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VAN DE REDACTIE

In dit nUmmer Van RUIMTE extra aandacht VOOr het onder-
werp 'zending'. We openen met een bijdrage van Ype
Schaaf, die van 1959 tot 1968 voor de bijbelgenootschap-
pen ín Afrika werkte en die nu eíndredacteur is van het
míssiologisch tijdschríft 'Wereld en Zendíng'.
Hier goed op aansluitend zijn de uitlatingen van Jan van der
Veen, zíekenhuispredikant ín Dordrecht en eveneens met
lange zendings-ervaring. Na deze toch wat in de algemene
sfeer blijvende stukken gaat Berend Posthumus in op een
bínnen de Nederlandse baptísten Unie 'verouderd beeld'.

DOOr omstandigheden verSChíjnt dit nummer Wat later dan
het plan was. Daardoor kan het gebeuren dat de 'voorbe-
schouwing' van Henk Sikkema over de A.V.1996 u toch
wat te laat onder de ogen komt. Excuses. Evengoed is het
een verhelderende bijdrage.

Natuurlijk ook in dit nummer de vaste rubrieken : ínternatio-
naal baptísme, Irenes column en de kinderrubríek.
Teun van der Leer houdt de discussíe gaande díe begon na
de 'boekenlijstjes'.
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Over de opdracht van de zending

AFRIKA OF EUROPA....

Ïot de pioniers van de zending in Afrika behoorden Engelse
baptisten. Zij begonnen in wat nu Zaíre heet en daarvoor waren
ze al in Kameroen. Het voríge jaar is in Douala uitbundig gevierd
dat 1 50 jaar geleden de eerste zwarte en blanke zendelingen aan
wal kwamen. Zoals op meer plaatsen in West-Afrika is het protes-
tantse zendingswerk ook in Kameroen begonnen op verzoek van
bekeerde negerslaven uit West-Indíë. Jamaïcaanse zwarte christe-
nen hebben de Engelse baptisten bepraat om samen in Kameroen
het evangelíe te verkondigen. De zwarte Jamaaícaan heette Joseph
Merrick en de Engelsman Alfred Saker.
De beginnende zending was in de 19e eeuw in de eerste plaats
geïnteresseerd in Azië, waar volken woonden met diepzínnige
grote godsdiensten als het Hindoeïsme, het Boeddhisme en de
Islam. Daar moesten de best opgeleide zendelíngen heen. Afrika
was donker en primitief. Bovendien werd Afrika al gauw een
'zendelingenkerkhof', omdat blanken er in grote getale stïerven
aan tot dan onbekende tropísche ziekten.

RESPEC T
Alfred Saker bleef tot 1876 op de hete, vochtige, ongezonde kust
van Kameroen en heeft in die periode daar víer van zijn kinderen
moeten begraven. Saker had nauwelijks theologische vormíng. Híj
was van zijn vak een soort technisch klusjesman.
Omdat er nog geen westers koloniaal bestuur was (dat kwam pas
in 1886) kon híj niet anders dan het leven van de Afríkanen leven.
Hij zag ze weliswaar als verblinde heidenen, die de weg naar
Jezus mOeSten vinden, maar hij deelde hun vreugde en ontbering-
en. Dat feit maakt dat tot op de dag van vandaag er in Afrika met
groot respect gepraat wordt over de eerste zendelíngen.
Saker ontdekte snel dat hij nooit zelf het evan@elie kon doorgeven
in het onbekende reusachtíge achterland. Dus leerde hij de Doaua-
Iataal, vertaalde hij de bijbel en stuurde hij bekeerlingen met een
gedrukt evangelie in de achterzak uit naar het volgende dorp. .
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Deze aanpak híeld in: door zelfstudie zich theologisch, bijbels en
taalkundig bekwamen en zelfs leren drukken. Dat alles ín één van
de meest benauwd-vochtíge hete streken van de wereld.
Dat er nu overal in zwart Afrika heel grote kerken zijn is allereerst
te danken aan de eenvoudige dorpsevangelisten, díe met een
minimum aan opleiding met een evangelie op zak op pad gingen.
Zij waren ook de pioniers in eenvoudig onderwijs.
"ZINLOOS'

Ooit heeft Saker naar het thuisfront geschreven:' En dan zíjn er
mensen, díe denken dat een zendeling iemand is, die onder een
boom de inboorlingen zit te vertellen van Jezus. Dat alles is zín-
loos wannser de arme sloebers ook niet bevrijd worden van ziek-
ten en honger en wanneer ze geen fatsoenlijk dak boven hun
hoofd krijgen'. Daarom bestreed Saker ook fel de slavenhandel en
het drankmisbruík waarbij Europese handelaren onder één hoed
speelden met de chefs van de Doauala's. Alleen hij zag ook in dat
wanneer de kustbewoners de inkomsten verloren van hun
bemiddeling in de slavenhandel ze anders aan de kost moesten
komen. Dus leerde híj de Douala's stenen bakken uit de klei van
de rivierbedding en huizen bouwen. Bijdkagen in de verbetering
van de medische zorg en bestríjding van de macht van de tove-
naars ligt ook in de lijn van deze maatschappelijke bewogenheid.
Tenslotte kwam Saker niet naar Douala om er een engelse baptis-
tengemeente te stichten. Al in 1855 institueerde hij in Douala met
vijftig bekeerlingen een zelfstandige Afrikaanse kerk.

