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Van de redactie
Sip van der Werf

Nu het gestimuleerd wordt dat er weer meer wordt nagedacht
over het doel en het wezen van de gemeente, lees je uit allerlei
gemeenteberichten dat dit resulteert in gaventesten, alphacur-
sussen en hier en daar een 'cursus aanstekelijk christen'.
Het rond surfen op de baptisten.pagina-.nl levert heel wat
zegenrijke momenten op. Onze PC kan nu zeer enthousiast
opwekkingsliederen laten horen. Wat wel een beetje gemist
wordt is de aandacht van de diaconale kant van het gemeente-
zijn. Staan de gemeenten nog zo in de wereld dat de problema-
tiek van de armste landen ook doorklinkt? Wordt- er in de
gemeenten ook aandacht geschonken aan Jubilee 2000, de
poging te komen tot een kwijtschelden van de torenhoge schul-
denlast die sommige landen-hebben opgebouwd bij het Wes-
ten? Wordt er aandacht geschonken aan wat heet de arme kant
van Nederland? De opvang van zwervers en daklozen?
In het orgaan van de Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK) vonden
we ook een test. Een smoelentest die een antwoord pföbeert te
geven op de vraag: wat is de uitstraling van de plaatselijke
gemeente. En hoewel niet alle vragen aan de orde komen in een
Baptisten Gemeente (of misschien zijn ze daar al definitief
beantwoord), is het toch wel een eye-opener om op deze wijze
een spiegel voorgehouden te krijgen.

Overigens heeft de eindredactie een nieuw e-mail-adres gekre-
gen. Als u bijdragen via de elektronische snelweg verstuurt
wordt u verzocht van het volgende adres gebmik te maken:
s-b.van.der.werf(,planet.nl
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Historisch
Sip van der Werf

Nadat op twee AV's over de erkenning van vrouwelijke voor-
gangers is gesproken, heeft het er nu alle schijn van dat einde-
lijk dit onden;verp afgerond zal worden.
Het lijkt de Unie-Commissie niet wijs opnieuw hierover te
discussieren, dat leidt alleen maar tot een herhaling (en dus
verharding) van standpunten. De argumenten zijn gewisseld en
de gewetefünood is uitgesproken. Het gaat er nu om of de
mimte bestaat om een beslissing te nemen het Reglement
inzake Voorgangers niet meer uitsluitend op mannen te laten
staan. Uiteraard is elke gemeente vrij die voorgang(st)er te
beroepen die in die gemeente past, van belang is nu of men die
mimte ook aan andere gemeenten kan, mag of durft te geven.

De Uniecommissie stelt simpelweg voor het Reglement inzake
Voorgangers als volgt te wijzigen:

Daar waar "hij" staat vermeld, hieraan toe te voegen: "of zij".
Daar waar "hem" staat vermeld, hieraan toe te voegen:
"of haar".
Daar waar "zij n" staat vermeld, hieraan toe te voegen:
"of haar".

Zelden komt het voor dat een historische ommezwaai zo simpel
verwoord kan worden.

Het te hopen dat een mime meerderheid van de gemeenten hier
in vrijheia over kan stemmen, zonder dat een minderheid de
meerderheid gaat gijzelen. Te vaak zijn in het verleden dingen
tegengehouden omdat een minderheid dreigde 'uit de Unie te
stappen' .
Daarom is het wijs dat de beslissing over deze reglementswijzi-
ging zonder nadere discussie en bij referendum genomen gaat
woFden. Op deze wijze wordt oveÏ' fü zaak zelf gestemd en niet
over eventuele dreigementen van andere gemeenten.

m
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Test het gezicht van uw
gemeente

staat somÏnigen aan, anderen minder. Voor sommigen is het
onduidelijk waar die plaatselijke kerk voor staat. Is uw kerkelij-

:nbaar? Heeft zii enige betekenis? Deze test iske gemeente herken6aar? Heeft zij enige betekenis? Deze test is
bedoeld als een speels hulprniddel om op zoek te gaan naar
antwoorden op deze vragen. Daarbij denken we in de eerste
plaats aan kerkenraden. Deze test bestaat uit achttien meerkeu-
zevragen. Ze hebben betrekking op diverse onderdelen van het
kerkenwerk, waarbij uiteraard de-ene vraag meer herkenning
zal oproepen dan de andere. Dat is nu eenmaal gegeven, gezien
de diversiteit van kerkelijke gemeenten.

Bij vrijwel elke vraag zijn drie antwoorden mogelijk. Lees dezi)n clrie antwoorden mogelí)k. Lees de
mcirkel welke mogelijkheid het beste bijantwoorden door en -oi

uw gemeente past. Kies het antwoord dat naar uw gevoel het
beste de werkelijke situatie van uw gemeente weerspiegelt; dus
niet de gewenste situatie. Aan het einde van de test kunt u uw
score berekenen aan de hand van de scoringskaart op de achter-
kant.

De test kan zowel individueel als gezamenlijk worden beant-
woord. U zou bijvoorbeeld deze test kunnen doen tijdens een
speciale bijeenkomst van de kerkenraad (een avond of een
gedeelte v'an een weekend). Voor een dergelijke bijeenkomst
doen wij de volgende suggestie. Na het invullen van de test zijn
er diveí'se mogelijkheden om gezamenlijk verder te gaan. U
kunt bijvoorbeeld beginnen met alle scores op te tellen en
daarna te delen door het aantal 'testers' Zo ontstaat de gemid-
delde score. Vervolgens kunt u met elkaar de vragen bespreken.
Komen scores overeen of verschillen ze juist? Welke afweging-
en heeft u gemaakt bij het invullen? Er kan dan een inhoudelijk
gesprek over de gemeente ontstaan.
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Veel plezier en succes!
Tip: Van deze test zijn geen extra exemplaren 9P te wagen.
Het kopiëren van deze pagina's moedigen we dan ook aan!

Smoelentest

1 Een burgeroorlog heeft een nieuw en groot vluchte-
lingenprobleem tot gevolg. Noodhulp en -opvang zijn
noaig.-Enkele gemeenteleden vragen om een snelle en
spontane actie. Wat besluit u?

A We vragen een werkgroepje van de diaconie en ge-
meenteleden de actie te stafün
U wacht op een officiële actie van 'Kerken in Aktie'.
Daar wilt u actief aan meedoen.

C Er komt vast en zeker een tv-actie. In de zondagsdienst
zullen we daar aandacht voor vragen.

