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Voorwoord

Het themagedeelte van dit nummer is gewijd aan
individualisering.
Volgens Peter Berger, socioloog, wordt met
(godsdienstige) indívidualisering bedoeld dat "ge-
privatiseerde godsdienst een zaak is van de 'keu-
ze' of 'voorkeur' van het individu of het gezin, en
daarmee tekort schiet in gemeenschappelijke,
bindende kracht".
In het eerste artíkel wordt het vanuit een breder
kader bekeken; het tweede artikel, geschreven
door Eduard Groen, gaat over de situatie in de
baptisten gemeenschap en het derde artikel, van
Dick van 't Wout, is een persoonlijk verhaal hoe
dat ín gemeente en gezin werkt.

Verder zijn er o.a. de langzamerhand traditionele
bijdragen: een colum van Irene de Graaff, een pa-
gina voor de kinderen van Henk Timmerman en
berichten uit de baptisten wereld, geschreven
door Jaap Broertjes.
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Individualisatie in simenleiring en kerk

Er bestaat een relatie tussen het samenleven van mensen en gods-
dienst en kerk: beide hebben betekenis voor elkaar. Zo wonen er in
de stedelijke gebieden naar verhouding minder kerkleden dan op het
platteland en geeft het ene beroep een veel hoger percentage buí-
tenkerkelijken te zien dan het andere beroep.

Er vinden in een samenleving constant sociale veranderingen plaats,
die zich nooit op alle terreinen tegelijk voltrekken: de ene sector van
een samenleving verandert eerder of sneller dan een andere, waar-
door er spanningen kunnen ontstaan. Vaak hebben mensen
aanpassingsmoeilijkheden en er kan in het uiterste geval ook ver-
vreemding van een samenleving ontstaan.

Godsdienst kan van grote betekenis zijn voor de mens, het kan de
wereld zoals wij haar opbouwen hechter maken en beschermen
tegen allerlei aantastingen en tegelijk kan de mens de bedreigingen
van die wereld toch hierin integreren, zodat het (voor ons) een zin-
volle ordening blijft. (Maar mensen kunnen ook een natuurliike of
wetenschappelijke orde voor ogen hebben.)
Zo lijkt het of er alleen een beweging is van onze wereld naar de
godsdienst toe, maar dat is niet het geval: het gaat om een weder-
zijds beïnvloeden; de betekenis van godsdienst is vooral dat het
onze wereld, ons leven, verdíept en stabiliseert, maar ook verandert
(zo hebben allerlei factoren bij de afschaffing van de slavemíj een
rol gespeeld, maar van groot belang zijn de activiteiten van gods-
dienstige groepen geweest).

Kerkvormen ontstaan niet alleen omdat mensen er bepaalde denk-
beelden op na houden. Het bestaan van bepaalde kerkvormen heeft
ook alles te maken met de inrichting van de samenleving. Zo wordt
het steeds moeilijker het ideaal of de werkelijkheid van een univer-
sele kerk overeind te houden in een samenleving die steeds plurifor-
mer wordt.
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E blijkt dus altijd een tendens te zijn in de richting van een zekere
harmonie tussen sociale situatie en godsdienst en kerk, maar on-
danks het spreken over wisselwerking ontstaat de indruk dat de
invloed van de sociale situatie op godsdienst en kerk groter is dan
andersom.

li
s

De ontwíkkelingen leiden tot veranderingen in de relaties tussen de
mensen. Doordat de maatschappij opgedeeld is in kleine parties
neemt het aantal relaties toe, maar de basis van de relaties wordt
steeds 'smaller', het wordt steeds meer beperkt tot één aspect van
het sociale leven. Een buurman was vroeger vaak ook een geloofs-
genoot (en/of beroepsgenoot en/of mede-verenigingslid enz.) tegen-
woordig alleen nog maar iemand die naast ons woont.

w
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Er dreigt het gevaar dat de samenleving voor de mensen te groot en
ingewikkeld wordt; dat zij haar niet meer overzien en er daardoor
van vervreemden.

Het is niet alleen zo dat er vanuit de samenleving gezien een geheel
van werelden met eigen en soms zelfs tegenstríjdige waarden en
normen is ontstaan: ook op het individuele vlak komen mensen in
hun leven met die verschillende werelden in contact. Mensen ne-
men in verschillende mate deel aan de verschillende samenlevings-
sectoren, het gevolg is dat de waardenpatronen van de mensen ook
uiteen gaan lopen. Maar bovendien nemen de meeste mensen deel
aan meer dan één samenlevingssector, waardoor de pluralíteit niet
alleen maar tussen de mensen, maar ook in de mens zelf speelt.

