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Beste mensen…het thema ‘risico’s ..??’
Deze keer ben ik weer aan de beurt om een stukje te schrijven voor ’De
Schakel’.
Allereerst is het natuurlijk goed om vast te stellen dat de vakantie voor de
meeste mensen weer achter de rug is en dat je de dagelijkse dingen weer op
gaat pakken.
Je vraagt altijd ‘..hoe was je vakantie..? De een gaat ver weg en de ander
blijft dicht bij huis..., maar, voordat we op vakantie gingen werden wij in Rottevalle getroffen door een bliksem inslag.
Alles was kapot en dan word je er weer even eraan herinnert dat de natuur
wel erg sterk en groots is!!. Gelukkig hadden we een verzekering!!
Je moet veel dingen regelen en afspraken maken om je goederen weer terug
te krijgen… maar nog enkele dingen en we hebben alles weer zoals het was.
Zo, dit was even in vogelvlucht de afgelopen periode!!
Maar nu is het weer werkelijkheid.
Een stukje op de voorpagina…
Wat kan je delen op papier met elkaar??
We gaan zondags naar de Zuidkade en we ontmoeten elkaar, vangen elkaar
op en delen dingen met elkaar.
Wat is het een mooi gegeven dat er mensen zijn, waarmee je de dingen mag
delen en dat je weet dat er naar je geluisterd wordt.
Ik vind /wij vinden het fijn dat er ergens in Drachten een plekje is waar je
welkom bent!!
Waar je soms even opgetild wordt en boven jezelf uitsteekt en warmte voelt
over de dingen die je in het leven bezig houden!!
Dat er meer in het leven is dan……werken, vakanties e.d.
Ik voel dat er altijd IETS met me mee meegaat door de wereld en dat ik vanuit dat IETS ook gevormd word en dat ik daaruit leef. Of je dat IETS nu
GOD noemt of WARMTEBRON.., het doet mij in ieder geval wel iets!!
Welk risico loop je om naar de Zuidkade te gaan? ...dat je misschien ook
aangestoken wordt door mensen die er naar toe gaan, dat je ook die warmtebron tegen komt..!
U bent de zon van ons bestaan, de warmtebron die niet dooft.. Uw licht laat
zich niet tegen houden door onze wolken.
Door U groeien en bloeien wij, wordt ons leven gesterkt door Uw warmte. U
bent de bron van ons bestaan.
Wat zouden wij zijn zonder U??
Alleen in Uw licht worden wij zichtbaar.
Risico’s……hoezo??
Groet, Rients de Vries

Klein liedje
Liedjes van de herfst
zijn altijd somber,
zijn gemaakt van okers en van omber.
Toch ken ik septembers
met een gouden glans,
toch zijn er novembers
met een toverdans.
De zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt.
En daarom schrijf ik
in dit kleine lied,
niet wachten op de lente,
want dan komt ie niet.
Toon Hermans

Het volgende verhaaltje heeft Rients gebruikt in de zomerontmoetingsdienst van 28 juli jl.

Leven na de geboorte

Een tweeling zit nog voor de geboorte in moeders buik. Vraagt de eerste:
“Geloof jij in het leven na de geboorte?”
“Natuurlijk” zegt de tweede, “er moet wat zijn. Misschien is ons bestaan hier

