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Op zoek
Door RB
Ben je ook wel eens moe van het zoeken? Zoeken naar je leesbril,
je sleutels, je telefoon? Waar heb je ook alweer dat recept van die
heerlijke kerstkalkoen gelaten? Waar vind je een cadeautje voor
een geliefde die alles al heeft? Of die persoon om een relatie mee
te hebben? Of zoek je naar een kansrijke toekomst waarin je je
goed kunt ontplooien? Hoe pak je het aan, welke zoekstrategie heb
je en wie helpt je daar bij?
In de kersttijd zijn we in Silo op zoek naar de koning! Als ik dat idee
verplaats naar onze tijd, moet ik onmiddellijk aan België denken. Ze
hebben weliswaar een koning, maar het vinden van een regering
was schier onmogelijk. Tot er echt grote druk op kwam te staan en het opeens toch
mogelijk bleek. Een koning zoeken is nog veel ingewikkelder, denk ik zomaar.
Zoeken hoort bij ons. We zoeken naar waarheid, naar inspiratie, naar oplossingen. “Wie
zoekt, vindt”, staat in Matteüs 7. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb lang
niet altijd het gevoel dat ik vind wat ik zoek.
Wie vindt, heeft slecht gezocht, is de titel van een dichtbundel van Rutger Kopland. Hij
nodigt ons uit om niet te zoeken, maar ons te laten vinden. Een rustgevende gedachte!
“Enkele andere overwegingen
Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom
wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?
Laten we de tijd laten gaan
waarheen hij wil,
en zie dan hoe weiden hun vee vinden,
wouden hun wild, luchten hun vogels,
uitzichten onze ogen
en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt.
Zo andersom is alles, misschien.
Ik zal dit uitleggen. “

Rutger Kopland (1934)
Tsja, nu toch nog even mijn sleutels zoeken. En waar ligt mijn mobieltje?
Een fijne kersttijd gewenst.
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OVERWEGING

Een lieve koning?
door Arjan Noordhoek

Advent: een tijd van alleen maar wachten en afwachten?
In het latijnse woord ‘adventus’ zit een veel
steviger proces besloten: ‘komst’, hij komt, het
staat vast, het is een zekerheid, geen twijfel
mogelijk! Dat klinkt al een stuk fermer. Ik stel
deze vraag naar aanleiding van een stukje dat ik
onlangs in Trouw las, waar gesteld werd dat er
voor een echte vent niks meer is te halen in de
kerk, want die is 'eerder een grijze bolletjesclub
dan een plaats waar de wereld op zijn kop wordt
gezet'. Dat schrijft een jonge theologiestudent in
een opvallend opinieartikel.
Emotie, zorg en bloemen 'vrouwelijk' noemen en zekerheid en moed 'mannelijk', voert
ons terug naar de tijd waarin de verschillen tussen man en vrouw te veel werden
benadrukt. Alsof een vrouw niet moedig en een man niet emotioneel zou kunnen zijn.
En toch: deze jonge, opstandige theoloog wijst terecht op het gevaar dat kerken te lief
worden, alsof ze op een roze wolk van naastenliefde boven de wereld drijven. Het
christendom stelt naastenliefde centraal, zeker, maar het biedt ook een radicaal ideaal
en ondergraaft daarmee de bestaande wereld. Dat is de uitdagende, strijdbare kant
van het christelijk geloof, die de kerken meer mogen koesteren.
Christendom is niet alleen lief doen voor elkaar en voor de mensen in Afrika; het
christelijk geloof is ook een har-de confrontatie met de schaduwzijden in jezelf en in
de wereld. Ik ben nog onder de indruk van een gesprek dat ik had met een jongeman
van de Occupy Beweging op het stadhuisplein, waar nu een tentenkamp staat.
Kijken naar wat er verkeerd is, dat beseffen en daar wat mee doen: dat is het christelijk
geloof ook. Noem het de stevige kant van een kerk: ze kan mensen wakker schudden
uit hun routine, bevrijden uit hun dagelijkse tredmolen, en hen helpen om een draai te
geven aan hun leven. Die kant van zichzelf mogen kerken best laten zien. Kerkdiensten
kunnen mensen daarbij helpen doordat ze zo radicaal afwijkend zijn, met hun liturgie,
hun eeuwenoude rituelen, kortom met alles wat ze zo anders maakt dan het leven
buiten op straat, het leven door de week.
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We vierden in november het feest van tien jaar samenwerking van de Utrechtse (kleine)
binnenstads(buur)kerken. Ook naar buiten toe mogen kerken hun gezicht wel met wat
meer zelfbewustzijn tonen. In de afgelopen decennia leken ze verdoofd toe te kijken
hoe ze leden verloren. Van de weeromstuit spraken ze zo bedeesd dat niemand de
kerken nog hoorde. De kerken die nu, na de jaren van ontkerkelijking, over zijn, zijn
weliswaar veel kleiner dan voorheen, maar ze zijn springlevend. Kijk naar Silo, we
mogen de wereld tonen dat we er zijn, met moed, inzet, verzet als het moet. En we
zoeken met ons Adventsthema van dit jaar een koning die daarbij past.
Die koning is begonnen als een lieve baby, waar we over zullen zingen met Kerst. Maar
direct in het nieuwe jaar is het al een Koning om rekening mee te houden.
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DIENSTEN VAN DE AFGELOPEN MAAND
6 NOVEMBER

GELOOF OP JE WERK
door ML

Voorganger:
HB
Schriftlezingen : Romeinen 12:9-21
Vandaag staat de werkende centraal. Uit een persbericht: Een christen kun je niet ‘uit’
zetten, ook niet op het werk. Jezus noemt zijn volgelingen het zout en het licht van de
wereld. In de maatschappij is er meer openheid voor spiritualiteit en vragen over
zingeving. We hoeven echt niet ‘stil' te zitten, of onszelf even ‘uit' te schakelen als we
met beide benen op de werkvloer staan.
De schriftlezing was uit Romeinen 12:9-21, waar onder andere staat:
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede
toegedaan...acht de ander hoger dan uzelf... laat u aanvuren door de Geest en dien
de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u
tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk....Wees eensgezind; wees niet
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te
leven...
Uit bovenstaande lezing is genoeg te halen om toe te passen in je dagelijkse werk, in
de kring van mensen waaronder je je dagelijks begeeft. Hans vraagt zich af waarom er
vaak zo’n kunstmatig onderscheid wordt gemaakt tussen geestelijk werk (bijv. kerkelijk
werker, als zendeling e.d.) en het ‘gewone’ werk. Er is geen onderscheid in kerktijd en
werktijd. In je werk is het soms de gewoonte om een POP (Persoonlijk
OntwikkelingsPlan) op te stellen. Het is goed om daar als christen bij stil te staan. In je
POP komt je christenzijn aan bod. De vraag naar wie je bent is met je christenzijn
verbonden!
Bijvoorbeeld: Hoe integer, hoe transparant ben je?
Ora et labora!
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13 NOVEMBER

