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Van de redactie
Sip van der Werf
Een beetje weemoedig zit ik achter de PC om het laatste
nummer van RUIMTE in elkaar te zetten. Zo nu en dan

komt er per post of per e-mail nog een bijdrage binnen. De
bekende twee-maandelijkse angst: 'heb ik genoeg kopij' is
al verdwenen. Alleen nog redigeren en vorÏngeven. Even
heb ik erover gedacht de vogel op de voorkant een kwart
slag te draaien, zodat hij zielig ter aarde stort, maar dat staat
zo lelijk, dus doe ik het niet.
Op dit punt past het alle schrijvers dank te zeggen voor de
aÏtikelen die ze gestuurd hebben, soms spontaan, soms op
verzoek en soms na enige aandrang. Ook dank aan Bauwien
voor haar onmisbare tips en spellingscorrecties.
In dit nummer leest u ook over een brochure waarin de koÏte

maar hevige geschiedenis van RUIMTE beschreven zal
worden. Dat zal dan echt de laatste activiteit van RUIMTE

zijn. Het archief wordt vervolgens veiliggesteld, want in de
geschiedenis van het Baptisme in het laatste gedeelte van de
20e eeuw is RUIMTE toch meer geweest dan een kleine
rimpeling in de tijd.
In dit nummer vind u een aantal bijdragen van RUIMTEleden die temgkijken op RUIMTE en voomitkijken naar de
toekomst.

Tenslotte wens ik u veel leesplezier met deze laatste uitgave
van RUIMTE, goede kerstdagen en een gelukkig 2003.
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Waarden en normen: het

spel en de regels
een bijdrage aan een actuele discussie
Piet Brongers

De laatste tijd is er weer veel aandacht voor het thema
'waarden en noÏÏnen'.

Dat komt nafüurlijk door alles wat er gebeurd is. Dingen die
fout gegaan zijn. Maar het komt ook door mensen die dat
durven te zeggen. Een van de verdiensten van Pim Fortuyn.
En als je eenmaal begint komt er van alles naar boven.
Verloedering, bejegening, geen respect voor eigendommen,
voor mensen, fatsoensnoÏmen: allemaal symptomen van wat
we aan het kwijtraken zijn van onze beschaving. Met
daarbij het idee, dat niemand zich er druk om maakt. De
enige reactie lijkt die te zijn van meer controle, blauw op
straat. Gaat het dan om de orde te bewaren of ook om

fatsoen bij te brengen?

Een extra moeilijkheid vorrnt het groot ongenoegen in de
omgang met allochtonen. Voor het gemak vaak gelijk
gesteld met anders gekleurden, want iemand die er net zo uit
ziet als wijzelf valt niet gauw onder die categorie. Nog weer
versterkt door andere gewoonten, en wanneer er geen communicatie kan plaatsvinden.
Welke instantie maakt zich dmk om het handhaven van
normen en waarden? Handhaven van wat? Van wat normaal

is? Wat is norrnaal? Is dat iets van meeste stemmen gelden,
of van 'zo doen we dat altijd'? Heel veel is niet geregeld in
de wetgeving. Daarin wordt wel een ondergrens vastgesteld,
maar niet een richting.
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Een beroep doen op godsdienst als bron van moraal kan ook
niet meer. Secularisering betekent dat ook hierin waardevermindering plaatsvindt. Onzekerheid is er voor in de
plaats gekomen. Wie kan nog de leverancier en behoeder
van de waarden zijn? Het verval van de godsdienst wordt
dan ook meteen gezien als verval van de christelijke waarden en noünen.

De reactie is dan gauw: we moeten ze weer vaststellen en
vervolgens met overtuigende hand beter neerzetten. Maar
hoe kun je dat doen, terwijl je de bron ervan niet meer
serieus neemt. Dan gaat het leven emit en blijven er alleen
koude vvetten over die met alle kracht gehandhaafd moeten
worden. Wat dat betekent voor opvoeding, heropvoeding,
desnoods met harde hand, laat zich raden. Om maar niet te
spreken over de regels en afspraken voor inburgering. Wat
zijn daarvan de gevolgen voor de kwaliteit van ons leven en
onze samenleving?
De vraag die er onder ligt is natuurlijk: hoe zit het precies
met waarden en norrnen? Zijn ze op te leggen? Hoe kunnen
mensen waarden en norínen bijgebracht worden? Is dat een
kwestie van een knopje omdraaien? Het is goed om stil te
staan bij de betekenis van de begÏippen 'waarden' en 'normen' en de wijze waarop ze een rol spelen in het leven.
Waarden en normen

Wat zijn waarden en wat zijn norrnen? Ze worden vaak op
een hoop gegooid, alsof het over hetzelfde zou gaan. Het
maakt een heleboel duidelijk als je probeert het onderscheid
zichtbaar te maken.

Bij waarden gaat het om dingen die heel erg belangrijk (=
van waarde) voor je zijn. Daarbij gaat het niet alleen over
wat je denkt, wat je opvattingen of overtuigingen zijn, maar
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ook om je gevoelens. Gevoelens zijn een indicatie voor wat
je wel of niet belangrijk vindt. Boos word je immers alleen
om dingen die er toe doen. Dat geldt overigens ook voor
gevoelens van blijdschap of verdriet. Daarmee wordt
meteen al iets belangrijks duidelijk. Je kunt gevoelens
immers niet veranderen door een knopje om te draaien.
Naast gevoelens gaat het ook om gedrag, waarin zichtbaar
wordt wat wel of niet belangrijk vooÏ je is. Als je zegt, dat

je iets belangrijk vindt en er blijkt niets van in je gedrag,
dan val je toch voor anderen door de mand. Een waarde is
dus niet alleen iets van het verstand, iets wat je kunt kiezen
of afspreken: het gaat om heel je zijn, waarbij je denken,
voelen en handelen betrokken zijn. Het behoort tot je
identiteit. Waarden kies je niet, die zitten in je. Je kunt je er
bewust van worden. Het is een kwestie van ontdekken.

Daarbij kan de ander heel goed een bijdrage leveren. Die
zou bijvoorbeeld aan de hand van jouw reacties en gedrag
soms wel eerder dan jez«,?f kunnen ontdekken wat bij jou
van waarde is.

Het woord anorm' betekent 'maatstaf'. Daar meet je mee. In
die zin zijn norÏnen afspraken, regels waar je je aan zou
kunnen of moeten houden. Regels, die je voor je zelf kunt

afspreken, of samen met anderen. Ook kan het zijn dat
anderen rege}s afgesproken hebben, waar jij je aan zou
moeten houden. Een norm heeft niet zozeer met het gevoel
te maken als wel met het verstand. Je kunt afspraken maken,
die haaks staan op je gevoel, bijvoorbeeld op basis van een
compromis omdat je met meer mensen dan jezelf te maken
hebt.

De samenhang tussen normen en waarden is niet vanzelfsprekend. Het mooiste is als je je eigen waarden kunt formuleren als norrn. Maar ja, wanneer je met anderen te
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maken hebt zul je ook rekening moeten houden met wat
anderen belangrijk vinden.