lIQ

'VERLICHTING'
Omdat later in de moderne zending behafüe het 'uitgaan tot de
uiteinden der aarde' een andere motivering naar voren komt is
deze vroege stichtíng van een kerk, geleíd door Afrikaanse chrís-
tenen, belangrijk.
In het Europa van na de Franse revolutie, waarin men in de 19e
eeuw kerk en staat ging scheíden, en de moderne mens via zijn
kennis en wetenschap eigen wegen ging, werden opwekkingsbe-
wegingen, resulterend in zendings- en ook bijbelgenootschappen
antwoorden op de verwereldlijking van deze zgn.'Verlichting'.
Daarbij gaat het om een persoonlijke relatie met Jezus.
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Het was logisch: wanneer het volk dan lezen leert in het kader
van de volksontwikkeling, laten christenen dan zorgen voor goed-
kope bijbels. In Nederland komen er dus ook chrístelíjke scholen.
Sociaal krijgt dít alles gestalte ín de 'Saints', een chrísten-actie-
groep in het Engelse parlement, die zich inzet voor de afschaffing
van de slavernij, het ontstaan van het Leger des Heils en de
oprichtíng van zorgínstellíngen voor zieken en gehandicapten.
Wanneer Europa, om grondstoffen en markten te krijgen voor de
produkten van haar nieuwe industriën de wereld verovert, gaan
zendíng en missíe ook daarin mee. De tijd van de eerste generatíe
zendíngspioniers als Alfred Saker is dan al voorbij; er komen nu
zendelingen en missíonarissen, die niet alleen het Goede Nieuws
van hun Heer uitdragen, maar ook een superíeur geachte wester-
se kerk, die deel uitmaakt van een superieur geachte westerse be-
schaving.
In wat nu Nigeria heet is er in 1864 al een zwarte Anglicaanse
bisschop, Samuel Adjai Crowther, maar na zíjn dood, wanneer
het echte koloníalisme begint, komen er vijftig jaar lang blanke
opvolgers. De katholieken maken er hun officíële leer van: missie
is 'implantatio ecclesiae', het planten van de kerk en met 'de
kerk' bedoelen ze dan die van Rome, compleet met de paus, het
celibaat en latijns misvieringen.

TWEE GEZlCHTEN
Het christendom verbreidt zich daarom gedurende de koloniale
periode in zwart Afrika snel als een beweging met twee gezich-
ten: Afrikanen mogen het Goede Nieuws ín de eigen taal horen en
lezen, want God is een Vader met wie je dus mag praten ín de
taal van je moeder, maar de missie en de zendíng richten ook
eígen scholen op met het leerprogramma en de taal van de koloní-
sator. Zo worden zending en missie tegelíjk de grote verbreiders
van westers denken.
Organísatorísch wordt de hele structuur van westerse kerken naar
Afrika overgeplant met ambten en synodes en zelfs met meer dan
dat. Veel kerken van Afrika krijgen eigen lagere en middelbare
scholen, poliklinieken en zíekenhuízen, drukkerijen en Iandbouw-
tations. In allerlei landen worden kerken, westers geredeneerd,
een belangrijke economische factor in het land.
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AFRIKAANS
Deze situatie heeft zeer verschillende gevolgen.
In 1920 is er in Zaïre een baptisten dorpsevangelist, die grote
indruk maakt als opwekkingsprediker. Hij geneest ook zieken. Op
instigatie van Belgische missionarissen wordt híj, terwij de
Baptisten zending zich niet echt ínspant om hem vrij te krijgen, na
een schertsproces levenslang opgesloten. Hij heet Simon Kim-
bangu en Sterft dertig jaar (!) later in oe gevangenis. Zijn volge-
lingen hebben nu een kerk met acht míljoen leden in Zaïre, Volks-
republiek Congo, Angola en zelfs in Nederland. De kerk is in elk
land zelfstandig, met de zoon van Simon Kimbangu als geestelijk
leider. Met andere woorden: de 'Kerk van Jezus Christus op deze
aarde door zijn specíale gezant Simon Kirnbangu' heeft een Afri-
kaanse structuur met een chef en zijn oudsten. Natuurlijk zíjn er
ook bedieningen voor vrouwen. De Kimbangu-isten verkondigen
een bijbelse boodschap en zíjn pacifist in navolging van Je-
zus'oproep de andere wang toe te keren.
Een andere structuur waarvoor vee! Afrikanen gekozen hebben is
die vaíi de Baptisten van Saker in Douala: de kerk als de plaatselij-
ke gemeenschap van gelovigen. Ze ontmoeten elkaar zo nu en
dan regionaal of natíonaal op grote bijeenkomsten, die bedoeld
zijn om elkaar te bemoedigen, te inspireren en om van elkaar te
leren en gaan verder in Jezus'naam hun eigen gang. Dat is het
paffoon van duizenden onafhankelijke Afrikaanse kerken gewor-
den. Sommige van die kerken hebben helaas profiteurs als leiders,
maar er zijn ook veel toegewijde navolgers van Jezus.

PROBLEMEN
Omdat nogal wat uit de zending voortgekomen kerken problemen
hebben met hun westerse organisatie - de Afrikaan heeft intussen
geleerd wantrouwend te staan tegenover zíjn overheid en net zo
hard tegenover het hoofdbureau van zijn kerk - functíoneren veel
plaatselijke gemeenten van de grote Afrikaanse kerken in feite ook
alleen maar plaatselijk.
In de katholieke kerk zijn de laatste jaren veel Afrikaanse
bisschoppen benoemd, maar het management van de westerse
kerkorganisatíe is daar veelal nog in handen van blanke missiona-
rissen.
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Alle kerken van Afrika zíjn míssionnair, of ze nu protestant,
rooms-katholiek of onafhankelijk Afrikaans zijn. Oecumenisch,
evangelisch en zelfs katholiek als tegenstellingen berust op wes-
ters importdenken. In november 1994 waren 1000 evangelisch
en oecumenisch Afríkaanse kerkelijke leiders in Nairobi in Kenya
bij elkaar op de tweede PACLA (Pan African Chrístian Leaderschip
Assembly)
Op deze conferentie waren westerse zendelingen alleen maar
waarnemer en mochten ze de reiskosten voor de gedelegeerden
betalen. Wel waren er mensen van zendingsgenootschappen van
24 Afrikaanse kerken aanwezig. Immers, evangelieverkondiging is
eigenlijk al sinds de dorpsevangelisten van Alfred Saker een
verantwoordelijkheíd van de Afrikanen zelf. Daarvoor heeft Afríka
geen zendelíngen uit Europa of Amerika meer nodig. Wel vragen
Afrikaanse kerken assistentie bij de dingen die ze nog niet hebben
of kunnen. Daarbij gaat het bíjvoorbeeld om transportmiddelen,
mogelijkheden om boeken goedkoop te drukken en bijbels en lied-
boeken ín de eigen taal. Verder zijn in bepaalde gevallen
theologiedocenten welkom en de inspiratie van begaafde commu-
nícatoren.
En natuurlijk is Afrika en zijn daarmee ook de kerken van Afrika
straatarm. Dus is materiële steun bij de opbouw van een beter
Ieefbare samenleving welkom, waarbij de kerk vaak een betrouw-
baarder partner is dan de overheid.

TE MOEIL?JK ?
In de werkgroep evangelisatie bij PACLA Il vroegen Afrikaanse
voorgangers míj bezorgd waarom de Europese kerken en christe-
nen zich niet meer inspanden om het evangelie in het eígen conti-
nent te verkondigen. Daar lag toch hun eerste opdracht ? Geloven
ze niet meer in Gods zendíng onder de mensen ? Of vinden ze de
verkondiging in Europa te moeilijk en komen ze daarom nog
steeds naar Afrika ?

