‘De Schakel’

Nr. 2 maart/april 2015 jaargang 46

UNIE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM
Zuidkade 54, Drachten Tel. 06 18223686
Dagelijks bestuur Ds. P. Brongers
Voorzitter:
0512– 515731
piet.brongers@hetnet.nl
Pastorale zorg
coördinator

A.C.M. Liebe-Ravelli
06 43225488
r.lieberavelli@hotmail.com

Postadres

De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
secretariaat@elimdrachten.nl

Penningmeester

C. van Waveren
De Lange Jacht 38
9244 HP Beetsterzwaag
0512 382870
Baptisten Gemeente Elim
Postbank NL32 INGB 0003 8892 41
penningmeester@elimdrachten.nl

Gebouwcoördinator

H. Hofhuis
0512 524836
j.hofhuis3@upcmail.nl
Maandblad Schakel

Redactie

P. Brongers
Marne 22/A
9204 BE Drachten
piet.brongers@hetnet.nl

Layout

C.C. de Groot
taffetiny@12move.nl

Druk

Repro ROC Friese Poort Drachten

Kopij voor de Schakel van mei/juni 2015 inleveren voor
10 mei 2015 bij de redactie

Pasen in het Bijlmerparktheater in februari
Het is zaterdag half vier in de middag wanneer Marja en ik aankomen in het
Holiday Inn Express hotel in Amsterdam Zuid-Oost.
Als Feijenoordfan loop ik heel even het risico dat ik een kamer heb met uitzicht
op de ArenA. Het meisje achter de balie komt van Westerlee (bij Winschoten)
en heeft op de school gezeten waar ik tegenwoordig docent Levensbeschouwelijke Vorming ben. Dat levert een hoop op aan hartelijkheid en gezelligheid en..
een upgrade naar een sjieke kamer met uitzicht op Amstelveen.
We vertellen haar dat we naar het Bijlmerparktheater gaan voor een voorstelling
van Jetty Mathurin.
Omdat het maar 1400 meter verderop is, hebben we het voornemen om dat
stukje te lopen. De Westerleester kijkt ons met groot ontzag aan. “Het is wel
door het winkelcentrum hoor. Dat is overdag niet zo erg, want dan zijn de winkels open, maar ’s avonds zou ik die wandeling niet terug maken.” We stellen
haar gerust en zeggen dat we straks nog even de wandeling maken en dan voor
onszelf even uitvogelen of het te doen is vanavond. We krijgen van haar spontaan een kaartje mee met een routebeschrijving.
Zo begon een tweedaagse in Amsterdam en wat een bijzondere avond zou worden.
Jetty Mathurin kennen we via Annegriet. Jetty is zo ongeveer de Surinaamse
moeder van mijn naar Suriname geëmigreerde dochter. Mevr. Mathurin is de
warme moeder aarde in persoon. Schijt aan confenties en diep gelovig. Uitbundig en warm, ingetogen en woedend. Ongekunsteld en scherp tot op het bot.
Liefdevol en snoeihard. Het zit allemaal in Jetty en de uitvoering LOL, zoals het
theaterstuk heet.
Het gaat over haar als Loslopende Oma, dus Let op. Ze is bij de tijd met smartphone en tablet en ze twittert, mailt en appt en skypt er lustig op los.
Daarmee komt ook de wereld met al haar rariteiten en onthutsende nieuws en
idiote hypes voorbij.
In een tempo dat je kan beangstigen. We zien beelden van de man die geen
adem kan halen. Jetty zit ineengedoken in een grote jaren 70-achtige plastic
opblaasstoel. De handen over het hoofd geslagen en kermend als een kind.
“Je gaat er zo verkeerd de nacht mee in”, zegt ze en dat slaapt zo beroerd. De
zaal reageert intens in termen van begrip en adhesie. Als je ouder wordt, is het
nieuws niet meer waardevrij en op afstand te volgen. Nieuws ( dat volgens Jetty
vooral wordt gemaakt en zorgt voor de hypes waar ’s avonds de talkshows mee
worden gevuld) vervult je met onmacht en stelt je voor vragen aan het leven die
geen antwoord kennen. Het leed in de wereld is te groot voor een mens alleen
of je moet al Taante (een wijze Wintidame) heten of Stanley. (verslaafd aan
vrouwen en dat zegt genoeg voor de zaal) Dat zijn de beide typetjes die Jetty
met veel misbaar en loepzuiver neerzet. Die typetjes zijn als een goede pastor.
Ze nemen de zaal van harte serieus in alle verwarring die het leven brengt en

