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VAN DE REDACTIE

Van slavernij naar bevrijding
Door RB
De titel van dit stukje is ook het jaarthema in Silo.
Daarom willen we er graag een Regelrecht aan wijden.
Maar wat een heftig thema! Het woord slavernij roept
heel veel op. En het is ook ver van ons bed. Het doet
denken aan een ver verleden, Afrika, slavenhandel. En ja,
natuurlijk is er ook in onze tijd sprake van mensenhandel,
maar daar komen de meesten van ons niet mee in aanraking. Of betekent het meer? Als we het woord slavernij
vervangen door “verslaving” komt het al weer wat dichterbij. Maar verslaafden? Dat zijn wij toch niet? Of wel?
Eigenlijk is slavernij zoiets als gebonden zijn,
vastgeketend zitten aan iets of iemand. En het is heel
moeilijk om “los” te komen, je te bevrijden. Velen van ons
kennen bijvoorbeeld verslaving aan nicotine en we weten
hoe moeilijk het is om daar van af te komen. Het voelt
ook echt als onthechting als je dat probeert. Maar we
kennen ook wel subtielere vormen van verslaving of gehecht zijn aan iets waar we
moeilijk los van komen. Sterker nog, we hebben vaak het gevoel dat het goed is om
eraan vast te houden. Anders ont-keten je misschien iets, wat je niet meer in de hand
hebt.
Iets ontketenen heeft vaak een negatieve betekenis. Maar als je niet meer gebonden
bent aan macht, overvloed, rijkdom, invloed, succes, gelijk hebben, wrok, slachtoffer
zijn, bepaalde overtuigingen, dan kan dat een enorme bevrijding zijn. Dan kom je bij je
kern, bij dat wat je werkelijk bezielt. Dan ontketen je iets wat je misschien niet in de
hand hebt, maar wat enorm veel ruimte geeft.
Is dit een oproep om dan maar alles los te laten? Welnee. Maar je kunt je bij veel
dingen afvragen of ze goed voor jou en voor je omgeving zijn. Of het je niet belemmert
om te doen waar je voor op de wereld bent en je gaven in te zetten voor een hoger
doel. Ont-ketend zijn maakt dat je je hart kunt openstellen voor wat en wie er op je pad
komt; te luisteren naar wat God van je wil. En natuurlijk houden we ondertussen vast
aan het goede, datgene wat ons niet gevangen houdt, maar waar we ons wel mee
verbonden voelen. In alle vrijheid en los van slavernij.
Veel leesplezier gewenst.
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OVERWEGING

Bevrijding nodig!
door AdB
Vorige week zaterdag zag ik op Ned 2 een indrukmakende Engelse film over de
afschaffing van de slavernij. Wat mij raakte was de enorme persoonlijke betrokkenheid
en bevlogenheid, de overtuiging van de noodzaak en taaie volharding waarmee de
voorstanders van afschaffing in het parlement stukje bij beetje terrein veroverden op de
tegenstanders. Diep gewortelde (ook religieuze) vooroordelen en vooral ook allerlei
politieke en economische belangen waren machtige tegenstanders. Ze vormden
redenen om het maar te laten zoals men het gewend was en prima vond. De slaven
hadden bevrijding nodig, maar hun meesters evenzeer!
Bevrijding is nodig van wat een mens knecht, naar beneden haalt, vernedert en
eronder houdt.
Bevrijding is nodig van alles wat de voortgang in het leven afremt, zodat de vaart er
maar niet in komt of eruit gaat. Ach, al die dingen waaronder wij zuchten en niet aan
ontsnappen, omdat het sterker is, ons leven regeert en frustreert. Kortom de vraag die
wij onszelf kunnen stellen is: Waarin zitten wij mogelijk gevangen? Of vinden wij van
onszelf dat wij in elk opzicht vrije mensen zijn? Ik kan het mij niet voorstellen.
Het vraagt veel moed om de confrontatie met jezelf en daarmee ook pijnlijke en
vernederende zaken aan te gaan en onder ogen te zien. Wij hebben meestal redelijk
geleerd ermee te leven en als het ware onze gevangenis ‘versierd’ met aangename
dingen. Ik heb mij er wel over verbaasd dat te zien bij gedetineerden. Die kleine
afgesloten ruimte waarin zij hun leven grotendeels moesten doorbrengen wisten zij
desondanks niet zelden gezellig te maken.
De harde (want dat is het!) confrontatie aangaan met de schaduwkanten van je leven
betekent dat je ‘het licht aandoet’ en daarmee jezelf tenminste de kans geeft er iets
aan te doen. Hebben wij het op z’n tijd niet allemaal nodig wakker te worden geschud
uit een slaperig routinematig leven waarin veel vanzelfsprekend is geworden? Een leven
dat toch niet goed voor ons is? Niet zelden is het, als wij eerlijk zijn, een vorm van
onvrijheid of gevangenschap. Wij worden geroepen de strijd niet uit de weg te gaan
met taaie duistere machten die in het groot de samenleving en evenzeer in het klein
ons persoonlijk leven verzieken. Hebben wij als christenen niet weet van machtige
wapens die wij kunnen inzetten, individueel en samen als broers en zussen van elkaar
in Christus? (Lees Efeziers 6, 10-20.) Vragen om over na te denken zijn: Wat zijn die
vijanden precies in ons leven? Wat stellen wij daar tegenover aan ‘geestelijke’
wapenrusting?
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Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij openhartig met elkaar omgaan, niet alleen als
het ons goed gaat, maar ook als het om die genoemde schaduwkanten van ons leven
gaat. Dat we stoppen met mooie schijn en vrolijke buitenkant, terwijl het van binnen
stormt. Ik zou willen dat mijn broer of zus die het moeilijk heeft en een zware strijd
heeft uit te vechten zich niet terugtrekt uit de gemeenschap tot het wel weer wat beter
gaat, maar mij of anderen daarmee ‘lastig’ valt, dus de last deelt. Daar wordt ie al wat
kleiner van (1Corinthiers 12, 26). Dan is er al een begin van ruimte en bevrijding.
Uiteraard valt er heel veel meer over dit onderwerp te zeggen.
Ik zou zeggen: Wordt vervolgd.
Amazing Grace!
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Nieuwe rol voor Regelrecht
door RB
U heeft het al gemerkt: er is iets veranderd in de communicatie in Silo. U ontvangt
voortaan wekelijks een digitale nieuwsbrief, met daarin alles wat u moet weten over de
komende week. De dienst en de voorganger, de roosters, de zieken, de verjaardagen,
de verschillende bijeenkomsten in de komende week en zo meer. Zo bent u altijd up to
date. Hebt u geen email? Dan ontvangt u de nieuwsbrief per post.
Dit betekent ook dat Regelrecht een iets andere rol krijgt. Ons blad moet vooral
inspirerend zijn en een pastorale rol vervullen. De overweging, de diensten van de
afgelopen maand, Regelrecht uit de Raad, de verschillende columns: dit blijft allemaal
onderdeel van Regelrecht. Daarnaast voegen we nog een of meer nieuwe rubrieken toe
maar daarover later meer. De roosters, de agenda en allerlei andere praktische
informatie verdwijnen uit het blad. We denken dat Regelrecht hiermee nog
interessanter wordt. En u bent al heel tevreden over het huidige blad, zo bleek uit de
enquete.
Deze nieuwe rol voor Regelrecht maakt ook dat het niet meer nodig is het blad
maandelijks te maken. Daarom komt vanaf januari 2012 Regelrecht niet meer 11
keer, maar 6 keer per jaar uit. Het is even wennen, dat wel. We deden het immers al
60 jaar zo. Daarom zijn we alvast begonnen met de wekelijkse nieuwsbrief. Ook gaat
de website - www.silogemeente.nl - een belangrijkere rol spelen in de communicatie.
Deze wordt door Loes Vegter wekelijks aangepast aan de actualiteit. En zo is
bijvoorbeeld elke preek van de afgelopen zondag daarop terug te vinden en kunt u ook
daar allerlei praktische informatie vinden.
Verandering? Jazeker.
Verbetering? Wij denken van wel.
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DIENSTEN VAN DE AFGELOPEN MAAND
2 OKTOBER
door M
Voorganger:

