Jaarverslag 1 augustus 2014 – 31 juli 2015
‘vragenderwijs gemeente-zijn…’
Inleiding
We zijn dit afgelopen seizoen begonnen met het thema: ‘geloven: niet stellenderwijs, maar
vragenderwijs’. Het lijkt er dan op, dat het een jaar wordt waarin je in de vragen blijft steken,
en dat je als gemeente niet meer weet, waar je aan toe bent. Terugkijkend kunnen we
vaststellen, dat het tegendeel is gebleken. Het is een jaar geworden, waarin we ruimte
hadden om aandacht te geven aan het proces van geloven, te beginnen bij wat je hebt
meegekregen en wat daar in de loop van de tijd mee is gebeurd.
 Het begon al met de startzondag, waarop mensen spelenderwijs betrokken werden
bij verschillende soorten puzzels, om uiteindelijk ook vragenderwijs bij de ‘puzzel’
van het geloof uit te komen..
 Dat heeft ons, als gemeente, geholpen om het aan te durven om mensen van buiten
uit te nodigen mee te denken en te delen rond vragen van het leven. Vanuit het
perspectief van het geloof. In dit geval gaat het over de thema-avond op 4 november
2014 rondom het thema ‘dementie en afscheid’: ‘vaarwel mama, morgen ben je
mijn kind. Met medewerking van pastor Marinus van den Berg. Veel mensen vonden
het een bijzondere avond, omdat het niet zozeer ging om het antwoord op alle
vragen, maar om de ruimte, die er was om vragen en ervaringen te delen, waarna
ieder zijn/haar eigen keuzes zou kunnen maken. Een avond, georganiseerd door de
pastorale werkgroep, maar die aansluit bij hoe we als Elim zijn, en wat wij te bieden
hebben.
 Het thema vragenderwijs kwam ook aan de orde in het adventsproject, met
aandacht voor de ‘verrekijkers’, mensen die in verder kijken dan hun neus lang is, en
daardoor ook meer kunnen zien van perspectief in de toekomst. Ook het
adventstreffen was geslaagd met een broodmaaltijd en het maken van attenties voor
de echt ouderen…
 Heel fijn was het om vast te stellen, dat ondanks het ontbreken van de werkgroep er
genoeg mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een activiteit, zodat alle
activiteiten zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Bert Wijchers en Piet
Brongers bewaken en bewerken de rode draad van het thema, gesteund door en
onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.
 Veel gastsprekers en gasten zorgen voor een kleurig palet met betrekking tot
geloofservaringen, waarbij zij bevraagd worden naar het geloofsproces in hun leven.
We denken met genoegen terug aan de verhalen van Jan Bolt en van Anne
Woudwijk, maar ook aan de nu haast wel traditionele gospeldienst in januari.
 Van sprekers horen we terug, dat ze graag hier in Elim komen voor de sfeer en het
feit, dat ze zichzelf mogen zijn in hun geloofsdenken en bij de invulling van hun
diensten.
Verder hebben we geregeld medewerking in de dienst, zanggroepen en soms een
losse zangstem , die al bekend bij ons zijn en die het ook zelf fijn vinden om bij ons te
komen zingen.
 Heel bijzonder is het ook om Farshid en Melina in ons midden te hebben, waardoor
we als gemeente bepaald worden bij de problematiek van vluchtelingen, hun
illegaliteit en hun asieltraject. Blij zijn we met het feit, dat ze onderdak vinden in een
bevriend gezin van de gemeente, en dat ze de betrokkenheid van de gemeente
ervaren hebben ‘als een familiegevoel’.

 Het 40 dagen project staat ook in het teken van vragenderwijs op weg naar Goede
Vrijdag en Pasen. Op een heel bijzondere wijze hebben we onze Paasviering gehad:
de doopdienst van Farshid en Melina, en het opdragen van hun dochtertje Tyanas
was ongetwijfeld het hoogtepunt van ons gemeenteleven.
 Dit jaar is er geen specifieke slotzondag, maar meer de gedachte dat het
‘vragenderwijs’ bezig zijn nog lang niet ten einde is. We gaan er gewoon mee door,
als gemeente, maar ook als individuele gelovigen…
 Tot slot moeten de zomerontmoetingsdiensten genoemd worden, waarbij
gemeenteleden en vrienden konden intekenen voor de invulling van een
laagdrempelige bijeenkomst, dit jaar in de kerkzaal gehouden werd vanwege de
ringleiding. We stellen vast, dat het weer een succes is, ook wat betreft de aantallen.
Op één zondag na, zijn er gemiddeld evenveel kerkgangers als door het jaar. Maar
het is dan wel een stuk knusser, en vertrouwelijker.
Gemeentevergadering op 24 juni 2015.
Op de gemeentevergadering in juni dit afgelopen jaar stonden we stil bij de resultaten van
het waarderend gemeenteonderzoek (van Robert Jan Nijland), in de vorm van concrete
activiteiten voor het komende seizoen. Eigenlijk stellen we vast, dat we inhoudelijk al goed
bezig zijn, maar dat we dat misschien wat meer structureel moeten doen, en dat we met
name moeten proberen de goede doelgroep te bereiken. We denken aan mensen, die
misschien al min of meer afgehaakt zijn bij een kerk, maar toch met bepaalde vragen zitten.
Ook is het goed om contact op te nemen met verwante kerken. Dat gaat ook gebeuren met
de Doopsgezinde Gemeente en de Grote Kerk (PKN).
Een peiling met betrekking tot de aanvangstijd van de diensten levert op, dat bijna iedereen
er voor is om de aanvangstijd te verschuiven van half tien naar tien uur.
