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Adam, waar ben je?
Een vraag die in het paradijs heeft geklonken nadat Adam en Eva gegeten hadden van de boom van de kennis van goed en kwaad. Met die kennis van goed
en kwaad hadden ze maar al te goed in de gaten dat ze iets gedaan hadden wat
niet de bedoeling was. Daarom hadden ze zich maar verstopt om God niet tegen
te hoeven komen.
Onze kinderen deden hetzelfde vroeger, net als alle kinderen.
Als je ze eigenlijk niet mocht zien, deden ze hun handen voor de ogen en zeiden: “ ik ben er niet”. Of als ze stiekem een ijsje gegeten hadden, keken ze je
niet aan maar zeiden glashard dat ze niets gepakt hadden. Daarbij vergaten ze
even dat hun hele gezicht onder het ijs en de chocolade zaten. Wat ze zelf niet
konden zien, was er gewoon niet.
Grote mensen zijn vaak niet zoveel anders.
In het programma “ Hufterproof” van de EO spelen acteurs dat ze gepest worden, of beroofd, of gediscrimineerd of nog anders. De bedoeling is om te filmen
hoe het publiek er omheen gaat reageren op dit hufterige gedrag.
Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen de andere kant uit kijken: “ Wat ik niet
zie, daar hoef ik ook niets aan te doen! “ Een deel kijkt niet weg maar kijkt toe.
Ze zeggen niets en doen niets maar blijven wel staan. Uit nieuwsgierigheid? Of
om toch nog in te grijpen als het mis gaat? Een beetje Adam - gedrag dus.
Bijzonder is dat er altijd ook mensen zijn die in beweging komen. Die het niet
pikken wat ze zien. Die zich ermee gaan bemoeien en proberen het slachtoffer
uit de netelige situatie te redden. Prachtig om te zien hoe puur deze mensen
vaak reageren op de situatie.
Door het opdoen van de kennis van goed en kwaad raakt het paradijselijke van
de aarde uit zicht voor Adam en Eva. Met hun verstoppertje spelen, konden ze
de zaak niet redden. De stem van God was duidelijk genoeg: “ Mens, waar ben
je? “
Als we dat doortrekken naar onze tijd dan kunnen we ook zeggen dat er veel
paradijselijks van de aarde is verdwenen. Je hoeft maar de journaals te volgen
en de kranten te lezen of je hebt het bewijs al gevonden. En ik durf te wedden
dat God ook nog steeds als een roepende in de woestijn vraagt: “ Waar ben je?
Wanneer neem je je verantwoordelijkheid? “
En wij? Wat doen wij? Verstoppen we ons achter de bomen zodat we het bos
niet meer zien? Kijken we vooral weg ? Of kijken we alleen maar toe met een
machteloos gevoel?
Gelukkig zijn er nog steeds mensen die zich blijven inzetten: voor een gezonde
aarde, voor een goed klimaat, voor vrede en gerechtigheid, voor hulp aan de
medemens, …….
Zij weten dat er , zelfs al is het maar met kleine stapjes, goede dingen tot stand
kunnen komen als mensen het goede doen als tegenwicht tegen wat er allemaal

mis gaat.
Zij spelen geen verstoppertje, doen geen handen voor hun ogen maar geven op
hun manier antwoord op Gods vraag: “ Adam, waar ben je? “.
Wat doe jij?
Arie Liebe

Van het Dagelijks Bestuur.