Willemijn Bakkes

Hendrik opent de dienst met een verwijzing naar de mist die hij die ochtend over de
velden zag liggen. Zo kan er ook mist hangen over jouw of mijn leven, en Hendrik
spreekt de hoop uit dat ons samenzijn van deze ochtend, die mist wat zal doen
optrekken.
Willemijn spreekt deze ochtend over de gelijkenis van de pachters (wijnbouwers) van de
wijngaard uit Mattheüs 21:
Een landheer legt een wijngaard aan, en gaat daarna op reis. Hij legt de
verantwoordelijkheid voor de verzorging van de wijngaard bij de wijnbouwers. Maar als
de landheer zijn knechten stuurt om de vruchten in ontvangst te nemen (dus: de
opbrengst te innen), worden de knechten door de wijnbouwers mishandeld en gedood.
Als hij op het laatst zijn eigen zoon stuurt - voor hem zullen ze toch wel ontzag
hebben?! - wordt zelfs zijn zoon gedood. De wijnbouwers hopen zo de erfenis op te
strijken.
Met het vertellen van deze gelijkenis confronteert Jezus de Joodse leiders in Israël. Aan
het einde richt Jezus zich namelijk tot hen met de woorden: 'Daarom zeg ik u: het
koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het
wel vrucht laat dragen.' Jezus windt er geen doekjes om. Hij vergelijkt de joodse leiders
met de wijnbouwers, die verblind zijn door hebzucht. De landheer (God) heeft echter
veel geduld. Hij stuurde de ene profeet na de andere, om de leiders van Israël naar
hun vruchten te vragen; het volk op het goede pad te brengen. En nu heeft hij zijn
eigen zoon, Jezus gestuurd. Wat doen zij met hem?
Hoe reageren de joodse leiders als Jezus hen confronteert met henzelf? Jezus kijkt
dwars door hun heen. Hun harten liggen open en bloot op straat. Maar God blijft
zoeken, zelfs na de dood, door de dood heen. Gods vermoorde zoon wordt de
hoeksteen, de LEVENDE steen. Opdat wij leven uit het evangelie en vruchtdragen!
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9 OKTOBER
Voorganger :

(H)ERKEN IK JOU?