B

2 Het welzijnswerk in de buurt wordtwegbezuinigd.
Opvang voor mensen in de buurt is nodig. Wat besluit
de kerkenraad?

A De diaconie stuurt een brief naar de wethouder welzijn
en sluit zich aan bij de protesten in de buurt.

B U stuurt een brief naar de wethouder om te protesteren
met daarbij het aanbod samen te werken aan een op-
vangvoorziening in de vorm van een inloophuis.

C U k'rjkt daarvan op. U wist niet dat er in de buurt een
welzijnscentmm actief is. Is hier wel een taak voor de
kerk weggelegd?

3 'De samenleving dat ben jij'. Onder dit motto presen-
teert de diaconie een plan om meer gemeenteleden te
stimuleren als vrijwilliger mee te werken in diaconale
en maatschappelijke projecten. Een aantal voorlich-
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tingsavonden voor jong en oud moet een nieuwe impuls
geven aan het vrijwilligerswerk.

A Het voorstel van de diaconie wordt van haíte gesteund
en er komt geld uit de wijkkas voor de kosten.

B U schat in dat de avond-en niet in trek zijn bij de ge-
meenteleden. We moeten de mensen niet overvragen.
De kerk heeft een maatschappelijke taak. De diaconie
krijgt alle mimte en financiële middelen om het plan
uit- te voeren op voorwaarde dat ook nietgemeentele-
den uitgenodigd worden.

C De kerk heeft een maatschappelijke taak. De diaconie
krijgt alle mimte en financiële middelen om het plan
uit te voeren op voorwaarde dat ook niet-gemeenëele-
den uitgenodigd worden.

4 Een aantal gemeenteleden hee'ft de kerkenraadge-
vraagd het eigen vermogen van de kerk voortaan op een
duurzame wijze te beleggen. Zuiver bankieren maakt
het mogelijk ook 'slapende gelden' voor diaconale pro-
jecten gericht op duurzame ontwikkeling in te zetten.

A Het rendement van zuivere beleggingen is te laag, U
gaat niet in op dit voorstel.

B Omdat u niet weet wat zuiver beleggen is, vraagt u de
kerkvoogdij om een advies uit te brengen.

C Ook als er-een lager rendement gehaald wordt, gaat u
voortaan zuiver beleggen. U vraagt de leden van de
gemeente dit voorbeeld te volgen.

5 De Werëldwinke} stuurt een brief met daarin de vraag
of zij voortaan de koffie voor de kerk mogen leveren.
Het kost wat meer, maar het is wel Max Havelaar keur-
merk koffie.

A U nodigt de Wereldwinkel uit om tijdens een gemeen-
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teavond een smaaktest te houden en samen een nieuwe
zuivere huiskoffie te kiezen.

B De koster wordt gevraagd te adviseren. U vreest name-
lijk dat de opbrengst van de koffiegelden zal temglo-
pen.

C Het drinken van zuivere koffie is een individuele keu-
ze van de gemeenteleden. De Wereldwinkel mag een
stukje schrijven in de wijkbrief.

6 De Jubilee 2000 campagne is in volle gang. De Raad van
Kerken in Nederland roept op om handtekeningen te
verzamelen voor de kwijtschelding van schulden aan
arme landen. Deze handtekeningen zullen aan de poli-
tiek worden aangeboden. Wat doet uw gemeente?

A Bij de ingang van de kerk wordt een handtekeningen-
lijst neergelegd.

B U ziet de bui al hangen. De discussie over 'kerk en
politiek' zal meer mmoer geven dan de actie nut heeft.
Laat maar overwaaien.

C Een werkgroepje gaat een themadienst voorbereiden
over het jubeljaar.

7 De liturgiecommissie stelt voor om voortaan één zondag
in de maand een Thomasviering te houden. Een Tho-
masviering biedt meer ruimte voor persoonlijke spiritu-
aliteit en is minder éénrichtingsverkeer dan gebruike-
lijk.

A Liturgische veranderingen roepen veel onmst en weer-
standen op in de gemeente. U legt het voorstel weg.

B U vraagt-de liturgiecommissie het plan verder uit te
werken en de gemeenteleden te informeren over de
Thomasvieringen. Daarna wordt besloten over de
1nVOerlng.
Om weerstanden te vermijden gaat u akkoord met eenC
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proefperiode van één jaar. Na deze periode wordt er
gekeken of de vieringen door moeten gaan.

8 De leiding van de kindernevendienst klaagt overde
liedkeuze tijdens de eredienst; kinderen vinden veel
liederen saai. De leiding stelt voor iedere zondag een
themalied te laten zingen dat ook kinderen aanspreekt,
ook als dat lied niet in het Liedboek staat.

A Als kind moest u ook altijd uit het Liedboek zingen en
daar heeft u nu profijt van. U gaat niet akkoord.

B Tijdens advent fö veertigdagentijd worden voortaan de
liederen van de kindernevendiefütprojecten gezongen
in de dienst.

C U vraagt de leiding van de kindernevendienst om
samen met de predikant voorstellen te doen voor ge-
schikte liederen om die iedere zondag te gaan gebmi-
ken.

9 In de gemeente zijn gespreksgroepen ontstaan over de
vraag wat voor mensen beweegredenen zijn voor geloof
en leven. Men benadert ook randen buitenkerkelijken
om hieraan deel te nemen. Ook de kerkenraad wordt
natuurlijk uitgenodigd. Hoe reageert u?

A U doet heel graag mee en motiveert ook andere leden
van de kerkenraad.

B Het is belangrijk dat de gemeente actief laat zien wat
haar beweegt. U maakt de initiatieföemers duidelijk
dat de eredienst de juiste plaats is om dat duidelijk -te
maken.

C Al dat praten vindt u maar niets: we moeten laten zien
wat ons beweegt. We moeten de straat weer op!

ïo De plaatselijke kunstuitleen vraagt de gemeente om het
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werk van een plaatsgenoot te exposeren in de kerkruim-
te, die zich hiervoor uitstekend leent.

A Prima idee, de kerk krijgt daardoor ook een bredere
functie en bereikt andere doelgroepen.

B U ziet daar wel wat in. U stelt een commissie samen
die de expositie en toekomstige exposities op hun
christelijke inspiratie beoordeelt.

C Schoenmaker, blijf bij je leest! De kerk moet herken-
baar blijven als geloofsgemeenschap.

