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Op verhaal komen…. in Elim
De vakantieperiode is voorbij en we komen elkaar weer tegen.
Wat zijn de verhalen die we elkaar vertellen?
Verhalen van ver weg, en… verhalen van dichtbij.
Verhalen over de hitte, over de mooie natuur, en verhalen over ‘niet weg geweest’ of over ziekte.
Allemaal verschillende verhalen, ook al heb je hetzelfde meegemaakt.
En het gekke is, hierbij zijn we meestal meer geïnteresseerd in de verschillende
belevenissen van iedereen dan in de feiten.
Dat zie je ook weer terug als je de foto’s, dia’s of films bekijkt achteraf.
Hoe langer het geleden is, des te minder zijn we geïnteresseerd in de steden en
de natuur, die we bezocht hebben en des te meer zijn we geïnteresseerd in de
personen zelf.
Ieder heeft zo zijn eigen verhaal. Je kunt niet het verhaal voor de ander invullen.
Dan mis je het persoonlijke, dat met het eigen leven van de ander te maken
heeft.
Een leven vol belevenissen, waarin alles vanaf de geboorte nog betekenis heeft.
Ook al ben je je daar zelf niet altijd van bewust.
Je zou kunnen zeggen: ieder mens werkt aan zijn eigen levensverhaal.
Daarbij kun je zelfs nog een onderscheid maken tussen het verhaal, dat je voor
je zelf houdt en het verhaal, dat je wilt delen met een ander. En misschien ook
nog het verhaal, dat anderen in en aan jou zien en lezen….
Dat is niet automatisch hetzelfde verhaal.
Het verschil zit hem vaak in dingen, die je niet wilt of durft te vertellen uit angst
voor reacties, of omdat je je ervoor schaamt, of omdat je wilt dat mensen een
bepaald beeld van je hebben. Meestal gaat het eerder om donkere en kwetsbare
bladzijden in je levensboek, dan om oplichtende en mooie ervaringen waar je
wel een beetje trots op zou kunnen zijn.
Op verhaal komen…
Wat bedoelen we daarbij?
Dat je ruimte krijgt en hebt om tot een persoonlijk verhaal te komen, waarin je
je thuis kunt voelen omdat jij het bent.
Hoe vind je die ruimte: bij wie? Bij jezelf of bij een ander?
In de Bijbel lezen we het Verhaal van God, die ons liefheeft zoals we zijn en die
met ontferming naar ons kijkt.
Niet alleen kijkt Hij naar de mooie kant van ons leven, maar naar alles. Hij accepteert ons zoals we zijn, zonder voorwaarden.
Dat is de ruimte: zonder oordeel jezelf mogen zijn, met je mogelijkheden en
met je beperkingen, met je grenzen, je brokken en je kwetsbaarheid.

De gemeente is dan een oefenplaats, om met vallen en opstaan die ruimte te
zoeken en te vinden. En misschien begint het wel met de ontdekking hoe mooi
het is om ruimte te geven…
Naar mijn overtuiging vinden we die ruimte in Elim, in de ontmoeting met de
ander, het elkaar in de ogen kunnen kijken en het samen onderweg zijn.
Niet vanzelfsprekend maar wel de moeite waard.
Laten we zo ook het komende jaar op pad gaan.
En Hij gaat met ons mee, met Zijn Verhaal.
Piet Brongers