Hoe reageren de mensen nu op deze sítuatie? Er zíjn drie soorten te
onderscheiden: die van afwending (terugtrekken in een verslaving of
mystieke ervaringen of in een tegencultuur), van protest (verzet
tegen deze samenleving en de gevestigde orde) en van aanpassing
(we vervullen de rollen zoals de samenleving ons die voorschrijft).

ë
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Door deze ontwikkelingen zijn mensen niet of in ieder geval veel
minder dan vroeger in staat hun godsdienst(ige waarden, opvattin-
gen en belevingen) te betrekken op de ruimere wereld waarin zij
Ieven: het kan gebeuren dat mensen die in hun persoonlijke leven
godsdienstig zijn, zich in de andere deel-ievens niet als godsdiensti-
ge mensen gedragen. Dus zelfs als er geen vermindering van de
godsdienstigheid heeft plaatsgevonden, zal de godsdienst een min-
der belangrijke plaats innemen in het leven en samenleven van de
mensen. In de loop van de tijd verbinden mensen godsdienst steeds
minder met andere sectoren van de samenleving. Daarom is er ook
zo'n sterke ontzuiling opgetreden, voorzover het gaat om het minder
omvangrijk of belangrijk worden van levensbeschouwe!ijke organi-
saties, of omdat minder mensen er lid van worden, of doordat ze
opgaan in algemene organisaties. Ook is er sprake van decon-
fessionalisering: organisaties die officieel levensbeschouwelijk van
aard blijven, maar waar toch de godsdienst een geringere rol gaat
spelen en waar men dan discussies zal gaan voeren over identiteits-
problematiek.

De kerk is gericht op een woongebied, maar een groot deel van het
Ieven van de moderne mens speelt zich juist ergens anders af, bui-
ten het bereik van de kerkelijke organisatie.

Door deze hele ontwikkeling wordt godsdienst steeds meer een
privé-aangelegenheid. De verschillende culturele vormen brengt ook
godsdienstige pluraliteit met zich mee. Gelijktijdig verandert de
werking van godsdienst: godsdienst heeft een ideologische werking
wanneer het zich met de bestaande situatie bezighoudt en deze in
stand helpt te houden. Er is sprake van een utopische werking van
godsdienst wanneer deze zich toekomstgericht met de situatie
bezighoudt en zodoende die situatie helpt veranderen. Waarschijnlijk
heeft er door de marktsituatie waarin godsdienst zich bevindt en
door de concentratie op het persoonlijk leven van de mensen, in de
loop van de tijd een versterking van de ideologische werking van de
godsdienst plaatsgevonden.
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Een vorm van aanpassíng is de 'verschuiving van orthodoxie naar
ethicalisme', een verschuiving van een situatie waarin de nadruk
gelegd wordt op kerkelijke leerstellingen ín de richting van een
situatie waarin de ethische opvattingen en het gedrag meer beklem-
toond wordt. Deze verschuiving houdt nauw verband met de
veranderingen in de cultuur en het denken van de mensen waarin
de vraag naar de gevolgen belangrijker wordt dan de vraag naar het
wezen van de dingen.
Een andere vorm is 'horizontalisering': veranderingen in de inhoud
van de godsdienst, waarbij de nadruk meer komt te liggen op het
hier en nu, op de mens en op de mens in déze wereld (zie bv de
boeken van Kushner).
Misschien is ook een factor dat de 'moderne mens' wel angst-ge-
voelens heeft, maar minder schuld-gevoelens.

%

Godsdienst heeft zijn verplichtend karakter verloren en is een kwes-
tie van individuele vrije keus geworden. De door de samenleving als
het ware opgelegde betekenis voor het individu is daarmee verdwe-
nen of in ieder geval geringer geworden. En voorzover die betekenis
er nog wel is, heeft de geringere reikwijdte van de godsdienst en de
concentratie op de persoonlijke leefwereld, ook door de kerk, ervoor
gezorgd dat die betekenis beperkter van aard is.
Van belang is het feít dat steeds minder kerkleden vinden dat zij
zich moeten houden aan de voorschriften van de kerk, dat wijst op
een meer zelfstandige en vrijblijvende houding van mensen ten
opzichte van de kerk. Men vvordt meer 'doelgericht': men neemt
deel aan de kerkelíjke activiteíten vanuit een door henzelf bepaald
doel. Dit sluit aan bij de wijze waarop de mensen in en tegenover de
samenleving staan. Zij bepalen zelf in hoeverre de kerk voor hen
van betekenis is.

