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Uitnodiging
Beste mensen,

Iets later in het jaar dan we gewend zijn - op zaterdag 25 november- wordt weer onze jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden.

füerbij worden jullie van harte uitgenodigd deze dag bij te

wonen. Er is weer gekozen voor dezelfde locatie:
Agnietencollege, locatie Carolus Clusius,

Prinses Julianastraat 66 (ingang Kamperweg) te Zwolle
(zie routebeschrijving veföerop).

?í-Iet programma-begföt om 10.00 uur, maar de koffie staat om
9.30-uur al klaar.

In dit boekje vinden jullie het prograrïïma en de stukken, die

besproken -zullen worden tijdens het vergadergedeelte. Dit
gedeelte van de dag is ook toegankelijk voor nietLleden, alleen
als het op stemmen aankomt mogen allfön de leden meedoen.
Het thema van deze dag zal zijn: "De markt van het geloven",

ingeleid door Prof. dr. A(nne) -van der Meiden.

Na het zakelijke gedeelte in de ochtend zal Riejanne Mulder

een beroep dfün op onze creativiteit en ons helpen om grens-

'verleggend bezig te zijn.

De afsluitende viering zal worden geleid door Linda Schipper
en Martha Tenvel met als thema: Woorden, die overstijgen!
We hopen dat we een inspirerende dag mogen hebben, een dag

waar we met warme gevo-elens aan temg denken. Een dag waar
we weer mee voomit kunnen.

Tot ziens op 25 novembeí te Zwolle.
Namens het bestuur van RUIMTE, Ron Maatjes
3
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Routebeschrijving
Hoe kom ik bij de locatie CAROLUS CLUSIUS ?
Per auto:

Op de A 28 afslag Zwolle Zuid (afrit 18)
Op de rotonde richting Hattem en Centmm

BÍj tweede stoplichten linksaf (richting CentmmVoor de spooÏ-o'vervveg linksaf (bij Shell-station), de Kamperweg op.
fü locatie Carolus Clusius ligt aan uw linkerhand.
/ECODROME. U r0dt nu op de Veerallee.

Per trein:

Verlaat het station aan de kant van de stationshal (uitgang
Centmm).
Sla direct linksaf. U passeert nu het postkantoor.
postkaí
linksafen het spoor
Bij het T-kruispunt met stoplichten linksaf
over.

Nu rechtsaf bij het Shell-station.

De locatie Carolus Clusius ligt aan uw linkerhand.

Het hek staat open bij de parkeerplaats, tevens ingang, ongeveer 200 m vanaf de hoek.
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Vooraf:
1. Aanmelding vooraf graag voor 13 november a.s. om enigszins zicht te hebben op het aantal aanwezigen. Dit is nodig
om te weten voor: de zaalmimte, koffie- en thee-inkoop,
koeken, soep en de reservering van het Chinees restaura'nt.

2. Er worden ait keer geen kosten voor deze dag gevraagd aan

de aanwezigen. Het bestuur wil hiermee het belang van
deze dag aangeven én ook de collecte bij de viering bij
ieder van harte aanbevelen. De opbrengst gaat naar de

jubileumactie van de NBJB. Deze füweging is al 75 jaar
-oud. Het specifieke doel van die actie is heel bijzonder en
zal op de Ruimtedag worden toegelicht.

3. Op de boekentafel op de Ruimtedag zal o.a. een aantal
artikelen liggen, die in-de opmiming zijn.

Het jubileum "muzieknootfluitje" van keramiek met het
logo van Ruimte: fl. 2,00
Het boekje "Euthanasie" : fl. 5,00
Het boekje "Voor elkaar": gratis

De reader "Ontmoetingen": ook gratis
4. De lunch (brood en fmit) moet u zelf meenemen. Koffie/thee en soep worden u aangeboden. Aansluitend op de

dag is eÏ' gelegenheid om gezamenlijk te eten in een 'Chi-

nees/Indisch" restaurant in de directe omgeving van de
locatie waar Ruimte bijeen is. U kunt zich daarvoor opgeven door dit te melden op het aanmeldingsformulier.
5. "De markt van geloven" is het thema van Prof. dr. A(nne)
van der Meiden. Zo heet ook het boek van hem; I3BN
erij Ten
Tei Have Baarn.
9025951554, Uitgeverij

.raling heeft, wordt u geattendeerd op
6. Omdat Ruimte uitstraÍing

het artikel "Verkiezingen".

7. De andere medewerkeÏ's op deze dag zijn naast dr. Van der
Meiden Linda Schipper, Martha Terwel, füejanne Mulder
en Jaap Boeschoten.

8. "Achfö de schermen" zijn de medewerkers: Henk Timmerman, Sip van der Werf (locatiebeheerders), Piet Brongers
(zorgt v'oor de soep), en alle bestuursleden.
6

Programma
Van de Ruimtedag 2000

Thema: Godsdienstige communicatie in een creatieve en

marktgerichte kerk

09.30uur Aanmeldingenwelkommetkoffie/thee.
lO.OOuur Opening van de Ruimtedag metsamenzang
o.l.v. Jaap Boeschoten en de dagopening door
Roel Bakema.

10.30 uur De zakelijke vergadering o.l.v. Marga Slaakweg
omvat de-volgende punten:
l , Mededelingen

2. Verslag van de zakelijke vergadering van
13 november 1999

3. Jaarverslag van de Beweging Ruimte
over het 5aar 1999/2000

4. Jaarversrag van de redactiecoÏnmissie
van de Nieuwsbrief
5.

Brief kascontrolecommissie en financieel

6.
7.

verslag en de begroting
Verkiezingen en afscheid bestuursleden
Rondvraag, dank- en afscheidswoorden
en sluiting

ll.OOuur Koffiepauze

1l.l5uur Creativiteitengrensverleggend.Aandachtvoor
elkaar onder leiding van füejanne Mulder.
Zie toelichting.

