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Wie ziet nog het wonder??
Vanaf het moment dat we opstaan tot het moment dat we weer gaan slapen
maken we dankbaar gebruik van allerlei apparaten waarmee ons dagelijks leven
gemakkelijker gaat.
Licht, warmte , geluid: het zijn doodnormale dingen voor ons. Met één druk op
de knop zijn ze altijd voorhanden. Daar staan we niet bij stil, het gaat gewoon
zo.
We vertrouwen zelfs zo op techniek dat we vaak niet eens meer op een wegenkaart kijken of in een stratenboek als we ergens naar toe moeten. We vertouwen erop dat de TomTom ons vanzelf op de goede plaats brengt. En eigenlijk
staan we dus maar heel weinig stil bij al deze kleine wonderen die allemaal door
mensen bedacht en gemaakt zijn. Knap toch, van al die uitvinders?
En dan kijk je nog niet eens naar jezelf, naar je lichaam, je geest en wat zich
allemaal daar afspeelt. Dat is toch ook onvoorstelbaar goed?! Kijk naar de natuur om je heen: alles is perfect op elkaar ingespeeld. Is dat niet verschrikkelijk
goed van de Schepper die hemel en aarde gemaakt heeft? Met de zee en alles
wat daarin is. Inclusief de mens. De mens die, zoals psalm 8 zegt, bijna goddelijk gemaakt is en gekroond met glans en glorie. De Schepper die dit alles maakte en zelf elke keer weer even de tijd nam om verwonderd te constateren dat
het werk van zijn handen goed was.
Ik weet het: je kunt ook op een heel andere manier leven. Om je heen kijken en
niet zien hoe er, in een enorm gebroken wereld, ook nog wonderen zijn te ontdekken. Alsof alles vanzelfsprekend is.
Alsof er aan jezelf of aan een ander niets goed is: “ het is toch logisch dat hij
dat doet? Het is toch zijn werk?” Zo kun je het leven behoorlijk grijs of zelfs
zwart maken .
Een groot wetenschapper heeft ooit gezegd dat je slechts op twee manieren
kunt leven:
doen alsof alles doodnormaal is of doen alsof alles een wonder is. Hij zelf koos
voor de laatste manier en werd daardoor de beroemdste wetenschapper ter wereld. ( Albert Einstein)
En wij? Wanneer vonden wij onszelf voor de laatste keer goed? En wanneer
hebben wij voor het laatst tegen een ander gezegd: “ wat is dat goed van je!”
Wanneer hebben wij voor het laatst een wonder in de wereld gezien of het wonder dat schuilt in een ander?
God nam elke dag even de tijd om verwonderd vast te stellen dat het goed was.
Als God dat al deed,mogen wij helemaal, geschapen naar zijn beeld, wel eens
wat vaker tijd nemen om vol verwondering om ons heen te zien en te ontdekken
dat er heel veel “ goed” is.
Dan is het aardse leven goed omdat de hemel ons begroet!

