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Van de redactie

Thema: ouderen ín de gemeente

Nederland vergrijst en dus de kerken en Baptisten ge-
meenten ook.Er ís zelfs sprake van een 'dubbele vergrij-
zing'. Het percentage ouderen op de totale bevolking zal
de komende decennia groter worden. Oorzaak daarvoor
is de geboortegolf van na de Tweede Wereldoorlog. In
de tweede plaats worden in ons land mensen gemiddeld
ook ouder. Er zullen in de nabije toekomst steeds meer
hoog bejaarden (80-plussers) komen.
Een uitdaging voor de gemeente? Een bedreiging voor
de gemeerite?

Wonderlíjk eigenlijk dat er al vele jaren lang binnen bap-
tisten kring veel wordt geschreven over leugd en ge-
meente', over 'jeugd en kerkverlating' en 'de jeugd als de
gemeente van de toekomst'. Ook RUIMTE had vorig jaar
een themanummer over jeugd en geloof/gemeente.
Is er ook oog voor de werkelijkheid dat een groot deel
van de gemeente bestaat uit 60-plussers? Zijn daarover
gegevens bekend? Worden er bepaalde activiteiten op-
gezet met het oog üp ouderen in de gemeente? Of moet
je ouderen niet tot een speciale 'categorie' binnen de
gemeente maken? Niet alleen jongeren verlaten de
kerk/gemeente. Ook ouderen.
Hebben ouderen eigenlijk problemen met ontwikkelingen
binnen de geloofsgemeenschap? Hoe vinden ouderen
het zingen uit de Opwekkingsbundel bijvoorbeeld? Hoe
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beleven zij de bijbelstudie? Komen eigen vragen en inte-
resses voldoende aan bod ?

Het ontbreekt binnen de kerken en volgens mij ook bin-
nen de baptisten gemeenschap aan (onder-
zoeks)gegevens. Heeft de gemeente een eigen taak bij
de ondersteuning van ouderen?
In sommige gemeenten worden gespreksgroepen gehou-
den met jonge ouders over 'geloofsopvoeding'. Is er ooit
aan gedacht om een groep te organiseren voor grootou-
ders, die een belangrijke schakel kunnen zijn wat betreft
de geloofsoverdracht ?
Bestaan er binnen gemeenten kríngen voor mensen die
met pensioen zijn gegaan? Bekend is dat velen moeite
hebben met de vormgeving van deze nieuwe levensfase.
Wordt er binnen het pastorale werk wel eens aandacht
besteed aan de begeleidíng van dementerende ouderen
en hun directe naasten? Dit vraagt om een eigen bena-
dering en deskundigheid.
Zo zijn vele vragen te stellen.

Dit nummer van RUIMTE wil een aantal van deze vragen
aanreíken in de hoop dat het reacties zal uítlokken en
wellicht ons bewuster maakt van onze visie op ouderdom
en eventuele taken binnen de gemeente voor deze
'groep'.

WOUT HUIZING
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Ter inleiding

Bij het nadenken over 'ouderen en gemeente' is het van
belang, hoe we zelf, ongeacht hoe oud we zijn, tegen
vergrijzing en ouder worden aankijken. Ouder worden is
een levenslang ontwikkelingsproces. Ouder worden raakt
ons allemaal. Je kunt niet afstandelijk praten over 'de
anderen'. Maar het beeld dat we overbrengen over
ouder-worden en ouderen, bepaalt mede de beeldvor-
ming over ouderen nu en over onszelf in de toekomst.
Daarom als eerste bijdrage in dit themanummer een
vraag over het beeld dat we zelf hebben over ouderen.

Van de menselijke levensloop bestaat een aantal 'ico-
nen'. De meest bekende is die van de levensberg. Gra-
vures ervan sierden vroeger veel woonkamers. Weínig
opwekkende plaatjes, zonder toekomstperspectief. De
kinderenjaren en de jeugd worden erop voorgesteíd als
de beklimming van een berg. De jongen of het meisje
doen roerend goed hun best, komen met vallen en op-
staan steeds dichter bíj het doel en bereiken tenslotte
hijgend de top. Het is gelukt. Ze zijn volwassen. Ze kun-
nen presteren, scoren. Maar dat duurt niet lang. Al te
gauw hebben ze hun tijd weer gehad en moeten ze nood-
gedwongen aan de afdaling gaan beginnen. Het eerste
stuk gaat nog wel, maar tenslotte struíkelen ze volkomen
afgetakeld het graf in. De jeugd is een blunder, de vol-
wassenheid een zwoegen en de ouderdom een last.
Het is een icoon die suggereert dat scoren de waarde
van het menselijk leven bepaalt. De kinderleeftijd staat
daarvoor ín het teken van het 'nog niet'. De ouderdom in
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die van het 'niet meer'. Tegen een kind wordt dus ge-
zegd: "jouw tijd moet nog komen" en tegen een oudere:
"u (toch niet 'jij'??) hebt uw tijd gehad".

Met dit beeld wordt geen recht gedaan aan het gegeven
dat elke levensfase een eigen, onvervangbare waarde
kan hebben. Maar hoevelen denken/kijken bewust of
onbewust zo naar kínderen en ouderen?

'Tijd gehad..'

