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Van de redactie
Dit nuÏÏuner staat vrijwel geheel in het teken van het thema:
G'mensen inet een verstandelijke handicap", en is gecoördineerd door Piet Brongers.
We hopen dat u er veel stof voor nadere overdenking en
gesprek in aan zult treffen.
Anne Gietema sfüurde een stuk met zijn gevoelens over
RUIMTE als beweging en over het laatste numÏner van
RUIMTE als blad. Misschien dat iemand anders zich weer

geroepen voelt daarop te reageren. Graag zelfs, het adres
staat op de colofon.
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Verstandelijk gehandicapten: wie zijn ze?
Piet Brongers

Inleiding
Mijn eerste ontmoeting was in de baptisten kerk in Leeuwarden: Jo Zwaan. Een mongool (later pas hoorde ik dat ik
een ander woord moest gebruiken!), die enthousiast kerkganger was, mensen stevig kon orrföelzen en die door zijn
eenvoudige geloofsbelijdenis mensen bij zijn doop tot ontroering bracht. Ook had hij zijn eigen oudpapierwijkje van
de kerk. Achter op de fiets zette hij het pak kranten en
fietste wankelend naar het depot.
Toch anders. Nooit helemaal echt contact.

Later ben ik veel meer mensen tegengekomen. Op afstand.
Onzeker over reacties en contact.

Nog weer later ben ik in hun midden komen werken. Als
geestelijk verzorger.

Dan moet je wel. Zonder contact gaat het niet. En dan gebeurt het eigenlijk vanzelf: je leert ze kennen, met een
naam en een geschiedenis. Je ontdekt, dat ze dezelfde gevoelens en reacties hebben als jezelf. Je ontdekt, dat hun
verstandelijke beperking wel van invloed is op hun mogelijkheden om hun leven voÏm te geven, maar niet op hun
mogelijkheden medemens te zijn. Verder heb ik langzamerhand in mijn omgaan met hen ontzettend veel ontdekt
over mijzelf, de samenleving, het geloof en de kerk. Over
de rol en de beperkingen van het verstand als het om geloof
en leven gaat. Maar ook hoe we omgaan met mensen die
anders zijn.
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Genoeg redenen om ze dichterbij te halen. Maar wie zijn ze
precies? Kunnen we ze in een groep neerzetten? Ook bij
het indelen zien we de rol van het verstand en van de gevoelens van mensen in de samenleving.
Definitie

Het is moeilijk een definitie te geven van het begrip 'verstandelijk gehandicapt'.
Er zijn zoveel varianten te bedenken, dat het heel moeilijk
is alles onder een noemer te brengen. Het heeft in elk geval
te maken met een stoornis van de hersenfunctie. Maar niet
elke stoomis van de hersenfunctie betekent een verstande-

lijke handicap. Epilepsie bijvoorbeeld duidt ook op een
stoornis in een hersenfunctie, maar is lang niet altijd gekoppeld aan een verstandelijke handicap. De verstandelijke
handicap kan erfelijk zijn (de bekendste zijn 'syndroom
van Down' en 'Spina bifida'; maar ook van de laatste kan
niet altijd gezegd worden, dat het een verstandelijke handicap tot gevolg heeft), maar hoeft niet. De verstandelijke
handicap kan ook het gevolg zijn van een hersenbeschadiging (bijv. zuurstofgebrek bij de geboorte), al dan niet als
gevolg van een ernstige ziekte (stofwisselingsziekte; hersenvliesontsteking) of een ongeluk (bijvoorbeeld na een
coma).

Van het merendeel van de verstandelijke handicaps zijn de
oorzaken (nog) niet te achterhalen. Ze zijn er altijd al geweest en ze zullen er ook altijd blijven.
Een ding is duidelijk: verstandelijk gehandicapt ben je als
je verstandelijke verrnogens zodanig beperkt zijn, dat je
niet in staat bent zelfstandig je leven vorÏn te geven in de
samenleving.

s
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En dat wordt dan de definitie. Maar dat zegt nog niets over
hoe mensen, de samenleving en de kerk tegen mensen met
een verstandelijke handicap aangekeken hebben.

Geschiedenis van naamgeving
Het is heel interessant om na te gaan welke namen er gebruikt zijn om mensen met een verstandelijke handicap te
benoemen. In de naamgeving zit tegelijk iets van visie en
houding.
In de vorige eeuw vinden we zowel voorbeelden van de zot
en de gek, die op een kermis bezichtigd konden worden, als

wel de engel die op de een of andere manier boodschappen
van God kon doorgeven. Ze waren toch 'vreemden', waar
je bang voor was en niet echt persoonlijk contact mee had.

Patiënt. Dit zegt iets over een verstandelijke handicap als
ziekte. Misschien wel met de gedachte, dat het met de juiste medicijnen wel beter kan worden.
Kind voor altijd. Ze blijven kinderen en worden ook zo
benaderd en aangesproken, ook al zijn het ouderen van 70
jaar. Ook worden hun verstandelijke veÏmogens uitgedrukt
in de leeftijd van een kind.

Pupil. Leerling. Dat zegt iets over de gedachte dat er nog
heel wat te leren is, met veel aandacht voor ontwikkelingsprogramïna's.
Zwakzirmig: Zwak van zinnen. Op zich een juiste benaming, maar al gauw gebruikt met een negatieve gevoelswaarde.

I.Q.: Zwakbegaafd, debiel, imbeciel, idioot (verstandelijk
niveau: hoog, midden, laag). Een indeling op grond varx het
testen van de verstandelijke vermogens, met als vergelijkingsmateriaal de normale ontwikkeling. Aan de ene kant
handig 'in het gebruik', aan de andere kant toch alleen
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gericht op de handicap. Vandaar ook hier de negatieve gevoelslading. De woorden hebben in de omgangstaal een
degraderende functie gekregen.
Geestelijk gehandicapt. Met name christelijke ouders
maakten bezwaar tegen deze benaming omdat met 'geestelijk' ook het innerlijke leven bedoeld kan zijn.
Verstartdelijk gehandicapt. Een logisch gevolg, als bijstelling van het woord 'geestelijk'.

Mens met eerx verstandelijke handicap. Een mond vol maar
toch een heel belangrijke verbetering in de omgang. De
verstandelijke handicap is niet het uitgangspunt, maar zijn
menszijn. Hij is in de eerste plaats mens en vervolgens
heeft hij een handicap.

Mens met mogelijkheden. Dit is de benaming die ouders het
liefste wilden. Daarínee is de handicap uit zicht en gaat het
om een mens niet verschillend van andere mensen. Maar

dan doe je niet recht aan beperkingen en onmogelijkheden.
Het is wel mooi, maar zo algemeen, dat je er niet zoveel
mee kunt.

Mens met een verstandelijke beperking. Misschien wel de
beste benaming, die recht doet aan het onderscheid füssen
de beperking en de handicap. Beperkingen hoeven niet
altijd een handicap te zijn. Dat is onder anderen a:föankelijk
van de cultuur en de omgeving

Burger vart de samenleving. Dit zegt iets over de relatie
met de samenleving: gelijke rechten en plichten.
Bovenstaand overzicht laat zien, hoe er steeds een spanningsveld zit füssen wie en wat. Tussen de mens zelf en
zijn handicap.

Het hangt uiteindelijk van de ontwikkelingen in cultuur en
samenleving af.

I
l
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Afliankelijk van cultuuy
Wij leven in een samenleving, die het verstand heel erg
belangrijk vindt. Bovendien hebben we een heel complexe
samenleving (denk maar technische apparafüur, maar ook
aan organisatorische bouwwerken, bureaucratie, enz.). Dat
heeft ook zijn gevolgen voor de beoordeling van de verstandelijke handicap. SornÏnige mensen, die zich in onze
samenleving niet kunnen handhaven zullen verstandelijk
gehandicapt heten, terwijl ze prima zouden kunnen functioneren in een eenvoudiger samenleving.
Aandacht voor het verstand zorgt ervoor, dat zij bij ons uit
de boot vallen.

Even een gedachten experiment. Stel je voor, dat de
samenleving andere dingen dan het verstand belangr'ijk zou vinden. Stel je eens voor dat onze samenleving
het allerbelangrijkste zou vinden, dat mensen hun gevoel zouden kunnen uiten. Er zijn toch situaties te bedenken waar dat eigenlijk ook al zo is. Maar, stel je
voor dat dat zou gelden voor alles in de hele samenleving. Dat je alleen waardevol kunt zijn als je je gevoel kunt uiten. Hoeveel van ons zou dan gehandicapt
zijn? Hoeveel mensen zouden dan ajhankelijk zijn van
anderen en bij wijze van spreken in een rolstoel voortgeduwd moeten worden, vanwege een emotionele
handicap?
Gelukkig is dat niet zo. Gelukkig vinden we het verstand belangrijker. Dan vallen wij niet zo op. Jammer
voor hen, want zij vallen nu wel op!
En dan ook nog serieus: het prijskaartje. Het lijkt
soms alsof zij zoveel geld kosten aan de samenleving.
Dat de samenleving moet investeren in hun zorg zonder dat daar wat tegenover staat. Ze zijn niet produc-
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tief. Maar hoe zit dat met die emotionele handicaps,
die niet zo opvallen. Denk eens aan: RIAG, psychiatrie, pillen, tranquillizers, drankproblemen, noem
maar op. Wat zou de samenleving meer kosten: de
emotionele beperkingen of de verstandelijke?
De kerk en het verstand

Aandacht voor het verstand in de samenleving. Maar, daarnaast is er toch ook de kerk?

