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Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet ik leiden en
zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
Johannes 10:16
Agnes Amelink schreef boeken over De Gereformeerden. Tot in de jaren 60
vormden de synodaal gereformeerden een redelijk hechte geloofsgemeenschap.
Meer dan 625.000 mensen waren bij die kerk aangesloten. Nu zijn we 50 jaar
verder en eigenlijk is er niets meer van dat kerkgenootschap overgebleven. In
korte tijd is er een eind gekomen aan een levenswijze.
Ik mocht zelf opgroeien in een synodaal gereformeerd gezin. Vorig jaar sprak ik
er met mijn moeder over. Dat wat vroeger o zo belangrijk werd gevonden, bestaat nu gewoon niet meer. Of anders gezegd: wat toen verboden was, mag nu
gewoon. Eigenlijk verwonderden wij ons erover dat mijn ouders zich destijds zo
krampachtig aan bepaalde opvattingen vasthielden. Opvattingen die eigenlijk al
achterhaald waren op het moment dat ik ze moest aannemen. En mijn ouders
deden dat niet als enigen. Nee, hun familie, vrienden, kennissen en mensen van
de kerk, hun hele omgeving deed daaraan mee. Ze hielden er aan vast. Maar als
je doorvroeg naar de basis van hun overtuigingen, dan konden ze eigenlijk geen
afdoende antwoord geven. Ook voor zichzelf niet. Toen ik 20 was en op de
(gereformeerde) pedagogische academie zat, ging ik als braaf gereformeerde
jongen nog steeds naar catechisatie. Op een keer vroeg de dominee: ”Cor,
waarom doe je geen belijdenis?“ Toen ik dat in mijn eigen woorden probeerde
uit te leggen, weet hij mijn ongeloof aan het HBO. En hij werd eigenlijk boos op
mij. Verstand op nul en gewoon geloven, verdomme! Daar kwam zijn antwoord
op neer.
Toen ik niet meer thuis woonde, ben ik later Baptist geworden. Maar van een
afstandje nam ik wel waar dat de hele gereformeerde zuil afbrokkelde tot er
niets meer van over was. In 2004 is de Gereformeerde kerk in Nederland opgegaan in de PKN.
Is het wel waar? Dat er niks van is overgebleven? Of leeft dat wat wel levensvatbaar bleek gewoon verder in mij? En in al die anderen? En in onze kinderen?
De hele maatschappij verandert. Constant. In 1850 kregen we spoorwegen. In
1920 de eerste auto’s en vliegtuigen. De sociaal-culturele veranderingen voltrokken zich sinds de jaren 60 bijzonder snel. Er waren mensen die zich daar tegen
wilden verzetten. Misschien onbewust bang voor een onzekere toekomst. “Als
het geen appel was, dan is Jezus misschien ook niet aan het kruis gestorven…”
zei mijn vader toen ik hem vroeg of je het verhaal van de zondeval letterlijk
moest nemen of figuurlijk.
De gereformeerde schapen zijn als zodanig uitgestorven. Opgehouden te bestaan. En hun stallen zijn nu van de PKN. Of leegstaande monumenten. Of fietsenwinkel annex showroom. Of afgebroken. Net als ik in mijn eigen leven heb
ervaren, leeft dat wat wel levensvatbaar bleek gewoon weer verder. Maar in een