12.45 uur Lunchpauze

13.45 uur Begin van het middaggedeelte van de Ruimtedag.
7
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13.50 uur Toespraak van Prof. Van der Meiden met het
thema: De markt van geloven.
Subtitel: ontsokkeling,-vermeuwing en verandering in geloofsgemeenschappen.

Beschouwingen over de toekomst van kerken en
geloven vanuit de optiek van de communicatie-

wetenschappen.

Zie toelichtfög en het artikel 'Communicatie'.
14.30 uur Theepauze

14.45 uur In gesprek met Prof. Van der Meiden.

15.30uur Slotviering voorbereid door devoorgangers
Linda Schipper en Martha Terwel met als thema:
Woorden,-aie overstijgen! Zie toelichting.
16.l5uur SluitingvandeRuimtedag2000
Zaal opmimen!

Aansluitend is er gelegenheid om gezamenlijk te eten in een
"Chinees/Indisch" restaurant in de directe omgeving van onze
locatie. U kunt zich daarvoor opgeven door dit te melden op het
aanmeldingsformulier.

Toelichting bijdrage Riejanne Mulder:
Creativiteit en grensverleggend.

De manier waarop Baptisten gemeenten functioneren is voor
een groot deel al -sinds-jaar en dag dezelfde en komt voor een
groot deel voort uit traditie. Sluit dit nog wel aan op de belevingswereld van hedendaagse gelovigen? Welke zelfopgelegde
grenzen constateren we en hoe kunnen we die doorbreken? Hoe
zouden we het anders kunnen doen, zodat we beter tegemoet
8

komen aan de behoeften van gelovigen van vandaag

en van

morgen?

Buiten je kaders treden is niet gemakkelijk. En dat is precies
wat we samen gaan doen in verschillende workshops. We

hopen op veel ideeën die grensverleggend en inspirerend -zijn.
Riejanne Mulder begeleidt bedrijven en instellingen bij visie
orúwikkeling, merkenbeleid en innovatiemanagement.

Toelichting bijdrage Prof. dr. A. van der Meiden:
De markt van geloven.
Een uitdagende uitdmkking! Je kunt het aanbod van alle geloofsgemeenschappen die ons land rijk is (zo ongeveer 2000),
toch niet met een markt vergelijken. Met een rij kraampjes
waarop ieder het zijne uitstalt en om aandacht roept? Of, die
andere betekenis van markt: je kunt toch niet de behoefte van
mensen meten en dan aanbiedingen van geloofsproducten op
maat maken? Dus marktgericht denken? Het geloof is toch
geen zeeppoeder en je kunt het dus ook niet met marketingtechnieken aan de man brengen. Je kunt geloven toch niet
onderwerpen aan de marktwerking?
Mooie en bekende opvattingen, maar zijn ze terecht? Of is dat
soort denken volstrekt uit de tijd en een beetje hypocriet? Kun

je ook zeggen dat de veelsooíigheid en veelfffürigheid van
ons geloven juist een schitterend product is om aan te bieden?

Zijn de geloofsgemeenschappen aaar niet veel te bescheiden
in? Hebben ze samen niet 'iets waardevols te bieden waar ze

trots op mogen zijn? En is dan hun verkoopkracht wel sterk
genoeg, deugt hun samenwerking wel? Zou je niet naar een
stevige, concrete federatie van kerken en andere geloofsgemeenschappen moeten streven, om je beter op de markt te
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presenteren? Misschien is op die markt de gulden ook wel een
(geestelijke) daalder waard.
i

? l'

f0?""'

"""

<155
k::
«:.

:',"-=i=i*J

W:'//='='="="'!"I

f =,i
"

l'

ï%:l>5
(<.:.:.:.;.:.:

. i:::?:;!4

Q:ill.

.%?:?:9

"$."?

;"v-m

:Íll tl l l íl Í:II4
":a?""@

':':'>'?':?

J

-"@:

%Ï'%'M
'Ka>'%'l V#<

l"í

==='r,='31
t'l

"""":r-14

t:'l"'

9::1l':)::i./l:l::"l:i, , ";í
'i%l

Or'

y=-?'4íVa{
I?:'.'<I

?

W
)I?
IW) ï='a?'

; }g'.",'f39'l?ffi " ?'. 1:l ',1',",?ll.',

:%?;SSS:<Q

Prof. dr. Á(nne) van der Meiden is emeritus hoogleraar comnmnicatieweíenschappen

Toelichting bij de slotviering door Linda Schipper en Martha Terwel:
Woorden, die overstijgen!

Totale
communicatie, die woorden oveÏ'stijgen. En dan valt er
veel te beleven.

Linda Schipper is voorganger van de gemeente Heerenveen en
Martha Temel is voorganger van de gemeente Den Haag.
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Verslag
van de zakelijke vergadering van de beweging RUIMTE op
zaterdag 13 november 1999.
1. Opening.

Wegens afwezigheid van de voorzitter opent Arie Spier deze

vergadering. Hij zal deze vergadering Íeiden. De secreföris
heeft afmeÍdingen ontvangen van: Sietzo Dijkhuizen; Jan en
Thea de Boer; Alle en-Zwaantje de Groot; Ron Maatjes
(wegens werkzaaÏnheden in TÖronto); Griefö Olijslager
(wegens ziekte); Linda Schipper (wegefü familieomstandigheden).

2. Verslag van de vergadering van 07-11-1998.

N.a.v.: publicatie: Arie Spier meldt dat er een brief naar het
dagblad Trouw is gegaan met het verzoek deze dag te
vermelden in de agenda van de conferenties. Het is weer niet
vermeld.

Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan de secretaris

zonder stemming ter goedkeuring aangeriomen.
3. Jaarverslag van de Beweging RUIMTE.
Henk de Boer heeft 3 vragen:

9. Naar aanleiding van blz.l2 bovenaan, wat de intentie is
van het in conföct willen komen met voorgangers die niet
afwijzend sföan ten opzichte van RUIMTE. De secreföris

gefö een toelichting: De gedachte is dat we van voorgan-

gers namen krijgen van mensen die afgehaakt zijn van de
gemeente en zich bij RUIMTE op zijn/haar plaats voelen.
Met name de vele jongeren die afhaken baart ons zorgen.
De gemeente kan er vaak niet veel mee, het zou van pastoraal inzicht getuigen indien deze namen aan ons worden
doorgegeven, uiteraard met goedvinden van de betrokkene, zodat wij conföct kunnen leggen.
11
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zí3npogingen
pi
lO.Er zijn
ondernomen om met Chris Eijer een

irmeel gesprek te hebben over de Unie en RUIMTE,
informee-l
dat is niet gefükt. Nu Jan de Boer voorzitter is geworden,

geeft dat nieuwe kansen? Arie Spier geeft aan wat het
resulföat is van de informele conföcten met Jan de Boer.

Het is in de Uniecommissie besproken en men wil geen

conföct met de Beweging RUIMTE, niet formeel, niet
informeel. De deur is dicht en blijft dicht. Wij betreuren
de gang van zaken met de Uniecommissie. Piet Brongers
merkt op dat informele conföcten altijd mogelijk zijn, je

moet het alleen niet officieel vragen, áan is füt -niet Ïnfor-

meel meer. M.G. Boeschoten vraagt zich af of het niet een
psychologisch probleem is: gaat het niet om oud zeer. De
pogingen die we gedaan hebben, hebben toch effect, maar
darÏ negatief. De hakken worden in het zand gezet, het
maakt meer stuk, het heeft het tegenovergestelde effect.

Wat moeten we doen om dit te veranderen? Henk Sikkema

geeft antwoord: Wij zetten niet de hakken in het zand,
informeel worden er steeds minder negatieve geluiden van
de voorgangers gehoord over RUIMTE, de tegensfönd is

niet meer zo sterTc. Formeel ligt dát anders: Er rs verschei-

dene keren aan mensen van de Unie gevraagd iets te
schrijven voor de RUIMTE-brief, maar steevast tegen het
verlopen van de inzenddatum laten mensen het afweten.
Grootenhuis: wij willen graag conföct houden met Baptisten uit Unieland, dat gaat heel stroef, maar in de eigen
omgeving praten met mensen die een ruimteprobleem

hebben, -moet wel kunnen. H. de Boer: het blijft een
droom, waarschijnlijk moeten we wat meer geduld heb-

ben, binnen de -Uniegemeenschap ontsföat wel degelijk
meer ruimte, maar het gaat langzaam.

1 l.Kunnen mensen die kandidaat sföan, voorgesteld worden?
Dat kan, Wim Meijer staat op en stelt zich voor. Het is
goed dat in het vervolg in de RUIMTE-brief te doen, zo
mogelijk met foto.

12
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4. De RUIMTE-brief gaat goed.

50 gemeenten hebben-niet gezegd de RUIMTE-brief niet te
willen ontvangen. Henk Sikkema bedankt de fam. Van der

Werf voor de gastvrije ontvangst tijdens de redactie- en de
aergadei
bestuursvergaderingen.
Sip van der Werf vult aan: Iedereen is

heiden met het inzenden van de kopij. Soms toezegheel bescheiden

gingen, maar naarmate de inleverdatum nadert, worden de
toezeggingen ook weer ingetrokken. Dan moet de redactie
weer meer schrijven. Hij -vraagt of het lettertype goed is,
vanuit de zaal wordt bevestigend gereageerd. Dan gaan we zo
verder. Hij maakt de aanwezigen nog attent op ons e-mailadres zoals dat in het laatste nummer vermeld stond.

5. De kascontrole.

De kascontrolecommissie bij monde van Wim Meijer geeft
aan dat de boeken in orde zijn bevonden op een enkele betaling na, die dubbel gedaan was. Dit is hersteld en hij stelt
voor de penningmeester decharge te verlenen over het afgelo-

pen jaar-. Zonder stemming wordt dit overgenomen. De penningmeester, Ron Maatjes (niet aanwezig) wordt hartelijk
bedankt voor zijn inzet van het afgelopen jaar.

6. Financieel verslag en begroting.
Over het financieel verslag en de begroting zijn geen vragen
en deze wordt zonder stemming aangenomen.
7. Verkiezin7en

Ina Brouw-er'heeft laten weten toch af te zien van een be-

stuursfunctie wegens studie en werk, en daarbij twee jonge

kinderen. Wim Meijer wordt zonder stemming in het bestuur

gekozen. Linda Schipper wordt zonder stemming herkozen.
Er is dus nog een vacature. De voorzitter roept mensen op
zich hiervoor beschikbaar te stellen.

13
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8. Afscheid bestuursleden.

Sip van der Werf en Henk Slaakweg hebben 6 jaar erop zitten

en nemen afscheid. Ze worden hartelijk bföankt voor hun
inzet de afgelopen jaren met een boefünbon. Sip gaat nog
door als einaredacteur van de nieuwsbrief.
9. Rondvraag.

Vanuit de zaal: Kan er een groet en een bemoediging gestuurd
worden naar Griefö7 De secretaris zal hiervoor zorgen. ('s
middags was Griefö wel aanwezig, dus is er geen kaartje
gestuurd). Is het wel eens overwogen het conföct met de
Uniecommissie juridisch af te dwingen? Henk Sikkema antwoordt dat dit nooit overwogen is en dat het wat hem betreft
ook niet zal gebeuren, maar dat het mee7enomrn wordt in de
bestuursvergadering. Jan Aaldring: laten we er geen tijd meer
aan verspillen, juridisch krijg je geen poot aan de grond, want

de AV Íeeft in-het verleden u tgesproken dat RUIMTE opgeheven moet worden.