Het spel en de regels
Ik hou wel van beelden. Om het onderscheid duidelijk te
maken, maar ook om daarÏnee zichtbaar te maken wat er aan
de hand is in het proces van overdracht en de discussie over
het beïnvloeden van waarden en norÏnen. Het beeld van

ahet spel en de regels' vind ik heel erg illustratief.
Een spel wordt bedacht met een bepaalde bedoeling. Het
spel kan gespeeld worden als er spelers zijn: mensen die het
de moeite waard vinden en er de lol van inzien. Om het spel
goed te kunnen spelen moet je regels hebben. Regels, die de
betekenis hebben van afspraken en daarrnee ook de grens
aangeven van het spel. Als er iets tegen de regels plaatsvindt, houdt in wezen het spel op. Regels zijn dus een
middel om het spel te kunnen spelen. Zo kunnen normen
ook beschouwd worden als middel om een waarde zichtbaar
te maken.

Er zijn verschillende redenen waarom het in het spel verkeerd kan gaan. Bijvoorbeeld als er geen deelnemers meer
zijn die het spel leuk vinden. Maar ook als iemand wel aan
het spel mee doet, maar niet meer achter de oorspronkelijke
bedoeling van het spel kan of wil staan. Het gekke is dat er
dan ook iets met de beeldvorrning van de regels gebeurt. De
bedoeling was spelregels. Maar als je niet meer achter het
spel wil staan, teÏwijl je wel geacht wordt eraan mee te
doen, krijgen spelregels de betekenis van strafregels.
Een voorbeeld: het voetballen. Bedoeld als mooi spel. Met
regels, die bedoeld zijn dat het spel goed gespeeld kan
worden. Op het moment dat er andere belangen in het
geding zijn (professionaliteit en geld, dus winnen 'hoe dan
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ook ) worden de regels haast strafregels (de scheidsrechter
als politieagent: 'wat kan ik nog net doen, dat hij niet fluit :).
Hetzelfde met de verkeersregels, bedoeld om het verkeer zo
soepel en zo veilig mogelijk te regelen. Wanneer je je daar
goed in kunt vinden probeer je je zoveel mogelijk aan de regels te houden, en ben je je ervan bewust dat je niet alleen
bent op de weg. Maar,..... hoe gaat het bijvoorbeeld als je
's avonds zonder licht rijdt? Bedenk je dan in de eerste

plaats: 'nou ben ik niet meer zichtbaar voor mijn medeweggebruikers?' Of doen we dan even niet met de bedoeling
van het spel mee? ('Ik hoop, dat ik geen politieagent tegenkom '.a strafregels dus)

Voorbeelden genoeg: het invullen van het belastingfoÏÏnulier, maar ook de politiek (wat is er van de oorspronkelijke
waarde van het spel van de LPF overgebleven?). Wat
vinden we in deze samenleving nog belangrijk? Oftewel,
waar maken we ons echt boos over'? En op welke wijze
nemen we dat serieus en maken we daar een plan op? Wat is
er gebeurd met onze gevoelens? We gebruiken de woorden
'integratie' en 'acceptatie', maar gelet op onze gevoelsreacties komen we vaak niet verder dan 'dulden' en 'gedogen'.
De aandacht is eerder gericht op ons geduld en uithoudingsvermogen dan op een uitwisseling van wat echt van waarde
is voor alle paÏtijen. Vaak is dat het gevolg van angst voor
reacties, die in het teken staan van het recht van de sterkste.
Dat zegt iets over de geschiedenis van onze samenleving,
maar ook over processen. Etiketten opplakken en mensen in
hokjes plaatsen gaat vaak gemakkelijker dan contact maken
of in gesprek gaan over de vraag: 'hebben we nog zoiets als
samenspel?'. Het gevaar is dan dat ieder de mimte krijgt en
neemt voor zijn eigen spel. Mensen uit het buitenland zijn
bijvoorbeeld in het verleden hierheen gehaald ten behoeve
van onze economie. De verwachting is bij hen gewekt, dat
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ze hun eigen spel (godsdienst, noÏÏnen en waarden) zouden
mogen blijven spelen. Soms vanuit een christelijk gevoel
van naastenliefde en jezelf wegcijferen. DaarÏnee neem je
jezelf en je eigen waarden niet serieus. DaarÏnee neem je
een ander ook niet serieus. Je vindt hem dan niet de moeite

waard om met hem in dialoog te gaan over wat jezelf
ontdekt hebt als waardevol. Je probeeÏt dan te accepteren
(meestal in de vorm van 'dulden') en 'ja' te zeggen, al
dmist het tegen je eigen gevoel in. Zo ontstaat een samenleving met nogal wat claims en dubbele bodems naar elkaar
toe. Met als gevolg geen duidelijkheid over het samenspel
van onze samenleving. Maar ook weinig betrokkenheid van
spelers die zin hebben aan het spel van 'samen'. Geen lol en
alleen maar aandacht voor het handhaven van regels. Van
welk spel eigenlijk?
Hulpzoekend wordt dan wel eens met een scheef oog naar
de kerk gekeken. Die spelregels waren toch nog niet zo
slecht. Het gekke is dan dat men aan de ene kant niets meer
van het spel van de kerk moet hebben, maar wel de regels
wil gebruiken. Zonder spel zijn de regels een zaak van
willekeur en macht.

De enige manier is op zoek te gaan naar de kwaliteit (= de
hoedanigheid) van onze samenleving. Elkaar ontmoeten en
ontdekken dat je het met elkaar, dus samen moet doen.
Elkaar bevragen en laten zien, dat je het belangrijk vindt om
iets samen te hebben. Met elkaar in gesprek gaan over wat
ieder waardevol vindt voor zijn leven. DaaÏmee zou er een
keer kunnen komen in het proces van individualisme met
het daarbij behorende egoïsme. De ontdekking dat dat een
doodlopende weg van de samenleving is. Niet als opvatting
of mening, maar als ontdekking in het leven zelf. Dat is ook
de beste motivatie tot verandering.
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Geloof en de kerk: spelregels en strafregels
Bovenstaand verhaal kun je ook toepassen op het geloof als
leefspel van God en mens.
De tien geboden als leefregels. Ze hebben de betekenis van

spelregels als je zelf deelnemer bent van het spel en de
waarde van het spel ontdekt hebt. Strafregels worden het,
als je buiten het spel staat, als het spel wel op jou toegepast
wordt zonder dat je daar zelf aan mee wilt doen. Dat is ook
vaak het gevoel van de buitenstaander ('als je gelooft, mag
je een heleboel niet, anders krijg je straf van God').
In die zin zijn de 10 geboden van het OT in de geschiedenis
van Israël verder uitgewerkt tot een soort wetboek van
strafrecht, aangevuld en verder uitgewerkt tot minstens een
gebod per dag. De priesters, Farizeeën en wetgeleerden
werden de hoeders en de handhavers (politieagenten) van de
wet. Jezus herfoÏmuleert de 10 geboden. Eigenlijk niet in de
vorÏn van regels, maar in de vorm van het duidelijk maken
van de betekenis (= de waarde) van het spel.
Het woord 'Liefde' wordt door hem geformuleerd als de
waarde en de bedoeling van het spel. De regels waren
bedoeld om dat spel te kunnen spelen. Als je de bedoeling
van het spel door hebt, kun je het spel spelen zonder externe
scheidsrechter. Dan heb je zelf wel door wat wel of niet

past. De discussie over de geboden, wordt dan een gesprek
over de betekenis van 'Liefde'. God als Rechter kan dan

vervangen worden door God als Vader. Het gaat dan niet in
de eerste plaats om de letter maar om de geest. De letters
kunnen in een bepaalde situatie veranderen, de geest blijft.
Overdracht van waarden en normen.

