorgen. Wel is het goed te weten, dat hij
aangegeven heeft, dat dit zijn laatste dienst bij ons zal zijn. Hij wil vanwege zijn leeftijd minderen in het voorgaan bij kerkdiensten. Wij hebben heel
goede ervaringen met hem gehad en vinden het jammer, dat dat nu stopt.
Dan begint ook het nieuwe gemeenteseizoen.
Het nieuwe thema zal zijn: ‘op verhaal komen in Elim’ Daar kun je van
alles bij bedenken…
Dan gaat het zowel om het ‘thuis’-gevoel in de gemeente, maar ook om de betekenis van de zondagochtenddienst. Met gasten, die met hun verhaal een plek
hebben in onze gemeente…
Op de startzondag op 16 september a.s. zullen Piet en Bert het thema verder uitwerken.
Wat de komende activiteiten betreft, die betrekking hebben op de Centrumkerken, vindt u verderop in deze Schakel alvast wat activiteiten in de vredesweek, waarbij genoemd kan worden, dat het koffiedrinken, voorafgaande aan de vredesdienst op 23 september a.s. bij ons in de kerk zal
plaatsvinden. Weer een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Verder is alvast te melden, dat de avond in onze kerk, die wij nu al jaren organiseren in onze gemeente in november, rondom een actueel thema, dit jaar
zal plaatsvinden op 13 november a.s.
Het thema is: ‘voltooid leven: het leven in eigen hand?’, en we hebben
daarbij de medewerking van Ds. Wout Huizing. Noteer de datum maar
vast, in de volgende Schakel vindt u meer informatie.
Tot slot: het pastoraat in de komende zomerperiode.
Ik ben in principe altijd bereikbaar, mocht er iets bijzonders aan de hand zijn:
piet.brongers@hetnet.nl ; 0512-515731/ 06-22245950.
Piet Brongers

Komende activiteiten van de Centrum Kerken in
Drachten

Doopsgezinde Gem.
Drachten-Ureterp

Prot. Gem. Drachten

De Centrum Kerken van Drachten bieden in 2018 – 2019 weer een seizoen vol
activiteiten.
Het Centrum Kerken Overleg is meer dan een geografische verbinding tussen
kerken in het centrum van Drachten (Smallingerland). Het gaat om ´open kerk´
willen zijn, ruimte is voor iedereen, laagdrempelig (betaalbare lezingen/ exposities) en veelkleurig. Belangrijk is ook: een ´zoekende houding´ met voorlopige
antwoorden op actuele en geloofs- en levensvragen.

Vredeslezing 2017: donderdag 20 september a.s.

De vredeslezing is dit jaar geïnspireerd door de expositie van Anne Woudwijk in de Doopsgezinde Kerk, met speciale aandacht voor de actualiteit van de
boodschap van de indianentraditie.
Anne Woudwijk bespreekt zijn kunstwerken, Jelle Kaspersma declameert indianenpoezie en Jehannes Regnerus vertelt een verhaal uit de indianentraditie.
De doelstelling is dan niet zozeer te streven naar een zo vol mogelijke kerk,
maar meer een intiem 'gebeuren' waarbij uiteraard wel iedere belangstellende
welkom is! Vooraf is er een vredeswake voor de kerk en daar weer aan vooraf
een vredeswandeling langs de Centrum Kerken.
Datum en tijd: Donderdag 20 september 2018, 20.00 uur (19.15 uur: Vredes
wake op het
Mennoplein)
Locatie:
De Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente, DrachtenUreterp, Zuiderbuurt 26,
Drachten
Contact:
Jehannes Regnerus, E.: jehannesreg@gmail.com

Vredesdienst: zondag 23 september 2018

Thema:
Vrede: met alle geweld ……….
Datum en tijd: Zondag 24 september 2017, 11.00 uur (vanaf 10.00 uur koffie
drinken in de Baptisten Gemeente ‘Elim’,
Zuidkade 54, Drachten)
Locatie:
Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten
Voorganger: Ds. Roelof Akse (Doopsgezinde Gemeente)

Nieuws van de Unie

HET BAPTISTEN SEMINARIUM WORDT 60!

Het Baptisten Seminarium wordt zestig, en dat is reden voor een bijzondere
opening van het nieuwe collegejaar!
September 1958. In de nadagen van de verzuiling richt de Unie van Baptistengemeenten een eigen Baptisten Seminarium op. De kerken in Nederland zijn dan
nog goed gevuld, de term secularisatie nog ver van ons bed. Zestig jaar later
lanceert het Seminarium een nieuw curriculum met een stevig missionaire inslag.
Maar wat betekent dit voor voorgangers en leiders die worden opgeleid voor
een kerk in de marge? Op vrijdag 7 september opent dr. Jan Martijn Abrahamse
het zestigste seminariumjaar met een prikkelend college over het ambt in een
post-dominerende kerk.
Naar verwachting zullen maar liefst tien studenten hun diploma of getuigschrift
in ontvangst nemen. Daarnaast zullen diverse oud-studenten op originele wijze
van zich laten horen. Van harte uitgenodigd! Meer informatie: www.baptisten.nl.

