Uit de Schakel van januari/februari 2012
“GEDICHTEN, DIE MIJ VERGEZELLEN”
Het is de titel van een boekje van wijlen ds. Buskes en staat al sinds jaar en dag in mijn
boekenkast. Eén van die gedichten heeft mij altijd getroffen en loopt met mij mee. Het is een
gedicht van wijlen Hendrik Marsman, niet direct een christen in onze ogen, maar wel een
zoeker. (op zoek naar de Koning?).
Het is gezongen door wijlen Paul Robeson, een bekende neger, die streed voor gerechtigheid
voor zijn zwarte medemensen. Anders dan Maarten Luther King, maar toch…..
Mijn hart is zwart,
mijn hart is rood,
mijn hart is hard,
maar ieder hart……
mijn hart is dood!
maar ieder hart……
mijn hart is rood….
maar ieder hart
’t zij hard of dood
of zwart of rood
wordt wit in Mijnen Dood.
“LANGS DE RAND”
Dat is de titel van een boekje van wijlen Piet Stellinga, één van de vroegere
jeugdconsulenten van onze NBJB. Ook dat staat sinds jaar en dag in mijn boekenkast. En één
van zijn gedachten heeft mij nooit losgelaten:
Het verhaal van God
Ik heb je lief,
je bent me alles waard,
jij, mijn kind,
die zomaar ziek kunt worden,
fouten maakt,
dood kunt gaan –
je bent me alles waard.
“GELOOF, HOOP EN LIEFDE”
Van wijlen Piet Schriemer, de zwager van Wimmy Hofhuis, bewaar ik met zorg een
boekenlegger, met woorden, die tot mijn hart spreken en die ik dus niet vergeet:
Drie woorden maar:
geloof, hoop en liefde
maar…. waarin geborgen
ons gisteren
vandaag en morgen.

Onlangs stond in “TROUW” een rouwadvertentie van een jonge man en vader, Jan de Bruin.
Met als aanhef een door hem zelf geschreven gedicht:
“En Hij gaat met ons mee, een mens als wij.
Hij deelt met ons het feest, het brood, de zorgen.
Het lost niet álles op,
maar er ontstaat een uitzicht op vandaag
en een weg voor morgen”
Als je dit kunt schrijven, hoef je het spoor niet meer te zoeken, dan heb je het al gevonden!
Al deze gedichten en gedachten, die hoop en vertrouwen uitstralen, kunnen ons vergezellen
in 2012 en in de jaren daarna.
Spoorzoeken? Langs de rand lopen? Ziek zijn? Dood gaan?
Het is er allemaal, maar er is meer!
Er zijn getuigenissen van medemensen, die ons kunnen helpen om voorbij het zoeken ergens
aan te komen, waar VREDE is.
Ella Germeraad

Van het Dagelijks Bestuur
We kijken terug op een goede periode van advent, kerstdagen en oud en nieuw.
Natuurlijk zijn er wel wat kanttekeningen te maken. In het adventsproject was er
sprake van stukjes die voor kinderen bedoeld waren en niet per se voor grote
mensen. Dat kwam niet zo uit de verf. Toch waren er meer kinderen dan we
verwacht hadden. Daar waren we uiteindelijk heel blij mee. Vooral de kleinkinderen
van Etty en Henk hebben zich heel erg ingezet! In de kerstdienst misten mensen wel
het nostalgisch moment van het kerstspel voor oud en jong en van de pauze met
chocolademelk. Maar er was een goed gevoel over de betrokkenheid en de invulling
van de adventstreffens, en ook over het thema ‘op zoek naar de koning’. De
kerstviering zelf was ingetogen, en heel persoonlijk rond uitspraak ‘met de geboorte
van het Kind is er door God steen verlegd in de geschiedenis van de mens’.
Op de oudejaars bijeenkomst waren heel weinig aanwezigen. Toch hebben we, aan
de hand van de beamer, even stil gestaan bij alles wat er gebeurd is in het afgelopen
jaar. Op nieuwjaarsmorgen waren verrassend veel mensen. Nieuwjaarswensen en
het samen delen van brood en wijn: het was een mooi gebeuren. Met twee
spreuken:
‘Op de weg naar de toekomst liggen veel stenen uit het verleden’ en ‘de weg wordt
niet bepaald door de stenen die er liggen maar door de stappen die je zet’.
Dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor de gemeente in de komende periode.
Naar aanleiding van de gemeentevergadering in november j.l. hebben we een goed
gevoel over de betrokkenheid van de gemeente bij de plannen om in Drachten
‘aandacht voor Elim’ te vragen. Het samenspel van de werkgroep beleid, het DB en
de gewone werkgroep leveren een samenhangend geheel van activiteiten op,
waarvan we verwachten, dat Elim in Drachten op de kaart komt te staan. Maar ook,
dat duidelijk wordt, of we, met onze manier van Gemeente-zijn wel of niet een
toegevoegde waarde hebben. Dus wat de mensen van buiten van ons vinden.