Van het Dagelijks Bestuur
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•

•

Terugblik op de zomerperiode
Met een tevreden gevoel kijken we terug op de zomerperiode van onze
gemeente. De zomerontmoetingsdiensten beantwoordden aan hun
doel: ontmoeting, samen delen en bemoediging. Diensten, voor een
groot deel ingevuld door eigen mensen. Bijna alle diensten bijgewoond
door evenveel mensen als in het ‘gewone’ gemeenteseizoen.
De dienst op 22 juli jl. was wat bijzonder. Die vond door omstandigheden plaats in de Doopsgezinde Gemeente. Het was een bijzondere ontmoeting, waarbij door meerdere mensen over en weer de opmerking kwam: ‘kunnen we zoiets niet vaker doen?’ Die vraag is opgepakt
en daar zal een vervolg aan worden gegeven.
Op 26 augustus zou Br. Anne Dijkstra zijn laatste dienst verzorgen in Elim. Vanwege zijn leeftijd wilde hij minder preken. Helaas waren er toen zo weinig mensen in de kerk, dat we na overleg besloten
hebben, dat hij volgend voorjaar zijn laatste dienst bij ons zal verzorgen. Dan kunnen we op gepaste wijze afscheid van hem nemen.
DB
We hebben niet veel vergaderd, wel aandacht gegeven aan de uitwerking van de besluiten van de gemeentevergadering.
Zo hebben we op 9 september jl een extra gemeentevergadering
gehad, na de dienst, in verband met de twee besluiten van statutenwijziging. Ze zijn beide aangenomen met algemene stemmen. Dat betekent, dat er de mogelijkheid bestaat om vrienden, die heel betrokken
zijn bij allerlei activiteiten van de gemeente om op vergaderingen stemrecht te krijgen. Dat gaat dan via het Dagelijks Bestuur en een gemeentevergadering. De andere statutenwijziging betreft de eventuele
beëindiging van de gemeente. Dat loopt niet meer via de unie, maar via
onszelf als gemeente.
Verder is de werkgroep ‘verbetering achterwand’ onder leiding
van Cor van Waveren en m.m.v. Dick de Jong begonnen met hun opdracht om tot een verbeterd concept te komen.
We moeten nog wel nadenken over de vormgeving en invulling van
het 50 jarig bestaan van Elim, eind volgend jaar. Piet Brongers zal
daarvoor een aantal mensen, die zich daarvoor gemeld hebben, uitnodigen voor een eerste overleg. Ieder, die daarbij een idee heeft wordt
uitgenodigd dit aan hem door te geven.
Overleg Centrum Kerken
Ook in het komende seizoen vindt er weer overleg plaats en afstemming
over de activiteiten van de deelnemende kerken: de Grote Kerk, de
Doopsgezinde Gemeente, het Apostolisch genootschap en Onze Gemeente. We hebben vastgesteld dat wij elkaar gevonden hebben op

•

•

•

dezelfde golflengte van geloven, en niet op dat van actievoeren. Er
moet niet meer tijd en energie van elkaar gevraagd worden dan wat er
nu ingezet wordt voor de eigen gemeente. Onze gemeenten bestaan
toch voornamelijk uit oudere mensen. Daar ligt dan ook onze kracht en
onze beperking. We zouden ons ook met name moeten richten op
thema’s en vragen, die voor die groep belangrijk zijn.
Elke kerk maakt daarin zijn/haar eigen keuzes. In de Vredesweek zal
in de Doopsgezinde Gemeente een ontmoetingsbijeenkomst
zijn rond het thema ‘THUIS’, met verhalen en schetsen van Anne
Woudwijk en anderen. Voorafgegaan door de vredeswake, en misschien een ‘Vredeskuier’. Wij worden uitgenodigd om aan te schuiven
en mee te doen. Zie verdere info in deze Schakel.
De Vredesweek zal afgesloten worden met een gezamenlijke Vredesdienst in de Grote Kerk op 23 september a.s. om 11.00 uur,
maar eerst wordt iedereen uitgenodigd om in Elim te komen koffiedrinken vanaf 10.00 uur. En natuurlijk verwachten we dat daar genoeg
mensen van Elim aanwezig zijn voor een goede ontmoeting.
Nu alvast maken we bekend, dat we, net zoals in andere jaren, een
thema-avond zullen hebben op 13 november a.s., mede gedragen
door de Centrumkerken, over een actueel onderwerp: ‘voltooid leven:
het leven in eigen hand’. Zie verdere info elders in de Schakel.
Het nieuwe seizoen
In het nieuwe gemeenteseizoen willen we graag werken met het thema
‘op verhaal komen… in Elim’. Daarbij willen we aandacht geven aan
één van de belangrijkste aspecten van het gemeente-zijn: nl. het je in
de gemeente thuis mogen voelen met wie je bent. Dat je met al je mogelijkheden en beperkingen, met je brokken en je onzekerheden geaccepteerd wordt. Dat is niet vanzelfsprekend. Daarom zullen we als gemeente daar ook aan moeten werken en in moeten oefenen. We hopen,
dat ook (gast)sprekers bij ons op verhaal kunnen komen…
De jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 27 november a.s. De stukken zullen op tijd naar iedereen verstuurd worden.
Website: www.elimdrachten.nl
Wat de website betreft, merken we, dat de nieuwe rubriek over geloven, met prikkelende thema’s en gedachten om mensen aan te spreken,
een groter aantal bezoekers trekt. Helaas lukt het nog niet om meer
contact te krijgen met de (vragen van de) bezoekers.
Uiteraard worden ook jullie uitgenodigd mee te denken en eventueel te
reageren..
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 tijd toe.
Namens het Db: Piet Brongers
———————————————————————————————————————