TUSSEN MISSTAP EN VERGEVING
door KB

Voorgangers : ds. Arjan Noordhoek en ds. Folly Hemrica
Schriftlezingen : 2 Samuël 11:1-5, 14-18, 25-27, 2 Samuël 12:1-13
Een gezellige drukte bij binnenkomst, er is een extra rij stoelen in de kerkzaal geplaatst
en het orgel speelt. Arjan leidt de dienst en de overdenking met een heldere
boodschap wordt verzorgd door Folly Hemrica.
We horen op deze gevangenenzondag het verhaal van David en Batseba.
Kan David nog wel de man naar Gods hart genoemd worden als hij zich vergrijpt aan
een vrouw en vervolgens haar man om laat brengen. Hoe kan het toch dat iemand die
echt in God gelooft zo ernstig de fout in gaat? Hier mag hij toch niet mee weg komen!
Maar God schrijft David niet af als een vreselijke vergissing, maar Hij stuurt de profeet
Nathan die David een spiegelverhaal vertelt. David ontdekt dat hij een enorme
schaduwkant heeft. Hij ontkent of bagatelliseert het niet, geen gedraai en geen
vluchtwegen. "Inderdaad, ik heb tegen God gezondigd" zegt hij. De koninklijke
arrogantie wijkt voor de nederigheid van een schuldbekentenis. Nathan reikt David de
vergeving van God aan omdat hij werkelijk berouw heeft.
Van dit bijbelgedeelte gaat een enorme troost uit, ook voor ons. We hebben allemaal
een schaduwkant. Waar zouden we blijven als God ons niet regelmatig een spiegel
voorhoudt en een "Nathan" naar ons stuurt met de reddingsboei van Gods vergeving?
David krijgt later nog een zoon met Batseba, Salomo. Dat kind zal later de beroemde
koning Salomo worden. Dat uit een misstap zoiets voort kan komen, dat kan alleen
God verzinnen.
We mochten ook luisteren naar een paar mooie liederen van de Silo Cantorij, vooral
"When Israel was in Egypt's land" vond ik prachtig.
We kregen als gemeente een hele grote mozaïektegel met de tekening "kerk met stip"
daarin verwerkt van Jan die vanochtend speciaal verlof had gekregen om in de dienst
aanwezig te zijn. Daarna interviewde Arjan Letta, Adrie en Oeds over hun ervaringen als
vrijwilliger in de bajes. Ik heb veel waardering en respect voor de mensen die zich
vrijwillig of professioneel inzetten voor gedetineerden. Daarnaast zijn er ook
slachtoffers. Misschien is het een idee om ook een keer aandacht aan hen te
besteden in de vorm van een slachtofferzondag?
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20 NOVEMBER

GEDACHTENISZONDAG
DANSEN BEVRIJDT
door IB

Voorganger:
ds. Willemijn Bakkes
Schriftlezingen: Psalm 46, Daniel 12:1-4, Mattheus 24:15-34
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we moeilijke teksten over de komst
van de Mensenzoon. Volgens de profetie van Daniel zal, voordat de grote Vorst komt,
er een tijd van rampen aanbreken, zoals we nog nooit gekend hebben in de
geschiedenis. In die tijd van rampen zullen de mensen die gerechtigheid hebben
geleerd stralen als sterren en zij die gestorven zijn zullen voor altijd weer ontwaken.
Jezus haalt deze tekst van Daniel aan als hij aan zijn leerlingen uitlegt wanneer het zal
geschieden dat de Mensenzoon komt. De moeilijke tijd van ellende die daaraan
voorafgaat wordt gekenmerkt door valse profeten. Naar welke mensen luisteren wij,
wenden wij ons als we het moeilijk hebben? Jezus maakt duidelijk dat je niet terug
moet gaan naar het oude, als je veilig bent. Willemijn verwijst naar de litho (drukwerk)
van Hendrik Werkman, een Nederlandse kunstenaar. Hij maakte een litho van een
pools joods echtpaar dat op de sabbat danst voor God. Temidden van de dreiging, de
ellende in het Polen van de 19e en 20e eeuw, dansen zij in het licht van Gods eeuwige
aanwezigheid. Zo mogen ook wij dansen, hoe duister het ook schijnt, in het licht van
Zijn levensrijk. Want ookal zullen hemel en aarde verdwijnen, ookal zal de aarde
vergaan, Gods woorden van Leven blijven bestaan. Het leven van de kunstenaar
Hendrik Werkman vertelt daar ook nog op een diepere manier van. Het druksel dat op
de liturgie prijkt, stamt uit een tijd dat Hendrik Werkman een aantal druksels uitbrengt
waarin hij in bedekte termen kritiek geeft op het nazi-bewind. Temidden van een
weerzinwekkende humanitaire ramp in Europa, liet hij een tegenstem horen en liet
daarbij dit poolse joodse echtpaar dansen. Dansen tegen de dood in. Werkman
probeerde daarmee het leven te vertolken dat gloort na het tijdperk van de dood.
Helaas heeft hij deze bevrijding van leven op de dood zelf niet mogen meemaken. Drie
dagen voor de bevrijding van Nederland werd hij gefusilleerd door een SD-er in de
bossen bij Bakkeveen.
Na de preek volgde een moment van gedenken. De namen van wie ons lief waren
werden genoemd. Ze werden omringt door het licht. Namen die gekend zijn en
geborgen in Gods genade. “En aan het eind der wegen ligt het huis van brood en wijn.
Daar staat de tafel aangericht, daar zal geen dood meer zijn”.
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REGELRECHT UIT DE RAAD
In de vorige Regelrecht heeft u kunnen lezen dat de financiële positie van Silo reden
tot zorg geeft. De raad heeft aan dit onderwerp een groot deel van de vergadering
besteed. We hebben nagedacht over verschillende manieren om te zorgen voor
verhoging van de inkomsten en te kijken naar onze uitgaven. We hebben hierbij
gekeken naar alle bronnen van inkomsten die we hebben. Daarnaast is nagedacht hoe
we de mensen, de vaste gasten, die we elke zondag in Silo begroeten nog meer bij Silo
kunnen betrekken en hen wijzen op een financiële betrokkenheid.
We realiseren ons dat het in deze tijden van bezuinigen en onzekerheid over baan en
pensioen lastig is om een beroep op iedereen te doen de vrijwillige bijdrage te bekijken
en te verhogen. Toch menen we dat het gerechtvaardigd is, omdat we vinden dat Silo
een plek is die uniek is en waar veel mensen zich thuis voelen. En die plek willen we
graag met elkaar in stand houden.
Intussen hebben we het kerkelijk jaar afgesloten en zijn we weer op weg gegaan naar
Kerst. Een tijd van verwachting en zoeken. Met elkaar op zoek naar het kerstkind. Naar
de Koning van ons allemaal.
Elders in deze Regelrecht leest u informatie over het tweede Credo in Silo gesprek. Dit
zal zijn in de dienst van 11 december, de derde adventzondag, met als gastspreker
dr. Olof de Vries.
Namens de raad
HE

