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VAN DE REDACTIE

Bíj velen ligt de RUIMTE-dag van 12 november
nog goed in het geheugen. Het was een fijne
dag. Maar níet íedereen kon komen en daarom in
dit nummer van 'ruimte' een uitgebreide
verslaggeving. De lezing van Jannes Reiling is in
extenso opgenomen.
Verder uiteraard verslagen , impressies, en nog
wat ander nieuws.

Daaronder, zoals gebruíkelijk, de ,jeugdrubriek en
'Irene's column'.

En verder: wíe kopij wil inzenden en beschikt
over een PC wordt dringend verzocht de bíjdrage
op diskette (groot of klein) toe te zenden

Hieronder 'het verhaal' van Jannes Reilíng op de
Ruimtedag van 12 november jl. in Apeldoorn:
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GELOVEN EN KIEZEN

Soms kan een eenvoudige verandering in spraakgebruik teken
zijn van een veel ingrijpender verandering in de situatie van hët
leven. Dat is ook het geval met de uitdrukking 'keuzes maken'
die tegenwoordig heel vanzelfsprekend is. Vroeger sprak men
van 'een keuze doen', in het enkelvoud, tegenwoordig is het
(vroeger ongebruikelijke) meervoud 'keuzes' regel geworden.
Kennelijk komt het doen van een keuze vandaag vaker voor dan
vroeqer. Er is vandaag meer te kiezen dan voorheen. Er zijn
meer en vroeger ongekende mogelijkheden op vrijwel alle
terreinen van het leven. Ik noem alleen maar de gezondheid en
de sexualiteit. Daar is zoveel meer mogelijk dan vroeger. Daar
komt bij dat er veel minder vanzelfsprekendheden zijn die ons bij
het doen van een keuze helpen of zelfs voor ons de beslissing
bepalen. Normen en waarden die vroeger vanzelf spraken
hebben hun geldingskracht verloren. Andere hebben zich
aangediend. Dat kan zowel positief als negatíef werken. Níet
alle normen en waarden van vroeger waren goed. Dan is het
goed dat die niet meer gelden. Het komt ook voor dat de
mogelíjkheden van vandaag op gespannen voet staan met
geldige normen en waarden en dat zij daardoor hun betekenis
voor veel mensen verliezen. Dit alles maakt kiezen steeds
moeilíjker en ingewikkelder.
Voor christenen komt daar nog een factor bij. Wij willen en
mogen leven uit ons geloof en wij zijn ervan overtuigd dat ons
geloof alles te maken heeft met de keuzen waarvoor wij in het
leven van vandaag worden geplaatst. Geloof en keuze horen bij
elkaar, maar de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het ons
!ang niet altijd duidelijk is hoe dat in zijn werk gaat, zeker niet
als het gaat om concrete beslissingen die van ons worden
gevraagd. Daarom is er alle reden om het thema 'geloven en
kiezen' aan de orde te stellen. In eerste instantie gaan we er in
meer algemene zin op in, een beetje abstract en op afstand, in
tweede instantíe, in de workshops, houden we ons bezig met
concrete beslissíngen op verschillende terreinen.
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KIEZEN VOOR GELOVEN

De eerste vraag is dan: geloven, wat is dat eigenlijk? Dat is niet
iets dat je is aangöboren: geen mens wordt gelovig geboren,
Om te geloven moet je er op de een of andere manier voor
kiezen. Eerst kiezen voor geloof en dan in tweede instantie pas
geloven om te kiezen. Maar dat kiezen voor geloof is niet voor
iedereen gelijk.
AIS je in een gelovig baptist gezin en gemeente bent geboren en
opgegroeid, ís tot geloof komen eerder een bewustwording en
een bewuste aanvaarding van het geloof waarin je bent
opgegroeid. Het is geen breuk met het verleden maar eerder een
inwijding in de gemeenschap en in de geloofsgeheimen van die
gemeenschap.
Als je in een traditioneel christelijke omgeving wordt geboren en
opgroeit en je komt tot een bewuste keuze voor het christelijk
geloof, dan is dat geloof je van huis uit niet onbekend maar je
had je het niet toegeëigend. Nu je tot geloof bent gekomen, is
dat anders dan vroeger. Er is in zekere zin sprake van een breuk
met het nominale christelijk zijn van voorheen. Als dít gepaard
gaat met de overgang naar een andere kerk of gemeente, bijv.
een baptisten gemeente, dan wordt die breuk met het verleden
nog weer geafötensiveerd.
Als je in een ongelovige omgeving bent geboren en getogen en
je komt tot het christelijk geloof, dan is er sprake van een
duidelíjke en krachtdadige breuk met je verleden. Een dergelijke
overgang brengt mensen vaak tot een meer bewust besef van
geloofsidentiteit. Want identiteit wordt mee bepaald door wat je
niet of niet meer bent.

Wat er tegenwoordig niet meer bíj is, is dat je gelooft uit sleur
of omdat iedereen gelooft en jíj je niet van de rest wílt
onderscheiden. Dat was waarschijnlijk vroeger wel vaak het
geval maar vandaag de dag is geloven allesbehalve
vanzelfsprekend. In je werk- of studieomgeving ben je vaak als
gelovige een eenling of een minderheid. Dat maakt de
samenhang tussen geloof en keuze nog dringender en
tegelíjk nog moeilijker.

l
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KIEZEN IS GEKOZEN WORDEN

Er ís nog een andere kant aan geloven en die kant is eigenlijk
nog veel belangrijker en wezenlijker dan dat je bewust voor het
geloof kiest. Geloof is iets anders dan een opvatting of een
levensbeschouwing. Geloof heeft een inhoud. Je gelooft in ...
en je gelooft dat ... Op deze drie puntjes moet iets worden
ingevuld: God, niet alleen God ín het algemeen, maar de God die
wij kennen als de Vader van Jezus Christus. Hij is er eerder dan
wij tot geloof in Hem komen. Hij is ook belangríjker dan het feit
dat wij in Hem geloven. Ons geloof is alleen mogelijk omdat er
van Hem eerst iets is uitgegaan. Geloven in God betekent:
geloven dat Hij voor ons heeft gekozen en dat Hij dat heeft
bewezen door Jezus Christus.

Het is in het bestek van dit geschrift niet mogelijk en ook niet
nodig om alles te noemen wat God in Christus heeft gedaan en
bewezen. Het is vooreerst voldoende om vast te stellen dat
kiezen voor het geloof betekent dat je gelooft dat God voor jou
heeft gekozen en dat je bij Hem hoort en door Hem ín dienst
bent genomen.

