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Baptistengemeente Silo

aansluiting vond bij de baptisten daar, maar lid werd van Silo omdat hij
zich bij ons ‘veilig en begrepen’ voelde. Hij noemde onze gemeente echt
baptist, omdat hij in Utrecht ervoer hoe zijn persoonlijk getuigenis én zijn
levenswerk werden gerespecteerd. Vrijheid als de leefruimte van het
christelijk geloof, wel met een direct beroep op de Bijbel, maar niet
mensen ermee om de oren slaan, vaak uit verkapt eigenbelang.

Een doperse zomer in Silo
Deze zomer mogen we in Silo twee doopfeesten vieren en dopen is altijd
weer een moment om stil te staan bij wat we als baptisten geloven en
doen.
Dit jaar verscheen een nieuw boek over 400 jaar doperdom en 150 jaar
Nederlands baptisme: ‘Gelovig gedoopt’ van de hand van dr. Olof de
Vries. Zeer de moeite waard om te lezen, vooral om inzicht te krijgen hoe
we er nu in Nederland voorstaan als baptisten ‘tussen kerk en beweging’.
Hij schrijft: ‘het baptisme is meer dan een doopbeweging, het is een
gemeentebeweging, die wordt gevormd door de (geloofs)doop: door
mensen die in hun leven Gods genade ervaren hebben, het verlangen
hebben om Christus te volgen, zich toe te wijden aan Hem en zijn
gemeente, en aan zijn werk in de wereld. Er zijn in de wereld meer
doperse kerken, maar baptisten gaat het vooral om het wezen en de
gestalte van de christelijke gemeente’. Wat bedoelt ds. De Vries daar
nou precies mee?
Wezen van de gemeente
Als het gaat om het wezen van de gemeente, wat we ook wel ‘identiteit’
noemen, dan zou het vooral draaien om het persoonlijk geloof, het gezag
van de Bijbel en de gemeenschap van gelovigen. Maar dat wordt
praktisch uitgewerkt en te herkennen in de manier waarop we gemeente
met elkaar willen zijn: elke plaatselijke gemeente ziet zichzelf als een
echte ‘kerk’ die zelf verantwoordelijk is voor haar organisatie, voor haar
leden, voor haar voorgangers. Die wel banden onderhoudt met andere
gemeenten en kerken, maar zelf voor het eigen ‘huishouden ‘moet zorgen.
Waar alle gelovigen ‘in het ambt’ staan en in woord en daad mogen
meedoen met wat er aan taken ligt. En, wat het meest spannend is, waar
vrijheid van geloof en geweten is, zodat niemand van de ander kan
zeggen dat hij of zij verkeerd gelooft of leeft. Wat een uitdaging en wat
een rijkdom!
Mij staat nog zo helder ds. Joseph Doucé voor de geest, die in de
tachtiger jaren voor zijn Parijse werk onder seksuele minderheden geen

Vrijheid en gemeenschap
De Vries schrijft: ‘Gemeenschap en vrijheid vormen een spannend koppel.
In baptistische visie is gemeenschap een zaak van vrije keuze, waarin
men zich aan elkaar geeft in een sfeer van ervaren geloofsgemeenschap,
in de bereidheid tot ontvangen en geven van aandacht, correctie en
dienstbetoon. Zo wordt de doop aangevraagd en zó wordt men lid van de
gemeente waarin men gedoopt wordt.’
Maar hij waarschuwt ook, en noemt het baptisme een historisch
fenomeen, dwz. gebonden aan de tijd waarin zij ontstond, als
‘tegenbeweging’. Zij zal verder moeten reizen in de tijd en daarin haar
plek moeten zoeken en vinden. Dat vraagt steeds opnieuw bezinnen en in
beweging blijven, op weg naar een kerk die een woord (maar vooral ook
en een veilige plek) voor deze huidige tijd en wereld heeft.
Een doperse zomer… misschien komt u wel op vakantie als gast bij
andere baptisten over de gemeentevloer. Het is goed om te vergelijken en
te leren van elkaars taal en gewoonten. Maar de Silo-dopelingen van deze
zomer geven ons de grootste les mee die we mogen ontvangen: dat Zijn
Geest ook nu nog mensen roept en aanzet om tot daden te komen die van
geloof getuigen. Zo worden we met hen boven de geschiedenis geplaatst
en zien we Gods werk dat doorgaat, ook met wat Hij in ons leven is
begonnen.
Goede zomer!
Arjan Noordhoek
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Afgelopen maand
Zondag 17 mei
Voorganger :
Medewerking:
Begeleiding:
Lector:

Jaap Boeschoten
Silo Cantorij o.l.v. Alyde Touwen
Willem Jan Stuut
Guido Kerpestein