Het gaat om een proces, waarbij uiteindelijk de eigen ontdekking en betrokkenheid belangrijk is. Heel duidelijk

10

wordt dat als je kijkt naar het proces van kind naar volwassene. Kinderen worden geboren in een situatie, die vorm
gegeven is door hun ouders. Het spel is er al. In de vorm
van regels, manieren en gewoontes. Daarin wordt stmcfüur
gegeven. Het is belangrijk dat het spel er al ligt. Dat betekent duidelijkheid. Via de 'waarom' vraag en de goede
aandacht daarvoor in het gesprek wordt het spel verder
uitgediept, zowel in duidelijkheid als in het aftasten van de
waarde. Aan de andere kant wordt de waarde ook duidelijk
in wat je er als kind bij voelt. Wat er met 3e gevoelsleven
gebeurt is een belangrijke aanwijzing voor wat wel of niet
van waarde is voor jou. Het proces van zoeken, uitproberen
en eigen ontdekkingen doen. De open of gesloten houding
van de ouders. In dat proces wordt duidelijk hoe het staat
met het levensspel van de ouders en met het spel, dat de
kinderen voor zichzelf aan het ontwikkelen zijn. Als er een
open gesprek is, kumien van beide kanten ontdekkingen
worden gedaan. Dingen die waardevoller blijken dan jezelf
dacht, of juist andersom. Dan kunnen er redenen zijn om
spelregels bij te stellen. Zodat het een samenspel wordt. Met
soms een verliespunt voor jezelf, als het niet helemaal gaat
naar jouw gevoel. Maar misschien als winst dat de ander
wel mee wil doen met het spel. Samen in gesprek betekent
kansen op nieuwe dingen.
Dus niet vrijheid, blijheid en vrijblijvendheid. Nee, heel
duidelijk blijf je in alles bepaald bij je eigen waarden, maar
wel steeds in het proces van het aftasten ervan in nieuwe
situaties. Met gevoelsreacties als indicatie voor dat er iets
aan de hand is. Dan gaat het dus juist om het gevoel, dat we
vaak trachten te beheersen. Het heeft de rol van een sooÏt

therÏnometer. Het kan niet vertellen wat voor ziekte je hebt.
Wel, dat je ziek bent. Dat er iets aan de hand is.
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Het spel en de regels. Spelregels als het om een spel gaat dat
voor jou duidelijk is en waar je jezelf aan wilt verbinden.
Strafregels als het gaat om een spel wat je opgelegd wordt
als een claim, of in de ontdekking dat je je er niet meer in
kunt vinden.

Het spel van RUIMTE
Dit verhaal kun je toepassen op het spel van de baptisten.
Op je eigen proces in de gemeente. Het geldt ook voor het
uniegebeuren. Maar... ook voor RUIMTE! Hebben we
samen nog wel een spel dat de moeite waard is?

Misschien is het wel een leuke oefening om bij jezelf na te
gaan waar je waarden liggen en van welke norrnen je je
slachtoffer voelt. Je plaats in het spel van anderen, of de
plaats die anderen in jouw eigen spel innemen. Wie meet
wie de maat? Het belangrijkste is, dat je in het gesprek komt
met wat de ander echt belangrijk vindt en een manier vindt
om ieder in zijn eigen waarde te laten. Het leven en het
samenleven wordt er vast beter van.

Partir

***********************

Jan Aaldring

Na de Ruimtedag zaten we nog wat na te praten. En hoe
gaat dat dan, je laat de dag nog eens aan je voorbij gaan.
"Vond je het niet akelig stil blijven toen je, na wat inleidende woorden en op de vraag of iemand nog eerst wat
wilde inbrengen, het voorstel ter tafel legde om de Beweging Ruimte per 31 december 2002 op te heffen, er geen
hand omhoog ging en niemand wat zei?"
12

Ik dacht: Dit kan niet kloppen, want verschillende mensen
hadden me voor de vergadering de hand geschud en laten
weten dat ze de eerste keer erbij waren, en nu bij het einde
niet verstek wilden laten gaan. Sommigen hadden dit ook
telefonisch laten weten.

Maar nu het zover was, 'zweeg men stil'.
Geen paniek dus. Hoofd en hart strijden nog wat met elkaar.
Het is toch wat pijnlijk, er is veel gedeeld in die jaren. Hier
konden dingen bij hun naam genoemd worden, die elders
verzwegen moesten worden. En dan ineens is het toch
zover. We stoppen erÏnee. En er is genoeg gezegd om te
weten, dat we het niet langer moeten uitstellen.
Dus nog een keer hetzelfde voorstel ter tafel om per 31
december 2002 te stoppen. de meeste handen gaan oÏÏföoog
(44 - 3).
Achter de tafel ben je dan niet blij, wel tevreden dat we
uiteindelijk in alle openheid tot een besluit konden komen.
Dat het nog positiever uitpakte dan we op dat moment
konden bevroeden, geeft een goed gevoel, voor nu en de
nabije toekomst (zie verslag Ruimtedag en Bestuursmededeling),
Dat het vergadergedeelte wel een uur uitliep deerde blijkbaar niemand meer en toen we na een goede lunch elkaar
troffen in een fijne viering, moest ik nogmaals denken aan
het motto van deze dag: 'Een hart onder de riem', die voor
mij, maar ik hoop voor u allen, direct verbonden is met het
woord van Jezus: "Heb goede moed, want ik heb de wereld
overwonnen".

U allen groetend en het allerbeste toewensend,
Jan Aaldring

13

(

Naar de overkant
Een brug over het water
Een brug te ver?
Verhoudingen vertroebeld
Haat en verbittering
vieren hoogtij
Mislukking lijkt geslaagd
Er gloort hoop
Licht in de duisternis

Eenheid, verzoening
U bouwt de brug
U bent de brug
Jan Messchendorp

Bestuursmededeling
Roel Bakema

U zult in deze laatste editie van Ruimte een verslag aantreffen betreffende de Ruimtedag, die gehouden werd op 23
november jongstleden.

Ruim 50 personen waren aanwezig op deze, toch wel,
gedenkwaardige, dag. Op de jaarvergadering die gehouden
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werd in het morgengedeelte van de dag, viel het besluit om
de Beweging Ruimte op te heffen per 30 juni 2003.
Het past ons, als besfüur van Ruimte, alle aanwezigen te
bedanken voor de positieve instelling.
We zien uit naar de 'bundel' (of wordt het een brochure)
waarin de 15-jarige geschiedenis van Ruimte en haar gedachtegoed zullen worden gekenschetst. We wensen de
werkgroep, die hieÏmee aan het werk gaat, veel werklust en
wijsheid toe.
We hopen in de eerste helft van 2003 een uitnodiging te
ontvangen voor de presentatie van het genoemde boekwerkje en verwachten dan nog vele bekenden terug te zien.
Op 23 november is wel de afspraak gemaakt dat de penningmeester op 31 december 2002 de boeken zal afsluiten
en we hopen dat een ieder, indien van toepassing, daar
rekening mee zal houden. De boeken zullen vervolgens
worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie,
bestaande uit H.H.J. Kroes en W. Meijer.
Voor de uitgave van de 'brochure' is een gelimiteerd bedrag
beschikbaar gesteld. Tevens zullen een aantal openstaande
rekeningen nog moeten worden betaald.
Indien er bij het afsluiten van de boeken nog een voordelig
saldo aanwezig zal zijn, dan zal dit saldo verdeeld worden
over de doelen zoals die genoemd zijn op de jaarvergadering.
Dit betreft:
*

Centre Technique Garoua, een scholingproject voor
randgroepjongeren, uitgaande van de Unie van Baptisten
in Kameroen
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*

Upoli-Universiteit, uitgaande van de Unie van Baptisten
in Nicaragua; gericht op de ondersteuning voor het studiebeurzenproject (studenten uit arÏne gezinnen).

