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'Met hart en ziel geloven': Daar zit iets uitbundigs in!
Met hart en ziel geloven: dat is het jaarthema voor 2013-2014. Ik denk dat je
daar heel goed een jaar mee vooruit kan. Geloven met hart en ziel, daar zit
iets uitbundigs in. Het is wat anders dan met mondjesmaat geloven. Of misschien wel geloven. Of het wel geloven. Geloven met hart en ziel is geloven
waar je helemaal in meekomt. Het heeft iets van een zwemmer, die zich vol
overtuiging in het water werpt.
Het is duidelijk: dit jaarthema is uitdagend. Het gaat tegen de trend in. Het is
dwars. Want het is veel veiliger en gemakkelijker om met een halfje geloof
voor de dag te komen. Met ‘iets van geloven’. Nu is het met hart en ziel. Dat
is zoiets als met je hele hebben en houden.
Is dat wel realistisch? Gaat dat wat worden? Of overschreeuwen we daarmee onszelf? Wij zijn toch ook kinderen van onze tijd? Dat is waar. En toch
ben ik blij dat het thema zo luidt en niet anders. Want geloven heeft dat radicale in zich. Een beetje geloven heeft iets halfslachtigs. Geloof je nu wel of
geloof je nu niet? Geloven is antwoord geven. Geef je nu wel een antwoord
of doe je dat niet? Zeker als je je realiseert dat het een antwoord is op een
woord, dat ook niet half is, of een beetje, of misschien. We komen in de Bijbel niet zo’n voorzichtig ja tegen. Daar lezen we dat God zich buiten adem
heeft gesproken. Jezus, dat is de naam die staat voor ‘helemaal’. Voor radicaal ‘ja’ van de kant van God. Maar ook de uitdaging voor het radicale ‘ja’
van onze kant. Dat is uitermate spannend, maar zo spannend is het leven en
zo spannend is het in de verhouding tussen God en mens.
Het gaat mis wanneer we moeilijk gaan doen over dat ja van God. Als we
met een berg ‘ja maars’ komen. Als we van God vooral een probleem maken.
Ik snap heel goed dat we van God een probleem maken. Dat we God een
probleem vinden. We zijn mensen, en soms begrijpen we er niets van, van
het leven niet, en van God niet. Daar kunnen we hevig mee zitten. Ons geloof ligt dan op apegapen. Juist dan kan zo’n thema helpen. Je moet daar
volgens mij dan niet alleen je tanden in zetten. Het is echt iets voor ‘met elkaar’. Voor een geloofsgemeenschap van broeders en zusters die je weer
aanmoedigen. Die je helpen om desnoods dwars tegen je eigen twijfel en
vragen in het er toch maar weer op te wagen. Helemaal. Met hart en ziel.
Met hart en ziel. Dat is een mooie uitdrukking in onze taal. Een mens is hart
en ziel. Gelukkig zijn die woorden weer terug van weggeweest. Vooral het
woord ziel heeft het een tijd slecht gehad. Heeft de mens wel een ziel? Of is
hij een soort automaat. Of alleen een brein? We zeggen nu weer

onbekommerd: de ziel van de samenleving, de ziel van een huis. Dus ook de
ziel van een mens. Dat ben ik, in mijn ondoorgrondelijkheid, in mijn diepte,
in mijn hartstocht. En zo geloof ik. Zonder het helemaal in de greep te hebben. Maar wel helemaal ‘ik’. Desnoods met onbezonnenheid. Ik gooi me in
het water.
Arjan Plaisier, scriba van de generale synode
NB. De werkgroep van Elim heeft het jaarthema ‘geloven met hart en ziel’
vastgesteld, onafhankelijk van dat van de PKN kerk. Het blijkt hetzelfde thema te zijn! Het bovenstaand stukje is de moeite waard om ook toe te passen
op onze gemeente.

