Uit de Schakel van maart/april 2012
De wandeling
Vroeger maakten we als gezin geregeld een wandeling in het park of in het bos. Op zondag natuurlijk,
want door de week was daar geen tijd voor. Ieder van ons gezin had daarbij zijn of haar eigen gevoel.
De een had geen zin, maar moest wel mee. Dan ander had een vriendje mee en beschouwde de
wandeling als een bijkomstigheid. Weer een ander was zo geïnteresseerd in kleine beestjes, dat hij
regelmatig achterbleef en tot de orde geroepen moest worden. Weer een ander vroeg aan mijn
vader naar de namen van de planten, bloemen. En ik? Ik wilde graag vreemde vogels zien, waarvan ik
het mooie geluid in de bomen kon horen! En ja, de rest liep er min of meer zwijgend bij, al dan niet
genietend. Veel hing ook af van het weer: het liefst droog, een zonnetje, niet te warm en niet te
koud, en wat gezelligheid. Wat meer mensen op pad, die je tegen kwam.
Dit beeld kwam deze week bij mij naar boven, toen ik dacht aan alle activiteiten van onze gemeente.
Samen op pad, ieder met zijn of haar eigen leventje. De één geniet hiervan, de ander daarvan, voor
de één is het hoofdzaak, voor de ander bijzaak. En veel hangt ook af van de onderlinge sfeer.
Wat is het resultaat van een wandeling? Dat is natuurlijk een lastige vraag. Moet het een resultaat
hebben? Een wandeling in het park kan verschillende dingen opleveren: even afreageren en
ontspannen, iets van kennis van natuur, een gevoel van verbondenheid. En misschien ook iets van:
dat moeten we vaker doen. Het kan zijn, dat de één iets heel bepaalds wilde zien, en teleurgesteld is,
dat dat niet gewerkt heeft. Maar, het kan ook het gevoel geven: och we komen hier nog wel eens en
de volgende keer zal het misschien wel lukken.
Wat mij betreft gaat dit plaatje niet alleen op voor ons gemeente-zijn, maar kun je het ook toepassen
op de verschillende activiteiten van de gemeente.
Bijvoorbeeld voor de preek: het luisteren naar een preek kan een ervaring zijn van een rondleiding.
Iemand die de weg wijst en hier en daar aanwijst wat wel of niet belangrijk is. Ja, en dan kunnen de
toehoorders ieder op hun eigen wijze, al dan niet volgen en al dan niet iets beleven. Ieder gaat als
het ware met zijn eigen ‘boodschap’(lees: interpretatie) naar huis. Al dan niet gezegend.
Het gaat ook op voor het lezen van een Bijbelgedeelte: je kunt al lezende ook het gevoel krijgen van
een wandeling, waarbij jou de ene keer dit en de andere keer dat opvalt. Of dat er helemaal niets van
overkomt. Als je met anderen erover in gesprek komt, ontdek je dezelfde verscheidenheid in
ervaringen als bij een wandeling. Zowel wat betreft de zijpaden, als de bijzondere interesses, als het
eventuele negatieve gevoel.
Veel wordt dan bepaald door de sfeer, o.a. het gevoel van onderling vertrouwen en openheid. Het
kunnen delen, elkaar iets kunnen laten zien. En het vertrouwen, dat je niet in één wandeling alles
hoeft te zien. Of alles moet zien. Dat kan de valkuil van de dominee nog wel eens zijn . Dat hij alles
wil zeggen, dat je zou moeten kunnen zien van God in een bepaald Bijbelgedeelte of preek. Dat hoeft
immers niet. Zoals de natuur er ligt als een gegevenheid., zoals de bijbel aanwezig is met al zijn
verhalen, zoals het verhaal van God ervaren mag worden als een gegevenheid, zo mogen we het
vertrouwen hebben, dat we al gaande weer nieuwe kansen krijgen om Hem te ervaren. En de ruimte
voor ieder om zijn of haar eigen ontdekkingen te kunnen doen. Krampachtigheid helpt niet: een open
blik wel.
Zo wens ik ons ook een goede wandeling met in de veertigdagen tijd, met het thema ‘het spoor van
Jezus’: door de geschiedenis heen van het Oude en Nieuwe Testament naar onze wereld van
vandaag. Er valt vast veel te ontdekken, als we samen op pad gaan.
Piet Brongers

