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Oranjegekte
De tweede helft van de maand juni staat volledig in het teken van het WK voetballen voor landenteams. En breeduit laat men zijn sympathie met Nederland,
dwz het voetbalkluppie, blijken. Hele straten zijn versierd met vlaggetjes, leeuwtjes, hamstertjes, balletjes en wat niet al, O ja, en de de juichpakken! De rationaliteit is volledig zoek.
En dit gaat door totdat de VV Nederland kampioen is geworden. En dan komt er
een slotfeest. En als ze geen kampioen wordt, een slotfeestje. We hebben die
Spanjolen toch maar mooi op hun donder gegeven. Zo !
Ik ben geen voetballer, geen voetbalsupporter, meer een mensensupporter. Ik
vind het prachtig als anderen zich zo laten meeslepen. Het is mooi om te zien
hoe reserves dan wegvallen.
Maar zelf? Toe nou!
Maar het geeft wel aanleiding om bij mijzelf te rade te gaan wat er moet gebeuren om mij te verrukken. Muziek? Ja zeker. Taal ? Ook! Froukje? Zeker.
En dan de vraag: kom ik die verrukking ook tegen in de gemeente? Ja.
In de ontmoeting met anderen, juist in de gemeente, merk ik de ontmoeting
met God, En dat is soms nogal confronterend, emotioneel schokkend. Soms verbijsterend.
En ik zou heel graag willen dat ik precies de vinger op de plek kon leggen die
karakteristiek is voor die gebeurtenis.
Maar 't is steeds iets anders.
Een beschouwing op afstand is veel veiliger, dan kun je je gedachten ordenen
en de zaak in nette zinnen op papier zetten. Hoewel dan het gevaar bestaat dat
het geheel onderkoeld gebracht wordt en het vuur nauwelijks nog zichtbaar is.
Bij sommige aspecten van de eredienst, sommige uitspraken van de voorganger,
soms met de keuze van het lied van betrokkenheid, soms bij de totstandkoming
van je eigen muzikale afsluiting, soms bij de voorbereiding met de liturgie in je
hand terwijl je de schriftlezingen die gaan komen , volgt.
Soms is de tekst die je dan ziet, verbijsterend. Spreuken 27:14 Ziet:
1-Wie zijn kennis al 's morgens vroeg luidruchtig en joviaal een groet toeroept,
zal met argwaan bekeken worden .(Het Boek)
2-Wie zijn naaste in de vroege morgen op luidruchtige wijze groet,.. het worde
hem als een vloek aangerekend (Statenbijbel)
3-Wie zijn buurman 's ochtends luid begroet, wekt de indruk dat hij hem vervloeken wil (NBV)
Kennelijk zijn deze spreuken afgeleid van de oertekst. En dan slaat mijn fantasie
op hol. 't Is zomertijd, vakantietijd, oranjegekte en oorlog.
Het maakt verschil of je in je juichpak een neutrale medelander ontmoet of een
diepbedroefde Spanjaard, De laatste zal misschien de hoon voelen, en met eige

agressie reageren (2?). Of je wordt wakker na een half doorwaakte stormachtige nacht in je tentje en groet een medekampeerder, -joviaal , dat wel. Ik zou
met enige argwaan reageren.(1?) Verzin zelf maar iets voor de derde situatie.
Maar wat mij als bijbellezer het meest verbaast , zijn de vertalingen uit de oertekst. Hoe plooibaar is Gods woord?
Henk.

Pastoraat in de zomerperiode
In de maanden juli en augustus kunt u voor het bijzonder pastoraat terecht
bij Piet Brongers. Indien niet via het vaste nummer, dan wel mobiel:
06-22245950;
Vanaf 1 augustus kunt u ook terecht bij Cor van Waveren of Roel Vochteloo
Vanaf 17 augustus kunt u ook weer bij Ria Liebe-Ravelli terecht, die het
(bijzonder) pastoraat coördineert.

Zomerontmoetingsdiensten
13 juli – 17 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Na de ervaringen van de afgelopen twee jaar willen we ook dit jaar in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten organiseren, die in het teken staan
van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet
zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een samenzijn, dat de
moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van
buitenaf gevraagd: ze worden door ons zelf ingevuld.

NB De diensten worden in deze periode gehouden in de
achterzaal.