- We kijken terug op een zeer geslaagde zomerperiode, als het gaat om de
zomerontmoetingsdiensten: laagdrempelig, zeer gevarieerd, en goed be
zocht. Deze keer in de kerkzaal vanwege de ringleiding.
- Het komende seizoen wordt toch wel weer wat speciaal. Aan de ene kant
stellen we vast, dat we weer met hetzelfde (beperkte) aantal mensen onderweg zijn, aan de andere kant willen we graag een open gemeente zijn
voor iedereen ook van buiten. Dat betekent, dat we meer aandacht willen
besteden aan de PR met betrekking tot ons gemeente-zijn.
- Op stapel staat de interne verbouwing van de kerkzaal. Dit in de eerste
plaats om aandacht te besteden aan verbeterpunten, die de afgelopen
jaren naar boven gekomen zijn: heel kleine garderobe bij de ingang, lastige wenteltrap naar de kraak, te hoog podium voor ouderen, lastig te
gebruiken deur achter het doopvont en een slechte akoestiek. Daar
naast willen we tegelijk ook kijken naar een modernere look. Dit alles met
de gedachte, dat we daarmee ook ons kerkgebouw bij-de-tijd, aantrekkelijk
en waardevast houden naar derden toe.
- Roel Vochteloo heeft een plan ingediend, na gesprekken met velen in
en buiten de gemeente en op de laatste gemeentevergadering is de
gemeente akkoord gegaan om met de plannen onderweg te gaan
(inclusief mogelijke bijstelling), mits het geen extra financiële belasting op
zou leveren voor de gemeente.
Dat is gelukt, mede doordat de Unie Bouwstichting, bij wie we nog een lening hadden, op hun kosten het gebouw op onze naam laat zetten en de
lening met een verhoging, maar lagere rente, overgenomen wordt door de
SKG (= Stchting Kerkelijk Geldbeheer). Op de jaarvergadering krijgt u de
details.
- Heel ambitieus hoopt Roel alles in de maand oktober te verwezenlijken.
Elders in de Schakel vindt u een oproep om daaraan mee te werken…!
We zullen in die tijd dan wel in de achterzaal moeten ‘kerken’.
- Er is dit komend seizoen geen officiële startzondag. Het thema van vorig
jaar : ‘geloven, niet stellenderwijs maar vragenderwijs’ vraagt om
verdere voortzetting. We willen ons het komende jaar richten op het duidelijk maken wat dat betekent voor geloof en leven in deze tijd. Het be
tekent o.a., dat je ook anders kunt aankijken tegen dat wat je misschien als
heel storend ervaart in het geloof of in de Bijbel. We hopen meerdere men
sen te interesseren die nog met een heel ander beeld van de kerk rondlopen,
en/of mensen die toch behoefte hebben aan gesprek over zaken van geloof
en leven zonder meteen een duidelijk uitgesproken oordeel.
Het gevoel over te dragen: bij ons in de gemeente kan en mag
iedereen gehoord en gezien worden…!
- Op 27 september is er een bijzondere dienst. Het is dan vredeszondag en er is gevraagd of onze gemeente samen met de Doopsgezinde Ge-

meente en de Grote kerk (PKN) een vredesdienst wilden organiseren. Die
zal plaatsvinden in de Zuiderkerk, Burgemeester Wuiteweg 71, om
11.15 uur. Voor de aanvang van de dienst is er gelegenheid om koffie te
drinken. We offeren dan de dienst in ons kerkgebouw op, maar krijgen er
een gezamenlijke dienst voor terug. Passend bij vredeszondag en misschien
wel bij meer contact. Op onze gemeentevergadering zijn we daarmee ak
koord gegaan. Zie verdere info in deze Schakel.
- Op dinsdag 3 november a.s. willen we een thema-avond organiseren die met name gericht is op mensen, die binnen of buiten de kerk zoeken naar een veilige plek om met hun vragen over geloof en leven terecht
te kunnen. Dus een oefening in ons gemeente-zijn. We zijn blij met de
medewerking van Ds. Henk Leegte, die met ons mee wil denken. Mis
schien een goede aanleiding om mensen mee uit te nodigen….
Zie ook verdere info in deze Schakel
- Ook dit komende seizoen staan we open voor suggesties uit de gemeen
te met betrekking tot invulling van en medewerking aan kerkdiensten.
- Onze jaarvergadering hebben we gepland op dinsdag 27 oktober
a.s. U ontvangt op tijd alle stukken.
Namens het DB : Piet Brongers

Bericht over de verbouwing van het interieur van
de kerk
Beste Broeders en Zusters,