Thema: Liefde als gave en opgave
Lezingen Eerste Testament Jesaja 45: 15-19
Nieuwe Testament Johannes 15: 9-17
Brieven
1 Johannes 4: 7-21
De overdenking gaat over liefde; een zeer beladen onderwerp in onze tijd!
In de bijbel staat heel kort en krachtig: Wie God liefheeft moet ook zijn
naaste liefhebben. Een praktische opdracht, als we alleen God en Jezus
liefhebben dan is de liefde eenzijdig. Johannes zegt dat we de ontvangen
liefde moeten doorgeven aan onze naaste. Alleen aan elkaar is te
beperkt, onderlinge liefde reikt verder dan alleen God en elkaar.
Jezus zegt: “Vrienden, als we elkaar liefhebben en je er naar leeft, laat je
zien wie Ik ben. God houd van mij en zo kun je Hem antwoorden.” En
omdat Hij ons onvoorwaardelijk liefheeft, zou Zijn liefde onze angst teniet
moeten kunnen doen. En omdat we leven mogen uit Zijn genade en
erbarmen en uitgerust zijn met Zijn Heilige Geest, worden we uitgedaagd
Zijn liefde uit te dragen, in de praktijk van alle dag handen en voeten te
geven.
Dat we kleur geven aan ons bestaan, zout en licht durven zijn. En als we
niet verder kunnen, terug mogen gaan naar de bron om opnieuw gelaafd
te worden. “Stromen van zegen” staat ergens in een lied. Liefde kan
zoveel zijn: liefde die niet alles door de vingers ziet en gladstrijkt, maar
ook scherp durft te zijn, mildheid en mededogen laat zien, trouw vraagt en
recht doet, niet uitsluit. Er zijn, als je er rustig over na denkt, nog zoveel
mogelijkheden. Maar er is ook geduld en moed nodig, en we stellen
vragen over waarom en waarvoor. Vernedering en verhoging liggen zo
dicht bij elkaar maar de belofte van God voor ons word altijd verhoord. Dat
beeldt de kunstenaar Andreas Felger uit in zijn kunstwerk: “Je kunt alleen
goed zien met je hart”.
Als ik de gedachte toelaat dat ik deel uitmaak van de wereld en God als
mijn leidraad mag ervaren, hoe wonderlijk en vol mogelijkheden is dan dit
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leven, ondanks de moeite en pijn. En weten dat ik gedragen mag zijn en
de Heilige Geest als helper heb gekregen, de liefde van God voor mij om
in deze wereld op stap te zijn geeft de rust om ja en amen te zeggen.
Corrie
Zondag 24 mei
Voorganger vanochtend is Arie de Boer. Zijn thema: ‘In open verbinding
met God.’ Dit thema doet al aan Pinksteren denken, een week later. Het is
nl. de Heilige Geest waardoor wij met God verbonden zijn. Een ander
beeld voor onze verbondenheid met God is dat van de wijnrank, dat door
Arie heel mooi wordt uitgewerkt. Wij mensen zijn als een wijnrank, die
verbonden is met de wijnstok (= God). Als wijnrank is het onze
bestemming om vrucht te dragen: mooie, volle trossen, overvloedig. Maar,
voegt Arie daaraan toe: vruchten kun je niet maken. God is
verantwoordelijk! Wij kunnen en hoeven alleen maar ruimte te maken
(zoals de wijnrank moet worden gesnoeid, de druiven gekrent,
Joh. 16:5-15). Ruimte voor de Heilige Geest, zodat die optimaal z’n werk
kan doen. Wij hoeven alleen maar een kanaal voor de Heilige Geest te
zijn, zou pastor Willemijn Bakkes ons een week later in de Pinksterdienst
voorhouden. Zij vertelde in die dienst ook dat we de Heilige Geest kunnen
zien als een maatje, iemand die altijd naast ons staat en tot wie we ons
kunnen richten. Daarin zag ik het beeld terug van de wijnstok die naast de
wijnrank staat en deze ondersteunt. Zo waren beide overdenkingen heel
mooi met elkaar verbonden.
‘God is verantwoordelijk’, zegt Arie. Wij hoeven ons alleen maar open te
stellen voor zijn Heilige Geest. Dat is heel bijzonder. Het is een
ontspannen, vredige en troostrijke gedachte. Wij hoeven dus niet bang te
zijn dat we het niet goed doen. Onze faalangst en schuldgevoelens
hebben dus niet het laatste woord! God is groot! God is groter dan ons
hart, Hij houdt meer van ons dan wij zelf doen. Hij neemt onze fouten en
tekortkomingen letterlijk voor lief. Dankzij zijn liefde mogen wij leven,
mogen wij vrucht dragen: mooie, volle druiventrossen, overvloedig.
Pinksteren is het feest van de wijnoogst. Dit brengt Arie op een
herinnering aan zijn pelgrimstocht, vorig jaar naar Santiago de
Compostella. Hij liep toen langs een grote wijnfabriek, waar speciaal voor
de pelgrims een tap met gratis wijn was aangebracht. Zo stonden ze daar
’s ochtends om 7 uur al te pimpelen! Wijnoogst, overvloedig…
Te gast in de dienst is een jeugdkoor uit de (Katholieke) Pauluskerk. Het
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koor staat dit keer onder leiding van pianist Maarten Teuben, die enkele
jaren geleden regelmatig piano speelde in de Silo-diensten. Zij zingen
onder andere een prachtig loflied: ‘For the beauty of the earth’. Een van
de koorleden is David Vos, een vriend van Maarten en een zoon van ons
voormalige kostersechtpaar Mirjam en Cor Vos. Het is leuk dat het koor er
is en gezellig om na afloop bij de koffie met ze te praten.
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Maar als wij openstaan voor Hem dan ervaren we zijn kracht en liefde. De
Geest beschermt en hoedt ons en helpt bij dingen die wij nooit voor
mogelijk hadden gehouden.
Martijn
zondag 7 juni Trinitatis

Algert
Zondag 31 mei Pinksteren
Het vuur van Gods liefde
Voorganger Willemijn Bakkes
Er is vuur nodig om de kaars aan te steken, er is vuur nodig om ons in
vuur en vlam te zetten.
Jesaja 64:1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet
koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u
laten beven, omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen.
Toen Jezus voor Pasen zijn leerlingen voorbereidde op zijn afscheid,
beloofde Hij hen dat ze niet alleen achter zouden blijven. Hij zou hen niet
als wezen achterlaten. God is de beschermer, de vader van alle wezen,
alleenstaanden. Jezus was al die tijd die hij hier heeft doorgebracht de
helper, kracht en beschermer van zijn discipelen. En hoe moeilijk het
soms ook is voor hen, zij zullen niet alleen achterblijven, Jezus blijft hen
trouw. Trouw blijven is soms erg moeilijk als je alleen achter blijft. Je
verliest de hoop en de twijfel steekt de kop op. Hoe hou je dan vast aan
jezelf en je geloof in God? Gods liefde wil ons daarbij helpen, elke dag
weer. En daar draait het om: de liefde die God ons wil geven om elke dag
weer door te komen. We mogen die liefde van God najagen met hulp van
zijn Geest. De Geest die de discipelen kregen met Pinksteren als steun en
toeverlaat in moeilijke tijden, de Geest die ons helpt om voor ogen te zien
wat goed is en ons helpt om daarnaar te handelen. Maar als we de Geest
van God hebben ontvangen, betekent dat niet dat al onze zwakheden
ons ontnomen zijn. De Geest helpt ons maar doet niet al het werk voor
ons. We zijn nog steeds mensen met een eigen wil en de Geest helpt ons
alleen bij het maken van keuzes. We zijn soms bang voor de Heilige
Geest want het is een deel van God en zijn koninkrijk wat heel dicht bij
ons komt, maar we hoeven niet bang te zijn. We mogen de Geest ervaren
als een vriend, een broeder die ons helpen wil. De Geest van God is ons
gegeven als helper maar als we hem negeren zal zijn hulp verzwakken.

