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Ik wens je de tijd
Ik wens je geen rijkdom en vele talenten
Ik wens je een leven van tijd en momenten
momenten van vreugde , momenten heel stil
en tijd om te zien wat je ziel van je wil
Ik wens je de tijd om t doen en te denken
Niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken
Ik wens je de tijd, niet voor haasten en rennen
maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen
Ik wens je de tijd, niet om leeg te verdrijven
Ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven
als tijd voor verwondering en tijd voor verblijden
in plaats van de tijd op de klok zien verglijden
Ik wens je de tijd om naar de sterren te grijpen
en tijd om te groeien en tijd om te rijpen
Ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen
geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen
Ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren
elk uur, elke dag als geluk te ervaren
Ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven
Ik wens jouw je tijd toe, je tijd om te leven
Elli Michler
Uit : “dir zugedacht”
2014 is begonnen.
We kregen waarschijnlijk via de post, telefoon, bezoek en computer heel veel
goede wensen voor het nieuwe jaar. Zo gaat dat in Nederland en ook elders
in de wereld op allerlei manier. Het nieuwe jaar is letterlijk en figuurlijk op
veel plaatsen begroet met kanonslagen en zwevende ballonnen. Vreugdevuren en vuurzeeën expres of onbedoeld ontstaan.

“All inclusive” is een spreuk die veel gebruikt wordt tegenwoordig. Vooral in
de reiswereld. Ik wil het graag toespitsen op onze levens, die dat “all inclusive” “Alles inbegrepen” omvat/bevat. Het lief en het leed, het afgelopen jaar,
ieder voor zich zou er een verhaal over kunnen schrijven. Dat alles omvattend wil niet zeggen dat het altijd zomaar gaat. Het bovenstaande gedicht
wenst ons ook diverse dingen toe. Hier en daar een doordenkertje. Soms
moet je iets twee keer horen of drie keer lezen voordat je door hebt wat er
echt staat. Op de nieuwjaarsreceptie van Elim is het voorgelezen, toegestuurd gekregen op een nieuwjaarskaart, en het is de moeite waard om aan
u allen door te geven. Vandaar hier in de Schakel.
Ik wens ons allen een “goed Elim” jaar toe, waar we dat “all inclusive” op de
een of andere manier ieder voor onszelf vorm en inhoud kunnen geven.
WHD

Van het Dagelijks bestuur
We kijken met een heel goed gevoel terug op ons adventsproject:
‘vrouwen met hart en ziel als voormoeders van Jezus’ De rode draad was
heel duidelijk via het bladeren in het fotoalbum van Jan Bos. Het adventstreffen werd bezocht door zo’n 30 mensen, en de vraag naar onze eigen voormoeders werd gehonoreerd met fotootjes van bijna alle leden en vrienden
van Elim. Vervolgens werden ze gerangschikt tot een prachtig kerststuk op
de rand van het doopvont, met zicht op de kribbe. We hebben met hart en
ziel kerst gevierd, en niet zonder kinderen!
Op onze jaarvergadering van 26 november jl hebben we tevreden vastgesteld, dat we een goed jaar achter de rug hebben wat betreft de inhoud
van ons gemeente-zijn. Iets anders is het wanneer we nadenken over het
perspectief voor Elim. Na de pauze zijn we in groepjes onder leiding van de 3
leden van het DB, in gesprek gegaan rond drie thema’s:
1. De kwetsbaarheid van onze gemeente wanneer het gaat om het
waarborgen van de activiteiten. We zijn maar een kleine gemeente,
veel werk wordt door een paar mensen gedaan. Wat, als één of
meer mensen wegvallen? Op wie zouden we terug kunnen vallen?
We hebben het geïnventariseerd en gezocht naar namen van mogelijke ‘achtervangers’.
2. Hoe ziet onze gemeente eruit over 5 of 10 jaar? Wat kunnen
we daarover zeggen? Hebben wij daar verder ideeën bij? Heel duidelijk werd gesteld, dat als we niets doen, onze gemeente letterlijk ‘ter
ziele’ zal gaan. Aan de andere kant stelden we net zo duidelijk, dat
we niet kwijt willen wat we op dit ogenblik als gemeente samen heb-