10. Sluiting van de vergadering.

Wegens de afwezigheid van Linda zal Piet Brongers het
programma overnemen voor een gesprek met jongeren over

hun geloofsbeleving in de relatie met de gemeenie.

Verslag: Henk Slaakweg.

14
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Verkiezinpen
ö

Dit keer wordt afscheid genomen van Linda Schipper, die in
het begin van 2000 haar actieve rol in Ruimte wiÏae füëindigen. Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend en niet
herkiesbaar Ron Maatjes en Arie Spier.
Het bestuur bestond uit 8 leden e'n om weer hetzelfde aanföl
leden te hebben om de schouders onder Ruimte te zetten en de

föken goed te verdelen, zijn er in ieder geval 4 vacante
plaatsen.

Volgens art 9.2 worden de bestuursleden door de algemene
vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
Kandidaten voor deze bestuursposten zijn: Jan .Aaldring uit
Hengelo (O), Theo Pothof uit Èmmen en Bart de Lange uit
Joure.

We hebben nog 1 vacature en daarvoor zijn een aanföl leden
nog benaderd. Maar wij zouden graag wat meer mensen in het
bestuur willen om de vele föken rn 2Jföl te kunnen initiëren en

uitvoeren. Het bestuur heeft leden nodig, die kennis hebben
van de Baptisten gemeenschap en van föeologische opvatting-

en; die kennis en vaardigheid hebben van de-digiföle- snelweg
en de e-communicatie; die vrouw zijn.

Ruimte moet warmte, uitstraling, viföliteit en aantrekkingskracht hebben.

Wie denkt hieraan te willen meewerken, kan zich als kandidaat voor, tijdens en na de vergadering aanmelden.
Het bestuur roept ieder op, die zich beschikbaar wil stellen

om een actieve bijdrage te geven aan de ontwikkeling van
Ruimte in de toekomst, zich beschikbaar te stellen als
kandidaat voor het bestuur van Ruimte.

15
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Graag ontvangt de secreföris namen van hen, die zich beschikbaar willen stellen. Dit kan overigens ook op aanwijzing van
iemand anders gebeuren.

Jaarverslag bewe7in7 Ruimte

)
J

Arie Spier

De Beweging Ruimte in het jaar 1999-2000
Bestuurssamenstelling:

Aan het eind van het verslagjaar was de bestuurssamenstelling

als volgt:

Marga Slaakweg voorzitter
Arie Spier
Spier

le secreföris

Bakei
Roel Bakema

2e secreföris

Ron Maatjes

penningmeester, ledenadministratie

Henk Siláema

Ruimtebrief

Wim Meijer
Vacant
Vacant

Het gehele jaar heeft het bestuur minder leden gehad dan
voorheen. Helaas is Linda Schipper genoodzaakt geweest haa;
actieve rol in het bestuur te stoppen. Als nieuw ingekomen
bestuurslid heeft Marga Slaakweg het voorzitterschap op haar

genomen. Zij is als bestuurslid gekozen in januari 200Ö door
middel van efö oproep in de Ruimtebrief.

Wij hebben in -het -verslagjaar tijdens de jaarvergadering

afscheid genomen Henk Slaakweg en van Sip van der Werf.
Het bestuur vindt het erg fijn, dat Sip van der Werf het werk
van eindredacteur van de Ruimtebrief blijft doen. Als nieuw
lid is op de Ruimtedag Wim Meijer gekozen; voor de andere
vacature heeft de kandidaat zich teruggetrokken en heeft geen
enkel aanwezig lid zich kandidaat gesteld.

In de loop van het jaar moest Henk Sikkema zijn werkzaam16
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:toppen. daar hij plotseling een aanföl
heden voor Ruimte stoppen,

igen) moest
m
keren aan zijn oog (ogen)
worfün geopereerd. Dat is
voor hem en-zijn naaste omgeving een zeer -zorgelijke situatie.
De secretaris füeft de afgelopen maanden intensief pogingen
gedaan om het aanföl füstuursleden weer op 8 te krijgen.
Meer dan 22 leden zijn benaderd om eens na te denken-over

een bestuursföak in Ruimte. Die pogingen hebben 1 bestuurslid opgeleverd. Dat is om optimaal te kunnen werken niet
genoeg.

Behalve in de zomer komt het bestuur om de 6 á 7 weken een

avond bij elkaar in Zwolle en voorheen in Joure.
Bestuursonderwerpen:

De belangrijkste werkvelden van overleg waren:

1. De zorg om de bestuurssameristelling en ook daarmee
samenhangend de voortgang van het beleid en de visie van
de Beweging Ruimte. Aan het eind van dit verslagjaar
moeten Ron Maatjes en Arie Spier reglemenföir uit het

bestuur. Linda Scí'iipper stopte en HeÍ Sikkema viel uit.

Een kleine groep deed vervolgens de lopende zaken.
2. Drukken en verzenden van de Ruimtebrief, wat Ron Maat-

jes verzorgt, moest voor de toekomst geregeld worden.
Wim Meijer gaat dit oppakken i.s.m, Multicopy (Zwolle).

3. De website Beweging-Ruimte is in concept klaar; de per-

soon die de websÍte op het internet wil zetten is er, maar
het bestuurslid die de website actueel wil houden, is nog
niet gevonden of heeft zich nog niet aangemeld.
, -4. Met 2 Seminariumstudenten is er contact geweest om
mogelijk - alleen of samen - een onderwerp van hun
scriptie te laten zijn de kerkverlating onder de Baptisten
)ongeren.

5. Het pastoraat vanuit Beweging Ruimte staat op een te laag
pitje. Toch weten we dat er behoefte is om met een pastores te kunnen praten. Er zijn/worden een 3-föl pastores
gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor pastorale
contacten. Deze verspreide contactpastores zullen dan op
17
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de achterkant van de Ruimtebrief vermeld worden. Dit

heeft haar afronding nog niet gehad.

