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Heeft het
swaaföen 7

geloof invloedop normen en

Dít nummer van Ruimte' gaat in op de invloed van het christelijk
ge/oof op de veranderende normen en waarden en de daarmee
samenhangende problemen. Deze zaak kwam vooral aan de orde
door een uitlating van minister Hirsch Bajlin tijdens de verkiezíngsca-
mpgane 1994. Hq meende - in mijn woorden - dat een regering
zonder christen democraten geen garantie zou z0n voor het handha-
ven van de onder ons levende normen en waarden. Een storm vaii
protest steeg op uit de niet-christelijke partijen. Hadden zij dan geen
normen en waarden? Waren die a/leen bij het christelijk volksdeel te
vinden?

NORMEN
Normen zijn de regels, die we in acht moeten nemen. De sarqen-
leving is er mee gedíend, dat zoveel mogelijk personen zich daaraan
houden. Bijvoorbeeld: Allemaal rechts rijden en rechts voorrarig
geven. Wie daarvan afwijkt, veroorzaakt ongelukken. Betalen wat je
koopt, want wie niet betaalt...Zo kunnen we eindeloos doorgaan.
Op grond van de normen komen er verordeningen tot stand. Er ziin
ook normen, die velen volgen zünder dat ze zijn voorgeschreven.
Normen van eerlijkheid, betrouwbaarheid, behulpzaamheid, die ons
gedrag bepalen.

WAARDEN
Waamen kunnen concrete voorwerpen zijn, waarmee we zorgvuldig
omgaan, omdat ze veel geld waarcl zijn: onze gouden ring, onze
televisie, onze camera, noem maar op. Maar iets kan ook waardevol
zijn, omdat het een betekenis voor ons heeft, die niet in geld is uit te
drukken: een oude foto uit onze jeugd, een pop, waarmee we vroe-
qer speelden. Waarden kunnen denkbeelden of opvattingen zijn. Voor
ons is het geloof in God en Christus van hoge waarde. Hoe hoger de
waarde, hoe meer invloed deze op ons heeft.
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Zou je kunnen zeggen dat waarden de richting aangeven van onze
levensweg en dat normen de randen van deze weg vormen? Dan
hebben we een zichtbaar beeld voor ons, dat kan helpen om de
problematiek onder de knie te krijgen.

In de híerna volgeride artikelen komen verschillende gezichtspunten
naar voren. Wat heeft de C van christelijk te maken met onze samen-
Ieving, met onze gezondheidszorg, met ons eigen leven, met de
media, met onze gemeenten? Over dit laatste punt heeft Jannes
Reiling prachtige dfögen gezegd op onze Ruimtedag onder de titel
"Geloven en kiezen". Daarmee heeft hij de basis gelegd voor ons
verder denken.
We hopen van harte, dat de lezers ook in dit nummer voldoende stof
tot nadenken en verdere discussie vinden.
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Ter inleíding even het volgende: Op 1 januari j werkte ik precies tien
jaar als geestelíjk verzorger in Tabitha, woon- en zorgcentrum voor
ouderen in Den Haag. Met veel plezier. Sinds anderhalf jaar ben ik
daarnaast werkzaam aís studiesecretaris van een landelijke overkoe-
pelende organisatíe (de Protestantse Vereniging voor Ouderenzorg),
die zích inzet voor protestants-christelijke verzorgingshuizen (ong-
eveer 430 ledentehuizen met zo'n 40.000 bewoners}.
Nu in 'Ruimte' aandacht gevraagd wordt voor 'waarden en normen'
ik graag in mijn bíjdrage vanuít mijn ervaríng en studie íets schrijven
over 'waarden en normen ín de ouderenzorg'.

KAN HET NOG ?

Sinds het begin van Tabitha in 1938 is er veel veranderd in de
Nederlandse samenleving. In 1938 werd het werk gestart vanuit de
Baptisten Gemeente (of prerïeser: zusterhulpl) en werd het gezien als
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een diakonale taak en een mogelijkheid om te evangeliseren. Hoog-
gestemde idealen waren er. Diakonessen beloofden zich hun leven
Iang te wijden aan dit werk voor de medemens. Daarmee wilden zij in
het voetspoor 'treden van Jezus, die kwam om mensen te dienen.

Vandaag de dag vvordt de vraag gesteld of je het eigenlijk nog wel
waar kunt maken een 'christelijk' verzorgingshuis te zijn.
Om slechts een paar wezenlijke ontwikkelingen van de laatste
decennia te noemen:

er is sprake van deconfessíonalisering en ontzuiling: het historisch
gegroeide bouwwerk van (christelijke) instellingen en (kerkelijke)
organisaties brokkelt af. Nieuwe vragen worden gesteld en traditio-
nele (kerkelijke) antwoorden zijn voor velen niet meer toereikend. Dit
resulteert o.a. in verschillende visies op leven en dood. Vragen over
continueren of stopzetten van behandeling en zorgverlening dienen
zich aan. Een antwoord moet gegeven worden op de vraag om
euthanasie.

Er is al lange tijd sprake van individualisering : de maatschappelijke
betekenis van de christelijke godsdienst in geïnstitutionaliseerde
vorm neemt af. De godsdienstsocioloog Gerard Dekker schreef
twintig jaar geleden al dat de godsdienst privatiseerde. Mensen
streven naar autonomie en vrijheid om eigen keuzen te maken, juist
ook in fundamenteíe zaken als moraal en godsdienst. De Nederlandse
samenlevíng is zeer pluriform met allerlei opvattingen, tradities,
culturen en overtuigigen naast elkaar.
Deze pluriformiteit werkt ook door in het verzorgingshuis. Vele
medewerkenden zijn geen christenen meer. Ook vele bewoners
belijden niet het christelíjk geloof. Dus: hoe kun je dan nog spreken
van een christelijk huis?
Bestaat er zoiets als 'christelijk wassen'? lemand 'chrístelíjk eten
geven'?