Van het Dagelijks Bestuur
We kijken met een goed gevoel terug op onze actiemaand februari. Het was de bedoeling

om Elim ‘op de kaart te zetten’ in Drachten. Oftewel duidelijk te maken op welke wijze wij
gemeente willen zijn. Voor ons gevoel is dat gelukt:
Er is een kleurenlogo van Elim ontwikkeld om onze veelkleurigheid te
laten zien. Vervolgens is er een naambord met het logo in de voortuin van
de kerk geplaatst.
De website is vernieuwd: we hebben daarop veel positieve reacties
ontvangen. Elke week komt er een nieuwe spreuk, waarop mensen
kunnen reageren. Een uitnodiging dus om daar geregeld naar toe te gaan:
www.elimdrachten.nl
Er zijn flyers gemaakt en rondgebracht in de wijk van de kerk.
Twee kranten hebben een artikel, met foto’s gepubliceerd, naar
aanleiding van ons persbericht: Leeuwarder Courant en de Drachtster
Courant
Er waren vier bijzondere diensten, waarin de verschillende aspecten en
accenten van Elim zichtbaar waren en beleefd konden worden:
 agape-viering, samen delen van brood en wijn: iedereen was welkom
 dienst in het teken van de oosterse liturgie, mmv het Byzantijns
mannenkoor,
 dienst met aandacht voor de ‘andere wereld’ mmv de wereldwinkel
 de dienst samen met de PKN in de Grote Kerk.
Allemaal diensten waarin gasten te verwelkomen waren, en waarin we
ontmoetingen hadden. En ook heel veel goede reacties.
We hebben een ‘open huis’-moment gehad. Met minimaal bezoek van
buiten, maar wel met een goed gevoel van ons eigen samen-zijn:
genoeglijk bijeenzijn, samen zingen en een gezamenlijke broodmaaltijd,
als bevestiging van ons samen onderweg zijn
We realiseren ons, dat het niet per se zo hoeft te zijn, dat er in één keer allerlei
mensen in onze gemeente blijvend willen komen. Wat we in elk geval als winst zien,
is dat mensen op de hoogte zijn van Elim, als Baptisten Gemeente en dat we
bevestigd worden in onze manier van Gemeente-zijn.
Het veertigdagen project zorgt voor de continuïteit in het gemeente proces. We gaan
op weg naar Pasen met het thema ‘het spoor van Jezus’. We hopen, dat veel mensen
zich erbij betrokken weten, en dat het voor de gemeente ook een goed spoor is om
te volgen. Elders in de Schakel vindt u de volledige beschrijving van het project.
We hebben intussen kennis kunnen maken met onze stagiaire Robert Jan Beltman.
Hij heeft al een aantal kerkdiensten bezocht en is ook al op de verschillende
verenigingen geweest. Hij zal in de komende tijd betrokken zijn bij de uitvoering van
het veertigdagen project. Ook zal hij afspraken maken om bij verschillende mensen
op bezoek te komen. Tot nu toe zijn er wederzijds positieve geluiden over
kennismaking en activiteiten.
Wat de voorkant van de kerk betreft: het plaatje heeft al in de krant gestaan en daar
zijn veel positieve reacties op gekomen. Het is de bedoeling, dat er een
bouwvergunning aangevraagd wordt en dat er vervolgens een voorstel op de
gemeentevergadering komt. Het definitieve besluit moet daar genomen worden.
Wat het beheer van de kerk betreft, zijn we blij, dat Joke bereid is om zich in te
zetten voor het beheer. Ook zijn we blij met de wijze waarop Luitzen betrokken wil

zijn bij overdracht, inwerken en eventuele ondersteuning. Het moet allemaal nog zijn
definitieve vorm krijgen.
Zo zijn we onderweg, op onze wijze, en genieten van de manier waarop gemakkelijk
dwarsverbindingen gelegd worden en we elkaar vaak in verschillende
omstandigheden tegen kunnen komen.
Overigens ons wel realiserend, dat veel werk door weinig mensen wordt verzet… Dan
is het extra belangrijk, dat we naar elkaar omzien en elkaar zien in onze
kwetsbaarheid…
Piet Brongers