YPE SCHAAF

(Ype Schaaf werkte van 19591969 voor de bijbelgenootschap-
pen in Afrika en is nu eindredacteur van het míssiologisch tijd-
schrift 'Wereld en Zending')
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Jan van der Veeri en Afrika

ZENDING ? BEGIN 'THUIS'...

'Je moet het oecumenisch aanpakken..,'

'Het is toch merkwaardig, dat wij Europeanen het idee hebben
geroepen te zijn om in Afrika zending te bedrijven, terwijl daar
toch al gemeenten zijn die best zelf zouden kunnen werken aan
verspreiding van het evangelie... Als je het goed bekijkt beconcur-
reren wij dikwíjs de gemeenten daar die wij hebben laten ont-
staan.'

Jan van der Veen, ziekenhuispredikant in Dordrecht, tussen 1961
en 198'l werkzaam in de zending in Afrika (Zaïre en Kameroen)
en daarna aan de VU in Amsterdam afgestudeerd op het Afrikaan-
se concept van ziekte en genezing, is al lang weer gewend aan
het leven in Nederland. Maar het is duidelijk dat Afrika en zending
nog steeds zijn grote belangstelling hebben. Als bestuurslid van
Leprazending heeft hij ook nog dírecte contacten met 'de zen-
ding'.

Kijkend naar de huidige sítuatie geeft hij, na enig nadenken, zijn
visie: 'We zouden als gemeenten, via de BWA of welk samenwer-
kingsverband ook, moeten bestuderen hoe we zending het beste
kunnen aanpakken. Je moet je de vraag stellen: hoe, op welke
wijze en hoe praktísch, verspreiden we het evangelie. Dat is geen
zaak van alleen baptisten. Zoiets moet je oecumenisch benaderen.
Daarbij moet je ook de vraag onder ogen zien hoe exclusief het
christendom is. Wat houdt het in als je boeddhisme en islam
beconcurreert ? '

'Er is nog iets anders ook: wij kijken raar aan tegen het idee dat
Afríkanen zending zouden bedrijven in Europa...! Maar de realiteit
is dat er in de gereformeerde en hervormde kerk al Afrikaanse en
Aziatische predikanten functioneren.'

4
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ONDERSCHEID
'Kijk, wij maken nog steeds onderscheid tussen evangelisatie en
zending. Hier dichtbij, in eígen land, bedrijf je "evangelisatie' en
in een ander continent wordt het "zendíng". Vooral de
"geloofszending" ziet zending aís geoga'fïsch bepaald. Zending,
dat is iets voor een ander land. Toen ik in de zending ging werken
had ik dat idee trouwens zelf ook. En het is natuurlijk wel zo, dat
de geloofsbeleving in deze stad hier in Nederland anders is dan in
Afrika, maar waarom moet de zending verdeeld ziin in een bínnen-
landse en een buitenlandse varíant ? '

SCHADE
'Toen ík naar Afrika gíng was dat ín een tijd waarin zo'n superieu-
re houding normaal was. Dat was een erfenis uit de koloniale tijd
van de 19e eeuw toen zendelingen met het evangelie "bescha-
ving" moesten brengen. Ik geloof dat dít toch wel veel schade
heeft veroorzaakt. Natuurlijk, er zijn veel goede dingen gedaan. Er
zijn scholen gebouwd en ziekenhuizen, er is aan onderwíjs en
gezondheidszorg gedaan en er zijn geweldíge taalstudies onderno-
men. Maar toch heeft de superíeure houding van de blanke Euro-
peanen ook veel negatiefs uitgericht. '
'En als je er nou goed over nadenkt, dan vraag je je toch af: waar
halen wij de arrogantie vandaan om te geloven dat de westerse
manier van denken de enige manier van denken is...?!'
In de pioníerstijd van de zending, in de achttiende en eerste helft
negentiende eeuw, was dat nog anders. De blanke voelde zich
toen juíst afhankelijk van de plaatselíjke bevo!king. Hij wilde en
moest zo snel mogelíjk de taal leren. Hij stond dichter bij de men-
sen en was minder snel geneigd allerlei zaken als heidens te ver-
werpen. Er kwamen meer Afrikaanse elementen in de verspreiding
van het evangelie. Maar rond 1850 is dat allemaal veranderd,
Zeker na de verdeling van Afrika door de Europese landen. Dat
ging toen naar het toppunt van kolonialistísche arrogantie. Ik denk
dat er toen heel wat fouten zíjn gemaakt.

MED/CiJNMAN
'Ik gek»of dat dit ook is gebeurd met de benadering van het feno-
meen van de medicijnman. Die werd beschouwd als primitíef,
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heidens en gevaarlíjk. Mensen werden objecten die geen eigen
keus konden maken. En eigen gemeenteleiders waren niet goed
genoeg. In de twintigste eeuw kreeg je toen het post-koloniale
tijdperk met meer begrip en met pogingen de plaatselíjk gevormde
gemeenten veel meer zelfstandigheíd te geven en de eigen men-
sen het werk te laten doen. Er ontwikkelde zich ook een eigen
theologie en toch wel minder europese inmenging. Een uitzonde-
ring daarop is dan wel de geloofszending, zoals die na de tweede
wereldoorlog ging opereren.'
'Het ís jammer, vind ik, dat in die tweede període vaak met het
badwater ook de baby is weggegooíd. Zo'n medicijnman had
inderdaad wel een negatief aspect, maar er waren ook positieve
kanten. Dat dubbele is een feit en daar moet je rekening mee
houden.

%l
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GEZONDEN
'Als je praat over evangelísatie en zending en vraagt naar het
verschil, dan moet ik zeggen: 'Elke vorm van getuigenis ís zen-
díng...!" leder mens is gezonden. leder mens heeft een opdracht.
Ook om zichzelf te vinden en de naaste. Dat gaat allemaal samen.
Hoe meer men zichzelf wordt, hoe meer ruimte men aan anderen
geeft om binnen zíjn sfeer te komen. En dan kom ik uit bij het
drieluik van : God liefhebben, de naaste en jezelf. Dat is de nieu-
we gemeenschap, In wezen zie ik mensen van goede wille heel
duidelijk reageren op deze uitspraak en ook dat ze deze beamen
en er mee kunnen omgaan. In het werk buiten Europa zie je dat
men bijvoorbeeld in Afrika ook zo nadenkt over Gods koninkrijk.
Alleen is dat níet in dezelfde bewoordingen. Maar de inhoud van
de taal is dezelfde als díe van wat de mensen hier verlangen.'