ben. Kortom we moeten wel wat doen, maar niet van alles en nog
wat, waardoor we verliezen wat we hebben.
3. Ook in materieel opzicht is het goed van gedachten te wisselen
hoe we de (kerk)zaalruimte meer zouden kunnen verhuren.
De gespreksleiders, die ieder met een vraag de verschillende groepjes bij
langs zijn geweest hebben de ideeën en de opmerkingen verzameld en zullen
ze verder uitwerken.
Verder was Robert Jan Beltman aanwezig. Hij zal zijn tweede stageperiode ook in onze gemeente doorbrengen. Voor hem betekent het, dat hij meer
betrokken zal zijn bij bepaalde organisatorische en pastorale activiteiten, dat
hij thema-bijeenkomsten zal leiden, maar ook dat hij een onderzoek zal
doen naar het perspectief van de gemeente. Wat dat betreft zullen we
als gemeente daar ons voordeel mee kunnen doen. Ook zal hij de komende
zomerperiode weer de regie hebben over de zomerontmoetingsdiensten.
Inmiddels zijn we begonnen aan 2014 en worden we meteen al geconfronteerd met ernstige gebeurtenissen, zoals ook in het persoonlijke leven van
Roel en Minke Vochteloo. Als gemeente voelen we ons zeer betrokken. Het
zal de eerste tijd ook zijn effect hebben op het functioneren van het Db.
Toch is er het vertrouwen, dat door alles heen een weg loopt. Het vertrouwen, dat we niet alleen gaan, in de verbondenheid als gemeente, en in die
met onze Heer. In dat vertrouwen gaan we op weg, en durven we het aan
om ook in 2014 nieuwe bijzondere diensten en activiteiten te organiseren.
Piet Brongers

KERSTPAKKETTENACTIE

Ook dit jaar mogen wij het weer een succes noemen dat tot tevredenheid
mag stemmen.
We gingen weer voor de minderbedeelden, groot en klein, in onze samenleving.
Liefst 36 pakketten werden gemaakt en bezorgt.
Met de aangeleverde levensmiddelen, de kinderspulletjes, de financiële bijdragen en de logistieke hulp, kon dit mogelijk gemaakt worden.
Speciale dank dit jaar voor de Evang. Open Thuis Gemeente voor hun bijdragen, en voor de bezorgers: Bart, Sylvia en Konrad.
Er heeft zich de laatste 2 jaar een duidelijke groei voorgedaan in dit stukje
werk.
Dank aan jullie allen.
Luitzen Ongersma..........Wietske Harkema..........Cor van Waveren.

Bijzondere kerkdiensten in de komende tijd
19 januari Gospeldienst
mmv het Vissercollectief.

We hebben wel vaker op de derde zondag in januari medewerking
gehad van de Visserboys, soms aangevuld met Martin Brongers.
De reacties uit de gemeente waren heel positief:
wanneer komen ze weer?
Een mengeling van nostalgie, maar ook van een grondgevoel van geborgenheid en een uitnodiging tot betrokkenheid, zowel wat het geloof betreft als
het leven zelf.
Dit jaar wordt het een bijzondere dienst met bijdragen van veel meer mensen, familie en vrienden, met als thema: ‘elk vogeltje zingt zoals het gebekt
is’.
De moeite waard om meer mensen uit te nodigen, zowel van binnen als van
buiten de gemeente.
26 januari: Da. Tineke Weidema is seniorenpastor in de Doopsgezinde
Gemeente Bolsward/Joure/Sneek, waarbij haar aandacht gaat naar de ouderen in de Gemeente met hun levensverhalen. Verder is ze voorzitter van het
bestuur van de Wereldwinkel en zo dus bij verschillende mensen van onze
gemeente al bekend.
2 februari: Ds. Jan Strikwerda is geestelijk verzorger van Nij Smellinghe.
Hij heeft meegewerkt aan de thema-avond in november vorig jaar over
‘voltooid leven’.

23 februari: Ds. Dick van Veen is het afgelopen jaar al twee keer bij ons
geweest. We waren onder de indruk van de wijze waarop hij een Bijbelgedeelte tot leven wist te brengen door zelf in verschillende rollen van het verhaal te kruipen. Confronterend, maar ook openbarend.
9 maart Het dubbelkwartet Cantabile (met oa. Een broer van Willem
Schra) heeft al eens indruk gemaakt met hun liederen. Zij zullen weer meewerken aan de dienst, die geleid wordt door Ds. Bert Wijchers.