Van het Dagelijks Bestuur
• Nieuw gemeenteseizoen. We zijn inmiddels het nieuwe gemeenteseizoen begonnen. De startzondag stond in het teken van het
spanningsveld tussen Stellenderwijs geloven en Vragenderwijs.
We stelden samen vast, dat de meesten van ons wat het geloof betreft toch wel stellenderwijs waren opgevoed: met vaste waarheden en stelligheden, waar niet aan getwijfeld mocht worden.
Gaandeweg in het leven kwamen daar toch wat scheurtjes in omdat de dingen niet altijd zo gingen als wij dachten of hoopten. Bijvoorbeeld de toepassing van ‘bidt en u zal gegeven worden’, of
‘Jezus is het antwoord op al je vragen’.
Het komende seizoen willen we meer aandacht geven aan het zoeken en vragen binnen het geloof en ook binnen de bijbelse verhalen. Niet om verdwaald te raken, maar om vastigheden te zoeken
als ondergrond voor ons leven.
• We begonnen de startzondag met koffiedrinken en met een aantal
verschillende soorten vragen en opgaven. Om te ontdekken, dat de
ene vraag een ander soort antwoord nodig heeft dan de andere.
(zie wat voorbeelden verderop in de Schakel) Zo is het in het geloof ook. Sommige vragen kunnen niet met algemene antwoorden
beantwoord worden, maar blijven persoonlijke vragen, die steeds
weer opnieuw aandacht vragen. Eerder om er goed mee om te
gaan, dan om er een definitief antwoord op te geven.
• Zo hebben we op zondag 25 oktober jl Ds. Jan Bolt in de dienst
gehad, die vertelde hoe hijzelf heel persoonlijk van dat stellenderwijs geloven terecht gekomen was in een zoeken, zonder dat hij de
ondergrond van het geloof kwijtgeraakt was. We hopen op meer
persoonlijke ontdekkingen in de komende tijd.
• De jaarvergadering is op dinsdag 18 november a.s.. Naast de bekende jaarstukken, die ons toch wel met een gevoel van tevredenheid achterom laten zien, zullen we ons bezig houden met het vervolg van het proces, dat Robert Jan Nijland met ons heeft ingezet
in de voorjaarsvergadering: via het waarderend gemeenteopbouwwerk zoeken naar de kern van Elim, om te proberen die het komende halfjaar duidelijk neer te zetten in onze activiteiten om te
zien of we daarmee ook mensen beter kunnen bereiken. Geen
luchtballonnetjes, maar een concrete begaanbare weg, waarna we
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waarna we ook kunnen vaststellen, wat die opgeleverd heeft. Komt allen dus.
Er is geen werkgroep meer. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van
onze gemeente wel duidelijk. Bert Wijchers en Piet Brongers willen
graag (eventueel met ieder, die daar aan mee wil doen) de rode draad
bewaken door na te gaan welke activiteiten het komende seizoen de
moeite waard zijn om in Elim plaats te vinden. Te denken valt aan de
projecten (advent, en 40 dagen), maar ook aan bijzondere diensten en
bijeenkomsten, incl. muzikale medewerking. Zij zullen mensen ad hoc
benaderen om hun medewerking te vragen. Daarin kunnen we ook laten zien, hoe we gemeente willen en kunnen zijn…
En als je ideeën hebt, laat je horen….
Het adventsproject, dit jaar voor het eerst een beetje met de losse
pols, zonder een plan van de werkgroep, maar wel met een min of meer
bewerkt thema van Kind op Zondag: ‘Verderkijkers’. Eigenlijk vinden
we dat ook wel passen bij onze manier van gemeente-zijn: ‘verder
kijken’ dan je ogen kunnen zien. ‘Verder kijken’ dan je neus lang is.
‘Verder kijken’ dan dit ogenblik. Dan komen ook de vragen achter het
mooie verhaal naar boven.
We nodigen u uit om het mee te maken en het mee vorm te geven.
Adventtreffen. Graag willen we ook aandacht vragen voor het maken
van kerstattenties en voor de gezelligheid van het Adventstreffen op
donderdag 11 december a.s. vanaf 18.30 uur.
Raad van kerken. De Raad van Kerken in Smallingerland heeft een
toekomstvisie geschreven, waarin ze voorstelt om de Raad op te heffen
en in plaats daarvan een platform voor alle kerkelijke gemeenschappen in Smallingerland op te richten.
Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste blijkt dat bij de Raad
van kerken minder dan de helft van het aantal kerken in Smallingerland
betrokken is. In die zin kan de Raad ook geen spreekbuis zijn van alle
kerken, ook niet bij een overleg met de burgerlijke overheid. Met name
de evangelische hoek is om verschillende redenen niet lid van de Raad
van Kerken. Daarnaast blijkt het erg moeilijk te zijn om mensen uit de
lidkerken te vinden, die zitting willen nemen in het bestuur van de Raad
van Kerken, laat staan dat die kerken erg veel betrokkenheid laten zien
bij de activiteiten van de Raad van kerken. Vanuit Elim hebben we op
dit voorstel van de Raad van Kerken positief gereageerd.
Uniezaken. U vindt ze verderop in de Schakel. Wat onze gemeente
betreft hebben we onze stem weer kunnen laten horen aan de een afvaardiging van de unieraad in de afgelopen zomer, die speciaal om ons
geluid te horen hier naar Drachten gekomen is. Het DB had het gevoel,
dat er in elk geval goed naar ons geluisterd is. We zullen zien, hoe het
verder gaat…
Als u dit leest is de thema-avond ‘vaarwel mama, morgen ben jij mijn