De collecte op de Ruimtedag bracht het prachtige bedrag op
van € 22S),- Dit bedrag is imniddels overgemaakt naar de
Stichting Lotjeskinderen voor de ondersteuning van de
jeugdhulpverlening in Suriname.
We maken graag van de gelegerföeid gebruik om u allen
fijne feestdagen en een 7eze7end nieuwjaar toe te wensen.
U allen groetend,
Jan Aaldrin (voorzitter),
Marga Slaakweg (secretaris),
Roel Bakema (penningmeester),
Theo Pothof,
Pia Tiemersma-Prins en

Bart de Lange.

Post Scriptum:

Helaas hebben ongeveer 40 leden van de Beweging Ruimte
hun contributie over het afgelopen jaar nog niet betaald. De
contributie bedraagt € 15; voor één lid en € 20.- voor een
echtpaar. Het abonnement op de Ruimtebrief kost € 10,-.
We verzoeken hen die nog in gebreke zijn gebleven, alsnog
hun contributie of abonnementsgeld zo spoedig mogelijk te
betalen en dit over te maken op girorekening 2914447 ten
name van de Beweging Ruimte te Apeldoorn.
Zij die een extra bijdrage willen leveren voor de uitgave van
de genoemde brochure of voor één van de genoemde projecten, worden daartoe van harte uitgenodigd.
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Emotieloos afscheid van

een

bewe7in7
De laatste Ruimtedag: 23 november 2002
Sietzo Dijhuizen
Ogenschijnlijk zonder enige emotie is afscheid genomen
van de beweging RUIMTE. In dezelfde kerk binnen welks
muren dertien jaar geleden heftige gevoelens werden geuit,
een 'klaagmuur' vol raakte met hartenkreten en het beeld
van 'de woestijn' voor velen pijnlijke werkelijkheid, is koel
en zakelijk besloten de beweging op te heffen. Slechts drie
van de ongeveer vijftig aanwezigen hadden er, kennelijk,
moeite mee en stemden tegen het bestuursvoorstel. Het leek
een beetje op een bekende advertentietekst: "in stilte en in
besloten kring is ter aarde besteld....."
Discussie was er niet, slechts een enkele opmerking van

spijt, maar geen weemoed. Er was wel een amendement:
niet per 31 december 2002, maar aan het einde van het
verslagjaar, per 30 juni 2003 zal de beweging 'Ruimte'
foüneel haar bestaan beëindigd zien.
Wel komt er een erfenis. Dank zij een suggestie van Henk
de Boer komt er een brochure over plaats en betekenis van

de beweging Ruimte in het Nederlands Baptisme eind 20e
en begin 21e eeuw. Een vastlegging dus van een stuk geschiedenis. Zeg maar opgaan-blinken en verzinken. Zodat
een eventuele opvolger van Wumkes en Van Dam een
prima primaire bron ter beschikking heeft. Ter vergadering
meldde zich al een werkgroep(je) dat dit gaat doen. Men
kan rekenen op financiële steun via de in de kas overblijvende gelden.
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Uiteraard werd het besfüursvoorstel tot opheffing wel, zij
het kort en zakelijk, toegelicht. (Voorzitter Jan Aaldring had
in het augustus/septembernummer al uitvoerig de gedachtegang achter het voorstel beschreven) De doelstellingen zijn
niet bereikt, de blokkades zijn gebleven, binnen de Unie is
er geen mimte (kleine letters!) gekomen, de RUIMTEdag
heeft nu een groot reüniegehalte, de tijd is gekomen de
beweging op te heffen. Piet Brongers reageerde daarop dat
er toch een aantal doelen is bereikt, dat er andere geluiden te
horen zijn geweest in baptist Nederland, dat menigeen
geholpen is in zijn geloofsleven. Het was geen mislukte
beweging; er waren ook positieve ervaringen. Ruimte heeft
zich gemanifesteerd vond ook Henk de Boer, al konden
doelstellingen niet gerealiseerd worden. Hij achtte het dan
ook een plicht de activiteiten van Ruimte vast te leggen
voor het nageslacht, in de vorÏn van een brochure, zodat
later kan worden gelezen wat er zich in baptist Nederland
heeft afgespeeld.

Kort en zakelijk allemaal. Zoals gezegd: niks geen emoties.
Zodat enkele mensen van het eerste uur thuisgekomen bij
zichzelf toch wel een wat katterig gevoel constateerden.
Bovendien was er dit keer geen spreker met een al dan niet
opwekkend en samenvattend afscheidswoord, terwijl de
begeleiding van de samenzang (een selectie uit de 'nieuwe
bundel') door een combo met geluidsversterking wat onwennig-vreemd overkwarn. Een laatste poging tot jeugdig
enthousiasme?

Er was wel enige 'troost'. Die kwam van Riejanne Boeschoten van de gemeente Utrecht-Silo. Niet alleen was ze
zeer positief in haar constatering dat de sfeer in de Unie aan
het veranderen is, dat er meer mimte komt, Silo bijvoorbeeld niet meer 'verguisd' is, maar ook dat er gedacht kan
18

worden aan de mogelijkheid dat 'Silo' iets zou kunnen
organiseren wat op een Ruimte-dag zou kunnen lijken. Een
landelijke dag dus van ontmoeting, spreker en discussie,
viering. Het idee bezorgde haar applaus. Wat waÏÏig werd
de gedachtewisseling over het bereiken van de belangstellenden voor zo'n 'alternatieve' Ruimtedag. Men werd het er
over eens dat die geïnteresseerden zich maar even moeten
melden. Bij wie was dan weer niet duidelijk, want voorzitter
Jan Aaldring liet weten dat in elk geval hij na 31 december
a.s. niet meer in functie zou zijn. Het bestuur wordt demissionair. In elk geval kunnen de lezers van het orgaan dat
menigmaal 'nieuwsbrief' genoemd is, hun belangstelling
kenbaar maken bij demissionair secretaris Marga Slaakweg
(zie colofon). En wie weet komt RUIMTE zo ooit nog eens
terecht in De Christen...!

Met de aföandeling van de agenda bleef overigens een
traditie gehandhaafd. Men was er verder snel mee klaar.
Jaarverslagen en rapportage kascontrolecommissie, werden
niet eens besproken. Voor de rondvraag meldde zich
niemand. Aan de lunchtafel echter allen.