Het is dan wel mooi om even te melden, dat midden in het proces van denken er een
telefoontje kwam met de vraag of er op 8 januari een gespreksgroep bij ons in de
kerk op bezoek mocht komen. Ze waren nieuwsgierig naar onze vorm van gemeentezijn. Ik heb dit persoonlijk ervaren als een bevestiging. Inmiddels is die zondag al
achter de rug en hebben we de eerste feedback al binnen.
Iets anders is dat er een vraag kwam naar deelname van onze gemeente aan het tot
stand brengen van een Christelijk Jongerencentrum in het centrum van Drachten,
waar jongeren terecht kunnen na schooltijd. Een soort activiteit waar o.a. Ria Liebe
zich in het verleden een tijd voor heeft ingezet op vrijdagen in ons kerkgebouw. Wij
hebben daar positief op gereageerd en kijken mee hoe we daar ook eventueel met
ons kerkgebouw bij betrokken zouden kunnen worden.
Een nieuw stagiaire. Wij kregen het verzoek van het Baptisten Seminarium of wij
plaats wilden bieden aan een stagiaire, die maar moeilijk een gemeente kon vinden
voor zijn stageperiode. Na onze positieve ervaringen met Ineke Kadijk hebben we het
gesprek aangegaan over wat wij elkaar wederzijds konden bieden. We hopen elkaar
tot zegen te kunnen zijn. U kunt hem dus ontmoeten, gevraagd of ongevraagd. Het is
de bedoeling dat hij wordt voorgesteld op de gemeente-avond op 25 januari a.s.
Verderop in de Schakel stelt hij zichzelf voor.
Wat de voorkant van de kerk betreft. Op de laatste bijeenkomst hebben we een
schets gezien, die bij iedereen in de smaak viel. Het gaat om een ‘voorzetstuk’,
waardoor het ‘pakhuis’- idee in een keer verandert in een kerk. En dat alles voor een
bedrag, dat alleszins redelijk te noemen is, in de orde van grootte tussen 10.000,- en
15.000,- Het past bij ons vernieuwd ‘gezicht’ naar buiten. Inmiddels is een offerte
gevraagd, een bouwtekening gemaakt en wordt een aanvraag ingediend. Uiteraard
wordt het uiteindelijke voorstel aan de gemeente voorgelegd.
Wat het beheer van de kerk betreft, zijn we blij, dat Luitzen de drukke maand
februari nog voor zijn rekening wil nemen. Het geeft ons de tijd om na te gaan hoe
het beheer het beste ingevuld kan worden.
We zijn een beetje gespannen voor de komende tijd; wat zal het worden? We hebben er in
elk geval vertrouwen in, dat wanneer we samen onderweg zijn, we ook samen de weg zullen
vinden, die wij moeten/kunnen gaan….!
Piet Brongers

Bericht van de Penningmeester
Gevraagd: doelen voor de tweede collecte
Op de gemeentevergadering is genoemd, dat mensen een doel kunnen aangeven voor de
tweede collecte. Het gat dan vooral om een praktisch concreet doel. Het mag ook heel
dichtbij zijn…
Op dit ogenblik zijn er twee data waarop nog een tweede collecte nader kan worden
ingevuld: 29 april en 1 juli a.s.. Suggesties kunnen rechtstreeks aan Cor gedaan worden!