kind’ van 4 november al achter de rug. We hopen als Elim op die avond
ruimte te scheppen waarop lastige vragen rond heel actuele situaties
rondom dementie bespreekbaar gemaakt kunnen worden, in het licht en
de warmte van het geloof. Ook daarin zal het zoekenderwijs geloven
meer perspectief bieden dan het stellen van waarheden of antwoorden.
Die avond past ook heel goed bij ons thema.
Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere diensten/Bijeenkomsten
Eeuwigheidszondag 23 november a.s.
In deze dienst is er aandacht voor:
mensen, die wij moesten missen van de gemeente:
mensen van wie wij persoonlijk afscheid moesten nemen

Adventstreffen: donderdag 11 december: 18.30 – 21.00 uur
Wat gaan we doen?
Samen eten (soep en broodjes)
Kerstattenties maken
Kerstboom optuigen (cq kerk versieren)
Liederen luisteren en (mee)zingen
Voorbereiden op de kerstviering
NB. uiterlijk 21.00 uur is alles weer opgeruimd
.

Adventsproject 2014: ‘de Verderkijkers’
(naar: ‘Kind op zondag’)

In deze adventsperiode lezen we verhalen over ‘verderkijkers’: mensen die
verder kijken dan anderen. Zij zien iets wat niet iedereen ziet. Soms is het
nog ver weg, achter de horizon zelfs. De verderkijkers zien het en vertellen erover. We horen over een deurwachter, die op de uitkijk staat om te zien of de
Heer al weer thuiskomt. Over Johannes, die vertelt over de man die na hem
komt. De profeet Jesaja ziet een vergezicht over een wereld vol vrede en geluk.
Maria vangt een glimp op van de liefde van God.
Wij kijken op onze beurt naar de verderkijkers. We mogen met hen mee kijken,
waardoor we steeds meer te zien krijgen van het licht dat het donker doorbreekt. Zo komt kerst steeds meer in zicht.
De verderkijkers worden in beeld gebracht in zes grote posters die voorin de
kerk komen te hangen. Met de posters kijken we als het ware door een verrekijker naar de mensen uit de verhalen. Voor elke zondag is er een nieuwe poster.
zondag 30 nov. 2014 – Marcus 13:24-37
De deurwachter
Marcus vertelt over verwachting. Het
lijkt op een man die op reis ging en
zijn bedienden vroeg om op het huis
te passen. Een deurwachter stond
dag en nacht op de uitkijk tot hij
thuis zou komen. Wie ‘vol
verwachting’ leeft, lijkt op die deurwachter.

zondag 7 dec. 2014 – Joh.annes 1:19-28
Johannes de Doper
Johannes doopt mensen, maar hij is
niet de Messias. Hij vertelt over iemand die na hem komt en groter is
dan hij.

zondag 14 dec 2014 – Jesaja 65:17-25
Jesaja
Jesaja ziet het voor zich: er komen
andere tijden. De mensen zullen gelukkig zijn en overal is vrede. Zelfs een
wolf en een lam zullen in vrede samenleven.

zondag 21 dec 2014 – Lucas 1:26-38
Maria
Maria krijgt een bijzonder bericht. Er
komt een engel bij haar die vertelt dat
ze een kind zal krijgen: Jezus, de zoon
van God.

Kerst, 25 dec 2014 – Lucas 2:1-20
De herders
Buiten Betlehem zitten herders in het
veld. Ze houden de wacht bij hun kudde. Plotseling wordt de nacht doorbroken: een engel vertelt wat er in de stal
gebeurd is. Er komen nog meer engelen, die het uitzingen van vreugde. De
herders gaan meteen op weg.
Wat zullen ze vinden?
Wat vinden wij?