GELOOFSLEVEN

Nu gaat het erom dat wij in dat geloof leven en uit dat geloof
leven. In dat geloof, want geloof ís een relatie tussen God en
ons. Uit dat geloof, want dat geloof moet ook bepalend zijn
voor onze handel en wandel in het leven, bepalend dus voor
onze keuzen. Dat zijn de twee kanten van het geloofsleven.
Geloof is een verhouding met God. Dat is eigenlijk een beter
woord dan relatie. Het is meer direct. Als mensen een
verhouding met elkaar hebben, dan 'hebben ze iets met elkaar'.
Hetzelfde geldt van een verhouding met God. Met Hem hebben
wíj een persoonlijke verhouding. Maar dat woord is voor
verschíllende uitleg vatbaar en moet dus nader worden
gepreciseerd.
Het kan een verhouding betekenen die een directe persoonlijke
communicatie kent. Dan spreken wij tot God in de tweede
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persoon meervoud of enkelvoud. De grondvorm van zo'n
verhouding is het gebed. Maar als wij in de tweede persoon
spreken, als wij 'U' of 'jij' zeggen, dan verwachten yyij een
reactie. Het moet wederkerig zijn. Maar tussen God en @rl5, is
alleen maar sprake van een indirecte wederkerigheid, want Hij
antwoordt ons niet direct en ook niet verbaal.

Níet direct in de zin van niet rechtstreeks. Hij heeft zijn
antwoord eigenlijk al gegeven in Jezus Christus. Daarom wordt
Christus te!kens weer opnieuw verkondigd in de gemeente en
worden de 'Schriften' telkens weer opgeslagen want die
getuigen van Hem. Jezus Christus predikte en verwezenlijkte
Gods heerschappij. Dat is voor ons een maatstaf maar tegelijk
ook een kracht en inspiratie. Daarom is bijbelstudie ook een
vorm van communicatie met God.

Ook niet verbaal: wanneer wij bidden tot God, wordt ons geen
antwoord ingefluisterd of van buíten af in woorden aangereikt.
Het antwoord is middellijk. Gods middelen zijn niet alleen bijbel
en verkondiging maar ook de gemeenschap met mensen met
wie wij het geloof in God delen.
De persoonlijke verhouding met God bestaat ook in een minder
directe vorm. Dan spreken wij niet in de tweede persoon rriaar
spreken (of denken) over Hem ín de derde persoon: niet 'U'
maar 'Hij'. Dat is niet minder persoonlijk dan in het gebed.
Precies zoals wij in de verhouding met onze levenspartner ook
niet altijd met hem of haar ín gesprek zijn maar over hem of
haar denken als een 'hij' of 'zij'. We brengen dat niet altijd
exact onder woorden maar daarom is de verhouding niet minder
reëel. Dat geldt ook voor onze verhouding met God. Die
verhouding bestaat niet alleen uit gebed maar ook uit
overpeinzing en nadenken.
In beide gevallen betekent 'persoonlijk' niet dat wij Gods
partners op voet van gelijkheid zijn. God blijft God en wíj blijven
mensen. Onze verhouding met Hem blijft altijd staan in het
teken van zijn genade. Hij heeft voor ons gekozen en daarom
kunnen wij voor Hem kiezen. Niet omgekeerd.
Maar 'persoonlijk' betekent ook dat wij niet Gods marionetten
zíjn. Slaafse onderworpenheid en persoonlijke verhouding
verdragen elkaar niet. God neemt ons serieus en heeft respect

l
l
i

l
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voor ons. Dat betekent dat Hij ons vrijheid geeft, zoals partners
elkaar vrijheid geven. De vrijheid wordt gedragen en bepaald
door de verhouding.

GELOOFSKEUZEN

Vanuit deze verhouding met God gaan wij het gewone leven in.
'Gewoon' wil zeggen: wat mensen overkomt en wat mensen
kunnen doen en laten. De workshops brengen ons op
verschillende terreinen van dat gewone leven en bepalen ons bij
de beslissingen waarvoor wíj komen te staan. Nu gaat het om
de vertaling van de persoonlijke verhouding met God in
uitgangspunten, richtlijnen, ijkpunten, criteria etc., die ons
kunnen richten en sturen bij de keuzen die wij moeten doen.
Deze verscheidenheid van woorden alleen al is een aanwijzing
dat dit niet zo eenvoudig zit. Het lukt niet om onze verhouding
tot God te vertalen in een set van vastliggende principes die we
vervolgens rechtstreeks en onvervaard kunnen loslaten op alle
problemen waarvoor we in ons leven komen te staan. Daarvoor
is de werkelijkheid te gecompliceerd en te weerbarstig
geworden. Zij laat zich niet meer in een systeem vangen, ook
níet in een christelijk systeem. De vertaling waarvan hier sprake
is moet telkens weer opnieuw en persoonlíjk worden gemaakt.
Daarom gaat het meer om de middelen die ons bij die vertaling
ter beschikking staan dan om het resultaat van de vertaling. Ik
noem er dríe maar laat daaraan nog een voorwaarde
voorafgaan.
Díe voorwaarde is dat wij moeten weten waarover het gaat. Om
te kunnen kiezen moeten wij weten wat er aan de hand is.
Kennis van zaken is noodzakelijk wil niet elke keuze een
gevoelsbeslissing worden. Wij moeten weten wat er aan de
hand is met euthanasíe, geboortbeperking, asielzoekers en
ontspannÍng, om er een paar te noemen.
l De gemeenschap: wíj leven niet in isolement maar maken
deel uit van een gemeenschap waar normen en waarden
heersen. Dat zíjn de collectieve antwoorden op de uitdagingen
vanuit de wereld, die gegroeid zijn uit de ervaring met God in
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het verleden en in het heden. We noemen dat de 'traditie', de
resultante van de ontmoeting tussen deze ervaring 6(1 deze
uitdagingen. Maar traditíe is geen onbeweeglijk blok maar een
stroom die zich beweegt; een proces en wij maken zelf deel uit
van dat proces. Wij kunnen ons daarvan niet losmaken maar wij
zijn er ook niet aan overgeleverd. De concrete gemeenschap
waartoe wij behoren, kan het laten afweten en zich krampachtig
vastklemmen aan de waarden van weleer. Dan heeft deze
gemeenschap ons weinig te bieden voor de keuzen van nu.
Zolang het echter mogelijk en vruchtbaar is, moeten wij met de
gemeenschap in dialoog blijven. Het is voor onszelf èn voor de
gemeenschap noodzakelijk.
2. Het geweten: tegenover het collectivum van de gemeenschap
staat het indivíduum van de enkeling, het strikt persoonlijke van
íeder mens, de eigen onopgeefbare verantwoordelijkheid voor de
eigen beslissingen. Die verantwoordelijkheíd is het geweten.
Daarover zou veel te zeggen zijn maar ín het kader van onze
overwegingen kunnen we zeggen: het geweten is de stem van
een besef van goed en kwaad dat een stukje is van het beeld
van God dat wij als mensen zijn. Het is misschien níet meer dan
een restant maar het is er en laat ons niet met rust. Het is níet
iets specifiek christelíjks want ieder mens is geschapen naar
Gods beeld. Het kan worden overstemd en tot zwijgen gebracht
maar het laat zich niet blijvend uítschakeien. Voor ons als
christenen geldt dat dit geweten nog wordt aangescherpt door
het geloof in God en door de ontmoetíng met Christus.
Ïwee opmerkingen moeten hieraan worden toegevoegd. In de
eerste plaats kan het beroep op het geweten nooit in de plaats
komen voor verantwoording van onze keuze. De stem van het
geweten kan argumenteren en discussíëren, d.w.z. het gesprek
aangaan met anderen. Wie zich over zijn of haar beslissing niet
wil verantwoorden en daarbij het geweten ín het gedíng brengt,
is onbetrouwbaar.
Vervolgens hangt aan het volgen van het geweten altijd een
príjskaartje- Het ís niet goedkoop. Wíe zich op zijn of haar
geweten beroept moet weten dat dít hem of haar iets,
misschien wel veel kost. Wie zich op het geweten beroept en de
kosten op anderen afwentelt, bedriegt zichzelf en anderen.
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3. De bijbel: anders dan de traditie en het geweten staat de
bijbel als het Woord van God tegenover ons. Het heeft een
ander gezag dan de stem van de traditie of de stem van het
geweten. Maar het Woord van God komt niet in reincultuur op
ons af, als dictaat uit de hemel. Het is een Woord, gesproken,
geschreven, toegepast en doorgegeven door mensen aan
mensen. Daarom weerspiegelt het ook de situatie van die
mensen,