Veertig dagen tijd: 26 februari – 8 april 2012
Thema: ‘het spoor van Jezus’
Inleiding
De veertigdagen tijd staat in het teken van het verhaal van Jezus, vanaf de eerste aankondiging van
zijn lijden tot en met de opstanding. Daarom wordt deze periode van 7 zondagen ook de lijdenstijd
genoemd. Helemaal in lijn met het jaarthema ‘spoorzoeken’ willen we het spoor van Jezus volgen.
Daarbij gaat het om het zoeken naar de verschillende aspecten van het lijdensverhaal.
Velen van ons zijn opgevoed met het lijden van Jezus als een bewuste keuze om onze zonden op zich
te nemen. Dat betreft echter heel specifiek de betekenis van het Kruis gebeuren, dat dan opgevat
kan worden als straf van God voor de zonde van de mens. Een straf, gedragen door iemand die zelf
zonder zonde is.
Er gaat natuurlijk een verhaal aan vooraf, met vragen als:
Zijn er sporen van het verhaal van Jezus te ontdekken in het verleden. Oftewel: hoe past het
verhaal van Jezus in de geschiedenis van het verhaal van God?
Wat zorgt ervoor, dat mensen Jezus ter dood gebracht hebben. Welke rol speelt hun geloof
daarin?
Is er sprake van zinloos lijden, of van zinvol lijden. Oftewel: Heeft Jezus al dan niet bewust
gekozen voor het lijden, of is het lijden het gevolg van een bewuste keuze? En om wat voor
keuze gaat het dan?
Zijn er vandaag ook sporen van het verhaal van Jezus te ontdekken? Oftewel: Op welke
manier krijgt dit verhaal betekenis in de wereld van vandaag?
Allemaal vragen, waar je niet zo één twee drie antwoord op kunt geven.
In dit project proberen we aandacht te geven aan deze vragen en zo op een niet vanzelfsprekende
manier de route naar Pasen te bewandelen, met kans op persoonlijke ontdekkingen voor het
geloofsleven.

Opzet
De rode draad in dit project zijn aspecten en momenten in het verhaal van Jezus, zoals dat in de
verschillende evangeliën wordt verteld, en vervolgens kijken naar sporen in het Oude Testament. En
daarna willen we rondkijken in de wereld van vandaag, op zoek naar herkenning van de thema ‘s .
Het gaat om een doorlopend spoor dwars door de hele geschiedenis van de mens.
Daarbij worden de toehoorders bewust betrokken. Zowel de groten als de kleinen.
Bij het project is ook een projectlied. Deze keer niet uitgesplitst naar de verschillende thema’s maar
meer gericht op het algemene thema ‘Ga op weg, volg het spoor’.

Het groeiverhaal in de kerkdiensten
De rode draad van het project door alle thema’s heen
willen we zichtbaar te maken in de vorm van een groeiverhaal,

waarbij elke zondag ook in visueel opzicht het spoor van Jezus
te volgen is. Dit doen we door middel van een boekrol.
Elke zondag wordt een stukje rol zichtbaar gemaakt, met het
thema van die zondag. Mensen worden uitgenodigd, na de
overdenking om met hun associaties te komen. Ook worden er
velletjes papier uitgedeeld in de vorm van een voetspoor, waarop
mensen iets kunnen schrijven. Deze kunnen de mensen mee naar
huis nemen. Thuis kunnen ze dan in die week stilstaan bij de vraag
wat het thema voor hen betekent. Dat kan al dan niet met illustraties
(krantenknipsels plaatjes) de volgende zondag meegenomen worden.
Aan het begin van de dienst kan er gedeeld worden en kunnen de
stukken papier op de rol geplakt worden. Vervolgens wordt hij een stukje opgerold. Aan het eind van
de dienst kan er dan weer een leeg stukje uitgerold worden, voor het volgende thema, enz. Op de
Paaszondag kan de boekrol helemaal uitgerold worden, zodat het spoor van Jezus in deze tijd
zichtbaar wordt.