Vragen voor de startzondag: 21 september 2014
1. Wat is uw enige troost in leven en sterven?
2. Hoeveel boeken telt het Oude Testament?
3. Als het heelal buiten ons sterrenstelsel plotseling vergaat
verdwijnt, wanneer merken wij daar wat van, en hoe kunnen
we dat merken?
4. Welk woord kunt u vormen uit de volgende letters:
Vrijdagweners
5. Hoeveel meelevende gemeenteleden en vrienden kent Elim?
6. Als de dokter zegt, dat u nog 6 maanden hebt, hoeveel dagen
hebt u dan nog te leven?
7. Welk woord kunt u vormen uit de volgende letters:
Strijdwelleens
8. Wat is het volgende getal in de reeksen:
a. 1, 2, 4, 8, 16,…
b.

10, 9, 11, 8, 12,…

c.

2, 3, 5, 7, 11, 13, …

9. Vind de uitweg uit dit doolhof: je mag zelf weten bij welke opening je begint:

KERSTPAKKETTEN
Wij willen jullie langs deze weg weer vragen om ons te steunen in het werk betreffende het samenstellen van de kerstpakketten.
De pakketten zijn bestemd voor de minderbedeelden, groot en klein, in onze
samenleving. Dat het zinvol is om met dit stukje werk door te gaan mag inmiddels wel bekend zijn.
Jaarlijks is er een stijgende lijn te noteren, met in 2013 een aantal van 36 pakketten.
Voor deze gezinnen een teken van hoop, voor ons een vorm van delen.
Wat wij van jullie vragen is het volgende:
Levensmiddelen ( niet over datum ).
- Kindersnoep.
- Kaarsen en lichtjes.
- Kerstpakketten of gedeelten daarvan.
- Financiële bijdragen ( voor verdere aanvulling goederen ).
- Kleine kerstdozen.
- Eigen adressen waar wij kunnen bezorgen.
Het inbrengen van de goederen kan in de bekende doos in de hal, van
30 november t/m 18 december.
Doen zouden wij zeggen.
Alvast bedankt voor jullie bijdragen.
KERSTPAKKETTENCOMMISSIE,
Wietske -- Cor -- Luitzen.

Nieuwsbrief het Havenlicht

Belangstellenden die de nieuwsbrief van het Havenlicht willen ontvangen, kunnen deze aanvragen via onderstaand mailadres.
havenlicht@chello.nl
www.havenlicht.zending.nu

Gebedsweek over dorst

'Dorst?'