Project ‘Aandacht voor Elim’
Inleiding
Achtergrond van het project is, dat we als gemeente Elim geconfronteerd worden met een
afnemend aantal leden, met name als het gaat om gezinnen met kinderen. Aan de andere
kant zijn we van mening, dat we als gemeente wat te bieden hebben met de manier waarop
we gemeente-zijn. We moeten echter constateren, dat weinig mensen in Drachten daarvan
op de hoogte zijn. Daarom heeft de werkgroep beleid in opdracht van de
gemeentevergadering, een plan opgesteld om onze gemeente bekend te maken. Dit plan is
in de gemeentevergadering besproken en verder uitgewerkt door de werkgroep beleid, het
DB en de (gewone) werkgroep.
De grote lijnen van plan
De uitgangspunten voor alle activiteiten:
het bekend maken van het gemeente-zijn van Elim in Drachten
feedback ontvangen op onze manier van gemeente-zijn
bezinning op eigen houding en hobbels
evalueren begin juni 2012
Het bekend maken van de gemeente ‘Elim’
Wat het bekend maken betreft denken we aan de volgende mogelijkheden en middelen:
een flyer over Elim. Daarop komt in een paar korte kreten een omschrijving van onze
gemeente op de achterkant, en een pakkende tekst met wat activiteiten op de voorkant. Om
mensen te prikkelen en nieuwsgierig te maken, onder de titel ‘zo kun je ook kerk zijn!’
Website van Elim: Daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. Op de website moet
alle informatie van Elim staan. Met verhalen en foto’s. Hij moet actueel blijven en mensen
moeten ook kunnen reageren op de website. Het is de bedoeling, dat de website in de derde
week van januari ‘in de lucht’ is, zodat het als middel volledig ingezet kan worden.
persbericht: Het is de bedoeling dat er een persbericht opgesteld wordt en naar alle kranten
(FD, LC, DC, ), omroep Friesland, Omroep Smelne gestuurd wordt. Dit persbericht zal
halverwege januari verschijnen als een aankondiging van het hele gebeuren van Elim. Het
moet nieuwswaarde hebben om aandacht te kunnen trekken. Daarom ook wordt het
gekoppeld aan een item als ‘nieuwe wegen voor Elim’ en een ‘open huis’, en de activiteiten
in de maand februari.
benaderen van een journalist. Er wordt geprobeerd contact te maken met een journalist
(FD, LC en/of DC) om hem te interesseren voor een artikel over het proces en project van
Elim.
gebruik maken van netwerken. We willen alle leden en vrienden aanmoedigen om via hun
persoonlijk netwek mensen te interesseren voor het proces en de activiteiten van Elim.
Verder zullen we gebruik maken van de website: www.drachtenwiljemeemaken.nl

diensten in samenwerking met (Byzantijns mannenkoor, wereldwinkel, Grote kerk, enz.).
Deze diensten worden al voorbereid. Van de dienst (Grote Kerk) op 26 februari is nog niet

zeker of die bij ons of in de Grote Kerk zal plaats vinden, of dat we weer samen naar
de Grote Kerk gaan. Zo zullen er meer diensten opgezet kunnen worden.
Bijvoorbeeld in samenwerking met de Arme Kant van Drachten, enz.
open bijeenkomsten van onze verenigingen: VCK, JVV en ‘geloof en leven’. De
verenigingen worden benaderd om te kijken naar een mogelijkheid voor een open
avond, erop gericht dat mensen van buitenaf aanwezig kunnen zijn. Daarbij behoort
dan ook eventuele PR. Bij de VCK denken we bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid
het te combineren met een avond samen met de doopsgezinde vrouwen. Die
bijeenkomsten hoeven niet per se in februari plaats te vinden.
Flyers verspreiden in de aanloop naar het ‘open huis’ moment. Hierbij denken we
aan de mogelijkheid om concrete info te verspreiden in de buurt waarin de kerk
staat. We verwachten er niet zoveel van, aangezien er dan niet sprake is van de
doelgroep die wij het liefste bereiden, maar het kan geen kwaad met betrekking tot
de naamsbekendheid. Bovendien hebben mensen zich al gemeld voor een zodanige
verspreiding. Verder weet je maar nooit….
een ‘open huis’ moment. Het lijkt ons goed om in elk geval een gelegenheid te
geven, dat mensen buiten de zondag om ons kerkgebouw kunnen bekijken en
mensen van Elim kunnen ontmoeten en bevragen. Dat zal gebeuren op zaterdag 11
februari a.s., op de dag voor het optreden van het Byzantijns mannenkoor.
iets op het voorplein. Er is een mooi ontwerp voor de voorkant van ons kerkgebouw.
Het zal niet lukken om dat voor februari tot stand te laten kom en. Wel zullen we de
gelegenheid aangrijpen om extra PR te maken, wanneer het gerealiseerd kan worden.
Voor februari komt er in elk geval een bord op het voorplein met (info over) de naam
Baptisten Gemeente ‘Elim’.
het feedback ontvangen
Op de gemeentevergadering werd duidelijk, dat voor het ontvangen van feedback een goede
ontvangst en ‘begeleiding’ van gasten cruciaal is. Dus zal er geïnvesteerd moeten worden in
gastheer/gastvrouw-schap. We denken aan een groepje/pool van 5 of 6 mensen, die
daarvoor beschikbaar zijn. Daarvoor zou het goed zijn een voorbereidingsavond te hebben.
Bert Wijchers heeft zich daar al beschikbaar voor gesteld. Het zal gebeuren op woensdag 25
januari a.s. om 19.30 uur in de kerk.
Daarnaast zal er ook gelegenheid moeten zijn dat mensen via de website of via een
antwoordkaart hun reacties kunnen geven.
Bezinning op eigen houding en hobbels
We hebben afgesproken, dat er niet alleen aandacht naar buiten zou moeten zijn, maar ook
naar binnen: aandacht voor hoeken en gaten van de gemeente. Het gaat om pastoraat. Dit
aspect wordt door de werkgroep pastoraat meegenomen en uitgewerkt