Deze in zekere zin vrijblijvende houding van veel mensen blijkt ook
duidelijk uit de in de loop van de tijd sterk toegenomen godsdiensti-
ge tolerantie.
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Als de kerk van betekenis is voor het leven van mensen, voor hun
levensovertuiging, voor de waarden die zij in hun leven nastreven,
voor de zaken in het leven die hen bezighouden, dan zijn die men-
sen ook geneigd een sterke band met de kerk aan te gaan en te
houden, zo niet, dan verzwakt die band of wordt die verbroken.

Duidelijk wordt denk ik uit dit verhaal dat individualisatie meer is
dan een simpel 'ik heb vanochtend niet zo'n zin om naar de kerk te
gaan en dus blijf ik maar thuis'.

Aly Zantvoord.

Literatuur:

Godsdienst en samenleving
Inleiding tot de studie van de godsdienstsociologie
Dr. G. Dekker (Kok, Kampen; 1993)

%*%**

Individualisme in de een baptisten gemeente.

'Het proces van de individualisering houdt in dat afzonderlijke indivi-
duen steeds zelfstandiger komen te staan tegenover de samenle-
ving en de samenlevingsvormen waarvan zij deel uit maken'. Aldus
Dekker in een artikel in Centraal Weekblad'. Het individualisme
wordt gevoed door de demokratisering, waardoor de enkeling mid-
dels demokratische organen de mogelijkheid heeft om processen en
besluiten te beïnvloeden. Dat geeft de mensen een grote mate van
keuzevrijheid en de noodzaak om telkens weer eigen keuzen te
maken.

I
G.Dekkeí, Het verhaal van de Kerk p.7, CW reeks 95-1
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Binnen de baptisten traditie is het gemeengoed dat een ieder ve-
rantwoordeliik is voor de keuzen die hij/zij maakt. Het summum van
die verantwoordelijkheid ligt in het al dan niet kiezen voor Christus
als Heer. Bij de doop die bij die beslissing hoort maakt de dopeling
een eigen belijdenis, een geloofsverantwoording waarop hij/zij ge-
doopt wordt. Ook in het praktische leven blijft het lid, want dat is
een gevolg van het gedoopt zijn, zelf verantwoordelijk. Keuzen over
de inrichting van het leven moeten gemaakt worden, telkens op-
nieuw. Ook keuzen over wat men wel of niet gelooft. Natuurlijk
dient dat te gebeuren binnen de grenzen van de Schrift.

%

De organisatie van een baptisten gemeente kent aan de gemeen-
tevergadering het hoogste gezag toe, waarbij ieder lid een stem
heeft (als het goed is). Dat neemt niet weg dat ieder lid uiteindelijk
zijn/haar geweten als hoogste norm heeft. Het kan wel zo zijn dat
de gemeente een bepaalde opvatting en/of gedrag te veÏ vindt
gaan. In dat geval zal het lid moeten buigen voor de gemeente of
een andere gemeente dienen op te zoeken. Een gemeente mag daar
overigens niet te lichtvaardig mee omgaan.

De individualisering en de wijze waarop wij als gemeenten georgani-
seerd zijn en onze traditie sluíten goed op elkaar aan, meer dan in
de grote kerken in Nederland. Dat levert ook kansen op voor groei.
Er is in onze traditie echter ook nog iets anders. Van oudsher is de
betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van de gemeente
groot. We zijn allen broeders en zusters van elkaar, we hebben het
gezellig, drinken na de dienst met elkaar koffie en nemen deel aan
de aktiviteiten.

Dat laatste staat echter op gespannen voet met de födividualisering.
De houding tegenover de gemeente wordt meer en meer één van
'wat heb je mij te bieden'. De bereidheid tot een levenslange bin-
ding is geringer. De gemeente wordt gebruikt om het eigen leven
gestalte te geven. Als de gemeente daarvoor niet meer noodzakelijk
is, zal het lid sneller dan vroeger de gemeente verlaten en naar een
andere groep gaan. Daarmee verandert ook het karakter van de
gemeente. De betrokkenheid bij e!kaar vermindert. De kerkgang
neemt af evena!s de participatie van aktiviteiten. We zien dit inmid-
dels ook gebeuren bij onze gemeenten. Mensen die nieuw binnen

!
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komen uit eigen jeugd of van buitenaf zijn ook sneller vertrokken
naar andere gemeenschappen.