Als er een plaats is waar heel de mens belangrijk is, dan is
het daar toch? Helaas moeten we ook daar hetzelfde proces
constateren als in de samenleving: Een geschiedenis met
nadruk op de geloofsleer. Een scheefgroei als het gaat om
het evenwicht füssen verstand en gevoel
Misschien vandaar ook wel de geschiedenis van de leegloop, omdat er zo weinig te beleven valt. Een doodlopend
spoor? Zijn we als kerk misschien iets kwijtgeraakt onderweg?

Zitten we op een verkeerd spoor? Hoe komen we er achter?
Misschien wel door weer te leren kijken en te luisteren naar
heel de mens. Misschien wel door extra aandacht te geven
aan degene die ons kan helpen de scheefgroei weer wat
recht te trekken. De dominantie van het verstand in alles

van de kerk wat temg te dringen.

I
í
í
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Gelij kwaardigheid
Iets leren. Dat kan alleen in de ontmoeting van mens en
medemens. Op basis van gelijkwaardigheid. Dat is wat
anders dan gelijkheid. Alle mensen zijn verschillend en dus
niet aan elkaar gelijk. Gelijkwaardig word je pas als je het
hebt over wie je bent met recht en mimte om jezelf te kunnen zijn, maar ook om je bijdrage te kunnen leveren. Dan is
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er niemand meer zielig. Dan kan iedereen meedoen, met
zijn behoeften, maar ook met zijn mogelijkheden. Gelijkwaardig betekent niet in een hokje met een etiket, maar met
dezelfde rechten op je bestaan en op je deelname aan de
samenleving.

Daarbij is de kwaliteit van de samenleving in het geding,
maar ook die van het leven zelf. Inclusief alle moeilijke
vragen over grenzen. Het gaat dan niet alleen om grenzen
van een ander, maar ook om die van jezelf.
En de kerk? Die zou daarin het voortouw moeten nemen als

het gaat om waarde en de gelijkwaardigheid van mensen.
Dat kan alleen in een cultuur die het belangrijk vindt dat
mensen niet op een afstand blijven van elkaar, maar die
nieuwsgierig zijn naar elkaar. Die de moeite nemen elkaar
tegen te komen en te ontmoeten. Met een open houding en
de bereidheid om in de spiegel te kijken.

De Gemeente als herberg
Janneke Poel - Kuperus

De laatste jaren is er sprake van een nieuwe ontwikkeling
in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
Woonden zij voorheen in grote instellingen, nu leven zij
steeds vaker geïntegreerd in de samenleving. Er wordt niet
langer alleen uitgegaan van hun handicap, maar er wordt
ook gekeken naar de mogelijkheden die zij hebben.
Mensen met een verstandelijke handicap komen dus in
'gewone' huizen in dorpen en steden te wonen. Zij proberen een zo 'noünaal' mogelijk leven te leiden.
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Dat geldt ook voor geloven. In de instellingen zijn geestelijk verzorgers. Maar wanneer je voor je geloof temg moet
naar die instelling, is dat natuurlijk niet logisch. Veel beter
is het om een plek te vinden binnen een plaatselijke gemeente.

De kerk is een plaats voor iedereen. Dat zeggen we heel
gemakkelijk. Maar de uitspraak heeft verstrekkende gevolgen. Het betekent dat we gelijkwaardig zijn. Dat de ene
mens niet belangrijker is dan de ander. Dat de ene mens
niet meer rechten heeft (op grond van geslacht, huidskleur,
seksuele geaardheid, leeftijd of IQ.) dan de ander. Het betekent dat we niet hoeven neer te zien op mensen die anders zijn dan wij. Het betekent dat we ervan uitgaan dat
mensen verschillende mogelijkheden hebben en dat we van
elkaar kunnen en mogen leren.

Mensen zijn niet gelijk, dat is wat anders. Maar wel gelijkwaardig.
Wanneer we in het N.T. lezen over de eerste christelijke
gemeente, dan lezen we van een enthousiaste groep mensen
die door hun levenswijze aantrekkingskracht uitoefenen op
buitenstaanders. Volgens keizer Julianus (3e eeuw) is hun
vriendelijkheid tegen vreemdelingen "de oorzaak dat christelijke gemeenten zo groeien". Hij brengt die groei in verband met de gastvrijheid van die eerste gemeenten.
Misschien dat we ook nu iets met dat begrip "gastvrijheid"
kunnen doen. Het beeld dat we nu van kerken hebben, is

niet zo positief. In veel kerken loopt het ledental terug.
Het boek "Gemeente als herberg" van Jan Hendriks geeft

ideeën hoe we een gastvrije gemeente kunnen zijn "). Een
herberg verleent gastvrijheid. Een kerk kan dat als voorbeeld nemen en zich openstellen voor gasten. Daar moeten
11
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we niet te gemakkelijk over denken, want eigenlijk gaat dat
tegen onze nafüur in. De aanwezigheid van anderen, wie zij
ook zijn, beleven we vaak als bedreigend. Zij bedreigen
onze vanzelfsprekendheid, onze rust en onze gehechtheid
aan oude vertrouwde tradities.

Echte gastvrijheid betekent dat we ons aanpassen aan de
gasten, dat we de macht delen. Enerzijds is dat bedreigend.
Aan de andere kant daagt het ons uit om bewust naar onze

vanzelfsprekendheden, onze mst en onze tradities, te kijken.

Hendriks zegt: "Iedereen in de kerk is te gast. Bij elkaar, en
uiteindelijk bij God." Als het goed is dan ben je soms
"ober", maar in hetzelfde uur kun je ook gast worden. Gast
bij bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap.
Hij vat de kern van gemeente - zijn als volgt samen:
Inzet voor de ander

Gemeenschap met elkaar
Omgang met God.

Als dit de kern van 'gemeente zijn' is, dan is de komst van
mensen met een verstandelijke handicap niet een taak die
erbij komt in de gemeente, maar dan behoort gasfürijheid
tot de kern van 'gemeente zijn'.
Dan betekent dat wanneer er voor mensen met een verstan-

delijke handicap geen plaats is in de herberg, je eigenlijk
geen gemeente bent. Of een gemeente met een grote handicap.

Mensen met een verstandelijke handicap kunnen uitmaken
of een gemeente een 'gastvrije gemeente' is. Zij vorÏnen
(samen met vreemdelingen, jongeren, kinderen . ..) de deskundige jury. Zij ervaren of ze de kans krijgen om mee te
delen en mee uit te delen.

" J. Hendriks Gemeente als herberg, Kampen 1999 ISBN 90 242 9419 3
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Kerk zijn: samen zingen en
ieder zingt zijn eigen lied
Over de plaats van mensen (met een verstandelijke handicap) in dë kerk
Piet Brongers

Er liggen kaarsen op de tafel van de lifürgie.
Mooie witte kaarsen, gevornnd door de kerk van alle eeuwen. Ze liggen gereed voor alle gelovigen die de kerk binnenkomen en deel willen nemen aan de gemeenschap van
de kerk. Het pakken van een kaars om hem aan te steken

aan de brandende paaskaars staat symbool voor het afleggen van het eigen oude leven en het aandoen van het nieuwe leven in Chrisfüs. Zo komt elke zondag de stoet van
kerkgangers binnen op weg naar de tafel van de liturgie en
de handeling van het pakken en aansteken van de witte
kaars om samen een kring van gemeenschap te vorÏnen.
Temidden van de stoet komt er wel eens iemand binnen

met een eigengemaakte geelgemarrnerde kaars en een bosje
gele veldbloemen. Ze loopt naar de tafel van de lifürgie en
legt daar het bosje bloemen neer en voegt zich met haar
kaars in de kring van kerkgangers. Daar wordt ze vriendelijk en waÏÏn onfüangen. Voorzichtig wordt haar eigen
kaars gepakt en op tafel gelegd, ontvangt ze een witte kaars
en wordt ze geholpen de witte kaars aan te steken aan de
paaskaars.....om samen één te zijn.
Een mooi verhaal? Of klopt er iets niet?
Het geeft een bepaald gevoel als iemand binnen komt met
iets van haarzelf, maar het geeft ook een bepaald gevoel

ï
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om samen iets gemeenschappelijks te hebben. Het gaat
toch om wat God van ons vraagt en niet om wat we zelf zo
nodig moeten inbrengen? Voor beide aspecten zijn wel
mooie bijbelwoorden te bedenken.

Stel je nu eens voor, dat in het bovenstaand verhaal die
iemand met de bloemen en de eigengemaakte kaars verstandelijk gehandicapt was, of een klein kind?
Verandert er dan wat in 5e gevoel? En waarom dan? Of
blijft het hetzelfde? En waarom dan?
Met dit voorbeeld worden er een paar vragen duidelijk die
van belang zijn in het zoeken naar de plaats van mensen
met een verstandelijke handicap (en andere bijzondere
mensen, zoals kleine kinderen) temidden van het kerkelijk
gebeuren:

Aan de ene kant is er de reactie: "och, ze mogen toch wel
hun eigen kaarsje houden?"

Ze mogen er toch ook bij horen? Ze kunnen het toch niet
helpen dat ze zijn zoals ze zijn. Aan de andere kant is de
reactie: "nou ja, 't is toch wel mooi, dat ze zo mee kunnen
doen net als alle anderen!" Op deze manier kunnen ze gelijkwaardig zijn aan ons. Voor God zijn we allemaal gelijk.
En als ze zo met ons mee kunnen doen valt het onderscheid
weg.