slechts een voorbereiding op het leven na de geboorte”.
“Flauwekul! Er is geen leven na de geboorte. Hoe zal dat er dan uitzien?”
“Ik weet het niet precies, maar ik stel me veel licht voor en wij zullen lopen
met eigen voeten en eten met de eigen mond……”
“Lariekoek:zelf lopen en zelf eten! Voor het lopen is hier geen plek en voor
het eten hebben we de navelstreng. Er is geen leven na de geboorte!”
“De navelstreng is wel heel kort! Dat kan toch niet alles zijn! Ik ben er van
overtuigd dat na de geboorte iets heel nieuws begint, iets dat wij gewoon
nog niet kennen”.
“Maar er is nog niemand teruggekeerd na de geboorte. Het leven eindigt hier
in deze smalle omgeving.”
“Nou ik weet misschien nog niet helemaal hoe het leven na de geboorte eruit
gaat zien. maar in elk geval zullen we onze moeder ontmoeten en ze zal voor
ons zorgen”.
“Moeder ! Jij gelooft in moeder? En waar is –volgens jou- moeder?”
“Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zullen wij er niet zijn.”
“Ik geloof er niets van! Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus bestaat ze
niet!”
“Misschien is ze niet te zien, maar af en toe, als wij helemaal stil zijn, kan ik
haar horen zingen en ik voel haar hand over onze wereld strelen. Weet je,
volgens mij begint het leven toch pas na de geboorte”.
(Schrijver onbekend. Er zijn verschillende versies van dit verhaal in omloop.
O.a. een versie van Henri Nouwen, Ignatius de Loyola, maar ook genoemd
in het boek Mijn ziel, mijn zaligheid van Wayne Dyer.)

Van het DB en de werkgroep Elim.
•

•

Het laatste nieuws van het Db staat in het juli/augustusnummer.
Wel heeft het kerkgebouw in de vakantietijd aan de buitenkant een
(schilder) opknapbeurt gehad. Dank aan de vrijwillig(st)ers. Nu is het
nog zoeken naar passende kleuren aan de voorkant, in samenhang
met onze ‘voorzettoren’. Daar komen we samen wel uit…
Het nieuwe seizoen gaan we in met het vertrouwen van mensen,
die onderweg zijn en nog niet precies weten waar ze uit komen.
Maar wel met het gevoel, dat we samen onderweg zijn, en dat we
elkaar en ook anderen wat te bieden hebben: ervaringen in geloof en
leven. Natuurlijk zijn er vragen van onzekerheid, hoe het zal gaan
met onze kwetsbare Gemeente in het komende jaar. Maar we zouden ook kunnen zeggen: na de sfeer van ‘I have a dream’ (M.L.King)

kunnen we kiezen tussen berusting en afwachten, of in de sfeer van
‘we are marching’ (Obama), onderweg gaan, in het vertrouwen dat
God met ons mee gaat. Dan zullen we wel zien wat op onze weg
komt.
• De werkgroep heeft een jaarthema uitgezocht, dat past bij ons onderweg zijn. Daar horen we meer van op de startzondag. Het jaarthema zal de rode draad zijn in het komende seizoen. Soms zal het
heel duidelijk de aandacht krijgen, vooral wanneer onze ‘eigen’ mensen voorgaan, maar we hopen, dat het ook doorwerkt in het persoonlijk leven en in de betrokkenheid bij de gemeente.
• Daarnaast zijn we op zoek naar thema’s en naar medewerking
die passen bij onze gemeente, en bij de mogelijkheid om Elim ook
naar buiten toe van betekenis te laten zijn. Een voorbeeld daarvan is
de thema-avond over ‘voltooid leven op 5 november a.s. (zie
info hieronder)
• Als werkgroep staan we open voor suggesties uit de gemeente
met betrekking tot invulling van en medewerking aan kerkdiensten.
• We zijn blij, dat Bert Wijchers te kennen heeft gegeven meer betrokken en beschikbaar te willen zijn met betrekking tot de gemeente, en daarom ook graag deel wil nemen aan de werkgroep van Elim.
Ook wil Marleen, voor zover ze in het land is, graag meedenken en
betrokken zijn bij wel en wee van de gemeente en de activiteiten van
de werkgroep. Wel hebben we, onder dank voor haar inzet en betrokkenheid, afscheid genomen van Wimmy als lid van de werkgroep.
• Onze jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 12 november a.s.
Namens het DB en de werkgroep: Piet Brongers