door IB

Piet Brongers

Herkennen, verkennen, erkennen... allemaal woorden waarmee wij aangeven dat we
iets ‘kennen’. Maar wat bedoelen we dan eigenlijk precies? Piet Brongers begint met
een terugblik op de voorgaande credo-gesprekken, waarbij we het hebben gehad over
de taal van het verstand en de taal van het hart. Zo kan ‘kennen’ ook te maken
hebben met het verstand en/of het hart. Het onderscheid dat Piet vanochtend maakt is
enerzijds het herkennen van het geloof in de ander en anderzijds het herkennen van de
ander als gelovige. Twee verschillende zaken. Voor het eerste, het herkennen van het
geloof in de ander, kunnen we kijken naar de geloofsuitspraken die we doen. We
zouden zelfs ‘onze’ geloofsuitspraken vast kunnen leggen, als in een soort belijdenis:
‘Kijk, dit is wat wij geloven’. Aan de hand van deze vastgelegde geloofsuitspraken kun
je dan al of niet de ander herkennen als een gelovige. Of ligt het toch iets moeilijker
dan dat? Is het meer dan ja en amen zeggen tegen een aantal vaste uitspraken?
Gelukkig wel. Het herkennen van elkaar in geloof en als gelovigen kan alleen door te
luisteren naar elkaar. Zoals Jezus ook steeds weer in de ontmoeting met de ander
(bijvoorbeeld de kananese vrouw) luistert naar het verhaal van het leven van de ander.
Ons geloofsverhaal is nauw verweven met ons levensverhaal. Her-kennen is opnieuw
leren kennen. Soms van de ander, maar soms ook van onszelf wanneer we luisteren
naar de ander, en in het verhaal van de ander ook onszelf als gelovige en ons eigen
geloof gaan zien. We ontdekken de plaats en betekenis van God in het verhaal van de
ander en misschien ook steeds meer in ons eigen verhaal. Niet altijd makkelijk, soms
met strijd. Maar uiteindelijk met een grotere rijkdom dan het ‘ja en amen’.

16 OKTOBER

LEKKER ETEN BIJ DE HEER
door OV

Voorganger:
ds. Arjan Noordhoek
Schriftlezingen: Psalm 23; Jesaja 25:6-9; Matteús 22:1-14
Het moet je maar overkomen als dakloze, of als thuisloze, of als een net geklede, dat
de uitnodiging komt om feest te vieren samen met de koning. Als gewone man of
vrouw een uitnodiging te krijgen voor een bruiloftsfeest,want daar gaat het toch om in
deze gelijkenis en bij een bruiloft hoort lekker eten en drinken.
Zonder eten kunnen we niet, het hoort bij ons bestaan en mogen ons een uitverkorene
weten, als we dat, zomaar aangereikt krijgen. Maar met dat uitverkorene hebben we
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nogal eens moeite. Zijn we uitverkorene als we niet te maken krijgen met honger en
dorst, niet dakloos zijn, niet verslaaft, niet te maken hebben met zinloos geweld
(mensen wegpesten omdat ze er een andere levenshouding op nahouden) en kunnen
zo doorgaan, om het goede te ervaren als zijnde uitverkorene?
Als je al dit goede niet krijgt kan de vraag komen, waar is God? Waar is God die het
goede met allen voor heeft? Het is een vraag van alle tijden en het zal ook wel een
vraag blijven. Maar deze gelijkenis mag voor een ieder, een bemoediging zijn voor de
toekomst. Komt van de kruisingen der wegen naar de feestzaal.
Hoort, Jezus noodt u: Komt tot het feest. Komt, alle dingen zijn gereed. Voor arm en
rijk, is er plaats bereid. Trekt aan, thans het bruiloftskleed. Er is plaats aan het
bruiloftsmaal ( Glorie klokken).