De godsdienstsocioloog Meerten B. ter Borg beschrijft in
een recent verschenen boek met de intrigerende títel
"Oud geboren om jong te sterven" dat in onze westerse
cultuur zó tegen ouderen wordt aangekeken.
Hij schrijft:

"Het is niet anders. In de moderne cultuur zijn ouderen
mensen die hun tijd gehad hebben. Ze zijn er nog en
dat is goed en lastig tegelijk. Het is goed. Het bewijst
dat we vooruitgaan, dat de wetenschap in onze tijd
een grote levensverwachting garandeert. Trots hou-
den de kranten ons op de hoogte van de stijging van
de gemiddelde levensverwachting. Ouderen bewijzen
ons, alleen al door te bestaan, dat de dood ver weg is.
Het is ook goed dat ze er nog zijn, omdat het onze
humaniteit bewíjst. Wanneer men orize samenleving
zou verwijten dat we materialistisch zouden zijn, liefde-
loos, niets voor anderen over zouden hebben, gevang-
en zouden zijn in het nut-denken, dan kunnen we wij-
zen op wat we allemaal niet uitgeven aan de verzor-
ging van onze ouderen. De ouderen hebben nut als
alibi. Daarom is het goed dat het lastig is dat ze er
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zijn. Als ze niet lastig waren zouden ze geen alibi zijn
voor onze zelfzuchtigheid. Zo vervullen de ouderen
van nu de functie die in de traditionele samenlevingen
de bedelaars hadden. Ze stellen de anderen in staat
barmhartig te zijn... ." (pag. 1 7)

Afhankelijk

Herkent u deze (cynische) beschrijving?
Ouderen hebben hun tijd gehad. Ze kunnen niet meer
echt mee doen in onze maatschappij. Ze leveren geen
bijdrage meer aan de economie (in tegendeel: de verzor-
ging van ouderen zal steeds meer van onze solidariteit
gaan bepalen. Ze komen uit een wereld, die we nauwe-
lijks meer herkennen en de verhalen over toen zijn
achterhaald. Ouderen kunnen niet meer mee in de we-
reld van de computer met internet en de fax. Alles gaat te
snel voor hen. Ouderen zijn bovendien afhankelijk van
zorg. Daarom willen velen ook liever maar niet oud wor-
den. Afhankelijk worden is immers het ergste dat er is?
Oud worden betekent anderen tot last zijn.
[)it beschrijft een negatieve kijk op ouderdom.
De baptist Bunyan (1628 - 1688) beschreef de levens-
loop van de Christen als een pelgrimsreis naar de eeu-
wigheid. Een boek dat vele mensen tot steun is geweest.
De sfeer die dit boek ademt is die van " 't oog omhoog en
't hart naar boven, hier beneden ís het niet". Je moet de
wereld mijden en je richten op de eeuwigheid. Maar het
wijst wel op de levensweg als een zoektocht, als een
exodus door de woestijn heen naar een beloofd land.
Ouderdom kan gezien worden als de laatste fase op die
tocht, maar met heel eigen opdrachten en taken.
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Joke Forceville-van Rossum beschreef met behulp van
poëzie een aantal van deze taken en toont een heel an-
dere kijk op de ouderdom.

In de schommelstoel van doen en laten

Het beeld dat Joke Forceville naar voren brengt in een
congresbundel (getiteld: "zin in oud worden", een uitgave
van de Katholieke Vereniging van Woon- en Zorgcentra)
is dat ouderen nog heel wat hebben te doen, maar dat je
als oudere ook moet weten dat er zaken zijn die je dient
te 'laten'. Als oudere moet je nadenken over wat je wilt
vasthouden en wat je uit handen wilt geven. Dat laatste
heeft allesbehalve te maken met gelatenheid, apathie of
luiheid. Het staat veel dichter bij loslaten.
Aan de hand van poëzie laat zij enkele accenten van het
ouder worden zien. Op de vraag "hoe voelt het om oud te
zijn?" citeert ze Adriaan Morriën:

Soms, als je de hoek van de straat omslaat,
het is winter, voel je zjn adem brutaler dan toen
je nog jong was, en sterk, en een stootje kon geven.
Je voelt je tot onder je kleren koud, en heel naakt.
Je gruwt van de dood, a/ is het slechts even.
Kom, gauw naar huis, denk je, want je voelt je geraakt.

Mevrouw Forceville - van Rossum wijst een weg aan die
zou kunnen leiden naar blijmoedig, zinvol ouder worden.
De eerste opgave is volgens haar dat ouderen zich die-
nen te verzoenen met wat niet meer is, niet meer kan en
wat belemmerend werkt.
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Als gedicht hierbij noemt ze het gedicht van Dick Hilleni-
us, over de acceptatie van het voorbij-zijn:

Geíuk

Tweemaal gezegend
kan dat?
Jaren geleden op zee zag ik een walvis
en was buitenmate geíukkig.
Vandaag zag ik hem weer
Geen weemoed om de voríge keer
om de jaren die voorbij
Tweemaaí gezegend.

Wat is het goed als het lukt om zo'n zegening te delen
met een ander. Daarom is het belangrijk iets aan aríde-
ren te vertellen van vroeger!

Een tweede richting voor 'zinvol ouder worden' is na te
denken over wat wél mogelijk is, wat nog binnen bereik
lígt. Zittend in de schommelstoel van doen en laten kan
ervaren worden dat niet-doen allesbehalve hetzelfde is
als 'er niet zijn voor anderen'. Een gedicht om eens goed
over na te denken is van Judith Herzberg over ziekenbe-
zoek.

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zeí ik, nou, dit gesprek
ís makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.
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Bij elkaar zijn en luisteren naar elkaar of zelfs in de stilte
eíkaar steunen, is onder andere een mogelijkheid in de
ouderdom, waardoor je veel voor elkaar kunt betekenen!
Als derde richting wijst de auteur op het eeuwigheidsge:
halte van het leven van íedere mens. Ieder is een parel
in Gods ogen. Juíst bij het ouder worden is het mogelijk
na te denken over de betekenis van je leven. Hoe dat
geweest is en kan zijn. Het is misschien zelfs wel goed
om jezelf ertoe te zetten elke dag een ogenblik te kiezen
voor bezínning op wat komen zal. Wat let je om mee te
bidden met de dichter Geert Boogaard:

Angst

lk trek uw woorden
als een deken
over me heen
tot onder mijn kín.