4

GESPREK
'Het gesprek, of zeg: de díscussie, over de nieuwe zienswijze op
de zending, verloopt in de gereformeerde en hervormde kerk
gemakkelijker dan bíj baptisten. Bij de Europese Baptisten Zending
leeft toch nog wel het ídee van de geografisch bepaalde zending,
van het naar het buitenland gaan. Maar eigenlijk is toch iedere
chrísten een zendeling? En dat kan ook een andere uitwerking
hebben dan wíj vaak denken. Ik bedoel: Afrikanen kunnen ook
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hier komen. Dat superieure van : Ik breng u de blijde boodschap,
die U nog niet heeft..." dat gaat er een beetje af. Het is meer een
in gesprek gaan. Geen onderscheid meer.'
'En als je naar de financiële kant kijkt... Ik geloof dat het er om
moet gaan, dat wij, de kerken in Nederland, bekijken wat wij
kunnen doen om hen het gehoor-geven aan de roeping mogelijk te
maken.'

STEuNEN
'In overleg, op voet van gelíjkheid moeten zij beslissen wat ze
gaan doen. Als rijke landen kunnen we dan al vast materieel hel-
pen, onze know-how delen, daar waar de mensen onvoldoende
opleiding hebben. Het ís meer elkaar steunen ín de roeping van de
evangelisatíe dan het sturen van zendelingen. Ze hebben daar
trouwens ook geen geld om zendelingen hierheen te sturen. Je
moet onthouden dat het daar in Afrika onafhankelijke kerken zijn.
Misschíen materieel wel arm, maar vaak met geestelijke rijkdom.
Financieel kunnen ze dan misschien wel weer afhankelíjk raken.
En dat ís dan weer een moeilijkheid. In Kameroen is het indertíjd
wel gelukt orÏi de baptísten unie daar financieel onafhankelijk te
maken. Dat geeft zelfstandigheid en ídentiteit.'

THUIS BEGINNEN
'Op de vraag of je beslíst naar verre landen moet om daar te
evangeliseren, zeg ik beslist: nee. Begín maar in en met je eigen
kerk. En als je vindt dat je in verre landen aan het werk moet om
het Evangelíe te verspreiden doe dat dan nog niet op grote
schaal, maar breng het eerst ter discussíe in eígen gemeente en
probeer dan samen met de plaatselijke gemeente in dat verre land
iets op te bouwen.'
'Je moet bedenken, dat er geen enkel land is waar geen kerk is te
vinden. Vaak zijn ze wel sterk in de minderheid zodat ze weiníg
leven. Maar de gedachte: daar en daar is het evangelie nog nooit
gehoord, hoeft geen rol te spelen. Belangrijk is dat je een relatíe
opbouwt en in samenwerking met de christenen daar, stímulerend
en helpend, bezíg bent en tegelíjk het evangelíseren in eigen land
níet vergeet...'
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ZENDING IN EEN NIEUW MILLENN?UM

Verouderd beeld over zending

Het valt niet te ontkennen, dat er ín onze Uniegemeenschap nog
altijd een verouderd beeld bestaat over de uitvoering van de zen-
dingsopdracht: 'Gaat dan heen en onderwijst de volkeren"
(Matthëus 28: 1 9).
Er is nog altíjd sprake van een eenrichtingsverkeer. Het is bijzon-
der moeilijk om dit te doorbreken. En wie het waagt in deze rich-
ting een poging te ondernemen, bevindt zich op een hellend vlak.
Tegenwoordig heet dat: niet meer bijbelgetrouw.

'l
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Het is een feit, dat zendingsorganisaties vaak de grootste moeite
hebben om het financieel rond te krijgen. Fínanciële ondersteuning
gaat vaak naar mensen, die men goed kent.
Bijv.: gemeenten die verplichtingen aangaan ten opzichte van
bepaalde leden, die zich geroepen weten door de Heer het evang-
elie te verkondigen. Meestal betekent dit, dat dít ten koste gaat
van het eigen zen-dingswerk.
Hoe doorbreek je een verouderd zendingsbeeld zonder dat dit ten
koste gaat van het eigen zendingswerk? Hoe kunnen mensen
zícht krijgen op een nieuwe tijd die ook om een níeuwe uitvoeríng
van de zendingsopdracht vraagt?

Evangelie en cuttuur

Vanaf het begin van de christelijke gemeente is dit thema aan de
orde geweest. In Handelingen 15 lezen we over het apostelcon-
vent in Jeruzalem. Daar kwamen belangrijke zaken, díe met geloof
en cultuur te maken hadden op de agenda.
En in de loop der eeuwen ís er al heel gesproken en geschreven
over dit thema: de verhoudíng tussen het christelíjk geloof en
cultuur.
Zo vinden we in het Níeuwe Testament tal van voorbeelden hoe

men zích hiermee heeft beziggehouden met de vraag; wat is we-
zenlijk voor het geloof in Jezus Christus en wat heeft alleen te

í
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maken met de cultuur (de steeds veranderende vorm van de sa-
menleving in ons menselijk leven). Cultuur heeft regelmatig een
ander gezicht.

Het blijft uitermate moeilijk de vraag te beantwoorden: hoe kan
het geloof pasklaar gemaakt worden in de cultuur van mensen?
Het komt mij voor, dat deze vraag ín grote lijnen onbeantwoord ís
gebleven.
Wat behoort vanuit de zendings0pdracht tOt de essentie Van het
geloof en wat behoort tot de zeden en gewoonten van de men-
sen. En ín hoeverre mag je de zeden en gewoonten van mensen
buiten beschouwing laten of zelfs als onbelangrijk karakteriseren.
M.a.w. cultuur speelt dan geen enkele rol. Wie tot geloof komt,
zal dan bíj wíjze van spreken zijn cultuur moeten inleveren.
We komen er niet onder uit, dat de geloofsopdracht zoals die
door de westerse "beschaving' is gebracht toonaangevend ís
geweest. Zo ís het en niet anders.