Bijzondere bijeenkomsten
22 september a.s. Startzondag seizoen 2013/2014

Vol van verwachting hopen we dat u met velen komt, om de startzondag
mee te maken en daarmee een begin aan een nieuw seizoen van onze gemeente. Het jaarthema maken we pas bekend op de startzondag: we hopen,
dat het een rode draad kan zijn voor ons gemeente-zijn in het komende seizoen!
Het programma voor de startzondag ziet er als volgt uit:
We beginnen met koffiedrinken in de kerk, met alvast een voorschot op
het thema.
Vervolgens hebben we een viering waarin het thema verder zichtbaar en
duidelijk wordt. Daarna worden we uitgenodigd er persoonlijk betrokken bij

te worden.
De dienst zal uiterlijk 11.00 uur afgelopen zijn.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep

Zondag 29 september a.s.: bijzondere dienst

Zondag 29 september hebben we een gast in de dienst: Ds. Jan Bolt
(PKN), sinds een jaar met emeritaat. Een kleurrijk mens, met veel interesses,
vooral in de (klassieke) muziek.
In gesprek met hem zoeken we naar de betekenis van ons jaarthema in zijn
en ons leven.
Er valt wat te beleven: zorg dat je erbij bent: 9.30 uur!

Dinsdag 5 november a.s.: Thema-avond
‘Voltooid leven’
De laatste jaren is er veel aandacht voor vragen rond het einde van het
leven. Vragen waarover binnen de samenleving heel verschillend wordt gedacht. Wettelijk zijn er regels voor euthanasie en hulp bij zelfdoding, waarbij
het recht op zelfbeschikking van de betrokkene centraal staat. Maar ook dan
houden de vragen niet op. Bijvoorbeeld wanneer de betrokkene niet (meer)
in staat is zelf bewuste keuzes te maken. Of: wanneer er geen sprake is van
uitzichtloos lijden, maar wel van iemand, die vindt , dat zijn leven voltooid is.
Binnen de kerken is er veel aarzeling bij de bespreking van deze vragen. Aan
de ene kant wordt gezegd: ‘dit is niet een zaak van de mens, maar van God’.
Aan de andere kant vinden we wel, dat we als mensen het recht (of misschien wel de plicht) hebben om het leven te verlengen, waarbij je de vraag
kunt stellen, of dat ook niet een manier is om in te grijpen in Gods handelen.
Het zijn vragen, waar vooral oudere mensen mee worstelen, wanneer ze zelf
nadenken over hun laatste levensfase. Vragen, waarbij ze ook behoefte hebben aan het licht van Gods Woord.
Passend bij onze gemeente is, dat we vragen niet uit de weg gaan…
Om die reden heeft de pastorale werkgroep van Elim een thema-avond
georganiseerd over dit thema en de vragen, die daarbij horen.
We zijn blij, dat Dr. P. Eppinga, longarts, en Ds. J. Strikwerda, geestelijk verzorger, van Nij Smellinghe hun medewerking willen verlenen aan deze avond.
Verder zal deze avond ook via de Raad van Kerken bekend gemaakt worden.
We hopen, dat veel mensen met hun vragen aanwezig zullen zijn en dat
daarmee ook binnen de kerk meer ruimte komt voor gesprekken over dit thema in het licht van ons geloof.
Datum: 5 november a s Tijd 20.00 uur
Plaats: Baptisten gemeente ‘Elim’, Noordkade 54, Drachten

Alvast noteren: 12 november: Jaarvergadering,
1930 uur
Van de Raad van Kerken
15 september a.s.: Vredesavondgebed

De Raad van Kerken SMALLINGERLAND houdt in het kader van de VREDESWEEK een
Vredesavondgebed op zondagavond 15 september a.s. om 19.00 u. in
de Grote Kerk, hoek Drift/Zuidkade.
Het thema is: ‘VREDE, MET ALLE GEWELD?!’ Voorganger ds. P. Brongers.
U/jij bent van harte welkom