Nieuws uit de Unie

Voortzetting betrokkenheid Nederland-Sierra Leone
Na vele jaren van trouwe dienst, zullen we als
Uniegemeenschap in de eerste helft van 2016
afscheid nemen van Hans Willem en Aisha
Oosterloo als zendelingen van de Unie. Na hun
pensioen zullen zij in Sierra Leone blijven wonen. We willen dat afscheid graag op een gepaste manier vormgeven. Tegelijkertijd willen
we zoeken naar mogelijkheden om wel betrokken te blijven op het werk in Sierra Leone.
We willen daarover van gedachten wisselen tijdens twee thema-avonden,
waarvoor alle belangstellenden van harte welkom zijn:
17 februari in Barneveld (op het Unie bureau, Raadhuisplein 6-8, Barneveld)
27 februari in Veendam (Baptistengemeente Veendam, Blankensteinkade
6, Veendam)
Op onze website (www.baptisten.nl) leest u meer informatie en daar kunt u
zich ook aanmelden voor één van de avonden.

Theologische Vorming
Je/u had de datum natuurlijk al
genoteerd: de Open Dag van het
Seminarium op vrijdag
31 januari. Het seminarium
biedt verschillende leerroutes aan
via o.a. de Christelijke Hogeschool
Ede (CHE),

Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook kennen we
een verkorte route voor sprekers. En ook scholieren die een studie theologie
overwegen zijn van harte welkom om kennis te maken met onze mogelijkheden! Tijdens de Open Dag is er een schat aan informatie en maak je kennis
met docenten.
Ben je/ken je iemand die misschien belangstelling heeft?
Op onze website (www.baptisten.nl) leest u meer informatie en daar kunt u
zich ook aanmelden voor deze dag
Thema-avonden over jaarthema 2014-2015: 'Zoeken'
Missionaire Gemeente Ontwikkeling
Ruim 20 gemeenten zijn dit jaar bezig met het jaarthema ‘Luisteren’. Een
aantal andere gemeenten starten hier nog dit voorjaar mee. Tegelijk
zijn wij al weer druk bezig met het volgende jaarthema. En daar willen
we graag met u over in gesprek. Op deze thema avonden ontvangt u informatie over het nieuwe jaarthema, het materiaal voor kringen, jongeren en
kinderen en u krijgt alvast een voorproefje van het thema. In een volgende
Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over deze thema avonden. Nu kunt
u alvast de data in uw nieuwe agenda inplannen:
Dinsdag 11 maart Arnhem-Centrum
Dinsdag 18 maart midden/westen van het land
Dinsdag 25 maart Hoogeveen de Schutse.
We starten onze ontmoetingen met een broodmaaltijd om 18.30 en eindigen
de avond rond 21.30.

Onderzoek samensmelting Unie-ABC
Algemeen
We houden u in onze Nieuwsbrief
met regelmaat op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom het onderzoek naar mogelijke samensmelting
tussen de Unie van Baptisten Gemeenten en de Alliantie van
Baptisten en Cama-gemeenten
(ABC).
Tijdens de Algemene (Leden) Vergaderingen van de Unie- (15 november) en
ABC-gemeenschap (27 november) stond het onderzoek naar mogelijke samensmelting geagendeerd. Concreet werd aan de gemeenten het voorstel
voorgelegd om de conclusies uit het conclusiedocument (van de eerste fase
van het onderzoek) te aanvaarden en te besluiten de tweede fase van onderzoek in te gaan. Dit voorstel is op beide A(L)V’s besproken. De AV van de

Unie heeft uiteindelijk na een uitgebreide bespreking met 96 stemmen voor
en 9 stemmen tegen het voorstel aanvaard.
We waren nog in afwachting van de uitkomst van de Algemene Leden Vergadering van de ABC. Afgelopen weekend ontvingen wij bericht van het bestuur
van de ABC dat de besluitvorming van het bovengenoemde voorstel 3 maanden is uitgesteld. Op 15 februari 2014 zal de ABC in een bijzondere ledenvergadering gaan stemmen over het voorstel.
NB Op de AV is uitdrukkelijk gesteld, dat met name het thema
grondslag/geloofsbelijdenis eerst nog nader verkend moet worden,
voordat er volgende stappen gezet kunnen worden!

Drachten bidt.