Geschiedenis van de zending

Wie de geschiedenis van de zending bestudeert kan in grote lijnen
eígenlijk maar tot één conclusie komen: evangelíe en cultuur zijn
nooít gemeengoed geweest.
Niet alleen hebben bij de verkondiging van het evangelie eigen
belangen een grote rol gespeeld. Het ging dikwijls gepaard met
uitbuiting van de bevolking aan wie het evangelíe wem verkon-
digd.
We behoeven hierbij slechts te denken aan het kolonialisme, dat
een bijzonder grote rol ging spelen. Het gebruik van machtsmid-
delen werd niet geschuwd om een bepaald doel te bereïken. Het
doel heiligt de middelen. Het was een vanzelfsprekende zaak. Het
hoorde er allemaal bij.
Zelfs de koníng speelde híerbíj een belangríjke rol en stelde vast
wat zijn onderdanen moesten geloven. Staat en kerk behoorden
bij elkaar. Godsdienstvrijheid kende men niet. Anders denken was
taboe: de veiligheid van de staat stond op het spel.
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De volken van Azíë, Afrika en Latijns Amerika hebben deze "ver-
kondiging van het evangelie" beschouwd als Europese expansie-
drift. Ook de zendeling kon zich uiteraard niet ontworstelen aan
deze Europese cultuur. De verkondiging van het Blijde Evangelie
stond daar níet los van. Híj behoorde tot die cultuur en zijn overd-
racht van het evangelie had duidelijk met deze cultuur te maken.

Helaas moet geconstateerd worden, dat er bijzonder weinig reke-
ning werd gehouden met de cultuur, die men in deze landen ont-
moette,. Het ging er tenslotte om dat zij zích bekeerden en Jezus
Christus aanvaardden als hun Heer. Maar ook was voor de men-
sen van belang, dat zij dezelfde geloofstaal spraken. Vandaar dat
ook hun kerkdiensten een Europees stempel kregen.
We behoeven híer alleen maar te denken aan de líederen, die in de
diensten werden gezongen. Koorleden droegen toga's zoals men
dat in het Westen gewend was. Kortom: de hele liturgie was in
grote lijnen op Europese leest geschoeid.

1

)

Na de Tweede Wereldoorlog zíjn er langzaam maar zeker grote
veranderíngen opgetreden. Dat begon in 1960 met Belgisch
Congo(Nu: Zaíre). De dekolonisatie was niet meer te stoppen en
er kwam een eind aan de Europese suprematie.
Zoals reeds is ge-zegd: het thema evangelíe en cultuur staat bo-
venaan op de agenda van de wereldkerk. Overal in de wereld
vinden wij mensen, die Chrístus als Heer belijden. Het Christen-
dom is niet meer weg te denken in de wereld. Zoals het in het
verleden is geweest : overheersing van de ene cultuur boven de
andere, moet tot het verleden behoren

Naar het nieuwe millennium

Waar wij ons mee zullen moeten bezíghouden is de vraag naar de
relatie evangelíe en cultuur.
Daar is moed voor nodig om dat te doen. De verhoudíngen naar
elkaar toe veranderen zo ontstellend snel, dat deze vraag niet
onbeantwoord mag blijven.
Wíl de zending in het nieuwe millennium van betekenis zíjn, dan ís
het van het allergrootste belang te onderzoeken welke bestandde-

l

1
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Ien van onze cultuur door het evangelie bevestigd worden.
En het zou best kunnen gebeuren dat wij bepaalde zaken tegen-
komen, die weinig of niets met het evangelie heeft te maken. We
mogen er níet aan voorbij gaan, dat de vormgeving van de cultuur
los kan staan van het evangelie.

1
l

De opdracht verandert niet: gaat dan heen. Het zou een goede
zaak zíjn voor de verkondigíng van het evangelie veel tijd uit te
trekken voor bezínning. We geloven en belijden, dat de Bood-
schap dit waard ís.

Schalkhaar
Berend Posthumus

*%%%%

Ontmoetingsdag:

1

- zaterdag 16 november 1996
- thema: "veranderíngen in je gelooí"
- aanvang 10.00 uur (9.30 uur koffie}
- kosten: f10,- per persoon
- Carolus Clusius College, Prïnses Julíanastr. 66, Zwolle
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BAPTISTEN NIEUWS UIT HET BUITENLAND

Voorbede gevraagd voor Baptisten Hong Kong

De A!gemene Raad van de Baptisten Wereld Alliantie , in juli j.l.
in vergadering bijeen, heeft beloofd voorbede te doen voor Hong
Kong als de Britse kolonie volgend jaar juni deel gaat uitmaken
van de Republiek China.

Dr.Cecil Chan, president van de Hong Kong Baptísten Conventie,
zei in zijn toespraak tot de Raad van de Baptist World Alliance,
welke gehouden werd in de Tsimshatsui Baptisten Gemeente, dat
Baptisten uitzien naar mogelijkheden die er zullen komen om het
evangelie in China te verspreiden.
Dr.Cecil Chan zei onder meer in zijn toespraak: "Er wonen 1.2
miljard mensen in Chína die onze cultuur gemeen hebben. En in
minder dan 360 dagen zal de grens het evangelie verspreiden ver-
legd zíjn". Híj zei veel van de veranderingen te verwachten, maar
de toekomst ligt in de hand van onze God. We worden geconfron-
teerd met een nieuw tijdperk en er zijn een aantal uitdagingen
voor individuele christenen en gemeenten, maar Hong Kong is de
poort naar China en kan het pad zíjn het evangelie naar de mens
in China te brengen.

Verleden jaar hebben Baptisten leiders in Hong Kong de leden be-
moedigd en de theologische studenten gevraagd studie te maken
van het Mandarin Chinees. De Chinezen in Hong Kong gebruiken
het Catonese dialect.
Baptisten uít Hong Kong hebben gemeenten bezocht op het vas-
teland en hielpen de leden met het restaureren van hun kerkge-
bouwen.

Tenslotte merkte Dr.Cecil Chan nog op:" Christelijke zendingen
hebben hun hoofdkwartieren in Hong Kong en veel Chínese Chris-
tenen zíjn ín Hong Kong afhankelijk voor hun geestelijk leven.
Hong Kong is een natuurlíjke brug tussen Chinese kerken en de
wereld".

16
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Wereldcongres in 2000

Baptisten over de gehele wereld zullen elkaar in het jaar 2000
ontmoeten op het 18e Baptísten Wereld Congres in Melbourne,
Australië. De congresdata zijn van 5-9 januari.
Het congresthema moet nog worden vastgesteld, maar het brand-
punt van het thema zal zijn "Jezus Christus die Heer is voor eeu-
wíg". Het congres maakt plannen, dat velen op de een of andere
wijze bij de programma's betrokken zullen zijn, zoals predikanten,
pastores, theologen, musici, mannen, vrouwen en jonge mensen.