Krijgen we dit jaar de financiën op orde?
Vorige maand schreef ik namens de raad een stukje in Regelrecht met de titel:
‘Financiële crisis in Silo?’. Het ging om een verwacht financieel tekort van 10.000 Euro
in 2011 als de trend van de vrijwillige bijdragen zich zou doorzetten. Gelukkig zijn er
enkelen die in staat waren iets extra’s te doen. Er is echter meer nodig om op lange
termijn continuïteit te bieden voor al het werk dat wij als gemeente verzetten. Dus als u
er nog niet aan toegekomen bent om uw financiële bijdrage te leveren of als u iets
extra’s wilt doen, stort dan uw bijdrage op giro 101892 van Baptistengemeente Silo te
Culemborg.
Namens de Raad
JB
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Door ds. Willemijn Bakkes
•
•
•
•
•
•
•
•
11
December,
de
derde
zondag
van
Advent
•
•
•
•
is voor Silo weer een Credo-zondag. Het is
•
•
•
•
de laatste Credo-zondag van dit jaar. We
•
•
•
•
mogen afsluiten in de Adventstijd; een mooi
•
•
moment om weer samen te delen en naar
•
•
•
•
elkaar te luisteren zo vlak voor Kerst.
•
•
•
•
•
•
•
•
De voorganger op zondag 11 december is
•
•
•
•
Prof. Dr. Olof de Vries, voor ons geen
•
•
•
•
onbekende.
•
•
•
•
Hij
zal
de
dienst
leiden
en
ook
weer
•
•
•
•
deelnemen
aan
de
gespreksgroepen.
Het
thema
van
Advent
is
‘Op
zoek
•
•
•
•
naar de Koning’ en ons jaarthema is ‘Van Verslaving naar Vrijheid’. Voor
•
•
•
•
de voorganger is dit een hele uitdaging om beide thema’s een plek te
•
•
•
•
geven in de dienst en als uitgangspunt te gebruiken voor de gesprekken.
•
•
•
De Schriftlezing is uit Johannes 3; 22-30. Volgelingen van Johannes
•
•
•
maken Johannes attent op het feit dat er nog iemand anders aan de
•
•
•
•
overzijde van de Jordaan aan het dopen is. ‘U heeft van hem getuigd en
•
•
•
•
zie wat er gebeurt. Alle mensen gaan naar Hem toe’. Maar Johannes
•
•
•
•
weet om wie het gaat en zegt met blijdschap vervuld te zijn. Hij moet
•
•
•
•
groter
worden
en
ik
kleiner.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wij gaan op zoek naar de Koning. Zijn wij bereid kleiner te worden? Zo ja,
•
•
•
•
wat
betekent
dat?
•
•
•
•
Zijn
wij
in
onze
gesprekken
met
de
ander
bereid
kleiner
te
worden
en
de
•
•
•
•
ander te laten groeien? Hoe werkt dat dan. We gaan er naar luisteren en
•
•
•
•
het er samen over hebben. Ieder is van harte uitgenodigd voor deze
•
•
speciale zondag, zo vlak voor Kerst.
•
•
•
•
•
•
•
•
Op zoek naar de Koning, op zoek naar elkaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Credo-zondag
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Over diaconie
Door CvW
In Silo is het thema van deze maand: “op zoek naar de Koning”. Voor ons als
diaconiecommissie gaat dat eigenlijk nog een stapje verder. Wij zouden willen
toevoegen: “op zoek naar wat de Koning van ons vraagt.”
Een belangrijke vraag van de Koning aan ons is: omzien naar elkaar. Oorspronkelijk
betekent ‘diakona’ in het Grieks het bedienen aan tafel, het voorzien in iemands
levensbehoeften en persoonlijke dienst en hulpverlening. Het accent bij dit woord ligt in het
gegeven dat het gericht is op de persoon van de ander. Diaconaat wordt verricht om
Christus’ wil en in Zijn Naam. Het is het doen van barmhartigheid en gerechtigheid, door om
te zien naar, op te komen voor en te handelen ten dienste van de ‘arme’ naaste met wie
Christus zich vereenzelvigt (Well, H. van, Diaken in de praktijk. Kampen, 1999:24-40).
Diaconie binnen Silo
Het is de laatste jaren stil geweest
rondom diaconie. Terwijl we wel in onze
plannen zeggen dat het een belangrijk
onderdeel van gemeentezijn is. Een aantal
jaar geleden hebben Loes Vegter, Oeds,
en Adry Veen en Jaap van Laar een mooi
diaconaatsplan geschreven. We hebben
besloten dat maar weer eens onder het
stof vandaan te halen. Het blijkt dat we
best veel doen aan diaconaat.
• Wat het meest opvalt is natuurlijk
de eetgroep, één keer per maand in
Silo.
• Daarnaast collecteren we elke zondag
voor een diaconaal doel. Zoals bv
Sofak, Dak- en thuislozen centrum,
Second Chance Support, Exodus. Ook
collecteren we voor zending en
noodfonds van de Unie.
• In stilte ondersteunen we mensen in
Silo met advies en financien. Vooral
JvL en HN zijn daar actief in.
• Marjanne Lam vertegenwoordigt ons in
het Diaconaal Platform Utrecht. Het
DPU verenigt organisaties en kerken

om in navolging van Christus samen te
werken aan het welzijn van de stad en
haar inwoners. Voorbeelden van
diaconale thema’s waar het DPU over
nadenk: eenzaamheid,
straatpastoraat, wijkgerichte diaconale
samenwerking, schuldhulpverlening.
Meer informatie: www.dputrecht.nl of
bij ML.
• Ook de deurdienst vinden wij onder
diaconaat vallen, aandacht voor elkaar
als we Silo binnen komen.
Silo is niet groot, onze ambities moeten
daarbij passen. Daarom zijn we blij dat we
door het DPU doorverwijs adressen weten
en dat we eventueel meer samen kunnen
gaan doen. Toch willen we in 2012
Diaconaat meer op onze eigen
Silo-agenda zetten. En daar hebben we al
plannen voor:
• De komende maanden gaan we vanuit
de commissie bij een aantal zuster
gemeenten op bezoek om te kijken
hoe zij diaconaat vormgeven. Daar
kunnen we vast van leren en
misschien is samenwerken mogelijk.
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• We gaan in 2012 twee keer een
diaconaatszondag organiseren, 12
februari is de eerste keer.
• We willen practische hulp aan elkaar
gaan vormgeven binnen Silo. We doen
het zeker al wel, denk o.a. maar aan
hoe W en N bij T geholpen hebben
met verhuizen. Maar we gaan er van
uit dat dat er veel meer kan gebeuren.