1l Iemand oppert het idee om door de week de kerk open
te stellen voor bezoekers die in de kerk rust, tijd en
ruimte vinden voor meditatie en gebed. Dit kan actief
ondersteund worden door op de marktdag wekelijks
open huis te houden. Wat besluit u?

Niet doen, want de openstelling vraagt veel energie.
Niet doen, want dat doet afbreuk aan de wekelijkse
eredienst als kloppend hart van de gemeente

C Ja, dat doen we, want het sluit aan bij de individuele
behoeften van de brede gemeenschap rond en in de
gemeentei

A
B

12 Een groeiende groep gemeenteleden vraagt om meer
aandacht voor het zingen van opwekkingsliederen
tijdens de dienst. Men mist in de vieringen het kunnen
uiten van de persoonlijke geloofsovertuiging en de
bemoediging die van samen zingen uit kan gaan.
A De kerkenraad doet voorlopig niets, in de hoop dat de

vraag vanzelf overwaait.
B In een veelkleurige gemeente moet mimte zijn voor

uitingen vanuit verschillende spirituele tradities.
C Als de vraag naar opwekkingsliederen gesteld wordt,

zit daar onvrede achtér met betrekking tot de koers van
de gemeente. In een discussie over vernieuwing van de
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koers dient deze vraag een rol te spelen. Geen ad hoe
aanpassingen, maar zoeken naar een nieuwe weg is
nodig.

13 De werkgroep leeractiviteiten van de rk.-parochie stelt
voor om voortaan de gesprekskringen en leeractiviteiten
gezamenlijk aan te bieden in een brochure en tevens te
kijken op welke wijze het aanbod gezamenlijk uitge-
voerd kan worden.

A U gaat niet akkoord met het voorstel. De gemeentele-
den zijn niet toe aan een zo concrete wijze van samen-
werken.

B U gaat akkoord met het voorstel en vraagt aan de
werkgroep vorming en toemsting dit uit te voeren.
Het samenvoegen van het aanbod gaat u wat te snel. U
zegt wel toe dat de leeractiviteiten van de parochie
onder de aandacht van de gemeenteleden gebracht
kunnen worden.

c

14 De predikant krijgt het verzoek om het woord te voeren
tijdens de crematÏe van een plaatsgenoot, die geen lid
was van de kerkelijke gemeente. Bijbel en LÏedboek
worden daarbij niet op prijs gesteld. De predikant
bespreekt deze situatie met de kerkenraad. Wat besluit
{J"7

A We gaan hier niet op in. Op deze manier houdt de kerk
uitverkoop. U geeft het adres van de humanistische
raadswouw.
Natuurlijk wordt hieraan medewerking verleend. De
kerk is er voor iedereen.
Medewerking wordt verleend als het mogel0k is om
recht te doen aan het leven van de overledene.

B

c
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15 Het wordt steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers
voor het koffiedrinken na de dienst te vinden. 'Wordt
het misschien tijd om het koffiedrinken af te schaffen?

A Gezamenlijk koffiedrinken? Dat doen we al lang niet
meer. We-hebben meer gebrek aan vrijwillige koffie-
drinkers dan aan vrijwillige koffieschenkers.

B Nee, voorlopig niet. Zolang er mensen komen gaan we
door.

C In plaats van het koffiedrinken ná de dienst, start u een
experiment met een koffie-inloop voor de kerkdienst.

16 Het offerfeest staat weer voor de deur. De Turkse ge-
meenschap heeft uw gemeente uitgenodigd om met een
delegatie te gast te zijn.

A Het offerfeest? Dat is toch net zoiets als de Dankdag
voor gewas en arbeid? Twee moderamenleden zullen
namens de gemeente naar het feest gaan en de hartelij-
ke groeten overbrengen.

B U heeft tijd nodig om na te denken over de wijze waar-
op u contact met de Turkse gemeenschap wilt hebben.
Ijaarom besluit u dit jaar nog niet te gaan, maar wel
een brief te sturen waarin u hun een goed feest toe-
wenst.

C U bent blij met de uitnodiging en roept gemeenteleden
die dat graag willen op om mee te gaan naar het offer-
feest. U breekt zich het hoofd over een uitnodiging
voor een tegenbezoek.

al7 De jaarlijkse kerkenraadsdag staat weer voor de deur.
Twee leden stellen voor dit keer met elkaar na te denk-
en over de wijze van samenwerken binnen de gemeente.
Het laatste jaar zijn er veel spanningen binnen de ge-
meente; de werkvelden zijn te veel losse eilandjes. Af-
stemming en wederzijdse inspiratie worden gemist.
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A U bent het met de indieners eens en steunt het voorstel
van harte.

B U vindt het onderwerp te zwaar. Het moet vooral een
gezellig dagje uit worden: laten we het wel leuk hou-
den.

C U ziet de noodzaak van dit onderwerp niet in en stelt
voor om het beleidsplan te evalueren tijdens de dag.

18 Als u een korte schets van uw gemeente moet geven,
welke kiest u dan?

A Een gemeente die in de bijbelse traditie samen leert,
viert en dient.
Een open, gewone wijkgemeente.
Een herkenbare en verrassende geloofsgemeenschap.
Een geloofsgemeenschap die leeft uit Gods liefde,
zorgt voor elkaar en getuigt in de wereld.
Een missionaire en diaconale gemeente.
Een spirituele en diaconale geloofsgemeenschap.
U weet het nog niet.
U vindt dit niet belangrijk.

B
c
D

E
F
G
H

Beoordeling.