God,
stop me in.

Nadenken over wat je moet laten, (nog) kunt doen en de
bestemming van je leven. Het is allemaal aan de orde bíj
het ouder worden.
De fase van het ouder worden is veel méér dan aftake-
Iing, nutteloosheid en afhankelijkheid. Het biedt heel ei-
gen kansen. Het is een bijzondere fase van het leven:
Dat maakt het gedicht van Ida Gerhardt over het ouder
worden duidelijk:
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Genesis

Oud worden is het eíndelijk vermogen
ver af te zijn van plannen en getalíen:
een eindelijke verheldering van ogen
voordat het donker van de nacht gaat vallen.

Het is een opengaan van vergezichten,
een bijna van gehavendheid genezen;
een aan de rand der tijdeloosheid wezen.
Of in de avond gij de zee ziet lichten.

Het is, allengs, een onomstoteííjk weten
dat gíj vernieuwd zult wezen en herschapen
wanneer men van u schrijven zal:"ontslapen".
Wanneer uw naam op aarde ís vergeten.

*****

Pastoraat aan oudere mensen

Vorig jaar schreef ik onderstaand artikel, dat ík ter over-
weging hier in "Ruimte" plaats. (Wout Huizing)
Oudere mensen. ledereen kent wel mensen, die tot deze
Ieeftíjdscategorie gerekend worden. Immers: ouderen
vormen een belangrijke groep in onze samenleving. Mo-
menteel is zo'n 15% van de Nederlandse bevolking ou-
der dan 65 jaar. Dat zijn ruim twee miljoen mensen. Wan- a(
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neer 55 jaar als grens genomen wordt, dan zijn er zo'n
drie-en-een-half miljoen Nederlanders boven deze leef-
tijd. Duídelijk is dat ouderen een bevolkingsgroep vormen
die de komende jaren alleen maar groter wordt. De Ne-
derlandse bevolking is aan het vergrijzen.
Maar wanneer zijn mensen "oud"? "Oud" is een relatief
begrip.Topsporters zijn met 35 jaar al "oud", wie 50 jaar is kan
lid worden van de ouderenboríden en wie 65 jaar wordt
krijgt een seniorenpas. In Nederland is 90 jaar oud, maar
in Sierra Leone is de gemiddelde leeftijd niet hoger dan
39 jaar.Oudere mensen zijn in elk geval mensen díe al een groot
deel van hun leven achter de rug hebben. Ze hebben
veel meegemaakt en beschíkken over een ruime levens-
ervaring.

Oudere mensen ontmoet ik dagelijks ín mijn werk als
geestelijk verzorger in Tabitha, een woon- en zorgcen-
trum voor 129 ouderen. De gemiddelde leeftijd van de
bewoners is ongeveer 85 jaar. In de twaalf jaar dat ík
daar nu werk, is een vísíe gegroeid op pastoraat aan
ouderen. Over die visie wil ík híer iets doorgeven.
Bewust spreek ik líever niet over "bejaarden", maar over
"oudere mensen". De meeste oudere mensen hebben
een hekel aan het woord "bejaard". Het heeft voor hen
een onaangename bijklank van "belegen", "afgedaan",
"voorbij".
De meeste mensen díe ín de ogen van jongeren echt
"oud" zijn, zijn dikwijls zelf verbaasd over hun leeftijd. Zij
hebben niet het gevoel al zo oud te zijn. Daarom hebben
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veel ouderen eveneens een hekel aan het woord "oud".

Dat lijkt aan te geven dat zij hun tijd gehad hebben,
uitgerangeerd zijn, niet meer meetellen. Luisterend naar
de mening van hen, die
"bejaard" en "oud" genoemd kunnen worden, spreek ik
Iiever over "oudere mensen".

1. Ouderdom in de bijbel

Kort samengevat wordt ín de bijbel een dubbel beeld van
de ouderdom geschetst.
Aan de ene kant is oud-zijn een zegen, aan de andere
kant ook een zorg. Oud-zijn is een gave, maar soms ook
een OpgaVe.

In de bijbel wordt een hoge leeftijd gezien als een groot
voorrecht en een rijke zegen. De ouderen bezitten im-
mers wijsheid, die jongeren niet dan zonder grote schade
zouden kunnen missen. Wij vergaren onze kennis gro-
tendeels op schüol en op cursussen, uit boeken en tijd-
schriften. In de oude wereld moest men het hebben van