is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.
Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015
over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen
plaatselijk meedoen met het initiatief. De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt die op dit moment worden vertaald en bewerkt.
De Raad van Kerken en EA-EZA werken samen en presenteren op 22 september een boekje met een orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal.
Op hetzelfde moment brengen de organisaties een gebedenboek uit, waarin
kerkelijke leiders en andere christenen gebeden onder woorden brengen die een
indruk geven van de spiritualiteit in ons land.
Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als
uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7).
Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over 'levend water'. De tekst
nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel
'levend water' genoemd.
De Raad van Kerken en de EA-EZA kennen een lange gebedstraditie die
teruggaat op initiatieven van ruim, 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen
door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Ds. Jan Bolt:
In onze jeugdjaren, Lies en ik, waren wij er van overtuigd dat de Bijbel historisch helemaal juist was en zagen toen bij de Bijenkorf in Amsterdam het boek
“De Bijbel heeft toch gelijk”.
Door de jaren heen hebben wij geleerd, gezien, ervaren dat de verhalen in de
Bijbel een veel diepere betekenis hadden dan toen op die jonge leeftijd. Het
heeft ons verrijkt. O ja, het heeft soms ook wel pijn gedaan, bepaalde zekerheden werden in een ander perspectief geplaatst en daar moesten we mee leren
om te gaan. Vooral de verdieping door het lezen van boeken en in de omgang
met broeders en zusters binnen onze Baptisten Gemeenten heeft ons laten zien
hoe diep de Bijbel ons nog steeds raakt en ons heel veel heeft gegeven en nog
geeft.
Het was daarom zo’n herkenningsdienst tijdens de overdenking van Ds. Jan Bolt
afgelopen zondag 26 okt., die ik persoonlijk ook al heel veel jaren ken en als
een heel fijn en eerlijk mens heb ervaren. Verhalen die wij, ik zelf ook bijna letterlijk heb ervaren.
Bij ons thuis in Harlingen mochten wij van mijn moeder op zondag niet fietsen,
niet zwemmen en niet schaatsen. Natuurlijk vraag je als kind dan; “Waarom
niet?” Mijn moeder heeft ons thuis nooit verteld dat het van God, de Bijbel niet
mocht, maar dat het uit respect was voor de mensen die het wel zo vonden.
Jullie kunnen 6 dagen per week alles doen wat je graag wilt doen, dan kan het
niet zo erg zijn als je 1 dag per week dat laat en het is goed om 1 dag per week
gewoon rust te hebben, voor iedereen is dat goed. Er waren vrienden van mij,
binnen de Bapt. Gemeente Harlingen die wel op zondag fietsten, zwommen en
schaatsten. “Dat moeten zij weten” zei mijn moeder dan, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor.
In de zomer fietsten wij naar onze grootouders, op vakantie, naar Heerenveen
en Zwolle. Daar mochten we wel fietsen op zondag en mijn vader stelde eens
Br. Ekke de Haan uit Heerenveen de vraag, we stonden voor de kerk in Heerenveen; “Gerrit, zo heette ik toen, wil graag weten hoe jij denkt over het fietsen
op zondag.” Mijn vader legde het hele verhaal uit hoe we dat in Harlingen deden
en wat mijn moeder vond. Br. Ekke de Haan keek mij aan en vroeg mij; “wat is
er op tegen om respect voor een ander te hebben in zijn of haar geloof en dat
je moeder deze mensen niet wil kwetsen door jullie gedrag?”
Dat is mij altijd bijgebleven en het heeft mij, ons nooit in de weg gezeten.
Maarten Luther King was in Amsterdam en zondags was de slotbijeenkomst. Het
was warm en een ieder kocht een ijsje bij de ijscoboeren die voor de hal stonden. Tante Jo Zerbst uit Utrecht was bij ons en wij wisten dat zij op zondag

niets kocht, dus ook geen ijsje. Een aantal mensen om ons heen en sommige
familieleden kochten wel een ijsje. Wij niet en hebben wij altijd een bijzonder
plekje in haar hart gehouden.
Zo maar een greep uit ons leven van het omgaan met ons geloof en het lezen
van de Bijbel. Wat zo’n dienst al niet bij je oproept.
Ger

Een bericht op facebook:
‘Sta bij de bushalte daar moet je nu door werkzaamheden een stukje over straat
lopen. Loopt een oudere man in tranen met een rollator. Hij moet dus de stoep
op. Ik weet wel dat ze dat meestal zelf kunnen maar omdat hij in tranen was
toch even kijken of ik helpen kan om contact te maken. Hij redt het inderdaad
zelf maar pakt mij bij de schouders vast en de tranen maken plaats voor een
lach. Ik help mezelf zegt hij. Ik zeg dat is fijn want u hebt zichzelf altijd bij u. Hij
houdt me nog een poosje zo vast zegt niks maar lacht. Dan komt mijn bus. Ik
kijk er naar blijkbaar begrijpt hij dat ik in wil stappen hij knikt, laat mij los. In
het lopen naar de bus voel ik nog een hand op mijn rug. Dan loopt hij door, ik
ook. Deze man, met tranen, doet er toe... Wou ik even delen.’
Marleen 1 oktober 2014

Naschrift:
Dit verhaaltje, verslag van een gewone gebeurtenis op straat, ontroerde me.
Opeens zag ik iets van de betekenis van geloven en de wijze waarop God aanwezig kan zijn.
Vaak hebben we het gevoel, dat God iets moet doen, wanneer wij iets nodig
hebben, of dat wij iets voor iemand moeten doen wanneer wij denken, dat ze
iets nodig hebben.
Dat is dus soms helemaal niet nodig. Het ‘er- zijn’ laat mensen in hun eigen
waarde. De ander neemt het niet over, de ander laat je in je waarde. Prachtig
om vast te stellen, dat je ‘jezelf’ altijd bij je hebt. Dat je het daarmee moet
doen, maar dat je het daarmee ook kunt doen. O.a. dank zij de gevulde ruimte
waarin je jezelf mag zijn.
Gevuld met aanwezigheid, met aandacht, met liefde, ….met God.
Dank je wel, Marleen..,
Piet 2 oktober 2014