Het Projectlied

Refrein
Ga op weg. Vind je spoor. Ga de hele wereld door.
Want dan kom je mensen tegen en ontdek je nieuwe wegen.
Ga op weg in Jezus ’naam en ga ervoor!
Nu sta jij hier nog te dromen In de vroege ochtendzon.
Breng die droom, vanuit de schaduw naar een nieuwe horizon.
Refrein

Wens elkaar de lieve vrede In een wereld zonder pijn.
En deel uit met gulle handen. Geef aan groot en geef aan klein.
Refrein
Droog de tranen van de aarde, vecht voor eerlijkheid en trouw.
Wijs de weg aan wie verdwaald zijn en geef warmte in de kou.
Refrein

De thema ’s van het veertigdagenproject: ‘het spoor van Jezus’
Zondag 26 februari het begin van een lijdensweg: ‘bewustwording van wat er gaat gebeuren’
Het begint bij de eerste aankondiging van het lijden. Hier wordt nog geen melding gemaakt van de
betekenis van het lijden in termen van het vergeven van zonden. Wel is er sprake van een
bewustwording, dat deze weg, de weg van Jezus’ verkondiging, in woord en daad, dus van het Woord
van God, zal leiden tot vervolging en lijden.
Het lijden, waar Jezus het hier over heeft, zou je kunnen zien als het gevolg van de breuklijn tussen
het woord van God, zoals dat bedoeld is en de wijze waarop de mens, steeds weer onder invloed van
egoïstische gedachten (passend bij het evolutie gevoel: overlevingsdrang) dat woord toepast voor
eigen gewin. Dat zie je al vanaf het begin van de schepping. Het oude testament is vol van die
verhalen.
Een breuklijn betekent spanning. En waar mensen niet gaan omliggen is er vaak sprake van
onderdrukking, vervolging en lijden. Hoe meer je je bewust en zeker voelt in het spoor van Jezus en
dus van God, des te meer heb je vertrouwen om die weg te gaan. Dan hoeft het ook geen slachtoffer
gevoel op te leveren, maar een bewuste keuze voor een zinvol leven en dan dus ook een lijden, dat
vandaaruit betekenis kan krijgen.
Vragen naar nu toe:
Herken je breuklijnen tussen het woord van God en dat wat mensen ervan gemaakt hebben in de
wereld, in de samenleving en bij jezelf? Het gaat daarbij bijvoorbeeld om woorden als’ vrede’,
‘gerechtigheid’ en ‘heelheid van de schepping’ en de wijze waarop daarmee omgegaan wordt, zowel
door de machtigen als de enkeling, die dwars ligt.
Een andere vraag zou zijn: zijn er voorbeelden van zinloos lijden en van lijden, dat betekenis heeft? In
hoeverre is daarin iets van de lijdensweg van Jezus te herkennen?
Zondag 4 maart
niet het hoofd maar het hart:
‘geloof als een persoonlijke zaak’
Het spoor van Jezus is eigenlijk het spoor van het Woord van God. De manier waarop mensen met
het woord van God omgaan heeft vaak meer met verstandelijke overwegingen te maken, dan met
het hart.
Vragen naar nu toe:
Herken je bij jezelf, dat er een verschil is tussen het verstand en het hart. Heb je daar voorbeelden
bij. Ook als het om het geloof gaat?
Zondag 11 maart
niet de leer maar het leven:
‘uit de beknelling van de wet’
Jezus laat keer op keer zien, dat het bij God gaat om het leven zelf en niet om mensen lasten op te
leggen. Het moet een vreugde zijn om God te dienen. Voorbeelden van het sabbatgebod maken
duidelijk dat de leer er is voor het leven en niet andersom.
Vragen naar nu toe:
Herken je bij jezelf het onderscheid tussen de leer ( je zou het ook principes kunnen noemen), en de
werkelijkheid van het leven. Is er nu veel verschil met vroeger? Heb je voorbeelden van waar je het
moeilijk hebt met de leer in het leven. Of dat je ontdekt dat het uiteindelijk om het leven gaat.
Zondag 18 maart

niet het oordeel maar de liefde: ‘de ander ‘zien’’

Het spoor van Jezus is een spoor, dat niet begint bij het oordeel, maar bij de prediking van het
evangelie (=blijde boodschap) van het Koninkrijk van God, dat gekomen is.
Vragen naar nu toe:
Herken je situaties, waarbij er al een oordeel is voordat er echt naar iemand geluisterd wordt. Heb je
voorbeelden van een eigen vooroordeel, dat achteraf bezien helemaal onjuist bleek te zijn. Heb je
voorbeelden van het verschil tussen de ander als iemand, die ’bekeken’ (= beoordeeld) wordt en als
iemand die je ontmoet hebt als medemens.
Zondag 25 maart

niet het grote maar het kleine:

‘niet de macht, maar de kracht’
‘het begint bij kleine stapjes ‘
Het spoor van Jezus loopt niet via de machtigen en de groten, maar via mensen, die vaak niet geacht
worden: bedelaars, melaatsen, doven, blinden. Maar ook de kinderen. Daarbij is het niet zo, dat het
gaat om een neerbuigende houding. Zo van: je moet iets doen met zielige mensen. Nee, hij spreekt
ze aan als ‘medemens’, in gelijkwaardigheid.
Vragen naar nu toe:
Heb je voorbeelden, waarbij je er achter gekomen bent, dat het kleine soms meer telt, of soms meer
kracht bezit dan het grote. Dat je ontdekt, dat je beter met kleine stapjes iets kan doen, dan met
grote. Wat zit er achter het spreekwoord ‘ wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’?
Zondag 1 april

het tegendraadse feest

Vrijdag 6 april

de maaltijd van herinnering

Zondag 8 april

het nieuwe leven

er is iets te vieren, ook al begrijp je
niet alles
Het verhaal van de intocht is eigenlijk een heel apart verhaal. Je zou kunnen zeggen: er was helemaal
geen reden om een feest te vieren. Het loopt immers allemaal fout af. Aan de andere kant zie je in
deze gebeurtenis, hoezeer het volk verlangt naar de Messias die het zal bevrijden.
Vragen naar nu toe:
Het feest van de intocht wordt wel gevierd als een feest, ook al is het nog niet zover. Kun je
bedenken, hoe er door ons ook feest gevierd zou kunnen worden, ook al is alles nog onzeker. Zijn
daar ook voorbeelden van in het geloof?
de kracht van een verhaal van
Gebrokenheid
Het spoor van Jezus loopt hier even helemaal in het spoor van de geschiedenis. Het Pascha-gebeuren
als herinnering wordt het uitgangspunt voor het verhaal van Jezus. Het is goed om stil te staan bij het
feit, dat het Pascha viering nooit bedoeld is om alleen maar als ritueel te vieren. Elke keer weer is het
de bedoeling, dat er als het ware een ‘nieuwe’ wandeling gemaakt wordt over een oud pad van de
geschiedenis.
Zo kun je het elkaar ook aanreiken in brood en wijn. Misschien wel als een bewustwording van het
zelf lopen in het verhaal van Jezus. Een viering die tot een ‘live’- gebeuren wordt, wanneer je elkaar
het brood en de wijn aanreikt. Als teken van gebrokenheid van deze wereld in het gebroken lichaam
van Jezus. En vervolgens als teken van liefde, die God in het verhaal van Jezus aan ons gegeven heeft
het verhaal van leven: een doodlopend
verhaal blijkt doorlopend te zijn. Het leven
is niet stuk te krijgen. Er is altijd een nieuw
begin mogelijk
Het spoor van Jezus lijkt doodlopend te zijn. Het verhaal lijkt hier te stoppen. In het
opstandingsverhaal wordt echter duidelijk, dat de opstanding alles te maken heeft met het verhaal
uit het verleden. Het verhaal van het woord van God, van Jezus’ leven. Maria herkent Jezus niet. Pas
in de persoonlijke ontmoeting, de ervaring van de ander (Jezus, God) die haar aanspreekt herkent ze
hem. En ze wordt vervolgens op een verder spoor gezet.
Vragen naar nu toe:

Pasen: Het verhaal van een doodlopende weg, die niet doodlopend blijkt te zijn. Een verhaal van
vallen, … en weer opstaan. Heb je daar ook concrete voorbeelden van, of eigen ervaringen?

Tot slot
We hopen op deze wijze samen op weg te gaan om ‘het spoor van Jezus’ te zoeken, te
verkennen en te herkennen. Wij nodigen jullie uit daar ook op een persoonlijke wijze bij
betrokken te zijn. Dat kan door ’s zondags de voetsporen mee te nemen en thuis in te vullen.
Bovenstaande thema’s en vragen geven vast wel stof tot overdenking en bezinning.
De werkgroep Elim