heel andere gedaante. Zo ben ik ondanks mijn gereformeerde opvoeding tot
geloof gekomen (zo heb ik het ervaren, tenminste). En gedoopt. In het openluchtzwembad van Franeker. Door Sam Bechler, voorganger van een Pinkstergemeente. Daarna Baptist geworden. Het was maar goed dat mijn ouders daarvan
niet alles van nabij hebben meegemaakt. Ze hadden het toen nog niet kunnen
verdragen….
En ook wij Baptisten maken allerlei veranderingen door. Veranderingen in de
Unie, in de gemeenten, in onze persoonlijke geloofsbeleving. Sommigen hebben
er moeite mee om die veranderingen te verdragen. Maar ook onze gemeente
lijkt wel wat op die Gereformeerden. Onze jongste leden zijn ook al in de 50.
Zijn wij straks ook uitgestorven? Wat is nog wel levensvatbaar en dient gekoesterd te worden? Wat is ballast en kan onbekommerd achtergelaten worden? En
nog zo’n vraag: Wat doen we met onze stal? Ik bedoel gewoon ons kerkgebouw. Gaan we daarin investeren? En voor wie doen we dat dan? En waarom?
Waaruit bestaat die nieuwe grote kudde straks eigenlijk? Wat zegt de stem van
onze herder daarover? En horen we die wel? Uitdagingen genoeg voor weer een
nieuw seizoen.
Hij zal ons leiden.
Cor van Waveren

Van het Dagelijks Bestuur
•

We kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen zomerperiode. Voor het eerst hebben we het als gemeente aangedurfd een
aantal diensten zelf in te vullen onder de titel zomerontmoetingsdiensten. Onze stagiaire Robert Jan is daarin heel actief geweest in het benaderen en begeleiden van mensen. Het resultaat was: betrokkenheid
van gemeente en vrienden, afwisselende diensten in een goede persoonlijke sfeer. Ook viel het aantal bezoekers erg mee. Zeker voor herhaling vatbaar…
Ook stellen we vast, dat er goede afspraken gemaakt zijn rondom het
bijzonder pastoraat. We zijn Br. Jan Foppen van Heerenveen dankbaar,
dat hij de afscheidsdienst van zr. Schriemer heeft willen verzorgen.
• We staan weer voor het nieuwe seizoen. Toch wel een beetje gespannen in onze verwachtingen. Hoe zal het dit jaar gaan? We hebben
elkaar aangekeken en gezegd: zoals we nu gaan, gaan we goed en hebben we het gevoel dat we gemeente zijn, zoals God dat heeft bedoeld.
Met aandacht voor elkaar, maar ook betrokken bij mensen die op ons
pad komen en open voor wat er in de wereld gebeurt. Wij moeten ons
niet zozeer richten op doelen, veeleer op de wijze waarop we samen
onderweg zijn. Met een open blik voor onze mogelijkheden. Dan wordt
vanzelf duidelijk hoe ons pad zal lopen…
• Het thema voor het komend seizoen is: ‘zien en gezien worden’.
Daarin zitten alle aspecten, die actueel zijn, zowel voor de gemeente als
voor ieder persoonlijk. Er zit een actieve kant aan en een passieve. Beide spelen een rol. Soms kun je pas actief (goed) zien, als je eerst het
gevoel hebt ‘gezien’ te worden. Bij actief hoort ook het gevoel ‘ik laat
me zien’. Zo willen we als gemeente ook onszelf laten zien in Drachten.
Aan de andere kant is er dan ook de behoefte om gezien te worden en
daarmee ook gewaardeerd in wat we zijn. We hopen, dat dit thema een
bemoedigende en inspirerende leidraad mag zijn voor ons komende seizoen.
• Wat de voorkant van de kerk betreft: Na het unanieme besluit van
de gemeentevergadering van 5 juni j.l. is de bouwvergunning gevraagd
en verkregen, en is inmiddels opdracht gegeven tot het vervaardigen
van de voorzettoren. Zoals het nu staat zal halverwege november het
moment van plaatsing zijn. Uiteraard beschouwen we dat als PRmoment voor onze gemeente.
• Op dinsdag 30 oktober a.s. zal de jaar vergadering van de gemeente
zijn. Naast het bespreken van de jaarstukken, zal er ook aandacht zijn
voor ons perspectief en wijze waarop wij gemeente willen zijn. Ook zal
dan een voorstel besproken worden mbt de beschikbaarheid (lees: verhuur) van ons kerkgebouw ten behoeve van het op te richten Interker-

•

kelijk Jongeren Centrum. U ontvangt de stukken op tijd.
Tot slot hebben we als DB ook gekeken naar de wijze waarop het
DB functioneert, en naar de wijze waarop de samenstelling en doorstroming (lees: wisseling van de wacht) het beste zou kunnen plaatsvinden. We willen dat volgend voorjaar bespreekbaar maken op een
gemeentevergadering.