omarmen de vermoeide schare met grote armen vol begrip en relativering.
Taante en Stanley vertellen verhalen over medemensen die, net als wij, het leven maar lastig vinden zo af en toe, maar ook niet anders kunnen dan wij… Elke
dag een nieuwe stap zetten en in je eigen directie omgeving zijn als Levend
Water. Dat is Jetty ten voeten uit. Ze is een ras-optimist die weet heeft van de
kracht van water. In een televisie-interview nam ze eens een kalebas mee. De
met water gevulde kalebas was het doopvont van waaruit ze haar interviewster
zegende. Even later volgt de ontknoping. Ze zegt niet te kiezen voor de snoeiharde confrontatie met taboes, zoals cabaret lijkt de moeten doen, maar (zegt
ze uitdagend tegen een aanwezige journalist) “ik ben een softie die de kracht
van water kent. Water past zich aan, maar verliest nooit zichzelf. Ze vindt altijd
een weg en breekt door waar niemand ruimte wist. Ze lest de dorst van bange
mensen en biedt nieuw leven. Wees als water en durf te vertrouwen. Van wantrouwen komt oorlog namelijk.
Dan verschijnt op het scherm via Youtube een man op een stoep in een stad.
Hij heeft een bord bij zich. Daarop staat: “ik vertrouw jou, vertrouw jij mij?” Hij
doet vervolgens een blinddoek voor en strekt z’n armen wijd uit naar links en
rechts en blijft zo minuten lang staan.
Er lijkt niets te gebeuren totdat 1 iemand de man een knuffel geeft en na hem
meer en na hen nog veel meer. Ondertussen is Jetty in dezelfde pose gaan
staan en na enige tijd volgt de zaal het voorbeeld van de mensen op de stoep in
die stad ver weg. Zo eindigt de show in een knuffel die als zegen voelt.
De realiteit voor even doorbroken. Een zaal die van de liefde weet. Niet de
dood, het lijden of de angst, maar het leven wordt omarmd. Omdat het kan,
omdat het mag, omdat het mogelijk is. Maar zo een Paasdienst in februari, midden in de Bijlmer. Niet aan verdriet of lijden het laatste woord, maar aan hoop
en leven in een onvergetelijke ontmoeting met onvergetelijke mensen.
Hartelijke groet,
Bert Wijchers
PS: je kunt veilig ’s nachts terug door het winkelcentrum in de Bijlmer. Hangjongeren kunnen ook gewoon groeten.

Van het Dagelijks Bestuur
Deze keer is er niet zoveel nieuws te melden: alles gaat zo zijn gangetje.
Dat wil niet zeggen, dat er niets gebeurt!
We hebben een aantal bijzondere diensten meegemaakt: de gospeldienst van
18 januari jl , de dienst met Dick van Veen van 22 februari jl. , en niet te vergeten het gesprek over ‘is er maar één weg naar God toe?’ op 15 februari jl. We
horen goede berichten over de diensten en de betrokkenheid van de gemeenteleden en vrienden.
De 40 dagen tijd. Dit jaar hebben we gekozen om niet met een speciaal 40
dagen project te komen. Ons jaarthema is ‘geloven: niet stellenderwijs
maar vragenderwijs’. We (dat zijn Bert W. en ik in samenspraak met het DB)
vonden dit thema ook heel geschikt voor de 40 dagen tijd. Om vragenderwijs
de weg naar Kruis en Opstanding te maken.
Met daarbij vragen aan de tekst en de verhalen, maar ook vragen aan ons zelf.
We zijn nu op pad en zo samen in proces.
Daarbij past ook om elkaar te ontmoeten rond het 40 dagen treffen. We hebben daar goede ervaringen mee, en willen die traditie graag voorts=zetten.
Maaltijd houden en samen delen. Ook hopen we geïnspireerd te raken door het
thema van onze 40 dagen. Dit door middel van een korte film, die indruk maakt.
We hebben al een idee: kom en maak het mee!
Wat de inrichting van de kerkzaal betreft hebben we het gevoel, dat het tijd
is om daar tot een upgrading te komen. Hier en daar wordt al gekeken naar mogelijkheden. Als er ideeën zijn, geef ze dan door aan Roel, zodat één en ander
bij elkaar gevoegd kan worden tot een voorstel voor het komende gemeentejaar.
Zo hopen we samen op weg te zijn, in vertrouwen, maar ook het gevoel van
verantwoordelijkheid om dat wat we ontvangen hebben ook op de één of andere manier te delen met anderen.
Namens het Db: Piet Brongers