Daarnaast is een belangrijk punt: de verbouwing van de kerkzaal van Elim. Na de buitenkant
van het gebouw, die als doel had om Elim ook als gebouw meer zichtbaar te naken in
Drachten, is nu de binnenkant aan de beurt.
Onder de voorwaarde, dat de gemeente financieel niet zwaarder wordt belast, wordt
akkoord gegaan met de verbouwing in het najaar onder leiding van Roel.
Geen kinderen, wel kleinkinderen
Ook dit jaar is er slechts met mondjesmaat sprake van kinderen, en dan vooral bij het
adventsproject. Wel is het mooi vast te stellen, dat we als gemeente bij de meeste diensten
bepaald worden bij het dochtertje van Melina en Farshid, dat door haar aanwezigheid zowel
een gevoel van tederheid oproept als ons confronteert met de kwetsbaarheid van ons
gemeente-zijn.
De gemeente telde en op 1 augustus 2014 43 leden en op 1 augustus 2015 44 leden
De gemeentelijke organisatie: het dagelijks bestuur en de werkgroepen
Wanneer we kijken naar het aantal mensen uit de gemeente, dat betrokken is bij één of
meer activiteiten kunnen we rustig stellen, dat meer dan twee derde actief betrokken is bij
de gemeente. Ook als mensen gevraagd worden hun steentje bij te dragen aan een bepaalde
activiteit. Dan is het goed te zien, dat ondanks het gemis van de werkgroep toch alle
geplande activiteiten hebben kunnen plaatsvinden, mede door vrijwilligers, en de inzet van
het DB en Bert Wijchers.
De zendingswerkgroep heeft zich omgevormd tot een zendingsoverleg, dat één keer per jaar
bijeenkomt om tot een voorstel te komen voor een eenmalig zendingsproject.
Het Dagelijks Bestuur blijft het overkoepelend orgaan, ook al is daar sprake van een smal
kader. Dit jaar had het Db weer dezelfde samenstelling als het vorige jaar. Het afgelopen jaar

heeft het Dagelijks Bestuur ook weer kunnen functioneren, dankzij de inzet van de Db-leden,
maar ook dankzij de betrokkenheid van leden die voor diverse taken en
verantwoordelijkheden benaderd zijn. De samenstelling van het Db was per 1 augustus
2015: Piet Brongers (voorzitter en portefeuillehouder inhoudelijke zaken), Cor van Waveren
(penningmeester en contactadres) en Roel Vochteloo (portefeuille organisatorische zaken).
De vraag is, of deze constructie op de lange termijn vol te houden is. Evaluatie van de
organisatie van de gemeente, inclusief het functioneren van het Db, heeft nog niet plaats
gevonden. In wezen wordt het voor ons uitgeschoven, maar zal het toch een keer plaats
moeten vinden.
Elim en de unie
Het afgelopen jaar hebben we binnen het Db en de gemeente veel aandacht gehad voor de
wijze waarop het proces om tot een eventuele samensmelting tussen de Unie en de ABCgemeenten te komen verloopt. Op de voorjaars-AV in 2015 is door de afgevaardigden een
halt toegeroepen aan deze ontwikkeling. Meerdere gemeenten maakten bezwaar tegen een
vastgestelde uitgebreide geloofsbelijdenis. De Unieraad heeft vervolgens het voorstel
ingetrokken en beraadt zich op een eventueel vervolg (cq begaanbare weg). Wordt vervolgd
op de najaars-AV
Raad van Kerken
In het afgelopen jaar is de Raad van Kerken in Smallingerland opgeheven. In de plaats
daarvan is het Platform van kerkelijk Smallingerland opgericht, waaraan bijna alle kerken van
Smallingerland deelnemen. Op die manier zijn er grotere kansen op ontmoeting, kan er een
betere afstemming plaatsvinden, en kan het efficiënter dienen als spreekbuis naar de
burgerlijke overheid,.
Afscheid
Als gemeente hebben we in deze periode ook afscheid moeten nemen. Afscheid van
mensen, die ons dierbaar waren. Ons, als gemeente, ontviel dit jaar Mien Bergsma-van der
Velde, met haar eigen niet altijd even gemakkelijk levensverhaal. Ze laat een lege plaats
achter bij haar man, en ook in de gemeente.
We hebben meegeleefd met mensen, die afscheid moesten nemen in hun persoonlijke kring.
Ook daarin is Elim als gemeente van betekenis, in de vorm van betrokkenheid en het omzien
naar elkaar.
Tot slot
Terug kijkend zijn we door alles heen gesterkt in onze (geloofs)ervaringen: zowel in het
vertrouwen, dat we elkaar en anderen wat te bieden hebben als in het feit dat er ook als
kleine groep veel te beleven valt.
We zijn vragenderwijs op pad gegaan, niet wetend waar we op uitkwamen. We hebben
ontdekt, dat in het gesprek over de vragen van geloof en leven genoeg houvast en
vertrouwen naar boven komt om ook de toekomst tegemoet te kunnen gaan.
Niet met een gevoel van zorgeloosheid, in de zin van de ogen sluiten voor alle problemen,
maar wel in een onbezorgd kunnen zijn, omdat we ervaren hebben, dat we met onze zorgen
op pad kunnen gaan en dat er dan vragenderwijs een begaanbare weg ontstaat.
Met verrassende ontmoetingen en zegeningen.
Het gevoel, dat Hij met ons mee gaat en dat we Hem kunnen tegenkomen, waar we ook
heen gaan….
Piet Brongers, november 2015