Piet Brongers

Thema voor het nieuwe seizoen: ‘zien en gezien

worden’

Het komende seizoen van de gemeente willen op pad met het thema: ‘zien en
gezien worden’.
In de vergadering van de werkgroep hebben gezocht naar een thema, dat past
bij Elim, zoals we nu onderweg zijn. Aan de ene kant hebben we ons best gedaan om gezien te worden in Drachten. Omdat we ook vinden, dat we best gezien mogen worden: we hebben wat te bieden!
Aan de andere kant hebben we onze ogen zelf ook open voor alles wat er gebeurt. We moeten onder ogen komen, dat onze inspanningen nog niet beloond
zijn in een groter bezoekersaantal. De vraag is dan natuurlijk ook, waar kijk je
wel naar en waar niet? Als je kijkt naar de betrokkenheid, de inzet en de onderlinge verbondenheid dan kom je elkaar toch wel elke zondag met plezier tegen.
Zo kwamen haast vanzelf op het thema ‘zien en gezien worden’. Overigens
met dank aan Aukje Wever, die het aangedragen had.
Het gaat dus om ‘zien’, maar dan soms ook om even verder te kijken dan je
neus lang is: wat zie je, en wat zie je nog meer? Het verhaal van buitenkant en
binnenkant. (‘De mens ziet aan wat voor ogen is, de Here ziet het hart aan’)
Het gaat ook om ‘gezien worden’, in de zin van ‘ben ik in beeld? Doe ik er
toe?’ Soms heb je zelf dat gevoel niet en kruip je maar wat weg, om een beetje
onzichtbaar te zijn. Dan is het toch een verrassing als iemand je wel ziet en laat
merken, dat je de moeite waard bent. Aan de andere kant kun je ook zelf te
voorschijn komen: ‘hier ben ik, ik wil best gezien worden!’
Dat kun je toepassen op je persoonlijk leven, maar ook op ons gemeente-zijn,
en de manier waarop we op pad zijn.
Het krijgt nog meer betekenis in onze relatie tot God. Ook daar speelt de ervaring van ‘gezien worden’, maar ook van ‘het zien’ van Gods handelen.
We willen met dit thema op pad, toegespitst op de zondagen en op onze projecten (advent en veertig dagen), maar ook uitnodigend om er op onze verenigingen, en daarnaast ook voor onszelf heel persoonlijk aandacht aan te geven.
Op onze startzondag willen we een begin maken en nodigen u allemaal uit daar-

bij persoonlijk betrokken te zijn. Wij wensen elkaar een goed en gezegend seizoen toe!
Namens de werkgroep,
Piet Brongers

NB Belangrijk bericht ivm de startzondag op 23
september a.s.

We willen de kerkzaal inrichten met allemaal dingen, die het bekijken waard zijn
(in het kader van ‘zien en gezien worden’).
Daarvoor willen we graag iedereen uitnodigen om één of meer ding(en) mee te
nemen, die hij/zij zelf de moeite waard vindt om te laten zien. Iets kostbaars,
iets moois, iets met een bijzondere betekenis. Het kan een voorwerp zijn, maar
ook een plaat of een foto.
We willen vragen of u dat de zondag daarvoor op 16 september a.s.
mee wilt brengen naar de kerk. Dan kunnen we het een plaatsje geven
voor de 23e en kunt u het dan gewoon weer meenemen naar huis!

