Uit de Schakel van mei/juni 2012
EEN NIEUW BEGIN
Dit thema voelde ik in mij opkomen om deze schakel mee te openen.
De lente… wie doet er een opening ……wie begint er vandaag!!
Een nieuw thema na al onze belevenissen van de afgelopen tijd van ons ‘spoor’ zoeken.
Allemaal dingen die met een nieuw begin te maken hebben.
Om te beginnen is het altijd moeilijk om een begin te vinden maar als je hem gevonden hebt
dan weet je soms niet van ophouden.
Ik weet nog, dat ik vroeger toen ik jong was, nooit kon ophouden met moppen tappen nu
denk ik wel eens hoe kon ik het allemaal onthouden.
Achterom kijkend naar dingen die je allemaal gedaan hebt is het soms goed om een ander
begin te maken.
Er zijn ook mensen in de Bijbel die een nieuw begin maken en misschien wel voorbeelden voor ons zijn!
Jezus als voorbeeld .. een nieuw begin ..voor wie??
Ik ben natuurlijk geen theoloog maar ik schrijf dingen op die mij raken!
Een mens mag keuzes maken in zijn leven en die bepaal ik niet!
Jij bepaalt je keuze en ik…. ik respecteer ze!!
Als je een nieuw begin wilt maken, zijn er mogelijkheden omdat te doen.
In de voetsporen van Jezus kan een keuze zijn maar misschien ook een nieuw begin!!
We hoeven het dan misschien niet allemaal alleen te doen.
Een rugzakje met inhoud mee voor onderweg……..en jij /u bepaalt de inhoud van de rugzak!
Ben je er al klaar voor?? Wat zit er in jouw rugzak!!
Voor degenen, die al onderweg zijn…

SJALOOM.

Groet vanuit Rottevalle,
Rients de Vries

Jan Bos krijgt een lintje op 27 april 2012, op het gemeentehuis
in Drachten

We wisten wel, dat onze Br. Jan Bos een veelzijdig mens is, met hart voor veel zaken. De natuur, de
bijen, maar bovenal toch zijn geloof en de gemeente. Van veel daarvan mochten we al bij de

verschillende verenigingen en activiteiten van de gemeente genieten. Het is dan mooi om dat ook
eens van een ander te horen. En als dat dan bovendien wordt uitgedrukt met een lintje vervult je dat
met voldoening: het gevoel, dat je niet voor niets bezig geweest bent. Hier volgt de motivatie, die
gebruikt is, om te komen tot de toekenning ervan.
Jan Albert Bos, Drachten
De heer Bos (70) heeft zich sinds 1962 met tussenpozen verdienstelijk
gemaakt op het terrein van het kerkelijk leven (Baptisten kerk in Veendam en Drachten), de
voetbalsport (voetbalvereniging VEV’67 uit Leek), het onderwijs, de bijenteelt (de Vereniging tot
Bevordering der Bijenteelt), het natuurbeheer en de Vogelwacht. Vanaf 2010 is Jan Bos vrijwilliger bij
It Fryske Gea.
De heer Bos kan worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving
heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".
Gelet op de aard, duur en uitstraling van de activiteiten is de heer Bos benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Wij feliciteren Jan en Gré heel hartelijk met deze benoeming!
PS op 31 mei a.s. mogen we met Jan op pad in Olterterp (zie info verderop in de Schakel)

Van het Dagelijks Bestuur
We kijken met een goed gevoel terug op ons veertigdagen project,
met als thema ‘het spoor van Jezus’. Er was een grote betrokkenheid
van mensen uit de gemeente bij het invullen van de wekelijkse
‘voetstappen’, met soms heel persoonlijke teksten passend bij de verschillende
onderwerpen. Ook hebben we het als goed ervaren, dat
Robert Jan de rode draad bewaakte en bijna elke zondag de voetstappen
begeleidde. Indrukwekkend was ook de Goede Vrijdagviering,
waarin het schaaltje met de bittere kruiden rondging als teken, dat de
bitterheid en gebrokenheid niet achter ons ligt maar toch ook nog met
ons meegaat. De afronding was op Pasen, waarbij alles weer even de
revue passeerde via de mooie boekrol van Jan Bos, met aan het eind
voor iedereen een narcis in knop. Als teken van leven, zichtbaar in de
natuur, te ervaren in ons persoonlijk leven.
•De website van Elim (www.elimdrachten.nl) is nu 3 maanden ‘in
de lucht’. Tot onze vreugde wordt de website goed bezocht: tot nu toe
meer dan 15.000 bezoekers, gemiddeld 5000 per maand. We denken
erover om daar meer gericht gebruik van te maken. Bijvoorbeeld via
een forum, waarop mensen kunnen reageren.
• Wat de voorkant van de kerk betreft: De eerste concept bouwtekeningen
zijn door de toetsingscommissie positief beoordeeld. Er zal nu
een bouwvergunning aangevraagd worden, zodat na de vakantie de
voorzettoren geplaatst kan worden. Dat kan ook weer een mooi PR moment
worden voor onze gemeente. Een en ander moet nog via een
voorstel op de komende gemeentevergadering worden goedgekeurd.
• De slotzondag zal zijn 3 juni a.s. We hebben ervoor gekozen de
slotzondag een paar weken naar voren te halen, zodat er meer mensen
aanwezig kunnen zijn rond de afronding van het seizoen.
• Op dinsdag 5 juni a.s. zal de gemeentevergadering zijn. We zullen
dan terugblikken op het afgelopen seizoen en nagaan wat het ons als
gemeente opgeleverd heeft, in het licht van onze plannen. Ook zal het
voorstel m.b.t de verbouwing van de voorkant besproken en vervolgens
in stemming worden gebracht. Tot slot zal de begroting voor het
volgend jaar aangenomen moeten worden. U ontvangt de stukken op
tijd.
•Diensten in de zomerperiode. Vanaf 15 juli – 19 augustus zullen
de kerkdiensten in het teken staan van onderlinge ontmoeting en bemoediging.
Naast het gezamenlijke koffiedrinken is er ruimte voor het

