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Vooraf...

Baptist Nederland kent een aantal voorgangers 'ín bíjzondere
dienst' (.i.b.d.): voorgangers die grotendeels zijn opgeleid aan het
Baptisten seminarium ('De Vinkenhof'), maar níet werkzaam zijn als
gemeentevoorganger. Zij werken buiten de gemeente, vooral als
geesteliik verzorger, al dan niet door een plaatselijke gemeente
beroepen voor deze dienst.
Een lange lijst van namen zou te geven zijn van baptisten voorgan-
gers die op deze manisr buiten de grenzen van de gemeenten werk-
zaam zíjn:
' in het zíekenhuis (o.a. Jaap Schuíl, Adrie v.d.Berg en
Jan v.d.Veen)

' in de psychíatrie (o.a. Anne Gietema en Bert Wijchers)
' in de zwakzinnígenzorg (o.a. Piet Brongers en Ans de Graaf)
' ín de ouderenzorg lo.a. Cees Helderop en Wout Huizing)
' in de psycho-geriatrie (o.a. Neli Tadema, Rolf Venema, Foeke

Kooístra, Martin de Vlas)
' in de lammacht «o.a. Piet Kingma en Berem Stuut)
' bij justitie (o.a. Arjan Noordhoek)
' in het (theologisch) onderwíjs (o.a.Jaap Boeschoten, Olof de
Vries en Yme Horjus)

In dit themanummer van Ruimte aandacht voor het werk van baptis-
ten pasëores in verschilleme - oecumenische= settingen,
Is bekem welk werk zij doen en hoe het hen vergaat?
Binnen de Baptísten Unie lijkt er vrij weínig belangstelling te be-
staan voor hun ervaríngen en de bíjdrage die zij wellicht vanuít hun
ervaringen zouden kunnen leveren aan de baptisten gemeenschap.

En verder nog ín dit dubbeldikke nummer: een 'verhaal' van Jannes
Reíling, een 'theologische bezínnning op het 1 50jaríge bestaan van
het Baptisme in Nededand' En ook een stuk dat om REACTIES
vraagt; Moeten we naar 'een alternatieve gemeente' ? En tenslot-
te: de rubrieken: kene's column en de Jeugdrubriek.
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