Openingszondag 23 september 2012

Thema: ‘zien en gezien worden’
U bent van harte welkom!
Om 9.30 uur is de kerkzaal ingericht en valt er van alles te zien.
• we beginnen met koffie.
• er is ruimte om samen te delen rondom alles wat er te zien is.
• we worden bepaald bij voorbeelden uit de Bijbel, waarin het gaat om
zien en gezien worden.
• we worden uitgenodigd om heel concreet na te denken over wat het
voor ons leven en voor ons geloof betekent.
• tot slot willen we elkaar bemoedigen in het samen onderweg gaan.

Spoorzoeken.

Baptisten Gemeente Elim heeft het seizoen 2011-2012 in het teken gesteld van
het thema Spoorzoeken. Eén van de eerste diensten werd verzorgd door Henk
Blenkers. Hij stelde dat mensen sporen van God kunnen zoeken in:
Schepping, natuur
Cultuur: ‘scheppingen’ van mensen
Belevenissen van mensen
Ervaringen, innerlijke beleving
Biblia (boeken), de Schriften, Bijbel
Profeten, mensen van God
Jezus, beeld van God, de nieuwe Adam.
In de Schakel proberen we om deze vindplaatsen van verschillende kanten te
belichten.
Vorige keer schreef Cor van Waveren iets over punt 1. Schepping, natuur. En u
kon lezen hoe
Remko Ongersma daarop reageerde. Vandaag het vervolg op die dialoog. Eerst
Cor, dan Remko.
Hallo Remko,
Bedankt voor je reactie. Ik vind het mooi dat ook jij je bezighoudt met de verschillende sporen die mensen kunnen volgen op hun zoektocht naar God. Opvallend vind ik het dat je zelfs dat dan weer doet op een manier die helemaal bij
jòu past. Ik schrok daar eerst wel een beetje van, zal ik je zeggen. Want het
leek er voor mij op dat je je ging afzetten tegen het hele idee om de zeven genoemde vindplaatsen van verschillende kanten te belichten. Alsof je zei:
“Waardeloos, die lijst van 7 dingen die Blenkers noemt, de 9-lijst van Thomas,
dat is het!” En even later klonk het voor mij: “Erken het nou maar, anders krijg
je conflicten.” De afgelopen weken heb ik erover nagedacht wat deze schrik
voor mij betekent. Ja, zo zit ik dan in elkaar, hé. Altijd een beetje angstig. Wat
zal een ander er van vinden. En dan vooral alert op alles wat op afwijzing lijkt.
Ik eindigde mijn eerste stuk met een opmerking over Gods grootheid en onze
eigen nietigheid. Daarom stap ik maar gewoon over mijn eigen barrières heen
en probeer om jou beter te begrijpen. Ik weet dat je het zo niet bedoelt.
Maar ongemerkt hebben wij zo wel een soort geloofsgesprek. Want hierin zie ik
dat wij –ondanks onze overeenkomsten- nog meer van elkaar verschillen dan ik
me vooraf kon voorstellen. In de gelijkenis van de goede herder staat een heel
intrigerende zin: “Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn; ook die
moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde,
één herder.” (Johannes 10:16). In zoverre leek jij voor mij dus even op een
schaap uit zo’n andere stal.
Nu maak ik een volgend stapje in de richting van mijn oorspronkelijke bedoeling. Ik was heel blij met jouw woord ‘ontdek’. Toen ik daarover nadacht, kwam
er iets aan het licht wat ik hier toch wil noemen. Henk Blenkers noemde 7 din-