Omdat de redactie van de Nieuwsbrief met de opheffing
werkloos wordt kregen de leden een 'gouden handdmk' in
de vorÏn van een boekenbon. Gastheer- en gastvrouw
Bakema kregen een fraai boeket mee naar huis.
Het traditionele middagprogramma bestond uit een 'Thomas-viering' met o.a. een 'heilige chaos' van diverse
onderdelen. Voor velen een veÏÏassende kennismaking met
een bijzondere voÏÏn van liturgie.
Nu is het dus nog wachten op het echte afscheid: de presentatie van de brochure met de geschiedenis van RUIMTE.
Wie weet wordt dat nog een hoogtepunt.
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Afscheid
0er Booy

De tijd vliegt en het lijkt als de dag van gisteren dat wij als
bestuur van 'Ruimte' steeds in Zwolle onze vergaderingen
hielden. Bij Jaap Schuil in het ziekenhuis, de directiekamer.
We hadden dromen hoe het zou kunnen zijn in Baptist
Unieland en aangesloten Gemeenten. Misschien wel verschillend in achtergrond waarom we deze dromen droomden. In het algemeen was het oprecht bedoeld en zeker niet
bedoeld om Unieland om zeep te helpen, we hoopten op
gezond ChÏistelijk verstand. Mededogen met de ander. Het
was niet altijd even gemakkelijk. Ook in mijn eigen gemeente in Drachten werd ik niet door iedereen begrepen en
dat leverde best wel eens pijnlijke situaties op. Het ging in
Drachten toch 'goed', waarom dan toch in Ruimte. En
anderen weer die meenden dat ik de Unie om zeep wilde

helpen, zonder ooit rechtstreeks te vragen waar het mij
werkelijk om ging en velen hebben dat nooit gevraagd en
noemen mij nu een stuk milder. Dat doet pijn, zeker ik ben
wat genuanceerder geworden in die jaren en dat lijkt op
milder en dat is misschien ook wel zo, maar de reden
waarom het ging toen, is ook nu nog mijn strijd in het
heden. Als mensen niet tot hun recht kunnen komen, ja zelfs
worden belemmerd in wat zij zijn, dan ontstaat er bij mij
nog steeds iets van een protestgevoel en. ....

Nog steeds is het belangrijk om een stem te laten horen
tegen onrecht, of tegen dat mensen monddood worden
gemaakt op de plek die hen zo dierbaar was en soms nog is.
Wat dat betreft is het jammer dat de 'Beweging Ruimte' een
andere beweging is geworden en stopt om een beweging te
zijn, mensen in beweging te zetten.

20

)
s

a

Toch is het goed dat wij zaterdag 23 november jl. er een
streep onder hebben gezet, je moet stoppen bij het gevoel
dat het goed was en niet als er nog maar twee mensen in de
zaal overblijven. Maar dan, op die dag, waar je het mee eens
bent dat het een goed slot krijgt, komen ineens de emoties
boven in de 'Heilige Chaos'.

Ineens, bij het sluiten van mijn ogen, stilte zoekend, verschenen vele gezichten van deze hele periode. Daar stond
Jaap Broertjes op het podium bij de eerste Ruimtedag. We
kregen allemaal een bloembol mee om te planten, de bol
van hoop. Daar kwam voorbij Joseph Doucé, de homopredikant in Parijs, hij werd veÏmoord door de Franse politie en
ik mocht hem herdenken op onze Ruimtedag, zo vlak na
zijn dood, MaÏtin GerÏneraad. Ik zag de mensen van het
eerste uur en twee mocht ik deze dag weer ontmoeten, Henk
Blenkers, wat deed dat mij goed en natuurlijk mijn maatje
Henk de Boer, wat hebben we vaak naar elkaar gekeken
deze slotdag. Waar zijn ze, waarom zijn ze.... Jaap Schuil,
Berend Stuut, Nelie de Haan, Aad Kik, Jaap Boeschoten en
nafüurlijk de eerder genoemde Jaap Broertjes.
Ik nam afscheid van hen deze dag, nam afscheid van het
laatste stukje Baptist Nederland. Bij het afscheid van mij
van Unieland in Hoogeveen, de bijzondere AV, ben ik
behoorlijk emotioneel geweest en toen inderdaad afscheid
genomen, maar nu weer......en zal het verder moeten doen
met alle mensen die ik in het land ken en met de Baptisten
Gemeente 'Elim' in Drachten en dat is niet verkeerd, maar

)

toch....

)

Zelfs op deze slotdag word je geconfronteerd met de pijn
die er wordt geleden in de gemeentes als individueel lid. Je
hooÏt er niet echt meer bij, wat dat betreft is er, was er nog
genoeg werk te doen.
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Mij blijft bij al die mensen die ik al die jaren binnen Ruimte
heb ontmoet, mensen met vragen, met bemoedigende woorden, troostende armen en knipogen. Ik zal jullie missen,
maar vergeten doe ik jullie nooit. De ogen van Henk de
Boer zullen mij leven lang bij mij blijven, maar ook de
vraag aan mij van Zwaan van der Goot, waar ben je, waar
was je, wat is er met je gebeurd? Ik mis jouw stukjes.
Ben ik nu echt zo mild geworden dat ik...........nee, maar
wel anders, want het verhaal moet doorgaan.
Dag Henk, dag Alle, dag Zwaan, dag Marga, dag Arie, dag
Bart, dag Grietha, dag Sip, dag..... vul je eigen naam maar
in want jullie staan in mijn gedachten gegrift.
O ja, een mooi initiatief om misschien in Utrecht 'Silo' op
een bepaalde manier verder te gaan, maar ik moest even aan
Henk de Boer denken, had hij nooit het idee om een landelijke Ruimtegemeente op te richten? Het lijkt er wat op! !
Vergeet niet allen die bij je horen,
noem in stilte hun namen,
zweer hen trouw,

train je liefdeskracht,
vergeet niet je bestemming.
Denk na, doe goed,
zo moge het zijn.
Ga in vrede, gelukkige dagen.
Ger Booy (ook namens Lies)
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OP DE VÁT,REEP.
Niny van Beek

Na het overlijden van mijn vader, trof ik füssen de spullen
ook vele nummers van RUIMTE. Ik heb ze doorgelezen.
En ik wil jullie bij dit afscheidsnummer van RUIMTE
meegeven dat het zelfs voor een 'buitenstaander' die al 30
jaar niet meer in een baptisten gemeente functioneert, van
betekenis is.

Wat is die betekenis: te lezen dat er meerdere baptisten zijn
die vanuit hun hart spreken en schrijven over hun leven en
geloof, en de ontwikkeling daarin, met elkaar in gesprek
zijn, lezingen organiseren, nadenken over bijbelgedeelten,
hun oorsprong en betekenis, nieuwe vorÏnen zoeken, enzovoort. En zo, dat een ander daar misschien een anders gekleurde visie naast zet, maar niet met een veroordeling er
tegenover. Zelfs zovele jaren later, doet mij dat goed.
Want, hoewel ik een 'buitenstaander' ben, ben ik ook 'insider' en blijf ik altijd baptist van oorsprong en geboorte. Ik
ben opgegroeid in baptisten gemeenten, en sta in een bréde
traditie van predikers en verkondigers/-sters (Engeland,
Australië, Kongo en velen in Nederland) en ook in een
lánge traditie van generaties, temggaande op de eerste
baptisten in Nederland.