Voorganger ArjAN Noordhoe
Begeleiding Willem Jan Stuut
Lector Joke van Laar
Exodus 3: 1-6 Mozes ontmoet God
Johannes 3:1-16 Nicodemus ontmoet Jezus
Ons leven is als een reis en net als Mozes moeten we leren te leven met
rechtvaardige verhoudingen met medemensen en met God, met ons zelf.
Vertrouwen dat we gezien worden door God en proberen anderen te zien
zoals God hen ziet. De energie die ons in dit leven in beweging houdt is
de liefde.
Onze levensweg verandert in de tijd. We worden anders en ouder. We
vieren en gedenken. De kerk geeft ons daarin een spoor.
Ds. Ton Boeschoten schreef dat er bepaalde kernbegrippen zijn waar we
in onze doperse traditie absoluut aan vast moeten houden. We moeten
dan denken aan ‘de liefde van God’ en de ‘geestkracht van Jezus
Christus’ Er zijn veel woorden die zullen oplossen. Dit geldt zeker ook
voor Triniteit of Drie-eenheid.
Wat zeggen wij als we over zo over de Eeuwige spreken? Zeggen we iets
over het gezicht van God als Vader - Zoon en Geest? Spreken we over
een bedachte dogmatische constructie, of gaan we in het spoor van de
navolging van Jezus, geïnspireerd door zijn Geest?
Waarom dopen we in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest?
We gebruiken Vader, Zoon en Geest als een manier om God te loven. De
woorden vader, zoon en geest komen allemaal voor in het oude
testament. Als ze achter elkaar gezet worden in het nieuwe testament dan
wil het evangelie niets anders dan proberen het geheim aan te duiden,
wat de komst van Jezus Christus betekent voor de wereld. Hij komt van
Godswege en vraagt de mensen om in zijn geest de aarde te vernieuwen.
Houd van de ander en ontdek dat je niet zonder de ander kunt.
In het gesprek met Nicodemus zegt Jezus ronduit wie Hij is. Hij vraagt hen
om in Zijn Geest de aarde te vernieuwen. Wat van het verhaal van
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Nicodemus overblijft is de liefde van God voor deze wereld en de ruimte
die de schepper maakt voor de mens. Ruimte om uit te groeien tot een
wereld waarin mensen elkaar aanvaarden als unieke mensen, die door
hun levensweg en leerproces durven te groeien.
In de eerste doperse gemeente in Zürich vierden ze avondmaal en
doopten ze zonder de officiële kerkelijke ambtsdrager. Wind van de liefde,
water van de doop, Geestdrift en Geestkracht en in de gemeente van
Christus is er geen minder of tweederangs leven. Mens zijn kun je immers
niet op je eentje.
Trinitatis - de zondag van de Drie-eenheid: Van buiten gezien een zondag
waarop gewezen wordt op een prachtig bedachte theologische
constructie. Maar dieper gezien laat het zien hoe God de mensen nodig
heeft, die in zijn geest over deze aarde gaan, en over het vertrouwen in de
liefde van de eeuwige, die in ieder mens de spiegel van zijn schepping
ziet.
Joke
Zondag 14 juni
Voorganger: Jaap Boeschoten
Vleugel: Peter Spreeuwers
Thema: Wil je wel geloven dat het groeien gaat?
Schriftlezingen: Ezechiel 17:1-10 en 22-24, Marcus 4:26-34.
Lector: Arno Weerstra
Aan het begin van de dienst zingt Judith Boeschoten het prachtige lied
“Hold me tight”. Ze begeleidt zichzelf op gitaar, Jaap speelt contrabas en
Peter vleugel.
De gelijkenis van het mosterdzaadje staat vandaag centraal. Als je dit
verhaal letterlijk neemt dan blijkt dat het zaadje helemaal niet zo klein is
en het helemaal niet zo’n grote boom wordt waar vogels in kunnen
nestelen. Maar de essentie van de gelijkenis is heel anders. Deze
gelijkenis is geschreven in een tijd dat het politiek slecht ging met het
land. Ezechiel beschrijft in deze gelijkenis de geschiedenis /
gebeurtenissen van het land. Verrassend om te horen dat er veel
verborgen kan zitten in een gelijkenis ook al is het verhaal zo bekend.
Net als in het verhaal van de zaaier is de boodschap bemoedigend. Wat
een geweldige belofte dat je er op mag vertrouwen dat iets heel kleins,
heel groot kan worden. Zoals een twijgje of een zaadje uit kan groeien tot
iets groots. Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. Soms moet je
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eerst begraven worden om te ontkiemen.
De pastorale mededelingen bestaan vandaag helaas allemaal uit nare
dingen ; ziektes, operaties, verdriet en verlies. Na de gebeden en
bijpassende liederen verlaten we enigszins bedrukt de kerkzaal.
Karin
zondag 21 Juni
We werden deze morgen begroet door Henk , die ook enkele
mededelingen doorgaf. Hans nam hierna de dienst over en begon met het
aansteken van de Paaskaars, met zijn symbool van Gods licht in ons
midden.
Het thema van deze dienst is Eeuwige liefde. Hans werkt dit verder uit
naar aanleiding van twee Bijbelgedeelten: Marcus 4:35-41 en Romeinen
8:31-39.
Als je naar een preek luistert, heeft een ieder er zo zijn eigen belevingen
bij. Liefde, ja, Eeuwige liefde is een begrip met diepe gevoelens, want hoe
kan ik liefde zichtbaar maken? Het heeft iets met warmte te maken. Het is
geen verzengende hitte waar je je niet prettig bij voelt. Liefde mag
voelbaar zijn als een aangename warmte.
Iedereen komt weleens in onprettige situaties, momenten waar alles tegen
zit en angstige momenten bijvoorbeeld ziekte, uitgestoten voelen. Zo zijn
er vele momenten in het leven waar de eenzaamheid op de loer ligt en
kan de klacht zijn: ben ik voor het ongeluk geboren? De discipelen waren
ook in een situatie terechtgekomen waar zij zich niet prettig voelden. In
een vreselijke storm met Jezus in hun midden. Toch durven ze de vraag
te stellen: 'trekt U er zich niets van aan dat wij vergaan?' Maar Jezus stelt
hun gerust en laat de storm bedaren.
Dan die stap naar Romeinen 8:31, “als God voor ons is, wie zal dan
tegen ons zijn?” Het mag een bemoediging zijn voor alle gelovigen dat
God als hoogste rechter aan onze zijde wil staan. Dit mag een zekerheid
zijn in ons geloofsleven, maar ook in het leven van alledag, met vallen en
opstaan, met al onze onzekerheden, maar ook in blijde momenten. Dit
mogen wij benoemen als de Eeuwige liefde van God.
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De Silo Cantorij zong nog een lied ,naar aanleiding van de preek 'Niets
kan ons scheiden van de liefde van God', heel toepasselijk.
