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…….Wie we ook zijn en waar we ook gaan….
Al lange tijd verzamel ik spreuken, gezegden en flarden van gesprekken, die
mij raken en die ik zeker nodig heb voor mij zelf en soms doorgeef aan anderen.
Waarom? Ik denk, kort gezegd, ter ondersteuning van het leven.
Zeker ook bekend in de vorm van een lied, dat alsmaar door blijf zingen in
het hoofd, of in de vorm van muziek, waarvan de klanken het hart beroeren.
Het zijn a.h.w. de aardse engeltjes, die hun begeleidend werk doen, zoals in
het gedicht:
“s’’Avonds, als ik slapen ga, volgen mij 14 engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteneind.
Twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij.
Twee, die mij dekken, twee, die mij strekken.
(En dan komt het)
Twee, die mij wijzen naar het hemels paradijs”.
En daar kunnen al die gezegden, liederen, muziek, preken en gesprekken
hun deel aan bijdragen.
We hebben ( ik schrijf dit in mei) deze maand de bevrijding herdacht.
En wat trof mij en met mij zeer velen?
De toespraak van Peter van Uhm op de Dam en het daaraan voorafgaande
verhaal in de Nieuwe Kerk.
De strekking blijft nog lang naklinken. Het waren immers zeer waardevolle
momenten. Ze wijzen naar hogere, diepere, belangrijke waarden.
Zó is de ene mens de andere tot zegen.
Ook de preek van Arjan Noordhoek, 12 mei jl., in onze kleine gemeente Elim,
was er zo één.
En de uitwisseling van gedachten en behoeften, die we zo nu en dan onderling in Elim kunnen en durven delen , horen daar óók bij!
Het werkt ontdekkend, verrassend, bevrijdend en rustgevend, als je je daarvoor kunt (wilt) openstellen.
Enkele uitspraken en gedachten van anderen wil ik graag met jullie delen, te
beginnen bij de woorden, die ik las op de keukendeur bij mijn jongste kleindochter:
“In dit huis hebben we plezier maken we fouten zeggen we sorry vergeven we geven we knuffels horen we bij elkaar hebben we lief”.
“Je toevertrouwen aan onbewezen woorden” (Huub Oosterhuis)
“Wanneer je een vonk van genade in je hart vindt, kniel dan neer en blaas
het tot een vlam”
“De barmhartige Samaritaan vraagt niemand om een paspoort”.
(Compassie met uitgeprocedeerde asielzoekers, waar de wet tekort schiet)
“Leven is meer dan Lev” (Russisch gezegde)

“De Heer heeft de belofte van de Opstanding niet alleen in de boeken geschreven, maar ook in elk lenteblad”. (Maarten Luther)
“Als je lief hebt, zeg dan niet: God woont in mijn hart, maar veeleer: Ik ben
in het hart van God”.
“Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede, dat genoemd wordt met
Uw Naam”. (Oosterhuis)
“Op zoek naar woorden van wat wij heimelijk vermoeden”.
(Annemiek Schrijver in IKON programma)
“God komt daar, waar men zich richt op zuivere menselijkheid met een goddelijk karakter” (Marinus van der Berg)
“He will comfort me” (Martine Bell Psalm 23)
“Als we naar God zoeken, zegt de Liefde: “Langs hier!”. ( Victor Hugo)
Als laatste de zegenbede, die onze eigen Piet altijd meegeeft:
“De vrede van God, die ons verstand te boven gaat, vulle onze harten met
blijdschap, in het vertrouwen, dat Hij met ons is, wie we ook zijn en waar we
ook gaan”
Deze zegen met ons meedragend in de komende weken en in de rest van
ons bestaan, moet genoeg zijn om in alle omstandigheden het leven voluit te
beleven.
Want wat geschonken is, kan niet meer afgepakt worden en vrijheid plaats je
niet in een kader!
Ella Germeraad