Nu moet ieder binnen haar of zijn familietraditie een eigen
plaats en vorrn zoeken en voor mij ligt dat buiten de baptisten gemeenschap. Mijn ziel had mimte nodig. Zij verschrompelde bij het innemen van de ingegoten normen en
vormen. Zij leed bij de herhaalde boodschappen van "je
bent verloren als je je hart niet aan Jezus geeft". Ik gaf mijn
haÏt weg, en het heeft jaren geduurd voordat ik mijn hart

23

Á
1

weer temg had en ik de vervreemding voorbij was en weer
één geheel met mezelf.

Mijn persoonlijke relatie tot God, de verbondenheid met de
Schepping, verdieping van compassie met Mensen, vertrouwen in Leiding én gelovend in vrije keuzen en mimte
om te Leren van deze aardse levensweg, dat alles is ontstaan
in de mimte.

En dat ik in de mimte, via het tijdschrift RUIMTE mensen

tegenkom die in mijn baptisten familietraditie staan en toch
mim-denken, dat maakt voor mij de grenzen tussen die twee
werelden meer doorlaatbaar. En dat is helend.

Zo, het is wel een meer persoonlijk stukje geworden, dan ik
dacht toen ik begon te schrijven. In ieder geval hoop ik dat
jullie begrijpen waarom ik nu op de valreep nog zeg : dank
jullie wel.
Vriendelijke groeten,
Niny van Beek
Tinnegieter 30
1625 AP Hoorn

niny@,freeler.nl
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Zintiíigen
Zoals vage geluiden
in de mist

wachtende poes
voor 't raam

openkieren
van de deur

gebraden vlees
voor zondag
de veelgelezen brief
uit het jaar 35
soms

heel soms

denk ik te voelen
te ruiken

te prOeVen
te horen
te tasten

U
wiens naam
klinkt als

God.
M.J. Boelhouwer - Luttge
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Zij wel
Ik denk dat ik God niet ken
anderen wel
anderen weten

waar hij woont
Zij wel.
Ik denk dat ik God niet zie
anderen wel
anderen zien Hem

elke dag
Zij wel.

Ik denk dat ik niet goed bid
anderen wel
anderen weten
hoe het moet

en als ik zeg: vertel ......
denk ik, weten zij het wel?
M.J. Boelhouwer - Luttge
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Nog contact?
Henk Sikkema

Er zullen wel meer mimtedagbezoekers zijn die, net zoals
wij, op zaterdag 23 november 2002 thuiskwamen met

gemengde gevoelens. Het was een mooie dag, met een
prettige sfeer en een waardige viering als hoogtepunt. Maar
toch! Voor velen van onze beweging was Ruimte van betekenis. Dat we tot opheffing moesten overgaan lag min of
meer wel voor de hand. Je bent voor jezelf ook tot die
conlusie gekomen. Maar ter vergadering komen dan toch
nog zo veel dingen ter sprake die in het geheel niet waren
voorzien en die dan weer aanleiding geven tot onverwachte
effecten. Zou er bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn voor
geïnteresseerde ruimteleden om nog op de een af andere
manier in contact met elkaar te blijven? Daarover is even
gesproken, onder meer met Riejanne Boeschoten-Mulder
(raadslid Utrecht Silo), maar afspraken zijn er niet gemaakt.
In dit stukje komen we temg op de gedachten die op de
vergadering werden uitgesproken.
Wij willen nagaan of er via de gemeente Utrecht Silo een
mogelijkheid is voor ex-leden van Ruimte om op enigerlei
wijze contact met elkaar te houden door het organiseren
bijvoorbeeld van een gezamenlijke activiteit in het voorjaar
of in het najaar samen, of gedeeltelijk samen, met Silo. Er
zijn tal van mogelijkheden. Wij willen best eens nagaan wat
er te realiseren valt. Maar dat doen wij alleen wanneer er
voldoende steun is van onze achterban. Wie dus belangstelling heeft voor het bewaren van enig contact tussen de exleden van Ruimte moet contact met ons opnemen. Geeft u
dan uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres op aan Arie Spier. Dat kan per brief, per telefoon of
27
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per e-mail. Na uw aanmelding houden wij u zo snel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor meer inlichtingen kunt u bij hem terecht en ook bij Henk Sikkema.
Wij zijn benieuwd.
Arie Spier
Zeeuws-Vlaanderen 50
8302 PC Emmeloord
telefoon: 0527-614 459

e-mail: a.cspier@,freeler.nl
Henk Sikkema (0320-233 334)

Af en toe een interessante

spreker horen?
Riejanne Boeschoten
Jammer dat er geen "mimtedagen" meer zullen zijn. De
boeiende sprekers die daar altijd kwamen, de gesprekken
die daarop volgden, de inspiratie die je daar ontving, het
elkaar ontmoeten, het samen vieren: we zullen het missen.
Maar waarom niet zelf iets dergelijks orgaíniseren? Niet om
"Ruimte" door te zetten, want dat heeft z'n tijd gehad.
Echter, in Silo hebben we al langer plannen om interessante
sprekers te gaan vragen. Gelegenheden waarbij we een
brede groep willen uitnodigen, uit Utrecht en ver daarbui-

28

ten. Als wij nu eens af en toe een zondag organiseren in
Silo, waarop we om 10.30 uur een dienst hebben, smnen
koffiedrirÏken en lunchen, gevolgd door een middag van
luisteren en praten met mensen die ons boeien? Misschien
heeft u daar ook wel oren naar?

Als u van onze plannen op de hoogte wilt blijven, sfüur dan
onderstaande gegevens op:
Naam

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Verzenden aan:

Secretaris Baptistengemeente Silo,
Mw. HarÏyet Eijkman-Rengers
Galicië 43

3831 JC Leusden.

Mailen kan ook: silo@baptisten.nl.
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Einde en nieuw bepin
-Sip van der Werf
ö

Een wankel evenwicht füssen vrijheid en gebondenheid, dat
was voor mij het kenmerk van het Baptisme. Vrij van geschreven geloofsbelijdenissen, vÏij van synodale dwang.
Elke gemeente in autonomie verantwoordelijk voor het
eigen functioneren, elke gelovige als vrij mens verantwoordelijk tegenover God. Terwijl anderzijds de gemeentes zich
geheel vrijwillig verbinden aan een Uniegemeenschap en
individuen zich bewust en zonder dwang laten opnemen in
een gemeente in wederzijdse verantwoordelijkheid.
Het riskante van de nadmk op vrijheid ligt in een gebrek aan
onderlinge samenhang, 'ieder voor zich en God voor ons
allen'. Gemeentes letten niet meer op wat verbindt maar op
wat scheidt. De splinter in het oog van een andere gemeente
is beter waarneembaar dan de balk in het eigen oog. Gemeenteleden laten het werk maar door anderen opknappen,
het is 'hun pakkie an' niet meer.
Daarentegen kan de nadmk op de verbondenheid leiden tot
gewetensdwang, een benauwende vorm van 'alle neuzen
dezelfde kant op'. Gemeentes horen toch eigenlijk dit te
vinden, zus te belijden, zo te handelen. Van een goede
Baptist mag toch verwacht worden dat hij of zij dit denkt,
dat verwerpt, zus meewerkt en zo belijdt.
Zo hebben velen hun plaatsje gevonden in dit wankele
evenwicht. Wanneer de verbondenheid wat te benauwend

aanvoelde, was er altijd nog de beweging RUIMTE, want
RUIMTE 'was de enige mogelijkheid om je nog een beetje
Baptist te voelen', hoorde ik wel eens.
En toch, langzamerhand tekent zich iets af. De Baptisten
gemeenschap kruipt eerst haast onmerkbaar, maar steeds
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duidelijker een bepaalde kant op. Baptisme wordt steeds
meer een onderdeel van wat men noemt 'de evangelische
beweging'. Het uit zich op allerlei manieren: in de prediking, liederenkeuze, publicaties in DC. Het contact met de
oecumene wordt steeds kleiner, laagdrempeligheid is veel
belangrijker is dan stijl en eerbied. Stilzwijgend (en vaak
ook hardop) wordt je als Baptist naar diezelfde kant getrokken, bij een bepaalde richting ingedeeld. In DC staan
aÏtikelen over datgene waar 'alle Baptisten het over eens
zijn'.