Verder zullen we als gemeente moeten nadenken over een soort ‘inburgeringsproces’. De
vraag naar hoe nieuwkomers vertrouwd gemaakt kunnen worden met de geschiedenis en de
‘manieren’ van Elim. Dit zal nader uitgewerkt moeten worden
Op zich is het al goed om aandacht te geven aan het gastheer- en gastvrouwschap, zoals
bovengenoemd. De gemeenteavond op 25 januari a.s. geeft gelegenheid om ons hierop
voor te bereiden.
tijdpad
Bovengenoemde activiteiten zullen als volgt plaatsvinden:
januari:
website, persbericht , journalist, iets op het kerkplein, flyer, contacten met verenigingen
over ‘open bijeenkomsten’
gemeenteavond o.a. voorbereiding gastheer/vrouw op woensdag 25 januari 19.30 uur
februari:
zondag 5 februari: kerkdienst met Agape- viering als een open avondmaal met gasten
zaterdag 11 februari: ‘Open huis’ en gemeentetreffen zaterdag 11 februari, 16.00 –
18.45 uur
zondag 12 februari: kerkdienst met medewerking van het Byzantijns mannenkoor
zondag 19 februari: kerkdienst met medewerking van de Wereldwinkel
zondag 26 februari: kerkdienst in samenwerking met de Grote Kerk (om 11.00 uur; vanaf
10.30 uur koffie)
Maart:
40 dagen project . Dit wordt verder uitgewerkt door de werkgroep, in overleg met Assen en
Heerenveen
April:
zondag 1 april: bijzondere dienst met medewerking van een dubbelkwartet (via Willem
Schra)
zondag 8 april: Paasviering als afronding van het veertigdagen project
Mei:
Juni:
Op 5 juni a.s. zal de gemeentevergadering zijn, waarop ook de evaluatie zal plaatsvinden
Verder nog
Als gemeente hebben we positief gereageerd op de vraag naar betrokkenheid bij een op te
zetten christelijk Jongerencentrum. Hierbij zijn verschillende instanties (o.a. een aantal
middelbare scholen) bij betrokken. Roel zal onze contactpersoon zijn.
TOT SLOT: belangrijk!
We zijn heel blij met de laatste gemeentevergadering, waarin alle aanwezigen zo positief
hebben gereageerd op de plannen en de voorgenomen activiteiten.
We hopen en verwachten, dat iedereen ook zo betrokken blijft. Dan zullen we op de
evaluatie ook samen kunnen vaststellen, wat er wel of niet gelukt is. Als basis voor het
perspectief van Elim, hoe het er dan ook uitziet: we zijn er samen bij.
Ik noem hier nog even de activiteiten waarbij iedereen uitgenodigd wordt actief deel te
nemen:
KIJKEN NAAR JE EIGEN NETWERK: wie zou je in aanraking willen brengen met de
activiteiten van Elim? Hiervoor kunt u flyers meenemen.