• Om te beginnen willen we weer een
KERSTPAKKETTENACTIE voeren.
Samenvattend: Diaconaat op de agenda
en in onze harten in 2012. U hoort nog
van ons!
Namens Jaap, Henk en Marjanne,
hartelijke groet,
Carla van Weelie

Een blij gezicht
gegarandeerd !
Door MK
Behoefte aan een blij gezicht of een blije reactie? Dan moet u dit jaar eens een
Kerstattentie brengen aan een van onze ouderen of zieken. Je geeft ze een gevoel van
er nog bij te horen en je krijgt zeker positieve reacties. ? …….en wat het met jezelf
doet? Het geeft je in ieder geval een gevoel van grote dankbaarheid.
Ja, mensen we zijn al weer hard op weg naar Kerst. Natuurlijk willen we onze ouderen
en zieken dan weer verrassen met een Kerstattentie. Door de sneeuw van de afgelopen
twee jaar zijn de plantjes door weinig mensen naar veel adressen gebracht. Dat is
jammer, want de bedoeling is juist dat veel mensen één of twee bezoekjes afleggen.
18 december staan de Kerstplantjes weer in de kerk. Kom even langs en neem een
plantje mee voor iemand bij u in de buurt, of iemand waar u altijd al eens een praatje
mee wilde maken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Een verjaardag in Silo
door AW
In november vierden de Utrechtse Binnenstads (Buur)kerken hun 10-jarig jubileum, dat
dit jaar samenviel met het Utrechtse Sint Maartensfeest. Zij vierden dit feest in Silo en
aan de overkant van de Herenstraat, in de Maartenskapel.
Vanaf half één was er inloop met koffie en broodjes, na de gezamenlijke start volgden
workshops waar iedereen aan mee kon doen. De organisatie was wat Silo betreft in
goede handen van ML en R en J M.
Hieronder een persoonlijke impressie van een Siloganger die na de ochtenddienst bleef
en meedeed.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst van
13 november was ik verbaasd
verschillende onbekende mensen te zien
binnenkomen en met ons een kopje koffie
komen drinken. Hadden zij zich misschien
vergist in het begintijdstip?
Al snel werd echter duidelijk dat ik mij
midden in een verjaardagsfeestje bevond,
Silo was deze middag gastheer voor het
tienjarig bestaan van het
Buurkerken-overleg. En omdat er enkele
leuke workshops gehouden zouden
worden, besloot ik te blijven. Na het
nuttigen van een broodje werd de middag
geopend middels een welkomstwoord van
voorzitter Judith Fournier. Zij herinnerde
eraan dat het buurkerken-overleg 10 jaar
terug was ontstaan op initiatief van onze
eigen oud-voorganger Tjeerd de Graaf.
Door haar werd de kennismaking tussen
de buurkerken als inspirerend ervaren, ze
zei: “het is geweldig leerzaam om samen
over geloof te kunnen praten, en het is
een teken van vertrouwen in elkaar”.
Na dit welkomstwoord gingen de ongeveer
50 aanwezigen uiteen in verschillende
12

workshops. Er kon een lectorentraining
gevolgd worden, je kon luisteren naar
muziek van Bach, sommigen gingen
meditatief schilderen. Ik ging naar een
boeiende lezing over esoterische
tekstuitleg door priester Frank Kouwe van
de Vrij Katholieke gemeente aan de
overzijde van de Herenstraat.
Esoterie staat voor het inwendige, het
verborgene. Teksten en beelden uit de
bijbel kunnen op een symbolische manier
gelezen worden. Hij legde uit dat dit
helemaal niet geheimzinnig is, dat de
bijbel vol staat met beeldspraak welke je
letterlijk kunt uitleggen (dat heeft zijn
waarde), maar ook op metaforische wijze
kunt lezen. Waarmee in het beeld of
verhaal een geestelijke waarde of
waarheid wordt uitgedrukt. Het gaat er om
de wijze van lezen te vinden die bij jou
past, en dit kan veranderen door de loop
van je leven. Een voorbeeld: als iemand
in de bijbel de berg opgaat kun je dit
letterlijk lezen, maar het kan ook
betekenen dat de mens in een hogere
vorm van bewustzijn komt.
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Na de workshops was er tijd voor koffie en
vlaai, en tegelijkertijd ruimte om met
elkaar in gesprek te komen. Leuk om te
ervaren dat je over de grenzen van de
verschillende kerken ook veel
gemeenschappelijk hebt.
Janneke Muller heeft me de tekeningen
laten zien die gemaakt zijn bij het
meditatief schilderen. Daar is bij het

schilderen een gedicht gelezen, en
geprobeerd datgene wat dit gedicht
oproept in een beeld weer te geven. Er
volgde nog een tweede ronde van
workshops met dans en gregoriaans
zingen, maar deze heb ik niet meer
bijgewoond.
Ik vond het zeker een geslaagde
verjaardag.