We beginnen met koffie en ontmoeting, om 9.30 uur
Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/
bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor
hebben aangemeld.
Wanneer je informatie hebt, die belangrijk is om te delen kan dat rechtstreeks,
maar ook in contact met de ouderling van dienst (zie rooster deurdienst)

Het programma ziet er als volgt uit:
datum
13 juli
20 juli
27 juli
3 aug
10 aug
17 aug

leiding/invulling
Zr. Ella Germeraad
Br. Roel Vochteloo
Ds. Piet Brongers
Br. Jan Bos
Br. Cor v. Waveren
Br. Ger Booy
Br. Henk Gritter
Br. Rients de Vries
Ds. Piet Brongers

ouderling van dienst/deurdienst
Zr. Wimmy Hofhuis
Zr. Froukje Vellema
Zr. Froukje Vellema
Zr. Froukje Vellema (geen avomaal!)
Zr. Froukje Vellema
Br. Rients de Vries

Vanaf 24 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst in de kerkzaal.

Een terugblik op de slotzondag

Van de Unie
Nieuw voor gemeenten: interim-voorgangers
Op de AV van 23 mei zijn ze officieel voorgesteld: de interim-voorgangers binnen onze Unie. Ook zijn zij met naam & toelichting te vinden op onze website.
Wat zijn dit voor mensen? In welke situaties kunnen gemeenten gebruik maken
van een interim-voorganger? En hoe gaat dat in zijn werk?
Speciale taak
Een interim-voorganger is iemand die een tijdje begeleidend met een gemeente
optrekt en haar door een bepaalde fase heen helpt. Hij of zij heeft een hele gerichte, afgebakende taak. De begeleiding kan zijn in een veranderingsproces,
het zoeken naar een nieuwe koers voor de gemeente, stabiliteit brengen en helpen met herstel van relaties in of na een periode van conflict, stappen zetten
naar een beroepingsproces in een vacante periode. Denkbaar is ook de bijstand
in het oriënteren op kerksluiting.
Voorheen kenden wij de consulent en ook de gemeente-opbouwwerker. Het
grote verschil met een consulent (in een vacante periode) is dat de interimvoorganger meer doet dan ‘op de winkel passen’. De consulent richtte zich veelal op pastoraat, bijstand in noodsituaties, af en toe preken en een lichte bestuurlijke begeleiding. Het accent van de interim-voorganger ligt veel meer op
het actief adviseren op sleutelmomenten en het ondersteunen van leidinggevenden in de gemeente. De inbreng is zowel geestelijk als bestuurlijk, de betrokkenheid intensiever. Meer dan een gemeente-opbouwwerker zal hij of zij in de
gemeente aanwezig zijn en ook spreken (1-2x per maand), vandaar ook de keuze voor het woord ‘voorganger’.
Taakuitoefening
De interim-voorganger kan aangesteld worden voor een periode van 1 tot 2,
max. 3 jaar. We denken aan 1-2 dagen per week. Afhankelijk van de vraag van
een gemeente liggen zijn of haar aandachtsvelden in: analyseren, adviseren,
coachen en toerusten, procesbegeleiding, het meehelpen bieden van stabiliteit
(geestelijk en bestuurlijk), perspectieven en mogelijkheden in beeld brengen.
Ook de geestelijke inbreng voor de gemeente als geheel is van belang, door
bijv. 1-2x per maand voor te gaan in de zondagse dienst. De focus ligt in eerste
instantie niet op pastorale zorg.
Gemeente en interim-voorganger gaan onderling een contract aan. Daarin worden de taken, uren en andere relevante zaken vastgelegd. De interimvoorgangers nemen deel aan een traject van permanente educatie en intervisie.
Als een gemeente gebruik wil maken van een interim-voorganger…
… Ingeborg Jansen is het aanspreekpunt voor interim-voorgangers. Meer info:
http://www.baptisten.nl/missionaire-gemeente-ontwikkeling/missionairegemeente/interim-voorgangers-2