de mondelinge overlevering door de ouden en van de
ervaringen die zij hadden opgedaan in hun lange leven.
Ouderen stonden hoog in aanzien, vanwege hun
(Ievens)wijsheid. Wijsheid in de bijbel is geen verstande-
Iijke kennis of geleerdheid, maar levenswijsheid, die be-
kwaam maakt voor het werk en wijst op een gelukkig
leven. In de wijsheidsliteratuur (Spreuken, Prediker, Job,
sommige Psalmen) blijkt de wijsheid te bestaan uit prakti-
sche en theoretische elementen. De praktische wijsheid
bestaat uit goede raad, die ieder in praktijk kan brengen
bij de oplossing der problemen van het dagelíjks leven.
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Daamm kan een samenleving niet zonder ouderen. Zij
hebben iets door te geven vanuit hun jarenlange ervaring
en kunnen goede raad geven wat gedaan moet worden.
De ouderen waren de bewaarders van de beproefde wijs-
heid (vgl. Dtn.32:7).
De hoogste visie in Israël op wat wijsheid was, klinkt in
de uitspraak: "De vreze des Heren is het begin der wijs-
heid." (Ps. 111:10; Spr.l:7) Ook hier geldt dat ouderen
kunnen getuigen van Gods bewarende aanwezigheid
door het leven heen en uit eígen ervaríng kunnen vertel-
len over Gods bevrijdende daden. Ouderen kunnen aan
het volgend geslacht Gods sterkte verkondigen (vgl.
psalm 71, vooral vers 18). Gríjsheid komt niet per defini-
tie overeen met wijsheid, zo stelt o.a. Job vast (Job.12-
12-13; vgl. ook 1 Kon.l2-6-20)
Leiders van het volk worden "oudsten" genoemd: een
woord dat respect oproept. De Schrift zegt van hen, dat
zij, wanneer zij regeren, dubbele eer waardig zijn.
De Bijbel leert ons ouderen te eren. Bíj ouderen is kennis
van de overlevering en zij hebben een ervarfög, die goud
waard is. Alleen daarom al moet men de ouderen eer
bewijzen. Echter dit "eer bewijzen" wordt niet slechts een
keer terloops gezegd, maar is een centrale gedachte.
Leviticus 19 is een duidelijk voorbeeld. De wetten voor
het hele volk worden ingeleid met de woorden: "Gij zult
heilig zijn, want ik, de Here, uw God, ben heilig." Wat er
voígt heeft te maken met de heiligheid van God. En aan
het einde van de vele voorschriften wordt geschreven
(Lev.l9:32): "Voor het grauwe haar zult gij opstaan en
zult het aangezicht van de oude vereren en gij zult vre-
zen voor uw God: Ik ben de Here."
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De eerbied voor ouderen wordt in één adem genoemd
met een deel van de tien geboden en met de vreze des
Heren. Zo wordt duidelijk: de plaats, die íemand ínneemt
bij het ouder worden is niet een lagere, maar een hogere.
Wie oud is mag rekenen op diep respect, dat blijkens
Lev.19:32 een uiting is van de vreze des Heren.

1.1. Oud worden: een zegen

Oud mogen worden is een zegen van God en vraagt om
groot respect.
Oud worden is ook een belofte. Het vijfde gebod spreekt
dit uit. Men moet vader en moeder eren, 'opdat zijn da-
gen verlengd worden in het land, dat de Here God geeft.'
(vooral benadrukt in Dtn.5 waar wordt toegevoegd: opdat
het u welga.)
Geheel in dezelfde lijn ligt wat Paulus hiervan zegt in de
brief aan Efeze, 6:2-3 dat dit het eerste gebod is met een
belofte. Wel-gaan houdt ook in een lang leven! Ouder-
dom wordt met nadruk een zegen genoemd. Het is de
beloning voor de eerbied voor de ouders.
Ook de psalmen spreken van een lang leven als een
gave van de goedheid van God.
Psalm 91:16: "ik zal hem met langheíd der dagen verza-
dígen en Ik zal hem míjn heil doen zíen."
Nog rijker is de toezegging van psalm 92:1 5: "in de grijze
ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet
en groen zijn."
Psalm 128 verbindt daaraan de belofte dat zij hun
kleinkinderen zullen zíen: zo lang zullen zij leven.

íi
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1.2. Oud worden: een zorg
Er is echter niet alleen de goede ouderdom, maar ook de
zorg van het ouder worden, gepaard gaand met veel
moeiten en problemen.
De meest duidelijke tekeníng daarvan geeft Prediker 12.
Daarin worden de dagen van de ouderdom zelfs de 'kwa-
de dagen' genoemd. Met vele beelden maakt predíker
duidelijk: de krachten nemen af, lopen gaat moeilijker,
het gezíchtsvermogen wordt minder, je durft niet meer
alleen de straat op, de eetlust neemt af, het gehoor gaat
achteruit en het levenseinde nadert. Zo wordt zichtbaar
gemaakt dat de mens aftakelt en zal sterven. De tijd van
blíjde zonneschijn ís voorbij. Je kunt je niet meer troosten
met de gedachte dat dit wel weer voorbij gaat. Dit is het
einde.

2. Zegen en zorg: beeld van alle tijden
Dit dubbele beeld van de ouderdom is van alle tijden, zo
lijkt het. In de 17e eeuw bestond in Nederland de spreuk:
"ouderdom, hoe sijt gij so veracht, terwijl een elck u so
begheert.'
In diezelföe eeuw hadden vele gezínnen ergens ín huis
een afbeelding hangen, waarop de "trap des Ouder-
doms" stond getekend. Een vüorstelling van een trap met
víjf treden omhoog en, heel symmetrisch, daarna vijf tre-
den weer omlaag. Die laatste vijf beeldden de dalende
levenslijn uit en er stond onder te lezen: "Des menschen
op en nedergangh valt d'ene soet en d'ander bangh."
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Ouder worden betekent aan de ene kant een zegen. Vele
ouderen zijn dankbaar dat ze zo oud mochten worden.
Maar tegelijk worstelen velen met het proces van ouder
worden. In het verzorgingshuis, waar ik als geestelijk
verzorger werk, hoor ik dikwijls twee moderne zegswij-
zen, die de zegen en de zorg verwoorden. De eerste is:
"oud worden wil iedereen, maar oud zíjn valt niet mee" en
: "de ouderdom komt met gebreken."
Mensen gaan verschillend om met het proces van ouder
worden en het naderende levenseinde. Ondersteuning
en begeleiding bij de opgave van het oud-zijn, is voor
velen nodig. Niemand kan zich er echt op voorbereiden.
Het is een nieuwe fase in het leven.