Zanger J H vaker in Silo
Op de Gedachteniszondag 20 november jl was er medewerking van twee zangers, Evert
Jan Nagtegaal (bas-bariton) en zijn leerling Jan Hilbert (bariton) . Het sololied ‘Bist Du
bei mir’ (Bach) en het duet ‘Do not stand at my grave’ werden zeer gewaardeerd en
pasten prachtig in de opzet van de dienst.
Jan Hilbert heeft laten weten graag vaker in Silo te willen zingen. Hij voelt zich met ons
verbonden als christen en voelt zich welkom waar mensen openstaan voor anderen,
ook voor andere meningen.
We maken graag gebruik van zijn aanbod en zullen hem benaderen voor medewerking
in onze diensten.
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Adventsproject Silo 2011
‘Op zoek naar de koning’
In de adventstijd van dit jaar staat de zoektocht
naar de koning centraal. We volgen drie
mensen, die in de geschiedenis op zoek gaan
naar een koning die bij God hoort. Op hun
zoektocht komen ze verhalen tegen, die hen
dichter brengt bij de koning die ze zoeken.
De vragen waar het om gaat zijn de volgende:
• Waarom is er een koning nodig?
• Om wat voor koning moet het gaan?
Eigenlijk begint het allemaal bij de uittocht uit
Egypte. God bevrijdt Israël uit de slavernij en
leidt ze door de Rode Zee naar het land van de
belofte. Steeds weer blijkt, dat Israël niet zonder leiding kan en dat ze zoeken naar een
zichtbare leider. Het gaat steeds weer mis zonder God. Ook is de weg vol
moeilijkheden: woestijn, water, bergen en dalen.
Wat ze nodig hebben is:
• iemand, die het volk steeds weer op de juiste wegen leidt
• Iemand die de vrede brengt
• Iemand die verbonden is met God
De tocht van Israël door de geschiedenis laat zien, dat God steeds weer opnieuw
omziet naar zijn volk en het volk nieuwe kansen geeft. Via de verhalen van Richteren
wordt duidelijk om wat voor koning het zou moeten gaan, en hoe er werkelijk naar God
geluisterd kan worden. Vervolgens komen we bij de belofte aan Maria en Elizabeth.
God zelf breng te vrede en de Koning, waar ze naar zoeken. Tot slot komt alles samen
bij de koning in de kribbe. Heel anders dan wat past bij het beeld dat mensen van een
koning hebben.
Drie mensen zijn elke keer weer op zoek naar de verhalen en de voorbeelden in de
geschiedenis (we herkennen de drie wijzen), tot ze terecht komen in de stal van
Bethlehem. Wij worden uitgenodigd mee te zoeken, niet alleen in het verleden, maar
ook in ons eigen leven. Het verhaal van Israël levert genoeg herkenningspunten op voor
ons eigen verhaal, zowel als gemeente als voor ons persoonlijk. En niet te vergeten
genoeg herkenningspunten voor de situatie in de wereld van vandaag.
Waar vinden we de ‘koning’, die ons steeds weer de weg wijst die we kunnen/mogen
gaan?
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Kerstpakketten-actie
december 2011
Weet je het nog? Een aantal jaar geleden hebben we de kerstpakketten aktie gehad in
Silo. We vonden dat een geslaagde aktie en willen het daarom dit jaar weer gaan doen.
Mensen die elk jaar zomaar een pakket krijgen (en ‘m eigenlijk niet zo nodig hebben),
schenken hem weg aan iemand die nooit een pakket krijgt (en eigenlijk best wel wat
extra’s kan gebruiken).
• In de maand december breng je het kerspakket in de voorkamer van
Silo.
• Geef namen door van Silo familie-leden waarvan jij vindt dat ze iets
extra’s verdienen, of denkt dat ze iets extra’s nodig hebben.
• De diaconaatcommissie verzamelt alle pakketten en herverdeelt ze naar
de verschillende kanshebbers.
• Op Kerstzondag zorgen we er met elkaar voor dat de pakketten ter
plekke komen.
Diaconaat is omzien naar elkaar. Dat betekent ook delen van
wat je hebt. Dat betekent ook samen feest vieren.
Doe je mee? We zien uit naar een grote berg dozen.
J, H, M en C

Boeken voor Bibic
door Arjan Noordhoek
Wilt u een goede daad doen en tegelijk een mooi kerstkado kopen?
Koop dan het boek van Inge Mans en help 'haar' Servische familie Bibic.
In 2011 zat de Servische familie Bibic aan de Eettafel van de Silomaatjes. Wij van de
eetgroep waren allen geraakt door het verhaal van de armoe en ellende die deze
gevluchte familie de afgelopen tien jaren heeft meegemaakt. Het laatste nieuws is dat
de sterkste vrouw van het gezin, Adisa, van het dak is gevallen en nu in het ziekenhuis
ligt met rug- en hersenbeschadiging. Hoeveel moeten mensen soms meemaken?
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In 1998 publiceerde mijn buurvrouw Inge Mans, die zich al jaren
inzet voor dit gezin, het boek 'Zin der zotheid, vijf eeuwen
geschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen'. Het boek trok
veel aandacht en beleefde drie drukken. Sindskort is het niet meer
verkrijgbaar in de winkel. Zij wil het als auteur aan ons, gesigneerd
en al, toezenden voor 25 euro per stuk. De opbrengst is bestemd
voor de ziekenhuisrekeningen en de afbetaling van een
Volkswagenbus (5000 euro), waarmee Erdal Bibic schoolkinderen
en andere passagiers vervoert. Zo kan hij een vaste baan krijgen en
genoeg geld verdienen voor zichzelf en het gezin.
‘Zin der zotheid’ beschrijft de geschiedenis vanaf de middeleeuwen van mensen met
een verstandelijke handicap. Het is een goed leesbaar boek, vol boeiende verhalen
over geboren zotten, duivelse kinderen, armen van geest en mensen met een
benedengemiddeld IQ. Het beschrijft hun plaats in het sociale leven, de zorg in
gasthuizen en kosthuizen en de latere opkomst van speciale tehuizen, scholen en
werkplaatsen. Inge Mans laat zien hoe 'zwakzinnige' mensen ons steeds opnieuw aan
het denken zetten over de zin van het leven. En dat zij niet alleen een bron van zorg
vormen, maar ook een bron van inspiratie en levenszin.
Mail uw postadres en het gewenste aantal boeken naar inge.mans@yahoo.com en
stuur het geld naar rek. 6065969 ten name van Stichting Familie Bibic te Utrecht.

Een Gezegend
Kerstfeest
en een

Voorspoedig
2012
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Rond de kerstkerkdienst
Een lekkere mok hete chocolademelk, een stevige bak koffie of
geurige thee: daarmee begroeten we elkaar vanaf half tien op
kerstochtend. We nemen de tijd voor kerstwensen en even
bijpraten.
Tegen kwart over tien begint de kerstdienst zelf. Een feestelijke, sfeervolle dienst met
onze beide voorgangers. De dienst vormt zowel hoogtepunt als afronding van het
adventsthema ‘Op zoek naar de koning’. Hebben we gevonden wat we zochten?
Hebben we wel iets gevonden? Of eh … zijn we eigenlijk wel echt op zoek geweest?
Genoeg om over na te denken. En om over na te praten.
Dat doen we dan na de dienst, zo tegen half twaalf. Wederom
met wat lekkers erbij. Zo vieren we op Eerste Kerstdag de
ontmoeting met elkaar. En met Jezus, die geboren werd, niet
om te zoeken, maar om te vinden. En da’s pas echt een
felicitatie waard.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
9.30
Inloop en kerstwensen (en warme chocolade, koffie en
m
m
thee)
m
m
10.15 Kerstdienst olv ds. Willemijn Bakkes en
m
m
ds. Arjan Noordhoek
m
m
m
m
11.30 Gezellig samenzijn, napraten en kerstwensen
m
m
13.00 Afronding.
m
m
m
m
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pro g ram m a Ee rs te Ke rs td ag
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Zoekende?
Ik h e b h e t g e v o n d e n !
Victor (Musana) H.A. Wildeman
Binnen de Republiek Uganda zijn er nog vier koninkrijken, in Nederland een
ondenkbare situatie. In Afrika zijn landsgrenzen echter in het verleden vooral door
blanken bepaald en zo hebben de Britten een paar lijnen op de kaart getrokken en dat
was Uganda, punt uit. Het belangrijkste koninkrijk is Buganda, waar wij wonen, rondom
Kampala, de huidige hoofdstad van Uganda. In Buganda wonen de Baganda, een
Bantu-volk. De naam van de Bantu-volken beginnen allemaal met 'Ba'. In Uganda
wonen echter ook nog andere volken, bijvoorbeeld de Nilotische volken rond de rivier
de Nijl, dus besloten de Britten de 'Bu' van Buganda te verwijderen en noemden het
gehele land Uganda. De Buganda spreken Luganda en hebben de Kabakka als koning.
Zo is er ook een koninklijk bestuur als regering en parlement, naast het landelijke
bestuur met regering en parlement onder de president van Uganda Yoweri Museveni.
'Divide et Impera' (verdeel en heers) hadden ook de Britten al vroeg begrepen en dat
geldt nog steeds. Niet verwonderlijk dus dat er tot op de dag van vandaag in Uganda
steeds spanningen tussen het lokale en centrale gezag zijn. Bovenstaande toont
trouwens maar weer eens aan hoe lezenswaardig en educatief de RegelRecht is: hoe
dan ook, je steekt er wat van op!
Het thema van december is 'Op zoek naar
de koning', maar ook de koning is op
zoek. Zo kreeg prinses Maxima de toorn
van velen over zich heen toen zij indertijd
meldde de Nederlandse identiteit niet in
Nederland te kunnen vinden. En dat is
nog wel in de 'oude wereld'; wat te denken
van een koning in Afrika. In Afrika is veel
gebaseerd op stammen, kleinschalig en
met veel sociale controle. En toen
kwamen daar Muzungus (witten) met
potlood lijnen op een kaart tekenen en
voegden willekeurige volken en stammen
die niets met elkaar gemeen hadden
zomaar bij elkaar tot één land, tot één
volk. Hoezo gezamenlijkheid, hoezo één
identiteit, hoezo sociale controle in landen
die qua grootte stuk voor stuk vele malen