samen zingen, lezen, delen, bidden en een persoonlijk woord. Verschillende
gemeenteleden worden gevraagd om deze diensten vorm te
geven. Robert Jan zal een en ander coördineren en mee voorbereiden.
We hopen op deze wijze zinvolle bijeenkomsten te hebben, waar
het goed toeven is, ook al zijn er dan niet zoveel mensen te verwachten.
• Op 9 juni a.s. zal de voorjaarsvergadering van de AV gehouden
worden in Appingedam. Naast de jaarverslagen zal er ook een voorstel
gedaan worden met betrekking tot stappen in een zorgvuldig
proces, dat zou kunnen leiden tot samensmelting van de unie van
Baptisten Gemeenten en de ABC gemeenten. Wij hebben ons, als
gemeente, daarin terughoudend opgesteld: liever zoeken naar
mogelijkheden van samenwerking, dan naar samensmelting. Wij volgen
de ontwikkelingen en zullen zo nodig zeker onze stem laten
horen.

Herhaald 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 gaat dan vooral om een praktisch
concreet doel. Het mag ook heel dichtbij zijn…
Op dit ogenblik is er nog één datum waarop nog een tweede collecte
nader kan worden ingevuld: 1 juli a.s.. Suggesties kunnen rechtstreeks
aan Cor gedaan worden!

Bijzondere activiteiten
Donderdag 31 mei: wandelen met Jan Bos
Op donderdag 31 mei a.s. nodigt de werkgroep u uit om samen met Jan
Bos een wandeling te maken in Olterterp, te beginnen bij het bekende oude
kerkje. Hij zal ons het één en ander vertellen uit de geschiedenis, maar ook
van de natuur in het gebied van ‘it Fryske Gea’. Hij noemt het zelf ‘natuur en
cultuur’. Na afloop willen we een kopje koffie drinken in het Witte Huis. Het
idee kwam na de onderscheiding die Jan heeft gekregen rond Koninginnedag.
Er hoeven geen lange afstanden afgelegd te worden en er zijn veel rustmomenten
met verhalen van Jan. We hopen op een boeiende tocht met veel
deelnemers uit de gemeente.
We verzamelen ons om 19.00 uur bij het kerkje van Olterterp. Vervoer
kan eventueel geregeld worden.
Zondag 3 juni: slotzondag
Onze slotzondag is dit jaar op 3 juni a.s.. We willen dan het winterseizoen
van de gemeente op een goede manier afronden. Passend bij het
thema ‘spoorzoeken’ en bij ons gemeente-zijn.
Bij binnenkomst staat een kopje koffie klaar. Na een aantal liederen gezongen
te hebben willen we aan de hand van plaatjes en foto’s op de beamer, en
de boekrol, alle activiteiten van het afgelopen jaar de revue laten passeren.
Om ons geheugen op te frissen, zodat we vervolgens aan het werk kunnen
met de vraag: ‘wat heeft het thema spoorzoeken mij/ons opgeleverd?’
Dat kan in de vorm van een tekst, die is blijven hangen, of van een speciale
dienst, of activiteit, of een gedicht. Er kan ook creatief gewerkt worden met
klei of een schilderij.
Daarna willen we de resultaten samen delen: ‘sporen’, die ons op weg gezet
hebben, gesterkt en bemoedigd om met vertrouwen de toekomst in te gaan.
Tot slot komt alles samen in de viering van het Avondmaal, als maaltijd voor
onderweg…
We hopen, dat als u dit leest, u alvast bij u zelf te rade gaat met de vraag:
wat heeft op mij indruk gemaakt, wat is blijven hangen? Waar heb ik echt
iets aan gehad? Ook kunt u nadenken over een mooi lied als verzoeknummer
voor onze samenzang.