CHRISTELIJKE IDENTITEIT

Ook verzorgíngshuízen worden vandaag de dag uitgedaagd duidelijk
te maken wie ze zijn en waar ze voor willen staan. Of de vlag 'chrís-
telijk' de lading nog wel kan dekken.
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In statuten staan prachtige volzinnen over huisvesting en zorg die
geboden willen worden op grond van Gods Woord of: 'De stichting
heeft ten doeí het verlenen van verzorqïnO, huisvesting en begelei-
ding van ouderen in de ruimste zin des woords. Dit overeenkomstig
de evangelische opdracht door Christus gegeven en zoals die wordt
verstaan bínnen de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, één
en ander in de ruimste zin' (statuten van Tabitha Den Haag).
Maar hoe deze volzinnen inhoud te geven? Hoe deze christelijke
identiteit waar te maken?
Je zou kunnen zeggen dat het eigene van een huis alles te maken
heeft met de grondslag van het huis. Die grondslag geeft de moti-
vatie, de bron aan, van waaruit bestuur en direktie willen werken.
Daarnaast is er de uitwerking van deze grondslag in de praktijk van
het werk, herkenbaar voor ieder die er woont, werkt en komt.
In een beeld aan te geven als: het eigene zijn de wortels, het herken-
bare en zichtbare is de boom met stam, takken en vruchten.
De wortels horen er dus wezenlijk bij. Wie de wortels losmaakt van
de boom, zal ontdekken dat de boom geen vrucht meer voortbrengt
en zal verdorren en aísterven. Daarmee is voor mij het belang van de
wortels - vaak onzichtbaar - duidelijk aangegeven. Dat in de praktijk
zal blijken dat er méér - ook niet christelijke - bomen zijn, díe líjken op
de onze ís alleen maar verheugend. Voor mij bestaat er geen neutra-
Ie, waardevrije of algemene zorgverlening. Zorg bieden is altijd een
normatief proces. Zorg bieden vanuit christelijke inspiratie is eerlijk
en duídelíjk aangeven welke ïtvortels het werk dragen.

HET EIGENE
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Het eïgene van de christelijke identiteit komt voort uit het geloof in
God en Jezus Christus, zoals dit wordt doorgegeven in de bijbel. Een
mogelijke basis voor het bieden van zorg kan het geloof zijn in God,
Díe

' Schepper en Gever van leven is
" Bondgenoot van mensen is
' trpuw en betrouwbaar is
' liefdevol en rechtvaardig ís
' in Jezus Christus verzoening geeft
' mensen ín Zíjn koninkríjk van vrede, gerechtigheid en blijd
schap wil brengen.
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In de zorgverlening gaat het orii mensen. En mensen zijn beelddrager
van deze God, geroepen om iets van dat beeld van God zichtbaar te
maken. In de zorg gaat het dus om elkaar het leven mogelijk te
maken, betrokken op elkaar te zijn, trouw en betrouwbaar en in
liefde en rechtvaardigheid samen te leven, zoekend naar heelheid,
vrede en blijdschap. Dat zegt al een heleboel over de manier waarop
mensen samen kunnen wonen en werken in een huis.

MENS V?SIE

Waarden en normen in de praktijk van het werk kunnen onderbouwd
worden vanuít een visie op mensen, die tevens de visie op de zorg
duideliik maakt.
In een door mij geschreven cursus (na een jaar gesprekken over het
werk in Tabitha en in samenspraak met een commissie van de PVO)
heb ik geprobeerd in eigentijdse taal de bijbelse mensvisie weer te
geVen.

Natuurlijk geeft de bijbel geen systematisch overzicht, maar er zijn
enkele centrale lijnen te ontdekken. Die lijnen zijn de wortels, die
herkenbare vruchten kunnen voeden.
De ruímte ontbreeki om hier zeer uitvoerig te zijn. Maar zeven punten
wil ik noemen:

1. mensen ziin waardevol : God staat aan het begin van het leven.
leder mens is waardevol en daarom ook gelijkwaardíg aan elkaar:
allemaal zijn zij schepselen van God.
2. mensen zijn uniek : níemand ís hetzelfde. Uiterlijk níet, innerlíjk
niet. Talloze unieke mensen ontmoet je in de bijbel. Alle mensen
krijgen ook de opdracht verantwoordelíjk te zijn voor de aarde. De
mens is mede.werker van God.
3. mensen leven sámen : ëen mens is mens in relatie. 'Het is niet
goed dat de mens alleen zij...' Daarom zijn er samen-levingen en
delen mensen het leven samen.
4. mensen doen goed en fout: mensen zijn beeld-dragers van God,
maar ook zondaars. Al leert het evangelie dat we niet worden vast-
gelegd op onze fouten. Er zijn nieuwe kansen.
5. mensen volgen Jezus na : het beste in mensen vvordl duidelíjk
door Jezus Christus, de Nieuwe Mens. Hij liet zien wie mensen
kunnen zijn, levend uit de liefde van God, vrede en harmonie schenk-
end tussen mensen onderling en tussen mensen en God.
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6. mensen zijn een eenheíd van lichaam, zíel en geest.
7. mensen zijn kwetsbaar : het leven kent lijden en is eindig. leder
mens is sterfelijk, maar kan leven met geloof en hoop dat het leven
verder reikt dan hier en nu.

ZORG VíSlE

Op grond van deze zeven hoofdlijnen is een zorgvisie te formuleren
die zal resulteren in belangrijke waarden in het alledaagse werk:
1. respectvolle zorg door respect en verdraagzaamheid voor bevvo-
ners en medewerkenden (dus o.a. geen betutteling)
2. zorg op maat door het bevorderen van zelfstandigheid, verant-
woordelijkheid en keuzevrijheid : rekening houden met ieders behoef-
ten en elkaar kunnen aanspreken op gerÏaakte keuzes.
3. zorg voor gemeenschap door het bevorderen van relaties en
onderlinge contacten. Het verzorgingshuis is zo werkelijk een woon-,
leef- en werkgemeenschap.
4. zorg voor nieuwe kansen door een sÏeer van openheid en ver-
trouwen. 'Sorry' kunnen zeggen, fouten kunnen toegeven en elkaar
nieuwe kansen geven. Dat heeft alles te maken met vertrouwen in
elkaar. Dan kan er ook krítisch met elkaar gesproken worden. Over-
leg is onmísbaar.
5. Iiefdevolle zorg door het bieden van geborgenheid en persoonlijke
aandacht. De basis van alles. Op geen school te leren, maar wezen-
lijk voor al het werk: ín een sfeer van liefde bloeíen mensen op. Dat
betekent: elkaar aanvaarden, elkaar ruimte geven, elkaar serieus
nemen. Je veilig voelen bij elkaar.
6. geïntegreerde zorg door goede samenwerkíng van alle disciplföes.
leder werkt mee op een eigen maníer. De verzorgende, de technische
dienst, de schoonmaakploeg, de kok en de geestelíjk verzorger:
samen staan ze voor dezelfde opdracht om de oudere zorg te bieden,
die nodig is.7. zorgen delen door werkelijk mee te leven in lief en leed, betrokken
te zijn en mee de diepte van het dal in te gaan, zelfs in de schaduw
van de dood.
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NIEUWE VRAGEN

Met het nadenken over deze vragen ben je nooit klaar. Telkens
komen er nieuwe vragen boven, telkens zijn er nieuwe ontwikkelin-
gen. Gesprek over de zorg én de wortels blijft nodig om bij alle
veranderingen aan het 'eigene' inhoud en vorm te geven.
Voor mij is het belangrijk én altijd weer plezierig om met anderen in
gesprek en aan het werk te zijn om de christelijke identiteit van het
verzorgingshuis inhoud te geven en herkenbaar te laten zijn.
Dat er naast de idealen zich ook spanningen voordoen, weet, voel en
ervaar ik dikwijls.