Zoek uw score op en lees de bijbehorende opmerkingen.
O tot 30: Over de hele linie scoort u laag. Geen nood: dat u
deze test heeft ingevuld, betekent dat u daar kritisch over
wilt nadenken!
30 tot 60: kijk eens naar de vragen waar u l scoort. Waar
kunt u aan gaan werken om van 1 een 5 of 10 te maken?
60 tot 90: een gemiddelde score' Om nog meer gezicht te
krijgen kunt u de 1 tjes en de 5-jes opzoeken en kijken waar
een 10 gehaald kan worden.
90 tot 120: een prima scoÏ'e! Slechts op enkele gebieden is
meer te scoren. Kijk eens naar de vragen afzonderlijk. Aan
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sommige situaties kan misschien nog gewerkt worden.
120 tot 150: Prima. Pas op dat u niet consolideert. Een
herkenbare gemeente worden betekent in beweging blijven.
150 tot 180: Als gemeente bent u herkenbaar en heeft u
enige betekenis! Pas op voor zelfgenoegzaamheid. Een 5
kan altijd nog een 10 worden. d

Bron: 'Kerkinformatie', febmari 2000. Reacties op deze test zijn
welkom bij: Gemeenteopbouw, LDC Samen op Weg-kerken,
postbus 8505, 3503 RM Utrecht
e-mail: p.valstaÏ@,sowkerken.nl

Literatuur:
'Een gemeente met smoel: identiteitsvorming in de lokale
gemeente'. Verslag van een conferentie van beroepskrachten in
de SoW-kerken op 21 januari 1999.
Deze uitgave is te bestellen door fl 15,- over te maken op giro
51 31 53 onder vermelding van 'verslag conferentie gemeente
met een smoel', artikelnummer KV 014.

Binnenkort verschijnt: aEen kerk met smoel. Twaalj geloojsge-
meenschappen tonen hun gezicht'. Peet Valstar én Douwine
Zoutman -(redactie); Prijs fl 19,90:
Uitgave Kok, Kampen. ISBN 90 435 0089 5,
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Puntentelling:
In onderstaand schema kunt u kijken hoeveel punten u heeft
gescoord.

I
il
l
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Vraag nummer Punten 8core

Vraag l A=10 B=5 C=1

Vraag 2 A=5 B=10 C=l

Vraag 3 A=5 B=1 C=lO

Vraag 4 A=1 B=5 C=lO

Vraag 5 A=10 B=5 C=1

Vraag 6 A=1 B=5 C=10

Vraag 7 A=1 B=10 C=5

Vraag 8 A=1 B=5 C=lO

Vraag 9 A=10 B=1 C=5

Vraag 10 A=10 B=5 C=1

Vraag 1l A=1 B=5 C=lO

Vraag 12 A=1 B=5 C=lO

Vraag 13 A=1 B=10 C=5

Vraag 14 A=l B=5 C=10

Vraag 15 A=1 B=5 C=10

Vraag 16 A=5 B=I C=10

Vraag 17 A=10 B=5 C=1

VÏ'aag 18 A t/m F = 5' Gfö=l

TOTAAL
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Omzien naar de naaste

Jan A aldrin g.
*

.:

Is er iets mis met een kledinginzameling? !

In de Nieuwsbrief van dec. 1999 eindigde Sietzo Dijkhuizen, in
één van zijn commentaren, met een aantal vragen over onze
praktische betrokkenheid bij de sociale nood -dichtbij en veraf.
Het prikkelde mij tot de volgende reactie.
Enkele persoonlijke ervaringen.
In de afgelopen 10 jaar vertegenwoordigde ik de Unie van
baptisten in het bestuur van de Stichting Oecumenische Hulp
(SóH). De persoonlijke betrokkenheid van bestuur en staf heeft
mij daarbij altijd bijzonder getroffen en gemotiveerd om te
doen wat de hand vindt om te doen. De woorden van Jezus
"Jullie hebben de armen altijd bij je" en "Zo gij dit aan één van
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het-aan Mij gedaan"
waren hierbij orimiskenbaar een leidraad. -In de context van l"iet
werelddiaconaat wordt nog wel eens de zinsnede gebmikt:
'denk mondiaal, handel lokaar. Wie geconfronteerd wordt met
de schrijnende armoede in grote delen van deze wereld, ont-
komt er niet aan om de mogelijke oorzaken hiervan te willen
ontdekken. Nu alles met alles te maken heeft op deze "global
village", worden ook dagelijks vragen aan onszelf gesteld over
mijn/onze participatie op politiek en sociaal gebied. Dat geldt
zeker voor het armofö-e-vraagstuk, ook als het gaat om de
noden om de hoek van de straat.

Waar zijn/staan de baptisten?

De kreet'elke baptist een
vroeg in de tweede helft

e vange.
van de

list' is vaak misbmikt. Oncken
negentiende eeuw ondersteu-

ning van zijn Amerikaanse baptisten- vrienden. Hij kon het
krijgen op voorwaarde, dat elke Hamburgse baptist ook een

J
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evangelist zou zijn. En Oncken schreef temg, dat dit inderdaad
het geval was. Hij wist van zijn gemeenteleden dat ze in woord
en daad het evangelie uitdroegen in hun omgeving. Helaas is bij
veel baptisten de nadmk gelegd op evangelisatie sec en wordt
vaak voorbijgegaan aan de sterk -nieuw-?iestamentische notitie
van het diaconaat. (Was Stefanus niet vol van de Heilige Geest,t. (W;

achttoen hij de opdracht kreeg 'om te zien naar de weduwen en
wezen'?). En wie zich richt op het diaconaat ontkomt niet aan
een maatschappij-kritische instelling, die diep in het ei-
gen/gemeentelijk -vlees kan snijden. Het is mijn stellige indmk
dat deze kritische instelling voor een heel zroot deel ontbreekt
binnen 'onze' uniegemeenschap, ook omdat we de confrontatie
uit de weg gaan. Ik durf dit te stellen, na bijna 10 jaar ervaring
op het getíied van directe hulpverlening binnen de uniegemeenL
schap en de EBF. Sietzo refereert aan de houding van onze
Britse geloofsgenoten, als het gaat om de betrokkenheid bij
maatsföappelijke problemen. Ik heb velen van hen in de afgeloL
pen jaren leren kennen als trouwe bondgenoten ook in het
diaconaat. De Angelsaksische situatie is niet direct te vergelij-
ken met de Nederlandse. De plaats die de baptisten in UK
innemen verschilt duidelijk van onze positie (in geschiedenis,
grootte, leiderschap, oecumenische gerichtheid e.a.). Desalniet-
temin is het de moeite waard de jongste ontwikkelingen bij
onze Britse geloofsgenoten met aandachi te volgen.