Dít brengt met zich mee dat wij de bijbel alleen goed kunnen
Iezen als wij enkele fundamentele leesregels in acht nemen. Ik
noem kortheidshalve slechts een drietal. Wie zich hier meer in
wil verdiepen verw3js ík naar míjn boekje Het Woord van God
(Kampen 1987).
a. Het Woord van God is in de eerste plaats de boodschap van
Gods heil voor de schepping en voor de mensheid in het
bijzonder. Daarom moet de bijbel gelezen worden vanuit het hart
van Gods wil tot heil, dus vanuít Christus die Gods Ja en Amen
iS.

b. Daarom is de bijbel geen gebodenboek of een antwoordboek
dat een oplossíng bíedt voor elk probleem. Niet alleen omdat er
vandaag een menigte problemen bestaat die in de tíjd van de
bijbel nog niet bestonden maar omdat God zo niet met de
mensen omgaat. Dat leert Christus ons.
c. Daarom is het beslissende criterium voor de uitleg en de
toepassing van de bijbel: wordt recht gedaan aan wat de God
en Vader van Jezus Chrístus met de mensen wil?
Tenslotte: de bijbel is niet alleen bezit van de enkeling maar ín
de eerste plaats van de gemeenschap. Daarom moet de bijbel in
dialoog worden gelezen, in samenspraak met elkaar. Want lezen
is meer dan in je opnemen en onthouden. Het is interpreteren,
verwerken, ermee omgaan en er betekenís aan geven. Daarvoor
hebben wij elkaar nodig.

JANNES RE?LING
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IMPRESSIËS VAN DE 'RUIMTE'-DAG

De morgen-bijeenkomst

Het oude toogdag-gevoel...

Het is zo'n november-dag met vochtig, mistig weer als we op
de Ruimte-dag naar Apeldoorn rijden. Eigenlijk een dag om thuis
bij de haard maar eems die boeken te lezen die al een tijd
wachten om gelezen te worden. Maar toch ook een dag om
warmte te ervaren in de contacten met anderen.

De koffíe staat klaar in de Apeldoornse kerk en het oude
toogdag-gevoel komt snel naar boven: bekenden ontmoeten,
horen hoe het in andere gemeenten gaat. Maar toch ook: het
missen van gezichten die je anders altijd ziet.
Zoals gebruikelijk, eerst lekker inzingen onder leiding van de
inspirerende pianist/zangleider Hans Blenkers. Er is weer een
mooi liedeenblad samengesteld, waarin Opwekking, Taizee-
bundel, Lofzangen en Gebeden, Liedboek der Kerken (om de
belangrijkste bronnen te noemen) vrolijk naast elkaar
voorkcmen. Zo zou een baptisten-bundel er uit moeten zien. De
kerk is wat koud, maar van zingen vvord je warm. Van buiten en
van binnen.

Theo Pothof opent de dag. Het 'goedenmorgen' wordt pas bij
de tweede maal beantwoord. Theo haalt wat uitspraken aan díe
in 1988 op de 'Klaagmuur' geschreven zijn. We worden bepaald
bij de betekenissen die het woord 'ontmoeten' zowel taalkundig
als gevoelsmatig heeft.
Het zakelijk onderwerp van de morgenbíjeenkomst: 'WorderÏ we
vereniging of niet ', wordt door Píet Brongers íngeleid. Het
vastleggen van de bestuurlijke structuur heeft uiteraard alleen
zin als RulMTE een functie blijft hebben. Piet spreekt van een
'Picknickplaats in het Uniebos', maar ook van 'nachtkaarsje'. Er
zijn dit jaar weer wat minder mensen aanwezig dan het vorige
jaar.
We worden in groepjes aan het praten geZet om de argumenten
te toetsen en de gedachten helder te krijgeri. Het groepssge-
sprek mondt uit in het koffíedrinken.
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Met bekwame spoed werkt Piet Brongers het zakelijke gedeelte
af. Jaarverslag, financieel verslag, zelfs het verslag van de
kascontrole-commissie, snellen voorbij zonder dat iemand
'tegen' is. Een aantal schriftelijke vragen over de samenstelling
van het RUIMTE-ledenbestand wordt beantwoord. Het ís moelijk
de RUIMTE-leden te vangerí onder een aantal algemene
neoemers. Daarvoor is het natuurlikk ook RUIMTE.
Het voorstel van de werkgroep om tot een officiele verenigings-
structuur te komen wordt met grote meerderheid aanvaard.
Vanuit de discussie mag een aantal uitspraken niet onvermeld
blijven. Een spreker vergeleek RUIMTE met zout dat niet in een
potje gedaan mag worden. Een ander vond de datum van 1 april
niet zo gelukkig voor de opríchting. Ds.G.Vegter spreekt als
nestor (volgend jaar al 80 !) de hoop uit, dat er misschien
eventueel een heel klein berichtje in 'De Chrísten' mag
verschijnen: 'Het zou toch mooi zijn als hier een redacteur van
De Christen zou zijn."
Piet Brongers verzoekt de vergaderíng na te denken wie het
penníngmeesterschap van Dinie kan overnemen. Ook wijst hij
op de nieuwe folder van RUIMTE.
We gaan weer zingen en daarna krijgt prof.Reiling het
woordiZie voor de complete tekst elders) Uit de reacties van de
zaal blijkt, dat het eten van bloedworst niet als een hard punt
ervaren wordt.