3. Pastoraat

Die begeleiding kan vorm krijgen in het pastoraat aan
ouderen. Alvorens daarover iets te schrijven, wil ik erop
wijzen dat er in de (recente) geschiedenis verschillende
accenten of 'modellen' van pastoraat zijn ontstaan. Ik
noem als voorbeelden:
1 . 'pastoraat als vermaning en tucht' is karakteristiek voor
het pastoraat, waarin mensen gewezen wordt op hun
eigen verantwoordelijkheid en schuld. J.E. Adams
spreekt van "nouthetic counseling", waarin het verma-
nend element een belangríjke plaats inneemt.
2. 'pastoraat als Woordverkondiging' wil de (gena-
de)boodschap van het Evangelie mensen aanzeggen. In
de verkondiging, via de prediking, wordt een mens in het
geloof aangesproken als kind van de Vader. Pastoraat is
geen afzonderlijke functie. "Seelsorge ist Verkündigung
des Wortes Gottes" stelt E.Thurneysen, die de impulsen

wl
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heeft gegeven voor "Seelsorge als Verkündigung", ook
wel "Kerygmatische Seelsorge" genoemd.
3. Onder 'pastoraat a/s hulpverlening' wordt verstaan
"dat een pastor een helpende relatie aangaat met men-
sen om - in het licht van het evangelie en in verbonden-
heid met de gemeente van Christus- met hen een weg te
zoeken in geloofs- en levensvragen. G. Heitink schreef
zijn proefschrift, waarin deze visie nader wordt uitge-
werkt.
4. Hermeneutisch georiënteerd pastoraat' is een bena-
dering waarbij het verstaan van het levensverhaal van de
ander, in het spanningsveld van de ontmoeting met het
Verhaal van Gods toewending naar mens en wereld, tot
inzet wordt van het pastoraat.
Aanknopend bíj deze laatste vorm van pastoraat, wíl ik
enige opmerkingen maken over het pastoraat aan oudere
mensen.

3.1. Pastoraat aan oudere mensen: luísteren
naar hun levensverhaal

Kenmerkend voor pastoraat aan oudere mensen is m.i.
het luisteren naar hun levensverhaal.
Natuurlijk gaat het in alle pastoraat om het luisteren naar
verhalen van mensen, om daarin te ontdekken wat men-
sen beweegt. Door te luisteren komen mensen tot het
verstaan van zichzelf, van arideren, van God. De vragerí
waarmee mensen rondlopen, hun actuele ervaringen of
(soms moeilijk te plaatsen) reacties op situaties zíjn di-
kwijls slechts te verstaan tegen de achtergrond van hun
eigen levensgeschiedenis. In de geschiedenis van een
mensenleven heeft zich ook hun geloofverhaal geweven.
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Door de verhalen heen kan gehoord worden hoe mensen
deel hebben gekregen aan het 'Verhaal van God en
mensen'. Soms is te horen dat mensen daarvan in de
Ioop van hun leven zijn vervreemd geraakt, met alle ge-
voelens van pijn,wrok of verbíjstering die dan meespelen.
[)e situatie van de oudere maakt het mogelijk om terug te
kijken op het tot dan toe geleefde leven. Het hoort bij de
fase van de ouderdom om bewust of onbewust de eind-
balans op te maken. Wat is het allemaal geweest? Wat
was goed en wat ging fout? Welke kansen heb ík gemist
en waarover kan ik tevreden zijn? Wat heeft mij kracht en
houvast gegeven om het vol te houden in dit leven? Wel-
ke betekenis hebben de verschillende gebeurtenissen?
Een antwoord üp deze vragen kan alleen gegeven wor-
den door het eigen levensverhaal opnieuw te vertellen,
gebeurtenissen te herbeleven en op hun eigen vvaarde te
schatten.

l

De praktijk van (alle) pastoraat vraagt een geoefend oor
om te kunnen horen wat op de verschillende niveaus -
rationeel, emotioneel en existentiëel - doorklinkt. Luid-
keels en verstaanbaar of gedempt en onderdrukt uitge-
sproken.Pastoraat is luisteren naar en een exegetiseren en inter-
preteren van ervaríngen. Al vertellend maken mensen de
pastor deelgenoot van hun angsten én verlangens, hun
moeite en strijd, hun hoop en verwachting, hun geloof en
ongeloof.
Daarmee komt binnen het pastorale werk hetzelfde aan
de orde, als wat in de bijbel is te lezen. De bijbel vertelt
immers hoe mensen gaandeweg God leren kennen en
vertrouwen en daarvan getuigenis afleggen. Gaandeweg,

4
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in de loop van een geschiedenis, als Gods eigen volk
temidden van de volken, ontdekt Israël wie God is. Het
volk leert Hem kennen in zijn verbondswoorden en da-
den. Zo wordt Israël bíj name geroepen (Jes.43:1) en
krijgt deel aan Gods verlossende daden.
De bijbel vertelt vele levensverhalen van merísen, die in
hun leven God hebben leren kennen: Abraham en Ruth,
Mozes en Mirjam, Elia en Maria. Deze mensen komen
we tegen - evenals in het pastoraat - in hun vertrouwen
en opstandigheid, hun moed en wanhoop, hun gehoor-
zaamheid en teleurstelling. Het zijn mensen met
mogelijkheden en beperkingen, met gaven en zwakhe-
den.
Maar dwars door deze verhalen van mensen blijkt tel-
kens weer de trouw en nabijheid van God, de liefde voor
de mens. Daarom kunnen steeds opnieuw zowel Israël
als de gemeente kracht putten uit deze geschiedenissen
van mensen en God.
"Hermeneutisch georiënteerd pastoraat' is het luisteren
naar en verstaan van (levens)verhalen van mensen nu
en die verhalen in relatie brengen met de 'verhalen' in de
bijbel.

