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GELUIDEN………..
Mijn gedachten om een stukje te schrijven zijn natuurlijk terecht gekomen op
het voorjaar !!!
Als ik naar school fiets en de vogels fluiten om mij heen geeft het aan de dag
een toon …dan denk ik: ‘de toon is gezet voor vandaag!’.
Stemmen en stemming geven dan zo’n gevoel van dat die dag weer goed komt!
We hebben Pasen gehad Pinksteren…Hemelvaart …!!
We staan in vuur en vlam ..is dat ook zo..?
Ja, het voorjaar kriebelt bij een ieder van ons .
De tuin moet schoon…schoffelen, gras maaien, bed stukken moeten luchten…
vakantie plannen maken en dan is ons hart weer even gerust.
Een beetje zon, een zuchtje wind... en dan komt Pinksteren zo dicht bij..!!
Fakkels en licht geven en zetten een toon en geven stof tot nadenken
De noten, maken die nu de muziek of och, hoe was het ook alweer? Zijn het de
klanken die de muziek maken of is het de manier waarop we elkaar aanspreken?
Hoe gaan we de toon zetten met de vakantie in zicht…..uitpuffen?
Gaan we even om elkaar denken als we op ons vakantie adres zijn?
Een kaartje voor degene die thuis blijven of die niet weg kunnen om welke reden dan ook? Het is natuurlijk altijd goed!! (advies: neem het adressenboekje
even mee!)
Laat zo je goede werken zien en laat je licht schijnen voor alle mensen!!
Ga nu maar op pad met de noten en de muziek in de oren…:
‘Ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’
Ga maar op pad en dan wens ik je ook de volgende ervaring:
En toen
was het stil………
De radio’s en de TV’s en de mp3-speler zwegen.
De mensen grepen naar hun oren,
Verward
Verbijsterd.
Het was stil, oorverdovend stil
Met niets dan je eigen gedachten, niets dan je verwarde wensen en dromen
De leegte van de stilte werd direct gevuld
met het geraas van over elkaar buitelende gedachten,
onontkoombaar binnen dringend.

Maar naarmate het vaker stil was,
verstomden de gedachten,
verstomde het klokgebeier in de hoofden.
En in die stilte,
Ontstond er een rimpeling.
In de leegte van het niets,
Ontstond er ruimte
voor God
Om weer aan het woord te komen.
Goede tijd gewenst,
groet Rients de Vries

Van het Dagelijks Bestuur
We kunnen terugkijken op een paar mooie diensten, waarbij opvalt, dat ook
het bezoekersaantal constant blijft en waarin we ook regelmatige ‘zoekende
mensen mogen begroeten.
We worden regelmatig bepaald bij ons jaarthema: ‘geloven: niet stellenderwijs maar vragenderwijs’. Ik moet dan vooral even denken aan de bijzondere dienst met Anne Woudwijk. Hij en zijn gezin vonden het ook een bijzondere
ervaring. Misschien krijgt dat nog een vervolg via het eventueel maken van een
kunstwerk. Daarover later meer. Ook de Paasdoopdienst was een bijzonder
gebeuren, niet alleen vanwege het feit, dat er sinds jaren weer een doopdienst
was, maar ook omdat het samen viel met het Paas-(opstandings) gebeuren en
met twee bijzondere mensen. Het voelde samen als gezin, ook toen we na afloop het nog even mochten navieren in een thuissituatie.
De 40 dagentijd hebben we deze keer niet aan de hand van een project gedaan, met posters, maar meer als het vragenderwijs zoeken van een weg naar
Kruis en Opstanding. Het is ons goed bevallen. Dat geldt ook voor het 40 dagentreffen, met de broodmaaltijd en de film. De foto’s , door Etty genomen zijn te
vinden op onze website www.elimdrachten.nl
Wat de inrichting van de kerkzaal betreft heeft Roel al een aantal ideeën
verzameld voor het ‘upgraden’ (mooier en efficiënter maken). We hopen we
daar een indruk van te kunnen krijgen op onze komende gemeentevergadering.
Inmiddels is er de eerste bijeenkomst geweest van het Platform van de Kerken in Smallingerland. Dit Platform is in de plaats gekomen van Raad van
Kerken, waarbij eigenlijk maar een klein gedeelte van de kerken was aangesloten. Het is heel bemoedigend, dat meer dan 80% van de kerken positief gereageerd hebben op het voorstel om tot een Platform te komen. Op deze eerste
bijeenkomst waren ze er bijna allemaal: 21 afgevaardigden! We hopen, dat op
deze manier meer gesprek en afstemming mogelijk is tussen alle kerken.
Op woensdag 24 juni a.s. zullen we onze gemeentevergadering hebben,
om 19.30 uur, waarin er naast het vaststellen van de begroting aandacht zal
zijn voor het voortgangsproces van onze gemeente, met een uitwerking van
gedachten en plannen, die vorig jaar gestart zijn bij Robert Jan Nijland, en vervolgens nader op papier gezet op onze najaarsvergadering. Het gaat daarbij om
concrete doelen en bijeenkomsten voor het komende seizoen.
Verder zijn er een aantal punten, waarin we weer bijgepraat zullen worden,
zodat iedereen overal van op de hoogte is en daarbij betrokken zou kunnen
worden.
Mis hem niet, die vergadering!
Daarnaast is het misschien wel aardig om te melden, dat er een voorstel ligt van
de Grote Kerk (Prot. Gem. Drachten) en de Doopsgezinde Gemeente om samen
met onze gemeente een kerkdienst te hebben op 27 september a.s.
(vredeszondag).