groter zijn dan de landen die dit
bedachten en die zelf wel aan een
landelijk bestuur gewend waren geraakt?
De politieke instabiliteit en corruptie in
Afrika wordt grotendeels aan dit fenomeen
toegeschreven.
Mensen op zoek, koningen op zoek,
regeringen op zoek. Op zoek, zoek
geraakt, of zelfs zoek gemaakt. In onze
Westerse cultuur zeggen wij vaak: "Als je
niet weet waar je vandaan komt, hoe weet
je dan waar je heen moet?" Wat te
denken van Uganda, waar schriftelijke
vastlegging onbekend was, net zoals
geschiedenis verhalen van generatie op
generatie overdragen en het verleden dus
vrijwel onbekend is. Bovendien ligt de
19
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focus op vandaag overleven en al
helemaal niet op wat er morgen, laat
staan in de toekomst, gaat gebeuren.
Zoeken, zoeken naar wat? Naar een beter
leven? Heeft zoeken sowieso zin? Wat ik
in Uganda om mij heen zie is een zekere
gelatenheid. Velen hebben gezegd voor
verbetering te zullen gaan zorgen, maar
bleken later vooral met eigenbelang bezig
te zijn, zich te ontpoppen tot dictator, of
de volgende (eigen) zakkenvuller. Dat is
het beeld dat velen in Nederland toch van
Afrika hebben? Als je Uganda zegt, roepen
de meesten gelijk "Idi Amin", ja toch? Wat
een beeld van het openbare leven!
En dat is wat het werken in gevangenissen
in Uganda zo fantastisch maakt. Daar is
het leven ontdaan van alle franje. Terug bij
de basis: letterlijk helemaal niets hebben,
nou ja, je eigen lijf. Mensenrechten, ja wel
van gehoord, maar zelfs de daarin
beschreven minimale vereisten
onbereikbaar ver weg. Als je deze mensen
probeert te ondersteunen kom je bij de
echte basis. Je kijkt elkaar letterlijk door
de ogen heen in elkaars binnenste. Hoezo
status, hoezo macht, hoezo geld, hoezo
hebzucht? Respect van mens tot mens,
niet gefilterd door iets anders. Nou ja, ik
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ben wit en zij zijn zwart, ik ben oud en zij
zijn jonger (de leeftijdsverwachting is 53
jaar in Uganda!), ik heb geen Hiv/Aids en
de meesten van hen wel, maar verder
proberen we er samen het beste van te
maken.
Zo lang als ik met hen en tussen hen in
de gevangenis ben hoef ik niet meer te
zoeken. Ik heb hen, mijn medemensen
gevonden. Dat zoeken van mij kan wel
weer wachten tot ik weer terug in
Nederland ben. Ik wens jullie sterkte toe
met jullie zoektocht. Konden jullie ook
maar bij ons in de gevangenissen in
Uganda zijn.
Goede feestdagen!

Best regards
Second Chance Support (SCS)
Victor (Musana) H.A. Wildeman
P.O. Box 27209
644 Buziga Road
KAMPALA-Ggaba
Uganda
M: +256 (0)784 567643 (UG)
E: victor@secondchancesupport.org
W: http://www.secondchancesupport.org
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LEEUWENBERGH
EEUWEN VAN LICHT
Zevende Kerstnacht in Leeuwenbergh
De Stichting Vrienden de Leeuwenbergh wil graag vasthouden aan de traditie om op
kerstavond een concert voor buurt en Vrienden te organiseren.
In de 'Zevende Kerstnacht in Leeuwenbergh ' werkt het Leeuwenbergh Vocaal
Ensemble samen met het Klein OperaKoor Wilhelminapark, beide met dirigent Roel
Vogel. Op het programma staan:
Fantasia on Christmas Carols van Ralph Vaughan Williams (voor koor, bariton en
piano), de Weihnachtskantate (deel4) 'Lobt Gott, ihr Christen allzugleich’van Georg
Philipp Telemann. Prachtige kerstliederen zoals Where Shepherds lately knelt, Slaap nu
mijn Jesuke (met kinderen), Three Kings of the Orient are we en natuurlijk en enkele
bekende kerstliederen (o.a.Stille Nacht).
Een Kerstverhaal zal verteld worden door Ingrid Corvers, de bekende 'presentatorstem'
van RTV Utrecht en Classic FM.en de meditatie zal verzorgd worden door de secretaris
van de Stichting, ds Arjan Noordhoek.
‘Kerstnacht in Leeuwenbergh’, aanvang 22.00 uur , zaterdag 24 december 2011.
Zaal open vanaf 21.00 uur. De toegang is vrij, het aantal plaatsen is beperkt.
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Kerstgroep Domkerk
Evenals vorig jaar wordt in de Domkerk in Utrecht de kerstgroep geëxposeerd die in
2010 is ontworpen door Willemijn Quant en door Rick Groters en Arjan Wanders van
ColonX is voorzien van een dynamische belichting.
Deze kerstgroep is van 27 november 2011 tot Driekoningen 2012 te bekijken.
Drie beeldgroepen
De kerstgroep bestaat uit drie segmenten waarin figuren uit het kerstverhaal als
levensgrote silhouetten afwisselend worden uitgelicht.
De afbeelding van Maria, Jozef, de os en de ezel staat centraal. Tot en met 24
december is een zwangere Maria te zien en vanaf 25 december Maria met Jezus op
haar arm. Links hiervan zien we de herders met hun schapen en rechts de drie
koningen.
In de winkel van de Domkerk zijn windlichtjes met een afbeelding van de kerstgroep te
koop.