Bijzondere diensten en bijeenkomsten in de komende tijd

Zaterdag 21 maart a.s.: 40 dagen treffen. 17.30 – 21.00 uur
Wat gaan we doen?
-We beginnen met koffie en contact
-Samen eten (soep en broodjes)
-We zijn nog aan het zoeken naar een film, die past bij ons thema om
vragenderwijs op weg te zijn naar Kruis en Opstanding
-Nagesprek
NB uiterlijk 21.00 uur is alles weer opgeruimd
Zondag 22 maart a.s. dienst, m.m.v Anne Woudwijk
Anne Woudwijk past niet in
het hokje van
‘raamkozijnen’. Hij is kunstenaar met het gevoel,
dat alles er al is, maar dat
het wel gezien moet worden om zichtbaar te worden. Dat geldt eigenlijk ook
voor het geloof. Het is niet
bedoeld in de vorm van
een hokje, maar om op
een persoonlijke manier
zichtbaar te worden in
ieder mens.
Het belooft een interessant
gesprek te worden, met
mooie beelden. Het begint om 9.30 uur.
3 en 5 april a.s. viering van Goede Vrijdag en Pasen (doopdienst)
Goede Vrijdag als opmaat naar Pasen. Het betekent stilstaan bij het beeld van
dood en nieuw leven.
Dit jaar wordt het heel bijzonder, omdat we voor het eerst de ‘opstanding’ en
het ‘nieuwe leven’ zichtbaar mee kunnen maken bij de doop van twee mensen.
Het wordt een dienst met een bijzonder karakter, omdat hierin ook door de
gemeente getoond wordt wat de boodschap van God is: ieder mens is welkom in Gods rijk en dus ook in onze gemeente!
De moeite waard om zowel de Goede Vrijdagviering als de Paasviering dit jaar
bewust mee te maken!

Nieuws uit de Unie

Noodhulp voor de Oekraïne

In het weekend van 14 en 15 februari werd een wapenstilstand van kracht tussen de rebellen en de regering van Oekraïne. Intussen blijft het onrustig en zijn
1,4 miljoen mensen op de vlucht; zij moesten alles achterlaten.
De Unie van Baptistengemeenten zet het noodfonds open voor het oosten van
Oekraïne. We werken in dit project samen met Dorcas, die al voor de crisis in
het gebied werkzaam was en daar onder andere samenwerkt met Baptistengemeenten in Snezhnoe, Zaporizhie en Charkov. Dorcas en ZOA komen namens
het Christelijk Noodhulpcluster in actie om gezamenlijk noodhulp te bieden.
De noodhulp is gericht op het helpen van vluchtelingen in de regio, en zal bestaan uit materiële hulp, onderdak en voedsel. De hulpverlening richt zich nadrukkelijk op de meest kwetsbaren: gezinnen met jonge kinderen, ouderen en
gehandicapten. Er wordt onderdak verleend in kerken,
leegstaande gebouwen en bij gastgezinnen. Kinderen
van ontheemde gezinnen kunnen weer naar school.
Een belangrijk onderdeel van het project is dat mensen
geholpen worden om zich te registreren als vluchteling,
zodat ze toegang krijgen tot bescherming en voorzieningen.
We vragen u te bidden en te geven voor deze vluchtelingen en voor de hulp die wordt verleend.
Giften kunnen worden overgemaakt via bankrekening
NL15RABO0162137710, t.n.v. Unie van
Baptistengemeenten, o.v.v. ‘Noodhulp Oekraïne’. Voor
vragen over deze noodhulpactie kunt u terecht bij
Hans
Riphagen (Hans.riphagen@baptisten.nl).

Herdenkingsbijeenkomst prof. dr. Olof H. de Vries

Op maandagmiddag 13 april 2015 zal het Baptisten Seminarium een herdenkingsbijeenkomst over het leven en het werk van prof. dr. Olof H. de Vries
organiseren te Apeldoorn. De Vries was namens het seminarium van 1991 tot
2009 bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis en leerstellingen van het Baptisme’ aan
de Universiteit Utrecht. Tot het vroege voorjaar van 2014 was Olof ook actief
binnen het onderwijs aan het Baptisten Seminarium. Hij overleed op 13 april
2014
Olof heeft met zijn werken en denken grote invloed gehad op het Nederlandse
baptisme. Zijn theologische doordenking is de moeite waard herinnerd te worden en via deze herdenkingsbijeenkomst wil het seminarium daar gezicht aan
geven. Geheel in lijn met zijn ecclesiologie zal de bijeenkomst worden gehouden
in de lokale baptistengemeente te Apeldoorn, waar Olof niet ver vandaan is begraven. Tijdens deze bijeenkomst zal een nieuwe bundel met zijn theologisch
werk worden gepresenteerd, waaraan hij tot kort voor zijn overlijden heeft gewerkt.
Agenda Unie-activiteiten
13 april
Herdenkingsbijeenkomst Olof Harro de Vries – Apeldoorn
23 april