24 maart veertigdagen treffen:
‘Jesus Christ Superstar’
Op 24 maart zullen we weer een Elim treffen hebben.
Nadenkend over ‘het spoor van Jezus’ naar onze tijd toe
kwamen we als werkgroep ook uit op de film
‘Jesus Christ Superstar, die stamt uit de zeventiger jaren,
maar die juist bij dit thema nog heel actueel is.
Te denken valt aan:
de wijze waarop Judas aankijkt tegen Jezus
De manier waarop mensen omgegaan zijn met
het beeld van de Messias (haast net zo als met een superstar)
De manier waarop de godsdienst in die tijd iets had van een bouwval, waar het leven
uit is (het Sanhedrin op de steigers, zonder gebouw)
Alle mensen met hun behoeften en verlangens
de vraag (van Judas) aan Jezus, na eeuwen: als je terug kijkt naar de manier waarop
mensen met jouw verhaal zijn omgegaan, heb je dan het gevoel dat het gelukt is?
niet te vergeten: het mooie lied van Maria van Magdala ‘I don’t know how to love
you’
Redenen genoeg om die film nog een keer te zien met de ogen van nu..
Gekoppeld aan een sobere broodmaaltijd en het zingen van een paar liederen lijkt het ons
een mooi zinvol treffen te woren.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur welkom en zingen
17.45 uur samen eten
18.15 uur de film
20.00 uur afsluiting
We hopen velen van u te ontmoeten om in dit samenzijn ook weer iets van ons gemeentezijn onderweg, te ervaren.

Afscheid Ds. Geert Liebe
Op zondag 8 januari j.l. was de afscheidsdienst van Geert Liebe als geestelijk verzorger van
Bertilla. In deze dienst, waarin met dankbaarheid voor zijn inzet, betrokkenheid en warmte
afscheid genomen werd, waren ook vertegenwoordigers van onze gemeente aanwezig.

Tijdens receptie heeft Cor van Waveren namens Elim ook afscheid genomen met betrekking
tot zijn functie als voorganger in bijzondere dienst. Wij zijn blij met de manier waarop hij
voor veel mensen van Bertilla tot zegen is geweest. Dat geldt ook voor de gelegenheden
waarbij hij afscheidsdiensten heeft verzorgd voor leden van onze gemeente.

25 maart a.s. Baptisten Gemeente Heerenveen 70 jaar!
In de dienst op zondag 25 maart a.s. hoopt de Baptistengemeente Heerenveen het
70-jarig bestaan te vieren (aanvang 10.00 uur).
Het belooft op die zondag een mooie, bijzondere dienst te worden.
De leden en vrienden van de gemeente hopen op die dag oude bekenden - zij worden
speciaal uitgenodigd – te ontmoeten.
Er is livemuziek uit eigen gelederen en er zijn flitsende presentaties met behulp van de
beamer.
In de dienst zal worden stilgestaan bij het ontstaan, de wederwaardigheden, het heden en
de toekomst van de gemeente.
Natuurlijk is er koffie met iets extra’s na afloop.
In het kader van onze ADH samenwerking hopen we, dat er ook mensen van onze gemeente
in staat zijn deze dienst bij te wonen.

Nieuws uit de Unie

Agenda
10 maart
25 maart
30 maart
31 maart
31 maart
9 juni

Missionaire Open Dag in Veenendaal: Jongerenwerk 3.0- relaties!
Baptistengemeente Heerenveen viert 70-jarig bestaan
Open dag Baptistenseminarium
Missionaire Open Dag in Hoogezand-West: Kerk in de buurt
Missionaire Open Dag in Sneek: Missionaire vieringen
Algemene Vergadering in Appingedam

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 gemeente-zijn
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
Open Dag Baptistenseminarium
Het Baptistenseminarium in Barneveld houdt op vrijdag 30 maart 2012 van 17-21 uur een
open dag voor ieder die meer wil weten over theologie studeren, voltijds of in deeltijd.
Tijdens een proefcollege, een maaltijd en een voorlichtingsbijeenkomst wordt
belangstellenden een indruk gegeven van klimaat en werkwijze van het seminarium. Het
Baptistenseminarium verzorgt voor de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en de
Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten, de kerkelijke opleiding tot
predikant/voorganger. Dit gebeurt langs diverse routes op zowel HBO- als academisch
niveau. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Christelijke Hogeschool Ede, Christelijke
Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit. Tijdens de Open Dag zullen de diverse
routes worden toegelicht. Voor wie vast digitaal kennis wil maken, zie de informatie en het
promofilmpje op www.baptisten.nl/seminarium!
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00-18.30 uur
Proefcollege over ‘Doop en gemeente’
18.30-19.30 uur
Maaltijd met docenten en studenten
19.30-21.00 uur
Informatie bijeenkomst met alle gelegenheid om vragen te stellen
Uiteraard is het ook mogelijk een deel van de dag bij te wonen.
Meer informatie en aanmelding: jaap-harm.dejong@baptisten.nl Graag even
aangeven of je mee-eet. De maaltijd word je aangeboden.
Wanneer? Vrijdag 30 maart 2012, van 17.00-21.00 uur
Waar? Baptistenseminarium, Raadhuisplein 6-8, Barneveld
(op 5 minuten lopen van NS-station Barneveld-Centrum; gratis
parkeergelegenheid op loopafstand. Zie www.baptisten.nl/contact)