6. De Ruimtedag komt elke vergadering ter sprake en wordt
dan steeds concreter ingevuld en de taken verdeeld. Het is
moeilijk om steeds weer zo'n ontmoetingsdag te organiseren, die aanspreekt en die de moeite waard is om naar toe
te komen.

7. Het bestuur wordt bijgepraat over de Ruimtebrief en alles
wat daarmee samenhangt, o.a. welke föema's de werkgroep in petto heeft.

8. Conföct met de Unie Commissie is op niets uitgelopen. De

meerderheid van de UC is op dit-moment niet-bereid,

d.w.z. op geen enkele formele wijze een gesprek aan te

gaan meÍ Beweging Ruimte. Het conföct met ae NBJB zal

na de herstart van het NBJB bestuur pas later op gang
komen. Er wordt gedacht aan een weekend voor jongeren
in de Strubben.

De RuiÏntedag 1999:

In november hielden wij in Zwolle onze gebruikelijke Ruimte-

dag voor de lle keer. De driedeling voor dezè dag was:
jaarvergadering, thema geloofsvragen-van jongeren en ant-woorden die hen aanspreken door Albert Alföuis, de gesprekken door Piet Brongers met enkele jongeren over de geroofsvragen, de viering.
Tenslotte :

Een moeizaam jaar wordt afgesloten. Veel is er door weinigen
gedaan, nog veel meer is blijven liggen of heeft haar afronding nog niet gevonden. Maar Beweging Ruimte is er en blijft
er. Besföansrecht hoeft niet meer bevochten te worden en haar

stem mag gehoord worden.

Wij als Ruimteleden willen elkaar niet loslaten, noch in de
kou laten staan.

Dat kunnen wij delen en elkaar aanreiken. Dat wij als Bewe-

ging elkaar die ruimte en warmte kunnen geven, aie wij van
de Heer der wereld zelf mogen ontvangen.
18
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Jaarverslag nieuwsbrief
Sip van der Werf
in net
vei
In
het atgelopen
afgelopen verslag-jaar
heeft de redactie afscheid genomen
van Aly Zantví
men van-Aly-Zantvoord
als redacteur. Dit betekent dat Sietzo
Dijkhuizen -naast het internationale Baptisten nieuws ook de
ontwikkelingen op het gebied van de oecumene bijhoudt.
Henk Timmerman schrijft zijn bijdragen voor de jongere
lezers, terwijl Jannes Reiling e-n Wout Huizing zo nu en dan

een wat groter thema voor hun rekening nemen.

De rubriek Emerititus waarin Theo van der Laan terugkijkt op
zijn voorgangers-besföan is ook een vast gegeven in heí

SÍp van der Werf combineert de eindredactie met de vormge-

ving, tevens schrijft hij (zo nodig) kritische commenföartjes
bij ontwikkelingen in de Unie.

Omdat Henk Sikkema (als vertegenwoordiger van het

RUIMTE-bestuur) geveld is door ziekte, is de- redactiecom-

missie nogal uitgedund.

Ook in het afgelopen verslag-jaar heeft de redactiecommissie
weer enkele malen vergaderd, waarbij het brainstormen over
de föema's voor de komende nummers het belangrijkste
onderwerp van de vergaderingen was.

Het is ook dit jaar weer gelukt de geplande zes nummers uit te
brengen. Zo nu en dan moest een nummer iets later uitkomen
dan gepland. Meesföl wordt dat veroorzaakt doordat aangezochte schrijvers op het laatste moment meedelen dat het
schrijven tegenvalt en dat de toezegging niet gesfönd kan
worden gedaan. In zo'n geval moet dan gezocht worden naar
alternatieve kopij. Gelukkig wordt de laatste schakel (druk en
verzending) door Ron Maatjes snel en correct verzorgd.
Enkele lezers maakten van de gelegenheid gebruik om een
reactie in te sturen.
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Graag ontvangen we uw bijdragen zo mogelijk via e-mail (het
adres is: s-b.van.der.werf@planet.nl), maar gewoon typen
of schrijven mag uiteraard ook.

Een uitfüeiding van de redactie, om mee te werken föema's te

selecteren en nummers te coördineren sföat hoog op ons
verlanglijstje. Wanneer u hierin een boeiende uitdaging ziet

(en dat is Íet zeker) aarzel dan niet even conföct met mij op te

nemen,

De redactie-commissie besföat uit:

Sietzo Dijkhuizen
Wout Huizing
Jannes Reiling
Henk Sikkema (voorzitter)
Henk Timmerman

Sip van der Werf (eindredactie en lay-out)

Op dit moment bestaat de betaalde oplage van RUIMTE uit

181 leden-adressen, en 23 abonnees. Daarnaast wordt naar 50

gemeentes een gratis exemplaar gestuurd terwijl ook nog 14

gratis exemplaren naar andere relaties gestiÏurd worden.

Toföal is de oplage dus 218 stuks.
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Financiën
Resultaat 1999-2000 en Begroting 2000-2001
Begroting Resultaat Resultaat Begroting
1999/2000 1998/1999 1999/2000 2000/2001
Inkomsten
ContÏ'buties

Ruimte 6600.00 6567.50 5980.00 6000.00
Giften 850.00 1032.80 760.30 800.00
Ruimte-

dag(en) 1000.00 610.00 430.00 0.00
Rente 250.00 238.48 200.98 200.00

Collecte p.m'. - 395.45 227.90 p.m.
Publicaties 300.00 400.00 0.00 0.00
Totaal 9000.00 9244.23 7599.18 7000.00
Uitgaven
Bestuurskos-

ten 1500.00 1162.47 860.32 1200.00
Reiskosten

Besfüur 1500.00 797.20 1199.70 1200.00
Nieuwsbrief 3000.00 2807.45 2220.49 2500.00
Reiskosten