In reaktie hierop kan een gemeente proberen om de greep op de
leden te verstevigen. In een aantal gevallen zal dat ook met succes
kunnen gebeuren, maar in andere gevallen zien we juist daardoor
een uittocht van leden. Ook verandert in dat geval het karakter van
de gemeente. De eigen verantwoomelijkheid wordt dan wegge-
haald, terwijl die juist zo kenmerkend is voor het baptisme. Op den
duur zal het de gemeenten ook niet baten. De tendens van individu-
alisering zet zich door in de hele maatschappij en daarmee ook in de
mensen zelf. Uiteindelijk zal er een grote spanning komen tussen de
gemeente en de leden.

Een gemeente kan ook proberen het oude patroon en karakter te
Iaten zoals het is, maar ook dat is onbegonnen werk. Uiteindelijk zal
de gemeente moeten veranderen.

Die verandering kan ook bewust gebeuren in aansluiting op het
boven genoemde proces. Aktiviteiten zullen meer en meer relevant
moeten zijn voor de leden dan wel voor groepen leden. Een veelvor-
mig aanbod die aansluit bij de behoeften van de mensen zal het
gevolg zijn.

Mijns inziens is dat laatste van groot belang. Daardoor kan de ge-
meente van belang blijven voor de leden en wellicht ook voor hen
die buitenkerkelijk zijn. Een goed voorbeeld van een dergelijke aan-
pak zien we terug in het Flevo Totaal Festival van Youth for Christ,
waar iedereen iets van zijn/haar gading vindt. Een gevaar daarbij is
wel dat het gemeenschappelijke geloofsgoed verkleind kan worden.
Om dat te voorkomen zou een gemeente de identiteit moeten vast
stellen en kijken of nieuwe aktiviteiten daarin passen. Of dat op de
lange termijn afdoende is, zal de tijd moeten leren. Een tijd waarin
we ongetwijfeld nog de nodige veranderingen zullen zien.

Eduard Groen
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'MUMEREN OVER INDMDUALISATIE'

Individualisatie is iets dat de maatschappij overkomt. Maar individu-
alísatie houdt niet bii de kerkdeuren op: de gemeente heeft er reke-
ning mee te houden, maar ook als persoon én als kerkganger heb je
er mee te maken. Toch kun je niet zeggen dat je wordt meege-
sleurd: je maakt je eigen keuzen en soms lijkt het dat je zelf niets te
kiezen hebt. Het heeft iets dubbels: aan de ene kant neem je beslis-
singen, maar aan de andere kant overkomen veel dingen je.

N
)
Í

»

Door mijn werk kan ik maar één keer per veertien dagen 's zondag-
ochtends naar de kerk. Die zondag gaan we dan ook altijd naar de
kerk en de kinderen vinden dat vaak genoeg, het is hen eerder al te
vaak, maar wij willen toch dat ze regelmatig naar de kerk gaan. De
keus om elke zondag te gaan of eens een keertje niet, is er dus
eigenlijk niet. Werk en afstand, maar ook gezin zijn zaken waar je
rekening mee moet houden, je kunt het niet alléén bepalen hoe vaak
je naar de gemeente wilt. Ik ben jarenlang raadslid geweest en heb
dus ook veel huisbezoeken afgelegd, dat heb ik nooit gedaan omdat
ik vond dat die ene zondag gecompenseerd zou moeten worden,
maar qevvoori omdat ik het leuk vverk vond.

Vroeger hadden mensen hun sociale contacten alleen via de ge-
meente, je kon vaak ook niet anders en daardoor was het vaak
vooral kwantitatief gericht. Nu heeft iedereen sociale contacten ook
elders en daardoor wordt het kwalitatieve element van groter be-
lang. Het is gemakkelijker om een reden te zoeken waarom je niet
aanwezig zou kunnen zijn, dan te zeggen dat je geen zin hebt om te
gaan.