thema-avond ‘Volgen’- Amersfoort

29 april

Thema-avond ‘Volgen’ – Hoogeveen Beth-el

30 mei

Voorjaars Algemene Vergadering – Sneek

20 november

Najaars Algemene vergadering - Ede

PE R S B E R I C H T

Herdenkingsconcert op 16 maart in Drachten
Stichting Christenen voor Israël organiseert dit voorjaar zeven concerten die in
het teken staan van de herdenking van de Holocaust. De concerten worden georganiseerd in plaatsen met een Joodse geschiedenis. Het derde concert is op
maandag 16 maart om 19.30 uur in De Lawei, Burg. Wuiteweg 24 in Drachten. Deze bijzondere avond wordt gekenmerkt door prachtige muziek en diverse sprekers.
Waarom herdenking van de Holocaust?
In 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. Zes miljoen Joden werden doo de
nazi’s systematisch vermoord. Vandaag, zeventig jaar na dato, zijn er nog enkele getuigen in leven die kunnen vertellen wat zij hebben meegemaakt, en zo
volgende generaties kunnen waarschuwen. Want antisemitisme en rassenhaat
nemen in Europa weer hand over hand toe. Dat maakt hun boodschap actueler
dan ooit. Er is geen toekomst zonder kennis van het verleden.
Hoe ziet de avond eruit?
De avond wordt muzikaal omlijst door het Hineni Symfonie Orkest (HSO) onder leiding van
chef-dirigent Lubertus Leutscher. Het HSO
bestaat sinds 2006 en heeft sindsdien in binnen- en buitenland tientallen concerten gegeven, waaronder in het
Concertgebouw in Amsterdam, De Doelen in
Rotterdam en het Jerusalem Theatre in Jeruzalem. De
sprekers zijn dominee Oscar Lohuis, opperrabbijn Binyomin Jacobs en Lilian Glaser. Zij is afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie en overleefde daar de Holocaust. Nu
woont ze in Jeruzalem en organiseert er activiteiten voor
Holocaustoverlevenden.
Toegangskaarten
Voorverkoop van toegangskaarten bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Telefonisch: 033-4220404 (maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur), online:
www.70jaar.nl of per e-mail: concert@christenenvoorisrael.nl. Kaarten kosten €
5,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar € 2,50 per persoon. De toegangsprijs is
inclusief een drankje.
Toegangskaarten zijn ook verkrijgbaar in de regio bij: Evangelische Boekwinkel,
Houtlaan 61, Drachten; Evangelische Boektiek, Keppelstraat 30, Dokkum; Evangelische Boektiek, Kerkstraat 26, Buitenpost; Evangelische Boektiek, ConradiVeenlandstraat 38, Damwoude; Boektiek Het Aanbod, Norgerweg 7, Haulewijk;
Boekhuis De Brug, Vleesmarkt 8, Heerenveen; De Fakkel, Engelsestraat 55A,
Leeuwarden; Polycarpus, Nieuwe Ebbingestraat 34, Groningen.

Vijfde editie van The Passion in Enschede
The Passion, 2 april 2015, 20.30 uur, live bij EO-KRO op NPO 1
Enschede vormt op 2 april 2015 het decor van The Passion. De vijfde editie van
deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere
karakteristieke plekken van deze universiteitsstad. The Passion vertelt tijdens
een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding
van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen
en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.
Het is komend jaar 15 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaats vond in Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels als een feniks uit de as herrezen. Niettemin
staat deze gebeurtenis nog in het geheugen van de inwoners gegrift. Het paasverhaal uit de Bijbel, dat in The Passion centraal staat, is ook een verhaal over
verdriet, lijden en hoop.
Enschede is van oudsher een industriestad die is uitgegroeid naar een ambitieuze stad die zich continue ontwikkelt op het gebied van cultuur, techniek, onderwijs en innovatie. Burgemeester Peter den Oudsten: ‘We zijn enorm blij dat The
Passion komend voorjaar naar Enschede komt, we kijken uit naar dit bijzondere
evenement in onze prachtige stad!’.

Samenwerking

The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en
wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. De KRO neemt vanaf 2015 de plek in
van omroep RKK.