23 OKTOBER

DOE EENS NORMAAL
door HK

Voorganger:
Kirsten T. Timmer
Schriftlezingen: Deuteronomium 6:1-9; Matteüs 22:34-46
Dat we regelmatig voor de sturing en besluitvorming van ons land bidden mag niemand
verbazen. Bidden voor de politiek is belangrijk. Niet perse uit activisme maar wel altijd
vanuit een Christelijke ideologie. Kirstens preek begon met een aardige vergelijking van
een recentelijk debat tussen onze politieke leiders waarin zij elkaar opriepen om
normaal te doen. Dit voorval werd door vriend en vijand gebruikt om elkaar tot de orde
te roepen en weer terug te keren naar de basis.
Ook de Israëlieten zochten naar structuur, normen en waarden in hun geloof. De
eerste vijf boeken van de Bijbel waren daar aan geweid en gaven het volk van God
voldoende structuur en inhoud om met elkaar verder te gaan als volk. Toch bleef er
altijd ruimte voor overleg en discussie en deze ruimte werd gevuld met gesprekken met
de leraren van het volk, de Sadduceeën en Farizeeën. Voor hun was Jezus een
bedreiging en ook Christus werd aan de tand gevoeld over God en zijn bedoeling voor
het Volk. Deze gesprekken waren vol van politiek. Ze verzonnen vragen waarvan zij
verwachtten dat Christus in de problemen zou komen. Ze wilden hem tot de orde
roepen en hem in verlegenheid brengen om zo doende van deze luis in de pels verlost
te zijn. De uitwerking was echter het tegenovergestelde.
De strikvraag was bedoeld om verwarring te zaaien. De vraag aan Jezus was om aan te
geven welke van alle wetten het belangrijkst was. Welke wet kwam eerst en waaruit
volgde de rest. Zijn antwoord was even eenvoudig als sterk. Christus zei: “U moet de
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Heer, uw God, liefhebben met hart en ziel, en in al uw gedachten. Dat is het grootste
en voornaamste gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet uw
naaste liefhebben als uzelf. De hele wet van Mozes en alles wat de profeten geleerd
hebben, hangt af van deze twee geboden.”
Voor ons is dit de les. Wij hebben als eerste een verticale relatie met God waar wij
gehoor aan geven door hem te volgen met onze hart en ziel. Dit komt dan tot uiting in
de horizontale relaties die wij belegen, soms ongevraagd en inopportuun, met onze
medemensen. Tussen gelovige en ongelovige mensen wordt geen onderscheid
gemaakt. En de lat wordt op een hoogte gelegd waar iedereen aan kan voldoen. De
ander lief hebben (behandelen) zoals jij jezelf lief hebt (behandeld zou willen worden).
Dat is normaal doen.
Dit is dan ook waar wij als mensen de bietenbrug op gaan en zelf te kort schieten. In
deze moderne tijd is het voor veel mensen een probleem om van zichzelf te houden. Je
schiet te kort, maakt fouten en bent niet altijd even heilig als je zou willen zijn. Een
onvolkomen beeld van jezelf is vaak ook gegrond in het niet geliefd voelen. Dit is een
indicatie dat de verticale relatie met God al onder druk staat. Staan in je Geloof is voor
mij dan ook weten dat God van mij houdt. Ook met al mijn tekortschieten en zonde
kan ik bij God een geliefd kind zijn. Beseffen dat God mij zegent en een plan heeft met
mij ondanks mijn tekorten is een van de moeilijkste stappen in het Christen zijn. Het
vraagt continue aandacht en gebed.
Om anderen goed lief te hebben moet ik dus eerst van mijzelf houden. Ook van de
kanten die ik van mijzelf niet op prijs stel. Een preek van Henri Nouwen voor Hour of
Power heeft mij ooit laten inzien dat wanneer God je zegent Hij je helemaal zegent.
Niet alleen de mooie buitenkant maar ook de binnen (gebroken) kant. Weten dat God
van mij houdt zoals ik ben (en niet zoals ik zou willen zijn) is een eerste stap in de
gewenste richting. Een goed besef van mijn eigen tekortschieten stelt mij in staat om
meer vergevingsgezind mijn broeders en zusters, collega’s, vrienden, bekenden en
onbekenden tegemoet te treden. Onvoldoende doordrongen van mijn eigen tekorten en
Gods liefde kan ik verzanden in ongenuanceerde, hakken in het zand, gedrag wat noch
liefdevol noch opbouwend is in het Koninkrijk Gods. Groei in je geloof en je relatie met
God is daarom niet altijd makkelijk en pijnloos. Het kost moeite, inzicht, inspanning en
toewijding. Wat het oplevert? Wat dacht je van liefde, vrede, rust en eeuwig leven. Hier
en nu, en altijd op voorraad. Hoe kom je er aan? Eerst jezelf overwinnen en knielen
voor de Heer. Als je dan in de Heer bent, dan je omgeving zo lief hebben als de Heer
jou lief heeft. Meer niet. Dat is voldoende. Dat is normaal. De overige richtlijnen volgen
hier uit.
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REGELRECHT UIT DE RAAD
door HE,
secretaris
Begin oktober was de maandelijkse raadsvergadering. We vergaderen altijd in Silo en
tijdens het eten wisselen we alvast nieuwtjes uit, zodat we daarna direct aan de
agenda kunnen beginnen. Aan het begin van de agenda staan de notulen van de
vorige vergadering en de daar bijbehorende actielijst. Door de vele actiepunten die uit
een vergadering voortkomen goed te verdelen, worden individuele raadsleden niet te
veel belast. Daarna bespreken we de binnengekomen post. Een van de poststukken
deze vergadering waren de vergaderstukken voor de komende najaars AV. Deze wordt
gehouden in de kerk van de Baptistengemeente Arnhem-Zuid op zaterdag 19
november. Bent u geïnteresseerd een keer een AV mee te maken? Als gemeente