Als je erg individualistisch bent en ie gaat naar de kerk, dan sluit je
je af, je bent dan veel kwetsbaarder als iets je niet of minder aan-
spreekt. Je versmalt je eigen belevingswereld en je verkleint je
omgeving.
Het betekent dvs volgens mij dat je niet zonder sociale contacten
kunt in de gemeente, wellicht nog wel wanneer het je voor de wind
gaat, maar als het je tegenzit nekt het je. Tenminste, zo heb ik het
ervaren: in de tijd dat ik mijn baan op moest zeggen, waren er men-
sen in de gemeente die geïnteresseerd waren in hoe het met me

J
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ging. De mensen die je in de gemeente ontmoet op een zondagoch-
tend zijn van belang, er is een groep waar ik me mee verbonden
weet en mocht die groep ooit verdwijnen, dan weet ik niet of ik me
nog thuis zou voelen in de gemeente. Toch merk je pas vaak achter-
af dat er een proces van vervreemding opgetreden is: er gebeuren
veel dingen die je achteraf pas werkelijk in de gaten hebt. Zo wordt
vervreemding een proces dat je niet in de hand hebt.

Het heeft er niet mee te maken dat ik alleen maar uitkies wat ik
'Iekker' vindt, dat is heel vergaand. Dat zal ook niet zo snel gebeu-
ren, want dan zou je tegen de gemaakte afspraken in het gezin
aanlopen. Bovendien kun je ook niet alleen maar ergens naar toe
gaan om te consumeren, je hebt elkaar wat te bieden.

Individualisatie is niet iets wat je alleen bij de jongere generaties
aantreft, zo komt het voor dat ouderen bij ons in de gemeente
rechtsomkeert maken wanneer ze zien dat er voorin de kerk muziek-
instrumenten opgesteld staan en ze verwachten dat er veel lawaai
in de dienst zal zijn.

Teveel individueel bezig zijn gaat ten koste van de gemeenschappe-
lijkheid. Soms denk je die niet nodig te hebben, maar het is de
vraag of dat zo is. Dat blijkt in een periode dat het niet zo gemakke-
Iiik loopt. Dat lijkt geen eerlijk argument, maar het blijkt toch be-
langrijk te zijn. In het leven heb je elkaar nodig, maar in het geloof
ook.

Dick van 't Wout.

Om alvast te noteren:

J
18 november 1995 /andelijke ontmoetingsdag

í
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Een geschiedenis van God
Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam

In dit belangrijke en controversiële boek beschrijft Karen Armstrong
niet een geschiedenis van God zoals hij 'is', maar een geschiedenis
van God zoals de mens in hem geloofd heeft. Vierduizend iaar lang
heeft het ídee van één goddelijk wezen bestaan, en Karen Arm-
strong onderzoekt het ontstaan en de ontwikkeling van dit idee van
de ene God in het jodendom, het christendom en de islam. Hoewel
de drie geloven dikwíjls in een staat van dodelijke vijandigheid naast
elkaar hebben bestaan, zijn er verrassende en griezelige over-
eenkomsten in hun ideeën over God (er bestaan zelfs joodse en
islamitische versies van de Drieëenheid en de Menswording). Zo zijn
er ook sterk vergelijkbare veranderingen opgetreden in dë religies
als reacties op de woelingen van de geschiedenis.
Is het idee van één God dan essentieel voor het mensdom? Hebben
we de monotheïstische religies zo veel meer geweld en wreedheid
voortgebracht dan bijvoorbeeld de hindoeístische oF boeddhistische
ideeën over de uiterste werkelijkheid? Wat is er zo bijzonder aan het
vvesterse christendom? En waarom zien we in de late twintigste
eeuw in alle drie geloven het fundamentalisme de kop opsteken?

Het bovenstaande heb ik overgeschreven van de flaptekst van het
boek van Karen Armstrong. Ze was in de jaren 60 zeven jaar lang
non in een rooms-katholieke orde; studeerde en doceerde Engelse
taal en literatuur en schreef diverse boeken over verschillende
godsdienst-historische onderwerpen.

En om het maar eerlijk te zeggen: ik heb nog niet alle 500 pagina's
van het boek gelezen, maar dat wil niet zeggen dat dit aan het boek
ligt. Hoewel het niet echt literatuur voor op het nachtkastje ís, is
het goed te lezen.
In het hoofdstuk over de kerkvaders laat ze heel duidelíjk zíen hoe
het denken en discussiëren over God in de geschiedenis plaatsvond
en laat ze bovendíen zien dat en hoe dit nog steeds van belang is
voor het denken en discussiëren over God vandaag de dag.
Ook de hoofdstukken over 'een God voor reformisten' en 'de Ver-
lichting' zijn mooie godsdienst-historische voorbeelden. &.
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Het spreekt voor zích dat 4000 jaar geschiedenis over de God van
drie wereldgodsdiensten niet volledig aan de orde kan komen in dit
boek, maar Karen Armstrong geeft een goed overzicht.