Voorbede werd gedaan voor onze Pastor Willemijn, voor Tineke
Schoonbeek, voor Dorete en haar familie en de spanningen in de wereld.
Een felicitatie ging naar Jolanda, die geslaagd was aan de
Kunstacademie. Na de aloude zegenbede, werden we nog uitgenodigd
voor een kopje koffie of thee.
Oeds
Zondag 28-06
voorganger Marjon Pape
De opstelling is vandaag anders dan anders maar toch vertrouwd gericht
op het doopvont alvast een beetje vooruitzien naar volgende week.
Riejanne Boeschoten doet de mededelingen, nog zo’n vertrouwd gezicht.
De kaars wordt aangestoken en op de drempel mogen we zingen met
onze eigen dromen, ons eigen levenslied, want dromen willen we dromen
en God ontmoeten (Sb 170).
Vandaag lezen we 1 Sam 13: 5-15 en Mc. 5: 21-43, over een “andere tijd”.
Marjon licht de teksten toe. Wat nou als je vertraging hebt, gevoelens van
onmacht boosheid, weer is die stomme trein te laat en kom ik ook te
laat… Wat nou als je leven er vanaf hangt, zoals bij de dochter van
Jairus? Waarom dat getreuzel bij die andere vrouw, zij is toch minder in
aanzien, zij is toch al klaar (lees - genezen)…
Onze planning komt niet altijd overeen met die van God, Jezus haalt deze
vrouw uit de anonimiteit, richt haar op en plaatst haar centraal. Hij maakt
alle tijd voor haar vrij…
Jairus moet wachtten, wachtten terwijl de tijd door je vingers glipt,
wachten als alle hoop verloren lijkt. Nee, het is niet altijd gemakkelijk om
Gods tijdsplanning te blijven zien...
Het kan ook bijna niet anders dan dat we, na de preek zingen over God
en de tijd: over ons ongeduld, nergens op kunnen wachtten, altijd ergens
sneller willen komen, daar waar we levenslang van dromen (Sb 209).
Na de zegen sluiten we af met Ik zal er zijn (Sb 226), overal waar we gaan
God is met ons in een lach in een traan als de zon schijnt of midden in de
gitzwarte nacht, we mogen op-ademen bij God en bij Hem kracht, hoop en
leven ontvangen.
Hans
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Een pastoraal moment
Ondanks het feit dat de tweede oogoperatie niet naar tevredenheid van
de oogarts/chirurg was, stuurde hij mij wel naar Amerika. ' Je kunt beter
bij je dochter en schoonzoon zitten en je rustig houden, dan dat ik je naar
huis stuur met de nodige regels voor de komende weken. 'Je hebt al
genoeg thuis gezeten en de muren zullen zo langzamerhand wel op je
afkomen en ik heb liever niet dat je alleen bent. Als je belooft niet te gaan
sporten, dat je geen lange wandelingen zult maken, geen zware dingen
zult tillen, niet zal bukken, je gewoon rustig houdt en relaxt, heb ik er geen
bezwaar tegen dat je naar Amerika gaat. Een ontspannen en gezonde
geest is heel belangrijk in het genezingsproces.
Heerlijk, naar Amerika, naar mijn dochter en schoonzoon. Maar ook ' eng',
want zal het allemaal wel goed gaan. Carin, mijn dochter, gaf mij het
advies om in Atlanta ' assistence ' te vragen, omdat je daar je bagage
weer van de band moet halen, opnieuw door de douane moet en opnieuw
moet inchecken. En ik had beloofd geen zware dingen te zullen tillen en
ook niet te sjouwen. Toen we het vliegtuig verlieten en uit de slurf
kwamen zaten bij de uitgang een aantal dames ( Afro-Amerikaanse
vrouwen) te wachten om hulp te bieden.
Aan een van hen vroeg ik om hulp en dat heb ik geweten. Zij nam mijn
handbagage en 'sleurde' mij overal doorheen. Als zij vond dat we ergens
te lang moesten wachten, wist zij altijd wel weer een ' vriendje' te vinden
die ons verder hielp. Echt prettig voelde ik mij hier niet onder, maar dat
lange wachten was ook niet goed geweest.
' God bless you. You are a great women. Thank you so much!' (en
natuurlijk een paar dollars) en verder ging ik weer. Wat kan het soms
lastig zijn om hulp te aanvaarden en het allemaal maar over je heen te
laten komen. De eerste 5 dagen ging het goed en Carin en Dilan hielden
mij goed in de gaten en toen, tijdens het avondeten, ging het weer mis.
Mijn zicht werd steeds minder. Waarom? Je zit rustig aan tafel, genietend
van de maaltijd en een glaasje witte, koele wijn. Hoe kun je dan rustig
blijven? Waarom gaat het steeds mis, wat doe je verkeerd? Niets, zegt
de oogarts, ' just bad luck!'
Rustig blijven en het vertrouwen niet verliezen. Vlak voor een van mijn
vorige operaties kwam mijn lieve zuster en vriendin om samen met mij te
bidden en mij een tekst uit Jesaja mee te geven. Jesaja 50: 10,11 : Wie
onder u vreest de Heer, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer
hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam
van de Heer en steune op zijn God." Wat liefdevol van God om een van
zijn dienstknechten te sturen en zo iemand anders die het moeilijk heeft,
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te troosten met de woorden van de Heer.
Soms denken we dat God er ' even' niet is en we heel alleen zijn in onze
nood. Maar God is er wel. Hij helpt op Zijn manier en wij moeten dat wel
willen zien.
Maar hoe blijf je rustig als het voor de derde keer weer fout gaat en je
weet dat het voor een chirurg steeds moeilijker wordt om dat oog te
sparen. Ik werd deze dagen bepaald bij het gebed om rust.
Kent u het gebed om rust? De eerste vier zinnen zijn bij veel mensen wel
bekend, maar hier volgt het hele gebed:
God, geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen
de moed om te veranderen wat ik kan
en de wijsheid om het verschil te zien
om te leven bij elke dag, om te leven bij het moment
om de moeilijkheden te zien als de weg naar rust,
om, net als Hij, de zondige wereld te accepteren zoals hij is,
niet zoals ik hem graag zou hebben,
erop vertrouwend dat Hij alles in orde zal maken,
als ik mij overgeef aan Zijn wil
dat ik redelijk gelukkig mag zijn in dit leven
en voor eeuwig ultiem gelukkig met Hem
Wat is rust? De rust waarom in dit gebed gevraagd wordt, is een woord
dat veel meer betekent dat geluk, gewetensrust of innerlijke tevredenheid.
Het gaat hier om wat Jezus tegen zijn discipelen zei:' Ik laat jullie mijn
vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.'
Het gaat niet om een vluchtig geluksgevoel, een fijn gevoel van welzijn,
want dat is de vrede van de wereld. De vrede van God is een vrede die