Gedachten als je ouder wordt
Met mij is totaal niets aan de hand
Ik ben nog zo fit van lijf en verstand
Ja, ik heb wat artrose in mijn heup en mijn knie
en als ik mij buk, is het of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel,mijn bloeddruk te hoog
maar ik ben nog fantastisch goed, zo op het oog
Met de steunzolen die ik heb gekregen
Loop ik weer buiten langs s’ Heren wegen
kom ik weer in de winkel en op het plein
Wat heerlijk om gezond te mogen zijn
Mijn geheugen is net meer best en evenmin mijn ogen
de rug raakt langzamerhand wat meer gebogen
De adem wat korter, de keel vaak zo droog
Maar ik ben fantastisch goed, zo op het oog

Is het leven niet mooi? Het gaat snel voorbij
Als ik kijk naar foto`s van vroeger en mij
Ik denk terug aan mijn jeugdige jaren
Ik wilde mooie schoentjes en moest er voor sparen
Ik ging fijn fietsen en overal heen
En ik kende geen moeheid, zo het scheen
Nu ik ouder ben zijn mijn schoenen vaak zwart
En nu loop ik heel langzaam, dat is voor mijn hart
Houd u gemak maar, zegt de cardioloog
U bent nog fantastisch goed zo op het oog
De ouderdom is goud! Ja ik begrijp het wel
Dan twijfel ik, en vraag me af of het waar is
Ik doe nog van alles, maar het gaat wat traag
En ik heb na het eten wat last van mijn maag
Maar ik wil niet zeuren
want dat mag allemaal komen op onze oude dag
U bent nog fantastisch goed, zo op het oog
(Overgenomen uit de “Diabolo” blad van de reumavereniging) Neeltsje

Van het Dagelijks Bestuur
•

•

We staan weer voor de vakantieperiode en kijken nog even achterom
Op 23 juni hadden we onze slotzondag van het seizoen. Om
het jaarthema ‘zien en gezien worden’ af te ronden. Jammer genoeg
moesten we vaststellen, dat veel mensen (al of nog) afwezig waren.
Volgend jaar zullen we nagaan of we de slotzondag misschien beter
in mei kunnen houden. Wel was het een goede bijeenkomst, waarin
we ervaringen gedeeld hebben en ook konden genieten van de appeltaart van Gré.
Op dinsdag 25 juni jl. zou de gemeentevergadering zijn. Helaas
moesten we ook toen vaststellen, dat er eigenlijk te weinig mensen
waren voor een goede vergadering. Om die reden hebben we de
vergadering afgelast en de agenda verplaatst naar de jaarvergadering in het najaar.
Wel hebben we met de aanwezigen informatie uitgewisseld en gesprekken gehad over de thema’s die aan de orde waren. Met name
het Interkerkelijk Jongerencentrum en de samensmelting
Unie-ABC-gemeenten. De vragen over ons gemeente-zijn: inhoudelijk, organisatorisch en financieel, zullen aan de orde komen op de
jaarvergadering.

•

•

Wat betreft het stichten van een Int. Jongerencentrum hebben
we bericht gekregen, dat dat twee jaar wordt uitgesteld, i v m het
feit, dat de kerken meer tijd nodig hebben om financiële toezeggingen te doen. Dat geeft ons ruimte om actiever te proberen onze
(kerk)zaal te verhuren.
Wat betreft het thema ‘samensmelting Unie met ABCgemeenten’, hebben Cor en
Henk Gritter verslag gedaan, zowel van de AV als van de bijeenkomst in Amersfoort op 19 juni jl. Verderop in de Schakel vindt u
daar verslagen van. Zij konden beide een gevoel van manipulatie niet
van zich afschudden. Zij vonden het overduidelijk, dat de mensen,
die leiding gaven aan de bijeenkomst en aan het proces, overtuigd
waren van de opvatting, dat er een samensmelting moest plaatsvinden. Alle kritische vragen en eventueel negatieve reacties werden
bedekt met de mantel der liefde en met een beroep op Gods Geest.
Zij beiden bespeurden ook bij andere aanwezigen (zowel op de AV
als op de bijeenkomst in Amersfoort), dat er bezorgdheid was over
de zorgvuldigheid van het proces en over de aandacht voor kritische
geluiden. Er was ook niets meer terug te horen van de reactie die wij
als Elim gegeven hebben als aanvulling op de verslagen van de regio
-avonden. Vanuit onze bijeenkomst (25 juni dus) kwam de suggestie
om tegen de tijd dat de A.V. stukken rondgestuurd worden, ook onze
brief met kritische kanttekeningen naar de gemeenten gestuurd
wordt, om in elk geval meegenomen te worden in de voorbereiding
op de
najaars-AV
Diensten in de zomerperiode. Vanaf 7 juli – 12 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.
Robert Jan heeft inmiddels ‘de aftrap’ gedaan op zondag 30 juni jl.
Daarbij gaf hij ook een inleiding op het thema, dat hij graag als ‘rode
draad’ zou zien in bijeenkomsten op de komende zondagen: ‘ieder
zijn eigen kleur’. Met de uitnodiging aan degenen, die betrokken
zijn bij de invulling van de diensten om te komen met eigen accenten, ervaringen en gedachten met betrekking tot de beleving van het
geloof. Niemand is hetzelfde. Zo kunnen we aan elkaar en van elkaar
de verschillende kleuren zien en ervaren in het palet van geloven.
Nog niet alle diensten zijn ingevuld. Robert Jan heeft de regie en zal
ondersteunend aanwezig zijn en natuurlijk ook mensen benaderen.
We hopen op deze wijze zinvolle bijeenkomsten te hebben, waar het
goed toeven is, ook al zijn er dan niet zoveel mensen te verwachten.
Pastoraat in de vakantie maanden: In de komende maanden