Bovengenoemde uitgangspunten worden op verschillende wijze uitgewerkt in brochures
voor Itoekomstige) medewerkenden, management, bewoners fö vrijwilligers. Wíe mear
wil weten kan via mij (tegfö 'kostprijsl bestellen:
' een brochure voor sollicitanten: "een protestants-christelijk verzorgingshu?s; wat
betekent dat?

' de cursus "een eigen geziföt' (voor medewerkenden in een verzorgingshuis)
" 'Zicht-lijnen" handreikirig bij het opstellen van een beleidsplan Ivoor bes{uurdars en
direkties)
a 'Wonen in Tabitha" : de betekenis van de protestants-chrïstalïike identiteit van heí:
verzorgingshuis voor bevïu.ïnars

'vrijwiÍligerswerk' : aandacht voor de 'protestants-christelijke identiteit van het
verzorgingstíuis

'-,.
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De 'C' van Christelijk onderwijs in de
praktijk
Als docent aan een christelijke school is een van de aandachtsvelden
alfijd weer: hoe kun je het chrístelíjk karakter van de school vormge-
ven? Het is steeds minder vanzelfsprekend dat dat gebeurt door de
dagoperúngen met bijbellezing, kerst- en paas-vieríngen ín de aula of
de dichtstbijz;jnde kerk, en een uur 'godsdienst' per week op het
rooster.

Deze situatie heeft een aantal achtergronden:
Allereerst komt de huidige bevolking van de school (in mijn geval een
VWO/HAVO in het Gooi) voor een groot deel níet meer uit een
'christelijk milieu'. De namen en feiten van bijbelse verhalen zijn hen
volkomen vreemd, evenals wat er in kerken en kerkdiensten gebeurt.
Ongeveer de helft van hen ziet zelden of nooit een kerk van binnen.
Van een vraag als: 'Is de paus ook een christen' en de opmerking dat
'Jezus 2000 vóór Christus is geboren' kijk ik dan ook niet meer
vreemd op.

Een ander punt is dat voor veel docenten de christelijke inspiratie
voor het onderwijs geen rol speelt. Zij zijn indertijd wel op een
christelijke school gaan lesgeven, maar daar moet je natuurlijk vooral
een goed docent zijn: 'Ik ben aangenomen om zo goed mogelijk
wiskunde/natuurkunde (en vul maar in . . .) te geven, verder mag je
niets van mij verwachten. Het is mijn taak niet. Ook docenten die
zelf christen zijn vinden het moeilijk het over hun overtuiging te
hebben: 'Ik kan niet over geloof gaan praten, die gave heb ik nu
eenmaal niet', of: 'Daar heb je godsdienstdocenten voor; zij zijn er
voor opgeleid.' Een extra-moeilijkheid bij ons op school is dat er in
een tijd van schaarste van docenten in een bepaald vak, er nogal wat
mensen de school binnen gekomen zijn die geen enkele affiniteit
hebben met het christelijk karakter van de school, of zelfs hebben
bedongen dat zíj niet aan weekopeningen en dergelijke hoeven mee
te doen. Aan de andere kant krijg ik ook steun van docenten die zelf
niet kerkelijk zijn, maar het heel belangrijk vinden dat er bijvoorbeeld
vieringen worden gehouden. Zij zijn dan bereid om allerlei 'niet-inhou-
delijke taken' te verríchten (organísatie, zaken klaarzetten, leerlingen
stímuleren, drukwerk) om de mensen die wel inhoudelijk iets wilien
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zeggen te ondersteunen.
Ten derde ís voor de schoolgemeenschap zelf onduídelijk wat precies
het christelijke karakter van de school ínhoudt. Een gesprek daarover
is heel moeíliik, omdat al gauw wordt gezegd: 'dat moet íeder toch
voor zichzelf uitmaken', of: 'we hebben toch vieringen en gods-
dienstlessen'. Of men zegt ronduit: 'dat christelijk karakter van de
school heeft eigenlijk helemaal geen inhoud meer, je kunt het net zo
goed weglaten. Als we maar een goede school zijn.'

GOED PRODUKT

In onderwijsland gaat men steeds meer management-achtig met
scholen en onderwijs om. We zijn een 'team' met een 'mission' die
een 'goed produkt' moeten afleveren. Dit is noodzakelijk om met een
teruglopend aantal kinderen toch de school groüt te houden. Een van
de noodzakelijke voorwaarden om je in de concurrentie tussen
schoien staande te houden is een eigen 'gezícht'. De school moet
herkenbaar zijn. Het is leuk om te zien dat mensen die een erg
bedrijfsmatige aanpak van he schoolorganisatíe voorstaan, nu op
zoek gaan naar die eigen identiteit, die jouw school onderscheídt van
de andere om de hoek. Zeker ín het vooÏ§aar, wanneer de leerlingen
van groep 8 (steeds minder de ouders!) voor een nieuwe school
kiezen, speelt een grote rol dat je laat zien wat je nog meer doet dan
lesgeven. Wanj dat doen a!le scholen wel. Zo komt ook de christelij-
ke identiteit wear ter sprake. Al moet ik onmiddellijk toegeven dat in
onze omgeving dat meer een rol speelt voor ouders dan voor kinde-
reri. Voor veel ouders is het belangrijk dat de kinderen 'er in ieder
geval iets van weten', als algemene ontwikkeling. Maar op deze
manier komt de (eventueel christelijke) identíteit vía een omweg
weer ter sprake omdat een duidelijke identiteit leerlingen, en dus
werkgelegenheid oplevert.