gen waarin mensen sporen van God kunnen zoeken. En onbewust heb ik die 7
zaken al ‘vindplaatsen’ genoemd. Ik weet niet of ik Henk daar dan wel recht
mee doe. Hij had het niet over vinden, maar over zoeken. Er zijn ook mensen
die ondanks al hun zoeken kennelijk toch niet vinden. Dit heb ik nog niet goed
doordacht. Laatst was ik iets kwijtgeraakt wat ik heel belangrijk vond. Ik heb
overal gezocht. Wel een paar dagen lang. In gedachten en in werkelijkheid alles
langsgelopen waar ik het gelegd kon hebben of waar het uit mijn borstzakje
gevallen kon zijn. Tot ik het een week later opeens in de voering van mijn vest
voelde zitten. Zelfs toen ik het gevonden had, bleef ik een zoekerig gevoel houden. Ik moest mezelf afleren om te zoeken. Want ik had het immers al gevonden! In Lucas 11 vragen de discipelen aan Jezus: “Leer ons bidden, zoals ook
Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.” In zijn antwoord op deze vraag zegt
Jezus: “zoek en je zult vinden” (vers 9). Daar staat niet bij wat er dan gevonden
zal worden. Ja, even later in vers 13 spreek t Jezus over de Vader in de hemel
die de heilige Geest zal geven aan wie daarom vragen. Er zijn mensen die precies schijnen te weten wat dat is. En wat dat niet is. Alsof we ons ook maar enige voorstelling kunnen maken van Gods grootheid. Maar ìk denk dat dit antwoord van Jezus meer vragen oproept dan antwoorden geeft. En dat is vast ook
zijn bedoeling. De onlangs overleden dichter Rutger Kopland schreef een boek
met de titel: ‘Wie wat vindt heeft slecht gezocht’. Dat is volgens mij ook wat
Jezus bedoelt. Het gaat niet om panklare antwoorden waarmee wij elkaar om de
oren kunnen slaan. Daarom vind ik dat ‘ontdek’ dus zo mooi. Ieder ontdekt al
zoekend zijn of haar eigen pad.
Je hoeft niet op deze zijpaden in te gaan. Wil jij wel proberen om iets te schrijven over één van de mogelijke zoekplaatsen? Dat mag best ook één van die
‘talen’ zijn die Gary Thomas beschreef.
Alvast hartelijk bedankt en groeten
Cor van Waveren
Beste Cor,
Allereerst wil ik proberen je 'angst' weg te nemen. Het is zeker niet mijn bedoeling geweest om de lijst van Henk Blenkers af te serveren. Het is een mooie lijst
van zoek- of vindplaatsen om als gemeente mee aan de slag te gaan! Ik heb
geprobeerd om vanuit mijn visie het hele gebeuren rondom de manieren waarop
mensen iets van God ontdekken en welke talen daarbij horen, te beschrijven.
Het één bijt het ander niet; ze vullen elkaar volgens mij zelfs prima aan! Overigens is een flinke geloofsdiscussie helemaal niet verkeerd. Het jodendom heeft
er een mooie term voor: ’lernen’. Er wordt in deze context mee bedoeld dat gelovigen bij elkaar komen rondom een schrifttekst om deze (soms fel!) te bediscussiëren. Ze komen er nooit uit, maar dat is ook niet het doel. Een week erna
pakken ze de tekst zo weer op en gaan verder, nadat ze een paar dagen rondgelopen hebben met alles wat gezegd is. Dat is trouwens ook wat de psalmist in
psalm 1 volgens mij bedoelt als hij zegt dat die mens gelukkig is die Gods woord

overdenkt (letterlijk: herkauwt!) bij dag en bij nacht. Het zoeken is dan belangrijker dan het - te gemakkelijk - vinden. Mijn conclusie is dus niet: neem het nu
maar aan, want het is zo, maar meer: herkauw ook de inzichten van de ander.
Leer dat de ander met andere ogen kijkt en met een andere geloofstaal spreekt
over dezelfde God.
Even terug naar het onderwerp. Dat ontdekken wat jij noemt spreekt mij weer
opnieuw aan. Op het moment van schrijven zitten wij op een Franse camping
met uitzicht op de hoge Mont Ventoux (1900 meter). We hebben er al een paar
dagen naar zitten kijken en vandaag hebben we hem beklommen (met de auto
hoor!). Eenmaal terug dacht ik aan Mozes en zijn klim op de berg Sinaï (2200
meter). Exodus 19 spreekt erover:

1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim
verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten
hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER
riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van
Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en
hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5 Als
je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je
een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de
hele aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig
volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7 Mozes ging terug, riep de
oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8 En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles
doen wat de HEER heeft gezegd.’
Het is in een paar zinnen klaar. Mozes de berg op, ontvangt een opdracht van
God om door te geven aan het volk, en de berg weer af. In werkelijkheid zal het
voor hem een meerdaagse reis zijn geweest zonder auto en asfaltwegen. Tijd
om na te denken over zijn roeping, over wie God is en tijd om om zich heen te
kijken. Maar óók een worsteling om de juiste weg naar 'boven' te vinden, gevaren te overwinnen en vol te houden. Het volk daarentegen staat letterlijk stil. Zij
'vinden' God naar mijn mening dan ook wat te snel. Onmiddellijk na Mozes'
woorden accepteren ze God als hun Heer. Het doet mij denken aan de gelijkenis
van het zaad waarin Jezus zegt dat er ook zaadjes in ondiepe grond landen. De
planten groeien onmiddellijk, maar ze verdorren ook snel, omdat ze geen wortel
hebben geschoten. De te snelle toezegging van het volk achterhaalt hen dan
ook. We zien op hun tocht hoe weinig wortel hun geloof heeft. Ze vallen van de
ene klacht in de andere en richten zich te pas en te onpas op allerlei afgoden.
Het verschil? Mozes' geloof is doorleefd. Ook hij heeft dezelfde vragen en twijfels als de rest van het volk, maar hij wil ze onderweg met God aan de orde
stellen. En ook dat gaat soms gepaard met scherpe dialogen. Het volk zet zich

echter alleen maar af wanneer tegenspoed dreigt. Ze sluit daarmee voor zichzelf
de weg naar God af.
Soms komt het voor dat gemeenten het geloofsgesprek niet meer voeren omdat
men bang is voor conflicten, of omdat men stil is gaan staan en er een soort
status quo is gaan heersen. Je staart dan wat naar boven, zonder dat er nog
echt iets gebeurt.
Anneke en ik hadden gerust de hele vakantie stil kunnen zitten op de camping,
starend naar die mooie berg, maar onderweg naar boven raakten we meer en
meer onder de indruk van de berg én hadden we ook onze twijfels (het is echt
heel erg steil op sommige stukken). Eenmaal op de top zagen we het hele landschap waar we ons in bevinden van een hele andere, indrukwekkende, maar
ook relativerende kant.
Sta niet stil, ga met elkaar spoorzoeken, ondanks de soms grote verschillen. Het
vraagt moed, maar het levert uiteindelijk wel prachtige vergezichten op!
Groet,
Remko Ongersma
Wilt u reageren op deze dialoog? Van harte welkom. We zien uw reacties graag
tegemoet voor eind oktober op penningmeester@elimdrachten.nl

ROMMELMARKT

KERKGEBOUW

ZATERDAG 6 OKTOBER VAN 9.00—12.00 UUR
Voor onze Rommelmarkt op zaterdag 6 oktober t.b.v. ons
zendingsproject in Tsjernobyl, zoeken wij nog goederen.
Allerlei soorten bruikbare spullen zijn welkom, zoals o.a.:
•
Kinderspullen.
•
Boeken, platen, cd’s, dvd’s en apparatuur.

Kleding (schoon en heel)

Levensmiddelen in blik, fles of pak.
De goederen kunnen afgeleverd worden in de kerk op:
vrijdag 5 oktober tussen: 10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur
18.00 – 19.00 uur
Tevens is er de mogelijkheid om postzegels, kaarten en spaarzegels in te leveren voor de zending. Hiervoor staat een doos in de
hal.
Alvast bedankt en uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Namens de Rommelmarktcommissie,
Luitzen Ongersma (0512-519732)

Bericht van de Raad van Kerken

De Raad van Kerken te Drachten houdt een VREDESAVONDGEBED op
zondag 16 september om 19.00 u. in de Grote Kerk, hoek Drift/
Zuidkade.
Voorganger ds. H.J. de Groot. U/jij bent van harte welkom!