De kerk worstelt tussen deze uitersten en zoekt vaak een

middenweg: een beetje van dit en een beetje van dat. In de
praktijk betekent het, dat we meestal genieten van de spontaniteit van mensen met een verstandelijke handicap en
hen, indien ze dat kunnen, mee laten helpen bij eenvoudige
handelingen (collecteren, lifürgieën uitdelen, dirigeren,
enz.). Aan de andere kant voelen we wel een aarzeling bij
hun inhoudelijke bijdrage aan de kerk. Hoe kunnen mensen
met een verstandelijke handicap ook daadwerkelijk gelijk-
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waardig zijn aan alle andere leden van de gemeente (zoals
deelname aan belijdenis, avondmaal, gespreksgroepen,
vergaderingen)?

Zo lijkt het alsof we moeten kiezen, alsof er maar twee
mogelijkheden zijn: of ze kunnen er helaas niet helemaal
bij horen, maar daar moeten we dan onze best voor doen
met bijzondere aangepaste activiteiten. Of, we moeten ze
aan alle activiteiten mee laten doen en hen daarin zoveel

mogelijk ondersteunen ('samen naar catechese', 'samen
naar de kerk'). Zo wordt overigens niet alleen in de kerk
maar ook in de samenleving de discussie gevoerd. De slogan is daar: "zo norÏnaal als mogelijk, zo bijzonder als
noodzakelijk". Het klin?kt goed, maar waar ligt die omslag
tussen het norínale en het bijzondere? Wie bepaalt dat omslagpunt? En ... geldt dat net zo in de kerk?

Pas als je hier een tijdje over nadenkt ontdek je de blinde
vlek van de kerk: er wordt geen vraag gesteld aan het
kerkzijn zelf. Bij bovenstaand dilemÏna staat de kerk zoals
zij zich ontwikkeld heeft in de loop der eeuwen, niet ter
discussie. Dan sta je automatisch alleen maar stil bij de
vraag: hoe kunnen mensen deelnemen aan die kerk. Je zou
toch ook rustig de vraag kunnen stellen: hoe heeft de kerk
zich ontwikkeld door alle eeuwen heen?

Is alles wel goed gegaan in de loop van de tijd? En past het
product van nu nog wel bij de bedoeling van toen?
Of anders gezegd in de taal van het verhaaltje: hoe komen
we eigenlijk aan die witte kaarsen? Wat is er gebeurd met
de eigen kaarsen van de mensen van de kerk? Tellen mensen zelf niet meer mee als ze deelnemen aan de gemeen-

schap van de kerk? Moeten ze zichzelf inleveren? Zit de
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eenheid en de gemeenschap in het hebben van dezelfde
kleur?
Of... zit het anders?

Is er een andere mogelijkheid om samen één te zijn?
Stel je voor, dat je ontdekt dat je eigen kaars ook kan branden en dat je die kunt laten aansteken door de paaskaars.
Dan zit er wel verschil in de kaarsen (grootte, dikte, kleur),
maar niet in de vlammetjes. In het licht en de warrnte! Misschien letten we bij het zoeken naar eenheid en gemeenschap wel op verkeerde dingen.
Misschien moeten we juist niet aangespoord worden in het
anders kijken naar mensen met een verstandelijke handicap, of naar al die groepen van mensen die speciale aandacht vragen om er toch ook een beetje bij te mogen horen.
Misschien moeten we wel vragen stellen aan ons kerk zijn,
en hebben we al die bijzondere mensen nodig om ons daarbij te helpen. Misschien zijn we in de loop van de eeuwen
veel kwijt geraakt in ons zoeken naar de ware en volmaakte
kerk.

Misschien hebben we in dat zoeken ons te veel laten leiden

door verstandige en knappe mensen (we hebben bijvoorbeeld eeuwen lang vrouwen en kinderen weggehouden
bij dat zoeken naar waarheid van geloof en vormgeving
van kerkdiensten).
Misschien hebben we onze kerk zelf zo aangepast, dat zij
niet meer geschikt is voor een heleboel mensen....
Misschien ligt het niet alleen aan de kerkgangers, dat de
kerken zo leeg lopen...
Dit is een pleidooi voor anders kijken naar mensen en naar
de kerk. Wat is de kerk eigenlijk: een verzameling mensen
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die een bepaalde geloofsleer aarföangt en probeert uit te
dragen of een gemeenschap van mensen, die zich geaccepteerd weten en die van daaruit samen zoeken naar wat ieder

zelf te bieden heeft als bijdrage aan de gemeente en de
wereld?

Een pleidooi voor bezig gaan met vragen en niet met antwoorden.

Een pleidooi om iedereen erbij te betrekken, uitgaande van
eigen verhaal en eigen mogelijkheden van beleving. Met
daarbij proberen contact te maken op zoek naar elkaars
rijkdom en diepte als bijdrage voor het geheel van de kerk.
Misschien komen we dan een beetje in de buuÏt van Ef. 3
vers 18 en 19: "...dat u met allen die hem toebehoren in

staat zult zijn te bevatten hoe breed en hoe lang, hoe hoog
en hoe diep Chrisfüs' liefde is en te begrijpen dat die liefde
elke kemnis te boven gaat."

Samen kerk zijn
Wat betekent het, als mensen met een verstandelijke handicap meer invloed kunnen hebben in de kerk? Het gesprek
met Gerda Venema en Ina Perdok laat zien dat er nog een
heleboel moet gebeuren met de kerk, maar ook met onszelf.
Janneke Poel-Kuperus en Piet Brongers
Hoe gaat het nu met ons en de kerk?

Eigenlijk zijn we niet zo tevreden met hoe het gaat. Zondags gaan er 40 bewoners naar de gereformeerde kerk in
Leek. De meeste bewoners begrijpen er niets van, maar
vinden het wel mooi om in de kerk te zitten en te luisteren

naar de liederen en het orgel. Ik (Gerda) ga niet meer naar
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de kerk, want ik vind er niets aan. Het is zo saai. Boven-

dien: niemand van de kerk vindt het belangrijk dat ik kom.
Niemand staat te wachten om met mij contact te maken. Ik
(Ina) ga wel, maar niet zo regelmatig. Eigenlijk vind ik er
ook niet zoveel aan, maar ja ik ben wel lid. . .
Ik werk ook mee als bezoekÏnedewerkster van de kerk yoor

de bewoners van Sintmaheerdt. Dat klinkt wel leuk, maar
ik denk dat ze mij ook gevraagd hebben, omdat ze het zelf
veel te moeilijk vonden. Dat is eigenlijk ook niet goed. Dan
doen ze er zelf ook geen moeite voor. Wij hebben niet het
gevoel, dat de kerk erg betrokken is bij ons. Dat zie je ook
bij de aangepaste kerkdiensten. Die zijn toch bedoeld voor
alle mensen? Bij ons in de kerk lijkt het erop dat het voor
een aparte groep mensen bedoeld is. Want er komen weinig
gewone gemeenteleden. Verder wordt die dienst op een
apart tijdstip gehouden en niet gewoon als een van de morgendiensten. Het bungelt er gewoon een beetje bij. Het zou
zo moeten zijn, dat net zoals we jeugddiensten op de morgendiensten hebben ook de bijzondere diensten samen met
mensen met een verstandelijke handicap kunnen hebben.
En het mooiste is, als dat ook gecombineerd kan worden.
En het allermooiste is als het elke zondag feest is in de kerk
voor iedereen! Dan is het veel meer iets van samen onderweg.

Het fruitbakje.
Wat vind je van een fmitmand op oogstdankdienst en een
kerstbakje bij het kerstfeest? Wij vinden dat ze ons niet als
een speciale groep moeten bekijken en behandelen! Het
lijkt erop, dat je dan hooÏt tot de groep zieken of ouden van
dagen. Je zou ook bij onze cliënten kunnen nagaan wie
daarvoor wel of niet in aamnerking kunnen komen. Niet
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omdat je verstandelijk gehandicapt bent, maar omdat je
ziek, oud of eenzaam bent. Bovendien is het zo, dat iedereen best wel behoefte heeft aan aandacht. Dan kun je beter
gewoon langs komen dan één keer per jaar een fruitmand.
Het lijkt erop dat de mensen een beetje bang voor ons zijn
en dan liever een kaart sturen of een cadeautje dan zelf
eens langs te komen. Iedereen is van harte welkom. Wij
eten niemand op.

Maar, het kan ook andersom. Wij kunnen ook bij mensen
van de kerk op bezoek komen. Als ze ons de kans en de
gelegenheid geven, kunnen wij best wel meehelpen met het
bezoeken van zieke of oude mensen. Misschien vinden die

het wel mooi als wij eens langs komen, want wij komen
niet met moeilijke woorden.

Er zijn zoveel activiteiten in de kerk, waar wij best aan
kunnen meewerken, maar wij worden nergens voor gevraagd! Eigenlijk zouden wij veel mcer voor de kerk kunnen betekenen en doen, dan dat er nu gebeurt.

l

Studiedag samen met de kerk.