Zo hopen we samen op weg te zijn, in vertrouwen, maar ook met 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

12 juli – 16 augustus Zomer ontmoetingsdiensten
Ook dit jaar willen we 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.
Kortom een uitnodiging en aanmoediging om, voor zover je aanwezig kunt zijn,
er ook bij betrokken te zijn. Er zijn al een aantal zondagen ingevuld.
Nu gaat het alleen nog maar om de volgende zondagen: 12 juli en 9
augustus.

Nieuws uit de Unie

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).
Op woensdag 15 april besprak de ledenvergadering van de ABC de voorstellen
in het kader van het onderzoek naar mogelijk samengaan van de Unie- en de
ABC-gemeenten. Met 37 stemmen voor en 7 tegenstemmen nam de ledenvergadering het document over ‘Identiteit’ aan. Met 43 stemmen voor en 1 tegen
werd het plan van aanpak onderzoek tweede fase aanvaard. Hiermee heeft de
ALV van de ABC groen licht gegeven voor het vervolg van het onderzoek.
Op dit moment wordt door de werkers op de terreinen van gemeenteondersteuning en theologisch onderwijs verkend hoe in een eventueel nieuw te vormen
geloofsgemeenschap deze onderdelen vorm zouden kunnen krijgen. De besturen van beide geloofsgemeenschappen bespreken op 15 juni de denkrichting die
door de werkers wordt opgesteld.
Op de komende AV (30 mei te Sneek) zullen de afgevaardigden van de baptisten gemeenten spreken en stemmen over de voorstellen ‘identiteit’ en plan van
aanpak onderzoek tweede fase.
NB. Onze gemeente Elim is niet blij met de wijze waarop het samensmeltingsproces plaatsvindt. Onze bezwaren richten zich vooral op het
vaststellen van een uitgebreide geloofsbelijdenis, als voorwaarde voor
het lidmaatschap van gemeenten. Op de komende A.V. zal daar ook
van andere gemeenten op gereageerd gaan worden. Het is nog even
de vraag wie namens Elim afgevaardigden kunnen zijn.

Noodhulp en gebed voor Nepal

Op 25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving van 7.9 op de
schaal van Richter. Voor zover nu bekend zijn er meer dan 4500 doden, maar
gevreesd wordt dat dit nog veel verder zal oplopen. 8 Miljoen mensen zijn getroffen door deze ramp. Inmiddels begint de hulpverlening langzaam op gang
te komen, maar doordat wegen en communicatie-netwerken beschadigd zijn, is