Pastoraat kan op die wijze mensen ondersteunen om "op
verhaal te komen".
Zeker ouderen hebben het nodíg om íemand te hebben
aan wie zij hun (levens)verhalen kunnen vertellen. lm-
mers: wie is er (nog) bereid werkelijk naar hun verhaal te
Iuisteren? Veel vrienden en familie zijn hen reeds ontval-
Ien. Kinderen hebben het dikwijls (te) druk met het op-
bouwen van hun eigen leven of hebben het gevoel de
verhalen wel gehoord te hebben. Verzorgenden kennen
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een grote werkdruk en hebben ook al geen tijd om langer
dan een paar minuten in gesprek te zijn.
Bij het ouder worden komen de draden uit het verleden
samen en zoeken oudere mensen naar de balans: hoe is
het leven geweest? Wat was van betekenis en waarde?
Waar mensen in een ontmoeting met de pastor op ver-
haal komen, gaan mensen weer iets ontdekken van de
samenhang in hun eigen levensgeschiederíis. Veel kan
daarbij aan de orde komen:

« )

.i

" lemand kríjgt door het gesprek weer opnieuw contact
met bepaalde gebeurtenissen uit het verleden, die (te)
lang al werden weggeduwd en in de vorm van angst of
schuldgevoelens een eigen leven zijn gaan leiden.
Met name ervaringen in de oorlogsjaren zijn dikwijls verd-
rongen, maar kunnen doorwerken in een angstige hou-
ding naar anderen toe. Er zijn ouderen die vooral door de
ervaringen, opgedaan in die jaren, nog steeds moeilijk
anderen durven vertrouweri.
Soms zijn er in de relatie met kinderen problemen ont-
staan, waarover liever niet gesproken wordt, maar waar-
over men zich geweldig schuldig voelt. Het helpt dikwijls
om er tóch weer over te prateri en na te denken over hun
eígen aandeel in díe ontstane problemen. De gevoelens
van schuld kunnen worden geuít en bij God gebracht. Dat
kan genezend zijn.

" Agressieve gevoelens die werden ingeslikt en riaar
binnen toe verwoestende werking hadden, richten zich
naar buiten, kríjgen lucht en verliezen hun dreíging.
Het uíten van gevoelens hebben veel ouderen nooit ge-
leerd. Voor velen is het moeilíjk geweest om te gaan met

1
1
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bijvoorbeeld gevoelens van boosheid. Nooit werd die
boosheíd naar anderen toe geuit. Men hield de gedach-
ten bíj zichzelf, maar dergelijke gevoelens kunnen uitein-
delijk leiden tot psycho-somatísche klachten of bepaalde
vormen van depressiviteit. Een vrouw heeft bijvoorbeeld
jarenlang klaar gestaan voor haar man, (zodat hij carrière
kon maken) maar kreeg daarvoor nooit enige waardering.
Haar gevoelens van teleurstelling, verontwaardiging en
boosheid werden ingeslikt en niet geuit. Door het ge-
sprek over die gevoelens, die toe te laten, kan een pro-
ces in gang gezet worden dat helpt om een gevoel van
eígenwaarde terug te vinden.

" Gaten in eigen herinneringen kunnen pratenderwijs
worden ingevuld.
In een pastoraal gesprek, waarin teruggekeken wordt op
het leven, kan de pastor vragen stellen die vergeten mo-
menten in herinnering brengen. "Was uw broer alleen
maar jaloers, waren er geen goede momenten samen?"
"Waarom nam u die beslissing eigenlijk om te verhuí-
zen?" of: "had u vroeger ook vriendinnen en wat deed u
dan samen?"
Al pratend en nadenkend komen soms nieuwe gedachten
boven, die bepaalde gebeurtenissen in een nieuw licht
zetten.
Dergelijke ontmoetingen kunnen helend vverken voor
mensen. Er is iemand die naar je luistert, een hand die je
aanraakt, ogen die de jouwe zoeken. Een verborgen ver-
driet vindt erkenning. Je voelt je niet afgewezen wanneer
dingen aan het licht komen, waarbij je gedacht had door
de grond te zullen gaan. Dat is een ervaring om nooit te
vergeten. Zij roept een besef van bevrijding op en van
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nieuwe verbondenheid. Je wordt serieus genomen. Jouw
verhaal doet er toe, is belangrijk, mag gehoord worden.
Is dat niet heel concreet het 'eren yan de ouderen'?
In het pastoraat aan oudere mensen is één van de be-
langrijkste accenten om ruimte te geven aan het vertellen
van het levensverhaal. Want door het vertellen van hun
(Ievens)verhalen kunnen ouderen hun eigen leven onder
ogen zien en kunnen zij leren zichzelf te aanvaarden als
deze unieke mens van God.