Geheelonthouding spreekt meer aan. Geloof en keuzen,
respectievelijk geloven en kiezen zijn de kapstokwoorden,
waaraan het verhaal is opgehangen.
En dan alweer: pauze. Dus: soep, koffie en gesprekken..

SIP VAN DER WERF

De middagbijeenkomst

'Jij die voor alle namen wijkt,
Geen weg die in jouw verten reikt
Geen woord kan jou aanbidden'
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Met dit lied van tastend zoeken werd het middagprogramma
geopend. Een programma waarvan het eerste deel in het teken
stond van 'Geloof en keuzen in het leven' als praktische
uitwerking van de inleiding van br.Reiling, waarin deze
nadrukkelijk geen 'stevige boderrí van normen en waarden heeft
gelegd', waardoor eigenlijk geen keuzes meer gemaakt zouden
hoeven worden. Integendeel, immers je eigen situatie, vragen
die met jezelf te maken hebben en het geloof bepalen
uiteindelijk de keuzes die gemaakt worden.
Van hieruit gingen de aanwezigen in drie 'workshops' aan de
slag, met als onderwerpen 'Keuzes in sítuaties van leven en
dood', 'Keuzes met betrekking tot samenlevingsvragen' en
'Keuzes in je gewone, dagelijke leven'.

In de besprekingen in de workshops werd duidelijk, dat het - zo
we dat al zouden willen - niet mogelijk is voor alle zich
voordoende situaties pasklare oplossingen voor keuzes aan te
bieden. Keuzes worden bepaald door een veelheid van factoren,
zoals de índividuele situatie, de achtergrond díe je hebt, de
geloofsbeleving, enzovoorts. Bovendien kun je niet voor anderen
kiezen !

Bepaald wordend bij keuzes die gemaakt moeten worden,
komen allerlei wagen boven. Een greep híeruit: 'God is het
begin en het einde, maar wat is het einde ? Is het einde daar
waar zoníjer medisch ingrijpen een leven zou eindigen, of pas
daar waar een eind komt aan een kunstmatig verlengd leven ?'
God heeft medicijnen gegeven - zo womt vaak gezegd - waarom
zou Hij dan niet de middelen hebben gegeven om een
uitzichtloos lijden door de dood te be-eíndigen ? ' en ' Welke rol
speelt het geloof bij keuzes en opvattingen bij thema's als
racisme, euthanasie, honger in de wereld, drugsbeleíd, enz. Is
het geloof daarbij bepalend ?'
Diepgaande en waardevolle discussies werden over deze onder-
werpen gevoerd, zelfs tot in de theepeuzes toe.
Traditioneel werd afsluitend de víering gehouden. Een
indrukwekkende gebeurtenis, deze keer verzorgd door vier
vrouwen uit Delft, met assístentie van een soliste. Enkele
hoogtepunten hieruit:
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- de dialoog tussen Martha en Maria vanuit de evangelien met
als duidelijke boodschap dat je je als mens - ongeacht de
verschillen in gaven. geloofsbeleving en aanbidding
geaccepteerd mag weten door God en medemens. Twee
vrouwen, die bij Jezus zichzelf kunnen blíjven; zichzelf geen
geweld hoeven aan te doen.
- het liefdemaal, met momenten van daadwerkelijk delen en
gebed.
- het elkaar toezingen van de zegen:'De Here zegene en
behoede u, de Heer doe zijn aanschijn over u lichten en geve u
vrede'

Voor een aantal aanwezigen was de ontmoeting daarmee ten
einde; anderën zetten deze voort met een maaltijd. Bij het
afscheid heb ik velen elkaar 'tot volgend jaar' horen toewensen.

JAN DE BOER

"' WORKSHOP 1 "'
'Keuzes in situaties van leven en dood'

Het onderwerp van deze workshop was : Euthanasie. Een
beladen begrip. Kan een mens wel 'kiezen' voor of tegen ? De
nood moet immers wel groot zijn wil men niet verder leven.
Toch zijn er ook in die omstandigheden velen, die geloven geen
keuze te hebben en doorleven tot het bittere einde (of: tot de zo
vurig begeerde verlossing) Wat is de betekenis van het geloof
waar de keuze wel overwogen wordt ?
Vanuit onze geloofskaders (bijbel en gemeenschap) hebben wij
de waarheíd leren kennen, dat God aan het begin en aan het
einde staat; ook dat ons leven een gave en een opgave is. "Gij
zult niet doden', leert de bijbel verder en 'onze tijden zi)n in
Gods hand'.
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Dat alles maakt ons niet direct tot pleitbezorgers voor
euthanasíe. In de workshop bleek dit echter het duidelijkst toen
we ons trachtten te verplaatsen in de positie van de arts. Hij
moet immers de uiteindelijke handeling verrichten.
Toch was er desondanks het besef dat spreken over euthanasie
ver af staat van de concrete situatie waarin mensen - ook
gelovige mensen - daarom vragen.
Een praktijkgeval bepaalde ons bij een gelovige vrouw, die in
alle oprechtheid en in het volste vertrouwen 'voor Gods
aangezicht' haar ieven door euthanasie be-eindigde en het zo
aan God teruggaf. Voor haar was dit de keuze en haar ge!oof
was tiaar tot steun. We kregen de indruk, dat zíj gewetensvol
en naar haar omgeving verantwoord tot deze beslissing was
gekomen. Voor ons als buitenstaanders paste geen beoordeling.
Wel was er respect voor de weg, zoals deze door de vrouw
gegaan is.
We keken vervolgens naar de 'ijkpunten', zoals ze vanuit bijbel
en gemeenschap van invloed zijn op het proces dat onze keuzes
voorbereidt.