DE PRAKTIJK

Wat ik zelf met het christelijke karakter van de school doe is vooral
gekleurd door de hierboven geschetste situatíe: een gesecuiariseerde
school waar voor een aantal mensen het christelijk karakter nog een
rol speelt, maar voor de meesten niet meer. Een school waar men
verlegen is met de vormgeving van deze identíteit.
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In de praktijk betekent het dat ik probeer in de dagelijkse omgang en
de lesinhouden christelijke waarden voor te leven en voor te houden;
en in die volgorde, want praten óver heeft toch altijd minder effect
dan (zien) doen. Waarden als respect voor elkaar, naastenliefde, inzet
voor een betere wereld, niet accepteren van onrecht, opkomen voor
zwakken en slachtoffers (pesten b.v.), zijn dan uitgangspunten voor
je handelen. Daar is ook met elkaar over te praten, en wordt over het
algemeen door elke docent aanvaard en onderschreven. Lastig is dus
dat we een aantal waarden in de praktijk proberen te brengen waar
de meeste mensen respect voor zullen hebben, maar die door de
omgeving als algemeen menselijk, of in door onze westerse cultuur
bepaald zullen ervaren, maar niet (meer) als typisch christelijk. De
inspiratie voor zulke waarden komt, afhankelijk van de persoon die
voor de klas staat, pas ter sprake in persoonlijk contact, en in lessen
en in persoonliike gesprekken. Dáár, in de concrete situatie van
elkaar echt ontmoeten en bevragen op je motivatie, kun je laten zien
waarom je zaken zo aanpakt, kun je noemen dat het evangelie van
Jezus, zijn manier van omgaan met mensen en met God, tot dit
gedrag, tot deze keuzen leidt.

CONTACT

Als docent godsdienst heb ik natuurlijk het voordeel dat mijn lessen
veel gelegenheid geven je te profileren, en het echte contact te
zoeken. Ik zie het echter níet als mijn opdracht om in de lessen te
evangeliseren. De leerlingen zitten er verplicht, en in die onvrijwillige
situatie mag ik hen niet reduceren tot gemakkelijke prooi voor
bekeringsaktiviteiten. Mijn taak is het onderwijs te geven, dat bete-
kent aan de leerlingen vooraí laat zien 'wat er is, en wie ik ben'. Er
valt, juist in een school waar leerlingen zo weiníg weten over gods-
dienst en godsdiensten, heel veel te leren. En daarbij zal ik ook
enthousiast vertellen over andere manieren van levenskeuzen maken,
andere religies, a-theïsme, filosofieën ín veelvoud. Maar niemand
kan, en..mag dat neutraal doen. Een keer komt weer ter sprake waar
ik zelf sta, wat ik dan zelf wel vind. Leerlingen hebben er recht op
dat te weten, en vragen daar ook expliciet om. Dán is de plaats en
de tijd om te spreken over mijn eigen inspiratie en twijfels, over
ervaringen en bedenkingen.

'R'ú

/
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Een anfür moeilijk punt 6iÍ het overdragen van de 'c' ís dat leerlíngen
veel minder symboolgevoelig zijn. Ze kennen en herkennen symbolenveel mínder dan een tiental jaren terug. Dat heeft natuurlíjk te maken
met de vermindeme specifieke godsdienstige en bijbelse kennis,
maar ook met de meer verzakelijkte, op natuurwetenschappelijke
bewijzen gerichte manier van denken. Daarom zíe ik het ook als taak
van de christelijke school híerin opvoedend en ínspirerend voor te
gaan. Juist rond de feestdagen symbolen gebruiken èn uitleggen. Zo
hebben we in school in de adventstiid overal steeds meer kaarsen
Iaten branden in lokalen en andere ruimten, waar we dan in de
kerstviering op terug konden komen: het licht dat is gekomen, dat je
in je voelt wanneer het goed met je gaat, dat kun je, mag je, moet je
ook uitdelen. Daarom kreeg ieder aan het eind van de viering twee
kaarsen mee, waaraan een Idoor de sectie Nederlands geürganiseerd
en door leerlingen geschreven) kerstgedicht was bevestigd: één voor
jezelf en één voor een ander die het hard nodig heeft. Zo hoop je datgeloven voor de leerlingen concreet en herkenbaar wordt als iets
voor gewone mensen als zij en ik.

Jaap Boeschoten
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Normen en waarden dikwijls aan de orde
[)e verminderende ínvloed van christenen op ons politieke bestel is
een veelbeschreven zaak. De vrees, dat de normen en waarden die
we tot nu toe hoog hielden, teloor gaan, is ümstreden. Hele groepen
zijn er niet bang voor vanwege het bestaan en handelen van de Here
God, die wel zal ingrijpen, wanneer Hij dat nodig acht. Anderen zijn
er juist extra bezorgd over, orndat ze van de gedachte uitgaan, dat
God de verantwoordelgkheid aan mensen heeft overgedragen, díe
niet in staat zíjn werkelijke tegenweer te bíeden.

]

)

In de discussie rondom normen en waarden speelt het christelijk
geloof een rol, die niet te verwaarlozen is. Daarom doet het christe-
nen toch wel goed, dat in de laatste tijd een drietal grote dagbladen
hun beleid hebben gewijzigd en ook een rubriek wijden aan geloof en
geloofsbelevíng. Dat gebeurt dan in de vorm van interviews (NRC-
Handelsblad), verslagen van hedendaagse kerkdiensten (Volkskrant)
of als 'keerpunt' over normen en waarden in de samenleving (Alg.
Dagblad).

l

EEN 'PLUS'?

Wetenschappelijk is er aandacht voor de invloed van de religie op de
samenleving gegeven in een dissertatie, waarin de schrijver vraagt,
of godsdienstige mensen zuiniger, ijveriger, eerlíjker zijn dan niet-
gelovigen. Behoren soberheid, spaarzaamheid, hard werken tot het
wezenlijke van het geloof? Dan zou het méér dan een privé-aange-
legenheid zijn vanwege zijn invloed op het economische leven. )
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek acht
een líjn ín onze morele en politieke besluiten nodig. De politiek heeft
geen eígen helder kader voor de behandeling van de vele morele
problemen. Er zijn vele ríchtíngen in de ethíek, die we moeten
inventariseren en met elkaar verbínden terwille van een goede
wetgeving. Maar dat ideaal is heel ver weg. De polítici zullen moeten
leren daarmee om te gaan. De godsdienstige achtergrond kan daarin
een belangrijke bijdrage leveren.

)
s
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LIJNEN ONTDEKKEN /

Als we de ontwikkelingen over een lange termíjn overzíen, kunnen
we lijnen ontdekken. In de zestiger en zeventiger jaren bestond er
veel vertrouwen in de mens: geen misbruik van sociale voorzie-
ningen, niet zwart rijden in tram of trein, geen grote criminaliteit. De
reactie daarop beleven we nu: het zelfbeschikkingsrecht van het
individu, dat een veel grotere invloed heeft dan voorheen. De media
stemmen hun inhoud af op wat de mensen willen. Organisaties lijden
onder het gebrek aan inzet van vrijwillige krachten. Ieder heeft zijn
eigen normen en waarden. Indien we niet tot een gemeen-
schappelijke visie komen, loopt de samenleving gevaar te vermol-
men. Kan het christelijk geloof een tegenstroming vormen? Kunnen
de kerken iets doen?