GEMEENTEAVOND OP 25 JANUARI A.S. OM 19.30, IN DE KERK. Als voorbereiding op
het hele project met alle activiteiten, als bezinning op onze ‘openheid’, en als
voorbereiding op het gastheer- gastvrouwschap. Dit onder leiding van Bert Wijchers.
‘OPEN HUIS’ EN GEMEENTETREFFEN OP ZATERDAG 11 FEBRUARI A.S. VAN 16.00 –
18.45 UUR. Het aanwezig zijn betekent kans op ontmoeting en gesprek over Elim,
onder het genot van koffie en iets lekkers ( 16.00 – 17.00 uur). Tevens krijgt het
samenzijn betekenis in het samen zingen van een paar liederen en zelfs een koor, dat
de volgende dag in de dienst met het Byzantijns mannekoor gezongen gaan worden
(17.15 – 17.45 uur). Afsluiting voor de mensen van de gemeente met broodjes en
soep (18.00 – 18.45 uur).
PERSOONLIJKE BETROKKENHEID IN VOORBEDE, MET OPEN OOG, OOR EN HART!

Nieuws van de Unie

Missionaire open huizen
Ook dit voorjaar zijn er weer een aantal missionaire dagen! Dit jaar kiezen we ervoor een
aantal gemeenten ‘Open Huis’ te laten zijn. Sneek, Hoogezand-West en Veenendaal zetten
dit voorjaar hun deuren voor ons open en laten ons delen en kijken in hun activiteiten. In het
najaar volgen 3 andere gemeenten. In steeds meer gemeenten begint missionair gemeentezijn vorm te krijgen. Op verschillende plekken ontstaan goede praktijken waar ook andere
gemeenten veel van kunnen leren. Naast het delen van goede praktijken wordt de dag met
workshops, studies en een viering helemaal in het thema van de dag gezet. Er is veel ruimte
voor ontmoeting en uitwisseling van ideeën. Kortom een uitdagende dag!
In de 3 noordelijke provincies hebben de open dagen een algemener thema, in de rest van
het land richten we ons op een specifiek thema of doelgroep. Voelt u zich vooral vrij om dat
thema te kiezen wat het best aansluit bij uw gemeente of uw taak in de gemeente.
De dag begint om 10.00 en eindigt om 15.30, een lunch wordt u aangeboden.
Sneek- 31 maart- Missionaire vieringen
Meedenken met beleid Unie
Graag nodigen we u uit om mee te denken met het algemeen beleid van de Unie voor de
komende jaren. We leggen hierin veel nadruk op missionair zijn. In veel gemeenten wordt
hierover nagedacht en worden manieren gezocht om meer missionair te zijn. Om het beleid
van de Unie concreter te maken en u te stimuleren na te denken over missionair gemeente

zijn, willen we op deze avonden ook een voorbeeld laten zien van hoe een gemeente
handen en voeten geeft aan hun missionair beleid.
De avonden hebben dus een tweeslag:
- In gesprek over een voorbeeld van missionair beleid in een lokale gemeente en de
uitwerking hiervan in de praktijk.
- In gesprek over het concept beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten.
U bent welkom op
Vrijdag 13 januari in Hoogeveen Beth-El, Boekweitlaan 65a, 7906 LB Hoogeveen
De avond begint om 17.30 met een gezamenlijke broodmaaltijd en van 18.30-21.00 de
gespreksavond.
Voor aanmelding en verder nieuws van de unie kunt u terecht op de website van de unie:
www.baptisten.nl