Van het Dagelijks Bestuur
* Een nieuw gemeenteseizoen.
We kijken met een goed gevoel terug op de startzondag, waarop het the
ma voor het komende seizoen in woord en beeld tot ons kwam:
‘ geloven: met hart en ziel’. Daarmee richten we onze aandacht op de
kern van ons geloven, als basis voor ons gemeente-zijn. We hopen op deze
manier het komende seizoen regelmatig bepaald te worden bij dingen,
waar wij ons met hart en ziel bij betrokken weten. Dingen, die ons raken in
hart en ziel. Ook zullen we bij gasten en thema-bijeenkomsten het aspect
‘hart en ziel’ ter sprake brengen. Een voorbeeld hebben we al in de dienst
op 29 september j.l., waarin Ds. Jan Bolt ook iets vertelde over zijn per
soonlijk leven en de betekenis, die het geloof voor hem had in onzekere
situaties.
Ook de thema-avond over ‘voltooid leven’ , die terwijl ik dit schrijf nog
moet plaats vinden, kan alleen maar betekenis hebben als het gaat over
persoonlijk vragen, waar mensen mee zitten.
Het adventsproject van Kind op Zondag wordt zodanig bewerkt, dat
het aansluit bij ons thema.
* Datum Jaarvergadering uitgesteld:!
De jaarvergadering, die gepland stond voor 12 november a.s. is
uitgesteld tot 26 november, a.s. om 19.30 uur. Dit omdat de jaar
stukken niet op tijd klaargemaakt konden worden. We zullen dan ook
agendapunten van de gemeentevergadering van 25 juni j.l. (die toen niet
doorgegaan is vanwege te weinig aanwezigen) bespreken, waaronder de
begroting voor het komende seizoen. We hopen op een goede opkomst. U
ontvangt de agenda en de stukken op tijd.
* Elim en de unie: standpunt van Elim mbt de samensmelting.
Op de bijeenkomst van 25 juni j.l., die in de plaats gekomen is van de ge
Meentevergadering, hebben we afgesproken, dat we vanuit Elim een dui
delijk signaal zouden afgeven naar de unie over de voorgestelde plannen
van de unieraad. Van onze afgevaardigden op de AV (Henk Gritter en
Cor van Waveren) hebben we begrepen, dat veel meer gemeenten moeite
hebben met de wijze waarop het hele proces geleid wordt. Het grootste
bezwaar is toch wel het vast willen leggen van het geloof in de vorm van
een dichtgetimmerde geloofsbelijdenis.
Verderop in deze Schakel vindt u de brief die we gestuurd hebben naar alle
uniegemeenten, omdat we van de stuurgroep geen enkele reactie hebben
ontvangen. Dit omdat de gemeenten het dan mee kunnen nemen in hun
voorbereiding op de AV. Inmiddels is er weer een gespreksavond gehou
den op 30 oktober in Zwolle, over het conclusiedocument. Piet Brongers
was daar en bespeurde veel meer kritische kanttekeningen van gemeen

ten, zowel wat betreft het proces zelf, als wel de bevindingen van met
name de werkgroep identiteit. Als gemeente zullen we ons moeten bera
den in hoeverre we ons kunnen vinden in de koers, die de unie gaat.
Vandaar in deze Schakel wat meer informatie. De najaarsvergadering van
de AV vindt plaats op 14 oktober a.s. in Amsterdam. Op onze jaarverg
adering op 28 november zullen we hiervan het verslag krijgen.
* Eeuwigheidszondag
Ook dit jaar hebben we weer onze eeuwigheidszondag, als laatste zondag
van het kerkelijk jaar.
Daarna begint de adventsperiode. Op deze eeuwigheidszondag, waarop
we stilstaan bij de vergankelijkheid van het leven, maar ook bij het kost
bare en waardevolle van de kwetsbare mens in het licht van Gods eeu
wigheid, willen we ook graag mensen uitnodigen, die niet zo gemakkelijk
met ons kunnen optrekken. Samen met hen willen we dan ook het
Avondmaal vieren. We hopen, dat velen van hen deze dienst kunnen
meemaken.
* Vervolgstage Robert Jan Beltman
Robert Jan heeft gevraagd of zijn vervolgstage ook in onze gemeente zou
mogen plaatsvinden. Hij verwacht nog veel te kunnen leren in onze ge
meente, maar ook van betekenis te kunnen zijn voor Elim, in verband
met een te maken werkstuk over analyse van perspectief voor onze
gemeente. Hij moet nog toestemming krijgen van het seminarium, maar
als Db hebben we in eerste instantie al positief gereageerd.
Tot zover eerst met de info uit het DB.
We wensen onszelf een goed seizoen toe, waar ‘hart en ziel’ betekenis
krijgen, ook als het gaat om vragen waar we met ons verstand mee bezig
zijn…
Namens het DB, Piet Brongers

Bijzondere diensten/Bijeenkomsten
Eeuwigheidszondag 24 november a.s. 10.00 uur (!)
In deze dienst is er aandacht voor:
mensen van wie wij persoonlijk afscheid moesten nemen
mensen, die niet altijd met ons in de dienst kunnen zijn
het samen delen van brood en wijn
NB denk om de gewijzigde aanvangstijd!