Het gaat om meer dan technische vragen. Denk aan de genetische
experimenten met pre-embryo's - aan kunstmatige zwangerschap
voor vijftig-plussers - aan vísie op 'arbeid' bij zoveel werkloosheid.
Bezinning is voor iedereen nodig. Milieu, armoede, werkloosheid,
oorlog vereisen een gemeenschappel3jke aanpak en gezamenlijke
keuzes. We zullen moeten meedoen aan de publieke discussie over
gezondheidszorg, sociale zekerheid, Schiphol en Betuwelijn. We zijn
niet vrijblíjvend in het leven, maar moeten via goede ínformatie
kennisnemen van wat mogelijk is.

BAPTISTEN VISIE

Baptisten hebben in meerderheid de neigíng om zich met hun eigen
heil en zaligheid bezíg te houden. Heel verrassend was daarom in
1994 de aandrang van de nieuwe (jaarlijkse) president van de Baptis-
ten Uníe in Groot Brittannië, Stephen Gaukroger. Hij is de jongste (38
jaar) president in de geschiedenis en was initiatiefnemer (charisma-
tisch evangelisch) voor een evangelisatíeprogramma, waarbíj men
alle vroeger vertrokken leden van gemeenten benaderde, om hen
weer terug te halen. Los van deze pogíngen pleme hij er in zijn grote
jaarrede voor veranderingen in de gemeentelijke programma's aan te
brengen om juist te kunnen reageren op de situaties ín de samenle-
ving. Hij wees erop, dat men de kerk wel verworpen had, maar God
(nog) niet. Dat er wel weerstand was tegen allerlei regels, maar dat
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de reacties op een redelijke aanpak positief waren. Dat men niet
vraagt, of iets waar ís, maar of het werkt. Mensen voelen níet zoveel
voor het meedoen in instítuten, maar willen wel deelnemen in een
doelgerichte actíe. Daarom achtte hij verdraagzaamheid in en van de
gemeenten absoluut noodzakelijk. De plaatselijke gemeente is de
strategische arm van God, een kanaal voor bijbels onderricht.

Je wordt er warm van, als je dit leest. Wat hebben we dan nog een
grote taak in onze gemeenten te vervullen! En dat in een geseculari-
seerde wereld, een wereld, die gebroken heeft met de godsdienst a!s
fundament voor het openbare leven en die daarheen toch terugge-
voerd moet worden, om tot een gemeenschappelijke aanpak te
kunnen komen.

IND/VIDUALISERING

De individualisering spreekt Baptisten met hun nadruk op persoonlíjk
geloof wel aan. Helaas korÏ"it zo een mens niet enkel tot geloof, maar
ook tot zijn eigen recht: daarop valt tegenwoordíg nogal de nadruk:
mijn belangen en mijn recht. Maar we maken onvermijdelijk ook deel
uit van een gemeenschap, waarin we elkaar aanvullen en inperken.

Onze Sneker ds.K.M.Gerritsen, dagelijks schrijvend in Friesch Dag-
blad, moedigde zijn lezers aan om het zout der aarde te ziin: als
smaakmakers op te treden in een wereld, waarín - ondanks de
individualisering - de enkelíng niet meer lijkt mee te tellen, het recht
van de sterkste opgeld doet en geloven aan God bij de meerderheíd
níet te vinden ís.

In goed en kwaad rondom ons kunnen we zien wat eígenlijk de
publieke moraal inhoudt: die wil het algemeen belang dienen. Maar
daarin is een persoon!ijke plaatsbepalíng van elk indívidu nodig. Die
eígen verantwoordelijkheid ís het aangrijpingspunt in onze democrati-
sche samenleving. Zonder besef van hoger heíl kunnen we ons
onvoldoende optrekken, om te kunnen zien, waarheen we op weg
zijn. Christenen hebben veel meer bij te dragen dan medemense-
lijkheíd!
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Dat bestaat niet enkel uit het verkondígen van het Evangelie, hoe
belangrijk ook. Het vergt een léven-uit-het-evangelie op basis van het
evangelie. De NCRV probeert op deze basis mensen aan het denken
te zetten - schreef voorzitter mr.Herstel eens - mensen een spiegel
voorhouden en oproepen tot praktische navolging en handelen in de
lijn van Christus. Die boodschap zit in alle programma's ingeweven.
Die zijn mensgericht, maatschappelijk betrokken en christelijk ge-i-
nspireerd. Geen eenvoudige opgave. Het naar elkaar luisteren kan
ook niet ontbreken. Op deze manier probeert men een gezicht te
geven aan de protestants-christelijke stroming in de samenleving.

Het lijkt op de kerk, die prof.Van lersel (RK) eens als wens tekende:
een gastvrije kerk, waar we samen lezen, bewaren en vieren wat het
Evangelie biedt, maar oük elkaar bemoedígen. Maar moet die kerk
commerciëler zijn dan nu het geval is en loslaten, wat niet iedereen
aanspreekt ? Moeten we op de kijkcijfers letten, op de bezoekersaan-
tallen ? Er blijven vele vragen openstaan.

JAAP BROERTJES.

Economie en oecumene

Om over normen en waarden goed te kunnen nadenken en praten
hebben we een basis nodig. Mogen we deze vinden in onze identi-
teit? Een bar moeilijk woord, dat je wel letterlijk kunt vertalen, maar
dat dan nog niet altijd de juiste gevoelens bij ons boven doet komen.
Dr.Coen Boerma heeft het woord eens omschreven als de som van

overtuigíngen, waarden en inzichten van een groep of van een
persoon. Het ís ook een vorm van relatie. Je kunt je met iemand
identificeren. Je vertrouwt bijvoorbeeld niet meer op je eigen relï-
gieuze intuïtie en probeert jezelf te herkennen in wat een ander zegt
of heeft gevonden.