het moeilijk om contact te krijgen met moeilijk bereikbare regio’s. Ook diverse
naschokken bemoeilijken het werk.
Als Unie starten we een noodhulpactie voor Nepal. We sluiten daarbij aan bij de
hulp die via internationale Baptistenorganisaties wordt gegeven, en zich vooral
richt op de hulp die door Baptistengemeenten in Nepal wordt opgezet. In Nepal
zijn zo’n 20.000 Baptisten, verenigd in meer dan 150 gemeenten. We willen hen
en hun werk ondersteunen in gebed en door te geven.
In de loop van de komende weken hopen we meer informatie te kunnen geven
over de concrete bestemming van de gelden.
Giften
Giften kunnen worden overgemaakt via bankrekening NL15RABO0162137710,
t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. ‘Noodhulp Nepal.’ Voor vragen over
deze noodhulpactie kunt u terecht bij Hans Riphagen.
Bidt u mee voor Nepal?
Bid voor hen die direct getroffen zijn als gevolg van de aardbeving, dat ze snelle
en effectieve hulp mogen krijgen.
Bid voor de organisaties en de mensen die hulp bieden.
Bid voor hen die te maken hebben met de verwoesting van hun leefomgeving,
dat ze sterk mogen zijn en veerkrachtig.
Bid voor de lokale kerken, voor hun werk en getuigenis, dat daardoor de liefde
van Christus zichtbaar mag worden.

Soms kom je iets onder ogen
Soms kom je iets onder ogen, dat je raakt : b.v. gelezen in een krantenartikel, in
de tekst boven een rouwadvertentie of in woorden, zomaar aangereikt door een
ander mensenkind.
En enkele daarvan wil ik aan jullie doorgeven en met jullie delen, omdat het
misschien tot een nieuwgezichtspunt, tot troost of tot herkenning kan leiden.
Ik las in “TROUW” het volgende verhaal:
“Hoe heeft Aartjes dood u beïnvloed?”
“Ik heb nooit geloofd in God die te maken heeft met ziekte. God heeft ook niks
met Aartjes dood te maken. Aartje is gewoon door een hartfalen gestorven.
Maar omdat haar dood de betekenis van mijn leven totaal heeft veranderd,
moest er ook iets met mijn geloof gebeuren. Dat is niet bijzonder, want geloof is
voor mij altijd iets veranderlijks geweest.
Op mijn veertigste geloofde ik anders dan op mijn zestigste.
Ik heb ervaren, dat het heel belangrijk is, dat er mensen om je heen zijn. Op
een gegeven moment ben je verstomd, heb je geen woorden meer en dan heb
je iets aan de woorden-loze aanwezigheid van vrienden. Ik zie in hun aanwezigheid de aanwezigheid van God.
Iedereen zal ervaren hoe goed het is om gedragen te worden door de liefde van
anderen.
Voor mij is dat ook een religieuze ervaring. Zo heeft God in mijn leven weer gestalte gekregen”.
Mij trof via een rouwadvertentie de overbekende tekst uit 1 Corinthiërs 13, maar
dan met een net even ander accent:
“DIT IS DUS WAAR HET OMGAAT: geloof, vertrouwen en liefde.
Onlangs werd mij het volgende gedicht toegestuurd:
“De hemel wacht niet tot de dood”
Soms denk ik
bij een goed gesprek
waarin een vonk
van vriendschap
overspringt:
de hemel wacht niet
tot de dood
maar heeft ons nu al
met zijn glans
omringd.
Aan deze woorden hoeft niets te worden toegevoegd.
ze hebben genoeg inhoud van zichzelf.
Ella Germeraad

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
Periode mei/juni 2015
Datum
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli
12 juli

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

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

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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Agenda
Datum

Tijd

17 mei

9.30

21 mei

14.30

24 mei

9.30

30 mei

Spreker/activiteit

Collecte

Br. Hans Baas

UNIE

Bijz.heden

JVV
Br. Dick de Jong

Tsjernobilkinderen

A.V. te Sneek

31 mei

9.30

Ds. Arjan Noordhoek

UNIE

7 juni

9.30

Ds. Bert Wijchers

Bloemengroet

14 juni

9.30

Br. Robert Jan Nijland

UNIE

21 juni

9.30

Br. Anne Dijkstra

UNIE

24 juni

19.30

28 juni

9.30

Ds. Wout Huizing

Bijzonder doel

5 juli

9.30

Ds. Bert Wijchers

UNIE

12 juli

9.30

Zomerontmoetingsdienst

UNIE

H.A.

Gemeentevergadering

H.A.