Naast veel positieve kanttekeningen zíjn er echter ook verschillende
(negatieve) opmerkingen te maken. Ze geeft veel voorbeelden uit
andere godsdiensten orÏi zo haar betoog te onderbouwen, maar ze
werkt dit niet uit, zodat het een los verhaal blijft en het eerder ver-
tragend gaat werken dan verhelderend.
Een goed overzicht heeft beperkingen, maar vooral in de eerste
hoofdstukken van haar boek, waar het gaat over een geschiedenis
waar we geen schriftelijke vastlegging van hebben zoals we dat de
laatste eeuwen gewend zijn te doen, en het dus aankomt op een
visie hoe het waarschijnlijk geweest is, laat ze veel dingen liggen.
Ze presenteert haar visie bijna alsof het allemaal letterlijk zo ge-
beurd is, terwijl er voor verschillende zaken op z'n minst diverse
visies bestaan. En soms laat ze dingen gewoon liggen. In het hoofd-
stuk 'Een God' schrijft ze over het monotheístische karakter van het
jodendom, maar zelfs uit het Oude Testament kun je opmaken dat
er meer dan de helft van de tijd van het bestaan van de tempel van
Salomo een beeld stond dat de godín Aschera voorstelde. Deze
Aschera speelde waarschijnlijk in de volksreligie een erg grote rol.
Verder een tip: leg een bladwijzer bij het verklarend woordenlijstje;
het staat nl. zo'n 50 pagina's voor het eind van het boek en je zult
er regelmatig gebruik van moeten maken: ze legt 'moeilijke' woor-
den niet uit, ook niet een eerste keer.

Zeker wanneer je je bedenkt dat het gaat om 'een' geschiedenis
van God en niet alle visies daarop weergeeft, is het een interessant
boek. Behalve redel3jk veel tijd kost het ook redel3jk veel geld (f.
59,50), maar ik heb er geen spijt van. Integendeel. Vroeger schreef
men dan vaak onder een dergelijk verhaal 'een aanraderl'.

Aly Zantvoord.
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OVERAL VANDAAN.

WERELDWERK OP WEG NAAR HET JAAR 2000.
Ons Baptisten wereldje is niet zo klein als we soms denken, wan-
neer we naar ons eigen land en volkje kijken. Hier vinden we dik-
wijls gebrek aan visie en eenheid, aan doortastendheid en naden-
ken, aan dadendrang en bezinning. Geloof is bedekt onder allerlei
vormen en kleuren.

Anderen menen, dat de komende eeuwwisseling het begin zal zijn
van een enorme opwekking, vvaarvoor op tijd maatregelen nodig
zijn. Vele landelíjke Unies hebben dan ook vele evangelisatieplan-
nen.

l
è

Zu!ke verschillen zijn onder Baptisten geen vreemd verschijnsel.
Maar ze hebben wel effect op de uitwerking. Bij alle verscheiden-
heid probeert de Baptisten Wereld Alliantie een aantal gemeen-
schappelijke doelen naar voren te schuiven:

1 . gemeenschap en samenwerking;
2. zending;
3. oecumenische activiteit;
4. Baptisten identíteit;
5. vrede, mensenrechten en geloofsvrijheid;
6. sociale actie;
7. evangelisatie, opvoeding en vorming.
8. communicatie/massa media.

Een heel programma! Welke onderdelen zou Nederland kiezen? Of
blijft onze Unie terzijde staan en laten we de nieuwe eeuw met al
zijn uitdagingen maar over ons komen?

WEL HULPELOOS, NIET HOPELOOS.
Dat was het beeld, wat Denton Lotz, de algemene secretarÏs van de
BWA, opving bij zijn bezoek aan het zeer gehavende Liberia, een
Afrikaanse staat eertijds bestuurd door Baptisten regeringsperso-
nen, maar sindsdien verscheurd door onderlinge ruzies. De bestuur-
ders zijn vermoord (oa. dr.Tolbert, ii'i de zestiger jaren BWA-presi-
dent).
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Op het platteland is bii een vluchtelingenkamp een kleine Baptisten
gemeente gesticht. Deze gemeente zit niet stil en exploiteert een
school met 500 leerlingen. Leermiddelen ontbreken, maar deze
hulpeloze situatie is door de toewijding van alle betrokkenen toch
niet hopeloos. Zo gedragen ze zich ook. Het Baptisten seminarium
heeft 110 studenten. De BWA heeft 616 miljoen dollars aan projec-
ten in Liberia betaald, merendeels in de vorm van geneesmiddelen.