Zonde ontstaat doordat je identiteit zíek is, doordat je in jezelf bent
opgesloten. Identiteit groeit in de ontmoeting met anderen en met
God. In een saiÏienleving, die steeds meer multí-cultureel wordt, is
dat - vooral voor jongeren - echt moeilijk; het valt trouwens niemand
gemakkelijk.
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NAAR HET NIEUWE

Daarom hebben velen afkeer van het zoeken naar nieuwe mogelijk-
heden en het beluisteren van oude waarheden in nieuwe bewoor-

dingen. Maar ds.Gerritsen gaf een heel aardig beeld in "Friesch Dag-
blad", toen hij over Jesaja 43:18 en 19 ('.. let niet op wat oudtijds is
geschied; zie, Ik maak iets nieuws') schreef, dat God dus niet
conservatief is. Mensen hangen aan het oude, God niet, Hij wil
heilsdaden verrichten. De geschiedenis is niet de ontvouwing van
steeds vveer hetzelfde, maar God is vernieuwend bezig. Stilstand
past bij de zondaar.
Met deze woorden in gedachten schrik je van de conservatieve
orkaan uit Noord-Amerika, die slechts de ouderwetse christelijke
morele waarden wil herstellen van gehoorzaamheid, vlijt, trouw en
liefdadigheid. Mooie eigenschappen, maar vooral bestemd voor de
puur individualistische mens, die het ver gebracht heeft, maar ín de
samenleving niet meer sámenleeft.

Er is een merkwaardige spanning, wanneer we het leven wel gebrui-
ken zonder het te genieten. Je kunt leven van God uit (genieten),
maar ook naar God toe (gebruiken). Het eerste geeft vreugde en
inspiratie, het tweede maakt van het leven een plichtbeoefening. Het
leven is geen doel in zichzelf, maar een weg, een middel tot het doel:
het leven genieten voor Gods aangezicht.

ECONOMIE

We hebben de neiging veel in geld uít te drukken. De (geld)waarde is
belangrijk, geld zelf trouwens ook. Mensen die zeggen, dat geld hun
weiníg kan schelen, hebben dikwijs een redelijk grote bankrekening.
Dan hoéft het je ook niet meer zoveel te belasten. Maar lieden met
ècht grote kapitalen hebben weer moeite met een goed beheer. Vast
staat wel, dat de economie ín onze samenleving en ín ons persoonlijk
bestaan een aanzienlijke rol speelt.
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Het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving vermeldt
werkloosheid, armoede en milieuvervuiling als enorme problemen,
waarbij de economische belangen dwarsliggers van formaat kunnen
zijn bij het zoeken naar goede oplossingen. De economie tiranniseert
ons welhaast en het zal moeite kosten de economische waarden niet

te laten regeren over de normen, die ons uit andere hoeken van het
Ieven worden aangereikt. Het is belangrijk economische motieven te
ontzenuwen, zodat hun invloed vermindert en de norm van liefde,
zoa!s Jezus die leerde, de boventoon krijgt. Een zware opgave!

De christelijke vakbondsbestuurder Meyerman pleit er dan ook voor,
dat de principes weer terugkeren in de economie en dat bijbelse
beelden gaan bepalen, hoe we ons als christenen economisch moe-
ten opstellen.

OECUMENE

De kerken lopen in theologisch opzicht hele einden uit elkaar. Als ze
echter mild over elkaar blijven denken en elkaar niet verketteren, zon-
der dat overigens de discussie hoeft te verslappen, kurinen ze samen
een zoektocht ondernemen naar een oecumenische ethiek.
Helaas zullen de theologische verschillen ook het resultaat van deze
zoektocht beïnvloeden. Misschien is er wel één visie op sociaal-
ethische kwesties te ontvouwen: het bevolkingsvraagstuk, de
biotechnologie, de genetische manipulatie. Dat zouden we moeten
onderzoeken. Maar op individueel vlak zijn er ingrijpende verschillen
te verwachten. Denk slechts aan abortus, euthanasie, sexueel
beleven. Toch kunnen we het onderlinge debat niet ontwijken,
waarin we in een open dialoog samen bouwen aan de samenleving,
waarin God ons geplaatst heeft en niet loslaat.

Vanuit die wetenschap mogen we steeds blijven hopen, dat langs de
weg van normen Gods bedoelingen werkelijkheid worden en waarden
de glans kríjgen, die de mensheíd imponeert en bekeert tot het
Koninkrijk Gods.

We zijn er beslist nog niet over uitgepraat...
JAAP BROERTJES
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BAPTIST ZOEKT RUIMTE.

De nieuwe folder van onze beweging heeft me weer wat rechtop
doen !open. Nou ja, mijn leeftijd is een excuus om wat 'gebogen'
door het !even te gaan, maar er leek meer aan de hand te zijn. Het
'jongensgevoel' bij de beste kerk öp aarde te horen - de meest
bijbelse - al was die klein, was helemaal verdwenen. Dat was reeds
eerder gebeurd door de ontdekking, dat er vele andere kerken vol
christenen bestonden en dat er in de Baptisten gemeenten ook heel
wat leemten waren aan te wijzen. Maar in onze eigen Unie begonnen
zich stromingen af te tekenen en zelfs van elkaar af te geraken,
zodat je zelfs het gevoel kon krijgen, dat je geen gewone Baptist
meer was. Maar de folder le6rt, dat Baptisten altijd op zoek zijn
geweest naar ruimte, zodat je als 'ruimtezoeker' juist een normale
Baptist bent.

Ons blad is niet de plaats, waar we de boeiende inhoud van de folder
nog eens herhalen. Wel is het belangrijk, dat zoveel mogelijk geloofs-
genoten de tekst lezen en met ons gaan meedenken, meepraten,
meedoenl

Het zou mooi zijn, als gemeenten met 'ruimtemensen' er toe kwamen
de folder in eigen gemeenteblaö te steken of op de boekentafel te
leggen, zodat ieder er kennis van kën nemen. Kunnen we daarvoor
zorgen?

Hoe meer mensen zich als normale ruimdenkende Baptisten gaan
opstellen, hoe meer onze gemeenten.'.-yopÏ?elkaar en voor 'onze
samenleving kunnen betekenen. Nadanken over een goede strategie
om een zo groot mogelijk bereik te krijgfö, is een belangrijc punt ín
het beleid van onze beweging! We hoeven onze inzíchten niet te
verzwíjgen. Ze zijn van oudsher origineef Bapjist.

*%4k

BAPTISTEN WERELDWIJD.