Dringende oproep:
We zoeken een pianist voor de begeleiding van onze diensten.
Het gaat om één keer in de maand, tegen vergoeding.
Het is ons tot nu toe nog niet gelukt iemand te vinden.
Indien je iemand kent, die wel zou kunnen en willen, laat
Arie Liebe of Piet Brongers dat weten.

———————————————————————————————————————

Bijzondere diensten en bijeenkomsten in de komende tijd
16 september a.s., 10.00 uur: startzondag
Thema: ‘Op verhaal komen … in Elim’

Wat zou het mooi zijn als Elim ervaren kan worden als een plek, waar we als
gemeente maar ook persoonlijk op verhaal kunnen komen.
Op ons eigen verhaal, in het licht van Gods Verhaal.
We hopen op een inspirerende dienst met uitstraling naar het nieuwe gemeenteseizoen.
De leiding is in handen van Piet Brongers en Bert Wijchers,
met muzikale medewerking van Willem Lindeman en Hans Visser.

Activiteit van de Doopsgezinde Gemeente in de vredesweek
Donderdag 20 september, aanvang 20.00 uur
Ontmoeting, in het kader van de vredesweek
thema: ‘THUIS - in de taal van de indianen: de
kracht van het verhaal’
met:
- tekeningen van Anne Woudwijk (over de India
nen, nu nog in de Grote Kerk)
- het verhaal van Anne bij de tekeningen,
- indiaanse poezie door Jelle Kaspersma,
- indiaanse verhalen door Jehannes;
in cafe-opstelling, met hapje + drankje erbij’ dus
een informeel samenzijn!
Plaats: De Vermaning (doopsgezinde kerk), Zuiderbuurt 26/28, Drachten
Datum: donderdagavond 20 september a.s., aanvang 20.00 uur
N.B. Vooraf is er voor de Vermaning, vanaf 19.15 uur, een vredeswake
———————————————————————————————————————

23 september: gezamenlijke vredesdienst in de
Grote Kerk
Vanaf 10.00 uur is er koffiedrinken bij ons in de Kerk, waarna we omstreeks 10.45 uur gezamenlijk naar de Grote Kerk gaan, waar om 11.00 uur de
afsluitingsdienst plaats
vindt van de Vredesweek, o.l.v. Roelof Akse (doopsgezind predikant)
We hopen op een goede ontmoeting met de kerkgangers van de Grote
Kerk en
de Doopsgezinde gemeente bij ons koffiedrinken, als opmaat naar de
dienst
in de Grote Kerk.