Jaarthema: ‘Geloven: met hart en ziel’
Plaatjes van de startzondag

Geloven: met hart en ziel

Adventsproject 2013

Thema: ‘vrouwen met hart en ziel, als voormoeders van Jezus’
Ook dit jaar hebben we weer een adventsproject, als aanloop naar de Kerstviering.
We hebben er, als werkgroep voor gekozen om gebruik te maken van ideeën
van Kind op Zondag. Dit doen we ook weer in samenwerking met Assen.
Het is nog te vroeg, om alle details te kunnen vertellen.
Hierbij wel de grote lijnen en de afspraken, die we gemaakt hebben.
Inleiding
In het Evangelie van Mattheüs wordt verteld over de voorgeschiedenis van
Jezus. Mattheüs noemt daarbij vier vrouwennamen, vier ‘voormoeders’. Wat
voor vrouwen waren zij? Wat reiken zij Jezus vanuit zijn geschiedenis aan,
wat geven ze hem mee? Daar gaan we in de adventstijd naar op zoek.
Jozef en Maria staan centraal
Centraal in het project staat een doorgaand verhaal over Jozef en Maria, die
zich voorbereiden op de geboorte van Jezus. In zo’n periode moet er van
alles gebeuren: de babykamer wordt ingericht, er moeten kleertjes komen
enzovoort. Maar het is ook een periode waarin aanstaande ouders soms hun
eigen familiealbum en stamboom nog eens tevoorschijn halen. In welke lijn
staat het kindje dat straks geboren wordt? Jozef en Maria kijken naar het
familiealbum van Jozef. Daarin komen ze sterke vrouwen tegen: Tamar,
Rachab, Ruth en Batseba. Al bladerend in het album komen ze hun verhalen op het spoor. Het verhaal over Jozef en Maria kan elke zondag voorin de
kerk ingeleid worden in een gesprek met de aanwezigen.
Als het lukt komt er op een vaste plek in de kerk een vertellerskruk. Daar kan
elke week een verteller op gaan zitten die vertelt over Jozef en Maria en hun
fotoalbum.
Projectverbeelding
De foto’s uit het familiealbum zien we ook voorin de kerk hangen in de vorm
van grote portretten. Elke week komt er een nieuwe portretfoto bij: een portrettengalerij die steeds verder groeit. Met kerst komt er ook een portret van
Maria te hangen. Ook zij hoort immers thuis in de voorgeschiedenis van Jezus.
Voorwerpen
Wat geven de vrouwen Jezus mee? De verhalen van zijn voorgeschiedenis
vormen Jezus, ze maken hem mede tot wie hij is. Dat brengen we voor de
kinderen concreet in beeld door de vrouwen elke week een voorwerp mee te
laten nemen. De voorwerpen worden als kraamcadeautjes verzameld in een
mand en tijdens de kerstviering aan Maria overhandigd.
Elk van de vrouwen overhandigt een cadeau, dat past bij haar verhaal en bij

de toekomst, die met Jezus, en misschien ook wel bij ons past.
Elke zondag valt er op deze manier iets te beleven en wordt de spanning opgevoerd tot het moment van het grote geboortefeest…!

KERSTPAKKETTEN
Het is een jaarlijkse traditie geworden.
Rondom de kerstdagen levensmiddelen, kerstpakketten of gedeelten daarvan
in te zamelen voor de minderbedeelden in onze samenleving.
In 2012 mochten we 36 pakketten samenstellen en bezorgen, ditmaal ook
meer voor gezinnen met veelal kleine kinderen.
En we hebben gemerkt dat het werd gewaardeerd.
Natuurlijk kunnen de pakketten niet samengesteld worden met alleen de ingebrachte goederen.
Extra financiële bijdragen in de vorm van een collecte of giften zijn daarom
ook nodig.
Wat wij dus vragen zijn levensmiddelen, kindersnoep, kerstpakketten of gedeelten daarvan en financiële bijdragen.
Het inbrengen van de goederen kan in de bekende doos voor in de hal t/m
19 december.
Mochten jullie zelf adressen hebben waar wij de pakketten kunnen bezorgen,
geef deze dan even door.
Bedankt alvast voor jullie bijdragen.
Kerstpakkettencommissie
Luitzen - Wietske - Cor