Samenvatting uit het voorlopig verslag van de
Unieraad
Op 23 mei j.l. werd in Lelystad de Algemene Vergadering van de Unie gehouden. Er waren 129 afgevaardigden van allerlei Baptistengemeenten uit het land,
waaronder zr. Klaasje Grondsma en br. Piet Brongers namens Baptisten Gemeente Elim uit Drachten. Omdat zij beiden niet in de gelegenheid zijn een verslag te schrijven, maakte ik een samenvatting uit het voorlopige verslag wat
door de Unieraad is verspreid onder de gemeenten.
Aan het begin van de vergadering werd het avondmaal gevierd. Een collecte
voor Servië en Bosnië bracht € 755,14 op.
Ook was er aandacht voor het overlijden van de broeders Olof de Vries en Herman Bijleveld. Voor beide werd een in memoriam uitgesproken.
Er was ook een delegatie van de Noorse Unie. Die verzorgde een presentatie
van het multiculturele werk in Noorwegen. In 1860 ontstond de eerste Baptistengemeente in Noorwegen. In 1997 waren er 61 gemeenten In 2013 waren er
97 gemeenten.
Ruim 30 daarvan zijn migrantenkerken. Chinees, Karen, Birmees, Ethiopisch,
diverse Afrikaanse nationaliteiten, enz. In 2003 kwamen Karen-mensen naar het
kantoor van de Noorse Unie. Daarna ontstond een strategie en werden stafmedewerkers (integratiemedewerkers) aangesteld. Er zijn veel voorbeelden van
migranten die goed zijn geïntegreerd in Noorwegen zelf en in de kerken, maar
die tegelijkertijd hun eigen cultuur onderhouden. Netwerken zijn van groot belang voor de Noorse Unie. Ook onderhoudt de Noorse Unie contacten met de
buurlanden en met Roemenië. Er is nood bij de tweede generatie immigranten.
Als hulp daarbij geeft de Noorse Unie training aan de kinderen en aan de ouders. De multiculturele Unie is niet gemakkelijk. Migrantenkerken zijn een zegen,
maar men kan uit elkaar groeien. We kunnen leren van het geloof, gebed en
toewijding van migranten. Ze laten Gods diversiteit zien: Ef. 2:17-20 en 3:16-19.
Overigens heeft de Unie in Nederland contact met 11 migranten- en internationale gemeenten. Dat aantal groeit snel. Niet elke groep is al een geregistreerde
gemeente met statuten.
Bij diverse situaties kan het wenselijk zijn om een interim-voorganger in te zetten. Na een periode van conflict, als de gemeente in veranderingsproces is, als
de gemeente zoekt naar haar identiteit en missie, als de gemeente nog geen
eigen voorganger kan beroepen. Br. Stadman uit Tweede Exloërmond vertelde
over de interim-voorganger in zijn gemeente. Meer dan 25% van de gemeente
vertrok vanaf 2010. Dat waren mensen die sterk betrokken waren bij de gemeente. Als interim-voorganger kwam Jaap Ketelaar. Hij heeft veel bezoeken
afgelegd, juist ook aan de mensen die de gemeente hadden verlaten. Op een

avond in september 2013 hebben leden en oud-leden met elkaar gesproken en
zaken uit het verleden, die fout gegaan waren naar elkaar beleden. Nu is er een
koersgroep, bestaande uit een kwart van de gemeente die nadenkt over wie en
wat ze zijn als gemeente. Er zijn toerustingsavonden over discipelschap. De gemeente gaat aan de slag met een visiethema.
Interim-voorgangers Jaap Ketelaar, Arjan Treuren, Gijs Lammerts van Bueren,
Kina Tigelaar, Jur Kruizinga, Gerry de Vries worden voorgesteld. Interimvoorgangers Jan-Martin Berghuis, Marco de Vos en interim-voorzitter John de
Leeuw werden via de beamer voorgesteld. Elders in deze Schakel kunt u meer
lezen over het verschijnsel ‘interim-voorganger’.
Er werden veel ‘technische’ zaken behandeld, zoals het redactiestatuut van Baptist NU, allerlei jaarverslagen van commissies en werkgroepen, de benoemingstermijn van de algemeen secretaris, de nieuwbouw van Baptist House in Amsterdam, het zendingsbeleid van de Unie….
Verder werd een interview gehouden met Hans en Aisha Oosterloo en met
Br. Mansaray, Algemeen Secretaris van de Unie van Baptistengemeenten in
Siërra Leone. Hij vertelt dat hij uit moslimachtergrond heeft en veel te danken
heeft aan zendelingen uit Nederland. De familie heeft hem verstoten en hij
moest stoppen met school. De broer van Hans Oosterloo heeft hem geholpen en
later deed Hans dat. Dank zij hen heeft hij een opleiding tot voorganger kunnen
volgen en nu is hij Algemeen Secretaris van de Unie in Siërra Leone. Hij is blij
dat Hans en Aisha blijven. Hij hoopt dat er jonge zendelingen naar Siërra Leone
zullen komen. Aisha: het is de gewoonte in Siërra Leone om een cadeau te geven als je bij iemand op bezoek komt. Zij overhandigde een houtsnijwerk van de
weduwen aan Br. Riphagen. Op zijn beurt sprak Br. Riphagen een gebed uit
voor Hans en Aisha, voor Br. Mansaray en voor Siërra Leone.
Een apart bespreekpunt was de tussenrapportage over de relatie tussen de Unie
en de ABC-gemeenten. Hier stagneert de uitvoering van de plannen. Er was
sprake van een ‘side-letter’ maar verschillende afgevaardigden kennen de inhoud daarvan niet.
Op 6 maart 2014 is fase 1 definitief afgerond, maar in nieuwsbrief Unie is te
lezen dat er nog open einden zijn waarover doorgepraat moet worden, zoals
over grondslag en geloofsbelijdenis. In de tussenrapportage zijn vier regels gewijd aan onze AV en twee alinea’s over problematiek in de ABC-gemeenten. De
grondslag en geloofsbelijdenis zouden vóór fase 2 besproken worden, maar het
resultaat is in de rapportage niet terug te lezen. Verder wordt geschreven over
taakvelden, terwijl de gemeenten de gesprekspartners zijn over grondslag en
geloofsbelijdenis.
Br. Boerrigter geeft een uitleg over wanneer de stukken zijn verstuurd: drie
maanden voor de AV is het boek verstuurd, begin april de stukken van de nazending.