Maandaanbieding ‘Indonesië’
In de maand maart staan producten uit Indonesië centraal in Wereldwinkel
Drachten.
Artikelen die wij uit Indonesië in de winkel hebben zijn o.a. handgesneden
Boeddha’s van Bali, dromenvangers van Putry en handgemaakte mozaïekschalen
uit Lombok.
De mooie, kleurige mozaïekschalen worden in drie verschillende pottenbakkerijen gemaakt, die ieder zijn eigen vorm heeft. Deze worden gemaakt van roodbruine aarde uit de zogenaamde tweede en derde aardlaag. Op deze schalen
worden daarna door vrouwen gekleurde vierkantjes van glas geplakt. Deze zijn
eerst geverfd, door met een kwast op het glas te spatten, daarna in repen gesneden en in vierkantjes geknipt. Per dag kan een vrouw op deze manier vier
tot vijf schalen bewerken. Iedere schaal heeft een ander patroon waardoor een
grote diversiteit ontstaat.
De bijzondere mozaïekschaal is een van de meest verkochte artikelen in onze
winkel. In de maand maart geven we 15% korting op alle artikelen uit Indonesië.
Wereldwinkel Drachten
Zuidkade 62
info@wereldwinkeldrachten.nl
www.drachten.wereldwinkels.nl
Tity Wouda - de Vries

Van de penningmeester
Contributie De Schakel 2015
Geachte broeders en zusters,
Rond deze tijd is het weer de bedoeling dat u uw abonnement op de Schakel
betaalt. Of u nu een papieren of een digitale Schakel krijgt, de kosten zijn € 10,per jaar.
Acceptgiro’s zijn inmiddels afgeschaft. U dient het bedrag zelf over te maken
door internetbankieren of met een papieren overschrijving. Het nummer is NL32
INGB 0003 8892 41.
Mocht ik uw betaling voor de zomer nog niet hebben ontvangen, dan ontvangt u
van mij later dit jaar alsnog een herinnering.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Cor van Waveren

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
periode maart/april 2015
datum
8 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt
3 april
5 april
12 april
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei

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

deurdienst
Tineke de Groot
Gré Boonstra
Joke Admiraal
Froukje Vellema
Willem Schra
Tineke de Groot
Gré Bos
Froukje Vellema
Wimmy Hofhuis
Gré Boonstra
Willem Schra
Tineke de Groot

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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10 mei

17 mei

Cor

29 mrt

Willem

Hans

22 mrt

3 april

Joke

Willlem

8 mrt

15 mrt

koster

zondag

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

geluid

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Ank

Tineke

Bert

Ank

Tineke

Tineke

Ank

beamer

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Arie

Henk

organist

Etty Koster

Ella Germeraad

Gré Boonstra

Jantsje Schra

Etty Koster

Ella Germeraad

Jantsje Schra

nvt

Gré Boonstra

Etty Koster

Ella Germeraad

Jantsje Schra

bloemen

Cor

Hans

Joke

Rients

Cor

Hans

Joke

Rients

Cor

Hans

Joke

Rients

koffie

Agenda
DATUM

8 mrt
9 mrt
15 mrt
19 mrt
21 mrt
22 mrt
22 mrt
29 mrt
3 apr
5 apr
12 apr
16 apr
19 apr

TIJD

9.30
14.3
0
9.30
14.3
0
17.3
0
9.30
20.0
0
9.30
19.3
0
9.30
9.30
14.3
0
9.30

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

BIJZONDERHEDEN

Zr. Carla van Weelie

Leergeld

Bijzondere dienst
3e zondag 40 dagen

VCK
Ds. Piet Kingma

Thema: Lijdenstijd
Unie

4e zondag 40 dagen

JVV
40-dagen treffen
Ds. Piet Brongers
Ds. Bert Wijchers

Broodmaaltijd, film
Unie

Mmv
Anne Woudwijk
5e zondag 40 dagen

Br. Anne Dijkstra

ElimZending

6e zondag 40 dagen

Br. Ger Booy
Ds. Piet Brongers

nvt

Goede Vrijdagviering

Ds. Piet Brongers
Br. Ger Booy

Paasdankoffer

Paasdoopdienst

Br. Arie Liebe

Unie

Geloof en leven

JVV
Ds. Piet Brongers

Vervolg agenda z.o.z.

Unie

Mmv
‘de sjongers van it
Spitaal’

Vervolg agenda
26 apr
3 mei
10 mei
17 mei

9.30
9.30
9.30
9.30

Ds. Jan Strikwerda
Br. Ger Booy
Ds. Piet Brongers

Unie

Zr. Jenneke Span

DANA

Br. Hans Baas

Unie

Unie