Reactie van de Gemeente Elim m b t het proces
van Unie en ABC-gemeenten
Overwegingen bij het rapport van de werkgroep Identiteit.
De Baptisten gemeente ‘Elim’ te Drachten is heel positief over het feit, dat
het woord ‘samensmelting’ vervangen is door ‘alliantie’, waarbij het begrip
‘samenwerking’ meer betekenis krijgt. Het voelt als een bevestiging van de
motie ingediend bij de AV in het najaar van 2011, ondersteund door bijna de
helft van het aantal afgevaardigde
Wel is de gemeente verbaasd, dat er nu toch geprobeerd wordt onder één
noemer te werken als het gaat om het vaststellen van een uitgebreide geloofsbelijdenis, omdat binnen een alliantie elke groep (unie, vrije Baptisten
en cama) haar eigenheid mag behouden. Een uitgewerkte geloofsbelijdenis is
dan niet op zijn plaats en wekt toch de indruk van (gedeeltelijke) samensmelting.
Het lijkt er zo op, alsof de geloofsbelijdenis van de unie niet genoeg vertrouwd wordt als basis, en dat die daarom meer uitgebreid verwoord moet
worden, om door de andere partijen beter geaccepteerd te worden.
De formulering van de grondslag van de unie heeft niet dezelfde betekenis
als de geloofsbelijdenis van een Baptisten Gemeente, maar is de basis waarop unie gemeenten elkaar kunnen accepteren. Elke gemeente heeft vervolgens de ruimte om haar eigen min of meer persoonlijke accenten te zetten,
al dan niet met een uitgebreide geloofsbelijdenis. Dit alles uitgaande van het
al eeuwenoude principe van het Baptisme, dat zich verzet tegen elke vastgelegde geloofsbelijdenis. We hoeven maar kort in de geschiedenis te kijken
om te zien, wat voor gevolgen dat heeft gehad, bijv. voor Baptisten leerkrachten…
De Baptisten gemeente ‘Elim’ te Drachten voelt zich in de tijd en ruimte teruggezet door het rapport van de werkgroep identiteit.
In plaats van veelkleurig evangelie, uitgedragen en uitgewerkt door verschillende gemeenten, die elkaar ontmoeten en accepteren als zustergemeenten
in de Heer, lijkt het vaststellen van zo’n uitgebreide geloofsbelijdenis en van
het kader (de grote lijnen) voor een aantal opvattingen een reductie tot één
kleur, waarbij de gemeente het gevoel heeft dat haar de maat genomen
wordt.
In plaats van elkaar te respecteren als gemeenten, die op een authentieke

manier proberen Gods woord te verstaan en daar met elkaar over in gesprek
te gaan, zonder bij voorbaat de eigen opvatting als waarheid te claimen, lijkt
de uitgebreide geloofsbelijdenis een toegangsvoorwaarde te worden. Daardoor komt het accent meer te liggen op de ‘handtekening’, dan op de ontmoeting en het persoonlijk getuigenis.
Ook over de formulering van de geloofsbelijdenis is nog het een en ander op
te merken:
het gaat om een geloofsbelijdenis, die als zodanig in de Bijbel zelf nergens
te vinden is. Al helemaal niet als voorwaarde voor de doop. Een geloofsbelijdenis ook, die zozeer het stempel van de kerkgeschiedenis heeft gekregen,
dat je terecht vragen kunt stellen bij verschillende begrippen en uitdrukkingen die erin gebruikt worden.
Om vervolgens te zeggen, dat er na het vaststellen van de belijdenis en de
grote lijnen met betrekking tot ethische vragen en opvattingen, voor elke
gemeente vrijheid is voor eigen geloofsbeleving en verdere invulling van het
gemeente zijn, lijkt zo een loze kreet te zijn.

Conclusie.