Om de vijf jaren houdt de Baptisten Wereld Allíantie (BWA) een
weröldcongres, Per continent is èr evenzo om de víjf jaren een
conferentíe. Beide evenementen zijn de moeite waard. In 1994
troffen in Líllehammer, Noorwegen, fü Europeanen elkaar. In 1995
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wordt voor de 1 7e maal het BWA-Congres gehouden. Deze keer in
Buenes Aires, Argentinië van 1 tot 6 augustus as. Deelnamekosten e
125 plus reís- en verblijfkosten. Congresspreker zal zijn de bekende
Argentijnse TV-persoonlijkheid ds. Daniel Tinao. Als nieuwe BWA-
president voor de volgende vijf jaren wordt voorgesteld de Braziliaan
Nilson do Amaral Fanini, die de Deense ds.Knud Wümpelmann zal
opvolgen. Daarnaast komen er 12 vice-presidenten uit allerlei
werelddelen.

Er is geen Nederlander bij. Het valt me op, dat er in de negentig
voorbije jaren nog nooit een Nederlander in het BWA-presidium heeft
gezeten. Hebben we geen geschikte en ge'ínteresseerde kandidaten?
Kleinere Unies zijn ons al voorgegaan.

In het jaar 2000 hoopt de BWA een wereldcongres in Australië te
hebben en in 1997 komt de jeugd voor zijn dertiende conferentie
bijeen in Houston, USA. We kunnen dus op reis...

Elk kwartaal verschijnt het BWA-News. Het werk kunnen we steunen
met onze giften via ons Uniebureau, of aan Spar-und Kreditbank Bad
Homburg
BLZ 500 921 00, Konto-Nr.791-03, 6380 Bad Homburg v.d.H.1,
Duitsland.

PREDIKANT-ZIJN: AFSCHUWELIJK en
HEERLIJK.

Uit een onderzoek van de Bond van Nederlandse Predikanten blijken
er alleriei 'beelden' van predikanten te bestaan. Zelf denken ze in
meerderheid vooral leraar te zijn, die in preken, onderricht en ge-
sprekken kennis overdraagt aangaande bijbel en geloof. Kerkeraden -
zien hen het liefst bezig op pastoraal en so«jaal terrein.

Ze zijn voor eigen besef nooit klaar met hun werk, want ze moeten
altijd beschikbaar zijn - zo nodig op afroep. Dat is voor geen mens vol
te houden. Tegenwoordig gaan mensen met hun problemen ook wel
naar hun buren of de Riagg, maar dat hangt samen met de onderlinge
relatie. In onze gemeenten is dikwijls de voorganger de enige
vertrouwenspersoon, aan wie men alles durft zeggen of vragen. Maar
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onze gemeenten hebben een omvang, die regelmatige omgang met
elkaar aanzienlijk vergemakkelijkt. Dat willen we ook en daarom
splitsen we eerder in wijkgemeenten dan andere en grotere kerken.

Vanwege het ontvangen vertrouwen van mensen en het onbeperkte
vertrouwen, dat we in de Here God mogen stellen, is het predi-
kantschap zowel afschuwelijk als heerlijk. 'Vooral heerlijkl', zeg ik na
bijna een halve eeuw bezig geweest te zijn. I

I
l

LAA TSTE WENSEN.

Elke leeftijd heeft zijn vreugdevolle en moeitevolle zaken. Bij de
senioren hopen we, dat ze volop genieten van hun pensioen: minder
veel 'moet' en veel meer 'mag'. Wel is raadzaam, dat ze zich bezig-
houden met hun laatste wensen. Die kun je in een testament laten
vastleggen, zelf opschrijven of - voorzover ze eigen uitvaart betreffen
- in bewaring geven bij de door hen gekozen uitvaartcentra. Dan
zitten hun nabestaanden niet met de handen in het haar. Deze centra

hebben daarvoor meestal speciale boekjes met aanwijzingen en
vragen.

I

I

In mijn actieve jaren heb ik slechts een paar maal iemand meege-
maakt, díe op zijn sterfbed de wensen voor de 'laatste dienst' be-
sprak. Beter is het om dit in je gezonde en goede jaren te doen, zodat
er minder emoties bij te pas komen. Het is goed je wensen vooraf
met je naaste familieleden door te praten, zodat deze er zich inkun-
nen vinden, als het eenmaal zover is.

l

JAAP BROERTJES
I
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Toen alles nog duidelijk was...

Wanneer je in het verleden antwoorden probeert te zoeken naar de
vragen en problemen van vandaag is het heel goed mogelijk dat je
van de koude kermis thuis komt.

Zo kun je in de boeken die in de eerste helft van deze eeuw ge-
schreven zijn over het baptisme in Nederland nauwelijks iets terug-
vinden over normen en waarden, zo lijkt het wel. Zo vind je in de
registers van het boek van Wumkes geen verwijzingen naar 'moraal
of 'ethiek'; ook 'tucht' levert maar twee plaatsen op. Er is een aantal
boekjes in die tijd geschreven over geloof en leven door o.a. N. van
Beek. K. Reiling, D. Slort en J. Louw waar je ook geen uitgebreide
stukken vindt over wat men waarschijnlijk vandaag de dag onder
'geloof en leven' zou verstaan.
Dat betekent niet dat men er geen oog voor zou hebben gehad, maar
de normen en waarden waar een baptist naar leefde waren veel
duidelijker, niet alleen voor baptisten, maar voor de hele maat-
schappij.
In deze boekjes wordt uitgebreid geschreven over het persoonlijk
geloof en over het gemeentelijk leven, dat sterk met elkaar verbon-
den .was. (Dat baptisten toch niet alleen gemeentelijk, maar ook op
de maatschappij gericht waren, kwam al in een eerder artikel aan de
orde).
Natuurlijk zijn er wel voorbeelden te vinden van wat men vond dat
niet door de beugel kon.
'In Gasselternijveen was een zuster die naar algemeen gevoelen blijk
gaf van hebzucht. Bepaalde feiten konden niet genoemd worden,
maar de karaktertrek was onmískenbaar. De gemeente oordeelde dat
dit haar onder het oog moest worden gebracht. luster Feísser werd
daarvoor aangewezen. Zij zag er echter zeer tegen op, doch zij herin-
nerde zich in een boek van Thomas Adam gelezen te hebben, dat eer
men een ander zijn zonden voorhield, men voor hem moest bidden.
Zij deed dit én voor deze zuster én voor zichzelf en ging toen heen
om haar moeilijke taak te vervullen. Zij vond een geopend oor en hart
en nooit werd sedert dien tijd inhaligheid bij deze zuster bespeurd,
maar steeds een milde hand.' (uit:'De opkomst en vestiging van het
baptisme in Nederland'
"We schríjven 24 augustus 1944. De raad van een baptisten ge-
meente ergens in Nederland is bijeengekomen om te speken over een
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ernstige situatie binnen de gemeente: een jonge broeder heeft
deelgenomen aan 'wereldsche vermaken' en vverd in de zweefmolen
op de kermis gezien. In de raad leeft de gedachte dat deze broeder
hiervoor vermaand dient te worden."
'Op 29 oktober 1945 vindt binnen de raadsvergadering een gesprek
plaats over een andere broede5 die verkering heeft met een meisje
van rooms katholíeke komaf. Besloten wordt dat deze broeder
bezocht zal vvoÏderí en moet kiezen 'of als christen leven of ons
verlaten'.' (beide citaten uit: Kiezen en delen van W. Hui;zing in 'Het
vrijheidsbeginsel').
Na de Tweede Wereldoorlog - misschien beter - na de Wederopbouw-
stond niet alles meer zo vast. In de maatschappij veranderde het één
en ander: niet alles wat vanzelfsprekend was geweest, was dat ook
nu nog. Belangrijk werd ook het 'persoonlijk leven': wat kan en wat
niet kan moet je nu zelf uítzoeken.
Langzamerhand ging dat ook gelden voor het persoonlíjk geloof en
het gemeentelijk leven. Maar in de meeste gemeenten ging men op
dezelfde voet van eredienst, zangkoor en bijbelstudie verder; terecht
wanneer je je bedenkt dat een belangrijk kenmerk van baptísten
gemeenten de persoonlijke vrijheid is, maar vrijheid vereist ook
keuzes en het is goed bij de overwegingen daarvan ook de gedachten
van anderen daar bij te kunnen betrekken.
De NBJB heeft veel van haar programmamateriaal uít de laatste
decennia daarop gericht. Ook in boeken als bijvoorbeeld 'Heden en
toekomst' van J. Reiling en 'Gezegend en gezonden' e.r. N.A. van
der Leer vvordt geschreven over waarden en norrnen.
De Unie heeft daar wat meer moeite mee: zo had men b.v. moeite te
kiezen voor het programma van het Conciliair Proces, b.v.
Vooral internationaal gezíen heeft het baptisme zich altijd sterk
gemaakt voor persoonlíjke vrijheid en godsdíenstvrijheid.
Veel wordt er echter niet geschreven. Een interessant boek is 'Faith,
Life, and Witness' geschreven door de studiegroepen van de Baptis-
ten Wereld Alliantie, dat o.a. aítikelen over mensenrechten, sex,
ouderschap, ouderen en vluchtelingen bevat.