God is er bij aan het begin van een mensenleven. Zou Híj er niet
zijn als iemand zíjn/haar leven in geloof aan Hem teruggeeft ?
Het leven is een gave en een opgave. Kan er een moment
komen dat een mens ervan overtuigd is zijn opgave voltooíd te
hebben ? Onze tijden zijn in Gods hand. Zou dit in het geval
van euthanasie anders zijn dan in alle andere situaties, waarin
mensen (leven-verlengend of -bedreigend) over de (leef)tijd
beschikken ? Het leven is hei!ig. Kan dat ook betekenen dat je in
een situatie terechtkomt welke eigenlijk geen leven meer
genoemd mag worden ? Moeteri mensen als gevolg van
medisch kunnen en handelen, terechtkomen in heílloze situaties
? Heeft het gebod 'Gij zult niet doden' wel te maken met de
dingen die hier aan de orde zijn ? Staat 'zelfbeschikking' hier
nog voor een verboden egocentrische levenshouding of mogen
we denken aan verantwoordelijkheid, die God ons voor het
eigen bestaan geeft en die wordt nagekomen als we ons
persoonlijk verantwoord weten jegens Hem ? Wat is ten diepste
het kenmerk van geloofstaal ?
Het zijn indringende vragen, die de gelovige in dialoog met

l
1

1
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Schrift en gemeenschap behoort te stellen. De uitkomsten van
dit proces blijken verschillend. Wat gevraagd mag worden is,
dat de keuze gewetensvol - en dus verantwoord - tot stand
komt (Het prijskaartje) Als deze gewetensvolle keuze door
anderen wordt bestreden, ontstaat een situatie, waarin
gelovigen elkaar gemakkelijk in de steek laten.
Waar echter wederzijds respect vorop staat, kan ondersteuning
gegeven worden en is het ook mogleijk op ongedwongen wijze
kennis te nemen van elkaars zienswijze en bedenkingen.
In de workshop werd duidelijk dat er wel algemene dingen te
zeggen zijn over euthanasie die een kader vormen voor wie
gelooft, maar ook dat in elke concrete situatie aaan de daarbij
betrokken personen de uiteindelijke verantwoordelijkheid gelaten
moet worden. Zo kan bij verschíllende keuzes het geloof de
dimensie zijn die mensen Gods heil doet ervaren en hun leven
daardoor uittilt boven alleen maar dit aardse met al zijn
onvolkomen beslissingen.

JAAP SCHUIL

"' WORKSHOP 2 #'

Keuzes in de samenlevíng.

Koos Huizing, ex-wethouder, Hoogeveen
Píet Brongers, geestelijk verzorger, Drachten

Inleiding.

Het gaat niet om een politieke discussie, beslist niet!
Wel gaat het om persoonlijke vragen als: hoe denk ik over de
dingen die er gebeuren in de samenleving? Wat doet het mij, en
op welke manier heeft mijn geloof ermee te maken? Wat
betekent dat voor mijn eigen plaats en inbreng in de
samenlevirig?
üf moet ik, met mijn geloof en míjn leven, ook maar gewoon
een schuilplekje zoeken in het 'stíl maar, wacht maar'?

15
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Persoonlijke test voor eigen "aktie"-bereidheid:

' Voor welke "thema's" in de samenleving bent u ín beweging
te krijgen? En op welke manier?

Demonstratie/handtekening

= Asielzoekersbeleid
= Drugsbeleid

(bijv. verstrekken van drugs)
= salarisingrepen bij jezelf,

bij collega's
= beleid m.b.t. sociale uitkeringen
= euthanasiewetgeving
= vrouwenemancipatie
= criminaliteit

= vrede/oorlog in de wereld

Il

ll

í!

ll

Il

II

Il

Il

ll

ll

Il

ll

ff

Demonstratie/handtekening

= honger in de wereld
= kappen van bomen in de straat
= rampen in eigen/ander land

Il

n

ll

Il

l!

OPMERKING.

Bij "demonstratie' moet je denken aan bereidheid tot het
rííieewerken aan een aktie, bijv. staking of andere aktíe die aan-
dacht trekt.

Bij "handtekening' moet je denken aan de bereidheid een
handtekening te zetten onder een petitie of bezwaarschrift.

' Welke rol speelt het geloof bij keuzes en opvattingen die u
hebt bij bovengenoemde thema's:
= het geloof príkkelt tot aktie
= het geloof helpt om te zien, wat er niet goed is
= het geloof corrigeert je eerste gevoel en opvattingen (je kunt
het geloof altijd wel een beetje passend kríjgen bij je eígen
mening, wat voor mening je ook hebt)
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= heel eerlijk gezegd speelt het geloof nagenoeg geen rol bij de
opvattingen die u hebt
= het geloof heeft niets te maken met dit soort keuzes. Het
gaat toch om de samenleving? Die bestaat uit meer niet gelovi-
gen, dan wel gelovigen. Je kunt toch niet verwachten, dat wij,
als gelovigen, dan maar moeten vertellen hoe alles moet
gebeuren? Geloof hoort thuis, als basis en inspiratie in de
context van de Gemeente.

Bovengenoemde test en vragen gaven stof tot nadenken en
nuanceren, maar gaven vooral ook gelegenheid om aan de hand
van konkrete ervaringen elkaar te prikkelen en te 'ontmaskeren'
m.b.t. onze eigen overtuiging, dat we niet alleen aan onszelf
moeten denken, wanneer we in beweging komen voor zaken die
ons raken in de samenleving.
Al met al een workshop, die aanzet tot verdere bezinning over
onze bijdrage aan een goede samenleving.

PIET BRONGERS

EVEN 'NAKAARTEN' OVER DE
A.V. IN GRONINGEN

Eínd oktober: drie dagen Unievergadering met 229 afgevaardíg-
den. Alras bleek, dat de meerderheid van hen niet hield van
droge reglementen. Met een motie van orde, afkomstig van
gemeenten met voorgangers, die zo uit het Evangelisch Beraad
gestapt konden zijn, werden de meeste voorstellen tot correctie
terzijde geschoven. Je kunt dit onbehoorlíjk vinden tegenover
het vele werk van de gemeenten, die zich in deze materie
verdiept hebben, maar het wapen van een dergelijk gebaar wilde
men níet uit handen geven. Dat was wel één van de
voorgestelde correcties, maar die bleef nu met andere (waaron-
der belangrijke) verbeteringen achterwege. De 'grote
reorganisatie" zat er aan te komen. Bij de indiening van de
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voorstellen was dit indertijd niet bekend. Toen leek het alleen
maar lang te zullen gaan duren - nog langer, want we zijn er al
vijftien jaren mee bezig..

Moties en emoties.
Erger werd de start bedorven door een motie, die het voorstel
van de UC om de gemeente Delft in de Unie op te nemen wilde
uitstellen, omdat daar een vrouwelijke voorganger werkzaam
was. Daar wilde de grote meerderheid van de vergadering niet
van weten en viel over de bewoording van de motieven. De
voorstellende gemeenten trokken de motie in, maar 'bleven bij
hun beginselen'. Wij maar denken: bij beginselen, waarom niet
bij onze Héér? Bij 'beginselen' blijven klinkt ons 'gereformeerd'
in de oren. Vanouds is het immers Baptistisch, om bij de Ieven-
de Heer het centrum van onze gemeenschap te zoeken!
Beginselen zijn door mènsen gemaakte formuleringen.
De positieve houding van de vergadering bemoedigde de
afgevaardigden van Delft en ook allen, die elkaar de ruimte
willen geven om per gemeente eigen beslíssingen te nemen.
Onze Delftse predikant zr. Linda Schipper werd met vele
stemmen herkozen als redactíelid van "De Christen".