ons niet afgenomen kan worden; het is een innerlijke zekerheid dat alles
goed zal komen. Daar kunnen omstandigheden niets aan veranderen.
Jezus heeft ons die zekerheid getoond. Zo veel mensen waren tegen
hem, zo velen hebben Hem in de steek gelaten, maar Hij gaf niet toe aan
de wanhoop. Hij wist diep van binnen dat er een liefdevolle, trouwe Vader
is op wie Hij volledig kon vertrouwen en dat alles goed zou komen. Om
die rust, die vrede mogen wij bidden. En dan laat God merken dat Hij je
heeft gehoord en gezien. Dat Hij weet wat er gaande is en Hij laat je niet
alleen in jouw omstandigheden. God heeft tot mij gesproken door al die
lieve woorden en bemoedigingen, die ik via de mail mocht ontvangen. Zij
waren voor mij een bevestiging en gaven mij rust. Ik kan niet anders dan
mij weer overgeven aan de handen van de chirurg en bidden dat God
deze handen zal sturen en leiden en dat het nu goed mag gaan.
Lieve mensen, dank voor jullie gebeden, jullie woorden en jullie zorg om
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mij. Ik ben hier in de goede handen van mijn dochter Carin en van Dilan.
Dilan die er voor gezorgd heeft dat ik optimale zorg krijg en dat een van
de beste chirurgen op het gebied van netvliesproblemen mij gaat
opereren ( hoe kan het ook anders, he, het is een vrouw !)
Ik ben de afgelopen dagen steeds weer bepaald bij een ander tekst uit
Jesaja: Als de Heilige Geest over ons is uitgestort, dan wordt de woestijn
een gaarde en de gaarde gelijk een woud; dan woont het recht in de
woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde.
En de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking van de
gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. (Jes. 32:16.17) Ons
leven kan soms op een woestijn lijken, maar Gods aanwezigheid maakt
door de Heilige Geest van die woestijn een gaarde. God, het recht, woont
in die gaarde. Wij mogen in die gaarde verblijven en als wij handelen naar
de wil van God zal er gerechtigheid zijn die ons de rust en veiligheid
schenkt die wij zo nodig hebben. Ons leven hebben wij niet zelf in de
hand, wij kunnen niet alles sturen, maar in
God is zelf de rechtvaardigheid en wij mogen alles aan Hem overlaten en
alles aan Hem toevertrouwen. In die wetenschap vinden wij ook onze
rust.
Morgen, donderdag om 11 uur word ik opnieuw geopereerd en ik hoop
dat dit voorlopig voor de laatste keer is.
Hartelijke groet vanuit South Caroline, de V.S..
Gods zegen voor u allen
Willemijn Bakkes, uw pastor
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Om voor te bidden …
Silo is als Stipkerk met meerdere gevangenissen in stad en regio
verbonden. Zo zijn er ook banden met de P.I. Zeist, waar vluchtelingen
voor hun uitzetting uit Nederland een gedwongen verblijf houden.
Justitiedominee Harma Zuidersma heeft met haar vrijwilligers een netwerk
van gebed opgezet, wat maandelijks wordt voorzien van nieuwe
‘gebedsintenties’. Zo kunnen ook wij, die misschien niet binnen de muren
komen, meeleven en helpen en zowel de gedetineerde vluchtelingen als
hun geestelijk verzorgers ondersteuning geven.
Ruth groet u! In de gebedsintentie van april bood Ruth u een kijkje in haar
levensverhaal. Haar opname in het penitentiaire ziekenhuis te
Scheveningen vanwege een ernstige hoge bloeddruk kwam daarin aan
bod. Twee weken geleden werd Ruth helaas getroffen door een beroerte.
Ruth verzamelt momenteel kracht en moed om de lichamelijke
consequenties te aanvaarden. Meeleven via een kaart zal haar goed
doen!
(adressen in de bajesagenda op de Siloboekentafel, A.N.)
Rijkdom binnen Nederlandse grenzen!
Victor (39jr.), diaken in de Redeem Christian Church of God in
Amsterdam en zijn celgenoot en medegemeentelid Ese (45jr.) zijn twee
christenen die momenteel naast vele honderdduizenden
migrantenchristenen in Nederland verblijven.
Uit een onderzoek georganiseerd door de stichting Oikos naar de rol,
positie en maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den Haag
(gepubliceerd in het rapport “Gratis en waardevol” ) blijkt dat ondanks hun
grote aantal, deze groepen weinig worden opgemerkt en weinig of geen
invloed op het publieke debat hebben.
Volgens schattingen zijn er 650.000 gedocumenteerde en tussen de
100.000 en 200.000 ongedocumenteerde migrantenchristenen van wie
velen zich hebben aangesloten bij een migrantenkerk. Vaak helpen de
leden van deze gemeenschappen elkaar om een zinvolle plaats in de
samenleving in te nemen en zich verder te ontwikkelen. Veel leden
bevinden zich namelijk aan de economische onderkant van onze
samenleving. De kerken vormen een netwerk van hulp, opvang en troost.
Op eigen kracht ontplooien zij initiatieven op het gebied van ontwikkeling
en educatie, toegang tot de arbeidsmarkt, vorming etc.
Met de opvang van jongeren vullen deze kerken ten dele het
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maatschappelijk vacuüm dat anders door het criminele circuit zou kunnen
worden gevuld. Concluderend mag worden gezegd dat hun sociaal
kapitaal zeer nuttig is bij het creëren van sociale cohesie.
Als energieke charismatische migranten, afkomstig uit Nigeria maken
Victor en Ese graag kennis met u en willen ze u als kerklid graag
bemoedigen: “U die geworteld bent in een kerkgeschiedenis waar de
dynamiek van de Geest duidelijk aanwijsbaar is! In uw land ligt daarom
voor ons beiden onze roeping.”
Voor Victor wordt zijn roeping gaandeweg concreet: “when I came to
Holland I discovered beautiful built churches but with so less and only old
people inside” and when I asked: “where are your children” they
answered: “they are at home because they find church boring and dull” .
Victor en Ese willen de komende maand voor u bidden voor begeestering!
Vanuit ervaring binnen hun eigen migrantenkerk bemoedigen ze u met de
volgende woorden: “Bring your children again and speak the forgotten
language: when there is the power of the spiritual gifts there will be no
dulness”!!
Mede namens mijn collega’s wens ik u een gezegende zomer
Met een hartelijk groet,
ds. Harma Zuidersma
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Speciale wijkavond Zuid-Oost