Openingstijden Domkerk
De Domkerk is door de week open van 11.00 uur tot 16.00 uur,
op zaterdag van 11.00 uur tot 15.30 uur en op zondag van 14.00 tot 16.00 uur.
Zie voor meer informatie over (kerst)activiteiten in de Dom: www.domkerk.nl
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Brief van Bart van Dijk uit Zuid-Afrika
Beste gemeenteleden van Silo,
Het is voor mij een voorrecht om een stukje voor jullie gemeenteblad te mogen
schrijven. Vorig jaar heb ik een aantal keren mogen proeven van de sfeer in jullie
gemeente, ik voelde mij welkom. Deze gastvrijheid wordt nu weer geuit, ik ben door ds
Noordhoek uitgenodigd om op 11 december wat te komen vertellen in de dienst. Mijn
naam is Bart van Dijk, broertje van Coby Roetman. Opgegroeid in Enschede, daar naar
school geweest, gesport en gevist als hobby, kortom heb ik een goede tijd in Enschede
gehad. Daarna in Utrecht fysiotherapie gaan studeren, afgestudeerd in juni 2010.
Direct daarna een baan bij een praktijk met een goed perspectief voor de toekomst.
Maar wat kom ik dan met jullie delen? In 2010 heeft God een grote verandering
gegeven in mijn leven. Mijn visie voor een carrière in Nederland werd weggenomen.
Hiervoor in de plaats kwam de visie om voor twee jaar vrijwilligerswerk in Zuid Afrika te
doen. Het eerste jaar zit er nu bijna op en ik kom tijdens mijn verlofperiode in
Nederland om een impressie te geven van dit door God geleide jaar.
Ik ben voor de organisatie Corelsa Aid-s Network in Zuid Afrika. De organisatie heeft als
motto: ‘Building Bridges to Share Hope and Vision’. Het hoofddoel is ontwikkeling van
onderontwikkelde gebieden door het faciliteren van de locale bevolking, met als doel
dat de bevolking zelfstandig ontwikkelingswerk kan doen. Deze ontwikkeling vindt plaats
op fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel gebied. Het Woord van God is dus de basis van
het Community Health Evangelism programma dat wordt gebruikt.
Daarnaast help ik op een school met lessen, deze lessen mogen we zelf geheel
vormgeven. Zodoende proberen we zo veel als mogelijk de lessen te ondersteunen
vanuit het Woord van God. Ook help ik bij de Crossroads Adventure Academy. De visie
hier is om jong volwassenen een periode van ontwikkeling te geven voordat ze het
drukke leven ingaan. Op dit moment zijn er nog geen studenten, maar zijn we druk
bezig met verbouwen, want we verwachten in maart 2012 een groep van 20 studenten
uit Nederland!
Ook heb ik dit jaar mogen ervaren hoe de bureaucratie hier in Zuid Afrika werkt, op dit
moment wacht ik nog steeds voor mijn registratie om als vrijwilliger in het regionale
ziekenhuis hier te werken als fysiotherapeut.
Ik zie er naar uit om in december in Silo te kunnen vertellen over een aantal
gebeurtenissen afgelopen jaar waarin ik (en anderen) Gods Almachtigheid heb mogen
ervaren.
Vriendelijke groet en Gods zegen,
Bart van Dijk
www.bartsmission.nl
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Unie onderzoekt fusie
Een impressie van de najaars-AV
Door H A B
De Unie wil samen met de Alliantie van Baptisten- en Camagemeenten (ABC) een
mogelijke fusie (‘samensmelting’) onderzoeken. Dat is het belangrijkste besluit dat
zaterdag 19 november werd genomen tijdens de Algemene Vergadering (AV) in
Arnhem-Zuid. Utrecht Silo was daar vertegenwoordigt door Willemijn Bakkes en Henk
A. Boeschoten.
Enkele dagen later nam de Algemene Ledenvergadering van de ABC gemeenten
eenzelfde besluit. Er wordt een commissie gevormd met vertegenwoordigers van beide
kerkgenootschappen. Deze commissie zal nader onderzoeken of een samensmelting
theologisch en organisatorisch mogelijk blijkt te zijn.

Voorafgaand aan de AV deed de Commissie Interkerkelijke Samenwerking (CIS) van de
Unie een verkennend vooronderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen beide
kerkgenootschappen. De commissie concludeerde dat er voldoende mogelijkheden en
aanknopingspunten waren om verder in gesprek te gaan over een samensmelting. Een
aantal afgevaardigden van de gemeenten op de AV uitte hun zorg over met name
organisatorische verschillen, pijnpunten uit het verleden en de autonomie van
individuele gemeenten. Een motie van Utrecht Silo om een minder hoge en meer
realistische doelstelling te formuleren (‘een zo hoog mogelijke graad van samenwerking’
ipv ‘samensmelting’) werd met 54 tegen 52 stemmen verworpen. Uiteindelijk werd het
voorstel om het traject voort te zetten, met 96 tegen 13 stemmen
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Orlando Bottenbley en Jannes Hofman

aangenomen. Daarna spraken Jannes Hofman, voorzitter van de Unie, en Orlando
Bottenbley, voorzitter van ABC en als gast aanwezig op de AV, een gebed uit.
Het voorstel van dezelfde commissie om de samenwerking met de Verenigde Pinksteren Evangeliegemeenten (VPE) te intensiveren werd met algemene stemmen
aangenomen. Er wordt al nauw samengewerkt in de voorgangersopleiding van beide
kerkgenootschappen. Daarnaast ziet men mogelijkheden voor samenwerking op het
gebied van bijvoorbeeld voorgangersontmoetingen, gemeentestichting, toerusting,
diaconaat en zending.
Vinoth Ramachandra
De AV werd geopend met een bijdrage van Vinoth Ramachandra, een prominent
Aziatisch denker, betrokken bij de Internationale studentenvereniging IFES en bij de
mensenrechte beweging in Sri Lanka. Aan de hand van de geschiedenis van de
Emmaüsgangers (Lucas 24) sprak hij onder meer over missionair gemeente zijn in
West-Europa en ‘mission on the road’. ‘Zoals Jezus met de Emmaüsgangers onderweg
was en zich mengde in hún gesprek, zo zouden wij ons ook meer in het gesprek kunnen
mengen dat in de samenleving aan de gang is. Vaak willen wij mensen in onze kerken
halen en hun vertellen over het evangelie, met als doel dat ze worden zoals wij. Jezus
daarentegen gaat naar de mensen toe en zet hen aan het denken door vragen te
stellen.’ Daarnaast riep Ramachandra op om te investeren in persoonlijke relaties, om
– net zoals de Emmaüsgangers Jezus uitnodigden – mensen in je eigen huis binnen te
laten. ‘In gastvrijheid kunnen we Jezus navolgen en op die manier van Hem getuigen en
met mensen in gesprek komen.’
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Vinoth Ramachandra