Het is zover: de verbouwing gaat beginnen!
Hoe komt het eruit te zien en wat moet er gedaan worden?
We hebben op onze laatste gemeentevergadering de plannen uit de doeken gedaan en indien daarover nog vragen zijn kun je mij altijd vragen en ik zal een
tekening ophangen in de kerk zodat men zich alsnog een beeld kan vormen van
de verbouwing.
We starten op 28 sept. met het slopen van de muur, wanden en podium.
Het opslaan van de gordijnen en jaloezieën etc. De gehele verbouw zal op 23
oktober gereed zijn (mits geen tegenvallers!).
Graag zou ik een beroep willen doen op een ieder welke vooral in de
week van 28 sept. tot 2 okt. mee kan helpen om de sloop werkzaamheden en andere activiteiten uit te voeren.(mogen ook vrienden en
kennissen zijn!)
In de resterende tijd van de verbouw zullen ook een aantal werkzaamheden
gedaan moeten worden, daarvoor ook graag uw medewerking en opgave bij

Roel Vochteloo 0630091031 of per mail rvochteloo@hotmail.com
Verder zal ik een aantal mensen uitnodigen om met elkaar over de inrichting en kleuren te praten om uiteindelijk te komen tot een definitief voorstel.
Ik reken op u allen!
Roel Vochteloo

Bericht van onze zustergemeente in Heerenveen
Namens de
Baptistengemeente Heerenveen
bent u hierbij van harte uitgenodigd tot het
bijwonen van de feestelijke intrededienst
van onze nieuwe voorganger
Ds. Pauline Euving
Ds. P. Euving zal bevestigd worden door Ds. W. Huizing.
Genoemde dienst zal D.V. worden gehouden
op zondag 20 september 2015 in ons
kerkgebouw “Pniël” aan de Leliestraat 3-5, 8441 DD Heerenveen.
Aanvang 10.30 uur
Koffie en thee staan klaar vanaf 10.00 uur.
Wenst u een kort woord te spreken, dan kunt u dat vooraf kenbaar maken aan
onze coördinator
Jos Gerritsen, T: 0513-64 84 05, E: jos.gerritsen@upcmail.nl
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de familie Euving te feliciteren
onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wij verheugen ons op uw aanwezigheid en hopen u van harte welkom te heten.
Namens de Baptistengemeente Heerenveen,
Janny Geertsma,
Secretariaat

Dinsdag 3 november 2015
‘Geloven? ... daar heb ik de kerk niet meer bij nodig!’
*

"Je wilt niet weten wat mij in de kerk is overkomen! "
"Toen het er echt op aankwam waren ze gewoon nergens te bekennen!"
* "Ik ben over veel dingen die vroeger vanzelfsprekend waren gewoon
anders gaan denken, maar dat vinden de mensen in mijn kerk maar
griezelig of ronduit verkeerd!"
* "ik zou zo graag eens over geloof willen praten zonder dat iemand direct
gaat
preken over hoe het zit of begrepen moet worden!"
Wie zich in deze uitspraken herkent en zoekt naar een plek met ruimte voor eigen vragen en gedachten is van harte welkom!
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

Dinsdag 3 november
Baptisten gemeente Elim, Zuidkade 54 Drachten
Start om 19.30 uur. met inloop en een kopje koffie

Speciaal voor deze gelegenheid komt ds. Henk Leegte uit Amsterdam naar
Drachten. Hij is bekend als de pastor/dominee die veel op heeft met mensen
voor wie geloof niet onbelangrijk is, maar die door de kerk niet gezien of begrepen zijn. Daarover schrijft hij in het dagblad Trouw en verschenen er van zijn
hand diverse publicaties.
Bij het grote publiek is hij bekend als een van de trouwdominees van ons
vorstenhuis.
De Baptisten gemeente ‘Elim’ heeft deze avond georganiseerd, omdat we
graag in contact komen met mensen die zoeken naar een plek om gezien en
gehoord te worden met alles wat een mens kan voelen en denken, ook op het
terrein van geloof en leven. Een gastvrije plek voor mensen die een huis zoeken
om op verhaal te komen of verhaal te halen en gezien te zijn.
We heten u en jou graag welkom op dinsdag 3 november a.s. aan de Zuidkade
te Drachten
Ds. Piet Brongers en Ds. Bert Wijchers, pastores Bapt. gemeente ‘Elim’
Drachten.
www.elimdrachten.nl