En dan, onafwendbaar, wordt je je bewust van iets. Van het
feit dat er niet namens jou gesproken wordt. Van het feit dat
je in de gemeente niet meer hardop durft te zeggen hoe je
over bepaalde dingen denkt. Van het feit dat je een vleugelspeler geworden bent, terwijl je altijd dacht een echte
Baptist te zijn. De Baptisten gemeenschap is rechtsaf
geslagen, en je bent zelf linksaf geslagen, en dan raak je het
contact met de groep kwijt. TeÏwijl je vroeger fier verklaarde Baptist te zijn, is dat geworden tot: ik ben
RUIMTE-baptist.
De gesprekken op de Ruimtedagen draaiden vaak rond de
bovengenoemde dingen. Je herkende in elkaar hetzelfde

proces. Je bemoedigde elkaar en zocht naar oplossingen.
Hoe om te gaan met je Christen-zijn en je Baptist-zijn:
tegen de stroom ingaan of meebuigen of toch uitstappen,
meer keuzes zijn er haast niet.

En nu bestaat RUIMTE als uitlaatklep ook niet meer. De
meeste RUïMTEleden zijn moegestreden of afgehaakt.
Grijs is de overheersende haarkleur op de RUIMTEdag.
RUïMTEleden moeten nu weer op eigen kracht verder.
Keuzes maken: blijven in de gemeente en fier het eigen
standpunt verdedigen of misschien heel stil in een hoekje
31
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blijven zitten en een beetje meedoen. Misschien ook wel
echt aföaken, een andere geloofsgemeenschap zoeken of
misschien helemaal buiten elk kerkverband verder gaan.
Zelf hebben we de keuze gemaakt om een andere geloofsgemeenschap te zoeken. We zijn met attestatie naar de
Doopsgezinde Gemeente gegaan. Het is een kleinschalige
gemeenschap, ook wankelend tussen vrijheid en verbondenheid, en we voelen ons weer thuis.

Jimmy Carter
Baptist, pindakoning en vredestichter
Van pindaboer tot internationaal
vredestichter. Zo kan de opmerkelijke - en daarrnee misschien wel
typisch Amerikaanse - carrière van
de baptist Jimmy Carter kernachtig
worden samengevat.
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James Earl Carter Jr. werd geboren
op l oktober 1924 te Plains in de
zuidelijke staat Georgia. In zijn
jonge jaren hield hij zich voornamelijk bezig met de pindateelt, de
plaatselijke politiek en hij bracht veel tijd door in de Bapa}
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tistenkerk. In 1946 studeert Carter af aan de Naval Aca-

demy in Annapolis en trouwde hij met Rosalynn Smith. Ze
kregen drie zoons.
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Carters politieke loopbaan begon in 1962 en acht jaar later
werd hij gekozen tot gouverneur van Georgia. In 1974
stelde hij zich kandidaat voor het presidentschap voor de
Democratische PaÏtij. In 1976 werd CaÏter tot president
gekozen. Dat lukt vooral, omdat hij profiteerde van de
afkeer die het Amerikaanse volk had gekregen van het
politiek bestel in Washington. Hij oogde betrouwbaar en
maakte meteen duidelijk dat hij wilde afrekenen met
machtsmisbmik. I am Jimmy CaÏter and I'm mnning for
president. I will never lie to you, zo introduceerde de baptist
met de grote glimlach zich bij het Amerikaanse volk.

Plichtsgetrouw
Carter bleek een buitengewoon serieus en plichtsgetrouw
politicus. Maar ook een 'Pietje Precies'. Zo maakte hij
eigenhandig schema's voor het gebmik van de tennisbaan
bij het Witte Huis. De binnenlandse politiek van Carter
stond in het teken van de strijd tegen inflatie, recessie en
oliecÏises. Hij had de Amerikanen weinig leuke dingen te
vertellen: bezuinigen, temgdringen van het begrotingstekort
en afslanking van het federale overheidsapparaat.
Zijn idealisme in het buitenlands beleid raakte gefmstreerd
door de machtspolitiek van de Sovjet-unie. De inval in
Afghanistan en de revolutie in Iran dwongen hem 'realpolitik' te laten prevaleren boven zijn idealistische campagne
voor eerbiediging van de mensenrechten. Maar na zijn
presidentsschap revancheerde Carter zich.

Over het geheel genomen was Carters presidentschap redelijk succesvol. Hij bouwde een aardige staat van dienst op,
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vooral op het gebied van milieu. Tijdens zijn presidentschap
introduceerde Carter het gebmik van alternatieve energiebronnen, verscheidene milieuwetten en energiebesparende
maatregelen.
Carter miste echter de in de Amerikaanse politieke onmisbare gave 'simpel optimisme' of 'optimistisch simplisme'
uit te stralen. Hij verloor de verkiezingen van de op dit punt
begaafde Ronald Reagan.
Gebroken

De Democraat Jimmy Caíter was een gebroken man toen hij
in de presidentsverkiezingen van 1980 verloor van zijn
Republikeinse tegenstrever Ronald Reagan. De Amerikaanse kiezers verweten hem dat hij verantwoordelijk was
voor het economische verval van de Verenigde Staten in de
tweede helft van de jaren zeventig. Maar de 'pindakoning'
uit Georgia herstelde zich en maakte na zijn presidentiële
carrière naam als vredesstichter. Carter reisde over de hele

aarde om de wereldvrede dichterbij te brengen. Hij was bij
vrijwel alle brandhaarden in de wereld aanwezig en leidde,
met instemming van Washington, een sooÏt 'alternatief
ministerie van buitenlandse zaken'. Carter was de perfecte
ambassadeur-zonder-poÏtefeuille. Als oud-president had hij
een hoog aanzien, zonder dat hij gebonden was aan een
officiële status. Zijn hoge morele standaard werkte daarbij
ook in zijn voordeel. Hij bemiddelde onder meer tussen
Somalië en Ethiopië en was als waarnemer aanwezig bij
verkiezingen in Paraguay, Togo, Panama en Nicaragua.

In juni 1994 ging hij, op eigen houtje, naar Noord-Korea.
Hij wist de stalinisten aldaar te bewegen om inspecteurs van
het VN-kantoor voor Atoomenergie toe te laten tot hun
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nucleaire installaties. Na dit succes stuurde president Clinton hem naar Haïti om de regerende junta 'vrijwillig' op te
laten stappen. Ook op het Caribische eiland slaagde Carters
missie.