í

3.2. Pastoraat aan ouderen: luisteren naar
Gods 'verhaal' met mensen

In dat vertellen van hun verhaal komen pastor en oudere
soms samen in een dal van diepe duisternis (Psalm 23)
of blijkt er een kruik te zíjn, gevuld met tranen (Psalm
56:9). Soms is er de verminkende tweestrijd om klaar te
komen met 't eigen verleden en een ander weer onder
ogen te kunnen komen (Gen.32). In het vertellen van
herinneringen wordt dikwijls ook de trouw van God duide-
lijk zichtbaar (denk aan Abraham) of de dankbaarheid
voor ondervonden liefde van medemensen (denk aan
Ruth en Naomi). Ouderen kunnen soms getuigen van de
kracht die zij ontvingen in moeilijke situaties door het
geloof in Jezus Christus (denk aan Paulus!) of vonden
houvast aan een lied (vgl. Hand.l6:25!).
Vaak in tussenzinnetjes is te horen hoe iemand God be-
Ieeft en kent: als Degene bij wie hij kan schuilen of als de
God die hem met deze ziekte straft. Of God zijn leven
Ieidt en wel een bedoeling zal hebben met wat er
gebeurd is in zijn leven (of nu gebeurt) of dat God
onbegrijpelijk is, nu Hij dit toelaat.

l
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Soms vergelijken ouderen zich met mensen uit de bijbel:
"Ik voel me als Job. Ik wÜ eigenlijk niet meer jarig wor-
den." Of ze maken duidelijk zich een ongelovige Thomas
te voelen, omdat ze merken te twijfelen aan de woorden
van de bijbel.Soms zullen mensen graag psalmen lezen of zingen,
waarin zij zichzelf herkennen. De pastor kan door het
Iezen van een schriftgedeelte of zingen met de ander
deze weg van herkenning stímuleren of juist daarin iets
van de samenhang van het leven zichtbaar maken.
3.2.1. 'IDe tweede stem"

Pastoraat vraagt oefening in de dienst van het luisteren.
Het gaat zeker in het pastoraat aan oudere mensen om
als pastor je in te leven in het verhaal dat de ander ver-
telt.
De wisselwerking varí het levensverhaal van mensen en
het Verhaal van God en mensen geeft aan het pastorale
gesprek een eigen identiteit.
J. Firet (1 ) sprak over "de tweede stem vertolken". Daar-
mee is bedoeld dat de pastor ook een eigen geluid in-
brengt. De tonen van de tweede stem vormen op zichzelf
een melodie met een eigen zelfstandigheid. De rol van
de pastor beperkt zich zeker níet tot volgen en napraten.
De tweede stem verbindt zich met de eerste, maar kan
ook tegenstem zijn, een krítísch tegenover.
Elementen als correctie, waarschuwing en vermaning
hebben een eigen waarde. Vooral wanneer blijkt dat
woorden als wedergeboorte en bekering dwars tegen de
draad van ons eigen verhaal ingaan. Maar deze elemen-
ten komen alleen daar tot hun recht waar mensen open
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willen staan voor elkaar en samen geschiedenis willen
schrijven door te luisteren naar God, die in het leven van
de oudere en in het leven van de pastor aanwezig wil
zijn.

4. Eigen accenten fö het pastoraat aan oudere
mensen

l

In het nadenken over pastoraat aan oudere mensen moet
ervoor worden gewaakt oudere mensen als een geheel
aparte categoríe te gaan zien. Zij hebben níets anders
gemeen dan dat ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben!
Verder behoudt ieder gelukkig zijn eigen karakter en
eigenaardigheden. Niet alle oudere mensen zijn "dank-
baar" alleen maar omdat ze oud zijn geworden. Niet alle
ouderen zijn "wijs", alleen maar omdat ze een bepaalde
Ieeftijd hebben bereikt.
Aan de andere kant moet wel duidelijk zijn dat elke fase
van het leven specifieke vragen oproept en een bepaal-
de 'deskundigheid' en fijngevoeligheid van de pastor
gevraagd wordt.
Tot slot noem ik kort enkele aandachtspunten die het
pastoraat aan oudere mensen onderscheidt van ander
pastoraat.

" in het pastoraat aan ouderen ís enige kennis van
Ievensloop-psychologie zeer gewenst,evenals kennis van
de (sociale) geschíedenís van de 20e eeuw. De wereld is
geweldig veranderd na de tweede wereldoorlog. Oude-
ren zijn opgegroeid in een maatschappij van "rangen en
standen", waarin alles en iedereen zijn eigen plaats ken-
de. Veel was vanzelfsprekend: school- werk (in de voet-

I
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sporen van vader dikwijls)-trouwen - kinderen krijgen etc.
Ook geloven was voor velen vanzelfsprekend. Er vvarerï
vaste waarden en normen. Er was sprake van wat wel
genoemd wordt een "collectieve zingevíngscultuur". De
antwoorden op de grote levensvragen lagen vast en wa-
ren duidelíjk. De kerk had een centrale plaats.
Wat een verschil met de huidige samenleving, waarin
ieder eigen antwoorden zoekt en individualisme hoogtij
viert en zelfs binnen de kerken onderling grote verschil-
Ien bestaan ín visie op bijvoorbeeld morele kwesties als
abortus, euthanasie, samenwonen, echtscheiding etc.
" kennis van "ouderdomsgebreken" ís onmisbaar.
Een pastor moet weten dat iemand niet direct dement is,
wanneer een paar keer hetzelfde verteld wordt. Last van
vergeetachtigheid hoort bij het ouder worden. (omgaan
met dementerende ouderen vergt een heel eigen bena-
dering!)> Bovendien: alles gaat trager. Wie bij een oudere op
bezoek gaat moet geduld hebben en er tijd voor nemen.
Een kopje thee is niet snel gezet. Maar al te vaak is er de
neiging om 'even te helpen' en iets voor de ander te doen
of te regelen. Wie op die manier werk uit handen neemt,
neemt dikwijls ook een stukje eigenwaarde van de oude-
re weg...> Luid, duidelijk en niet te snel spreken is eveneens een
aandachtspunt, omdat voor veel ouderen het gehoor
minder is geworden.
> Veel ouderen hebben last van slaapstoornissen, heb-
ben het snel koud, zijn gehecht aan hun 'eigen stoel',
zien soms op tegen (irí de ogen van jongeren) kleföe
inspanningen of maken zich druk over details.
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Hiermee wil ik geen algemeen beeld van ouderen
schetsen, maar wil ik aangeven hoe dit soort zaken dik-
wijls horen bij het proces van ouder worden.
Ouderen leren omgaan met het feit dat "de geest nog wel
wil, maar het lichaam niet meer" is een belangrijke begel-
eidende taak van de pastor. Daarbij kan gelukkig soms
de ervaring worden doorgeven :" al vervalt ook onze ui-
terlijke mens, de innerlijke wordt van dag tot dag
vernieuwd" (2 Cor.4:16)