Bericht van Margriet Kern-Heddema:
Lieve vrienden van Mercy Ministries,

Lusaka, september 2015

In mei 2013 hadden de Phiri’s een dag van lofprijzing georganiseerd voor de
vrienden van Mercy Ministries. Een dominee die de Phiri’s al lang kende vertelde
toen dat Dorothy hen er altijd al op gewezen had dat ze de mensen in nood in
hun midden zouden moeten helpen. Toen wilden ze dat nog niet zo graag horen, liever dat de ‘rijken’ hen zouden helpen. Nu zien ze dat er veel zegen op
het werk is geweest van de Phiri’s.
Mercy Ministries is meer dan alleen een school. Er is ook een groep mensen die
de wijk intrekt om in het dorp mensen te bezoeken of bij de kliniek te kijken hoe
ze daar zieken kunnen helpen. Met eten, kleren en dekens. Mensen zoals
Sydonia helpen Dorothy met dit werk. Sydonia (rechts) die hier met Dorothy
(links) op de foto staat is vooral bij de
kliniek te vinden. Er is een kleine klas
voor gehandicapte kinderen bij de
school. Dorothy zou zo graag een veilige
plek voor de meisjes met een mentale
handicap creëren. Vaak zeg ik tegen
Dorothy dat ze niet alles kan doen, maar
als ik dan hoor wat er met de meisjes
gebeurt die niet altijd iemand hebben
die op hen past, dan snap ik ook waarom Dorothy altijd weer een andere nood
ziet.
Op de school gaat het prima. De resultaten in de hoogste klas (Grade 7, te vergelijken met groep 8 hier) worden steeds beter. Daliso is de leraar van deze
groep. Hem werd een baan aangeboden op een staatsschool waar hij veel meer
had kunnen verdienen, maar hij besloot te blijven. Ik denk dat het met de goede sfeer op Mercy Ministries te maken heeft!

Het gebouw (hier rechtsboven) wordt momenteel onder handen genomen. Het
krijgt een stenen muur, zodat de kinderen beter beschermd worden tegen de
regen. Zoals jullie kunnen zien op de foto hieronder moet er nog veel werk
worden gedaan, zoals een nieuw dak, deuren en ramen, maar dat moet wachten tot er weer geld binnen komt.
Dit jaar zijn ze op de school gestart met
een nieuw programma ‘i-school’. De
kinderen leren hiermet een elektronisch
tablet om te gaan.
De lessen zijn veel interessanter.
Alle lessen staan op deze elektronische
tablets. Woordenboeken, leesboeken.
De juf van de eerste klas vertelde me
dat de kleinste kinderen zich stomverbaasd af hadden gevraagd wie er met
hen praatte toen de stemmen uit de
elektronische tablets kwamen. Hopelijk
kunnen we het programma eind dit jaar uitbreiden over meerdere klassen.
NB. Wij hebben vanuit Elim het afgelopen jaar dit project met een
zendingsgift gesteund.
Margriet was daar erg blij mee. Het geld is goed besteed.

Ontwikkelingen in het proces Unie-ABC
Brief van de Baptisten Gemeente Silo, te Utrecht

Beste mensen,
Onlangs ontvingen alle gemeenten het communiqué van de Unieraad over de
ontwikkelingen rondom het proces Unie-ABC.
Daarin riep de Unieraad de gemeenten op om met een reactie te komen.
Wij willen als gemeente Utrecht Silo graag het initiatief nemen om met een zo
gevarieerd mogelijk gezelschap in gesprek te gaan over “hoe nu verder”.
Ons plan is om op zaterdag 3 oktober elkaar te ontmoeten, centraal in het land
in ons kerkgebouw.
Wij hebben geprobeerd via het Unieburo deze uitnodiging te versturen.
Helaas voelde de Unieraad zich niet vrij om onze uitnodiging aan alle aangesloten gemeenten door te sturen.
Daarom willen wij graag een ontmoeting organiseren op

zaterdag 3 oktober a.s. van 11.00 - 15.00 uur
in het gebouw van Baptistengemeente Silo
Herenstraat 34,
3512 KD te Utrecht.
Silo verzorgt een eenvoudige lunch, wilt u laten weten of en zo ja met hoeveel
personen u komt.
NB. Als u belangstelling heeft om deze bijeenkomst bij te wonen neem
dan contact op met iemand van het Dagelijks Bestuur (Roel, Cor of
Piet).