kunt u voor het bijzonder pastoraat terecht bij Piet Brongers of Roel
Vochteloo. Beide zijn (in elk geval mobiel) bereikbaar. Vanaf half augustus kunt u ook weer bij Ria Liebe-Ravelli terecht, die het
(bijzonder) pastoraat coördineert.
Piet Brongers

7 juli: Bijzondere dienst: ‘vluchteling: zien en

gezien worden’
Op de eerste zomer-ontmoetingsdienst van dit jaar zal de aandacht gevestigd zijn op de ‘vreemdeling in ons midden’. We hebben daar wel een beeld
van. Soms heel negatief, soms ook vol mededogen. In deze dienst waarin
Nico Wever en Piet Brongers proberen de mens in beeld te brengen, hopen
we zelf ook dichterbij te komen: niet alleen bij die onbekende ander, maar
ook bij vragen van onszelf. En er kunnen veel vragen gesteld worden. Nico
is al een aantal jaren coördinator van het vluchtelingenwerk in en rondom
een asielzoekerscentrum, en hij kent de verhalen en de feiten…

Nieuws uit de Unie

Jaarthema is ‘luisteren’
Hiervoor zijn nu alle materialen beschikbaar. Luisteren naar God, elkaar en
onze omgeving om zo samen Gods missie te ontdekken. Met dit thema kunt
u aan de gang op verschillende manieren: met kringen, in diensten en in het
kinder- en jongerenwerk. Hoe u dit kunt doen en welke materialen u hierbij
kunt gebruiken leest u hier: www.baptisten.nl/luisteren

Agenda/data:
zaterdag 7 september a.s.: Opening collegejaar seminarium in Apeldoorn Daarbij is ook de diploma-uitreiking. Het is nu gepland in het gebouw
van de Baptistengemeente Apeldoorn. Het begint om 11.00 uur.
15 en 16 november a.s.: Symposium Eredienst Creatief : na een succesvol symposium in 2011 en een studiedag in 2012 organiseert
Eredienst Creatief op vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2013 in het Dominicanenklooster te Huissen opnieuw een tweedaags symposium met de titel:
“Over grenzen heen: …. Verbindend & Verhalend Vieren”. Voor meer informatie zie de website www.eredienstcreatief.nl
vrijdag 15 novembera.s.: Najaars Algemene Vergadering Amsterdam
Meer informatie: www.baptisten.nl.