NOODHULP: OOST-OEKRAINE, EEN VERGETEN OORLOG

Terwijl er onlangs nieuwe informatie naar buiten kwam over de toedracht rond
de ramp met de in 2014 neergeschoten MH17, drukken de gevolgen van de oorlog ook in het oosten van Oekraïne nog dagelijks een zwaar stempel op de bevolking. Er is veel werkloosheid, infrastructuur is verwoest en er vinden zelfs
nog regelmatig beschietingen plaats.
De Oekraïense Baptisten Unie geeft sinds 2014 noodhulp aan arme, kwetsbare
mensen in die regio. Zij deden, via de Europese Baptisten Federatie, een beroep
op baptisten in Europa om mee te helpen, een oproep waar de Nederlandse
Unie graag gehoor aan willen geven. Wilt u bidden voor onze broeders en zusters in Oost-Oekraïne?

UNIE EN ABC ONDERWEG NAAR INTENTIEVERKLARING

De besturen van Unie en ABC Gemeenten willen het komende half jaar stappen
zetten om het samengaan van Unie en ABC concreet gestalte te geven. Daartoe
wordt een concept-intentieovereenkomst opgesteld met daarbij behorende samenwerkingsafspraken. Het concept zal in het najaar aan de gemeenten van
beide geloofsgemeenschappen worden voorgelegd.

Voorafgaand worden er twee informatie bijeenkomsten georganiseerd: op 30
augustus in Vianen en op 5 september in Meppel. Belangstelling?
Neem contact op met de secretaris van uw gemeente.

Agenda Unie-activiteiten
30 augustus

22 september

Voorlichtingsbijeenkomst Unie-ABC-proces in
De Hoeksteen in Vianen (19.30-21.45 uur)
Voorlichtingsbijeenkomst Unie-ABC-proces in
Meppel (19.30-21.45 uur)
Baptisten Seminarium viert 60-jarig bestaan
en opening collegejaar in Amsterdam (19.3021.30 uur)
Baptisten Seniorenweek o.l.v. Henk en Marga
Slaakweg – Fredeshiem, Steenwijk
MISSIE.NU in Ede

9 november
11 november
19 november

Najaars Algemene Vergadering in Zwolle
Seminarium Zondag
Conferentie ‘Leiderschap Leven’

5 september
7 september
8-15 september

Voor verdere info, zie www.baptisten.nl

Impressie Algemene Vergadering in Amersfoort

Het proces richting samengaan van Unie en ABC Gemeenten ontwikkelt zich gestaag. Dat bleek opnieuw op de Algemene Vergadering, die zaterdag 26 mei
plaatsvond in Amersfoort. Ook het Seminarium blijft in beweging: onder applaus
van de afgevaardigden van 39 gemeenten konden twee overeenkomsten met
andere opleidingsinstituten worden ondertekend. Ten slotte werd het nieuwe
jaarthema gepresenteerd, ‘Delen’, als derde deel in de reeks ‘Samen leven in
Gods wereld’.
De dag begon met een opening en presentatie van Baptistengemeente Amersfoort. Daarbij sprak voorganger André Huiting, aan de hand van het jaarthema,
over een maaltijd van Jezus met een aantal farizeeërs, zoals beschreven in Lucas 11. De farizeeërs ergeren zich eraan dat Jezus ongewassen aan tafel gaat.
Maar Hij wijst erop dat de farizeeërs zich weliswaar keurig aan de regels houden, maar voorbijgaan aan de liefde en gerechtigheid van God. Ze geven hun
tienden, maar houden nog heel veel voor zichzelf. Jezus roept op om onszelf
met anderen te delen, inclusief onze ‘ongewassen handen’, inclusief onze slechte kanten en ons falen – iets waar ook in onze samenleving nauwelijks ruimte
voor is.
Na de opening ging het eerste vergaderblok van start, onder de vlotte en regel-

matig humoristische leiding van Marco de Vos, die als AV-voorzitter was aangewezen.

Financiën

Er stonden verschillende financiële onderwerpen op het programma. Het financieel jaarverslag over 2017 werd met grote meerderheid vastgesteld, en aan de
Unieraad werd decharge verleend. Unaniem werd ingestemd met het voorstel
dat de Unie vanuit haar vermogen een continuïteitsreserve aanlegt ter grootte
van de totale jaarlijkse salarislasten. Met deze reserve kan de voortgang van de
activiteiten van de Unie bij een calamiteit worden gewaarborgd. Ook een voorstel om het restant van de huisvestingsreserve voor uitbreiding van het Baptist
House te reserveren werd met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent
dat op de plek van twee schuurtjes twee extra ruimtes kunnen worden gebouwd, mits hier via verhuur ook extra inkomsten voor worden gevonden.