De hartelijke groeten van de Baptisten Gemeente
in Köpenick

Het eerste weekend van augustus waren we in de Gemeente in
Köpenick en hebben daar het avondmaal gevierd.
We hebben de groeten van onze gemeente gedaan en kregen van
een aantal mensen de hartelijke groeten terug!
Piet Brongers
Klaasje Grondsma

NB Belangrijk bericht ivm de startzondag op 23 september a.s.

We willen de kerkzaal inrichten met allemaal dingen, die het
bekijken waard zijn (in het kader van ‘zien en gezien worden).
Daarvoor willen we graag iedereen uitnodigen om één of
meer ding(en) mee te nemen, die hij/zij zelf de moeite
waard vindt om te laten zien. Iets kostbaars, iets moois, iets
met een bijzondere betekenis. Het kan een voorwerp zijn,
maar ook een plaat of een foto.
We willen vragen of u dat de zondag daarvoor op 16
september a.s. mee wilt brengen naar de kerk. Dan
kunnen we het een plaatsje geven voor de 23 e en
kunt u het dan gewoon weer meenemen naar huis!

Inloophuis ’t Centrum. op de hoek Zuidkade/De Drift
vraagt meer gastvrouwen /-heren
In het hartje van Drachten is elke zaterdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur Inloophuis ’t Centrum open. Men kan hier onder het genot van een kopje koffie of thee terecht voor een praatje, wat gezelligheid, een spelletje of een vraag op sociaal terrein. De laatste
zaterdag van elke maand is er vanaf 17.00 uur een gratis eenvoudige maaltijd.
We zoeken nog een aantal gastvrouwen / -heren om het vaste
team te versterken. Afhankelijk van het totaal aantal bent u ca. 8
keer per jaar ingeroosterd.
Het inloophuis is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk aan
de Zuidkade 19 (Hoek Zuidkade / De Drift) te Drachten.
Voor informatie: R. Klaassen, tel. 524365 of r.klaassen3@online.nl

“Waarvoor kom jij in beweging?”
Dit is de centrale vraag op de provinciale Kerkendag op 7 oktober in Heerenveen
en wordt georganiseerd doordoor de provinciale en plaatselijke Raad van Kerken.
Beweging past bij Heerenveen als sportstad!
Beweging past ook bij mensen die inhoud willen geven aan hun leven!
Om die beweging te stimuleren is er een veelzijdig programma samengesteld.
Om 13.00 uur is er een spetterende opening in de gloednieuwe kerk Trinitas!
Deze zal o.a worden verzorgd door leerlingen van de Friese Poort onder inspirerende leiding van dramadocent Gooitsen Eenling.
Daarna kunt u in de verschillende kerkgebouwen inspirators uit de politiek, kerk,
bedrijven en de culturele wereld ontmoeten.
En natuurlijk is er zingen met Hindrik van der Meer, Yme van der Valk en nog
veel meer…
Voor de jeugd en jongeren is er een creatief programma: crèche, zang, dans,
toneel en knutselen.
Vanaf 12 jaar is er een spannend programma met o.a. abseilen, durfacts én ...
Om 17. 00 uur is er een afsluiting met een vesper in de R.K. kerk.
We komen daar bij elkaar om de indrukken te delen.
“Droom de hemel maar open,
zing maar tegen beter weten in,
zing en droom maar van de mens
die je mag worden”
Voor verdere info: www.fryslaninbeweging.nl
We hopen dat deze oproep u mag bewegen om te komen.
En dat deze dag u mag inspireren om in beweging te blijven!