Een kwestie van leiderschap

Leiding geven in een gemeenschap, waar het algemeen priester-
schap hoog in het vaandel staat, Ís een bijzondere uitdaging. In
de omgang met de Britse geloofsgenoten merk je dat ze op en
top democraten zijn, maar toch meer hechten aan "leadership"
dan wij hier gewend zijn. De voorzitter ("president") vertege-n-wij hii

rdigt voor een tijd eigenlijk de gefüle gemeenschap enWOO

zij/hij krijgt ook de ondersteunfög daarvoor van de achterban.
Daarbij gaat de stelling:'De gemeenschap krijgt de leiding die
zij waard is', zeer waarschijnlijk ook op voor een baptisten
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gemeenschap. Het is opmerkelijk dat de Britse baptisten op dit
moment efö zeer geëngageerde president hebben (Michael
Bochenski). Als baptist legt hij grote nadruk op evangelisatie,
om daar meteen aan te verbinden dat de verantwoordelijkheid
van de Britse baptisten niet ophoudt bij de kerkmuren. In zijn
eigen gemeente füeft hij grote nadmk gelegd op de participatie
aan het maatschappeli3k gebeuren door middel 'van Ícommuniffl
action groups'. Baptisten werken hierin samen met gelovigen
en ongelovigen om de directe noden (huisvesting, werkloos-
heid, armoede, asielzoekers, eenzaamheÍd, e.a.) aan te pakken..a.) aan

jdingsthBocfünski legrt zelf een link naar de bevrijdingstheologie en
heeff dit ook verder uitgewerkt in zijn boek: 'Theology from
Three Worlds'. Hij komt daarin o.a. tot de uitspraak, dat er
geen toekomst is voor de chr. gemeente als zij er niet in slaagt
werkelijk te komen tot een orthopraxis. Het is verder kemner-
kend voor de Britse geloofsgenoten dat ze deze fase van hun
bestaan een (deputy-J) secretaris hebben verkozen die haar
sporen vooral heeft verdiend bij de WCC (Myra Blyth-Wereld
Raad van Kerken) op de afdeling wereladiaconaat. Bij een
bezoek aan 'Genève' werd er met grote waardering over haar
gesproken. Verder is de secretaris van de Europese Raad vangeSpr0xen. Veraer IS ae secreïaris Van ae BuropeSe ttaaa
kerken momenteel ook een Britse baptist. Een gemeensichap

kelij-beoordelen naar het type leiderschap, zou een al te gemakki
ke conclusie zijn. Maar het zegt wel iets. Zeker nu ik ook
persoonlijk merk dat genoemde personen met gezag kunnen
spreken fö eigen gelederen en daarbuiten. Dat de discussies niet
uit de weg worden gegaan, blijkt ook weer nu Bochenski, na
een bezoek aan vele gemeenten, tot de conclusie komt dat New
Labour er naar zijn mening, nog nauwelijks in slaagt om de
slachtoffers van het langdurige ConservatÍeve regime te laten
delen in de groeiende welvaart. De discussie hierover wordt in
alle openheid gevoerd, ook in de Baptist Times. De Nederland-
se situatie is verschillend, maar de spiegel die de Britse baptis-
ten ons voorhouden stemt inderdaad tot nadenken. Het zou
inderdaad de moeite waard zijn onze eigen situatie wat grondi-
ger op een rij te zetten, maar wellicht zijn enkele voorlopige
gedachten de moeite waard om aan het papier toe te vertrou-
wen. In de zestiger jaren heeft de Unie van Baptisten Gemeen-
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ten zich temg getrokken uit de oecumenische beweging in
Nederland. Het is mijn stellige overtuiging dat we sindsdien in
een steeds groter isolement terecht zijn gekomen, niet alleen
kerkelijk, maar vooral ook maatschapp-elijk gezien. We worden
als gemeenschap niet geconfronteerd föet de actualiteit. En als
er wel plaatselijke initiatieven zijn op maatschappelijk terrein
(b.v. participatie in een Inloophuis voor daklozen) aan zie je
van deze ervaringen niets temg in onze gemeenschap. Zo staan
we ook buiten de Europese ontwikkelingen (EBF,-KEK). De
dunne Ijnen naar de oecumene via de NederÍandse Zenaings-
raad en de SOH, zijn intussen nog dunner geworden nu de Unie
niet wil participeren in Kerken in Aktie, maar alleen als waar-articipei

nschuiv«en. Al met al een weinig stimulerend verhaalnemer aansi

voor hen die iets meer willen doen dan kleding inzamelen.
Helaas is dat laatste (met alle kritiek die er op mogelijk is) nog
steeds nodig. Juist vandaag (22 maart) kreeg ik een brief uit
Moldavië, met de verzuchting dat ze het daar reeds weken
zonder gas en licht moeten stellen, bij een temperatuur onder
nul. Velen hebben geen inkomen en z'ien uit naar kleding, om
zich althans iets behaaglijker te voelen. Dus ik zou zeggen, wie
in de gelegenhëid is, doe mee voor de inzamelingen vöor
Moldavië of ....... Daar is, volgens mij, dus niets mis mee. Als
we tegelijkertijd maar bereid zijn ook- iets verder te kijken dan
onze neus lang is.

Een getuigenis uit Ghana
Ik gooi mijn vreugde omhoog
als vogels aan de hemel

Heer, ik gooi mijn vogels omhoog
als vogels aan de hemel:
De nacht is weggefladderd en ik ben bly met het licht
Zo'n dag, Heer,
zo 'n dag!
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Uw, zon heejt de dauw weggebrand
van het gras en van onze Fiarten.
Wat er uit ons binnenste komt
wat er, om ons heen is op deze morgen
dat is dank.

Heer wij danken d
voor alÏes, alles.
Heer; ik dank U voor wat ik ben:
Voor mijn lichaam dat hoog en breed groeit,
ondanks de schrale kost op school
en hoewel mijn vader geen werk heeft:
Dat groeit en groeit ook met malaria in het bloed.

Heer, ik dank U ook
dat ik dat baantje bij de spoorwegen
tijdens mijn vakantie gevonden heb,
Er komt een flinke duit binnen.
Geld voor het eindexamen
ligt nu in mijn vaders kist.rm)n a

ij late.U kunt mij laten opklimmen.
maar ik weet, dat ik niet groeien kan
hoger dan Uw bomen.

Heer; ik ben vandaag vrolijk, deze morgen.
De vogels en de engelen zingen,
en ik ben ook aan 'í jubelen.
Het heelal en onze harten
staan open voor Uw genade.
Ik voel mijn lichaam
en ben dankbaar.
De zon brandt op mijn huid,
ik dank U.
De zee rolt naar hef stmnd,
liet schuim kletst tegen ons huis,
ik dank U.

Heer: ik ben zo biij meí Uw schepping.
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En dat U daarachter staat,
en daarnaast en daarvoor en daarboven
en in ons.