Een minder rooskleurige bladzijde in Carters 'vredescarrière' deed zich voor in Bosnië. Weliswaar wist Carter eind

1994 een nieuwjaarsbestand te bereiken, maar enkele
maanden later laaiden de gevechten tussen het Bosnische
regeringsleger en de SeÏviërs weer op.
De oud-president richtte in 1982 het Carter Presidential
Centre op: een multifunctionele denktank. Naast een museum en een bibliotheek biedt het studiecentmm, dat in

1986 in Atlanta officieel de deuren opende, plaats aan het
project 'Global 2000'. Dit project probeeÏt oplossingen te
vinden voor ziektes in de Derde Wereld en voor methodes

om de landbouwproduktie te verhogen.

Baptist
Jimmy CaÏter staat bekend als een gelovig christen. Hij is
zowel persoonlijk als politiek nauw betrokken bij het functioneren van de kerkelijke gemeenschap waartoe hij behoort:
die van de Zuidelijke Baptisten, de Southern Baptist Convention (SBC). De SBC ontstond in 1845 toen het zich

afscheidde van de Noordelijke Baptisten, die voor afschaffing van de slavernij waren.
Voor hij in 1977 president werd, is CaÏter gevraagd voorzitter te worden van dit kerkgenootschap. Hij is nog altijd
diaken en leider van een zondagschool in zijn woonplaats
Plains, in Georgia.
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Ruim een jaar geleden kwam hij in het kerkelijke nieuws,
toen hij pleitte voor afsplitsing van de zijns inziens veel te
conservatieve koers van zijn geloofsgemeenschap. Al jaren
daarvoor was van de oud-president bekend dat hij bezwaren
had tegen de strakke lijn van dit grootste protestantse kerkgenootschap van de Verenigde Staten. Carter heeft zich de
afgelopen jaren vooral gestoord aan het besluit van het
kerkgenootschap om de vrouw in het ambt omnogelijk te
maken. Zijn lidmaatschap heeft hij opgezegd.
Overigens kent de SBC al twee afsplitsingen. Carter is op
dit moment aangesloten bij de elf jaar oude Cooperative
Baptist Fellowship. Een andere afsplitsing ontstond twee
jaar geleden: Mainstream Baptist Network.
(CNederlands Dagblad (12 oktober 2002)
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Ontwapening
Ontwapen de wereld
met je glimlach
met je aandacht
met je bewogenheid
Ontwapen de ander
door je troost
door je kracht
door je kwetsbaarheid
Ontwapen jezelf
in Zijn trouw
in Zijn ontferming
in Zijn gerechtigheid
Grensloos is het wapen
dat ons nog rest
Jan Messchendorp
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Advertentie:

De Baptistengemeente 'Silo' Utrecht-centrum zoekt

ge'ínspireerde en inspirerende
professionals
die samen een multidisciplinair team wHlen vormen.
Liturg/Toeruster-10 uur per week - lid van de raad
Uw taken zijn verdieping en bezinning vanuit de Bijbel, met het oog op
zingeving en inspiratie van God in ons leven; vitalisering van de zondagochtenddiensten.

U organiseert de open liturgie-avonden ter voorbereiding, uifüoering
en evaluatie van diensten en gaat zelf regelmatig voor. U hebt oog
voor de motivatie van andere voorgangers, cantor en medewerkers
aan de diensten. U organiseert studie- en gespreks-avonden en
verzorgt daar ook zelf enkele van.
Kwalificaties: U hebt een theologische opleiding en bent didactisch goe«l
onderlegd; een creatieve, aansprekende persoonlijkheid en met gevoel voor
liturgie.

Pastor-14 uur per week - lid van de raad
Uw taak is de bevordering van de professionaliteit van het pastoraat, zodat
het nog beter aansluit op vragen en behoeften in onze gemeente.
U bent verantwoordelijk voor het individuele pastoraat en u verzorgt

het crisispastoraat. Daarbij hebt u aandacht voor zingeving en
spiritualiteit. U organiseert het pastorale werk en initieert pastorale
trainingen. Bij voorkeur gaat u ook regelmatig voor in de zondagochtenddienst.

Kwalificaties: U hebt een pastoraal-psychologische opleiding. U bent een
open en flexibele persoonlijkheid met een oog voor individuele vragen en
noden.

Cantor - 6 uur per week
Uw taak is de ondersteuning en versterking van de liturgie m.b.v zang en
muziek.

U organiseert en coördineert de muzikale activiteiten. U overlegt met
voorgangers over liedkeuze en adviseert rond de functie van muziek
in de eredienst, gebruik makend van verschillende zang- en muziekstijlen. U organiseert en ondersteunt samen met een cantorij de
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samenzang in de zondagochtenddiensten. U werkt nauw samen met
de liturg/toeruster en muzikale medewerkers.
Kwalificaties: U hebt een muzikaal-liturgische opleiding. U bent thuis in
verschillende muziekstijlen en weet die flexibel toe te passen.

aeheerder - 4 uur per week
Uw taak is de versterking van het zake/ijk management van gebouw
en faci/iteiten.

U organiseert de werkzaamheden rond van het gebouw en stuurt die
aan. U verzorgt het financieel management. En u bent het aanspreekpunt voor de koster.

Kwalificaties: U beschikt over financieel/economisch, bouwkundig en
technisch inzicht. U bent een pragmatische en daadkrachtige organisator.
Wat wij u bieden. Silo is een viföle gemeente, waar volop ruimte is voor
creativiteit en oorspronkelijkheid. U kunt deze nieuwe functies voor een
belangrijk deel zelf voÏÏn geven, evenals aan het werken in teamverband. De
honorering is gebaseerd op de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten+lOo/o.

Wat wij van u vragen. Wij gaan ervan uit dat u de plurifomfüteit binnen en
buiten Silo helpt bewaren en verder gestalte helpt geven. Daamaast is het
belangÏijk dat u goed fünt organiseren, delegeren en prioriteiten weet te
stellen. U vormt een hecht team, dat onderling goed comÏnuniceert, een
goede rofüerdeling vindt en constmctief samenwerkt met de raad van de
gemeente.

Informatie en sollicitatie. Een uitgebreide functieomschrijving is verkrijgbaar bij de secretaris, tel. (033) 4944313 of via e-mail silo@baptisten.nl.
Voor infom'iatie belt u met Riejanne Boeschoten (0320 216896) of Carla de
Graaf (0343 416424). Uw schriftelijke sollicitatie Ïícht u aan de secretaris
van de gemeente: Harryet Eykman, Galicië 43, 3831 JC Leusden.
Silo staat voor

* inspiratie door ontmoeting met God in Jezus Christus, en in medemensen
warme, vriendschappelijke omgang met elkaar en zorg voor elkaar in een actieve en
@

zeljbewuste gemeenschap.
@

veel talenten, zowel op theologisch, muzikaal als organisatorisch vlak, die elkaar
inspireren en motiveren.

*

*

streven naar groei, door een aantrekkelijke, levende gemeente te zijn.
een nieuwe werkorde dre erop gerrcht ís de gemeente optimaal aan te laten sL»á
op de belevingswereld van hedendaagse gelovigen.
een plurjforme gemeente van 120 gedoopte leden en tientallen wienden en
geloofsgenoten. Komt al driekwart eeuw samen in een eigen kerk in het centrum van
Utrecht.
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