Verbouwing op kleine schaal

Het is woensdagavond 17 juni en we zijn te gast bij Luuk Koning in huize
“De Wijngard”.
Veel ruimte om ons in zijn kamer onder te brengen heeft hij niet, dus waar
kun je beter bij elkaar komen dan in de hal!
Gewoon een openbare wijkavond waar medebewoners ook van harte
welkom zijn. En aan die uitnodiging is ruimschoots gehoor gegeven.
We maakten een grote kring en in ‘t midden de koffie/theekar.
Eerst even wat drinken en “een koekje erbij”. Daar werd goed in voorzien.
We waren met ruim 25 bewoners en gasten bij elkaar. Het programma
was: “Lekker zingen met elkaar”, waarin ons combo team (in een wat
gedempter geluid) ons begeleidde. Het lijkt echt feest, nee... dat was het
ook. Om even adempauze te hebben verteld Adry Veen ons op
bijzondere wijze het verhaal van “De barmhartige Samaritaan”. Het was
dood stil; je zag het voor je. Zo moeten wij ook omgaan met elkaar.
Iedereen is en blijft je naaste, wie het ook is. We gingen weer verder met
zingen en vanwege de tijd moesten we stoppen. Mieke Koning sloot met
een dankgebed en een bede om zegen over ons de avond af.

Voor mijn stage was ik op zoek naar foto’s van een gebouw van een
bepaalde architect. Ik kwam toen op een site terecht
(www.hetutrechtsarchief.nl ) met oude foto’s van Utrecht. Nieuwsgierig
tikte ik de Herenstraat in en kwam daar een aantal foto’s tegen van Silo.
Hier was ook een foto bij van het doopvont dat Silo had voor de brand.
Van dit doopvont wist ik het bestaan niet. Deze ontbreekt dus ook in de
maquette. Binnenkort is de maquette dus een week mee naar huis om
daar verbouwd te worden.

Lenie Amersfoort

Miranda
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Groeten uit Duitsland
Onderstaande brief werd gericht aan de zusterhulp van Silo
Krefeld, 06-07-09
Lieve zusters in de Heer,
Pas nu kom ik er aan toe om jullie te bedanken voor de groeten die ik met
Pasen mocht ontvangen.
Ook al heb ik geen bijzonder binding meer met silo, toch verheug ik mij
over iedere groet die ik ontvang.
Nadat het laatste lid van de 3 verbondenen bij de Heer werd thuis
geroepen is ieder contact met de gemeente Utrecht afgebroken. Het is
jammer, maar niet anders.
De jaren beginnen te drukken, en de reislustigheid is afgenomen zodat de
kans om nog eenmaal in Utrecht te komen, nog nauwelijks aanwezig is.
Maar in de geest ben ik noch steeds met de gemeente in Utrecht
verbonden.
In deze zin wens ik de zusters Gods zegen toe en groei tot eer van onze
Heer en Verlosser.
In de liefde van Jezus groet ik u allen.
Erica Jansen-Hartges