Nieuwsbrief 300.00 272.00 158.35 300.00
VeÏ'zendkosten Nieuws-

brief 800.00 697.35 798.01 800.00
Ruimte-

dag(en) 1500.00 1117.50 942.58 1250.00
Collecte p.m. 395.45 455.80 p.m.
Reiskosten

pastorale

werkgroep 250.00 250.00
Publicatie 933.43

Onvoorzien 250.00
Saldo 150.00 1061.38 963.93 -750.00
Totaal 9000.00 9244.23 7599.18 7000.00
21
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' - - Balans per l juli 1999 ' l-

--

---'-

-

' Bezittingen Schulden
Eigen ver-

, Giro 2101.95 mogen 12475.68
Giro Plusre-

kening 10373.73
l

I

Totaal 12475.68 Totaal 12475.68

' Balans per 30 juni 2000
Bezittingen

Schulden

Eigen verGiro

1362.93

mogen

13439.61

13439.61 Totaal

13439.61

Giro Plusre-

kening

12076.68

Totaal

í

P

s
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Bericht voor Trouw:
Vrouwelijke Baptisten voÖrgangers achtergesteld
en gediscrimineerd

Kortgeleden is een voorstel om de vrouwelijke Baptisten voorgangers op te nemen in het eigen pensioen- en invaliditeits-

fonds bij-schriftelijke stemming verworpen. DaarÏnee is de

mimte die zou ontstaan voor die gemeenten die een vrouw als
voorganger willen of hebben beroepen beperkter geworden.
Vele Baptisten hebben het gevoel dat dit besluit een forse stap
in de verkeerde richting is.

De Unie van Baptisten Gemeenten houdt vanaf woensdag in

Emmen haar Algemene Vergadering.

Verschillende gemeenten hopen, dat het punt van de vrouwe-

lijk Baptisten voorgangers en de mimte-voor de plaatselijke

gemeenten weer aan de orde zal komen. Zij betreuren het, dat
de tegenstelling tussen de gemeenten groter wordt en de mogelijkheden om samen op te trekken kleiner.

De "Ruimte" een beweging binnen de Unie van Baptisten
Gemeenten in Nederland maakt zich al jaren zorgen, aat de
Unie zich te weinig bezig houdt met de- veranderingen in de
samenleving en de minderheidsgroepen in de gemeenten. De
Baptisten in Nederland zijn maar een kleine gemeenschap in

veÏgelijking met andere. -Zij ontkomen niet aan veelvuldig

contact met andere vormen van geloof en opvattingen. Een
voortdurende bezinning is nodig, omdat ook binnen de Baptisten gemeenten er allerlei processen en ontwikkelingen aan de
gang zijn. Te vaak verdwijnt het respect voor een rechtmatig
streven naar openheid. De mensen van "Ruimte" zijn zeer
bezorgd over ontwikkelingen die kunnen leiden tot eilandvorming. Het niet erkennen van vrouwelijke Baptisten voorgangers én geen mimte bieden aan de -verscheidenheid van de
23
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plaatselijke gemeente in hun autonomie en opvatting,

IS een

klap in het gezicht van de betrokkenen.

Allereerst voor die vrouwen, die als voorganger in een Baptisten gemeente fungeren. Zij hebben tot nu toe in "Unielaná" al
menige tegensiag
tegenslag moeten
moeten verwerí<en.
verwerken. De
op een
een normale
normale
menige
iye hoop
noop op
(rechts) positie gloorde, maar is door deze uitslag verdwenen.
De vrouwelijke voorgangers hebben niet dezelfde rechten als
de rnanneílJxe
mannelijke voorgangers,
ae
VOOrgangers,terwijl
terwlJlde
deplichten
piíchtenwel
Welhetzelfde
hetzeltde
zijn. Zij hebben met hun mannelijke collegae gestudeerd aan

het Baptist seminarium en nu woraen de mannelijke voorgangers wel en de vrouwelijke voorgangers niet opgenomen in het
eigen pensioenfonds.
Vervolgens voor de gemeenten, die een vrouwelijke voorgang-

er hebben. Zij zijn genoodzaakt om zelf voor-een adequate
pensioen- en fövaÍiteitsvoorziening te zorgen én bovendien, via
ae uniecontributie, een bijdrage te leveren aan het eigen pensioenfonds om de sociale voorzieningen voor de mannelijke
voorgangers te waarborgen. Zo worden die gemeenten fin'ancieel dubbel belast.

Nadat dit besluit is genomen, zijn verschillende Baptisten in
gewetensnood gekomen om lid te zijn van een Unie gemeente.
Hopelijk kan de Algemene Vergadering in Emmen het tij
keren, zodat niet meer mensen de gemeente verlaten en de
onrechtvaardigheid in de pensioenvoorziening van de vrouwelijke voorgangers zal verdwijnen.
Info :

De "Beweging Ruimte" is een vereniging, die bestaat uit leden en vrienden

van bij UnÍe afögesloten Baptisten gemeenten.
Zij heeft 263 leaen en ?x per jaar is er de landelijke ontmoetingsdag. Deze
"Ruimtedag" is dit jaar op -25 november a s. in het AGNIETEN-COL:LEGE,
locatie Carolus Clusius te Zwolle.

Inleider is dan Prof. dr. A.van der Meiden, emerifüs hoogleraar cormnunicatiewetenschappen.
6x per jaar verschijnt het blad "Ruimte" het orgaan van de Beweging.
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Wel lasten, geen vruchten
voor baptisten-predikante
Lodewijk Dros

De vrouwelijke voorganger bestaat binnen de Unie van Baptistengemeenten eigenlijk niet. Gemeentes met zo'n - niet erkende
- dominee moeten wél meebetalen aan het pensioen van predi-

kanten, maar hun eigen dominee mag er niet van meeprofite-

ren. ,,Die Unie zit heel erg fout."