Nieuws uit de Unie

Onderzoek samensmelting Unie-ABC
Op 26 september jl. is er een ontmoeting geweest tussen een delegatie van
de Unieraad en een delegatie van het bestuur van de ABC over de voortgang
van het proces van onderzoek. In de zomer hebben beide besturen nagedacht
over het vervolg van het onderzoek: welke investering vraagt het van beide kanten, met welk tempo voeren we het onderzoek uit? Deze vragen waren mede
ingegeven door het feit dat het ABC-bestuur tegelijkertijd hard aan het werk
was om het intern proces van visievorming af te ronden.
Het ABC-bestuur heeft aangegeven (nu het intern meer op orde is) in haar ledenvergadering van begin november 2014 het onderwerp onderzoek Unie-ABC
opnieuw in stemming te brengen. Zij heeft de verwachting uitgesproken dat de
ABC-ledenvergadering van harte achter verder onderzoek zal gaan staan.
Beide besturen realiseren zich dat het ‘van harte’ een vervolg geven aan het
onderzoek wel nodig is voor de tweede fase. Zij willen daarbij zorgvuldig te werk
gaan. Dat zal betekenen dat een concept-plan van aanpak voor de tweede
fase van het onderzoek in de eerste helft van 2015 zal verschijnen.

Herdenkingskerk - Baptist House

Deze zomer is de Unie verhuisd van Barneveld naar Amsterdam. Samen met het IBTSC (International Baptist Theological Study Centre)
en de EBF (European Baptist Federation), voorheen in Praag, geven we
daar gestalte aan het Baptist House. De beoogde definitieve locatie

van het Baptist House is de plek van de Herdenkingskerk, ook aan de
Postjesweg.
Deze week zat ik met Stuart Blythe, de rector van het IBTSC, te brainstormen
over de toekomst van het Baptist House en de mogelijkheden voor IBTSC in
Nederland. Er liggen mooie kansen, geweldige uitdagingen en zorgen als het
gaat om de toekomst van IBTSC in het Baptist House in Amsterdam.
Wat betreft de zorgen: deze gaan over de verkoop van de gebouwen in
Praag en de nieuwbouw in Amsterdam. De plannen voor nieuwbouw staan in de
ijskast tot het moment waarop er duidelijkheid is over de opbrengst van de verkoop van de IBTS-panden in Praag. Momenteel lopen er procedures om alle eigendomsrechten in de juiste registers vermeld te krijgen. Als dat achter de rug
is, zal er opnieuw met de aspirant koper onderhandeld worden over de prijs en
termijn van betalingen. Pas daarna kan worden besloten of nieuwbouw voor het
Baptist House nog tot de mogelijkheden behoort. We komen in januari 2015
weer bij elkaar om de stand van zaken te bespreken.
Wat betreft de kansen en uitdagingen: deze liggen in eerste instantie vooral op het gebied van theologisch onderwijs en onderzoek binnen de Europese
Baptisten familie. We hopen een cultuur te creëren, waarin nieuwe ideeën kunnen opborrelen, die ten bate zijn van de kerk in breedste zin.
Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris

EBF: Christenen uit het Midden-Oosten laten zich horen in
Boekarest

Van 24-27 september 2014 kwamen een kleine 120 vertegenwoordigers uit
35 landen in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij elkaar voor de jaarlijkse Algemene Vergadering (Council) in Boekarest van de Europese Baptisten
Federatie (EBF).
Het was een indrukwekkende en inspirerende bijeenkomst, waar onder andere
vertegenwoordigers uit Jordanië, Libanon, Syrië, Irak, Israël, de Palestijnse gebieden en Egypte onderstreepten hoe waardevol ontmoetingen als deze voor
hen zijn: ‘We hebben het nodig te weten dat er broeders en zusters zijn die ons
steunen en voor ons bidden’.
Lees het uitgebreide verslag op onze website (www.baptisten.nl )