Wat ons betreft is het idee van Alliantie prima, en zou de formulering van de
grondslag van de unie ook heel goed kunnen dienen als grondslag voor de
Alliantie. Daarbij laat je ruimte aan alle varianten van geloofsbeleving, uitgaande van het persoonlijk geloof in Jezus Christus en de manier waarop
dat geloof te midden van de gemeente beleden wordt, op basis waarvan
mensen gedoopt kunnen worden. En op basis waarvan aan missionaire doelen gewerkt kan worden.
In die zin zouden wij de ABC gemeenten willen vragen welke onoverkomelijke bezwaren er zijn om op die basis een Alliantie aan te gaan met de unie
van Baptisten Gemeente, nu er geen sprake hoeft te zijn van samensmelting.
Dat laat ook ruimte om in de toekomst in gesprek te gaan over de manier
waarop Baptisten met Gods Woord omgaan, vanuit het oprechte verlangen
God te dienen, en elkaar te bevragen op elkaars persoonlijke ervaringen en
getuigenissen als kind van God in deze wereld. Dat laat dan ook ruimte aan
de werking van de Heilige Geest, die harten aanraakt en ogen opent voor
Gods handelen in de wereld van vandaag, met kansen op voortschrijdend
inzicht.
Baptisten gemeente ‘Elim’, te Drachten
september 2013

Nieuws uit de Unie

Deze keer korte informatie over de Algemene
Vergadering, en de onderwerpen, die op de
agenda staan:

NAJAARS-AV 2013
15 november - Amsterdam

Op vrijdag 15 november wordt onze najaars-Algemene Vergadering gehouden in Amsterdam. Zoals gebruikelijk hebben gemeenten de aanvullende
stukken ontvangen voor het AV-boek met o.a. de begroting voor 2014. Verder komt de afronding van de doorontwikkeling van de Unie-organisatie aan
de orde en het voorstel om een tweede fase te starten inzake het onderzoek
naar de samensmelting tussen Unie en ABC-gemeenten.
De opening van deze AV zal worden verzorgd door Jimmy Martin van de IBC:
de International Baptist Convention. Informatie over IBC en enkele gemeenten vindt u in de toegezonden stukken.
Gasten op deze AV zijn ook vertegenwoordigers van de Armeense gemeente
in Amersfoort en van de Roemeense gemeente in Tiel; kenmerkend voor het
internationale karakter en de groeiende diversiteit in baptist Nederland.
We zijn te gast bij de Christian Baptist Church in Amsterdam, die eerder dit
jaar hun intrek konden nemen in ‘De Nieuwe Stad’ dankzij veel steun vanuit
de Uniegemeenschap. Tijdens de AV wordt die ingebruikname op feestelijke
wijze gevierd.
De AV begint ’s middags om 13:30 uur; inschrijving vanaf 12:30 uur. De bijeenkomst wordt ’s avonds om 20:30 uur afgesloten. De Najaars-AV vindt
plaats in het gebouw ‘De Nieuwe Stad’, Luthuliplein 11, 1103 TR AmsterdamZuidoost.

Iedereen kan als gast de AV bezoeken. Aanmeldingen voor de AV bij voorkeur via de secretaris van uw gemeente; voor alle informatie zie de website
van de Unie.
Samenvatting van de AV-stukken
Voor de Najaars-AV 2013 staan de volgende zaken op de agenda:
*Doorontwikkeling Unie-organisatie, met voorstellen over diver
commissies
* Rapportage CvB - College van Beroepbaarstelling
* Ontwikkeling Baptist House in Amsterdam
* Voorstel instemming conclusies eerste fase en start tweede fase
Unie – ABC
* Begroting 2014, toelichting en fondsenverloop
* Jaarplannen MGO en TV; kennismaking coach jeugdwerk
* Informatief: de IBC-kerken in Nederland
• Doorontwikkeling Unie-organisatie, met voorstellen over diverse
commissies
In de afgelopen tijd heeft de doorontwikkeling van de Unie organisatie al
geleid tot een gewijzigde aanpak binnen de werkorganisatie en Unieraad. Op
de AV werd dat zichtbaar door een andere opbouw van de begroting en integrale jaarplannen. Daarnaast heeft de Unieraad gesprekken gevoerd met
diverse commissies binnen de Unie over de wijze waarop zij hun rol vervullen
en welke invloed de nieuwe organisatie daarop heeft. Dat leidt tot een aantal
voorstellen, waarvan op deze AV aan de orde komen de voorstellen tot opheffing van het ‘College van Advies’ en van de ‘Financiële Commissie der Unie’, omdat deze taken nu op andere wijze zijn ingevuld. Verder is er een
voorstel over de aanpassing van het reglement van de Selectiecommissie. In
2014 worden deze zaken samen met de eerder geaccordeerde voorstellen
verwerkt in nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en werkordes.
• Rapportage CvB - College van Beroepbaarstelling
In het voorstel over de werkwijze en rapportage van het College van Beroepbaarstellingen zijn naast taken en bevoegdheden ook samenstelling en werkwijze vermeld. De aanpak is afgestemd op actuele behoeften en is er op gericht om de ontwikkeling tot voorganger meer procesmatig te kunnen volgen,
zowel in de opleidingsperiode als in de fase van eindtoetsing en beroepbaarstelling. Een schematische weergave is bijgevoegd om dat hele proces nog
inzichtelijker te maken.
• Ontwikkeling Baptist House in Amsterdam
De ontwikkeling van het ‘Baptist House’ in de ‘Herdenkingskerk’ van Amsterdam-West bevindt zich in een belangrijke fase. Er lopen besprekingen met de
Stadsdeelraad over bestemmingsplan en event. afwijking daarvan. Op verzoek van de Commissie van Welstand zijn tekeningen aangepast. Verder is