Dinsdag 13 november 2018, 20:00 uur, lezing en
gesprek
‘Voltooid Leven: Het leven in eigen hand…?’
met Drs. Wout Huizing
• Als je geen enkel perspectief meer ziet voor je leven…
• Als eigen regie en eigen verantwoordelijkheid zo
belangrijk zijn…….
• Als je nog weloverwogen beslissingen kunt nemen…
• Als leven lijden wordt…
Dan komen de vragen:
• Wat is een goed leven en wanneer is dat voltooid?
• Ben je klaar met leven of heb je er genoeg van?
• Hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom e
dood?
• Welke rol speelt het geloof in beslissingen over het leven(seinde)?
Een avond, waarop deze vragen worden besproken door en met
Drs. Wout Huizing. Hij is theoloog en supervisor en werkte jarenlang als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en is nu werkzaam als stafmedewerker en trainer van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Hij ontwikkelde methodieken om met ouderen (ook met dementie) in gesprek te gaan over hun
levensverhaal, publiceerde over ethische kwesties rondom het levenseinde en
over palliatieve zorg in de ouderenzorg. In 2016 schreef hij als adviseur van het
Platform Doodgewoon in Den Haag: ‘Haagse waardigheid, de dood gewoon bespreekbaar maken’.
Reliëf is partner van de ‘Coalitie Van Betekenis tot het einde’ die door de minister is gevraagd het debat over levensbeëindiging in de samenleving te faciliteren. (voor meer informatie, zie www.ikwilmetjepraten.nu) In dat kader geeft
Wout Huizing trainingen, begeleidt dialooggesprekken en doet onderzoek over
levenseindekwesties.
Genoeg reden om te komen en mee te denken over actuele vragen, die er toe
doen!
Dinsdag 13 november, 20:00 uur
Geen kosten
Opgave vooraf niet nodig.
Locatie: baptistengemeente Elim, Zuidkade 54, Drachten
Contact en info: piet.brongers@hetnet.nl ; www.elimdrachten.nl

Nieuws van de Unie

MISSIE.NU IN EDE

Op zaterdag 22 september is het zover: dan is in Ede de derde editie van
MISSIE.NU! Een dag over missionair gemeente-zijn, die voorgangers, raadsleden
en andere actieve gemeenteleden wil inspireren om kerk anno 2018 te zijn! Missioloog en kerkplanter David E. Fitch komt over uit Amerika om zijn visie hierover uit de doeken te doen. Zijn methode, beschreven in zijn boek Faithful Presence, biedt praktische handvatten en slaat aan, ook in Nederland.
Meer informatie: www.missie.nu . Meldt u aan en ontvang tevens de gloednieuwe Nederlandstalige versie van Faithful Presence!

PROJECT VAN DE MAAND

In Turkije is naar schatting slechts 0,2% van de 80 miljoen inwoners christen.
En dat, terwijl Turkije – ‘klein Azië’ – dankzij de zendingsreizen van Paulus een
van de landen was waar de gemeente van Jezus Christus als eerste ontsprong.
De laatste tien jaar zijn er echter verschillende (inheems) Turkse evangelische
gemeenten ontstaan. Samen met ABC Gemeenten steunt de Unie deze jonge
gemeenten.
Betul, een Turkse vrouw, ontving twee jaar geleden een Nieuw Testament. Zij
begon erin te lezen en na verloop van tijd zocht ze via de sociale media contact
met de baptistengemeente in Samsun. Sindsdien maakt ze elke zondag de busreis van twee uur heen en twee uur terug om de diensten in Samsun bij te wonen. In juni vorig jaar werd ze, samen met 24 andere jonge gelovigen, gedoopt
in een rivier in de buurt van de stad. Dankt en bidt u mee voor deze bijzondere
ontwikkelingen?
Noodhulp na aardbevingen Lombok
De afgelopen maand is het Indonesische eiland Lombok getroffen door verschillende zware aardbevingen en naschokken. Meer dan 500 mensen zijn omgekomen, 75 procent van de woningen is verwoest en honderdduizenden mensen zijn hun huizen ontvlucht. Circa 20.000 mensen hebben onmiddellijk hulp
nodig.
Als Unie willen we graag een bijdrage leveren aan noodhulpverlening in het getroffen gebied. Dat doen we in samenwerking met de organisatie CAMA Zending, die van oudsher sterk betrokken is bij Lombok. Al in 1937 werd de allereerste Nederlandse CAMA-zendeling naar dit overwegend islamitische eiland in