Overeenkomsten Seminarium

Het Seminarium ondertekende in bijzijn van de afgevaardigden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Vrije Universiteit. Hiervoor was
Ruard Ganzevoort van de VU aanwezig. De nieuwe overeenkomst is het gevolg
van een wijziging in de financiering van de ambtsopleidingen door het ministerie
van Onderwijs. 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.
’s Middags was Nathan Witkamp van het Evangelisch College te gast, eveneens
om de al bestaande samenwerking met het Seminarium in een nieuwe overeenkomst te verlengen. Nieuw aspect daarin is een gezamenlijke sprekersroute voor
‘lekenprekers’.
Jaarthema ‘Delen’
Ronald van den Oever presenteerde het nieuwe jaarthema ‘Delen’. Met een
praktische oefening maakte hij meteen duidelijk dat het niet alleen gaat over
delen van bezit, maar ook delen van jezelf. Zo nodigde hij de afgevaardigden uit
om aan elkaar te vertellen waardoor ze zich de afgelopen week bemoedigd hadden gevoeld. Mensen voelen soms een drempel om op die manier iets van hun
goede en moeilijke ervaringen te delen. Hopelijk helpt het jaarthema om over
die drempel heen te stappen, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

Workshops

Na de koffiepauze gingen de AV-gangers uiteen om in een workshop met elkaar
te spreken over onderwerpen zoals ‘kerkgenootschap van de toekomst’,
‘missionair gemeente zijn’ en ‘veelkleurigheid in geloofsbeleving’. Dit leidde tot
goede en inspirerende gesprekken.
Onder meer met dergelijke workshops wordt sinds enkele jaren geëxperimenteerd met andere ingrediënten voor de Algemene Vergadering, zodat ook inhoudelijk gesprek en vieren daarin ruimte krijgen. Later op de dag werd in dat kader met grote meerderheid ingestemd met een voorstel die de ‘werkgroep inrichting AV’ aan de gemeenten voorlegde. Dit voorstel bevatte een denkrichting

die de komende jaren verder ingevuld moet worden. Het idee is om landelijk
nog vooral samen te komen voor ontmoeting en inspiratie en een kort vergaderblok als AV, terwijl verbinding en meningsvorming verder vooral plaatsvinden
tijdens regio-ontmoetingen. Formaliteiten zouden we (nog meer dan nu) schriftelijk of digitaal af kunnen handelen.

Unie-ABC

Na een goed verzorgde lunch met lekkere broodjes en veel verschillende soorten
soep, werd ten slotte uitgebreid aandacht besteed aan het Unie-ABC-proces. Nu
de ABC-ledenvergadering ermee heeft ingestemd om ook hun voorgangers aan
het Baptisten Seminarium te laten opleiden, is er weer een belangrijke horde
genomen. In verschillende regio’s is al veel praktische samenwerking op gang
gekomen, hoewel dit nog niet overal het geval is. De besturen willen in het najaar een intentieovereenkomst aan de gemeenten voorleggen.
Gerdien Karssen, Communicatiemedewerker Unie

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode juli/aug. 2018
datum
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 aug
12 aug
19 aug
26 aug
2 sept
9 sept

ouderling van dienst
Roel Vochteloo
Cor van Waveren
n.v.t.
Wimmy Hofhuis
Rients de Vries
Willem Schra
Jan Bos
Wimmy Hofhuis
Roel Vochteloo
Rients de Vries

deurdienst
Tineke de Groot
Galina van Waveren
n.v.t.

Wietske Harkema
Willem Schra
Attje de Vries

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

Cor

9 sept

Hans

26 aug

Farshid

Rients

19 aug

2 sept

Joke

12 aug

Farshid

29 juli

Cor

n.v.t.

22 juli

5 aug

Rients

Cor

koster

15 juli

8 juli

zondag

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

n.v.t.

Bert

Bert

geluid

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

n.v.t.

Ank

Tineke

beamer

Arie

Arie

?

?

?

?

?

n.v.t.

Arjan + Algert

Arie

organist

Etty Koster

Minke
Vochteloo

Wietske
Harkema

Jantsje Schra

?

Etty Koster

Jantsje Schra

n.v.t.

Wietske
Harkema

Minke
Vochteloo

bloemen

Cor

Farshid

Hans

Rients

Joke

Cor

Farshid

n.v.t.

Rients

Cor

koffie

AGENDA
DATUM

TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

15 juli

10.00 u.

Ds. Arjan Noordhoek

Gemeentezending
Canzibe

Zomerontmoetingsdienst

16 juli

14.30 u.

VCK

22 juli

10.00 u.

Ds. Piet Brongers
NB. Doopsgez. Kerk

29 juli

10.00 u.

Jan Bos

Gemeente

5 aug.

10.00 u.

Ella Germeraad

Gemeente

12 aug.

10.00 u.

Rients de Vries

Bloemengroet

19 aug.

10.00 u.

Ger Booy

Gemeente

26 aug.

10.00 u.

Anne Dijkstra

Bloemengroet

2 sept.

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

Gemeente

Viering H.A.

9 sept.

10.00 u.

Dick de Jong

Gemeente

Na de dienst korte
gemeentevergadering

10 sept.

14.30

VCK

16 sept.

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers
Ds. Piet Brongers

Koffiemiddag

Geen avondmaal

Startmiddag
Gemeente