Heer, Uw zon staat mild aan de hemel
en kriewelt het gras
en de cassave uit de leem,
zet bloemen op de aarde,
trekt mahoniebomen daaruit
gooit vogels aan de hemel,
en trommelt uit ons binnenste
Uw lofzang

Ik ben blij, Heer
ik ben wolijk en blij.
De psalmen zingen van Uw liefdeue pSaLmen Zlngen Van UW i
de projeten verkondigen die
en wij ervaren die,
Kersímis, Pasen, Pinksíeren en Hemelvaart
zijn er elke dag in Uw genade.

Heer, ik gooi mijn weugde omhoog
als vogels aan de hemeL
Een nieuwe dag, die glinstert en ritselt, knalt en juicht van Uw
liefde.
U maakt elke dag.
U íelf elke dag, als de krullen op mijn hoofd.
Halleluja, Heer;
door Jezus Christus,
Amen.

(uit: Afrika bidt)
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Kerke'liike ideeënsite gestart
Persbericht

UTR?ECHT, 22 februari 2000 - Nederland heeft er een onaf-
hankelijke kerkelijke ideeënsite bij. www.idee-en-kerk.org is
een virtuele ideeënbank voor kerkelijk betrokkenen, waar
ideeën voor activiteiten in plaatselijke kerk of parochie kunnen
worden uitgewisseld. Per 20 febmari 2000 is de site te raadple-
gen. De site is een initiatief van de Stichting Leve de Kerk,-die
de site bewust onaföankelijk van de gevestigde kerken heeft
opgezet. Inmiddels telt de site mim honderd ideeën, een aantal
dat in de komende tijd nog verder zal groeien.

Bezoekers van de site kunnen er ideeën opdoen op allerhande
terreinen maar ook reageren op bestaan'de ideeén en eigen
ideeën of suggesties achterlaten voor anderen. Op die manier
kunnen gemeenteleden en parochianen kennis-nemen van
geslaagde activiteiten elders, om die - eventueel in aangepaste
vorm - te gebmiken in de eigen gemeente of parochie. Daar-
naast kent de site een gastenboek, waar bezoekers vragen en
antwoorden voor elkaar kunnen achterlaten, en met elkaar via
e-mail in contact kunnen komen. Zo ontstaat een virtuele ont-
moetingsplaats voor iedereen die in gemeente of parochie actief
is of zich anderszins kerkelijk verbonden voelt.

Onafhankelijk

De initiatiefnemers van de website hebben er bewust voor
gekozen de website onaföankelijk te maken van de officiële
kerken. Door deze bewust gekozen onafhankelijkheid hoopt de
stichting dat ideeën, ongeacht de herkomst, in alle verschilfönde
kerken gebmikt kunnen worden, en dat kerkleden en parochia-
nen van uiteenlopende gezindten elkaar kunnen ontmoeten om
op 'neutraal terrein' ideeën uit te wisselen. Omdat bij elk idee
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een e-mailadres veÏmeld staat, kan men vrij eenvoudig met
elkaar contact opnemen. Voor zover viel na te gaan is een
dergelijk concept nog niet eerder in praktijk gebracht. Inmid-
dels is al wel vanuit het buitenland grote beÍangstelling getoond
voor deze aanpak vanuit de basis.

Oecumenisch

De website is een initiatief van Stichting Leve de Kerk. Deze
stichting heeff een oecumenisch karakter en werkt onaföank-
elijk van kerken of kerkgenootschappen. In het bestuur zijn
diverse gezindten vertegenwoordigd, en financieel is de stich-
ting aföankelijk van giften van kerken, instellingen, fondsen en
particulieren uit de volle breedte van het Nederlandse kerkeliike
speelveld.
Hoewel de stichting er geen formele banden mee heeft, wordt
het initiatief wet gesteund vanuit zowel de SoW-kerken als de
Rooms Katholieke Kerk en verder door tal van personen die
actief zijn of waren bij christelijke media en belangenvereni-ef zijn

3en, hetgingen, het bedrijfsleven, onderwijs, etcetera.

Prijsvraag

De achtergrond van Stichting Leve de Kerk is een prijsvraag die
medio jaren negentig werd uitgeschreven door de landelijke
organen van de Samen op Weg-kerken, en ondersteund door de
NCRV. Vele honderden ideeën stroomden binnen; een deel
ervan werd opgenomen in een boekje. Door goede ideeën niet
alleen in een boekje op te nemen maar ook in een voor iedereen
op elk moment raMpÍeegbare ideeënbank, kan uitwisseling van
ideeën tussen gemeente- en parochieleden nog succesvoller
verlopen.

Vandaar dat enkele betrokkerien bij de prijsvraag van destijds
het initiatief namen voor de internetsite. Een groot deel van de
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ideeën uit het boekje staat inmiddels ook op de site. Daarnaast
zijn ook kerkelijk -werkers uit de protestantse en katholieke
kerken gevraaga om ideeën. De verwachting is echter dat
vooral door bezoekers aan de site nieuwe ideeën worden toege-
voegd, zodat het aantal ideeën snel richting de 1000 kan oplo-
pen.
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Van de bestuurstafel
over het bestuur

Árie Spier

De groep bestuursleden heeft Marga Slaakweg (uit Beverwijk)
welkom-geheten als nieuw lid in het bestuur van Beweging
Ruimte. Marga volgt haar man op, die juist afscheid heeft
genomen. De inbreng blijft dus komen uit-hetzelfde "nest" en
daar zjn de andere bestuursleden heel gelukkig mee.

Niemand van de leden van onze vereniging heeft - na de oproep
daartoe in een vorige Nieuwsbrief - er iets tegen in gebracfü om
Marga te kiezen als lid van het bestuur, zodat zij haar plaats al
heeft ingenomen. De specifieke taak, die zij de komende tijd
gaat vervullen is die van voorzitter.
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Linda Schipper heeft - tot haar en onze spijt - het meebesturen
moeten stoppen, vanwege haar familiesituatie. Het was en werd
haar te veel. Ook de N.BJ.B. heeft haar aandacht erg veel
nodig.

Met bloemen en woorden yan dank is yan Linda afscheid
genomen als bestuurslid, dat zij met overgave en hartstocht
gedaan heeft.
De club bestuurders is nu een beetje dun en als straks met de
Ruimtedag er nog twee verplicht uiigaan - dat zijn Ron Maatjes
en ondergetekenae - zijn er drie opvolgers nodig. Misscbien nu
al een punt om erover na te gaan denken...........