Van: Ingeborg van der Neut
Hallo lieve Silo-gangers,
Als Silo een familie is, zijn wij de geëmigreerde oom en tante... We wonen
te ver weg om deel te nemen aan het kerkelijk leven maar voelen ons te
veel verbonden om ons uit te laten schrijven. En zoals het een
geëmigreerd familielid betaamt, komen we soms op hoogtijdagen eens
langs of sturen we een kaartje hoe het met ons is. Dit is even zo'n
kaartje..
Met ons gaat alles goed, iedereen is gezond en wel en dat is het grootste
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goed. Dat wil niet zeggen dat het leven zich rimpelloos voltrekt, in
tegendeel: Het afgelopen jaar is aardig hectisch geweest. In januari 2008
heb ik een maagoperatie ondergaan waardoor ik 60 kilo ben afgevallen.
Naast de lichamelijke verandering, komen ook wel wat verstopte
verdrietjes, klein maar ook groot, te voorschijn en daardoor is het een
heftige tijd geweest. Inmiddels heb ik het idee dat al het achterstallige
onderhoud aan mezelf weer gedaan is en kijk ik de wereld in met
hervonden energie en optimisme.
Ook John is zichzelf aardig tegengekomen in een zware cursus
veranderkunde die niet alleen over veranderingsprocessen in organisaties
gaat, maar ook over veranderingen bij jezelf. Dit leidde bij hem tot de
conclusie dat hij toch echt een andere kant op wilde met zijn werkzame
leven. Ook zijn werkgever trok deze conclusie en mede door de crisis,
heeft John ontslag per 1 september gekregen. Hoewel we in het volle
vertrouwen zijn dat de uitkomst van dit alles alleen maar heel positief zal
zijn, is het wel een onzekere tijd.
Ikzelf heb voor het komende jaar een baan voor twee dagen op de
universitaire lerarenopleiding in Nijmegen gevonden en werk de overige
drie dagen op mijn school in Doetinchem. Op de universiteit ga ik, samen
met anderen, een nieuwe opleiding opstarten, voor de ingewijden onder
ons, het betreft de educatieve minor... Dat is heel uitdagend voor mij en ik
zal weer flink in de studieboeken moeten duiken maar daar ben ik nou
echt wel weer heel erg aan toe.
De kinderen zijn net gewone kinderen, meestal zijn ze lief en gelukkig en
soms heel stout en is er iets met ze. De één vindt spellen moeilijk, de
volgende lezen en de derde worstelt soms wat met sociale dingen.
Nogmaals, hele gewone kinderen dus.
Kortom, het leven lacht naar ons, we zien in hoop vooruit op een
schooljaar met allerlei nieuwe uitdagingen en voelen ons gezegend!
Alle liefs uit de Achterhoek,
Ingeborg van der Neut, John Stadens, Tara, Nadia en Pjotr
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Duiven uit Cuba in Silo
Met roestig Spaans
Op dinsdag 19 mei jl.
hadden we met de Silo
Eetgroep een bijzondere
avond. Even anders dan
anders. Acht mensen van
de Cubaanse
muziekgroep AguaViva
waren bij ons uitgenodigd
en schoven aan voor de
warme hap. Zij kwamen
namens een aantal
kerken op Cuba voor een
bezoek van drie weken
naar Nederland om op te
treden. De meesten van hen zijn verbonden aan het Centrum Kairos, dat
door baptisten in Matanzas wordt gerund.
Mijn Spaans is wat roestig, maar met wat handen- en voetenwerk en de
vertaalservice van pastor Paco Rodez, die goed Engels spreekt, kwamen
we een heel eind. Bovendien geeft het als christenen zo samen zijn een
extra dimensie aan het geheel. Dan hoef je niet veel te praten om een
diepere verbondenheid met elkaar te voelen. Tegenover mij zat Moisés,
hij was al in de zeventig en vermoedelijk het oudste lid van de groep.
Toch spreekt ook hij als enige andere naast pastor Rodez heel goed
Engels, verbazingwekkend genoeg. Terwijl dit voor hem zijn allereerste
reis naar buiten Cuba is, vertelde hij mij. Bij hem en de andere leden
meen ik een bepaalde bescheidenheid en nederigheid te zien aan tafel.
Misschien ook een stille verbazing, over onze materiële rijkdom en
overvloed. Ik weet niet hoe het bij hun thuis is, maar probeer me dat voor
te stellen.
Geen vrij land
Na de maaltijd nodigt onze voorganger Arjan zijn Cubaanse collega uit
iets te vertellen over hun land van herkomst. Pastor Rodez vertelt over de
tijd dat de Sowjet-Unie nog bestond en dat er goede handel was met hun
ideologische vriend Cuba. Na de val van de Berlijnse Muur hield dat
plotseling op, en op Cuba volgden tien jaar van grote schaarste en honger
terwijl ze uitpuilden van de suiker die ze niet langer kwijt konden. Er was
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behoefte aan alles. Mensen waren genoodzaakt om in hun huis hun geit
of varken te houden, puur uit geldnood en plaatsgebrek. En dat
gedurende tien jaar. Daarnaast een politiek systeem waar geen vrijheid
van meningsuiting is.
Ik denk dat dat, samen met die langdurige schaarste en honger, een
uitwerking heeft op je persoonlijkheid. Het vormt je hoe je bent als mens.
Misschien daardoor die bescheidenheid en nederigheid. Het was absoluut
geen vrij land. Moisés vertrouwde mij toe dat hij op Cuba acht maanden in
de gevangenis heeft gezeten. Omdat hij christen is, en daar waren de
autoriteiten niet blij mee. Vastgezet vanwege je geloof. Die
gevangenschap heeft niet veel geholpen. Na die acht maanden kwam hij
weer thuis, maar vertelde (uit schaamte ?) iedereen dat hij was
weggeweest vanwege de dienstplicht.
Temidden van het in vele opzichten moeilijke leven op Cuba betekent het
geloof voor een christen ontzettend veel, kan ik me zo voorstellen. Het is
een bron van kracht, troost en hoop. Dat zijn belangrijke zaken. Wellicht
zit het geloof bij hen dieper dan bij ons.
Na die tien jaar kwam een periode van voorzichtige verbetering. Het
toerisme kwam op. En naast de economische groei die dat opleverde
kwam er ook wat meer vrijheid. Wat ten tijde van het Sovjet-bewind vrijwel
onmogelijk was, werd nu iets makkelijker: het bijeenkomen voor
kerkdiensten. Mensen kwamen samen in Zijn naam. Voorzichtig, in
huizen die er van buiten niet uit mochten zien als kerken. Naast het
oorspronkelijke Roomskatholieke geloof kwamen ook protestantse kerken
op, met ook o.a baptisten gemeenten.
Swingen als een dolle
Na de maaltijd en de toespraken gingen we ons klaar maken voor de
muziek. In de kerkzaal gingen de stoelen aan de kant. Als voorbereiding
op het optreden gingen onze Cubaanse broeders en zuster eerst in
gebed. Dan begonnen ze te spelen. Bij de eerste paar maten denk je:
hee, de inzet is ongelijk, dat moet even opnieuw. Maar nee, de ritmes van
hun muziek zitten overal, behalve op de tel. Dat is de zwier, en die krijg je
even later door. En dan is er geen houwen meer aan, een meeslepende
cadans waarvan je alleen nog maar méér wil. "Het swingt als een dolle"
zei mijn buurman tegen me. Alle muziek is door henzelf gemaakt. Muziek
met teksten die mij raakten. Enkele van hun prachtige teksten:
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"Agua Viva" (Levend water): "Geef mij te drinken van dat levende water,
opdat je Heilige Geest mijn dorst lest. Ik kom met mijn gitaar en zing blije
liedjes, dat zijn mijn gebeden. Geef me van dat water dat ik wil drinken, ay
mijn God".