Project van de maand oktober: wederopbouw Filipijnen

In november 2013 trof de orkaan Haiyan de Filipijnen. De ravage was enorm.
De Unie is toen een noodhulpproject gestart, om via de lokale Baptistengemeenten op de Filipijnen hulp te kunnen bieden. We vragen deze maand speciaal
aandacht voor de verdere wederopbouw van de Filipijnen. Het eerste jaar
van de noodhulp zit er op, maar de wederopbouw heeft veel meer tijd nodig.
Samen met de Asian Pacific Baptist Federation willen we nog een bijdrage leveren vanuit de binnengekomen giften aan het tweede jaar. Uw bijdrage wordt
heel concreet en zichtbaar besteed!
Bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer 1621.37.710 (IBAN
NL15RABO0162137710), o.v.v. Filipijnen.

Noodhulp vluchtelingen Irak en Syrië

De Unie roept aangesloten gemeenten op om te geven voor noodhulp aan de
vluchtelingen in Irak, Syrië en de directe buurlanden. In onze vorige Nieuwsbrief en de website kunt u meer informatie vinden over de projecten die de
Unie ondersteunt in deze regio. Giften kunnen worden overgemaakt via bankrekening NL15RABO0162137710, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v.
‘Noodhulp Midden-Oosten’. Naast financiële steun vragen we ook om uw gebed voor de situatie.

Najaars-AV 2014

De Najaars-Algemene Vergadering vindt op 28 november 2014 plaats
in de Herdenkingskerk Postjesweg 150, Amsterdam.
Wie afgevaardigde van Elim zal zijn is nu nog onduidelijk. Als je daarvoor belangstelling hebt, laat dat dan weten aan iemand van het Db, bijvoorbeeld

Maak je mooi
In de maand november staan de sjaals en sieraden centraal in Wereldwinkel
Drachten. De herfst heeft zijn intrede gedaan en we gaan ons weer tooien met
sieraden en sjaals die passen bij dit seizoen. De inkoopgroep heeft de trendkleuren van sjaals en sieraden ingekocht en deze hangen op kleur in de winkel. In
‘de wereld van sieraden’ kunt u kiezen uit een breed assortiment van armbanden, kralen, kettingen, ringen en oorbellen. Sieraden met de hand gemaakt van
verschillende materialen uit o.a. Thailand, India, Mexico en Kenia. Ieder land
heeft zijn eigen stijl en bewerking zoals kralen van gerecycled glas uit India.
De kleurrijke sjaals uit India, Nepal en Peru zijn gemaakt van zijde, wol, of van
een combinatie van materialen. Sjaals met bijzondere motieven, handgemaakt
en met een verhaal. Dat verhaal is dat de producenten, zowel mannen als vrouwen, gegarandeerd een eerlijk loon krijgen voor hun producten en dat er goede
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Omdat de decembermaand in aantocht is,
geven wij in de maand november alvast 15% korting op sieraden en sjaals.
Koopt u een van deze artikelen, dan helpt u mee dat de makers blijvend werk
houden. Dat geeft toch een fijn gevoel bij het dragen. Neemt u de moeite om
een kijkje te nemen in de wereldwinkel, dan ontmoet u tevens de maker via deze mooie, kleurige artikelen. En ook nu weer staan de (h)eerlijke chocoladeletters en de bijzondere kerststallen en kerstkaarten uitgestald. Bezoek ook eens
onze website voor het uitgebreide assortiment. Alvast een hartelijk welkom in
deze bijzondere winkel.
Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.drachten.wereldwinkels.nl
Tity Wouda – de Vries