de ruimtelijke onderbouwing uitgewerkt en een akoestisch onderzoek geregeld. Er zijn ook afspraken gemaakt met de Baptisten Gemeente AmsterdamWest over contract en huurovereenkomst, alsmede een tijdelijk onderkomen
gedurende de verbouwing. Het IBTS (Internationale Baptisten Seminarium)
is nog bezig met de verkoop van hun gebouwen in Praag. Verder wordt al
nagedacht over inrichting en beheer van het gebouw, waarbij ook van belang
is welke organisatorische vorm wordt gekozen voor de samenwerking en zeggenschap van de gebruikers.
• Voorstel instemming conclusies eerste fase en start tweede fase
Unie – ABC
In een open brief aan leden Unie- en ABC-gemeenten stellen de besturen
voor om in te stemmen met de conclusies van de eerste onderzoeksfase. Het
concept-conclusie-document is in verschillende bijeenkomsten besproken,
evenals de rapporten van de vier werkgroepen. De conclusie is, dat er een
goede basis is om samen te werken aan gezamenlijke doelen en waarden.
Maar veel zaken vragen nog om nader onderzoek en praktische uitwerking
(zoals ook gebleken is op de gespreksavond in Zwolle, woensdag 30 oktober
jl), daarom wordt aanbevolen een tweede fase te starten, gericht op onderzoek van verdere vragen rond de voorgestelde samensmelting (cq alliantie).
Daarbij zal ook speciaal moeten worden gekeken hoe we zullen omgaan met
situaties waarbij gemeenten willen kunnen afwijken van gezamenlijke uitgangspunten, want in zo’n brede gemeenschap zal daar behoefte aan zijn.
• Begroting 2014, toelichting en fondsenverloop
Voor 2014 wil de Unie opnieuw komen tot een sluitende begroting. Zoals in
de toelichting is vermeld worden de stijgende kosten opgevangen door een
verhoging van de Uniecontributie. Nadat er meerdere jaren achtereen geen
contributieverhoging is doorgevoerd, zijn we nu toch genoodzaakt de grens
van € 50 te doorbreken. Verder is een overzicht bijgevoegd met het verwachte fondsenverloop in 2014: daarin is zichtbaar in welke mate deze gelden nu
worden aangewend. Zoals gebruikelijk zal goedkeuring worden gevraagd
over de begroting voor het nieuwe jaar.
• Jaarplannen MGO en TV; kennismaking coach jeugdwerk
Sinds het begin van dit jaar wordt er gewerkt in twee teams: het team Theologische Vorming en een team Missionaire Gemeente Ontwikkeling. Bij Theologische Vorming speelt men in op de verheugende groei van het aantal studenten en de verdere internationalisering van de opleidingen.
Bij Missionaire Gemeente Ontwikkeling ligt de nadruk op het begeleiden van
gemeenten in hun ontwikkeling, waarbij vaak vragen komen over roeping en
toekomstontwikkeling. Dat komt ook naar voren in het overkoepelende thema voor de komende 3 jaren: Gods missie ontdekken door luisteren, zoeken,
volgen. Verder wordt de nieuwe coach jongerenwerk, Ronald van den Oever,