I

Vorig jaar is er in Groningen een sfüdiedag geweest onder
de titel "hoezo samen?!". Daar hebben 25 mensen met een

verstandelijke handicap aan deel genomen, samen met zo'n
35 mensen uit de kerken. Dat was iets heel bijzonders! Het
is zelfs de eerste keer in Nederland, dat er zo'n sfüdiedag
gehouden is, waar niet over ons gepraat is, maar samen
met ons in verschillende gespreksgroepjes.
We hebben gepraat over wat de kerk voor ons betekent en
wat wij voor de kerk kunnen betekenen. Het ging over de
vraag, hoe belangrijk wij de kerk vinden. Maar ook hoe
belangrijk de kerk ons vindt. Daar wisten wij niet zoveel
antwoorden op te vinden, maar de andere mensen van de
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kerk ook niet. Toen hebben we ook gepraat over een lijstje
met alle activiteiten van de kerk om te zien waar we wel of
niet aan zouden kunnen meedoen.

Nou, dat was net zo als voor de andere mensen van de kerk.
De een kan dit, de ander dat. Samen moet je zoeken naar
wat je het beste kan; Dat moet je niet van tevoren al beslissen en alleen maar naar het verstand kijken. Wij kunnen
best meehelpen met het bezoeken van zieken, het rondbrengen van een bloemetje; somÏnigen kunnen heel goed
meehelpen bij de crèche of met het ophalen van oud papier
of bij de romÏnelmarkt. Anderen zouden best over bepaalde
onderwerpen mee kunnen praten in de kerkenraad of in de
bouwcoÏmnissie. Iemand van de cliënten zei: "ik kan niet

ouderling zijn, want ik kan geen geheimen bewaren". Nou,
dan weet je toch zelf wat je wel of niet goed kunt?
Het praten in de groepjes was eerst niet zo gemakkelijk,
want we moesten leren naar elkaar te luisteren. De meeste

groepjes ontdekten, dat mensen met een verstandelijke
handicap heel wat meer konden betekenen voor de kerk
dan nu het geval is. En op de vraag waarom dat niet gebeurt, kwam het antwoord: "omdat ze ons dat niet gevraagd
hebben."

Er waren ook groepjes, waar de mensen van de kerk vonden, dat wij aan het zeuren waren. Zij vonden, dat zoals het
nu ging het wel goed ging. Mensen met een verstandelijke
handicap mogen in hun kerk collecteren en ook de koster
wel een beetje meehelpen, en soms ook de kaars aansteken.
Daar moesten ze toch blij mee zijn? Bovendien is het in
somÏnige kerken erg moeilijk voor mensen met een verstandelijke handicap om belijdenis te doen. Ze weten toch
niet waar het precies over gaat. Dat vinden wij triest. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen misschien wel
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meer laten zien van het geloof dan andere mensen. Zij kunnen meer gevoel laten zien. Dat is iets van een ander niveau, maar beslist niet minder: het betekent hetzelfde. Het
gaat bij het geloof toch vooral om het gevoel, dat God
mensen liefheeft en dat wij elkaar liefhebben. Nou, daar
kunnen andere mensen best nog wel wat van leren. Wat
heb je aan mooie woorden of moeilijke begrippen, als je
dat gevoel niet kent. En nog eens wat. Wij kunnen laten
zien hoe je gehandicapt kunt zijn en toch ook een beetje
blij. Dat is toch ook geloven? Dat God er altijd is, ook al
ben je gehandicapt?
Op de sfüdiedag hebben we 's avonds een creatieve avond
gehad: samen snoezelen, samen muziek maken, schilderen
en puzzelen. Het was prachtig en leerzaam om te zien dat je
een heleboel samen kunt doen.
De kerk moet leren.

Ik vind dat de mensen en de kerken nog een heleboel moeten leren.

Maar ja, wie moet ze daar mee helpen? Ik denk, dat wij ze
dat een beetje moeten leren. Maar, er zijn nafüurlijk ook
een heleboel mensen met een verstandelijke handicap, die
dat niet kunnen of niet geleerd hebben. Als je niet beter
weet, of het altijd maar zo gewend bent, dan weet je toch
ook niet dat het anders kan?

Misschien moeten degenen die dat wel weten het wat duidelijker laten zien en hun stem laten horen. Maar dan moeten de mensen en de kerken wel willen luisteren.
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Uitspraken van mensen met een verstandeliike handicap over de kerk
> "slaapverwekkend"

> "Als er toch gepreekt moet worden, dan graag blije
preken. Als ik nu thuis kom uit de kerk en ze vragen
me waar het over ging, dan moet ik heel vaak zeggen
dat ik het niet weet"

> "Soms begrijp ik het. Dan qaat het over Jezus aan
het kruis"

> "Ze vroegen een keer aan mij of ik de preek wel
begreep. Nu ga ik dus maar niet meer naar de kerk"
> "De muren van de kerk zíjn zo saai"

> "Ik voel me soms zo alleen als na de kerkdienst bij
het koffiedrinken niemand naast mij komt zitten"
> "Als het orgel speelt of als er een gospelkoor komt
dan is het mooi in de kerk"

> "Toen ik als boom mocht spelen, dat was mooi"
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Geloofsbeleving van mensen met een verstandelijke
handicap
Piet Brongers

Op zoek naar antwoorden op de vraag naar de wijze waarop mensen met een verstandelijke handicap hun geloof
beleven, kunnen we het beste stilstaan bij de ontwikkeling
van de belevingswereld van onszelf van baby via kleuter
naar volwassene. Dat staat het dichtste bij onszelf. In wezen is er geen verschil met de ontwikkeling van de belevingswereld van mensen met een verstandelijke handicap.
Hooguit zou je kunnen zeggen dat die ontwikkeling beïnvloed wordt door de verstandelijke beperking. Wat in onze
eigen ontwikkeling in maanden of jaren plaats vindt kan
voor mensen met een verstandelijke handicap van toepassing zijn op het hele leven. Of anders gezegd: de ontwikkeling stopt op het moment dat alle 'instmmenten' op tafel
liggen. In die zin zou je dat wat bij ome ontwikkeling in
teünen van tijd aangeduid wordt, bij mensen met een verstandelijke handicap in teÏmen van 'verstandelijk niveau'
of 'mogelijkheden' aan kunnen duiden:
* Hoe ziet de belevingswereld van een baby in de wieg
emit? De zintuigen werken, maar er is nog niets te begrijpen. De wereld wordt geordend volgens basisprincipe: het voelt prettig of niet. In het eerste geval kan er
een reactie zijn van een glimlach, in het tweede geval
van een huilbui. Welk aspect van het geloof is van toepassing? Geborgerföeid en veÏtrouwen. Zowel in het ge-
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ven als in het ontvangen. Hier wordt de basis gelegd
voor het verdere leven. De ervaring van het vertrouwen
en de geborgenheid als iets dat door de omgeving bevestigd kan worden als ervaring met God (ook al is er van
die duiding nu nog geen sprake van enig begrip). Je kunt
niet spreken van een versimpeling van het geloof, eerder
van de kern van het geloof in de vorÏn van geborgenheid:
het gehele leven ervaren als in Gods hand. Niet als een
fase die je achter je moet laten, maar als een basis voor
het leven zelfí grond onder je bestaan.
* In de ontwikkeling beginnen nu de associaties een beIangrijke rol te spelen. De wereld wordt geordend (krijgt
betekenis) via associaties en beeldvorÏning: Moeder of
fles betekent 'eten'. Associaties zijn in het begin vooral
heel zinfüiglijk (vaak via oog en oor), maar later ook in
de vorm van dingen met een naam, woorden die bij elkaar horen en niet te vergeten vaste rituelen (bijvoorbeeld voor het slapen gaan). Die associaties zorgen
ervoor dat de wereld bekend en vertrouwd wordt. Dat je
er wat greep op kunt krijgen en niet bang hoeft te zijn.
Daarom is de herhaling erg belangrijk. Een bevestiging
dat het echt zo is. Het veranderen van een vaste gang van

zaken of het vergeten van een vast onderdeel van een rifüeel betekent onzekerheid en vaak ook onveiligheid en
kan een enoÏme reactie van angst of wantrouwen oproepen. Ditzelfde zien we ook in de ontwikkeling van het
leven van mensen met een verstandelijke handicap.
Daarmee ook het belang van associaties, vaste gang van
zaken en rifüelen. Hoe ziet het geloof er dan uit? Het
woordje 'God' wordt tot kern en middelpunt van een
groot aantal associaties. Als je aan 'God' denkt, denk je
aan: kerk, dominee, liedjes zingen, bijbel, kaars aanste-
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ken, alles wat gemaakt is, beter maken als je ziek bent,
enzoyoort. Al die associaties en rifüelen werken mee aan

de bevestiging van het vertrouwen en de geborgenheid.
In het mee mogen doen wordt ook bevestigd dat jij er
ook bij hoort en dus een onderdeel bent van al die associaties die met God te maken hebben. Het helpt om als
het ware in alles wat je tegenkomt een lijntje te zien naar
God. Ook hier vinden er 'rampen' plaats als de dingen
niet blijken te kloppen. Onzekerheid en angst, kwijt raken van vertrouwen als de dingen anders blijken te zijn
dan dat hun verteld is.