De bestuursleden op dit moment zijn: Marga, Ron, Henk, Wim,
Roel en Arie.

De andere taken in het bestuur zoals die nu worden vervuld,
zijn voor Ron Maatjes uit Emmen, dat hij voor de centen zorgt
en daarop past; hij verzorgt het dmkken en het verzenden van
de Nieuwsbrief en daar hoort ook de ledenadÏninistratie bij.
Henk Sikkema, Lelystad, zit als stuwende kracht in de redactie
van de Nieuwsbrief.
Wim Meijer, die in Zwolle woont is sinds november vorige
eeuw in het bestuur en bij hem gaan wij regelmatig vergaderen.
Vanuit Apeldoorn komt Roel Bakema naar de vergaderingen
en hij zal na de Ruimtedag rnijn werk als secretaris overnemen.
Nu is hij in naam de 2e secretaris.
De oproep in een vorige Nieuwsbrief om eens iets van de eerste
Ruimteleden - de zogenaamde pioniers - te horen hoe het hen
gegaan is m.b.t. het gemeentelidmaatschap, idealen van Ruimte,
enz. heeft qua aantal niet veel reacties gegeven, maar qua
inhoud was die ene heel bijzonder om te lezen en met ons te
delen. Deze persoon heeft een nieuw plekje in een andere
geloofsgemeente gevonden en die situatie wordt door hun
tweeën met veel plezier en met toewijding beleefd. Zij zijn lid
van Ruimte gebleven en leven nog steeds mee.
Die oproep om eens te reageren, geldt nog steeds; graag zelfs.
Haíelijke groet,
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Baptisme internationaal
Sietzo Dijkhuizen

Nog eens de BBC

De in het vorige nummer gesignaleerde onrust in Groot Brittan-
nië over de geringe aandacht die de BBC schenkt aan gods-
dienstige zaken krijgt een organisatorische vorm. De Generale
Synode van de Church of England heeft besloten een onder-
zoeksorgaan in te stellen dat regelmatig verslag moet doen over
het aanbod en de kwaliteit van godsdienstige radio- en televisie-
programÏna's. Men gaat zowel de BBC als de ITV in de gaten
houden.

De organisatie zal worden ontwikkeld in samenwerking met
andere kerkgenootschappen. Daarvoor is ook de Unie van
Baptisten gevraagd. De woordvoerder van de House of Bishops
heeft imniddels verklaard dat de organisatie gezien moet wor-
den als een samenwerkingsorgaan van alle christelijke kerken,
en dat er dus verschillende meningen naar voren zullen komen
over wat goed is en wat niet. Men wil in elk geval 'positief en
creatief" zijn in het bevorderen van hoogwaardige goasdienstige
programma' s.

Serieus

Het nieuwe orgaan moet de bestaande organisatie, de Central
Religious Advisory Committee, aanvullen. De baptisten predi-
kant Ian Tutton, die lid is van deze commissie, waarschJuwde
ervoor voorzichtig om te gaan met het beoordelen van program-
ma's. 'De BBC is echt wel serieus beig als het gaat om relTgieu-
ze programma's', aldus Tutton. Hij voegde daar wel aan toe:
'Het Christendom is vandaag de dag, relatief gezien, een min-
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der interessant item en staat naast veel andere die ook program-
ma' s willen.'

De boom in

De predikant Samuel Naftal heeft tijdens de grote overstro-
mingen in Mozambique, als zovelen, boven in een boom geze-
ten en heeft daar, om'zichzelf en föderen wakker te houden
uren achter elkaar gepreekt.
In het in BaptistTin;es gepubliceerde interview zegt ds.Naftal:
'Toen het water zo sner opkwam hielp ik wat mensen het dak
van miin huis op te komfö en zelf kÍom ik in een boom, met
enkele andeÏ'en.
Het eerste wat we deden was bidden dat de boom sterk genoeg
zou zijn en niet weggespoeld zou worden. Het lukte ons niet de
aandaföt te trekken van de reddingshelicopters en toen begon-
nen vrienden en buren maar naar elkaar-te roepen om toch
vooral wakker te blijven. Toen vroegen de mensen mij ook te
preken en woorden Íer bemoediging te geven. Daarmee zouden
we dan ook wakker kunnen blijven. Ik zat boven in de boom en
daar zaten ook veel muskieten. En die staken me maar, terwijl
ik ze niet kon wegjagen omdat ik me vast moest houden aan de
takken. Ik kan God alleen maar danken voor die muskieten,
want die hielden me wakker. Als we in slaap gevallen waren
zou het water ons zeker hebben meegesleurd.'

Wat is Baptisme?

Een goede vriend van ons, die kennismaakte met een baptist, en
wel nader contact wilde, sloeg thuis zijn Groot Woordenboek
der Nederlandse Taal op bij het woord en vond als betekenis:
'een aanhanger van een-der protestantse sekten, die de kinder-
doop verwerpen.' De gererormeerde vriend verbaasde zich
daarover zeer-, maar werd toch zeer gelukkig met de baptiste.
Een soortgelijke ervaring had de baptisten predikant Colin
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Sedgwick in Kenton, Middlesex, voorganger van een gemeente
die een verbouwing van de kerk uitvoeÏt. Een van de gemeente-
leden is aannemer en dus maakt die nu en dan een praatje met:n praal

dit nude bouwvakkers. Op een dag vroegen die a Wat is füt nu-eigen-
lijk voor een kerk?' Op het antwoord 'Een baptisten kerk...'n bapi

reactiívolgde na enig heen en weer gepraat de reacÍie dat het dus
eigenlijk geen kerkgenootschap was maar een sekte, net zoals
de Jehova-getuigen en de Mormonen.

In de raad werd het verhaal verteld en men vroeg zich af of de
naarn die op de voorgevel prijkte niet veranderd zou moeten
worden Die luidde Lindsay Park Baptist Church. Het enige
vreemde woord daarin was 'baptist'. Zou men dat woord, om
beter over te komen bij het passerend publiek, voortaan maar
weglaten of een nieuw woord bedenken ? Uiteraard leidde dit
tot een langdurige, maar goede, discussie, zo meldde de voor-
ganger in Baptisí Times maar tot naamsverandering is het niet
gekomen.