Van de penningmeester
Begin 2014 gaat het nationale en internationale betalingsverkeer veranderen.
Voor kleine organisaties als Elim is het dan niet meer mogelijk om de huidige
acceptgiro’s te gebruiken.
Bij wijze van experiment heb ik daarom in een eerdere Schakel aan onze
abonnees gevraagd om de 10 euro contributie voor 2013 over te maken zonder acceptgiro.
Inmiddels hebben 16 abonnees dat gedaan. Hiervoor hartelijk dank.
De overige 41 betalende abonnees krijgen bij deze Schakel alsnog een brief
met daarin een acceptgiro. Met het vriendelijke verzoek om die verder in te
vullen en op te sturen.
Zo hopen we met elkaar ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar steentje
bijdraagt aan ons gemeenteblad.
Het is mogelijk om de Schakel in papieren uitvoering te ontvangen. Maar inmiddels zijn er ook ongeveer 15 abonnees die de Schakel in digitale vorm
krijgen toegestuurd. Dat scheelt
de gemeente druk- en portokosten. En het spaart bomen. Daarom geef ik u
graag in overweging om over te stappen naar de digitale Schakel. Een mailtje
naar schakel@elimdrachten.nl is voldoende.
Met vriendelijke groeten,
Cor van Waveren
Penningmeester.

Nieuws uit de Unie

Baptist House; nieuwe tekeningen op de website

Na het negatieve advies van de adviescommissie Welstand van de gemeente
Amsterdam heeft de architect nieuwe tekeningen gemaakt. Deze zijn ingediend bij de commissie. Ze zijn te zien op onze website www.baptisten.nl .
Om de relatie met de VU op te bouwen zijn met ingang van het nieuwe seizoen twee medewerkers van IBTS (International Baptist Theological Seminary) in Amsterdam. Zij bereiden de inhoudelijke samenwerking van IBTS met
VU verder voor.

Samensmelting Unie-ABC; definitief conclusiedocument
op website

Op 19 juni was informatieavond over het concept conclusiedocument. De
reacties zijn verwerkt in het definitieve conclusiedocument. Dit kunt u vinden
op onze website www.baptisten.nl .
De besturen van de Unie en de ABC-gemeenten formuleren een voorstel voor
de beide A(L)V’s van november 2013.
Beweging naar buiten

Op zoek naar voedselhulpprojecten in Afrika

De Unie is op zoek naar één of meerdere projecten in Afrika, verbonden aan
onze gemeenschap en gericht op het verbeteren van de voedselvoorziening.
Vanuit het noodfonds is er budget beschikbaar om één of meerdere projecten te ondersteunen. Het gaat daarbij om projecten die zich richten op het
voorkomen van hongersnood in regio’s waar regelmatig honger voorkomt,
bijvoorbeeld door innovatieve landbouwtechnieken of duurzame gewassen te
introduceren. In de bijlage ‘Zoektocht Project Afrika’ vindt u meer informatie
over het proces en de criteria.
Heeft u een idee voor zo’n project? Neemt u dan contact op met Hans Riphagen (Hans.riphagen@baptisten.nl, 06-33186651). Ook als u twijfelt of een
bepaald project zou passen, informeert u gerust eens.

Missionaire Gemeente Ontwikkeling

Jaarthema luisteren - alle materialen zijn beschikbaar

'Luisteren' is het nieuwe jaarthema van de Unie. 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 op www.baptisten.nl/luisteren.
We horen graag hoe u hier als gemeente mee aan de slag gaat, welke creatieve ideeën u hierbij hebt, welke preekthema's u uitkiest enz. U kunt dit posten op Facebook: https://www.facebook.com/BaptistenNL

Nieuws uit de gemeenten
Leeuwarden

Op 15 september a.s. doet Henk Wieringa intrede als voorganger van Baptistengemeente Parkkerk in Leeuwarden. De dienst vindt plaats in de Parkkerk, Jan van Scorelstraat 7, 8932 CV Leeuwarden en wordt geleid door Albrecht Boerrigter en Jur Kruizinga. Aanvang van de dienst is 16.00 uur.