* De volgende stap in de ontwikkeling is de samenhang in
het geheel. Het leggen van het verband tussen de ene associatie en de andere. DaarÏnee komt er strucfüur, kun-

nen er dingen uitgelegd worden. Dan kun je ook over de
dingen praten zonder dat je ze zintuiglijk kunt zien. Het
is duidelijk dat daarin het instmment van het denkvermogen een grote rol speelt. Inzicht en begrip helpen
mensen om niet alleen een samenhang in het leven maar

)
)

ook in het geloof te kunnen zien. De veiligheid en de zekerheid wordt dan geboden door wat je zelf kunt inzien,
begrijpen en uitleggen aan anderen. Het kan dan gaan
om de kleine lijntjes, maar ook om de grote lijnen in de
Bijbel en in het geloof.
* Dan komt in de ontwikkeling het moment van dat je zelf
op verantwoorde wijze je eigen leven vorrn kunt geven:
keuzes maken en verantwoordelijk zijn voor de gevolgen
ervan. Die keuzes kunnen te maken hebben met eigen
zelfstandigheid, werk zoeken, trouwen, kinderen krijgen,
maar ook voor wijze waarop je je geloof vorÏn wilt geven. Je bent nu volwassen en verantwoordelijk voor je
eigen leven en dus ook je eigen geloof.
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Vaak wordt het moment van belijdenis gezien als resultaat
van deze ontwikkeling van baby naar volwassene. DaarÏnee
komen we meteen bij een van de kernen van het probleem
van de geloofsbeleving van mensen met een verstandelijke
handicap. Gerekend vanuit het eindpunt kun je alleen maar
temgkijken in termen van 'kinderlijk' en 'nog niet'. Gerekend vanuit de belevingswereld kun je, moet je spreken van
een volwaardige beleving bimien de belevingswereld die er
is. Met het instrumentarium dat aanwezig is. God is niet
meer of minder. De relatie is niet meer of minder. Alleen

de accenten van het geloof en de instmmenten zijn anders.
Pas als je daar oog voor krijgt verdwijnt de krampachtigheid en komt de aandacht voor het verstandelijke aspect
van het geloof in een ander licht.
Het gaat niet om de ontwikkeling van fases die je steeds
achter je moet laten, maar als het ware om 'lagen' van het
beleven, als opbouw voor je eigen geloofsleven. Alles doet
mee. De eerdere laag in je ontwikkeling vormt een onderbouw voor de rest. Dingen die daar niet goed terechtgekomen zijn zullen altijd zorgen voor problemen.
Ga maar na bij je zelf hoe het staat met jouw beeldvoríning
en associaties rondom God. God als rechter, God als Vader.
God die zegent, God die straft. Het ene beeld levert een
ander gevoel op dan het andere. En kijk eens naar de asso-

ciatie: bij bidden hoort vragen en bij verhoring hooít krijgen. Hoeveel van onze eigen wensen en fmstraties hebben
de beeldvorrning van God beïnvloed? Het meelopen met
het traject van je eigen kind kan helpen bepaald te worden
bij de accenten van je eigen geloofsbeleving.
De relatie met God wordt ervaren en ingekleurd door het
instmmentarium dat aanwezig is. Dat kan zijn in het gevoel
van zinfüiglijke geborgerföeid, maar ook in keuzes voor of
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tegen de pil. DaarÏnee wordt duidelijk dat de ontwikkelingsmomenten niet een kwestie van fasen zijn, die je weer
achter je kunt laten, maar de basis en zelfs de inhoud vormen van een verdere ontwikkeling. Tot en met keuzes die
gemaakt worden op basis van samenhang en betekenis, op
basis van associaties en vooral op basis van het grondvertrouwen.

Kijkend naar mensen met een verstandelijke handicap kun
je dus zeggen dat relaties met en van hen plaatsvinden binnen hun eigen belevingswereld en met hun eigen mogelijkheden. Daarrnee mogen ze niet als versimpeling of
oppervlakkig beschouwd worden vergeleken met onze relaties. Zo mogen we ook momenten in de geloofsbeleving
beschouwen als aspecten die allemaal meedoen en even
belangrijk zijn. Wel kun je het hebben over sterke en zwakke plekken in de geloofsbeleving.
De sterke kant van mensen met een verstandelijke handicap
is vaak het instmmentarium wat betreft het vertrouwen, de
associaties en rifüelen, terwijl ons sterke punt vaak gelegen
is in de samenhang en de verantwoordelijkheid. Alleen
maar kijken naar wat de ander niet heeft, maakt de ander
niet volwaardig. Kijkend naar wat we zelf minder hebben
zorgt voor een evenwicht en helpt om de ander ook daadwerkelijk te waarderen in wat hij wel te bieden heeft.
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In mijn catechese wilde ik proberen duidelijk te maken
wat"genade" betekent. Ik had bedacht om eerst èèn
etensbord te laten vallen ("zonde") en om daarna de
scherven met secondelijm aan elkaar te lijmen, zodat
het bord weer mee kon doen ("alleen de scheuren zijn
nog te zíen: vergeven mäar niet vergeten!"): alle
elementen zaten erin.

Terwijl ik al pratende bezig was de scherven te líjmen,
legde een bewoner zijn hand op mijn schouder en zei:
"laat maar. Gooi maar weg. Geeft niet: je kunt er toch
niets meer mee!"

Wie heeff meer over genade duidelijk gemaakt? Ik
met mijn'geconstrueerd' verhaal of de bewoner, díe
mij zag ploeteren?

De kerk: aanpassing of
ontmoeting
Piet Brongers

Inleiding
Als je ontdekt in een kerk dat mensen in een rolstoel niet zo
gemakkelijk op het podium kunnen komen, ga je nadenken
over aanpassingen. Maar stel je eens voor dat iemand in
een rolstoel lid was geweest van de bouwcommissie. Dan
was er verÏnoedelijk helemaal geen aanpassing nodig geweest! Als je ontdekt in een kerk dat de kerkdienst heel
moeilijk is voor mensen met een verstandelijke handicap,
ga je nadenken over aanpassingen. Maar stel je eens voor
dat mensen met een verstandelijke handicap betrokken
waren geweest in de geschiedenis van de kerk bij de ont-
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wikkeling van de eredienst en de catechese. Dan was er
vemÏoedelijk helemaal geen aanpassing nodig geweest!
Aanpassen: daar denk je pas over na als je al iets gedaan
hebt. En als je ontdekt dat niet iedereen er aan mee kan
meedoen. Oftewel, als je een groep mensen vergeten bent.
Hoe zit het met de aanpassingen als het gaat over het 'samen kerk zijn'.

De ontmoetingsplaats van het geloof
Het 'samen kerk zijn' staat en valt met de ontmoeting met
God en met mensen.

De vragen die zich daarbij voordoen zijn de volgende:
Waar vindt de ontmoeting plaats? Hoe vindt die plaats?
Wat doet er allemaal mee in de ontmoeting?

Een aantal jaren geleden bracht ik op een avond een
bezoek bij een blinde vriend. Hij deed de deur open.
Het was donker in zijn huis: hij had geen licht nodig
om zijn weg te vinden. Ik aarzelde om naar binnen te
gaan. Toen zei hij: "wacht even ik zal het licht aandoen, dan kun jij ook wat zien". Ik voelde mij gehandicapt. Hij was niet gehandicapt in zijn situatie! Ik, als
bezoeker van zijn wereld, was de gehandicapte. Later
had ik een soortgelijke erwtring toen ik samen met iemand die diep verstandelijk gehandicapt was probeerde iets te beleven in een snoezelomgeving. Toeri
voelde ik me weer gehandicapt in een wereldje waarin
de ander zich als een vis in het water voelde. Dat zette

mij wel aan het denken. Meestal is het toch andersom?
De ander is de gehandicapte in onze wereld. Dat is dan
dus niet zijn wereld! Daarmee wordt hij als het ware
beschouwd als bezoeker en niet als medebewoner van

hetzelfde huis.
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Dit verhaal leert mij dat de ontmoeting met de ander vaak
plaats vindt om mijn terrein. Dan voel ik mij het veiligst.
Op mijn eigen plek. Dat wil zeggen op de wijze die het
beste bij mij past. Met meestal meer aandacht voor het
verstand dan voor het gevoel.
Kijkend naar de kerkgeschiedenis is er ook iets gebeurd
met het ontmoetingsverhaal van de kerk en zelfs van God.
Om dat duidelijk te maken wil ik eerst verhaal van de plant
vertellen.

Ik heb hier een prachtige plant: hij is nog ingepakt. Die
plant wil ik u aartbieden. Maar voordat ik hem uitpak,
moet ik u eerst de plant uitleggen. Pas als je een beetje
begrijpt hoe de plant werkt kan hij enige betekenis voor
u hebben.

Kem u het verhaal varï de fotosynthese? De wijze
waarop het licht van de zon d.m.v. chlorofylkorrels ervoor zorgt dat de CO2 uit de lucht wordt omgezet in
voedingssto.ffen en zuurstof? Wist u dat de plant dag en
nacht ademhaalt. Dus zuurstof gebruikt en daarom 's
nachts beter niet op een slaapkamer kan staan? Wist u
dat de plantencellen een semi-permeabele wand hebbert, zodat ze aan de ene kant vloeistof kunnen doorlaten en aarx de andere kant voedingsstofjfen kunnen
tegenhouden ?
Weet u hoe het komt dat planten naar het licht toe
groeien? De plantencellen van de stengel groeien sneller in het donker dan in het licht (kijk ook maar eens
onder het grondzeil op een camping: langere slierten
gras, maar wel zonder kleur). Ook is het heel belangrijk te weten waarom bananen krom zijrx: de cellen in
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de vruchten groeien irx het lícht sneller darx in het donker.

Wonderbaarlijk allemaal, maar wel belangrijk om iets
van het leven van planten te kunnen begrijpen. Pas als
u dit allemaal begrijpt kan deze plant ook van betekenis
zijn voor uw leven.

Kun je je voorstellen dat veel mensen met een verstandelijke handicap op dezelfde wijze naar de verhalen over God
luisteren in de kerk en op de catechese? Met het gevoel
zowel bij hen als bij degenen die hun de verhalen vertellen
dat het belangrijk is om iets van het geloof uit te leggen.
Dat het geloof dan pas enige betekenis kan krijgen voor het
leven?