Nieuws uit de Unie

NOODHULPACTIE BOOTVLUCHTELINGEN

Dagelijks worden we overspoeld met nieuwsfeiten over de stromen van
vluchtelingen, die op zoek zijn naar een veilige plek. Als gevolg van oorlog,
schending van mensenrechten en gebrek aan economisch perspectief proberen
velen de oversteek naar Europa te maken. Op kleine bootjes maken ze de oversteek naar Griekenland of Italië, veelal onder erbarmelijke omstandigheden.
Eenmaal aangekomen blijkt de lokale opvang slecht geregeld. Er is dringend
behoefte aan goede opvang, maaltijden en medische zorg.
We stellen als Unie van Baptistengemeenten het noodfonds open en
roepen gemeenten op te geven.
Hoewel de problematiek niet nieuw is neemt de stroom vluchtelingen die een
veilig thuis in Europa zoekt wel toe, als gevolg van aanhoudende instabiliteit in
Noord Afrika en het Midden-Oosten. Een oplossing voor de conflicten is nog ver
weg, en de verwachting is dat het aantal asielzoekers alleen maar groter zal
worden.
De problematiek is complex, kent vele kanten, met scherpe meningen aan beide
zijden. Toch geeft het evangelie ons in de basis een heel eenvoudig antwoord.
Jezus zei ‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op’ (Mat 25:35). We willen daarom, in gesprek met Uniegemeenten nadenken hoe we vorm kunnen
geven aan deze opdracht. In de komende maanden zullen we daar meer over

berichten, maar op dit moment roepen we gemeenten op:
(1) Te geven aan de noodhulpactie voor bootvluchtelingen. Veelal kleinschalige
initiatieven organiseren de opvang op Malta, Griekse eilanden als Kos en Molyvos en het Italiaanse eiland Lampedusa. In samenwerking met EO Metterdaad
en Kerk in Actie zorgen we dat de gelden goed terecht komen. Later zullen we
meer concrete informatie plaatsen over de projecten (zie hieronder voor informatie over geven).
(2) Te blijven geven voor opvang in de regio’s zelf. De Unie heeft blijvend projecten lopen in samenwerking met de Libanese Baptisten rondom de opvang,
bescherming en zorg voor vluchtelingen in Libanon en Syrië (Er is een project
gericht op kindvriendelijke plaatsen in vluchtelingenkampen in Libanon,
en een een project gericht op winterhulp voor vluchtelingen in Syrie).
(3) Te blijven bidden voor de vluchtelingen, voor een veilige reis, een gastvrije
ontvangst met goede zorgen. Voor de landen waar de vluchtelingen vandaan
komen, voor een einde aan de conflicten en perspectief op een hoopvolle toekomst daar. Voor de Europese regeringsleiders, voor wijsheid en leiderschap
rond de ingewikkelde problematiek, een milde houding ten opzicht van de vluchtelingen.
In de komende maanden vindt u op onze site en onze Facebookpagina meer
handvatten, evenals verhalen over wat individuele Baptisten en gemeenten in
het land doen op dit gebied.
Giften
Giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL15RABO0162137710,
t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, o.v.v. ‘Bootvluchtelingen’. Voor vragen kunt
u terecht bij Hans Riphagen (Hans.riphagen@baptisten.nl ).