De Unie van Baptistengemeenten vormt met ongeveer 30 000
gelovigen de grootste groep van baptisten, orthodoxe protestanten füe kinderdoop verwerpen. In Emmen houdt ze vanaf

vandaag haar Algemene Vergadering.

Unie-voorzitter J. de Boer denkt dat de vrouwelijke voorganger
wel onderwerp van gesprek zal zijn, al staat het niet op de
agenda. ,,Twee jaar geleden stelden we voor om de autonomie

van gemeenten ie honoreren. Het voorstel om hun de vrijheid te
gunnen om te beroepen wie ze wilden - ook vrouwen 4, werd
breed gesteund. Regelingen voor predikanten wilden we simpel
aanpassen, door erfö op te nemen: 'waar hij staat, lees ook zij'.
Toen is het misgegaan. Afgelopen zomer-stemaen gemeenten

zomaar tegen. Volkomen onverwacht, en niet te verkopen."

,,We mogen allemaal onze eigen voorganger zoeken. Maar
kiest een gemeente een vrouw als dominee, dan onthouden ze

haar erkenning," zegt A. Spier, secretaris-van de 'Beweging

Ruimte'. De meeste voorstanders van de vrouwelijke dominee
zitten daar. 'Ruimte' vertegenwoordigt de linkerzijde van de
Unie en bepleit al sinds 1988 meer speelmimte voor plaatseljke gemeenten. ,,De mimte voor geloofsvariatie werd steeds
beperkter, onder aanvoeíing van een 'evangelisch beraad'. Wij
laten als tegenbeweging een ander geluid horen," aldus Spier.
,,Ïk wil geen bekrompen baptist zijn, maar een mimdenkende."
,,Men duÏft binnen de Unie niet te praten over oecumene (deelname aan de Raad van Kerken), o'ver homofilie (hier geaccep25
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teerd, daar verketterd) of de vrouw in het ambt. De Unie-com-

missie, het dagelijks füstuur, wil het gesprek er niet meer over
aangaan, bang-vo-or polarisatie."

Binnen de Unie werkt nu een handjevol vrouwelijke
ij ke voorgang-

het baptistisch
ers. Vrouwen studeren samen meÍ mannen aan í'iet

serninarium in Bosch en Duin. ,,Maar verschillende vrouwen
sluiten zich bij een ander kerkgenootschap aan, want ze voelen
zich niet geaccepteerd," aldus Spier. In ongeveer eenvijfde van

de 83 gemeentes-zijn ze als voorganger welkom.
,,Sinds afgelopen -zomer die plannen voor het beroepen van
wouwen zijn weggestemd, zijn we helemaal temg bij af," zegt
tpper, een van de twee gemeentepredikantes die in 1992
L. Schipper,
Ui
binnen de Unie
(maar :zonder

erkenning) begonnen. Ze heeft

.ar haar
haar zin als dominee Íe Heerenveen. ,,Maar
het uitstekend naar

het doet pijn dat er in de Unie voor mij geen plek is." Morgen

bezoekt ze-als afgevaardigde van haar -gemeente de Algemene
Vergadering. ,,Het is wrang: ik mag er van alles doen, maar
niet als predikant. Elk jaar worden de nieuwe predikanten daar

voorgesteld. Ze krijgen Gods zegen, iedereen-is blij. Ik zit er

dan bij. Met mij is dat nooit gebeuí'd. Waarom mag ik wel een
zondagsschool leiden, of de zending in, maar geen blanke
volwassene vanaf de kansel de Blijde Boodschap brengen?"
Door het gedoe over vrouwen in het ambt hanteert de Unie
regelingen voor pensioen- en invaliditeitsfondsen juridisch

gezien-op dubieufö wijze. Ze int de pí'emies voor füe
die predipre

invalii
kantsfondsen. Is een dominee pensioengerechtigd off invalide,
dan is een beroep op die fondsen mogelijk - maar niet als de
dominee een vrouw is. De rechten zijn gekoppeld
aan de begekop

inmaal niet beroepbaar
roepbaarstelling, en vrouwen zijn nu eenmaaí

binnen de Unie als geheel, legt pe Boer uit.

,,Een gemeente is "'verplicht-te betalen voor de, 'fondsen. Heeft

een gemeente een wouw als voorganger, dan moet ze een
aparte regeling treffen. Dubbel betalen, dus," zegt Spier. Dat

ti-kt flink aan in de kleine gemeenten waar vrouwen voorganger
zijn.
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Mr. W.H. Oudheúsden, financieel adviseur van de ?Bond van
Nederlandse pr?redikanten, is duidelijk over de bekritiseerde

houding
houding van
van de
ae Unie. ,,Ijie heeft een probleem. Ze zitten heel

erg fout. Ze innen gela' zonder daar een tegenprestatie voor te

leveren. Zo'n gemeente hoeft geen pensioen- en invaliditeitspremie af te dragen. Het uitgespaarde geld kunnen ze aan de
predikant geven zodat ze zich elders kan verzekeren." Oudfüusden meent dat de rechter weinig heel zal laten van de
huidige regeling. Dominee Schipper realiseert zich dat. ,,Als ik

het aanhangig-maak bij de burgerlijke rechter, sta ik sterk.

Maar ik wil dat niet."

18 oktober 2000, O dagblad Trouw

Communicatie
Het gaat van ziel tot ziel!
0.H. de Vries

Er is nog nooit zoveel gecommuniceerd als in onze dagen. Je
loopt op straat en wordt
wordt gepasseerd
gepasseerd door
door iemand
iemanddie
dieop
opluide
luide
toon in gesprek is met een omichtbare metgezel. Ik kiik daar

altij d vreemd van op. Als ik dat doe, zi?é ik iemana in z'n
nog altija

ieltje praten. Hij is aan het communiceren, zoals dat heet in
mobieltje
de wervende teksten van Libertel, Hi, Telfort en al die andere
netaanbieders. Wie dat wil is elektronisch ieder moment op

iedere plaats bereikbaar. We hebben dit wonder van technieÏc

een menselijke naam gegeven. We noemen het 'communicatie'. Maar communicatie is méér dan elektronica! Het geheim
van communicatie is het geheim van de menselijke ziel. Dat
geheim is technisch niet te programmeren. Ons hart laat zich
niet oppiepen.