JONGE DS.KING op WERELDCONGRES.
Op het 17e Baptisten wereldcongres in Buenes Aires, Argentinië,
van 1 tot 6 augustus as., zal ds.Bernice King uit Atlanta spreken,
dochter van de bekende dr.M.L.King. Ook zal ze deelnemen aan een
forum over gerechtigheid.

DOPELINGEN WACHTEN OP WARME TUD.
In Tirana, Albanië is in februari de eerste Baptisten gemeente in dat
Iand officieel gesticht. Meer dan vijftig dopelingen wachten op de
zomertijd, als de warmte hun doop mogelijk maakt. In dit land, zo
Iang ontoegankelijk gehouden door communistische overheersers, is
dit een kostelijke vrucht op het internationale zendingswerk.

ARCHIEF.
Het is van betekenis, dat in onze gemeenten en gezinnen het aan-
Ieggen van een goed archief aandacht krijgt. Er gaat veel kostbaar
materiaal verloren, als we alles maar weggooien wat vie niet direct
nodig hebben. Er is bij uitgeverij "Unieboek" in Houten een boekje
van de heren De Booy en Ruitenberg verschenen: "Zorg voor het
familie-archief". Ook zijn bij het Centraal Register van Particuliere
Archieven, Prins Willem-Alexanderhof 30, 2595 BE Den Haag richt-
Iijnen verkrijgbaar.

BAPTIST.
De ouderling, die mij indertijd "hoorde" bij mijn doopaanvraag, zei
tegen me: "Ik zal altijd Baptist blijven, want dat is een bijbelse op-
dracht!" Om nooit te vergeten...ln "Die Gemeinde" verzamelde dr.
Dietmar Lütz zeven goede gronden om Baptist te zijn en te blijven:

1 . Persoonlijk geloof en persoonlijke verantwoordelijkheid.
2. Autonomie van de op één plaats vergaderde gemeente.
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3. Priesterschap van alle gelovigen.
4. Doop op beliidenis van geloof.
5. Individuele vrijheid van geloof en geweten.
6. Sociale gerechtigheid.
7. Scheiding van kerk en staat.

ACTIEF OMROEPBELEID van BAPTISÏEN.
In Noord-Duitsland (van Polen tot Nederland) werkt in de Baptisten
Gemeente de FiF (Freikirche in Funk = Gemeente in Omroep) aan
een goede presentatie van de gemeenten in omroepland. Publíeke
en commerciële ümroep krijgen ieder een eigen benadering. Doel is
vooral het leggen van contacten tussen gemeenten en omroepin-
stanties, maar ook de scholing van wie op journalistieke wijze de
omroep gebruiken wil, kr3jgt volle aandacht in cursussen en bijeenk-
omsten. Men is uit op het ontdekken van talent en het opbouwen
Van prOgramma'S.
Als je kijkt of luistert naar de ietwat armelijke en weinig aanspre-
kende presentatie van onze Nederlandse Baptisten gemeenten,
word je jaloers op wat onze zustergemeenten doen, waarbij ook de
Iandelijke Bond is betrokken.
In onze Unie is bliikbaar nog steeds geen begrip voor de grote waar-
de van een zo professioneel mogelijk pers- en omroepsecretariaat.
Alle suggesties in die richting lopen op niets uit, terwij er wel men-
sen in onze gemeenschap zijn, die zowel talent als opleiding hebben
om ons op dit belangrijke gebied van dienst te kunnen zijn. Hebben
we trouwens in onze beweging "Ruimte" begrip voor de waarde van
een goede publiciteit...??

l
*

BUBELVERTALING op het HOOGSTE NIVEAU.
Het Nederlands Bijbelgenootschap is samen met de Katholieke
Bijbelstichting bezig aan een verbeterde versie van de vertalíng van
de Groot Nieuws Biibel (de bijbel in omgangstaal). Deze keer komen
er ook meer aantekeningen bij. Men hoopt dit najaar klaar te ko-
men.