Verslag van de voorjaarsvergadering van de AV
De Algemene Vergadering op 1 juni in Emmen begon met een oproep door
Oeds Blok om naar elkaar te luisteren. Weliswaar zitten de meeste AVgangers de hele dag alleen maar te luisteren, maar nu werd dat anders bedoeld. Het ging over het thema van de Unie: luisteren naar God, naar elkaar
en naar onze omgeving om zo te ontdekken wat Gods roeping is voor de gemeente.
De gastgemeente ‘De Wegwijzer’ verzorgde de viering van het Heilig Avondmaal en liet ons daarna kennismaken met hun gemeente in een flitsende presentatie. Vervolgens werd er instemmend geluisterd naar jaarverslagen, aanvulling gegeven op de kroniek en verder geluisterd naar de opsomming van
andere verslagen.
Het financiële overzicht leidde tot meer reacties, niet over de inhoud maar
over de procedure en presentatie. Diverse sprekers gingen in op de vraag of
uit een ‘gewaarmerkte’ jaarrekening nu wel of niet onomstotelijk blijkt dat
deze is goedgekeurd. Sommigen wilden daarbij ook nog wel graag de verklaring van de accountant zien, maar uiteindelijk werd er toch ingestemd met
de jaarrekening. Desgevraagd werd nog toegelicht, dat er geen reden is de
begroting bij te stellen, ook niet op basis van de actuele financiële ontwikkelingen.
Vervolgens werd een presentatie gehouden over de ontwikkelingen van het
‘Baptist House’, in Amsterdam.
De getoonde tekeningen gaven een goede indruk van de mogelijkheden, die
de verbouwde Herdenkingskerk gaat bieden, maar het wachten is nog op
vergunningen. Verder werd het zendingswerk geëvalueerd, waarbij er diverse
reacties kwamen over de besteding van geld uit het Noodfonds. De Unie stelt
voor projecten te zoeken, die op een innovatieve manier rampen en de ge-

volgen daarvan voorkomen. Anderen zouden meer geld willen besteden bij
acute rampen of willen noodhulp ook dichter bij huis inzetten.
Na de evaluatie van het jeugdwerk werd de gemeenten gevraagd, of het beleid moet worden voortgezet dat er voor jeugdwerk speciaal iemand is aangesteld. Al snel blijkt dat velen dit zeker wel willen, er wordt zelfs gevraagd
om te kijken of er geld is voor meer dan de genoemde 0,6 fte.
Verder werd een voorstel besproken om een minimum deelname vast te stellen bij schriftelijke stemmingen. Er stemmen soms maar weinig gemeenten
en dat kan leiden tot besluiten door een relatief kleine groep. Anderzijds kan
deelname aan stemmingen niet worden afgedwongen. Daarom werd dit
voorstel uiteindelijk niet in stemming gebracht; de Unieraad neemt het mee
en zal zoveel mogelijk zaken ter AV in stemming brengen.
Na de voortreffelijk verzorgde lunch werden er vier workshops gehouden:
‘Luisteren’ over het thema voor de komende jaren; ‘Profiel van de voorganger’ over de aansluiting van de opleiding bij actuele behoeften; ‘Unie –
ABC’ met informatie over beide geloofsgemeenschappen en ‘Micha’ over aandacht in gemeenten voor ‘recht doen’.
In het afsluitende vergaderblok werd nog aangekondigd, dat er op 19 juni
verder kan worden gepraat over het concept-rapport van het onderzoek samensmelting Unie en ABC-gemeenten. Daarna worden die rapporten definitief en komt op de volgende AV de vraag aan de orde hoe we verder willen
gaan in dat proces.

Vanuit Elim waren Cor van Waveren en Henk Gritter afgevaardigden op de
AV

Verslag bijeenkomst op woensdag 19 juni in
Amersfoort van de Unie van Baptisten Gemeenten en de Alliantie van Baptisten en CAMAgemeenten. (overgenomen uit het gemeenteblad van Assen)
Het was een informatieve avond, waar veel belangstellenden uit het hele
land naar toe waren gekomen.
Eerst werd er een overzicht gegeven van de stappen tot nu toe. Vier werkgroepen hebben onderzoek gedaan op het gebied van Identiteit, Gemeentemodellen, Herstelde verhoudingen en (Inter-) Nationale vertegenwoordigingen. Hun verslagen zijn besproken op regioavonden, waarvan reacties zijn
verwerkt in hun rapporten. Samengevoegd vormen die rapporten een concept-conclusie-document over de 1e fase van het onderzoek en dat is aan de
gemeenten gezonden.