Niemand heeft mij gevraagd het papier van de plant te
halen en de plant uit te pakken en te laten zien. Ik had
vermoedelijk trouwens ook gezegd: "doe maar niet, dat
leidt af van het verhaal!"
Kijk nu eens rtaar de plant: een pot met prachtige
bloeiende rozen. Kan deze plant ook betekenis hebben,
zonder het hele uitlegverhaal? Wat voegt het betekenisverhaal toe aan wat we meemaken van de plant. En
voor wie voegt het wat toe?

Zou het kunnen zijn, dat we het belevingsverhaal en daarmee de ontmoeting met God in de weg staan door ons uitlegverhaal? Laten we God zelf ingepakt staan, terwijl we
ons verhaal vertellen?
Ik wil niets afdoen aan de kwaliteit van het verhaal.

Ik wil alleen een vraag stellen bij het ontmoetingsgehalte
ervan.

31

Ontmoeting als wegwijzer
Ik zou willen voorstellen om in het zoeken naar de voÏm-

geving van eredienst en catechese niet zozeer de aanpassing in termen van versimpeling van de boodschap als wel
het ontmoetingsgehalte ervan als wegwijzer te zien.
Ook bij de ontmoeting geldt een beperking. Je kunt het
hebben over goede voorwaarden voor de weg ernaaÏtoe. Je
kunt het hebben over communicatiekanalen en over het

organiseren van sifüaties en bezoeken, maar je kunt niet
regelen wat er in de ontmoeting gebeurt. Je kunt bij wijze
van spreken wel bij iemand op bezoek gaan, je kunt wel
een gesprek beginnen, maar of het een echte ontmoeting
wordt kun je niet garanderen: dat hangt mee af van de ander en van wat er tijdens het contact gebeurt.
Als de meester met zijn klas kinderen een bezoek brengt
aan een museum, heeft hij daar van tevoren goed over
nagedacht. Hij heefl een idee over het resultaat en hij
heeft een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat het
doel zoveel mogelíjk bereikt wordt. Hoe gaat het verder? Met welke verhalen komen de kinderen uit het mu-

seum? Wanneer is het bezoek geslaagd?
Er is van alles te bedenken. De verhalen van de kinde-

ren zullen varíëren van die over de boze suppoost en
evemueel de opgezette hertenkop bij de entree, tot en
met het heel persoonlijke verhaal van één van de voorwerpen die diepe indruk heefl gemaakt. Komt er uit wat
de meester van tevoren bedacht heefl?
Áls je van tevoren een strak resultaat bedacht hebt valt
zoiets altijd tegen.
Welk verhaal is het beste? Misschierx wel het 'vervolgverhaar. Dat de bezoekers zin hebben ge7cregen aan
meer. Dan is er ook ruimte voor nieuwe ervaringen. De
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ene keer spreekt dit je aan. De andere keer raak je aan
de praat over iets anders. Alles doet mee en niet te vergeten jezelf en je reacties ook.
De beste manier in alles is: iemand serieus nemen met

zijn reacties. Dat levert de grootste kans op meer mogelijkheden in de toekomst.
Ik stel voor om zo ook eens naar het bijbelverhaal te kijken
als een plaats, een sifüatie, als een ontmoetingsruimte. Samen een bezoek te brengen aan een verhaal waarin van
alles te zien is, te beleven en te bedenken, met mimte voor
eigen reacties. Aflhankelijk van wie ik ben en wat ik heb
meegemaakt. Dan kun je je nog wel afvragen, of je de kern
van het verhaal wel goed hebt overgedragen. Je kunt ook
bedenken dat je later misschien nog wel eens op bezoek
gaat bij het verhaal. Steeds weer nieuwe mogelijkheden om
iets van God te ervaren. En er zijn nogal wat verhalen. Hoe
enthousiaster iedereen is over het bezoek, des te groter zal
de behoefte zijn aan meer.
Kijk zo eens naar de preek, de catechese, de hele kerkdienst. Alles als ontmoetingsruimte waarin iedereen mee
kan en mag doen. Met alle aspecten die bij het ontmoeten
in het geloof horen:
* Vertrouwen en geborgeÏföeid: je mag er zijn
* Associaties, beelden: rituelen en regels van het 'belevingsspel van het geloven'
* Begrip, inzicht en samenhang: de rode draad van God
@ Keuzes en verantwoordelijkheden: jij bent belangrijk!
Onze valkuil is dat we meer aandacht aan de laatste twee

aspecten besteden, terwijl de eerste twee misschien wel
meer ontmoetingsbelevenissen op zou leveren.
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De kerk als ontmoeting: alleen voor verstandelijk gehandicapten?
Mensen met een verstandelijke handicap herinneren ons als
kerk aan wat we vergeten zijn. Maar het zou verkeerd zijn
om over de problemen te spreken in de vorÏn van aanpassingen, hoewel die misschien op dit ogenblik als noodzakelijk kwaad nog wel moeten plaatsvinden.
Misschien komen we er als kerk langzamerhand achter dat
zij ons kunnen helpen de vinger bij een plek te leggen met
veel meer pijn dan die van mensen met een verstandelijke
beperking alleen. Misschien wijzen ze ons wel op een plek
die ons als kerk zèlf pijn doet.
Misschien helpt het ons als kerk wel om de ogen te openen
voor een groot aantal problemen in de kerk als het gaat om
de kerkdienst als ontmoetingsplaats met God en met elkaar.
Jongeren, kinderen: wat valt er voor hen te ontmoeten? Hoe
moet dat straks met de kerk in de toekomst? Maar ook: hoe

staat het met onze eigen ontÏnoetingservaring met God.
Wat is er overgebleven van het (,e}oofsbeleven in kerk en
catechese. Vraag het aan alle mensen die je daarbij zou
willen betrekken: de kinderen, de jongeren, de zieken, de
thuisblijvers en de bezoekers.
Hoe nu verder?
Samen zoeken naar de kerk als ontmoetingsplek voor iedereen.
Laat alles maar mee doen! Misschien wordt de kerkdienst

dan wel een echte eredienst, omdat dan alles van God mee

mag doen met alles van de mens: de zintuigen, het gevoel
en het verstand: lichaam ziel en geest.
Met als dubbele boodschap:
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1. Als mens mag je erbij horen: wie je ook bent. Als je
dat ontdekt in de kerk, in de ontÏnoeting met andere
mensen, in de verhalen van de bijbel en de catechese,
in de liederen en het gebed is de kans op een ontmoetingservaring met God groot. De ontdekking dat datzelfde gevoel ook aanwezig is in de relatie met God,
in de vorm van geborgeÏföeid en vertrouwen.
2. Als mens ben je belangrijk: je bent uniek en jouw bijdrage telt mee. Als je dat ontdekt in de kerk, in de wijze waarop mensen je serieus nemen, in de wijze
waarop je ervaaÏt dat er aandacht is voor jouw wensen
en jouw eigen invulling van het geloof, in de wijze
waarop jouw inbreng gewaardeerd wordt, is de kans
op een ontmoetingservaring met God groot. De ontdekking dat Hij ook zo naar jou kijkt: mens met een
naam en een eigen levensgeschiedenis.
Wat zou de kerk er anders uit zien als iedereen het gevoel
zou hebben, dat hij nodig is en gewenst om het verhaal van
de kerk en van God compleet te laten zijn!
De catechese kan dienen als aanloop, als voorbereiding op
het bezoek in de kerkdienst. Oefenen in het bezoeken van

de mimte, van de liederen, bijbelverhalen, het bidden en de
ontmoeting van elkaar. Allemaal mogelijkheden om God
een bezoek te brengen en daaraan aandacht te schenken via
de volgende concrete vragen:
Wat heb je gezien?
Wat heb je gevoeld?
Wat heb je gedacht?
Wat ga je ermee doen?
Het spreekt vanzelf dat één van de voorwaarden om betrokken te zijn bij kerkelijke activiteiten is, dat je zelf ook
weet wat 'ontmoeten' is, en wat daar allemaal bij komt
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kijken. Misschien moeten we onszelf daarin ook wat meer
oefenen.

Trouwen in de kerk: Atjo
Doedens en Hillie de Boer
uit 'Voorzet', praktijkblad voor zingeving en
geloven samen met mensen met een verstande-

lijke handicap binnen de kerk, de zorg en het
onderwijs. Postbus 20, 3870 CA Hoevelaken.

"Hillie en Átjo,

Jullie zijn hier gekomen, omdat je elkaar trouw wilt zijn en
als man en vrouw door het leven wilt. Dat willen jullie aan
God en alle mensen om je heen laten zien.
Jullie hebben elkaar ontmoet, zijn van elkaar gaan houden
ert hebben elkaar gekozerï.
Dit maakt jullie gelukkig. Een geluk waarbij je het gevoel
hebt, dat je dat aan God te danken hebt. Een God van wie
je mag opstaan, van wie je mag leven en die je helpt echt
van elkaar te houden. Een God ook varg wie je voelt, dat Hij
altijd bij je is.
Deze God geeft je niet alleen kracht goed voor elkaar te
zorgen, maar ook kracht om lief te zijn voor andere mensen.

En op deze manier kunnen ook jullie je steentje bijdragen
aan geluk voor alle mensen.
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Omdat jullie van elkaar houden erx bij elkaar willen blijven
als man en vrouw,

willen jullie 'ja' tegen elkaar zeggen. Ja tegen alles wat
een leven samen in kan houden.