Opening Baptisten seminarium in Praag

Sínds de aankoop van het behoorlijk verwaarloosde gebouwen-
complex nu twee jaar geleden, zijn er velen betrokken geweest
de renovatie een feit te doen worden.

Toen mijn vrouw en ik vorig jaar een bezoek brachten moest er
nog erg veel gebeuren. Foto's in 'The Link", het kwartaalblad van
het International Baptist Theological Seminary, laten zien, dat er
heel wat werk is verricht en er nog veel moet gebeuren.
Volgend jaar zal van 18-20 april de openíng van nieuwe campus
plaatsvínden en velen worden uitgenodigd in de feestvreugde te
delen. Voor nadere bijzonderheden kan men kontakt opnemen
met IBTS Public Relations Office, Nad Habrovkou 3, Jenerálka,
164 00 Prague 6, Czech Republic.

Overlijden Dr.John Allen Moore

Op 83 jarige leeftijd ís op 5 april 1996 in zijn woning in Brown-
wood USA overleden Dr.John Allen Moore.
In 1948 ging Dr. Moore met zijn vrouw Pauline naar Zwítserland
om te helpen bij het opzetten van het nieuwe Baptist Ïheological
Seminary ín Rüschlikon. Met enkele onderbreking heeft Dr. Moore
zendingskerkgeschiedenis gedoceerd tot 1976. Van 1970-1971
was hij interim president.ln 1978 keerde hij en zijn vrouw voor-
goed terug naar Amerika.

Schalkhaar
Berend PosthumuS
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Irene 's column

Dromen van vrede

Het was zondagochtend en we zaten te wachten. 'Ik denk níet
dat hij zal komen' sprak ik tegen mijn zus. We hadden namelijk de
Paus uitgenodigd voor een gesprek over een actuele zaak. We
traden daarbij op als vertegenwoordigers van een bepaalde groe-
pering. Op een zeker moment keek ík uit het raam en riep uit:
'Daar komt hijl' Een dienaar liep voorop in een wit gewaad, enk-
ele meters daarachter de Paus. Híj ríep naar de man voor hem:
'Wacht, ik heb het zo koud, geef me een hand'. Ik hield zijn hand
extra lang vast bij de begroetíng en kuste hem spontaan op beíde
wangen. Hij zei: 'Zoooo, dat zal wel niet rríogen volgens het Oude
Testament... Maar ach', glimlachte hij: 'Dat zal nu wel niet meer
gelden'. Ik lachte hem instemmend toe. Het werd een goed,
waardevol gesprek die ochtend.
Dat deze gebeurtenis niet op waarheid berust zal u inmiddels wel
duidelijk zijn. Toch is het ook niet geheel fantasie, maar één van
de vele dromen díe ik me vooral in vakantietijd zo goed kan
herinneren. In de dagen die volgden viel mijn blik meer dan anders
op berichten die gingen over de Paus of zijn aanhangers en het
katholicisme was me plotseling sympathieker dan voorheen.
Normaal gesproken peins ik er niet over mijn dromen aan de
openbaarheid prijs te geven en ook in dít geval zou ik dat niet
gedaan hebben als ik niet onlangs na een lange dag thuiskomend,
midden in het gesprek was gevallen dat op T.V. plaatsvond tus-
sen Adriaan van Dis en Kardinaal Simonis. Het ging over Leven en
Dood. Er was iets ín dat gesprek, dat een sterke assocíatie opriep
met mijn droom. Het was de sfeer. Een sfetr van vertrouwen,
waarin plaats was voor openheid, oprechtheid en wederzijds
respect, ondanks, en dat maakte de meeste indruk op míj, de
verregaande verschillen in levensvisie. Ik zag ineens weer dat
wanneer wantrouwen en de angst voor afwijkende meníngen
achterwege blijven, de diepste kloven overbrugd kunnen worden.

IRENE DE GRAAFF
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Reactie op reacties op reactie; het voortgaande ge-
sprek

Er is een viertal reacties verschenen op mijn reactie op de boeken-
lijstjes van Wout en Aly. In eerste instantie was ik niet van plan
nog weer te reageren. Ik had gezegd wat ik op m'n hart had en
de anderen hadden daar hun mening weer over gegeven en daar
had het wat mij betreft bij mogen blíjven. Maar daarmee zou het
gesprek een onbevredígend einde vinden en het is m.n. Aly's
Iaatste zin ('...omdat volgens mij het gesprek nog niet afgelopen
is') die mij weer naar de pen (pardon, de p.c.) doet grijpen.

Nog eens voor alle duidelijkheid: ik heb al in m'n eerste reactie
geschreven dat ik er geen enkele behoefte aan had Wout en Aly
ter verantwoording te roepen en de nogal verdedígende toon van
hun reacties had voor mij dan ook echt niet gehoeven. Waar het
mij veel meer om ging was de vraag of 'Ruimte' zich op deze
wíjze niet te snel verwijdem van het geloofsgoed zoals dat leeft
en beleefd wordt binnen onze Unie en zodoende het contact met
de brede achterban te gemakkelijk (en onnodigl) verliest.

Nog even terug naar het begin. Ruimte is ontstaan uit (een m.i.
terechtel) onvrede met het te gesloten beleid binnen de Unie. Ik
heb aangegeven dat ik mij principieel altijd zal verzetten tegen het
creëren van een gemeenschap binnen de gemeenschap (ook
plaatselijk!), maar nu 'áuimte' er toch is vind ik dat we serieus
met elkaar in gesprek moeten gaan en blijven. Ik betreur dan ook
het 'doodzwijgen' binnen de Unie van 'Ruimte'. Maar daarom des
te meer míjn sctvik i.v.m. de boekenlijstjes, omdat dezen m.i.
onnodig voeding geven aan hen die zeggen dat 'Ruímte' veel te
ruim is en nauwelijks nog weerklank vindt in de breedte van onze
gemeenschap. Daarover maak ik mij zorgen en ik zou graag horen
of het bestuur die zorg ook deelt en wat zij daarmee doet.