Jaap Broertjes.
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een wijsman bouwde zijn huis op een rots......
(een ervaring die al bijna weer hístoríe is}

Hoewel ik mezelf nooit als dwaasman(-vrouw) heb beschouwd
stond ik wel ineens voor het feit dat ik samen met 240.000 andere
'dwazen' moest evacueren eind januari. Nu laat ik het al dan niet
dwaze van het beneden de zeespiegel wonen even in het midden.
Maar dat 'evacueren', dat was wat. Het klinkt zo zwaar en doet mij
denken aan ernstige dreiging, die ik eerlijk gezegd niet heb ervaren.
Piano nat en boeken nat, verschrikkelijk natuurlijk. Een eigen huis,
dat als het drie maanden onder water staat onverkoopbaar en de
helft minder waard is. Allerlei onheilsscenario's deden de ronde.
Maar och, geld en goed, hoe betrekkelijk. Opgejut door de buurt en
de verhuiswagens die de straat bevolkten.... iedereen in de weer,
was ook ik zo gek niet om alles zoveel mogelijk naar de
zolderverdieping te sjouwen. En wat heeft een mens veel tegen-
woordig. Met afgunst dacht ik aan de tafel met vier stoelen bij m'n
oma vroeger. Wat indruk maakte was het feit dat je verdreven werd
uit je eigen huis, voor onbepaalde tijd. Je kon zelfs niet even terug.
Dat voelt ontheemd en brengt je uit je doen. Je beseft ineens weer
hoe belangrijk een huis is: een vertrouwde plek om in te wonen, een
plek waar je je veilig en geborgen voelt, alleen of met degenen die
je na staan (althans zo zou het moeten zijn).
Onze kat demonstreerde een en ander duidelijk. Op het logeeradres
vond hij het maar niets. Hij at slecht, kroop stil in een hoekje en
voelde zich snel bedreigd door soortgenoten die daar woonden.
Eenmaal thuis vreesden we op z'n minst enige depressieve ver-
schijnselen. Maar zie, niets van dit alles. Zodra hij binnen was neus-
de hij zijn hele territorium rond en gedroeg zich binnen vijf minuten
alsof er nooit dijkbewaking was geweest.
Door deze en een aantal andere omstandigheden was ik in die perio-
de gedurende een groot aantal weken niet in Silo geweest. Toen ik
daar weer voor het eerst binnenstapte, keek ik wat rond, snoof de
geur op, ging zitten omringd door de bekende achtergrondgeluiden
van wat gepraat, gelach, kinderstemmen, wat orgeltonen en ik
wist: hier woon ik, hier hoor ik thuis.
De belangrijkste reden waarom ik er nog altiid kom?

irene de graaff

17



Á.
il

s
l

HALLO JONGENS EN MEISJES,

Dit stukje zit ik nu op de computer te schrijven, en het is begin mei,
zoals ik jullie vorige keer al verteld heb, moeten de stukies een
ruime tijd vantevoren worden ingeleverd.
Het is nu heel mooi weer, en wanneer jullie dit stukje lezen is het
hopelijk ook mooi weer, want het is dan zowat vakantietijd.
De grote vakantie begint weer en velen van jullie trekken er dan op
uit, misschien naar het buitenland of blijven gewoon in Nederland of
misschien blijven enkelen gewoon gezellig thuis.
In de zomer zien we de prachtig bloeiende natuur en kunnen zien
hoe mooi de Schepping eígenlijk wel is en we mogen er daarom ook
gerust een beetje zuinig op zijn, maar vooral onze Heer danken voor
al deze mooie dingen.

e puzzel van vorige keer was geloof ik niet zo moeilijk de beide
nagels welke we zochten was een kruidnagel en een draadnagel
(zo'n ding noemen we ook wel spijker).
Deze keer voor de vakantie een kruiswoordpuzzel, in de vakantie
hebben jullie rÏiooi de tijd om deze puzzel op te lossen, veel succes
ermee.

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

jullie oom Henk.

Van links naar rechts
1 stapel
4 Europeaan
7 eetbaar knolleltje
9 herkauwend dier
1lkever

13 senior (afk.)
14 familie!id
1 6 motorraces (afk.)
1 7 schreew

van boven naar beneden
1 sprookjesfiguur
2 vreemde munt
3 familielid
4 insekt
5 Europeaan
6 gepelde gerst
8 onwetend
10 muziekinstrument
1 2 waterroofdier
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18 knaagdier
19wij
20 kerel

22 landboí.iwwerktuig
24 boom

26 glorie
27 deel van Europa
30 meertje
31 voortreffelijk

14boom
15 lichaamsdeel
19 insekt
21 vis
23 kleur

25 graafwerktuig
26 slot
28 herkauwend dier
29 water in Friesland
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