Hierbij willen we een initiatief onder uw aandacht brengen om in Drachten en
omgeving gebed meer op de kaart te zetten.
We geloven dat gebed het begin is van alle verandering ten goede. En dat
gebed in eenheid een enorme kracht heeft voor God.
Daarom is het idee ontstaan om open gebedstijden, geïnitieerd door verschillende groepen, gezamenlijk bekend te maken op één website.
Als we van die website een opvallende poster maken attenderen we ten eerste mensen op gebed en ten tweede wijzen we zoekende mensen de weg
naar het betrokken kunnen raken bij gebed.
We noemen deze 'actie' 'Drachten bidt' en het internetadres is
www.drachtenbidt.nl. De website zal vanaf zaterdag 10 januari online zijn.
In Drachten en omgeving zijn heel wat gebedsactiviteiten die voor ieder open
zijn.
Het idee is gegroeid om deze samen te presenteren om duidelijk te maken
dat we, ook al behoren we tot verschillende kerkfamilies - één zijn in onze
roep tot God en ons vertrouwen op Jezus Christus. Wij willen op deze manier
meer bekendheid geven aan gebed en mensen uitnodigen om hier aan deel
te nemen.
Om te beginnen willen we twee gebedsactiviteiten onder uw aandacht brengen:
De eerste is de interkerkelijke Week van Gebed (Raad van Kerken/EA)
van 19 januari tot 25
januari. Elke avond zal er dan een uur van gebed zijn in een ander kerkgebouw. Daarna is er koffie zodat je elkaar ook kunt leren kennen. Vaak hartverwarmende momenten!

Van 23 januari tot 1 februari komt Herman Boon naar Drachten om een tijd
van 10 dagen lang te bidden en te vasten met ieder die dat wil. Dit zijn
landelijk bekende gebedsperiodes, en vaak komen mensen uit het hele land
om deel te nemen. Een enorme ervaring om te merken hoe door gebed en
vasten en onderwijs (Woord) je ogen opengaan voor vele geestelijke waarheden en je leven gelouterd wordt.
Verdere gebedsactiviteiten zullen we publiceren op de nieuwe website
www.drachtenbidt.nl
Als u gebedsactiviteiten aan de website wilt toevoegen, kunt u mailen naar:
Voorwaarde is dat het activiteiten zijn die voor iedereen toegankelijk zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens het team 'Drachten bidt'
Jef en Dorien Knoors

Wereldwinkel Drachten

Uitfairkoop
Namens alle medewerkers van Wereldwinkel Drachten wensen wij u een
mooi en vredig jaar toe. Ook in dit nieuwe jaar hopen wij u weer te mogen
begroeten in onze winkel. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat in
deze moeilijke, economische tijd veel klanten de wereldwinkel trouw zijn gebleven. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, maar vooral onze producenten.
De maand januari is, zoals gewoonlijk, ook weer bij ons de opruimingsmaand. Wij willen namelijk graag onze winkel levendig houden door regelmatig nieuwe producten aan te bieden. Daarvoor moeten we dus eerst ruimte
creëren. Op verschillende artikelen worden diverse kortingen gegeven die de
moeite waard zijn. En ook dit jaar is de verrassingstas weer van de partij:
een dichte tas met verschillende artikelen die een thema vormen. U kunt dus
niet zien wat erin zit. Op deze tassen wordt eveneens korting gegeven. Kom
langs en verras uzelf of iemand anders.
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 jan./feb. 2014
datum
5 jan
12 jan
19 jan
26 jan
2 febr
9 febr
16 febr
23 febr
2 maart
9 maart

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

deurdienst
Gré/Jan Bos
Wimmy Hofhuis
Gré Boonstra
Froukje Vellema
Tineke de Groot
Willem Schra
Joke Admiraal
Wimmy Hofhuis
Wiebe van der Pol
Gré/Jan 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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Ank

Bert

Arie

Henk
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Gré Boonstra
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E. Koster

K. Grondsma
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E. Koster
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Hans
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Luitzen
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Hans

Luitzen
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Agenda
DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVI
TEIT
Ds. Piet Kingma

COLLECTE

BIJZONDER
HEDEN

12 jan

9.30

UNIE

13 jan

19.45

VCK

16 jan

14.30

JVV

19 jan

9.30

Ds. Piet Brongers

UNIE

26 jan

9.30

Da. Tineke Weidema

Bijzonder doel

27 jan

19.45

2 feb

9.30

Ds. Jan Strikwerda

UNIE

9 feb

9.30

Ds. Bert Wijchers

UNIE

10 feb

19.45

16 feb

9.30

20 feb

14.30

23 feb

9.30

24 feb

19.45

2 mrt

9.30

Da. Jenneke Span

UNIE

H.A.

9 mrt

9.30

Ds. Bert Wijchers

Leergeld

M m v Cantabile

NieuwjaarsBijeenkomst

Gospeldienst m m v
het Vissercollectief

VCK
H.A.

VCK
Ds. Piet Kingma

Elim Zending

JVV
Ds. Dick van Veen

UNIE

VCK

Jaarvergadering