Kennismaking met onze
nieuwe
stagiaire
Robert Jan Beltman

Hallo Elim, Mijn naam is Robert Jan Beltman, ik ben een jongen van 24 jaar die op dit
moment voor het 2de jaar Godsdienst en Pastoraal werk studeert aan het Windesheim te
Zwolle. Tot september 2012 hoop ik bij u in de gemeente stage te komen lopen. Op mijn
18de levensjaar ben ik tot geloof gekomen in een Evangelische kerk in Lelystad. Dat is een vrij
grote gemeente met ongeveer 1000 leden waar ik vandaag de dag nog lid ben. In mijn eigen
kerk gemeente en bij het zoeken naar een stageplek heb ik veel moeite ervaren rondom mijn
geaardheid en mijn relatie. Ik ben dan ook blij dat Elim in eerste plaats mensen aanziet en
aanspreekt op hun mens-zijn, waardoor ik in Elim wel een plek heb mogen vinden. Ik kijk erg
uit om in een nieuwe omgeving te mogen leren hoe mensen met hun geloof omgaan, hoe
een “kleinere” kerk gemeente functioneert. Bovenal wordt ik enthousiast over de visie van
Elim om eerst mensen in hun mens-zijn te zien en aan te spreken, deze visie binnen een kerk
gemeente is nieuw voor mij, en ik ben dan ook benieuwd hoe deze visie in praktijk werkt.
Ik woon zelf in Lelystad, maar mijn vriend woont in Groningen en ik heb goede vrienden
wonen in Meppel. Ik zal dus zoveel mogelijk vanuit Meppel en Groningen naar Drachten
afreizen.
In de eerste maanden probeer ik kennis te maken met de activiteiten, diensten en
gemeente leden van Elim, en in de maanden daarna hoop ik mee te kunnen draaien in de
praktijk binnen de gemeente. Ik kijk er naar uit u allen te ontmoeten, wees dan ook niet
bang als u me ziet een praatje te komen maken. Al u vragen en/of opmerkingen mag u altijd
aan me vragen/opmerken. Dat mag gewoon persoonlijk, maar u kunt ook een email sturen
naar RJbeltman@gmail.com.

Ik hoop u de komende maanden allemaal te spreken!
Met vriendelijke groet,
Robert Jan

ROOSTERS voor de zondagse diensten in januari/februari 2012
Zondag

Koster

Geluid

Beamer

Organist

Bloemen

Koffie

8 jan

Cor

Bert

Bert

Arie

E. Germeraad

15 jan

Joke

Bert

Piet

Henk

K. Grondsma

22 jan

Hans

Bert

Ank

Arie

Gré Boonstra

29 jan

Willem

Bert

Piet

Henk

J. Schra

Joke

Bert

Bert

Arie

K. Grondsma

12 feb

Luitzen

Bert

Ank

Arie

E. Germeraad

19 feb

Hans

Bert

Bert

Henk

Gré Boonstra

26 feb

Willem

Bert

Ank

Arie

J. Schra

4 mrt

Cor

Bert

Bert

Henk

K. Grondsma

11 mrt

Joke

Bert

Ank

Arie

E. Germeraad

Cor &
Tietje
Rients &
Joke
Henk &
Hans
Cor &
Joke
Tietje &
Henk
Rients &
Joke
Cor &
Hans
Joke &
Henk
Cor &
Tietje
Rients &
Henk

5 feb

AGENDA
DATUM
8 jan

TIJD
09.30

SPREKER/VERENIGING
Piet Brongers

10 jan

19.30

Pastorale werkgroep

15 jan

09.30

Ds. Piet Kingma

19 jan

14.30

JVV

22 jan

09.30

Ds. Bert Wijchers

COLLECTE
Jeugdwerk
Unie
UNIE

UNIE

BIJZONDERHEDEN

22 jan

20.00

Geloof en Leven

bij Roel en Minke

25 jan

19.30

Gemeenteavond

mmv Bert Wijchers

29 jan

09.30

Br. Anne Dijkstra

30 jan

19.45

VCK

1 feb

19.30

werkgroep

5 feb

09.30

Ds. Piet Brongers

7 feb

19.30

Db vergadering

11 feb

16.00

12 feb

09.30

‘Open huis’ en
gemeentetreffen
Ds. Piet Brongers

13 feb

19.45

VCK

16 feb

14.30

JVV

19 feb

09.30

26 feb

Friese Bond

Friese dienst

Bij Minke Bouma
UNIE

Agape-viering

UNIE

Afsluiten met brood en
soep (tot 19.00 uur)
Byzantijns mannenkoor

Ds. Piet Brongers

Elim zending

De Wereldwinkel

11.00

Ds. Piet Brongers

nvt

27 feb

19.45

VCK

Dienst samen met de
Grote Kerk (koffie:
10.30 u.)
jaarvergadering

4 maart

09.30

Ds. Jannes Hofman

6 maart

19.30

Db vergadering

UNIE

11 mrt

09.30

Ds. Karel Gerritsen

Leergeld

EMAILADRES de Schakel: schakel@elimdrachten.nl