Overigens heeft Jannes Reíling gelíjk als hij stelt dat de eerste
vervreemding van de andere zijde is gekomen en dat 'Ruimte'
juist oíitstaan is omdat velen vervreemd raakten van het conser-
vatieve beleíd in de jaren tachtíg. Maar dat is m.í. des te meer
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reden om nu via 'Ruimte' te proberen die kloof 'te versmallen en
niet te verbreden. En dan kun je wel zeggen dat 'Ruimte' momen-
teel het eníge forum is dat baptist Nederland kent om zinnig met
elkaar theologisch van gedachten te wisselen, maar dat is dan
wel een heel smal forum, dat juist door z'n smalte geneigd zal zijn
steeds meer één bepaalde ríchtíng op te schuiven.
Dan begrijp ik enerzíjds best dat er verschíl is tussen Anselmus en
Berkhof als het gaat om 'het kruis en de opstanding van Jezus
Christus' en daar mag ook best een (theologisch) gesprek over
worden gevoerd, maar dat bedoelde ik even niet toen ik daarovtr
schreef.
Wat ik bedoel als ik daarover schrijf is dat ik het dan heb over het
hart van ons geloofsgoed, op grond waarvan wij dopen: dat Je-
zus Chrístus de Zoon van God is, die ons door zijn kruisdood en
opstanding heeft gered.
En dan zijn er kringen waar ik uit moet leggen wat ik bedoel met
'Zoon van God', met 'opstanding' en met 'gered' en dat wil ik dan
best doen, maar binnen de kring van mijn eigen geloofsge-
meenschap word ík dan dírect herkend en verstaan en ik denk dat
we dat zo moeten houden.
Zeker, de bandbreedte van het evangelie is groter, maar toch als-
jeblíeft niet smaller. En in alle theologische bezinning en gesprek
moet ik dat hart mee horen kloppen.
Ik ben ervan overtuigd dat dit hart binnen Ruimte klopt, maar zou
dat dan zo graag wíllen 'horen' in de gesprekken en artikelen.
Niet omdat we persé e!ke keer onze 'orthodoxie' zonodíg weer
moeten 'bewijzen', maar gewoon om vanuit de blíjde herkenning
van die gemeenschappelíjke basís het gesprek voort te zetten.
In dat verband vraag ík mij dan af of het nodig en verstandig is
iemand als Nico ter Linden te laten spreken op een Ontmoetings-
dag. Ik vvord ook best ge'föspireerd door zijn boeiende verhalende
theologie, maar herken míj bepaald niet in zijn visie op de persoon
en het werk van Christus.
Als ik dan terugdenk aan de wijze waarop hij vorig jaar werd
ingehaald en geprezen, dan vraag ik míj gewoon af of dat de weg
is waarlangs wíj als baptisten van 'links' en 'rechts' weer met
elkaar in qesprek kunnen komen.

I
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Mijn kernvraag ís dus eigenlijk: zouden we, voordat we de band-
breedte van het evangelie tot aan de randen gaan verkennen, niet
eerst en steeds weer opnieuw moeten starten vanuit de blijde
herkenning van het warm kloppende en onopgeefbare hart van
het evangelie: 'Chrístus, gestorven voor onze zonden, naar de
Schriften, begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schrif-
ten' (1 Kor. 15:4).
Ik hoop van harte dat 'Ruimte' er op een of andere wijze aan bij
kan dragen dat juist binnen de Uníe en in De Christen en bij de
Broederschap het theologísche gesprek weer op gang komt en er
eCht naar elkaar geluisterd en mm elkaar geSproken WOrdt. In dat
gesprek doe ik graag mee.

TEUN VAN DER LEER

##*%##

Ontmoetingsdag:

- zaterdag 16 november 1996
- thema: "veranderíngen in je geloof"
- aanvang 10.00 uur (9.30 uur koffie)
- kosten: f 10,- per persoon
- Carolus Clusius College, Prïnses Julianastr. 66, Zwolle
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De A, V. van 1996 en de ECU

EEN 'STAPPENPLAN' MET JARGON

uit míjn kínderjaren herinner ík mij nog heel goed dat mijn vader
tweemaal per jaar thuiskwam met mooie verhalen, mopjes en
anecdotes. De ene keer was hij naar de bijeenkomst van voorgan-
gers van Baptisten Gemeenten geweest; de andere keer kwam hij
terug van de AV na een meestal lange reís naar het toen nog zo
verre Ïongeren in België. Hij was een trouwe AV-ganger.
Ik denk dat ík die líefhebberij min of meer van hem heb overgeno-
men, want ik ben het zelf ook. Slechts één keer ben ik een heuse
afgevaardigde geweest. Precíes víjfentwíntig jaar geleden. De
gemeente Sittard-Heerlen werd toen in de Unie opgenomen. De
gemeente vond dat ík haar daar moest vertegenwoordígen.
Voor de rest was ik er vrijwel steeds als lid van een onderdeel
van de Unie of als belangstellende toehoorder. In die laatste
hoedanigheid is het gewoon leuk om de AV een dagje bij te wo-
nen. Je voelt je ontspannen, je hebt geen verplíchtíngen en als de
vertogen saai worden ga je een eindje wandelen. Je zorgt ervoor,
dat je in de pauze terug bent want dan ís de AV op z'n gezelligst.

De psalmen

Tijdens de discussies vraag ík me soms af:zijn die kibbelende
mensen nou echt broeders en zusters ? In de pauze blijkt dat dan
toch echt het geval te zijn.
Hoe mooi is het bijvoorbeeld om naar elkaar te luisteren als het
over de psalmen gaat. Wat kan men daar met verve over sprekenl

Gelukkig lopen de emoties niet meer zo hoog op als ín de 17e
eeuw. In het werk van dr.Jan Roelof Luth 'Daer wert om 't seer-
ste uytgekreten...', kun je lezen dat de onenigheid omtrent een
nieuwe zingtrant zo hoog opliep dat voor- en tegenstanders elkaar
op straat molesteerden. Er sneuvelden zelfs ruiten en meubilair.
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De sprekers beluisterend, wenste ik hun toe dat zij kennis hadden
genomen van het proefschrift van Luth. Het zou de discussie wat
meer niveau hebben gegeven.

'Stappenplan'

Nu is er vveer een AV. De agerida lijkt mij vrijwel geen punten te
bieden die stof tot ínteressante beraadslagingen geven.
Het zou wel eens de AV van de ECU kunnen vvorden. De mensen
van de ECU hebben goed nagedacht over de uitvoering van hun
beleidsnotitie. Ik hoop dat de ECU de ruimte krijgt om haar stap-
penplan te realiseren. Ook al zou het maar voor een klein deel
zíjn. Dat wíl níet zeggen, dat ik sta te juichen bij de tekst van het
stappenplan. Ik haal er een klein gedeelte uit.