En om dat nu ook aan iedereen te laten zien, aan God en

aan menserï, vraag ik jullie op te staan, elkaar de rechterhand te geven en een eerlijk antwoord te geven op wat ik
jullie nu vraag.
Atjo Doedens,
Beloof je Hillie gelukkig te willen maken, haar trouw te
blijven,
in goede rmïar ook in moeilijke dagen?
Beloofje haar te steunen, naast haar te staan, lief te zijn
voor haar en voor anderen, zodat leven zo gelukkig mogelijk kan worden?
Wat is daarop jouw antwoord?
Hillie de Boer,

Beloofje Atjo gelukkig te willen maken, hem trouw te blijven,

in goede maar ook in moeilijke dagen?
Beloof je hem te steunen, naast hem te staan, lief te zijn
voor hem en voor anderen,

zodat leven zo gelukkig mogelijk kan worden?
Wat is daarop jouw antwoord?"
Met twee heel duidelijke ja's vindt de huwelijksinzegening
plaats in de Ontmoetingskerk in Sappemeer füssen Atjo
Doedens en Hillie de Boer. Temidden van trotse ouders en

familie. Maar ook van huisgenoten, vrienden en bekenden
in de kerk waar ze vaak zondags ook naar toe gaan. Voor-
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gangers zijn hun eigen predikant Fennie Kruize en Piet
Brongers, de geestelijk verzorger van de Zijlen.

Een plechtig moment, maar tegelijk een fantastisch feest.
Heel groots, maar ook heel dichtbij en heel persoonlijk.
Trouwen in de kerk? Nee, hoor, trouwen doe je in het stadhuis. In de kerk laat je aan iedereen zien en horen wat je
gedaan hebt en wat je wilt. Daar is de plaats waar we van
God een zegen vragen. Hij hoort er ook bij en wil ook
graag met je mee gaan. Maar... God Zelf kun je niet zien.
Wel de mensen en de gemeente en ook de verhalen van
God in de Bijbel.
Daarom lezen we woorden uit de Bijbel. Een verhaal waar
je blij van wordt. Want, als je blij bent, kun je dat ook voelen. Atjo en Hillie vinden het verhaal van het dochtertje
van Jaïrus een heel mooi verhaal. Het dochteÏtje, dat heel
erg ziek was en dat eigenlijk ook nog dood ging. Daar is
dan toch niets aan te doen? En dan komt Jezus en die zegt:
hoezo dood? Hoezo niets meer aan te doen? Als God erbij
komt dan zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. Dat wat
niet kan gebeÏut toch. Het dochtertje van Jaïms mag opstaan. Is niet dood maar levend. Dat verhaal mag ook voor
ons belangrijk zijn. Dingen die niet kunnen, kunnen toch
wel. Ook in jullie sifüatie zijn er mensen die zeggen: "dat
kan toch niet?". Gehandicapten kunnen toch niet trouwen.
Ja dat kan wel! Als God erbij komt ziet het er anders uit.
Een ander verhaal wat ze mooi vinden is het verhaal van de

vijf wijze en de vijf dwaze vrouwen. De één heeft een olielampje, die het wel doet. En de ander niet. Geen reserve.
De boel is niet goed voor elkaar. Wel voor het moment van
nu, maar niet voor het moment van morgen. Weer zo'n
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mooi verhaal. Als je van tevoren nadenkt, als je God vraagt
om mee te gaan, als je liefde hebt, dan mag je ook veÏtrouwen hebben voor morgen. Liefde is de kern. Als dat er is
dan mag je erop vertrouwen dat het goed komt. Twee kaarsen krijgen Atjo en Hillie. De één is compleet en bij de
ander ontbreekt het draadje. Die wil niet branden. Als er
geen draadje, geen kern in de kaars zit wil hij niet branden.
Daarom is het goed er altijd op te letten, dat er een pit is,
anders wil het lichtje niet branden. Dat geldt ook voor jullie
trouwen. Je hebt aan alles gedacht. En jullie hebben liefde
genoeg. Dat is de kern, daar gaat het om. Dan zal het ook
goed komen.
Een preek in de voÏm van een paar woorden van God voor
onderweg. Misschien wel om te onthouden. Die kunnen
helpen als je het even niet ziet zitten. Maar ook mensen om
je heen zijn belangrijk Nu om te zien en te horen, maar ook
om samen mee onderweg te zijn. Zo is God ook een beetje
dichterbij en ook een beetje beter te zien, te horen en te
voelen.

Geluk vragen we voor Atjo en Hillie en een zegen. Dat zijn
maar een paar woorden. Maar die worden heel erg concreet
als je op de manier van de Joden "Mazzeltof' zegt en mazzeltof viert. Mazzeltof betekent "veel geluk". Dat kun je
een beetje laten zien, als je een glas wijn deelt met zijn
drieën Atjo, Hillie en de dominee namens God, als teken
van geluk en dan het glas op de grond laat vallen en als het
gebroken is, op de scherven gaat staan. Het betekent, dat je
zelf altijd belangrijker bent dan welke scherven en brokken
ook. Ook als het eens niet zo goed gaat, de scherven hoeven niet de baas te zijn. Je mag boven op de scherven weer
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gaan staan en verder leven. Dat is geluk en het houdt niet
op. Dat mag je ook delen.
Atjo en Hillie gaan daarna samen met een schaal druiven
rond. Om iedereen blij te maken met een dmif. Ze lopen
langs de rijen, ieder aan een kant. Hillie geeft aanwijzingen
aan Atjo. Samen zoeken ze een manier om iedereen de
schaal voor te kunnen houden. Het laat zien hoe ze samen

de dingen willen doen. Ieder met zijn eigen mogelijkheden.
Agapè-viering heet dat: iets van liefde delen. Zo hebben we
het ook ervaren.

Het is plechtig en het is een feest.
Ria zingt een mooi lied: "wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand". Bij de uitgang van de kerk
feliciteeÏt iedereen iedereen. En dan kan het feest beginnen.
De receptie, maar ook het feest van samen.
Atjo en Hillie waren al een tijdje samen.
Maar nu weet iedereen het.

Nu lijkt het net alsof. ... Nee nu is het zo! Samen in afhankelijkheid, met ondersteuning, waar ze die zelf vragen,
maar waardig en vol overtuiging en niet te vergeten. ...met
de zegen van de Heer.
Zo zou het vaker moeten zijn!

Uitspraken van ouders en
verwanten
Soms is er het geloof in een sturende God. Er is een doel
met alles wat je overkomt in het leven. Wij ervaren zelf dat
we veranderd zijn door het hebben van een gehandicapt
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kind. Het is een opdracht om te leren leven naar de wil varí
God. Maar er is ook vaak twijfel. We begr'ijpen en aanvaarden dat God er een bedoeling mee heefl om Álie op
onze weg te plaatsen. We zijn dankbaar voor haar leven,
ondanks alle moeilijkheden en verdriet. We genieten van
alle goede momenten die we met en dankzij haar beleven.
We zijn ook geworden wie we nu zijn, door haar. Zij heeft
ons geleerd waar het werkelijk om gaat in het leven.
De twijfel over de rol vari God betre?ft het leven van Álie
zelf. Wanneer we zien dat ze niet lekker in haar vel zit, zich
weer beschadigt door haar epilepsie en onze wereld niet
begrijpt, waardoor ze in paniek raakt. Op die momenten
vragen we oris wel af "Zou God werkelijk een bedoeling
hebben met haar lijden, voor haar persoonl0k?"
De rol van God in de handicap van mijn zus, zie ik niet.
Haar handicap betekent wet dat deze wereld niet perfect is
maar dat we moetert leven met een stuk gebrokenheid. Ik
zie wel de rol van God als het gaat om de gebrokenheid
heel te makert. Ik zie ook wet de rol van sommige volgelingen van God. En daar word je niet altijd vrolijk van. Marianne wil graag getuigen van haar geloof Maar ik heb wet
gemerkt dat er eigenlijk geen interesse is in haar verhaal.
Dikwijls wordt het geduld niet opgebracht om te luisteren
naar iemand die het wat minder goed kan vemoorden. Ik
heb dat zelf zo pijnlijk ervaren toen ons zusje stierf. Aan
mij werd gevraagd hoe ik dat hele gebeuren ook in mijn
geloofsleven een plek kon geven. Aart Marianne die er ook
bij stond, werd de vraag niet gesteld .........

41

Voor ons stortte de wereld natuurlijk in toen we te horen
7cregen dat onze zoon Mark zou moeten leven met een ernstige meervoudige handicap. Er is verdriet, er zijrx vragen
en er ís de grote onzekerheid over de toekomst. Je leveri is
vanaf het moment dat je het hoort vol van zorgen. Toch
kunnen we terugkijkerx op een bijzondere tijd. Na een startperiode van veel zíek zijn, zit hij nu lekker in zijn vel en is
hij gelukkig en tevreden.

Door Mark hebben wij andere waarden in het leven orttdekt en is er in ons gezín een hechte band ontstaan. We
hebben geleerd om geduld te hebben en ons relativerüïgsvermogen is toegenomen.

Moeilijk is het om steeds maar opnieuw te ontdekken dat
het hebben van eerx kind met een handicap door de mensen
om je heert als iets onoverkomelijks wordt gezien.
Het hebben van een verstandelijk gehandicapt kind betekent een wereld die ineens verandert. Jousv wereld met dat

kind dat zo anders is. In dat kind voel je de gebrokenheid
van de wereld in je eigen lijf. Wij zeggen wel eens: "Vroeger zagen wij de gebrokenheid, nu voelen wij diezelfde
gebrokenheid."