De belangrijkste conclusies uit de rapporten zijn:
• in beide geloofsgemeenschappen is er voldoende gemeenschappelijk
verlangen om te zoeken naar wegen om samen Jezus’ liefde uit te
dragen.
•

het onderzoek heeft geen barrière in internationale verbanden opgeleverd voor mogelijke samensmelting tussen beide geloofsgemeenschappen.

•

het gehele beeld van onderlinge verhoudingen tussen gemeenten uit
beide geloofsgemeenschappen staat een mogelijke samensmelting
niet in de weg.

•

Unie en ABC kunnen elkaar versterken vanuit hun gemeentemodellen; er is een verlangen om Gods Koninkrijk te bouwen door middel
van de gemeenten.

•

we herkennen en vinden elkaar voldoende in de kern van het heil, op
basis waarvan een gezamenlijke geloofsbelijdenis voor een nieuw te
vormen geloofsgemeenschap mogelijk is.

Zowel in groepjes als plenair werd daarover gesproken en op gereageerd.
Daarbij blijkt dat er wederzijds veel overeenstemming en herkenning is, maar
ook zorg om de eigenheid te hoeden en vast te houden. De manier waarop
dingen worden gezegd is vaak verschillend, maar de vraag is dan in hoeverre
we al dan niet verschillende dingen bedoelen.
De autonomie van gemeenten zal zeker gehandhaafd blijven, maar dat leidt
vanzelf tot de vraag welke ruimte gemeenten elkaar geven. In de huidige
situatie bestaan er al uiteenlopende opvattingen en interpretaties over velerlei zaken. Zo nemen de Cama-gemeenten binnen de huidige alliantie een
bijzondere plek in en kennen we ook binnen de Unie een breed spectrum aan
gemeenteculturen.
Algemeen heerst de vraag of er goed genoeg wordt geluisterd naar alle vragen daarover en er voldoende tijd wordt genomen voor een zorgvuldig proces. De werkgroepen en stuurgroep zijn zeer voortvarend, maar in de gemeenten realiseren velen zich nog nauwelijks waar we mee bezig zijn. Over
deze en andere vragen waren de reacties uit het panel soms verhelderend,
maar ook wel eens verwarrend. Daarbij blijkt dat we allemaal nog op zoek
zijn naar de juiste verwoording van gezamenlijk gedragen visies.
De opmerkingen en aanbevelingen vanuit deze bijeenkomst zal de stuurgroep nog verwerken in het rapport, waarna het aan de besturen wordt voorgelegd. In het najaar wordt het aan de gemeenten gezonden en zal er nog
een gespreksavond worden gehouden, ter voorbereiding van de Algemene
Vergadering.

Vanuit Elim waren Cor van Waveren en Henk Gritter aanwezig op deze bijeenkomst

Rooster voor de functie van ‘ouderling van
dienst’ en de ‘deurdienst’
Periode juli/augustus 2013
datum
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.
1 sept.
8 sept.
15 sept.

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

deurdienst
Froukje Vellema
(H.A.)
Gré Bos
Willem Schra
Wimmy Hofhuis
Gré Boonstra
(H.A.)
Froukje Vellema
Wiebe van der Pol
Tineke de Groot
Joke Admiraal
Willem Schra
(H.A.!)
Gré Bos

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
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Agenda
DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

UNIE

mmv br. Nico Wever,
Viering H.A.

UNIE

zomerontmoetingsdienst

7 juli

09.30

Ds. Piet Brongers

10 juli

19.30

Db vergadering

14 juli

09.30

Eigen mensen

16 juli

19.30

werkgroep

21 juli

09.30

Eigen mensen

Bloemengroet

zomerontmoetingsdienst

28 juli

09.30

Eigen mensen

UNIE

zomerontmoetingsdienst

4 aug

09.30

Eigen mensen

UNIE

zomerontmoetingsdienst

11 aug

09.30

Eigen mensen

UNIE

zomerontmoetingsdienst

18 aug

09.30

Ds. Arjan Noordhoek

Bloemengroet

25 aug

09.30

Ds. Hijme Tieleman

UNIE

1 sept

09.30

Ds. Dick van Veen

UNIE

8 sept

09.30

Ds. Wouter Bandstra

Sierra Leone

15 sept

11.00

Drs. Wout Huizing

UNIE

bij Wimmy Hofhuis

Viering H.A.