Geen christelijke communicatietechniek
Christenen zijn er zich van bewust geworden dat het evangelie
gecommuniceerd moet worden. Er is in onze geseculariseerde
27
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cultuur een einde gekomen aan de vanzelfsprekendheid van

bijbelteksten, psalmgezang en preken.

Niets christelijks spreekt meer vanzelf. Je kunt niet meer volstaan met simpelweg de heilsfeiten te noemen en de waarheid
te zeggen. Mensen moeten in hun eigen gevoelens en levenser-

vaÏ-ingen aangesproken worden. Voor dÍe communicatie worden programma's geleverd: 'laagdrempelige diensten', het
orgel de kerk uit en een band het podium
pod: op, liedbundels

inruilen
dramaaroeo füe
die herkenb-are
hi
en voor
voor sheets,
sheets, een
een dramagroep
menselijke

problematiek neerzet en een toespraak die een praktische
handreiking is voor het dagelijks leven. Succes gegarandeerd!

Communicatie is niet program'föatisch te regelen! Het gaat hier

om méér dan technieken.

Van ziel tot ziel

Het evangelie moet gecommuniceerd worden. Communicatie is
het geheim van de menselijke ziel. De mens is ziel en lichaam.
In ons lichaam gaat het om spijsvertering, ademhaling, bewegïng en vooítplanting. In de mens als ziel gaat het om andere

aspecten van füt leven: troost, hoop, liefde, vertrouwen, toewij-

ding, oviergave,

motivatie. Zulke zaken moeten gecoÏnmuni:»rden. 'Voedsel en zuurstof kunnen middels daarvoor
ceerd woráen.

geschikte technieken worden toegediend. Liefde, troost en

vertrouwen moeten gecommuniceerd worden.
Van mens tot mens

Communicatie is een gebeuren tussen mensen. Mensen gaan
voor elkaar open. Er wordt van hart tot hart gegeven en ontvangen. Er is wederzijds herkenning en vertrouwen. Toegepast

op communicatie in ae situatie van christelijke getuigenis en

evangelieprediking: Het getuigenis van een gelovige doet

snaren trÍllen in het haÏt varí de ander. Gelqvig vertrouwen,

blijheid. Liefde en vrijheid om te vergeven dfün een appèl op
diep menselijke verlangens en behoeftes. En een b-ewogen
preek, waar de spreker 'fülemaal in zit' spreekt aan. Zo'n preek

is veel meer dan een opsomming van bijbelse waarheden je
kunt horen en zien hoe de sprekeÏ' zelf geraakt is door het
28
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evangelie. Dat raakt de luisteraar. Zo'n evangelieprediker
,eliepr

fiÏngeert als model waaraan de kracht van het evangelie
Ïgelie gede-

monstreerd wordt. De luisteraar vvordt uitgenodigd
.digd zich
zii met de
prediker te identificeren en aan zich te laten gebeurí
gebeuren wat in

zijn/haar leven is gebeurd.

De communicatie van het evangelie is een menselijk proces,
onder leiding van de Heilige Geest, dat zich afspeelt tussen een
geraakt mens en een ander mens die geraakt wordt. Het gaat
van mens tot mens. Dat legt een groot gewicht bij ons mensZlJn.

Communicatie - óók de communicatie van het evangelie - is
allereerst een menselijk proces. Zó, op basis van het menselij-

ke, communiceert God met mensen.

'atwij
wijen het kerstfeest vieren:
Dat is in overeenstemming met wat

God stuurde geen engel, maarwerd
wefö zelf mens. Het is ook

conform het pinksterfeest: De Heilige Geest koos zich een
:ns-zi3n. De Geest is God in ons, tot in ons
woning in ons mens-zijn.
chaam iis een tempel van de Geest. De Geest
lichaam toe: ons lichaam
doet ons mens-zijn 'veranderen van heerlijkheid tot heerlijk-

heid' (2 Cor. 3:18), tot wij de opgestane Heer in zijn verhe'erlijkte mensheid geÏijkvormig zijn geworden. In de fömmuí'Ïicatie van het evangelie worden aeze goddelijke krachten gecommuniceerd. Ze worden als geschenk aangföoden in een mens
die van zijn geloof getuigt. Ze worden ontvangen door een

mens die zich er voor opent.

Overgenomen uit De Christen 6 sept 2000 (nr 15)
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Het blad RUIMTE zoekt:

Redacteur (m/v)
l

die meehelpt vorm te geven aan de inhoud van het blad,

l

en dan de coördinatie van een nummer voor zijn/haar

í

door mee Íe denken in de redactiecommissie en zo nu
rekening te nemen.

Gedacht wordt aan een lid van RUIMTE die:

Niet bang is contacten te leggen met mogeLijke

schríjvers van artikelen.

*

*

ï

Zelf een redelijke stijl van schrijven heeft.

Gevoel heeft v-oor de dingen die de Lezers van het
blad interesseren.

Kan werkeri onder tijdsdruk en respect heeft voor

een deadLine.

De beloning zal niet verder gaan dan dankbare opmerkingen, positieve kritiek, soms een complimentje en
eventueel het krijgen varí interessante contacten.

Ge;írïtere:ïeerderí wordt verz:ocht zich te melden bij de
eindredactie:

Sip van der Werf, H.R. Holststraat 36, 8023 CJ Zwolle
s-b.van.der.werf@planet.nl
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