mogen we twee afgevaardigden sturen. In een eerdere raadsvergadering hebben we
besloten, dat er in ieder geval een raadslid als afgevaardigde gaat. Naast de
afgevaardigden zijn belangstellenden ook altijd welkom op de AV. In de komende
vergadering zullen we de AV voorbereiden. Dat is een open raadsvergadering, waarbij u
ook van harte welkom bent. Meer informatie over de AV vindt u op de website van de
Unie: www.baptisten.nl/algemene-vergadering.
De voortgang van het onderzoek, dat JvV doet naar de gedachten over lidmaatschap in
onze gemeente, is besproken. Wanneer u deze Regelrecht leest, is de presentatie van
dat onderzoek geweest en hebben we allemaal kunnen horen wat zijn bevindingen zijn.
Als raad hopen we dat dit onderdeel ons verder helpt in ons proces, waarin we samen
op zoek zijn naar een meer open vorm van lidmaatschap. De credogesprekken, die we
dit voorjaar hadden, zijn erg goed bevallen, reden om dit door te zetten. Op 9 oktober
hadden we de eerste credo-zondag van een nieuwe serie, die we dit jaar gaan doen.
We kijken terug op een vruchtbare ochtend.
Het kerkelijk jaar kent een steeds terugkerende cyclus, waarin de feestdagen een
hoogtepunt vormen. Binnen een bedrijf is er ook vaak een jaarplanning, een steeds
terugkerende cyclus. Voor Silo heeft JB zo’n jaarplanning gemaakt. Zo kunnen we op
tijd de verschillende zaken agenderen en ons goed voorbereiden. U moet dan denken
aan een planning van raadsvergaderingen, ieder kwartaal een verslag van de cijfers,
diverse roosters en een planning van gemeentevergaderingen, zoals bijvoorbeeld de
financiële jaarvergadering. Het jaarthema van Silo dit jaar is: “van verslaving naar
bevrijding” is ook hier van toepassing. Het plannen van de activiteiten van Silo lijkt
zakelijk, maar het geeft meer lucht. Meer vrijheid, ook doordat we de taken kunnen
verdelen over meer schouders. Soms is het nog wel even lastig om iets los te laten wat
al langer op jouw bordje lag, maar ook hier leren we van. En ‘loslaten’ hoort ook bij het
jaarthema, dus dat sluit weer mooi aan.
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In verwachting vooruit blikken met de Schola Davidica
Choral Evensong op eerste Advent 27 november om 17.00 uur in de Janskerk
door JB
In 2002 was de Schola Davidica op bezoek in de kathedraal van Winchester om daar
een week lang tijdens de vakantie van het vaste kathedrale koor de Choral Evensongs
te zingen, had het koor nog wat versterking nodig bij de tenoren. Iemand wist nog een
goede tenor die het repertoire goed kende en bovendien net in die tijd in Engeland was
gaan wonen: Daniël Rouwkema. We repeteerden in Nederland zonder hem, en in
Engeland aangekomen zou hij zich bij ons voegen. De eerste repetitie-dagen in
Engeland verscheen hij nog niet, maar hij had het waarschijnlijk te druk en zou op de
eerste dag dat we echt zouden zingen wel komen. Elke dag van die zangweek
verwachtten we hem, maar hij is nooit verschenen. Uiteindelijk hebben we ons prima
weten te redden, en inmiddels heeft Daniel Rouwkema een prachtige carrière als
dirigent en componist zowel in Engeland als in Nederland. We hebben dus geen ‘hard
feelings’ tegenover hem, wat blijkt uit het feit dat we tijdens de Choral Evensong van
27 november zijn Magnificat en Nunc dimittis zingen. Hij schreef deze ‘Roden Service’
voor het Roder jongenskoor ter gelegenheid van hun reis naar Engeland in 2006 en
het is min of meer gebaseerd op de muziek van Herbert Howells. Het Magnificat is
geschreven in een driedelige vorm, een verwijzing naar de Drie-eenheid en begint met
de sopranen: als ware het Maria zelf die de lofzang aanheft. Op dezelfde manier begint
het Nunc dimittis met een bariton solo, die Simeon uitbeeldt.
Met het ‘Ave Maria’ van Robert Parsons zetten we de
verwachtingsvolle toon voor deze Evensong op Eerste Advent. Met
de hymnes ‘Licht in onze ogen’ en ‘The race that long in darkness
pined’ blikken we vanuit de duistere decembertijd hoopvol vooruit
naar de lichte toekomst die straks met Kerst begint. En met de
anthem ‘There is an old belief’ van Parry leggen we de verbinding
met de vorige zondag, de laatste van het kerkelijk jaar waarop we
degenen die ons zijn voorgegaan gedenken, en het vertrouwen dat
er een lichte toekomst is waarin oude vrienden elkaar zullen
Daniel Rouwkema
ontmoeten.
Als extra deze Evensong zingt de Schola Davidica alle aanwezigen
de zegenbede toe: ‘The Lord bless you and keep you’, een prachtig en intens koorwerk
van John Rutter.
Kortom, begin de Adventstijd goed en kom luisteren en meezingen met de Schola
Davidica op Eerste Adventszondag 27 november.
Het koor staat onder leiding van Lisette Bernt, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage.
Toegang is gratis en bij de uitgang is een collecte. De deuren gaan open om 16.30 uur.
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Financiële crisis in Silo?
Tekort van € 10.000?
Is binnen Silo de financiële crisis ook te
merken? Als we de inkomsten aan vrijwillige
bijdragen tot nu toe zien, stevenen we af op een
tekort van € 10.000 ten opzichte van de
begroting. Dat is voor Silo veel geld. Of kunnen
we misschien nog een inhaalslag maken?
Vanuit de raad doen wij een beroep op iedereen
die een (extra) vrijwillige bijdrage kan leveren.
Het gaat immers om het werk dat wij als
gemeente willen doen en daar hebben we naast
menskracht ook financiële middelen voor nodig.