Vredesweek Drachten
19–27 september 2015

Zaterdag 19 september:
13.30 uur Vredeswandeling, ongeveer 8 kilometer.
Start bij de Doopsgezinde Vermaning, Haven 16,
Rottevalle.
Zondag 20 september:
10.00 uur Doopsgezinde Vermaning, Haven 16, Rottevalle:
Vredesdienst Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp,
Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen.
11.15 uur Zuiderkerk, dienst Grote Kerk:
Geen dienst i.v.m. startzondag in de wijken.
Maandag 21 september:
18.00 uur Maaltijd in de Doopsgezinde Vermaning Surhuisterveen,
Gedempte Vaart 25,
gevolgd door de vertoning van de film Selma, een film
over Martin Luther King.
De film wordt ingeleid door Harky Klinefelter, voormalig naaste medewerker van
Luther King.
Dinsdag 22 september:
9.30 uur Stiltemoment in De Arke, Flevo 161, Drachten.
9.15 uur kerk open.
Woensdag 23 september:
19.30 uur Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 26, Drachten:
Tweede vredeslezing in Drachten:
Aart Bos over de filosofie, ontstaan, opzet en werkwij-ze van Masterpeace. Na
lezing is er een dialoog.
Donderdag 24 september:
19.00 uur Vredeswake op het Mennoplein voor de Doopsgezin-de Vermaning,
Zuiderbuurt 86, Drachten.
Zaterdag 26 september:
12.30 uur Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 86, Drachten:
Opening expositie “Kunst in de kerk”.
Open: 26 september t/m 24 oktober,
zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. (Veiling van de kunstwerken: 26 oktober om 19.00 uur).
v.a. 11.00 uur Vredesmarkt ideële organisaties op het Menn-oplein, Zuiderbuurt
86, Drachten.

Zondag 27 september:
Samenwerking van de Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp, de
Grote Kerk Drachten en de Baptisten gemeente Elim Drachten.
10.00 uur Koffiedrinken in de Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt
86, Drachten.
11.15 uur Vredesdienst in de Zuiderkerk.
Voorganger Piet Brongers.
Organist Klaas van Marrum.
Met medewerking van Ecclesia Cantat o.l.v. Piet Wouda.

VREDESLEZING VAN CENTRUMKERKEN OP
23 SEPTEMBER a.s. OVER MASTERPEACE
Op woensdag 23 september organiseren de centrumkerken van Drachten, de
Grote Kerk en de Doopsgezinde Vermaning, in het kader van de nationale Vredesweek een Vredeslezing. Deze Vredeslezing, in de Vermaning aan de Zuiderbuurt (26-28), zal gaan over MasterPeace. MasterPeace is een nieuwe, internationale vredescampagne die met muziek, kunst en evenementen miljoenen mensen en bedrijven actief wil betrekken bij terugdringen van gewapende conflicten
en het bouwen van vrede. MasterPeace initieert en organiseert lokale en internationale vredescampagnes en evenementen die zo veel mogelijk mensen en
bedrijven inspireren om zich aan te sluiten en mee te bouwen.
De gastspreker zal Aart Bos zijn, directeur van de wereldomspannende organisatie MasterPeace. Hij zal spreken over de filosofie, het ontstaan, de opzet en de
werkwijze van MasterPeace. De werkwijze van MasterPeace kent vier herkenbare pijlers: muziek in plaats van vechten, dialoog in plaats van recht, brood in
plaats van bommen, creativiteit in plaats van destructie.
Voor velen die met MasterPeace meedoen, is Nelson Mandela een voorbeeld. ‘Be
a Nelson’ is een veelgehoorde oproep in MasterPeacekringen. Desmond Tutu
zegt over MasterPeace: “I believe in MasterPeace. World leaders cannot push
back armed conflict alone. We need the whole world to make this happen.” De
BN’er Alexander Rinnooy Kan zei: “De weg naar de vooruitgang gaat met kleine
stapjes en soms met een grote sprong. Dat is MasterPeace. Het is de optelsom
van alle injecties van positieve energie op alle plekken in de wereld. Iedereen
kan zijn of haar eigen bijdrage leveren. De omvang is uniek en doorzettingsvermogen is cruciaal. MasterPeace is een krankzinnige kans. Daarom doe ik mee.”
MasterPeace is mede opgericht door Ilco van der Linde, medeoprichter van dance4life en initiatiefnemer van de bevrijdingsfestivals. Samen met Mohamed
Helmy uit Cairo vormde Ilco teams in Nederland, Egypte en Turkije. De teams
werken aan educatieprogramma’s, het ontwikkelen van de eerste online marktplaats voor vredesinitiatieven en het oprichten en ondersteunen van een groeiend aantal supergemotiveerde en toegewijde MasterPeace clubs over de hele
wereld. De MasterPeace clubs staan aan de basis van de MasterPeace movement.
De Vredeslezing in de Doopsgezinde Kerk, de Vermaning, begint om
19.30 uur.