Een prima voorzitter.
De leiding van de vergadering was in handen van br.Herman
Bijeveld (geen uC-lidi Zonder meer voortreffelijki Nooit meer
een UC-voorzitter daarmee belasten, hoe goed die ook mag zijn.
Aan het eind van de vergadering getuigde br.Bijleveld, als een
blij man terug te reizen naar Apeldoorn. Begrijpelijk: een met
vrijwel algemene stemmen geaccepteerde opzet voor een nieuw
Iiedboek (met alle psalmen in zingbare melodieën - we konden
enkele 'uitproberen") en een gemeenschappelijke weg naar een
vernieuwde Unie-structuur stemmen yelen dankbaar.

Alleen moties brachten enige verwarring. Ordelijk gezien had de
motie inzake Delft lagendapunt 5) éérst aan bod moeten komen
en pas later die betreffende de reglementen (agendapunten 20
vvi Bij de notitie van de uC over de reorganisatie werd een
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motie ingediend over de status van de commissie of werkgroep
(Iiever door de AV te benoemen, dan door de commissies) die
de uitwerking ter hand moest nemen. Na de indiening werd een
Iijstje van "sprekers' gemaakt - over de motie? over de notitíe?
Terstond werd de motie in stemming gebracht en verworpen.
De tijdstippen van "in stemming brengen" hebben meer invloed
op de uitslag dan velen vermoeden...

Opnieuw op weg naar een reorganisatie.
Hoe groot het verffouwen deze keer in de commissies was,
werd duidelijk uit de stemming: zeer velen stemden vóór de in
de "notitie" gewezen weg naar een reorganisatie, niemand
tegen. We zijn benieuwd, hoe lang het duurt aleer we op pad
gaan en het 'eínddoel" bereiken. De Werkgroep Uniestructuren
(WUS) en de Stuurgroep Organisatie Unie (SOU) gingen indertijd
zulke wijde en soms historisch foutieve omwegen, dat we er
door verward raakten. Rechtstreekse benadering van de
organisatie zonder allerlei theorieën heeft sneller succes, denk
ík.

Geen "Evangelisch Beraad" meer?
Voor de inhoud van de besprekingen verwijs ik naar De Christen
en de verslagen ín eigen gemeenten. Mij víel op, dat de
afgevaardígde, die de motie inzake Delft verdedigde, het
Evangelisch Beraad prees, omdat het zich "gehoorzaam' zou
hebben opgeheven ín tegenstelling tot de 'ondeugende'
beweging 'Ruimte" die nog maar steeds doorging. Formeel kan
genoemd beraad wel zijn opgeheven, maar de uitlating van een
gemeente, dat men wel van de motie "Delft' wist, maar geen
ondersteuning kon geven, plus het aantal en de namen van de
gemeenten, die deze moties voorstelden, doen mij vermoeden,
dat 'evangelisch beraad' nog geregeld wordt gepleegd... en
geactiveerd.

Mede gezien het volgende: het stemde me zorgelijk een dikke
week na "Groningen" in de pers te lezen, dat 4 (3
gereformeerde en onze Unie) van de 5 kleine kerken, die via de
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IKON 'zendtijd vooÏ de kerken" krijgen toegewezen, voortaan
van de EO hun technische verzorging wensen. Waarom zoiets
nu moet en waarom dit voornemen niet éérsl in de pas
gehouden AV is besproken? Hebben gemeenten daarin geen
zeggenschap? Is dit een gevolg van de éénzijdige samenstelling
van de desbetreffende sub-commissie? De UC is hiervoor toch
verantwoordelijk! Wil men een kleiner geselecteerd publiek voor
onze díensten?

Dat de EO technisch coöpereert met de TROS schijnt geen
verhindering te zijn, ofschoon dit niets anders betekent dan de
technische hulp, die de IKON tot nu toe aan deze kleine
"scheurmakers" geeft. Onze Vrije Evangelische zusters en
broeders laten rustig de technische verzorging door de IKüN
geschieden. Kiezen we echt voor de gereformeerde isolatie en
níet voor het samenwerken met de Vrije Evangelischen,
vanouds partners in ons werk? Willen we echt scheiding met
de andere kerken, die voor het overleg met de overheid op het
terrein van omroepzaken zo'n stevig fïont vormen?
Op de A.V. ontbrak mijns inziens ook een gemeenschappelijke
visie op ons optreden naar "buiten". Vele vertegenwoordigers
her en der in allerlei instanties, maar wat doen ze daar en welk
beleid volgen ze?

Tenslotte hoorde ik met weugde, dat ds.Chris Eyer voorzitter
van de UC is geworden. Een broeder, die op veler vertrouwen
mag rekenen. Ook op veler voort»ede. Die is belangrijk voor álle
commíssiewerk(st)ersl 'Ik zal er zeker voor werken, dat we
elkaar ruimte geven" zeí Chris.
Aan "ruimte" zal het niet liggen - denk ik.

JAAP BROERÏJES

Evangelisatiejaar:'Deel het uit !'

In unieland luidt de klok voor het evangelisatiejaar 1994 - 1995
vanwege het bereiken van 150 jaren Baptisme ín Nederland. In
mei 1845 werden zeven personen gedoopt ín Gasselternijveen
en vormden de eerste Baptisten Gemeente in ons land. Dat feit
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zullen we vieren met een grote ontmoetingsbijeenkomst op
zaterdag 20 mei in Zuidlaren, maar die is bedoeld als een
slotstuk van een evangelisatieperiode, die op 12 februari zal
beginnen. Op 18 november zijn er negen gewestelijke gebeds-
diensten gehouden, die gericht waren op luisteren naar wat God
ons te zeggen heeft, op onze verootmoediging en
schuldbelijdenis.

Het "delen' heeft zowel betrekkíng op het samen delen binnen
onze gemeenschap als op het uitdelen naar buiten, waarin de
wijde wereld mede bedoeld is. Het gaat om de "verkondiging
van redding van zondaren voor de eeuwigheid' - zo schreef
br.Goessens vanuit de UZC in de betreffende "special" van "De
Christen", waarin br.Paul Egberts vanuit de ECU pleitte voor het
inspecteren van onze "gemeentemanden" op de kwaliteit van
'brood en vis', de heilsgoederen.