(Rooster voor de functie van ‘ouderling
Periode nov/dec 2014
datum
ouderling van dienst
2 nov
Rients de Vries
9 nov
Willem Schra
16 nov
Wimmy Hofhuis
23 nov
Froukje Vellema
30 nov
Cor van Waveren
7 dec
Willem Schra
14 dec
Rients de Vries
21 dec
Wimmy Hofhuis
25 dec
Cor van Waveren
28 dec
Froukje Vellema
4 jan
Willem Schra
11 jan
Rients de Vries

van dienst’ en de ‘deurdienst’
deurdienst
Gré Boonstra
Gré Bos
Joke Admiraal
Willem Schra
Tineke de Groot
Wimmy Hofhuis
Willem Schra
Froukje Vellema
Joke Admiraal
Gré Bos
Gré Boonstra
Froukje Vellema

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

Ingezonden: avond in de Karmel, 15 december a.s.
‘De Ont-Moeting’
‘van moeten naar mogen’
Een avond waarop je niets moet, maar God, jezelf en je naaste mag ontmoeten.
Op 15 december a.s. zal Carianne Ros, tijdens een prachtige avond in de Kapel van
het Karmelklooster in Drachten, een interactieve lezing met muziek over dit
onderwerp verzorgen.
De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij. Je bent van harte welkom!
Ter info: ze is de dochter van Ine van Dok (christen psychologe , lid van Silo )
geeft een lezing in Drachten.
Ze gaat soms voor in de Rank Utrecht (!) en is ook christen psychologe, net
als haar moeder en ook met boeken op haar naam.
Dit ter info, misschien een gemeente-activiteit/uitje van te maken?
Groet van,
Arjan Noordhoek
Antwoorden op de vragen van startzondag

1. Antwoord:
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven1, het eigendom ben, niet van mijzelf2, maar van
mijn trouwe Heiland Jezus Christus3. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden
volkomen betaald4 en mij uit alle macht van de duivel verlost5.
Hij bewaart mij zo6, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan
vallen7, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil 8.
Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven 9 en maakt Hij
mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven10.
2. 4 jaar later verdwijnt er een lichtpuntje. De dichtstbijzijnd ster staat 4,3 lichtjaren
van ons af.
3. 39.
4. Vragenderwijs.
5. Tussen de 45 en 52: ? We kunnen niet in elkaars hart en beurs kijken.
6. Dat kun jij niet weten, maar de dokter ook niet!
7. Stellenderwijs.
8. a. 32
b. 7
c. 17
9. Die lijn zul je zelf al zoekenderwijs gemakkelijk zelf kunnen vinden…!
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Datum

Tijd

Spreker/activiteit

Collecte

Bijzonderheden

2 nov.
3 nov.

09.30
19.45

Ds. Harry Nobbe
VCK

Unie

4 nov.

20.00

Thema-avond

Viering H.A
Baptisten Wereld
Vrouwen Gebedsdag
‘Vaarwel mama…’,
mmv
Marinus v.d. Berg

9 nov.

09.30

Ds. Chris Eijer

Noodhulp Unie

16 nov.

09.30

Ds. Bert Wijchers

Unie.

17 nov.

19.45

VCK

20 nov.

14.30

JVV

23 nov.

09.30

30 nov.

09.30

Br. Ger Booy
mmv
Ds Piet Brongers
Ds. Piet Brongers

1 dec.

19.45

VCK

7 dec.

09.30

Ds. Bert Wijchers

11 dec.

18.30

Adventstreffen

14 dec.

09.30

Br. Dick de Jong

15 dec.

19.45

VCK

15 dec.

19.30

Carianne Ros

18 dec.

14.30

JVV

21 dec.

09.30

25 dec.

Unie

Eeuwigheidszondag

Kerstpakketten

Eerste advent

Unie

Tweede advent

ElimZending

Broodmaaltijd,
Kerstattenties,zingen
Derde advent

Karmelklooster

Interactieve lezing
over
De Ont-Moeting’

Ds. Piet Kingma

Unie

Vierde Advent

09.30

Ds. Piet Brongers

Kerstgave werkgroep

Kerstviering

1 jan.

10.30

4 jan.

09.30

Nieuwjaarsreceptie
Ds. Bert Wijchers

Noodhulp Unie

Viering H.A

11 jan.

09.30

Ds. Piet Kingma

Arme kant van
Drachten