Re vitalisering

Wat moet ik mij voorstellen bij het 'revitaliseren van de gemeen-
ten'? Afgezien van het feit dat ik het een naar woord vind, vraag
ik mij af of dat nou echt noodzake!ijk is. Elke gemeente zorgt per
definitie zelf voor haar levenskracht. Doet zij dat niet, dan houdt
ze vroeg of laat op te bestaan.
Als ík niet op tijd voor mijn eten en drinken zorg, vvord ik ziek en
ga ík dood en als ik mijn auto niet van nieuwe brandstof voorzïe,
laat hij mij lopen. De bloei en de instandhouding van een gemeen-
te vergen nu eenmaal een aanhoudende zorg, zeg maar: een
voortdurende 'revitalísatíe'. Dat weten alle werkers in een ge-
meente. Dat weten alle voorgangers. Met name de laatsten ken-
nen daarvoor de methodes. Vooral als zij hun opleidíng aan het
semínaríum van de Unie hebben gehad. Ze zijn er goed in ge-
traind.
Ik vínd het dan ook jammer dat de ECU schrijft: " Meerdere, veel-
al kleín, gemeenten hebben het gevoel op een dood spoor te
zitten. Het vele dagelijkse werk in de gemeente vraagt zoveel tíid
en inspanning van betrekkelijk weinig mensen dat enthousiasme
als sneeuw voor de zon verdwijnt.'
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Zegenrijk

Ontwrichte gezinnen, huwelíjks- en opvoedingsproblemen - hun
aantallen nemen toe. Dat klopt. En een terugtredende overheid die
het werk van de díaconale verzorgers aanmerkelijk doet toenemen
is ook al geen zaak om vrolíjk van te worden. Maar dat het en-
thousíasme daarmee verdwijnt, dat geloof ik niet.
Ik ben ervan overtuigd dat God Zijn mensen roept en plaatst op
de plek waar ze behoren te zijn. Natuurlíjk, ze worden er wel eens
moedeloos van, maar de meesten ervaren hun arbeid niettemin
als zegenríjk; het geeft hun een zekere voldoening.
Get»rek aan enthousiasme gaat dan pas een rol spelen als ge-
meenteleiders teveel hooi op de vork willen nemen of wanneer zij
gericht zijn op onmiddellijk succes. Daarover misschien een vol-
gende keer. Nu moet ik míj beperken.

I

Impulsen

Was het niet beter geweest dat de ECU had geschreven over het
geven van nieuwe impulsen voor nieuw werk ? Dat is in wezen
ímmers haar bedoeling. Ik juích het van harte toe wanneer zij naar
de kleine, vacante gemeenten gaat. Het "nu hoor je het eens van
een ander' is altijd en overal actíef en werkt bevorderend.
De ECtJ wil revítaliseren naar de methode van Schwarz. Is die
methode geschikt voor alle gemeenten ?
Toen ik het boek 'Leven in de gemeente' van Evert Mathies las,
viel het mij op,dat al de gemeenten die deze journalist bezocht,
hun eigen strategieën en modellen ontwikkelen, toegespitst op
hun eigen specifieke doelstellíngen en behoeften.
Mathies had nog wel meer portretten van bloeiende gemeenten
met uitstraling kunnen beschríjven. Hij vond 22 genoeg. In de
beschreven gemeenten zette men een proces in gang die de leden
aansprak en motíveerde. Het mooie was, dat dat in elke gemeente
weer anders was.
Ik sta níet te juichen bij de methodologíe van Schwarz; vooral níet
vanwege de gechargeerde adjectieven. Ik vraag me overigens af,
waarom de ECU zich bij voorbaat al bindt aan een bepaalde
methode. Er is nog zoveel meer.

l
I
I

I
l
l

l

l
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Jargon

Samenvattend zou ik willen zeggen, dat ik de redactie van het
'stappenplan' soms erg zwak vind.
Het woord revitalisatie is goed voor het jargon van de socioloog,
maar niet w»or de taal van onze gemeenten.
De methode-Schwarz lijkt mij te eenzijdig, te verheven ook. Maar
het kan zijn, dat ik daar geen 'antenne' voor heb.
Al met al wíl ik de plannen van de ECU natuurlijk niet afkraken.
Volstrekt íiiet. Daar zitten bekwame en íntegere mensen die mooi-
e dingen kunnen bedenken. Ik wens ze daarbíj veel zegen en
daadkracht toe. Maar díe lieden moeten bij hun werk weí goed in
de gaten hebben dat evenmin dat bij hen 'het enthousíasme als
sneeuw voor de zon verdwijnt' dat ook niet geschiedt in onze
gemeenten. Ik hoop dat zíj op dat punt hun tekst nog eens even
gaan 'reviseren'.

HENK SIKKEMA
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Hallo, jongens en meisjes,
l

De vorige keer heb ik jullie een raadsel opgegeven dat gíng over
naalden. Maar de soort die wij zochten had geen oog, zodat stop-
naalden en naalden welke je moeder (misschíen) gebruikt al afvie-
Ien. Er bleven echter nog over breínaalden. Die zijn er in vele
soorten maar niet in vele vormen want ze zijn meestal recht van
vorm en we vinden ze ook niet hoog. Er stond nog bíj: "In de
vakantie heb je ze misschien gezíen, want ze komen voor zowel
in Nederland als in het buitenland.' Als jullie door een bos hebben
gelopen heb je ze gezien. Het waren .......deiinennaalden.

»
I

l
l

l

»

Deze keer een íeuk grapje die je met veel mensen kunt uithalen.
Je vraagt: "Kun je in een stuk touw een knoop maken zonder het
touw los te laten ???."
Dit gaat niet, maar de oplossing is toch heel simpel. Je legt het
stuk touw recht voor je op tafel, slaat je armen over elkaar heen
en pakt zo de einden van het touw. Doe je armen weer van elkaar
en er komt automatísch een knoop in het stuk touw. Prr:»beer het
maar eens.

l
l

l
í

l

Het volgende RUIMTE-blad zal gaan over de A.V.-vergadering en
de RUIMÏE-dag welke beíde eígenlíjk zaken zijn voor jullie vaders
en moeders. Wij hebben daardoor ruimte voor ons zelf en mis-
schien kunnen we samen iets leuks maken voor de komende
feestdagen aan het eind van het jaar.

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

Jullie oom Henk.

l
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