De dienst begint om 9.30 uur (met koffie) en eindigt ongeveer om
12.00 uur.
We hopen u allen te ontmoeten om op een feestelijke manier ons gemeenteseizoen
af te kunnen sluiten

Pinksterfeest Veenklooster 2012
thema:

‘Routeplanner: Kies Bestemming:
Vrijdag 25 mei 17.30 uur :
Voor de jeugd van 12+ een sponsor-prestatie-survival tocht.
Met en ten bate van World-Servants.
Na afloop BBQ en muziek rond het kampvuur.
Zaterdag 26 mei 14.00 uur:
Fietstocht start bij de infostand.
Zaterdag 26 mei 20.00 uur:
Concert en samenzangavond m.m.v.:
Hoogeveens Christelijk mannenkoor.
Fanfareorkest Oranje uit Dokkum.
ds. Klaas van Marrum uit Sumar.
Zondag 27 mei 14.00 uur:
Dienst in de tent door de gez. kerken van Kollumerzwaag.
Zondag 27 mei 16.00 uur:
Sven Leeuwenstein van Open Doors.
Praiseband Revival uit Marum.
Zondag 27 mei 20.00 uur:
Martin Brand met het koor Praise United Fryslân.
Maandag 28 mei:
9.00 uur:
Langs de route wordt u welkom geheten door
de muziek en zang van 3 gospelgroepen.
Simmer uit K-zwaag, The Road & Benefaction uit Groningen
10:00 uur:
Kinderpr. met Simon Hulshof & Band.
10.00 uur:
start samenzang in het bos.
10.30 uur:
start dienst in het bos o.l.v
ds. Oscar Lohuis uit Emmeloord, muzikale begeleiding:
Soon Return, orgel dhr. B. Hoekstra, Trompet dhr. E. Huizinga
Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur:
3 gospelgroepen die op verschillende plaatsen gelijktijdig staan te spelen.
One Choice in Life uit Drachten, Eaglefield uit Tzum & Adonaj uit Veendam
Voor de kids: Megasjoelbak, Kidspraise, Grabbeldames, Caviarace enz.
Bezinningsroute in het bos
Kunstprogramma met vele kunstenaars.
Circa 20 goede doelen zijn aanwezig.
Diverse workshops.

Gastsprekers in de tent met o.a. Ruurd Walinga en ds. A. Elverdink.
Muziekkorps van het Leger des Heils uit Harlingen met samenzang.

NB: Op tweede pinksterdag is in het kader van de dag van het kasteel de
historische buitenplaats: "Fogelsangh-state" ook geopend.Verdere info
www.zendingsfeest-veenklooster.nl

ROMMELMARKT ————————————— ROMMELMARKT
Wij, Ineke-Wietske-Froukje-Luitzen, leden van de oude superpotcommissie,
gaan op verzoek van de zendingswerkgroep weer een rommelmarkt organiseren.
De netto opbrengst zal bestemd zijn voor ons zendingsproject in Tsjernobyl.
Wij hopen deze rommelmarkt te gaan houden op zaterdag 6 oktober van
09.00 – 12.00 uur.
De plaats is zoals altijd ons kerkgebouw.
De inbreng van de goederen is alleen op vrijdag 5 oktober van 10.00 – 12.00
en 14.00 – 16.00 en 18.00 – 19.00 uur.
Hou deze data vrij voor zowel inbreng van goederen, hulp op de zaterdag, of
een bezoekje aan deze rommelmarkt.
Met z’n allen werken aan een geweldig resultaat.
Doen!!
Namens de zendingswerkgroep en de superpotcommissie.
Luitzen Ongersma.

Geestkracht
het zachte
suizen van
de wind
het samen
delen rond
de tafel
het lopen
door het
wuivend graan
het samen
zitten aan
het water
Uw Geest
waait overal
in openstaande harten
en raakt
verwonderd
onze ziel
U maakt
de tongen los
’t is levend water
dat U schenkt
om niet
Aukje Wijma
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Agenda
Datum

Tijd

Spreker/activiteit

Collecte

13 mei

09.30

Br. Anne Dijkstra

DANA

20 mei

09.30

Ds. Arjan
Noordhoek

UNIE

21 mei

19.45

VCK

27 mei

09.30

Br. Arie Liebe
Br. Henk Gritter

25 - 28

Tsjernobyl

Bijzonder
heden

Pinksteren,
zangdienst

Pinksterfeest
Veenklooster

mei
30 mei

19.30

DB vergadering

31 mei

19.00

Olterterp
wandeling
met Jan Bos

3
juni

09.30

Ds. Piet Brongers

5
juni

19.30

Gemeentevergadering

9
juni

Aansluitend
koffiedrinken
in het Witte
Huis
UNIE

A.V.
Voorjaarsvergadering

Slotzondag
en viering H.A.

In Appingedam

10 juni

09.30

Ds. Bert Wijchers

Bloemengroet

17 juni

09.30

Br. Robert Jan
Beltman

UNIE

24 juni

09.30

Br. Dick de Jong

UNIE

1 juli

09.30

Ds. Bert Wijchers

Bijzonder
doel

8 juli

09.30

Drs. Wout Huizing

UNIE

EMAILADRES de Schakel: schakel@elimdrachten.nl