Br. Van der Mei vertelde over de inhoud van de sideletter: die is bij de Unieraad
bekend. De bedoelde side-letter was een intern stuk wat de ABC-gemeenten na
enige tijd aan de Unieraad ter beschikking hebben gesteld. Het stuk is niet ter
verspreiding, het diende de discussie binnen de ABC-gemeenten. Fase 1 is afgerond, althans wat de Unieraad betreft. Wat nog in gesprek is, gaat mee naar
fase 2. Op de volgende AV komt een voorstel en daarin komen deze zaken terug. De vraag van Br. Brongers over de taakvelden moet worden toegelicht. Br.
Brongers: op blz. 21 staat “daarbij wordt gedacht aan de verschillende taakvelden”. Br. Van der Mei: Het is zeker de bedoeling de gemeenten hierin te betrekken.
Tot hier mijn samenvatting uit het voorlopige verslag van de Algemene Vergadering.
Cor van Waveren.

Buitenleven in Wereldwinkel Drachten

Geniet je van groen buitenleven, dan kun je nu je hart ophalen bij de Wereldwinkel Drachten. Het thema voor de maanden juni en juli is namelijk
‘Buitenleven’. Nu het zomerse weer in aantocht is, heeft de wereldwinkel u wel
het een en ander te bieden aan artikelen voor het ‘Buitenleven’.
Voor een mooi aangekleed terras of balkon heeft Wereldwinkel Drachten fraaie
fairtrade artikelen waarmee je in een handomdraai alles in groene sferen
brengt: aardewerken potten met een mooi zomers dessin. Kruidenplanten zoals
basilicum en rozemarijn komen in deze potten prachtig tot hun recht. Ook zijn er
mooi bewerkte aardewerken vogelhuisjes en drinkbakken. Al deze artikelen zijn
afkomstig uit Vietnam. En dan zijn er ook nog de veelkleurige hangmatten in
verschillende maten en materialen. Dit alles is een greep uit het zomerassortiment.
Op de artikelen ‘Buitenleven’ krijgt u in de maanden juni en juli 15% korting.
Namens alle medewerkers, een mooi buitenleven toegewenst.
Wereldwinkel Drachten Zuidkade 61
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.drachten.wereldwinkels.nl
Tity Wouda – de Vries

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de
‘deurdienst’
Periode juli/aug 2014
datum
13 juli
20 juli
27 juli
3 aug
10 aug
17 aug
24 aug
31 aug
7 sept
14 sept

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

deurdienst
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Tineke de Groot
Gré Boonstra
Froukje Vellema
Willem Schra

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

koster

Joke

Hans

Willem

Willem

Willem

Joke

Cor

Hans

Willem

Joke

zondag

13 juli

20 juli

27 juli

3 aug

10 aug

17 aug

24 aug

31 aug

7 sept

14 sept

Bert

Bert

Bert

Bert

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

geluid

Bert

Ank

Bert

Ank

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

beamer

?

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Henk

Henk

Henk

Henk

organist

K. Grondsma

Gré Boonstra

E. Germeraad

E. Koster

K. Grondsma

J. Schra

Gré Boonstra

J. Schra

K. Grondsma

E. Germeraad

bloemen

Joke

Rients

Hans

Cor

Joke

Willem

Willem

Willem

Hans

Joke

koffie

Agenda
DATUM

TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

13 juli

9.30

Zr. Ella Germeraad

UNIE

Zomerontmoetingsdienst

20 juli

9.30

Br. Roel Vochteloo
Ds. Piet Brongers

Bloemengroet

Zomerontmoetingsdienst

27 juli

9.30

Br. Jan Bos

UNIE

Zomerontmoetingsdienst

3 aug

9.30

Br. Cor v. Waveren

UNIE

ZomerontmoetingsDienst (geen H.A.)

10 aug

9.30

Br. Ger Booy
Br. Henk Gritter

UNIE

Zomerontmoetingsdienst

17 aug

9.30

Br. Rients de Vries
Ds. Piet Brongers

Bloemengroet

Zomerontmoetingsdienst

24 aug

9.30

Br. Dick de Jong

UNIE

31 aug

9.30

Br. Arie Liebe

UNIE

7 sept

9.30

Ds. Bert Wijchers

Elimzending

14 sept

9.30

Drs. Wout Huizing

UNIE

H.A.