Je moet er toch niet aan denken wat voor gemeentevergadering
het wou worden als de raad van een baptisten gemeente in
Nederland zou voorstellen het woord 'Baptist' maar te schrap-
pen op het bord aan de voorgevel...

Maar
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Emerititis (V)
Theo van der Laan

Het was vijf dagen vóór Kerst vorig jaar. Mijn vrouw was aan
de telefoon om mij sterkte te wensen voor een operatie over een
uur. Het was de tweede operatie füs voorbereiding op een
eventuele niertransplantatie. Maar wanneer ? Ik was nog maar
goed anderhalf jaar ingeschreven. Het kon nog wel zo lang
duren voor ik aan de beurt was. We worden plotseling onder-
broken door een enigszins opgewonden verpleegkundige die

er beschikbaar is enmij de mededeling doet dat er NU een nier beschikbaar is en
nog wel vanuit dit ziekenhuis.. . Even later bevestigt een nier-
specialiste dit nieuws. Ik was verbijsterd, want ik ging er als
vanzelf vanuit dat mijn behandelende nierarts mij van de
wachtlijst tijdelijk had afgevoerd tot ik de twee operaiies achter
de rug had.- Maar de sliÏníne jonge nierarts dachtF mocht er een
nier beschikbaar zijn dan doen we gewoon twee operaties in
één keer.
Mijn vrou'vv was binnen een half uur bij me. Nu breekt een tijd
van uren wachten aan voor ik aan de beurt ben. Nuttige, maar
moeilijke uren. Want hoe kom je er uit ? We weten inmiddels
dat het om een "heel goede nier" gaat, want er is groot verschil
in kwaliteit. Je vangt-elkaar op in die uren. Eindelijk gaat hetlelijk

.ezaalnaar de operatieafdeling. We -staan voor operatiezaal 6. Ook
daar moetfö we gemime tijd wachten. Op een bepaald moment
plaatst een verpleegkundige een piepschuimen isolatiebox op
mijn bed binnen mijn handbereik. DaaÏ' zit "mijn" nier in. Maar
het is nog niet mijn nier. Het is van een man van 51 jaar die
vanmorgen is gestorven. Dit laatste leeft alleen aan de rand van
mijn bewustzijn. Ik kan dat nog niet toelaten: dood en leven op
deze manier samenkomend, hoe kan ik dat bevatten ?Wel zeg
ik woorden van welkom aan de nier die onderkoeld en onthand
is, die leeft en heel koud is. Ik "zegen" haar zelfs, quasi luchtig,
maar toch. . Dan zegt mijn vrouw: nu moet je even hardop
bidden. Ik doe dat kort en eenvoudig. Want hoe kwetsbaar bfö
je als mens in zo'n ogenblik!
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Na bijna zes uur word ik wakker op midicare. Ik zie een tiental
artsen en vele verpleegkundigen. Vanwege hartproblemenhartpri

wintig Ïtijdens de operatie moet ik nog tweemaal vierentwintÍg uur naar
intensive care. Wat een vernuftig bedrijf is dat en wat een
deskundigheid.
Na enkele dagen ben ik temg op een prachtige kamer. Ik ben
blij maar ik maak ook een aantal angstige uren door, want er
lijkt een paar keer iets mis te gaan. Ik ben echt eufoor (té opge-
wekt) door het gebeuren maar vooral ook door de stoot zware
medicijnen om afstoting te voorkomen. Soms weet ik nauwe-
lijks wie ik ben en wat me allemaal overkomt. Er is veel be-
zoek. Ik vind dat prachtig Sommigen ervaren het als een kerst-
wonder. Kan ik daar met mijn gevoel wel bij'? Nog niet met
Ïnijn echte gevoel. Er zijn "flimeÍ' dagen en er zijn tijden dat ik
als maar moet janken. En zo begint al na 10 dagen nog net
voor de eeuwwisseling de herstelperiode thuis. Dat worden
pittige dagen, zoals artsen ook voorspelden. Vooral psychisch:
het vinden van de weg temg naar jezelf en naar anderen om je
heen.

Hoe beleef je God in dit alles ? Dat kan ik moeilijk zeggen. Ik
zelf was vaak wat verward. Maar anderen om mij füen waren in
die zin troostbrengers doordat ze er waren. Zij-vertegenwoor-díe zín troostbrengers doordat ze er waren. Zij vertegenwoor-
digden de werkelijkheid buiten en de werkelijkheid van de
aarde en het alledaagse. Nu dat weer temg is na mim drie
maanden kan ik pas dit stukje schrijven.
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Hallo jongens en meisjes.
Henk Timmerman.

Vinden jullie ook niet, dat op dit moment dat je dit blad zit te
lezen het eigenlijk een geweldige mooie tijd is. In de tuin
komen allerlei bloemen en planten weer boven, in de weiden
zie je weer veel jonge dieren lopen en als er bij je in de buurt
een kinderboerderij is moet je maar eens gaan kijken wat voor
jonge dieren daar-allemaal nu rondlopen en ken-je al hun na-
men? Er komt overal weer nieuw leven te voorschijn, een
geweldig iets en we hoeven er eigenlijk niets voor te áoen en
elk jaar gebeurt het weer.
We mogen er gemst eventjes bij stil staan welke geweldige
mooie geschenkén we iedere keer weer van de Heer ontvangen
en vooral in het voorjaar kun je dit echt heel goed zien, met al
zijn nieuwe planten en dieren.- We mogen met elkaar iervoor
erg dankbaar zijn.

De puzzels van de vorige keer:
R. Schoube - Weesp bouwde iets, waarbij War Cies - Hulst
nodig als de eerste meneer klaar is met -bouwen. De eerste
meneer is scheepsbouwer, ga je met het schip varen, heb je de
tweede meneer nodig want die is sluiswachter. Beide meneren
hebben vast iets wat Fem Ake - Rienst repareeÏt, want iedereen
heeft wel een fiets en deze meneer is fietsenmaker.

De nieuwe puzzels, deze keer drie raadsels:
Uit de zak in het gat 't Draagt een bril maar 't kan niet zien
Draai het om en om 't Heeft een been maar 't kan niet lo-

pen
't Heeft een mg maar 't kan niet liggen
't Heeft twee vleugels maar 't kan niet
vliegen

Rara, wat is het ?

Uit het gat in de zak
Zegt dat je wat ?

Op welke weg kun je niet rijden ?
Veel succes met de puzzels.
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