aan de AV voorgesteld. Ook zijn er jaarplannen van ‘Beweging naar buiten’
en het dienstencentrum.
• Informatief: de IBC-kerken in Nederland
De IBC is een internationaal verband, bestaande uit ruim zestig kerken. In
Nederland zijn er vier gemeenten: Hoensbroek, Eindhoven, Rotterdam en
Leidschendam. Deze gemeenten overwegen een nauwere band met onze
Unie en onderdeel van de kennismaking is de aanwezigheid op deze AV. De
internationale gemeenten zijn Engelstalig en vervullen een speciale rol. Zij
hebben te maken met culturele- en taalverschillen, wat ingewikkelder is vanwege de verscheidenheid. Naast studenten en zakenmensen komen er bij
IBC-gemeenten ook vaak vluchtelingen met hun specifieke problemen.
Voorgaande is een samenvatting van de informatie uit AV-stukken, die kan
worden gebruikt om gemeenten globaal te informeren wat er op deze AV aan
de orde zal komen. De teksten zijn vereenvoudigd en sterk samengevat,
daarom speelt deze weergave geen officiële rol bij de besluitvorming. Daarvoor blijft de originele tekst van alle voorstellen e.d. leidend, zoals die is toegezonden aan de gemeenten.
Alle officiële stukken zijn ook integraal te vinden op onze website:
www.baptisten.nl / kijk onder Algemene Vergadering.
NB namens onze gemeente zullen Henk Gritter en Piet Brongers als afgevaardigden aanwezig zijn. Daarnaast is het mogelijk om de AV als gast mee
te maken. Neem daarvoor contact op met Piet Brongers.

Nieuws van de Raad van Kerken
Advertenbtie:

De Raad van Kerken in Smallingerland zoekt:
Een vrijwillig(st)er, die betrokken wil zijn bij het veranderingsproces van
de Raad van Kerken in Smallingerland. Het is de bedoeling, dat de Raad van
Kerken meer betekenis krijgt als platform voor gesprek en overleg van alle
kerken, dan als organisatie met activiteiten van slechts een deel van de
kerken.
Voor dit veranderingsproces zoeken we iemand, die bereid is in de functie
van secretaris/penningmeester mee te denken en mee te werken.
Affiniteit met kerkelijk werk is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
Voelt u zich aangesproken door dit nieuwe perspectief van de Raad van Kerken, en de mogelijkheid om daar een actieve bijdrage aan te leveren, dan is
dit misschien wat voor u.
Voor informatie met betrekking tot concrete werkzaamheden kunt u terecht
bij mevr. A. Bouma-de Haan, tel. 515155 aboumadehaan@solcon.nl en na 15
november aboumadehaan@online.nl
Bij haar kunt u ook uw belangstelling voor deze functie aangeven.
NB. Als het niet lukt om iemand te vinden voor deze vacature zal de
Raad van Kerken in Smallingerland moeten besluiten op te houden
met haar bestaan.

‘Dag van de Dialoog’, voor de tweede keer in
Drachten
De dag van de dialoog op 7 november a.s. nadert met rasse schreden.
Aan meer dan 20 tafels, verspreid over Drachten zal op die dag een dialooggesprek plaatsvinden over de thema's: 'Crisis, wat doe je ermee' en
'Samen meer doen voor je buurt'. Via de link:

http://www.drachtenindialoog.nl/Kijk-hier-voor-dialoogtafels/ zie je waar welke tafels staan met de vermelde tijden en thema's. Voldoende keuze dus!Het
you-tube filmpje op de homepage laat nog eens zien wat deelnemers aan
een dag van de dialoog hebben ervaren en via de link:http://
www.frieslandindialoog.nl/Indrukken-Dag-van-de-Dialoog-2012/ lees je ervaringen van deelnemers van vorig jaar in Drachten.
Ik zou het fantastisch vinden als je dit jaar mee zou willen doen. Geef dit dan
even aan mij door met daarbij je 1e en 2e voorkeur voor een van de tafels of
meld je aan via:
http://www.drachtenindialoog.nl/formulier/
Met vriendelijke groet,
Henk Slavenburg
0512 539306
06 44828709
henkslavenburg@xs4all.nl
infodrachtenindialoog.nl