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de activiteiten
die plaatsvinden in buurtsteunpunt “Bij Bosshardt” van
het Leger des Heils in Drachten.

Verkoop Tweedehandskleding
Openingstijden
Maandag: 13.00 tot 15.00 uur
Dinsdag:
9.30 tot 12.00 uur
Woensdag: 9.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 15.00 uur.
Donderdag: 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdag:
9.30 tot 12.00 uur
Daarnaast zijn we iedere 1e zaterdag van de
maand van 10.00 tot 14.00 uur geopend.
Er is dan ook soep en brood.

"In Bij Bosshardt is iedereen welkom om te praten en te
luisteren, om iets te doen of om zomaar te zitten. Men
kan er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, een
gezellige maaltijd, activiteiten.’’
Samen eten
Iedere dinsdag om 12.30 uur wordt er een gezonde en gevarieerde warme maaltijd geserveerd.
Opgave hiervoor uiterlijk de maandag ervoor. U kunt ons bellen
of via de intekenlijst welke Bij Bosshardt hangt. De kosten zijn €
3,Senioren club
Iedere dinsdagmiddag: samen zingen, bidden, spelletjes doen:
kortom gezellig samen zijn. We beginnen om 13.30 en sluiten
om 16.00 af. Het is mogelijk om hieraan vooraf aan te schuiven
aan tafel voor een heerlijke warme maaltijd.
Zingen met je kind
Moeders/vaders/oma’s enz. met kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar genieten van het zingen van bekende en nieuwe liedjes, bewegen op muziek, luisteren naar verhaaltjes, verwonderen over
geluiden en het bespelen van muziekinstrumenten. Maandagochtend van 10.00-11.30 Data: 23 en 30 september, 7 en 14 oktober. Kosten: € 2,00 per ochtend. Graag opgeven!!!
Gratis soep en brood
Iedere woensdag tijdens de openingstijden van de winkel.
Kindermiddag
Elke 3e woensdag van de maand organiseert ER IS HOOP een
kindermiddag voor de kinderen die naar de basisschool gaan.
Start 18 september 14.00-15.30 uur.

Activiteit voor volwassenen
Elke donderdagmiddag is er een gezellige activiteit voor volwassenen. Wij beginnen aan een nieuw seizoen, daarom vragen wij
u, om met ons na te denken over gezellige activiteiten.
Wij beginnen 5 september met een creatieve middag
We starten om 14.00 uur. De kosten zijn € 2,De laatste donderdag van de maand is er bingo.
Bij Bosshardt
Stationsweg 112
9201 GS Drachten
Tel 0512-545516

Oegandees kinderkoor Mwangaza in
Leeuwarden!
Vrijdag 11 oktober treden twintig Oegandese (wees)kinderen op in de Uitzichtgemeente te Leeuwarden.
Het kinderkoor Mwangaza bestaat uit twintig (wees)kinderen afkomstig uit
Oeganda: de Parel van Afrika. De kinderen komen uit Rakai ‘de vergeten provincie’ in het zuiden van het land. Een regio gekenmerkt door de gevolgen
van Aids: gebukt onder armoede en hopeloosheid.
Een optreden van Mwangaza is een belevenis. Al drie keer eerder is het koor
naar Nederland gekomen. Dit wordt de vierde keer en deze keer komen ze
met hun Break Free tour ook naar Friesland! De combinatie van zang, dans,
traditionele Afrikaanse drums en kleding zorgt ervoor dat Mwangaza altijd
een warm plekje in uw hart zal krijgen. Noteer de datum van het optreden in
uw agenda! Voor meer informatie over het kinderkoor kunt u kijken op de
website www.uccf.nl
Vrijdag 11 oktober, 20.00 uur
Uitzichtgemeente
Archipelweg 222
8924 GS Leeuwarden