ROOSTERS voor de zondagse diensten in januari/februari 2012
Zondag

Koster

Geluid

Beamer

Organist

Bloemen

Koffie

Cor

Bert

Bert

Henk

K. Grondsma

Cor &
Tietje

11 mrt

Joke

Bert

Ank

Arie

E. Germeraad

Rients &
Henk

18 mrt

Hans

Bert

Bert

Henk

Gré Boonstra

Hans &
Joke

25 mrt

Luitzen

Bert

Ank

Arie

J. Schra

Cor &
Henk

4 mrt

1 april

Luitzen

Bert

Bert

Henk

K. Grondsma

Joke &
Rients

6 apri

Joke

Bert

Ank

Henk

nvt

nvt

8 april

Cor

Bert

Bert

Arie

E. Germeraad

Cor &
Hans

15 april

Willem

Bert

Ank

Arie

Gré Boonstra

Joke &
Henk

22 april

Luitzen

Bert

Bert

Henk

J. Schra

Cor &
Tietje

29 april

Hans

Bert

Ank

Arie

E. Germeraad

Rients &
Henk

6 mei

Joke

Bert

Bert

Henk

K. Grondsma

Hans&
Joke

Cor

Bert

Ank

Arie

Gré Boonstra

Cor &
Henk

13 mei

Advertentie:

1 april:
Christelijk Vocaal
Mannenensemble
Cantabile

Attentie! Attentie!
Op zondag 1 april (en dit is geen aprilgrap!) komt het Christelijk Vocaal
Ensemble ‘Cantabile’ uit Klazienaveen meewerken aan de dienst in onze
kerk.
Ze hebben ook een CD gemaakt en deze is door sommigen van ons
beluisterd, ja zelfs gekopieerd. Het ensemble zingt voornamelijk
Nederlandstalige liederen, min of meer afgestemd op het thema van de
prediking van die morgen.
Alles bij elkaar belooft dit een goede en gezegende morgen te worden.
Kom zelf en neem anderen mee!.
Met vriendelijke groet,
Willem Schra

AGENDA
DATUM

TIJD

SPREKER/VERENIGING

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

11 mrt

09.30

Ds. Karel Gerritsen

Leergeld

3 zondag veertigdagen

12 mrt

19.45

VCK

15 mrt

14.30

JVV

18 mrt

09.30

Ds. Piet Kingma

UNIE

4 zondag veertigdagen

24 mrt

17.00

Veertigdagentreffen

25 mrt

09.30

Ds. Remko Ongersma

UNIE

Zingen, eten en film
Afsluiting: 20.00 uur
e
5 zondag veertigdagen

26 mrt

19.45

VCK

1 april

09.30

Ds. Wout Huizing

1 april

20.00

Geloof en leven

3 april

19.30

Db vergadering

6 april

19.30

Ds. Piet Brongers

8 april

09.30

Ds. Piet Brongers

ElimZending

15 april

09.30

Br. Wouter Bandstra

UNIE

19 april

14.30

JVV

22 april

09.30

Ds. Bert Wijchers

22 april

15.00

Reilinglezing in Silo
Utrecht

23 april

19.45

VCK

25 april

19.30

pastorale werkgroep

29 april

09.30

Zr. Jenneke Span

1 mei

19.30

Vergadering werkgroep

6 mei

09.30

Ds. Piet Brongers

7 mei

19.45

VCK

13 mei

09.30

Br. Anne Dijkstra

UNIE

e

e

e

6 zondag veertigdagen
mmv mannen
dubbelkwartet ‘Cantabile’
bij Roel en Minke

Goede Vrijdagviering
Paasviering, afsluiting
veertigdagen

UNIE

Bijzonder doel

UNIE

DANA

EMAILADRES de Schakel: schakel@elimdrachten.nl

H.A.