Stort uw bijdrage op giro 101892 van Baptistengemeente Silo te Culemborg.
Namens de raad
JB
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Gevangenenzondag
Silokerk Utrecht zondag 13 november 2011 aanvang 10.00 uur
Door Arjan Noordhoek
Een goede jaarlijkse traditie van de baptisten
Silo-gemeente wordt op zondag 13 november
2011 voortgezet: de Gevangenenzondag op de
zondag voorafgaand aan de Gedachteniszondag
(laatste zondag van het kerkelijk jaar). Een goede
traditie, juist omdat Silo als tweede Kerk met
Stip van ons land door de jaren heen zo
verbonden is geraakt met het
gevangenispastoraat. De twee halve stenen op
de tafel, die vlak voor het opengeslagen Woord
liggen, herinneren ons wekelijks aan de
bijzondere band tussen onze gemeente en de
gevangenen. Stenen symbolen die
hoofdpredikant ds Jan Eerbeek ons jaren
geleden heeft aangeboden, met dank voor wat Silo door de jaren heen voor
(ex)gevangenen doet en heeft gedaan.
Dit jaar is ds Folly Hemrica, oud-justitiepredikant van
verschillende bajessen (oa Arnhem, Wolvenplein Utrecht)
gevraagd om de overdenking te verzorgen. In Silo hangt nog
steeds het kunstwerk 'Doortocht door de zee' dat we met een
groep Silogangers maakten onder haar leiding, als afsluiting van
een gespreksserie over rouw en verdriet. Ds Hemrica heeft veel
aan kunst gedaan met gedetineerden, en heeft het Catechetisch
Atelier speciaal opgericht om met gevangenen met bijbel en
kunst bezig te kunnen zijn. Hun werkstukken zijn landelijk
verspreid op ansichtkaarten en in de bajesagenda.
Ds Hemrica wil op zondag 13 november in Silo graag spreken over het bekende
verhaal van David en Batseba en de schuld die deze verhouding op de nek van David
heeft gelegd. Met een paar prachtige liederen van de Silo Cantorij (oa 'Ik zal in mijn
huis niet wonen' van Huub Oosterhuis en de spiritual 'When Israel was in Egypt's land'
met als afsluiting het Zegenlied van John Rutter) belooft het een bijzondere ochtend te
worden met gasten van diverse pluimage!
Van harte welkom in Silo op zondag 13 november!
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Gedachteniszondag
Door ds Willemijn Bakkes,
pastor
Op 20 November, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen wij tijdens de dienst
onze dierbaren die ons ontvallen zijn, gedenken. De zondag daarop begint de Advent.
We sluiten af en gaan op weg naar het Kerstfeest. Toch kan je niet zeggen dat we hier
op een scherpe scheiding staan. Want zowel deze laatste zondag als de Advent staan
in het teken van de verwachting van de komst van Christus. We geloven toch dat ook
zij die zijn gestorven, deel uitmaken van deze toekomst. Aan het slot van Openbaring
horen wij God zeggen: Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan zal de dood er niet meer
zijn. En wij geloven dat deze toekomst al begonnen is met de komst van het kind van
Bethlehem.
Marinus van de Berg schreef het boek ‘Voor de laatste tijd’ en ik noem u een klein
fragment daaruit. Een vrouw staat stil bij het overlijden van haar man en leest op dat
moment een ingezonden brief in de krant. In de brief schreef iemand over het gezegde:
’Over de doden niets dan goeds.’ Dit is eigenlijk een foutieve vertaling van een oud
Latijns gezegde dat zegt:’Spreek niet anders dan op een goede wijze over de doden.’
Voor deze vrouw waren die woorden als een troost. Zij keek terug op haar leven, een
leven samen met de man die én heel zorgzaam en lief kon zijn, maar ook zo bazig en
haar in haar ontwikkeling vaak blokkeerde. Er waren zonovergoten momenten, maar
ook donkere momenten. Momenten van haar verborgen pijn. Door die ingezonden brief
realiseert zij zich dat je op een goede wijze over de overledene mag spreken. En dat die
wijze recht doet aan lichte en donkere momenten in het leven. Een paar dagen later
belt zij haar vriendin en vertelt voor de eerste keer over die donkere momenten in haar
leven. Toen zij de telefoon had neergelegd leek het alsof zij nog meer van haar man
was gaan houden. De donkere momenten hadden die liefde niet weggenomen. Nee, zij
herinnert zich hem als een mens van licht en donker.
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Verkooptafel De Wijngaard
op zondag 4 december!
door Arjan Noordhoek
Ik zeg altijd dat ik nog in Sinterklaas geloof, omdat het zo’n mooie gelegenheid is om
elkaar wat te geven en via de zelfgemaakte gedichten elkaar de waarheid te zeggen.
Het is inmiddels een waardevolle traditie om in Silo in de Adventstijd een verkooptafel
voor de Wijngaard te Bosch en Duin te organiseren. U weet wel, met die prachtige
veelkleurige kaarsen gemaakt door bewoners, onder andere ook door onze
Luuk Koning.
Zondag 4 december is in Silo bij uitstek een dag om iets moois te kopen voor een
ander, en geven goed doet, ook al gebeurt het onder het mom van Sint Nicolaas.
Wat is de Wijngaard?
De Wijngaard is voor ons in de eerste plaats het
huis waar Luuk woont, waar we jaarlijks ook een
collecte voor houden en waar soms zelfs de
wijkavond temidden van Luuk en zijn
groepsgenoten wordt gehouden.
Maar dat huis is natuurlijk groter dan Luuk
alleen: het is als gereformeerd centrum voor
verpleging en reactivering een plek waar zorg
geboden wordt aan 170 bewoners, die als
gevolg van één of meer functiestoornissen
(tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen
functioneren. Er is een team van artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
activiteitenbegeleiders, psychologen, een diëtiste, een logopediste. Er wordt alles aan
gedaan om het verblijf in de Wijngaard zo prettig mogelijk te maken. Bewoners moeten
zich thuis voelen. Luuk zelf woont op afdeling De Kuip, met 32 plaatsen, met vier
leefgroepen, met elk een eigen huiskamer en keukenblok.
Leuke dingen kosten geld
De leuke dingen kosten altijd geld. Bloemen, uitjes, vakanties, in de Wijngaard doen ze
er alles aan om de bewoner zo goed mogelijk te verplegen en te verzorgen. Maar ze
willen méér bieden. De extraatjes worden niet door de overheid gefinancierd. Onze
verkooptafel in Silo op zondag 4 december na afloop van de dienst kan daar zeker een
bijdrage aan leveren, als we allemaal meedoen.
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Buurkerken vieren mee met Sint Maarten
Het Buurkerkenoverleg in de Utrechtse binnenstad bestaat tien jaar. De kerken vieren
dit op zondag 13 november, in het weekend waarin Utrecht stil staat bij haar
schutspatroon, Sint Maarten. Het feest wordt gevierd in de Baptisten Silokerk en de
Maartenskapel van de Vrij Katholieke gemeente, beide in de Herenstraat.
Het programma bestaat uit workshops waar gedanst, gezongen, geschilderd en
geluisterd kan worden:
! bibliodrama onder leiding van ds Anneke van der Zijpp en ds. Ineke Reinhold
(Doopsgezind)
! dansmeditatie onder leiding van Nelien van Doorn (Remonstrants)
! meditatief schilderen onder leiding van Peter Dooper (Waalse gemeente)
! gregoriaans zingen met dirigent pastoor Bernd Wallet (Oud Katholiek)
! naar Bach luisteren onder leiding van de lutherse predikante Catrien van Opstal
! een lectoren-training onder leiding van ds Arjan Noordhoek (Baptist)
! een lezing ‘Esoterische interpretatie van teksten’ door priester Frank Kouwe (Vrij
Katholiek)
De tijden
Vanaf 12.30 uur is er in de Herenstraat 34-36 inloop met koffie en broodje. Om
13.00 uur is er een gezamenlijke start. Vanaf 13.30 uur volgen de workshops. Om half
vier is de afronding met samenzang. Ieder is van harte welkom om dit feest van de
Utrechtse Binnenstads(buur)kerken mee te vieren.
Achtergrond
St. Maarten
Volgens de legende een Romeinse officier, door de
keizer tot ridder geslagen. Op een zeer koude dag in de
winter zag Maarten een arme man zonder jas de
sneeuw zitten. Hij stapte van zijn paard af en sneed met
zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de
arme man een helft tegen de kou. De halve rode mantel
is nog steeds te zien in het rood-witte wapen van de
stad Utrecht. Maarten stierf op 11 november van het
jaar 397 en de tweede zondag van november wordt
daarom ook wel de Maartenszondag genoemd.
In 2011 voor de Buurkerken een feestdag om hun
10-jarige samenwerking te vieren.
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tien jaar buurtoverleg
In november vieren de Utrechtse Buurkerken hun 10-jarig jubileum. Het
Buurkerken-overleg is begonnen op initiatief van Tjeerd de Graaf, destijds voorganger
van de Silokerk. Men kwam bij elkaar voor een praktische en inspirerende
samenwerking om de kerken van de binnenstad een gezicht te geven en present te
laten zijn in woord en daad. Dat is na tien jaar nog steeds het geval.
De Buurkerken zijn de kleine kerken van de binnenstad: de Baptistengemeente Silo, de
Doopsgezinde gemeente, de Evangelisch-Lutherse gemeente, de Oud-Katholieke
gemeente, de Remonstrantse gemeente, de Vrij-Katholieke en de Waalse gemeente.
IN HET KORT:
! zondag 13 november jubileum Utrechtse Buurkerken vanaf 12.30 uur
Herenstraat 34-36
! diverse workshops vanaf 13.30 uur, om 15.30 uur afronding met samenzang.
Nadere info: Judith Fournier pauljudith@kpnplanet.nl tel 0343-491578
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VANUIT DE UNIE
Algemene Vergadering
Zaterdag 19 november vindt in de baptistengemeente Arnhem-Zuid de najaars-AV
plaats. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: evaluatie van het
meerjarenbeleidsplan, informatie over het internationale baptistenseminarium, een
voorstel om een mogelijke samensmelting met de Alliantie van Baptisten- en
Cama-gemeenten (ABC) te gaan onderzoeken, en een voorstel om een
missionaire/pioniersplaats aan het jeugdwerk van de Unie toe te voegen. Om als
afgevaardigde van uw gemeente naar de AV te gaan, kunt u contact opnemen met de
secretaris van uw gemeente. Daarnaast zijn ook gasten van harte welkom. Aanmelden
kan via de website van de Unie.
Kringenboekje ‘Vrij verbonden’
De Unie heeft een nieuw kringenboekje uitgebracht met als titel ‘Vrij verbonden’. In
zeven hoofdstukken worden aspecten behandeld van het gemeente zijn, de onderlinge
verbondenheid en de verbondenheid met God. Elk hoofdstuk bestaat uit een toelichting
op het onderwerp, achtergrondinformatie, bijbelgedeelten, vragen en illustraties. Het
boekje is gratis te downloaden op www.baptisten.nl.
De Unie online
Wie via internet op de hoogte wil blijven van nieuws en activiteiten van de Unie, kan
natuurlijk altijd op de website www.baptisten.nl terecht. Maar de Unie is ook actief
aanwezig in de social media. Zo twittert de Unie al enige tijd (www.twitter.com/baptistennl)
en is de organisatie nu ook te vinden op facebook. Ga naar
www.facebook.com/BaptistenNL en klik op ‘like’ of ‘vind ik leuk’ om de berichten te volgen.
Data Unie-activiteiten
18 november
19 november
10 december
Voorjaar 2012