Dienst op Vredeszondag 27 september 2015
Zuiderkerk, 11.15 uur
Gezamenlijke dienst van de Baptisten Gemeente ‘Elim’,
de Doopgezinde Gemeente en de Grote Kerk
(PKN).

Wat zoek je, wat verlang je, als je zucht naar vrede?
Kunnen wij hier vaststellen of ook maar vermoeden, wat het woord ‘vrede’ betekent voor vluchtelingen hier of voor hun situatie daar? Wat hebben wij te bieden, als het gaat om vrede en geborgenheid? En gaat het altijd om een ander of
ook om onszelf?
We kijken naar onze gebrekkige antwoorden en zoeken ons een weg in de weg
van het Verhaal. Daarbij laten we ons inspireren door de Joods-Tsjechische
schrijfster en componiste, Ilse Weber (1908 – 1944). Zij zong tijdens haar gevangenschap in naziconcentratiekamp Theresienstadt liederen waarin wij haar
horen verzuchten: ‘… wann sind wir wieder frei?’ In haar afscheidslied ‘Ade Kamerad’ steekt zij haar lotgenoten een hart onder de riem, omdat zij zich met
hen verbonden wist.
Het koor ‘Ecclesia Cantat’o.l.v. Piet Wouda zingt o.a. enkele liederen van Ilse
Weber. Voorganger is ds. Piet Brongers. Dat onze ‘zucht naar vrede’ verbindend
mag zijn.
NB. De dienst is in de Zuiderkerk, Burg. Wuiteweg 71, Drachten en
begint om 11.15 uur.
Voor de dienst is er gelegenheid tot koffie en ontmoeting!
Namens de voorbereidingsgroep
Piet Brongers
Piet Wouda

Rooster voor de functie van ‘ouderling van dienst’ en de ‘deurdienst’
Periode sept/okt. 2015
datum
6 sept
13 sept
20 sept
27 sept
4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov
8 nov
15 nov

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

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

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

8 nov

1 nov

25 okt

18 okt

11 okt

4 okt

27 sept

20 sept

13 sept

6 sept

zondag

Hans

Joke

Willem

Cor

Hans

Joke

nvt

Willem

Cor

Hans

koster

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

Bert

nvt

Bert

Bert

Bert

geluid

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

Tineke

nvt

Tineke

Tineke

Ank

beamer

Arie

Henk

Arie

Henk

Arie

Henk

nvt

Henk

Hans V.

Henk

organist

Ella Germeraad

Etty Koster

Jantsje Schra

Gré Boonstra

Ella Germeraad

Etty Koster

nvt

Jantsje Schra

Gré Boonstra

Ella Germeraad

bloemen

Hans

Joke

Rients

Cor

Hans

Joke

nvt

Rients

Cor

Hans

koffie

Agenda
DATUM TIJD

SPREKER/ACTIVITEIT

COLLECTE

13 sept

9.30

Br. Robert Jan Nijland

UNIE

20 sept

9.30

Ds. Piet Kingma

UNIE

27 sept

11.15

Vredeszondag
olv. Ds. Piet Brongers

nvt

NB. in de Zuiderkerk!
(zie eerdere info)

4 okt

9.30

Ds. Jan Bolt

UNIE

Piet Brongers, viering H.A.

5 okt

14.30

11 okt

9.30

15 okt

14.30

18 okt

9.30

Br. Dick de Jong

Bijzonder doel

25 okt

9.30

Br. Anne Dijkstra

UNIE

27 okt

19.30

Jaarvergadering

1 nov

9.30

2 nov

14.30

Vck

Baptisten Wereld
Vrouwen Gebedsdag

3 nov

19.30

thema-avond

mmv Ds. Henk Leegte
(zie eerdere info)

8 nov

9.30

VCK
Piet Kingma

BIJZONDERHEDEN

Dankoffer
UNIE

JVV

Da. Linda Schipper

Ds. Wout Huizing

UNIE

Bijzonder doel

Vierin g