Oktober: Wijnmaand
Van oudsher staat de maand oktober bekend als de wijnmaand. De oogst is
achter de rug, de druiven zijn binnen en de wijn wordt gebotteld. Wereldwinkel Drachten zet daarom deze
maand de Fair Trade wijnen graag in de schijnwerpers. Deze keer geven we
extra aandacht aan de Pinotage. Een wijn die in 2012 in Nederland is uitgeroepen tot de beste rode Fair Trade wijn. Uit het juryrapport kwam naar voren dat deze een vol, sappig en zonovergoten bouquet heeft. Een kanjer van
een wijn die zijn geld waard is. Deze typische Zuid-Afrikaanse wijn is door
Fair Trade Original geselecteerd op zijn mooie diep rode kleur, de geur van
frambozen en pruimen en de rijpe volle en krachtige smaak.
Het Fair Trade keurmerk op de flessen garandeert de consument dat de arbeiders op de wijnplantages onder goede arbeidsomstandigheden werken en
dat er aandacht is voor het milieu. De wijnboeren krijgen een premie die
bestemd is voor hun sociale ontwikkeling. De arbeiders bepalen gezamenlijk
waarvoor deze Fair Trade premie ingezet wordt. Bijvoorbeeld voor sociale of
medische projecten. In oktober hebben wij de Pinotage als maandaanbieding: 6 halen, 5 betalen. Niet alleen voor de Pinotage, maar ook voor de andere (h)eerlijke ‘omfietswijnen’ in Wereldwinkel Drachten fietst u vast en zeker graag een ommetje om.
Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl,
www.drachten.wereldwinkels.nl
Tity Wouda- de Vries

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de
‘deurdienst’
Periode sept./okt. 2013
datum
ouderling van dienst
deurdienst
8 sept.
Cor van Waveren
Willem Schra
15 sept.
Willem Schra
Gré Bos
22 sept.
Wimmy Hofhuis
Jan Bos
29 sept.
Froukje Vellema
Wiebe van der Pol
6 okt.
Rients de Vries
Gré Boonstra
13 okt.
Cor van Waveren
Wimmy Hofhuis
20 okt.
Willem Schra
Froukje Vellema
27 okt.
Wimmy Hofhuis
Tineke de Groot
3 nov.
Froukje Vellema
Willem Schra
10 nov.
Rients de Vries
Joke Admiraal

(H.A.!)

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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Cor

Joke

Henk

Koffie
Rients

DATUM

TIJD

SPREKER/ACTIV
ITEIT
Ds. Wouter
Bandstra

8 sept

09.30

10 sept

14.15

Vck

15 sept

09.30

Drs. Wout Huizing

15 sept

19.00

Vredesavondgebed

22 sept

09.30

Ds. Piet Brongers

23 sept

19.45

Vck

24 sept

19.30

Db bij
Roel Vochteloo

29 sept

09.30

6 okt

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

Sierra Leone

Viering H.A.

Uitje Beetsterzwaag
UNIE
In de Grote kerk
UNIE

Startzondag mmv de
werkgroep

Ds. Piet Brongers

Arme Kant

Mmv Ds. Jan Bolt

09.30

Ds. Piet Kingma

UNIE

Viering H.A.

7 okt

19.45

Vck

8 okt

19.30

Pastorale
Werkgroep

13 okt

09.30

Ds. Bert Wijchers

17 okt

UNIE

JVV

20 okt

09.30

Zr. Ineke Kadijk

21 okt

19.45

Vck

27 okt

09.30

Ds. Henk Schaap

29 okt

19.30

Vergadering
Werkgroep

3 nov

09.30

Ds. Chris Eijer

4 nov

19/45

Vck

5 nov

20.00

Themaavond
´Voltooid leven´

10 nov

09.30

Br. Anne Dijkstra

12 nov

19.30

Jaarvergadering

Bijzonder doel

UNIE

UNIE

Viering H.A.
Baptisten Wereld
Vrouwen Gebedsdag

Jeugdwerk
Unie
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