Symposium zending met Vinoth Ramachandra
Algemene Vergadering
Themadag over gemeentevergadering
Training over samenkomst en muziek

Meer informatie: www.baptisten.nl. Wilt u het werk van de Unie ook meenemen in uw
gebeden?
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Beste mensen,
Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste nieuwsbrief Zending en Diaconaat
verscheen. Dat betekent niet dat er is stilgezeten, niet in de gemeenten en niet in het
taakveld. Zo werd er afgelopen zondag in meer dan 300 kerken de Michazondag
gevierd, met het thema ‘op water en brood. Het thema grijpt terug op de Bijbelse
profeet Micha die in het gelijknamige Bijbelboek krachtig en indringend oproept om
goed en recht te doen. Middels deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte stellen
van een aantal ontwikkelingen en activiteiten van de komende tijd.
Wilt u meer weten over een van de onderwerpen? Ga dan naar
www.baptisten.nl/taakvelden/zending-diaconaat

Symposium: World Christianity and the Mission of God
Op 18 november organiseren de Unie van
Baptistengemeenten, Tear, de Nederlandse
Zendingsraad en de EA (met ondersteuning van de
EZA en Micha Nederland) een symposium met
Vinoth Ramachandra als hoofdspreker. Het thema
van het symposium ligt dicht aan tegen het taakveld
Zending en Diaconaat: ‘World Christianity and the
Mission of God’. U bent van harte uitgenodigd om
dit symposium bij te wonen. Ga naar de site voor
programma en opg.:
www.baptisten.nl/taakvelden/zending-diaconaat.