Gezien de publikaties heb ik wat zorg over de inhoudelijke
voorbereiding. Het lijkt alsof verootmoedíging en
schuldbelijdenis bijna methodisch leiden tot "ínwoning van Gods
Geest" en tenslotte tot bewogenheid met elkaar, met de wereld
en met de van God vervreemde mens. Ook de aanbevolen

manier van bijbeliezen riep bii mij twijfel tevoorschijn, of men
dan wel met de goede vragen bezig is. Meer met onszelf dan
met de ander. Waar is die ander, zodat we ons kunnen inleven
in zijn situatie en wat is daar de boodschap van onze Heer?
'Redding van zondaren voor de eeuwigheíd" is een te
ongenuanceerde en niet meer aansprekende term, die het bij ons
"binnen' wel goed doet, maar 'buiten' nauwelijks indruk maakt.
Er valt dus nog heel veel te doordenken, steeds maar weer en ik
vrees - hoe vaak ik zelf ook aan campagnes voor het winnen
van geld en leden heb meegedaan - dat een
evangelisatiecampagne een teleurstelling wordt, omdat
verkondiging van het evangelie niet tot een periode is terug te
brengen, maar de voortdurende bezigheid van de gemeente
moet zijn. Werk van lange adem, dat we niet kunnen inperken
tot een betekenisvolle viering van 150 jaren gemeentewerk.

JAAP BROERTJES
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DE TOEKOMST IS NIET
WEG TE DENKEN.

Er is wel eens gezegd, dat christenen mensen van de toekomst
zijn en hun 'verleden" hebben losgelaten. Dat líjkt een mooie
omschríjving van onze "geestelijke' situatie, maar is in
werkelijkheid slechts voor een klein deel waar. Geestelijk willen
we graag voldoen aan het vooruitkijken, waartoe Jezus zíjn
discipelen opriep in Lucas 9:62: Wie gaat ploegen en daarbij
achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Het
verleden met al onze nalatigheden is in handen van de Heer.
Vergeven en verzoend. Afgewerkt, niet meer op terugkomen.

In. de praktijk lukt dit níet. Het verleden zit aan ons
vastgebakken. Het heeft ons gevormd en heeft zich in ons
wézen genesteld. Hoé zitten we er aan vast? Het heeft veel
invloed op onze toekomst, maar mag die niet bepálen. IjVe
mogen ons met wat v5ór ons ligt meer bezighouden dan met
wat achter ons is. Dat ís ook wijs, want aan het verleden
kunnen we níets meer veranderen of verbeteren. Aan de
toekomst kunnen we nog alles doen. We vergeten onze eigen
geschiedenis niet en bezinnen ons graag op hetgeen waartoe
we geleid of gegroeid zíjn. Maar toch mag de toekomst ons
meer interesseren dan wat we gehad hebben, dan wat vorige
generaties beleefd en gedaan hebben.
Dat gebeurt dan ook en het is opvallend, dat zowel de Baptisten
in Duitsland als in Engeland zich met die toekomst bezighouden.

Duitsland.
Onze 'oosterburen" kijken er optimistisch tegen aan, als ze
veronderstellen, dat de tijd van de vrije kerken nog komt. Ze zijn
ook pessimistisch genoeg om daaraan de vraag toe te voegen,
of onze gemeenten voidoende uitnodigend zijn om de komende
generaties naar Chrístus en naar elkaar toe te leiden.

Om theologische redenen zijn de volkskerken niet te handhaven,
want ze beroepen zich oa. door de kínderdoop niet op de níeuw-

22



r
s

testamentische beginselen. Er zijn ook vele uittredingen uit Bap-
tisten gemeenten. Para-kerkelijk groepen ontstaan, die geen
contact hebben met bestaande belijdenissen.

De vele veranderingen veroorzaken een steeds voortgaand
proces op allerlei levensterreínen. De val van de muur heeft poli-
tiek een ander machtsevenwicht gebracht en emigratie bevor-
derd. Maatschappelijk is er meer criminaliteit met drugs en alco-
holisme gegroeid. De betekenis van gezin, familie en buurt wan-
kelt. Socíaal gezien zoeken de mensen uit angst 'nesten" om
het leven overzichtelijk te houden met als gevolg een toene-
mend individualisme. Godsdienstig trekt men zich terug op zich-
zelf met afkeer van kerk en instituut, of men verbergt zich juist
in "zuívere gemeenten' meestal van fundamentalistisch karak-
ter. De grote kerken lijken hun geloofwaardigheid te verliezen.

Onder de omstandigheden is aanvulling van elkaar noodzakelijk
en daar ligt dan de kans voor gemeenten als de onze. Maar dan
zijn er ook gemeentelíjke veranderíngen nodig. Gezien de poli-
tieke wijzigingen: inzet voor armere gemeenten in het buitenland
en voor de buitenlandse gasten hier. De maatschappelijke ver-
schuivingen maken het grote stadswerk steeds belangrijker:
daar moeten de kerkdiensten anders worden en tekenen van
hoop zijn. Kiemcellen en kleine groepen zijn gewenst, om woon-
groepen en buurtwerk te laten ontstaan. Zelfs de middelen van
straatcafé's en boekwinkels worden genoemd. Sociaal moeten
de gemeenten tegen het individualisme ingaan en zich bezinnen
op hun identiteit: gemeenten zijn MEER dan samenvoegingen
van indivíduele gelovigen - ze zijn een geschenk van God met
gaven en opgaven, die een versterkte toerustíng vereisen. De
godsdienstige hervormingen maken de gemeenten tot een
'beweging', díe in het totale proces is opgenomen.
Op de Duitse 'Bondsvergadering" 1994 is een uitgebreid con-
cept aangenomen voor een vormings- en toerustingsprogramma,
waarvoor in Berlijn een centrum zal verrijzen.
Onze westerburen zoeken voor de toekomst meer naar een meer
binnenwaarts gerichte vernieuwing. In een rapport, dat ze zelf
conservatief en radicaal noemen, komen lidmaatschap, leer en
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aanbidding aan de orde, zoals Baptisten daarover denken. In de
gemeenten zijn we verbonden in wederzijdse overeensterÏÏming
en daar genieten we gemeenschap met elkaar en met God. We
openbaren er Christus' aanwezigheid als zijn lichaam in deze
wereld. Met deze drie aspecten (overeenstemming, ge-
meenschap en Christus' lichaam) moeten we op ieder niveau
van de maatschappij verkeren.

Dus ook op nationaal niveau naar algemene vergaderíng en
Unieraad toe, die geen gemeente of raad van een gemeente zijn,
maar wel het doel en wezen van de gemeentevergadering
hebben. Men is bezorgd, dat het gemeentelijk karakter (de
wederzijdse verbondenheid) van de algemene vergadering
verloren gaat en men wil meer tijd en ruimte hebben voor
discussies over leven en opdrachten onder leiding van
geestelijke leiders. Men zoekt zowel gemeenschap met elkaar
als overzicht (vooral niet hiërarchisch) over het geheel.

üverigens roept de Britse Unie onze zustergemeenten krachtig
op 1994 tot een echt evangelisatiejaar te maken, want uit de
vele initiatieven leidt men af, dat God met dit jaar een bíjzonder
doel heeft.