Van harte welkom!!!
Namens de stuurgroep Provinciale Kerkendag ‘Fryslân in beweging’
Janneke van der Zee
Corry Tigchelaar
secretaris Raad van Kerken Heerenveen
secretaris Raad van Kerken
in Friesland

(Doop)verjaardagen september/oktober
Doopverjaardag

Naam

Plaats

02-09-1973

Br. R. de Vries

Heerenveen

04-09-1949

Zr. K.Grondsma

Harlingen

04-09-1955

Zr. J.Schra-Wever

Bantega

14-09-1980

Zr. A.C.M.Liebe-Ravelli

Drachten

02-10-1961

Zr. H.v.d.Veen-v.d.Wal

Leeuwarden

02-10-1977

Zr. A. de Vries-v.d.Kloet

Drachten

70+

Naam:

09-09-1934

Zr..B.Procee-Elzinga

25-09-1934

Br. W.Schra

30-09-1924

Zr. G.Ongersma-van Assen

04-10-1939

Br. W. v.d. Pol

26-10-1935

Zr. M.Bergsma-v.d.Velde

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’
en de ‘deurdienst’
Periode sept/okt 2012
datum
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.
14 okt.
21 okt.
28 okt.
4 nov.
11 nov.

ouderling van dienst
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Froukje Vellema
Cor van Waveren
Rients de Vries
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Froukje Vellema
Cor van Waveren
Rients de Vries

deurdienst
Gré Bos
Froukje Vellema
Tineke de Groot
Wiebe van der Pol
Willem Schra
Gré Boonstra
Joke Admiraal
Willem Schra
Gré Bos
Wiebe van der Pol

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 0512-382870
Piet: piet.brongers@hetnet.nl of 0512-515731

Cor
Joke
Luitzen
Willem
Luitzen
Hans
Cor
Joke
Willem

23 sept

30 sept

7 okt

14 okt

21 okt

28 okt

4 nov

11 nov

Luitzen

9 sept

16 sept

Hans

Koster

2 sept

Zondag

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Geluid

Bert

Ank

Piet

Bert

Ank

Piet

Ank

Bert

Ank

Bert

Ank

Beamer

Henk

Arie

Henk

Henk

Arie

Henk

Arie

Arie

Henk

Arie

Arie

Organist

E. Koster

Gré Boonstra

E. Germeraad

K. Grondsma

J. Schra

E. Koster

Gré Boonstra

K. Grondsma

E. Germeraad

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

Henk &
Hans
Joke

E. Koster
J. Schra

Koffie

Bloemen

DATUM

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

9 sept

TIJD
9.30

Ds. Piet Brongers

Sierra Leone

9 sept

11.00

Ds. Piet Brongers

16 sept

9.30

Ds. Bert Wijchers

19.00

Ds. H. J. de Groot

23 sept

9.30

Ds. Piet Brongers

24 sept

19.45

30 sept

9.30

6 okt

BIJZONDERHEDEN

Dienst in de Grote Kerk
UNIE
Vredesavondgebed in de
Grote Kerk
UNIE

Openingszondag mmv de
werkgroep

VCK
Ds. Chris Eijer

Arme Kant

Rommelmarkt

7 okt

9.30

8 okt

19.45

14 okt

9.30

18 okt

14.30

JVV

21 okt

09.30

Zr. Ineke Kadijk

22 okt

19.45

VCK

23 okt

19.30

Werkgroep

Bij Minke Vochteloo

24 okt

19.30

DB vergadering

Bij Roel Vochteloo

28 okt

9.30

30 okt

19.30

Gemeente/Jaarvergadering

4 nov

10.30
ipv
9.30
19.45

Ds. Piet Brongers

5 nov
9 nov
11 nov

Ds. Wout Huizing

UNIE

VCK
Ds. Piet Kingma

Ds. Henk Schaap

UNIE

Bijzonder doel

UNIE

UNIE

Bijzondere
avondmaalsdienst

VCK
Najaarsvergadering AV

9.30

viering van het
Avondmaal

Br. Anne Dijkstra

Wageningen
Jeugdwerk
Unie