Nieuwe Rondzendbrief Hans en Aisha
Hans en Aisha Oosterloo, het zendingsechtpaar dat door de
Unie uitgezonden is in Sierra Leone, hebben weer een
nieuwsbrief verstuurd. Lees hem online bij www.baptisten.nl !
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Hoe diaconaal is uw gemeente?
Een gemeente waar oog is voor mensen in
kwetsbaarheid, die bewust anders durft te zijn in
navolging van Jezus. Maatschappelijk betrokken in de wijk
is ze een baken van hoop. Door de week wordt het
kerkgebouw gebruikt voor allerlei ontmoetingsactiviteiten,
waarop gemeenteleden van harte meedoen. Verbindingen
tussen bevolkingsgroepen worden gelegd, en mensen
weten zich als mens gekend. Er is aandacht voor de
eenzamen, armen worden geholpen, hongerigen
gevoed… als één groot getuigenis van de blijde
boodschap van het evangelie. Zo’n gemeente blijft een soort utopie die nog ver van de
gemiddelde gemeente afstaat. Maar hopelijk raakt de beschrijving van een diaconale
gemeenschap zoals hierboven beschreven wel een verlangen om als christenen
dienend betrokken te zijn.
In het afgelopen jaar werkten we met een aantal mensen uit lokale gemeenten aan
een manier om diaconaat in de gemeente te ontwikkelen en te versterken. Wilt u meer
weten? Ga naar de site voor meer informatie.

Dank voor uw hulp aan Libanese Baptisten
Op maandag 30 mei kreeg de Unie van
Baptistengemeenten een hulpvraag voorgelegd van de
EBF (de Europese Baptisten Federatie). De vraag kwam
vanuit Libanon, waar in de voorafgaande maanden naar
schatting 7.000 vluchtelingen de grens zijn overgestoken
vanuit Syrië. De meeste van hen zijn vrouwen en
kinderen, die zonder bezittingen de grens over zijn
gevlucht, als gevolg van de bombardementen en
beschietingen van het Syrische leger. Veel van deze
mensen worden opgevangen door lokale kerken en
christelijke gezinnen in Libanon. Op 7 juni hebben we als Unie een noodhulpactie
uitgezet. We hebben totaal een bedrag van € 10.000,- kunnen geven aan dit project.
Ga naar de site voor het volledige artikel.

Verslag van de EBF Council
In de week van 21-25 september bezochten Albrecht Boerrigter en Anne de Vries de
jaarvergadering van de Europese Baptisten Federatie (EBF) in Nazareth. De EBF koos
voor deze plaats in verband met de viering van het 100-jarige jubileum van de Unie van
Baptisten Gemeenten in Israël dit jaar. U kunt hun verslag lezen op de site van de unie,
www.baptisten.nl.
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DIENSTEN
Datum
06 nov
13 nov
20 nov
27 nov

4 dec
11 dec

20

Voorganger
Hans Baas
Avondmaal
Ds. Arjan Noordhoek
Gevangenen zondag
Ds. Willemijn Bakkes
Afsluiting kerkelijk jr
Drs. Piet Brongers
1e advent

AANVANG 10.00 UUR
Begeleider

Medewerking

1e collecte

Willem Jan Stuut
Tim Borgdorff

Silo Cantorij

Exodus Utrecht

Peter Spreeuwers

Diaconie: Silo

Willem Jan Stuut

Zending:
gemeentestichting in
Armenië

Ds. Arjan Noordhoek Tim Borgdorff
2de advent Avondm
Dr Olof de Vries
Peter Spreeuwers
3de advent

Diaconie:
Oeganda SCS
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AGENDA
ma
di
wo
do
zo
di
vr
zo
di
do
zo
di
ma
di
wo
zo
di
wo
vr
zo
zo
di

7 nov
8 nov
9 nov
10 nov
13 nov
15 nov
18 nov
20 nov
22 nov
24 nov
27 nov
29 nov
5 dec
6 dec
7 dec
11 dec
13 dec
14 dec
16 dec
18 dec
18 dec
20 dec

18.30
17.45
18.00
20.00
11.30
20.00
19.30
11.30
20.00
20.00
17.00
20.00
18.30
19.30
18.30
11.30
20.00
18.00
19.30
11.30
17.00
20.00

Gespreksgroep “Rede en religie”, in Silo
Eetgroep, in Silo
Wijkavond ZO, bij fam. Koning, Zeist
Gespreksgroep: “Henri Nouwen”,
Gebedsgroep, in voorkamer Silo
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Gespreksgroep: “Lectio Divina”, in Silo
Lectorentraining, in Silo
Gespreksgroep “Ik wil God de Vader terug”,
Gespreksgroep: “Henri Nouwen”,
Gespreksgroep: “God in ons midden”, in Silo
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Gespreksgroep “Rede en religie”, in Silo
Gespreksgroep “Doop en daarna”, in voorkamer Silo
Raadsvergadering, in Silo
Gebedsgroep, in voorkamer Silo
Repetitie Silo Cantorij, in Silo
Wijkavond ZO, bij Paul van Laar, Zeist
Gespreksgroep: “Lectio Divina”, in Silo
Lectorentraining, in Silo
Gespreksgroep: “God in ons midden”, in Silo
Gespreksgroep “Ik wil God de Vader terug”,

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 23 november 2011.
Emailadres: regelrecht@silogemeente.nl.

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

Baptistengemeente Silo
Herenstraat 34
3512 KD Utrecht
030 - 21 31 49 37
secretariaat@silogemeente nl
www.silogemeente.nl