Door dit kind ervaar je dat door alle blijdschap heen een
stukje pijn zit.

Janneke Poel-Kuperus is als consulent in dienst van de Stichting
"kerken en mensen met een verstandelijke handicap" en werkzaam
in de provincies Groningen en Drenthe.
In 1998 is de Stichting in het leven geroepen in de noordelijke
provincies, die als doel heeft de kerken bewust te maken van de
groeiende plaats en betekenis van mensen met een verstandelijke
handicap in hun midden. De kerken niet alleen wijzen op hun
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verantwoordelijkheid in dezen, maar hen ook ondersteunen in het
zoeken naar mogelijkheden om zowel in het pastoÏaat als in het
'gemeente zijn' mensen met een verstandelijke handicap zoveel
mogelijk tot hun recht te laten komen. Het resultaat van het vierjarig pro5ect moet zijn, dat mensen met een verstandelijke handicap
een vanzelfsprekende gelijkwaardige en geïntegreerde plaats binnen de kerken innemen en daí öok binnen de organisatie van de
kerk (provinciaal en landelijk) een aanspreek- en ondersteuningspunt aanwezig is.

Voor dit vierjarig project, gesubsidieerd door diverse instanties,
waaronder de drie grote landelijke kerkorganisaties en een grote
zorginstelling in Friesland ("Heechhout"), zijn twee medewerkers
in halftime dienstverband aangetrokken: Janneke Poel-KupeÏus
(Groningen, Drenthe) en Wies Kronemeijer-van Pijkeren (Friesland).

Het adres van het provinciaal steunpunt is:
Moleneind N.Z. 56, 9203 ZR Drachten, tel. 0512-521217
Piet Brongers is als geestelijk verzorger in dienst van "de Zijlen",
een grote zorginstelling in de provincie Groningen. Daarnaast is
hij parttime verbonden aan het Provinciaal Steunpunt "Aandacht
voor Levensvragen", opgericht door een aantal zorgvoorzieningen
(waaronder de S.P.D.). Verder is hij lid van de Commissie "Kerk
en mensen met een verstandelijke handicap" van de landelijke
oudervereniging Philadelphia. Ook maakt hij deel uit van het landelijk platform 'samen geloven', waarin alle instanties en activiteiten op het kerkelijk terrein vertegenwoordigd zijn.
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Vakantietip
Síetzo Dijkhuizen

** Iets voor de komende vakantiedagen? ELK-kwaÏtaal,
het blad van de Evangelisch-Lutherse Kerk meldt dat in
Eisleben, in het sterföuis van MaaÏten LutheÏ, een perllla*
nente tentoonstelling is ingericht over de geschiedenis van
de Luther-bijbel. Met de titel 'Het Woord van God - Ontstaan en betekenis van de Luther-bijbel' worden zeventig
voorweÏpen getoond, die variëren van handschriften tot een
bijbel uit 1582.

De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 16 u. In het weekeinde van 12 tot 16 u.
** In het Bijbels Museum in Amsterdam (Herengracht
366-368) is van 22 juni tot en met 9 september een tentoonstelling te zien over de Doopsgezinde Gemeente. Aanleiding: het 200jarige bestaan van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente AÏnsterdam.

De rijke geschiedenis van de Doopsgezinden in Amsterdam
( 16e tot en met de 19e eeuw) wordt hier geïllustreerd met
unieke bijbels, tekeningen, prenten en schilderijen.

Boeken
Sietzo Dijkhuizen
** 'En toen was er DNA...Wat moeten we er mee? Over

morele en maatschappelijke dilemma's.' Edith LaÏnmeÏts
van Bueren en Jelle van der Meulen (red.) Uitg.Vrij Geestesleven Zeist, f.39.50 ISBN 9060384199.

Kerk en Milieu, voorjaar 2001 : 'Een voor leken toegankelijk geschreven boek. De auteurs zijn deskundigen die in
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het dagelijks werk veelal rechtstreeks met biotechnologie te
maken hebben.(.. .) Een aanrader.'

** 'Biotechnologie God vergeten? Een bijdrage vanuit de
kerken aan de ethische bezinning op de toepassing van
moderne biotechnologie in de land- en füinbouw' Projectgroep Biotechnologie, Ethiek en Landbouw in opdracht van
de Raad van Kerken in Nederland, MCKS, Driebergen,
f,15,- ISBN 90-74003133

Ruimte: het schip kan de
haven in
Anne Gietema

Ooit abonneerde ik me op 'Ruimte' omdat ik vond dat allerlei opvattingen meer mimte verdienden binnen onze
baptisten gemeenten dan in de toenmalige praktijk mogelijk was. De items zijn bekend: vrouwen, homofilie, andere
vorÏnen van lifürgie etc. Daarbij steunde Ruimte mij ook
persoonlijk: als voorganger voelde ik me toen binnen de
landelijke gemeenschap bepaald niet happy. Er werden
diverse pogingen gedaan om mijn geloofs-integriteit om
zeep te helpen. Mede-voorgangers hekelden mijn omgaan
met anders geaarde gemeenteleden en er deden gekke geruchten de ronde over de manier wij in Assen gemeente
waren. In de praktijk viel dat enorm mee, we waren in mijn
ogen zelfs nog tamelijk traditioneel. Er werd nog steeds uit
volle borst aAan het ruw-houten kruis' Bezon7en I
Ruimte was toen voor mij van belang omdat daannee duidelijk werd gemaakt dat je niet maar toevallig een nieuwlichter was, maar dat het ging om een breder gedragen
'C2
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gedachtengoed. Deze verbondenheid met anderen was belangrijk voor mij als voorganger, maar zoals ik vaak merkte, niet minder belangrijk voor individuele gemeenteleden.
De laatste paar jaar is mijn animo voor Ruimte echter afgenomen. Dat wordt o.a. veroorzaakt door mijn huidige
werkkring. Niet meer in de gemeente, maar ik werk nu
binnen de psychiatrie en binnen een verpleeghuis. Kom
daar mensen tegen die aan de rand staan. Vier met jan-enalleman het Heilig Avondmaal: gelovigen, ongelovigen,
mensen die scheldend de kerk binnen komen, maar toch
aiets met God hebben' en anderen die juist in het geloof dat

ene sprankje hoop bewaren om niet van het viaduct te
springen. En in het verpleeghuis komen mensen uit allerlei
kerken en groepen samen om de aloude christelijke versjes
te zingen. We doen het van harte, niet omdat het theologisch allemaal zo deugdelijk is, maar simpelweg omdat het
werkt. Geen grote woorden, maar gebaren van geloof en
van hoop. En een flinke dot gewone menselijkheid. Prachtig om mee te maken en vooral prachtig omdat er niemand
vraagt of de kring hier niet te ruim wordt gemaakt. Dat
laten we met z'n allen voorlopig aan de Here God zelf over.
Die kent z'n papperföeimers en zal vermoedelijk wel plezier
hebben in ons. Althans zo eigenwijs zijn we om dat binnen
deze instelling te denken.
Mijn animo VOOr Ruimte is niet alleen door deze nieuwe
buiten-gemeentelijke bezigheden kleiner geworden. Het
heeft ook te maken met het blad 'Ruimte'. Voor mij zo'n

beetje de enige schakel met de beweging Ruimte. Al verschillende keren vroeg ik me af wat een gekozen onderwerp met de oorspronkelijke beweging te maken kon
hebben. Met het laatste nurnmer over boeken en lezen raak-

te mijn associatie-verrnogen zelfs lichtelijk overbelast. Het
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lukte niet echt om te begrijpen waarom dit onderwerp aan
mij als Ruimte-lezer werd aangeboden. Het was natuurlijk
leuk om te lezen hoe Reiling en anderen met boeken bezig

zijn (geweest). Maar ik ontkom op deze manier niet aan de
indruk dat Ruimte een bloedeloze beweging aan het worden is. Het lijkt alsof er niks acfüeels, niks zinnigs meer te
zeggen valt. Misschien is dat gaandeweg ook wel de conclusie. Mensen -en ook de Ruimte-leden- zijn immers
steeds beter in staat om hun eigen boontjes te doppen. Ze
zijn zoals ze dat wel noemen steeds autonomer geworden
en voor zover ik waarneem gemiddeld al een sfük minder
afhankelijk wat een groep (gemeente) over hen vindt of
zegt, dan eerder wel het geval is geweest.
Ik blijf nog wel een tijdje bij Ruimte, daarvoor voel ik me
vanuit het verleden te zeer verplicht, maar ik zou er niet om
treuren als we met elkaar zouden vieren dat het wat ons

betreft niet meer nodig is. Niet omdat de gemeenten meer
nÏimte zijn gaan bieden, maar verÏnoedelijk eerder omdat
wij meer tot autonome individuen geworden zijn. Losser
van gemeenschappen en dus zelfstandiger in onze opvattingen en in onze stijlen van geloven.
Ruimte-leden hebben natuurlijk veel werk verzet en het
kan, zoals ik het hier zeg, wat ondankbaar klinken. Maar
wat mij betreft is er genoeg reden om trots en dankbaar te
zijn. En tegelijkertijd wat mij betreft gaandeweg tijd om te
zeggen dat jullie een 'good job' hebben geklaard. Jullie
hebben ons door een woelige tijd heen geloodst. Het schip
kan nu de haven in.
Groet en bedankt.
Anne Gietema Assen
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