Indonesië uitgezonden. Sindsdien zijn er zeven kerken gesticht en nog altijd zijn
er meerdere CAMA-medewerkers op het eiland aanwezig. Zij waren al snel ter
plaatse en zetten zich sindsdien dag en nacht in om hulp te verlenen en de
schade te inventariseren.
Basiskamp
Het basiskamp voor hulpverlening is vlak bij het epicentrum van de aardbeving
– op het noordelijk deel van het eiland – en wordt ontzettend druk bezocht. Het
noodteam bestaat uit lokale dorpsbewoners, vrijwilligers en leden van lokale
CAMA-kerken. De eerste pick-ups met tenten, voedsel, water en generatoren
zijn daar ondertussen gearriveerd.
Getuigen
De afgelopen periode hebben de medewerkers ook twintig dorpen bezocht.
“Daar waren geen hulporganisaties aanwezig en ook de VN was nog niet ter
plekke geweest”, vertelt een van hen. “In een dorpje kwam ik man tegen die
nogal nors vroeg waarom ik daar was. Ik antwoordde: ‘Ik kom kijken of we hier
iets kunnen doen om te helpen.’ De man vroeg: ‘Ben je een moslim?’ Ik antwoordde: ‘Nee, ik ben een volgeling van Jezus Christus. We hebben bevoorrading in een dorpje ongeveer twintig minuten van hier. Als je daarheen gaat, kun
je krijgen wat je nodig hebt.’ De man volgde me naar het basiskamp en nam zo
veel mogelijk mee op zijn motor. Op deze manier mogen we op een heel praktische manier van Jezus’ liefde getuigen.”
Helpt u mee?
Wilt u dit noodhulpproject ondersteunen met een gift? U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. Noodhulp Lombok. Met vragen kunt u terecht bij
Hans Riphagen, hans.riphagen@baptisten.nl of tel. 06-33186651.

Agenda Unie-activiteiten
16 september
22 september
14 oktober
9 november
11 november
19 november

Landelijke actie kerkproeverij 2018
MISSIE.NU n Ede
Micha Zondag 2018
Najaars Algemene Vergadering in Zwolle
Seminarium Zondag
Conferentie ‘Leiderschap Leven’

Verdere info: www.baptisten.nl

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode sept./okt. 2018
datum
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept
7 okt
14 okt
21 okt
28 okt
4 nov
11 nov

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

deurdienst
Attje de Vries
Tineke de Groot
Galina van Waveren
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Wietske Harkema
Jan/Gré Bos
Tineke de Groot
Attje de Vries
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 Mob. 06-44912841
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731
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Agenda

DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

16 sept

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers
Ds. Piet Brongers

gemeente

startzondag

20 sept

20.00 u.

Ontmoeting in de
vredesweek met verhalen
van o.a.
Anne Woudwijk

20 sept

14.30 u.

JVV

23 sept

vanaf 10.00 u
11.00 u.

Grote Kerk
Ds. Roelof Akse

(noodfonds)

30 sept

10.00 u.

Ds. Wout Huizing

gemeente

7 okt

10.00 u.

Ds. Arjan Noordhoek

gemeente + H.A.

8 okt

14.30 u.

VCK

14 okt

10.00 u.

Ds. Jan Strikwerda

18 okt

14.30 u.

JVV

21 okt

10.00 u.

Hans Baas

kerstpakketten

28 okt

10.00 u.

Dick de Jong

gemeente

4 nov

10.00 u.

Ds. Bert Wijchers

gemeente + H.A.

5 nov

14.30 u.

VCK

11 nov

10.00 u

Jenneke Span

Doopsgezinde Gemeente
(zie verder in de Schakel)

gezamenlijke vredesdienst
(zie de Schakel)

viering H.A.

gemeente

viering H.A.
Baptisten Wereld
Vrouwen Gebedsdag

gemeente