"Yo siento una alegria muy grande" (Ik voel een grote vreugde): "Ik voel
een grote vreugde wanneer ik naar het huis van de Heer ga. Zijn huis is
op sterk cement gebouwd. Dat in het huis liefde heerst en eenheid in de
familie".
"Esperanza candombera" (Hoop): Ik geloof in het licht dat zich verdeelt en
het recht mens te zijn, hierin geloof ik. Ik geloof met mijn candomberahoop die danst maar niet buigt, die zingt en zich altijd vernieuwt, die vrij is
en speelt en zich vrijspeelt. Ik geloof in altijd witte sjaals, die een nieuwe
wereld aankondigen".
"Pentecostes" (Pinksteren): Pinksteren, goddelijke regen om te drinken.
Opeens werd het licht in de angst en de onrust die er was in ons leven.
Opeens wekte een vuur het enthousiasme dat zo vaak ontbreekt. Iedere
mond zingt een loflied, dat voortduurt als we van elkaar gescheiden zijn".
"Pescador de hombres" (Visser van mensen): "Je bent naar de oever
gekomen, je zocht geen wijzen en geen rijken; je wilt alleen dat ik je volg.
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Heer, je hebt me in de ogen gekeken en glimlachend mijn naam gezegd.
Op het strand heb ik mijn boot achter gelaten; samen met jou ga ik op
zoek naar een andere zee. Jij hebt mijn handen nodig. Mijn vermoeidheid
om anderen te laten rusten. Jij Visser van andere zeeën, eeuwig uitzien
naar zielen die naar je verlangen".
"Canto de alegria" (Vreugdelied): Dit is een vreugdelied dat heel mijn volk
zingt: lofliederen voor de Heer van de hemel. Wij zijn hier bij elkaar als
jouw kinderen, levend vanuit blijdschap dat wij broeders en zusters zijn.
Je bent geweldig God, van jou is de glorie en van jou is dit lied; een
vreugdelied en een loflied".

"En tus manos" (In jouw handen): "Uit jouw uitgestrekte handen zullen we
nooit weg kunnen. Als we de zee over varen en de woestijn doortrekken,
dan nog blijven we binnen jouw uitgestrekte handen. Het maakt niet uit
wat de weg is, die bij onze geboorte voor ons ligt. Wij komen uit jouw
handen en daar moeten wij naar terugkeren. En wanneer de route ten
einde loopt, die in jouw tuin begon, wanneer we onze reiskleding
uittrekken, dan bedekt het gebladerte van jouw liefde ons".
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Blijvend verbonden
Aan het eind van de avond waren er over en weer woorden van
dankbaarheid en waardering. Pastor Paco Rodez gaf onze kerk een
vaandel met een witte duif erop afgebeeld, op Cuba door gehandicapte
vrouwen gemaakt. Een prachtig geschenk zo vlak voor Pinksteren!
Op zaterdag 30 mei is de muziekgroep present geweest in de
Pinksterkerkdienst in de tbs-kliniek in Almere. Ook dat was een succes.
Wij zijn onze Cubaanse vrienden dankbaar voor hun bezoek en hebben
gebeden voor een voorspoedige reis terug naar huis.
Wij gaan door met het zingen van lofliederen ter ere van Zijn glorie, die
voortduurt ook als wij van onze Cubaanse vrienden door de afstand
gescheiden zijn, maar we zullen door de herinnering aan hen en door ons
gemeenschappelijk geloof met hen verbonden blijven.
Moge God onze Vader hen rijkelijk zegenen voor wat zij ons hebben
gebracht.
Guido Kerpestein
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zondag 16 augustus collecteren we voor:
Stichting Dienstverlening aan buitenlanders
De Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) helpt buitenlanders
die zonder inkomsten en overheidssteun in Nederland proberen te
overleven. Het betreft meestal vluchtelingen die niet (meer) voor
onderdak, een ziektekostenverzekering, werk of een uitkering in
aanmerking komen. Er zitten veel gezinnen met kinderen bij. De SDB
ondersteunt deze mensen bij het vinden van een stabiele leefomgeving
zodat zij weer een zelfstandig leven kunnen opbouwen.
De cliënten kampen met veel problemen waarbij de stichting, al naar
gelang de mogelijkheden, probeert te ondersteunen. Het betreft veelal
gezondheidsproblemen en het ontbreken van geld en onderdak. De
stichting probeert zo nodig medische hulp en/of tijdelijk onderdak te
regelen voor rondzwervende cliënten. De cliënten komen uit Utrecht en uit
de rest van het land.
Het werk van de stichting wordt gedaan door vrijwilligers en is afhankelijk
van giften
De hulpverlening bestaat uit het nagaan of er juridische mogelijkheden
zijn voor een verblijfsvergunning in Nederland, of het ondersteunen van
de cliënt bij het vinden van mogelijkheden voor terugkeer naar het land
van herkomst.
Op zondag 23 augustus collecteren we voor: de Christian Baptist Church

Waarvoor Silo collecteert
Op zondag collecteren we voor de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) is opgericht in 1968.
Het is een samenwerkingsverband van 16 kerken en kerkelijke
organisaties in de stad Utrecht.
Kerntaken van de USRK zijn: in de samenleving laten zien waar het
evangelie voor staat en dienstbaar zijn aan de samenleving. De kerken
die lid zijn van de USRK willen dat graag doen door zoveel mogelijk met
elkaar samen te werken. Interkerkelijke samenwerking of oecumene is
gericht op uiteindelijke eenwording van de kerken.
Verder wil de USRK een gesprekspartner zijn voor de gemeentelijke
overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties.

De Christian Baptist Church is op de Algemene Vergadering van 2006 lid
geworden van de Unie. Zij bestaat voornamelijk uit allochtone leden en
werd in Amsterdam gesticht door de uit Ghana afkomstige dominee John
J. Serebour. De meeste van de 150 leden komen ook uit Ghana. De
gemeente wil enerzijds de Afrikaanse vluchtelingen en asielzoekers
bereiken met het Evangelie en anderzijds diaconale steun aan hen geven.
Zij helpen werkelozen, waaronder moeders met kinderen en sommigen
die illegaal in Nederland zijn. De meeste leden leven van een uitkering,
toch dragen zij bij aan de nood van anderen. Een financiële steun van ons
zal hen daarbij zeker helpen.