l

l

Aly Zantvoord

'Faíth, Life, and Witness'; W.H. Brackney ed., Samford University
Press, Birmingham, Alabama; 1 990; ISBN O-9625634-04.
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IRENES COLUMN

Een 'zuster':

Als er over haar familie wordt gesproken is het met ontzag: efö
vooraanstaand baptistengezin. Maar dat was lang voor mijn tijd. Ik
leerde aar kennen op de befaamde Muziek-Contact-weekends. Een
strenge vrouw. Een noot verkeerd en je wem op de vingers getikt Ze
woonde alleen, was verpleegster. Later toen wij lid werden van de-
zelfde gemeente als zij, ontmoetten we haar op een Toogdag op de
Vinkenhof. Met veel enthousiasme 'haalde ze ons in' door ons al aan
het werk te zetten voordat we een stap in de gemeente hadden
gezet. Zij zelf was organiste en een goede ook.
Eigenzinnig was ze, maar al vrij spoedig na onze komst in de ge-
meente begon ze ook eigenaardig te worden. Zo werd ze Öteeds
zwijgzamer en ging over tot het schriiven van brieven naar vële
gemeenteleden, waarin ze van alles en nog wat overhoop haalde.
Niet in het minst het milieu, met allerlei dramatische voorbeelden di'e
het gebruik van een auto tot gevolg zouden kunnen hebben. In ieder
geval kreeg je meestal wel één of meerdere scherpe vegen uít de
pan, die behoorlijk aankwamen.
Ze maakte de afstand steeds groter. We mochten haar niet meer bij
haar voornaam noemen, maar moesten haar aanspreken met 'zuster'
of 'mejuffrouw zuster'. Tenslotte stopte ze helemaal met spreken en
bleef vaak als een schim achter in de kerk staan, gekleed als een
traditionele diakones. Orgel speelde ze al lang niet meer. Ook bleef
ze wel buiten heen en weer lopen. Streng, strak, gesloten, met een
b!ik van beschuldiging naar ons, die het zo verkeerd deden. Het was
moeiliik om je er van te distantiëren: het stak. Nog later verdween ze
helemaal. Trouvve gemeenteleden hebben nog jaren geprobeerd
kontakt te houden"en te doen wat ze konden voor haar. Het moet ze
heel wat gekost hebben. Thuis ging het ook bergafwaarts. Ze leek
niet langer meer in staat goed voor zichzelf te zorgen. Langza-
merhand raakte ze wat op de achtergrond.
Ik had al heel lang niet meer aan haar gedacht, totdat ik haar naam
zag staan op de wachtlíjst van ons psychiatrisch ziekenhuis voor een
Iangdurige vervolgafdeling. De hele geschiedenis trok weer als een
film voorbij. Ik weet dat het nog velen pijn doet.
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HALLO JONGENS EN MEISJES

Hebben jullie al plannen gemaakt voor de voorjaarsvakantie ?
We mogen toch wel heel dankbaar zijn dat wij de vrijheid hebben te
gaan en te staan waar we eigenlijk willen.Er zijn nog veel mensen die
deze vrijheid niet hebben.
Laten we onze dankbaarheid tegenover onze Heer dan ook niet onder
stoelen of banken steken, maar het ook eens duidelijk tonen door te
zeggen:"Heer wij danken U voor deze geweldige vrijheid die we
hebben."

Laat eens horen wat jullie gaan doen.. Mijn adres is: Henk Timmer-
man, Zwemmer 3, 8032 XD Zwolle.

De oplossing van de puzzel van vorige keer.
De provincie was Overijssel, het voorzetsel was over, de lekkernij
was ijs en de lengtemaat was el, dus het vverd over + ijs + s + el
= overijsseí.
De nieuwe puzzel: vorig jaar heb ik jullieal eens een puzzel gegeven
uit een Gemeenteblad van een Duitse Baptisten Gemeente. In dit
blad stond nog een puzzel en die gaat over een fabeltiesdier.
Dit fabeltiesdier, waarvan jullie een tekening zien, bestaat uit delen
van andere dieren. Kunnen jullie vínden welk deel van welk dier is ?
Om jullie een beetje op weg te helpen, het fabeltjesdier bestaat uit
delen van Ï O dieren.

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

Jullie oom Henk.
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