Beelden met symbolische betekenis
In Wereldwinkel Drachten vindt u stenen beelden uit Zimbabwe en Kenya.
Beelden met een symbolische betekenis in verschillende kleurtinten, zoals:
Samen dragen, Vriendenkring en Families.
Zimbabwe, het land dat letterlijk betekent ‘huis van steen’, heeft haar naam
te danken aan de stenige bodem. De producentengroepen in een grote arme
wijk, zo’n 25 km van Harare, halen de kwalitatief goede steen uit steengroeven. Uit de ruwe, harde serpentijn maken zij bijzondere beelden, wat een
tijdrovende bezigheid is.
De uit Kenya gewonnen zeepsteen is een zachte soort die ook wel speksteen
genoemd wordt. Steen die al meer dan 90 miljoen jaar oud is. In het westen
van Kenia, in het district Kisii, wordt de zeepsteen gedolven en bewerkt. De
Kenianen noemen het Tabaka-stone, omdat de vindplaats in het dorp Tabaka
ligt. De mannen snijden de stenen en geven er vorm aan en de vrouwen polijsten ze. Van de importeur krijgen ze 50% vooruitbetaald. Dit leidt tot een
betere levenstandaard. Deze beelden, met een symbolische betekenis, zijn
een veel gekocht product in onze winkel. Klanten komen gericht kopen voor
bijvoorbeeld een afscheids-, huwelijks- of geboortecadeau. Op deze beelden
geven wij in de maand november 15% korting. Kom langs en laat u inspireren door beelden met een symbolische betekenis.
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 nov./dec .2013

datum

10 nov.
17 nov.
24 nov.
1 dec.
8 dec.
15 dec.
22 dec.
25 dec.
29 dec.
5 jan.
12 jan.

ouderling van dienst

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

deurdienst

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

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

zondag koster geluid beamer organist bloemen

koffie

10 nov

Joke

Bert

Piet

Arie

E. Koster

Joke

17 nov

Cor

Bert

Bert

Arie

J. Schra

Cor

24 nov

Willem

Bert

Ank

Henk

E. Germeraad

Rients

1 dec

Hans

Bert

Bert

Arie

Gré Boonstra

Hans

8 dec

Joke

Bert

Ank

Arie

K. Grondsma

Joke

15 dec

Cor

Bert

Bert

E. Koster

Cor

22 dec

Willem

Bert

Ank

Henk

J. Schra

Rients

25 dec

Hans

Bert

Ank

Henk/Arie E. Germeraad

Hans

29 dec

Joke

Bert

Bert

Henk/Arie Gré Boonstra

Joke

5 jan

Cor

Bert

Ank

Arie

K. Grondsma

Cor

12 jan

Willem

Bert

Bert

Henk

E. Koster

Henk

Agenda
DATUM

TIJD

COLLECTE

09.30

SPREKER/ACTIVI
TEIT
Br. Anne Dijkstra

10 nov

BIJZONDERHEDEN

17 nov

09.30

Ds. Bert Wijchers

UNIE

17 nov

20.00

geloof en leven

Bij Roel en Minke

18 nov

19.45

VCK

Film

21 nov

14.30

JVV

24 nov

10.00 (!)

Br. Ger Booy
Ds. Piet Brongers

26 nov

19.30

Jaarvergadering

1 dec

09.30

Br. Dick de Jong

2 dec

19.45

VCK

8 dec

09.30

Ds. Piet Brongers

12 dec

18.30

adventstreffen

15 dec

09.30

Ds. Bert Wijchers

16 dec

19.45

VCK

Kerstviering

19 dec

14.30

JVV

Kerstviering

22 dec

09.30

Br. Arie Liebe

UNIE

vierde advent, zangdienst

25 dec

09.30

Ds. Piet Brongers

Elim zending
Werkgroep

Kerstviering

29 dec

09.30

Ds. Piet Brongers

UNIE

oudjaarsdienst

1 jan

10.30

5 jan

09.30

Ds. Bert Wijchers

12 jan

09.30

Ds. Piet Kingma

13 jan

19.45

VCK

Jeugdwerk Unie

UNIE

Eeuwigheidszondag + H.A.

Dankoffer/
Zending

eerste advent (geen H.A.)

UNIE

tweede advent

Kerstpakketten

Broodmaaltijd, kerstattenties,
zingen
derde advent

Nieuwjaars receptie
Viering H.A.

Nieuwjaarsbijeenkomst