Een ander punt is in de Britse Baptisten pers aangesneden met
het pleidooi van ds.Mike Shephard om kinderen aan het
avondmaal toe te laten. Wij hebben in onze bundel een
gebedslied in Gezang 422, waarvan het eerste vers eindigt met
de bede, om de "onzen op aarde en in Gods Huis bij uw
gemeente te tellen'. Vermoedelijk aarzelen we allen, om zonder
meer ons kroost zó bij de gemeente te tellen, dat ze in het
avondmaal delen. Maar ds.Shephard vraagt, of het weerhouden
van kinderen terecht is. Ze zijn leden "in afwachting', maar kun
je hen als gezinsleden wel laten toekijken, in plaats van hen mee
te laten doen? Jezus plaatste juist een kind ín het midden van
zijn discipelen. Wat betekent dat voor onze avondmaalspraktijk?
Ook een punt voor de toekomst...?

JAAP BROERTJES
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Ecclesía

Kerkbezoek in het buitenland tijdens de vakantie ging nogal eens
vergezeld van een behoorlijke kater. Echter, niet alleen. Ettelijke
keren bracht het ook níeuwe 'Begeisterung' met zích mee. En,
laten We eerlijk zijn, ook in mijn eigen gemeente komt zowel het
één als het ander voor. Maar, in het buítenland, waar je geen
weet hebt van het plaatselijk kerkelijk klimaat, blijft het een
ware verrassíng.
Een paar herinneringen:
Wallis, jaren geleden, een protestantse middagdienst, speciaal
voor Nederlandse vakantiegangers. De verwachtingen rezen
hoüg toen we daar honderden kerkgangers aantroffen. De
kerkzaal te klein, kampeerstoelen erbij. Enthousiast sloten we
ons aan om het vervolgens behoorlijk benauwd te krijgen bij het
zingen van psalmen op hele noten, de ellenlange preek en de ge-
zíchten om ons heen, met een uitdrukking of men op het laatste
oordeel wachtte en bang was het niet te 'redden'.
Maar in een kleine boerenplaats aan de noordkust van Frankríjk
een jaar of wat geleden in een rooms-katholieke kerk straalde op
paasmorgen het licht van honderden waxinelichtjes ons tege-
moet. De plaatselíjke gemeente zong luídkeels in het Frans:
'Zoek eerst het koninkrijk van God'. Met deze herinnering
trokken we een volgend jaar, weer op paasmorgen in dezelfde
omgevíng naar de oude kerk van St.Valery. De kerk was vol,
maar daar was ook alles mee gezegd. De boulangerie tegenover
de kerk moest na afloop voor 'goedkope' troost zorgen.
De Jura, een klein plaatsje, een paar jaar later. Weer een oude
rooms-katholieke kerk. Bij binnenkomst was er een trompetíst
aan het oefenen. Het werd een onvergetelijke díenst met prach-
tige liederen en een oude priester met een uitstraling of hij al
met één been in de hemel stond.
Dit jaar ís het er niet van gekomen. De zondagen waren reïsda-
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gen. En route deden we weer St.Valery aan. Ineens stond ik in
diezelfde bakkerswinkel tegenover de kerk. Toen ik er uitkwam
hoorde ik door de kerkmuren heen de laatste maten 'allelujah,
allelujah,
horend bij, jawel, 'Zoek eerst het koninkrijk van God', luidkeels
gezongen bij een stralend orgel door diezelfde gemeente die
jaren terug geen mond open deed. Blijkbaar is het een tophit
geworden onder de rooms-katholieken in die streek. Maar dat
niet alleen. Er lijkt íets te gebeuren in die kerken. Alsnog ging ik
naar bínnen, maar 't moment was voorbíj en men ging zitten
voor de preek. Ik vertrok met spijt in m'n hart. Vaak weet je niet
wat je mist. Nu wel.
Dit soort belevingen laten zich blijkbaar niet zoeken. Misschien
is het ook wel het geheim ervan. Ze overkomen je, onverwacht.
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HALLO JONGENS EN MEISJES, I

I

We hebben elkaar lang niet gesproken,- de laatste keer was het
in het zomernummer, en nu hebben we alweer het december-
nummer.

Wanneer jullie dit lezen, is het bijna kerstvakantie. Gaan jullie
nog met vakantie naar de wíntersport of blijven jullie gezellig
thuis ?

Straks hebben we weer het feest van de geboorte van Chrístus,
het Kerstfeest, en dit is niet alleen een gezellig feest voor thuis,
ook in de kerk is het dan een geweldig feest. Als in de
kerstboom alle lampjes branden, en we allemaal in de kerk
zitten, de vaders en moeders met alle kínderen erbíj misschíen
met opa's en oma's, ooms en tantes en als de lampen in de
kerk uitgaan, en alleen de kerstboom brandt, en er wordt dan
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zo'n onzettend spannend Kerstverhaal verteld... Het ís toch
geweldig dat we met elkaar de vrijheid hebben om dit te víeren.
Daar mogen we gerust heel dankbaar voor zijn.lk wens jullie
allemaal al heel gezegende Kerstdagen, en alvast een heel goed
begín van 1995.
(Maar wees heel voorzichtig met vuurwerk als je dat gaat afste-
ken.)

De puzzel van de vorige keer, uit het zomernummer, was niet zo
moeílijk, de meesten van jullie hebben, denk ík, de opíossíng
'Israel' wel gevonden.
Nu een letter-puzzel:
voorzetsel + lekkernij + s + lengtemaat = een provincie in
Nederland

Jullíe moeten een voorzetsel opschríjven en meteen hieraan vast
een lekkerníj, hier meteen aan vast schríjven de letter s en aan
de s vast een lengtemaat en dan heb je een provincienaam.
Ik zal jullie een beetje helpen, de lekkemij is een ding waar jullie
's zomers veel aan gelikt hebben en de lengtmaat is een oude
lengtemaat, verder help ik jullie niet.
VEEL SUCCES.

Op 12 november 1994 werd er weer de Ruímte-dag gehouden,
waar je vader en/of moeder misschien wel naar toe zijn ge-
weest. Wat dachten jullie ervan om ook eens naar zo'n Ruimte-
dag te komen? We kunnen dan met elkaar misschien wat leuke
dingen doen, puzzels maken, raadsels oplossen en nog meer
andere leuke dingen.
Nu verwacht ik van jullíe allemaal een antwoord op míjn vraag,
en dat mag in een brief, op een briefkaart of ansichtkaart, en die
stuur je naar Henk Timmerman, Zwemmer 3, 8032 XD Zwolle.
Ik wacht echt op een antwoord, ook als je níet zou komen.

Zo, jongens en meisjes, dit was het voor deze keer, allemaal de
hartelijke groeten en tot de volgende keer.

Jullie oom Henk.

27