Jeugdwerk
Jongerenwerker Anita Eijkelenboom presenteerde de resultaten van een onderzoek
onder jeugdwerkers binnen dertig Uniegemeenten. De behoefte aan ondersteuning
vanuit de Unie ligt vooral op het gebied van training, toerusting en uitwisseling. Het
taakveld jeugdwerk wordt vooral gezien als een aanspreekpunt voor doorverwijzing,
advies of training voor alle vragen rondom jeugdwerk. Een voorstel dat de jeugdwerker
naast promoten en ondersteunen van jeugdwerk in de gemeenten, ook gaat inzetten op
het pionieren in nieuwe vormen van jeugdwerk, werd aangenomen.
Internationaal seminarium
Douwe Visser, Unieraadslid met de portefeuille theologische vorming, berichtte over de
stand van zaken met betrekking tot het International Baptist Theological Seminary
(IBTS) in Praag. Dit instituut ziet zich genoodzaakt te verhuizen en overweegt daarbij
Amsterdam als nieuwe locatie. Dit zou voor het Nederlandse Baptisten Seminarium een
zeer positieve ontwikkeling zijn. De enige andere overgebleven opties zijn het betrekken
van een andere pand in Praag of verhuizen naar Duitsland.
Andere onderwerpen die tijdens de AV werden toegelicht waren onder meer een aantal
recentelijk gehouden informatie- en uitwisselingsavonden over het onderwerp ‘vrienden
van de gemeente’, de ontwikkeling van plannen om tot een reorganisatie van de Unie
te komen en de stand van zaken met betrekking tot het lopende en volgende
meerjarenbeleidsplan. De begroting voor 2012 werd met algemene stemmen
aangenomen.
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VANUIT DE UNIE
Training jeugdleiders
Youth for Christ organiseert op woensdag 14 december een trainingsavond voor
jeugdleiders in de drie noordelijke provincies. Ook het taakveld Jeugdwerk van de Unie
is hierbij betrokken. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 22.30 uur en vindt plaats in
zalencomplex ‘de Lantearne’ aan de Jan binneslaan 49 in Surhuisterveen. Op het
(trainings)programma staan onder meer: relationeel jongerenwerk, leiderschap en
missionair jeugdwerk. Kijk voor meer informatie op www.baptisten.nl of neem contact
op met Anita Eijkelenboom, anita.eijkelenboom@baptisten.nl.
Postzegels en meer voor de zending
Oude ansichtkaarten, postzegels, ijzer, sigarenbandjes, suikerzakjes en andere
(verzamel)producten zijn geld waard. Twee broeders, J. Pranger en A. Wijnand, de
‘postzegelmannen’ van de Unie, verkopen gebruikte postzegels en andere spullen, om
de opbrengst vervolgens ten goede te laten komen aan zendingsprojecten. In veel
gemeenten worden dergelijke producten verzameld en op de Algemene Vergadering
ingeleverd. Voor grotere goederen (ook huisraad) kunt u contact opnemen met br.
Pranger in Nieuw Buinen, tel. 0599-621767.
Training samenkomst en muziek
Op de zaterdagen 21 januari en 18 februari 2012 wordt van 10.30 tot 16.30 uur een
training gegeven voor iedereen die betrokken is bij samenkomst en/of muziek in de
gemeente.
Deze training geeft zicht op het doel en de betekenis van liturgie en muziek in de
dienst. Omdat interactie en samenwerking een belangrijk onderdeel van de cursus
vormen, heeft het nadrukkelijk de voorkeur om met (een deel van) je team naar de
cursus te komen. De tweedaagse training vindt plaats in de baptistenkerk in Groningen
en kost 85 euro per persoon. Trainers zijn drs. Teun van der Leer (rector Baptisten
Seminarium en docent Liturgie en samenkomst) en drs. Hans Riphagen (theoloog en
musicus, taakveldverantwoordelijke zending en diaconaat van de Unie). Geef je zo
spoedig mogelijk op, want er is al veel belangstelling!
Meer informatie: www.baptisten.nl. Wilt u het werk van de Unie ook meenemen in uw
gebeden?
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AANVANG 10.00 UUR

DIENSTEN
Datum
4 dec

Voorganger

Begeleider

Medewerking

1e collecte

TB

8 jan

Ds. Arjan Noordhoek
2de advent
Dr. Olof de Vries
3de advent
Ds. Arie de Boer
4de advent
Ds. Willemijn Bakkes
Kerst
Ds. Willemijn Bakkes
Avondmaal
Ds. Arjan Noordhoek

WJS

Diaconie Silo

15 jan

Dr. Olof de Vries

TB

Braiile Bijbels

22 jan

Ds. Tjeerd de Graaf

PS

Noodfonds Unie

11 dec
18 dec
25 dec
1 jan
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PS
WJS
TB

Silo Cantorij

Diaconie:
Oeganda SCS
Amnesty
International
Solidariteis
fonds

PS
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AGENDA
di
zo
ma
di
wo
vr
zo
zo
ma
di
ma
zo
di
wo
zo
di
zo

6 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec
16 dec
18 dec
18 dec
19 dec
20 dec
2 jan
8 jan
10 jan
11 jan
15 jan
17 jan
22 jan

19.30
11.30
20.00
20.00
18.00
19.30
11.30
17.00
18.30
18.30
18.30
11.30
20.00
18.00
11.30
20.00
17.00

Gespreksgroep “Doop en daarna”, in voorkamer Silo
Gebedsgroep, in voorkamer Silo
Gespreksgroep “Ik wil God de Vader terug”, bij Willemijn Bakkes
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Wijkavond ZO, bij Paul van Laar, Zeist
Extra repetitie Silo Cantorij, in Silo
Lectorentraining, in Silo
Gespreksgroep: “God in ons midden”, in Silo
Gespreksgroep “Rede en religie”, in Silo
Raadsvergadering, in Silo
“Rede en religie”, in Silo
Gebedsgroep, in voorkamer Silo
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Wijkavond ZO
Lectorentraining, in Silo
Gespreksgroep ”Ik wil God de Vader terug”, bij Willemijn Bakkes
Gespreksgroep: “God in ons midden”, in Silo

INFORMATIE
Eetgroep (wijkavond Noord West) Eens per 4 weken op dinsdagavond
Wijkavond Zuid Oost

Eens per 4 weken op woensdagavond.

Wijkavond Noord Oost

Eens per 4 weken.

Silo Cantorij

Eens per twee weken op dinsdagavond.

KOPIJ
Uw bijdrage aan Regelrecht is van harte welkom.
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk woensdag 21 december 2011.
Emailadres: regelrecht@silogemeente.nl.

GIRONUMMER VAN DE GEMEENTE
Giro 101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Culemborg
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