' kunnen omgaan met processen van rouw en het ver-
werken van afscheid en verlies is een wezenlijke 'kwali-
teit' voor een pastor die oudere mensen begeleidt.
Ouderdom is in veel opzichten afscheid nemen: afscheid
van dierbaren (partners, familie, vrienden) door de dood,
afscheid van lichaamsfuncties( en de afhankelijkheid van
zorg die dat met zich meebrengt), afscheid van idealen
soms, afscheid van werk en bij verhuizing naar een
verzorgings- of verpleeghuis ook afscheíd van de eigen
vertrouwde omgeving.
Tenslotte is er ook het afscheíd nemen van het eigen
leven.

" dikwijls worden ouderen vooral benaderd als "reeds op
weg naar de dood".
Ouderen "staan in het einde" (J.Munnichs) (2) maar dat
betekent niet dat alle aandacht en gesprek zich zou moe-
ten richten op de vraag hoe de oudere denkt over de
dood en het eeuwig leven.
Het eren van de ouderen betekent voor mij evenzeer dat
zij volop bij het leven betrokken worden, bij het hier en
nu. Zie je de oudere vooral als iemand, die dichtbij de
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dood staat (wat in wezen voor alle "mensen van de dag"
geldt!) dan loop je het gevaar de oudere eigenlijk af te
schrijven als nog volop meetellend.
Ouderen zíjn onderdeel van onze samenleving en ge-
meente en kunnen een eígen bíjdrage leveren aan de
bezinning op de ontwikkeling van onze samenleving en
onze geloofsgemeenschap. Hun bijdrage en nadenken
serieus nemen is de eerste opdracht.
Natuurlijk speelt in het pastoraat aan oudere mensen de
stervensbegeleídíng soms een grote rol. Ook daarin ko-
men eígen accenten aan de orde. Dat kan een thema zijn
voor een heel ander artikel!

Tenslotte

We vatten bovenstaande opmerkíngen samen:
Pastoraat aan oudere mensen is het meeleven in vreu-
gde en verdriet, blij zijn met de zegen van de ouderdom
én het delen van de zorgen ín deze fase van het leven.
(vgl. Rom.l2:15)
Pastoraat aan oudere mensen is hen "ereri" door hun
gedachten, meningen en levensverhaal serieus te nemen
en goed naar hen te luisteren.
Pastoraat aan oudere mensen is hen ondersteunen in
het zoeken naar zin en samenhang in hun leven door ín
hun levensverhaal te zoeken naar die momenten díe hen
moed en houvast hebben gegeven, na te denken over de
trouw en nabijheid van God in hun leven en hun verhaal
in relatie te brengen met het 'verhaal' van God en men-
sen.

Zo is pastoraat aan oudere mensen een antwoord op de
bede van de psalmist:
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"wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God,
niet verlaten" (psalm 71 :18)
en een invulling van Gods belofte:
"tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe
zal Ik u torsen;
Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en red-
den." (Jesaja 46:4).

Wout Huizing

(1) Dr.J.Firet, "Het agogisch müment in het pastoraal optreden, Kam-
pen 1982
(2) Dr.J.M.A. Munnichs, "Ouderdom en Eindigheid, Assen 1964

Voor wie verder wil lezen:

" Marinus van den Berg, "Als de ouderdom pijn doet", Den Haag 1979
' H.Faber, "De zeilen strijken. Over het ouder worden, Hilversum 1 98C)
' Drs.R.R.Ganzevoort, "Levensverhalen, een verkenning in hermeneu-
tisch crisispastoraat, Den Haag 1989
' Dr.M.van Knippenberg (red.), 'In het spoor van het verhaal, Ouderen
en pastoraat, Kampen 1993
" Ds.C.A. Korevaar, 'Alsmaar ouder worden", Kampen 1988
' Laura Reedijk-Boersmma. "Oud zijn", Kampen 'l 985
" Dr.J.C.Schreuder, "De strenge, bittere dood. Overwegingen over
pastoraal omgaan met mensen in de schaduw van ziekte, dood en
verdriet, Den Haag, 1983
" G.ter Steege, K.Penninx en N.Rögels, "Uitkijken naar het dessert",
Levensloopsmethoden in educatief werk met ouderen
" Ton Valkenburg, "Oud worden een gave en een opgave", Over cri-
sissituaties bij het ouder worden, Kampen 1982
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Wat heet "interreligieuze dialoog"?

Moeten de heidenen er aan geloven ??
De redactie van Ruimte vond dat er ook eens over dit
onderwerp moest worden geschreven en vond ook dat dit
best mijn klus zou kunnen zijn. Zelf was ik niet aanwezig
om dit laatste uit hun hoofd te praten. Ik las het in de
notulen maar het drong niet zo goed tot mij door, waar-
schijnlijk omdat wij bezig warerí te verhuizen. In een zeer
onbewaakt ogenblik vertelde ik Sietzo dat ik het zou
doen. Langzamerhand ontwaakt uit de beneveling van
onze eerste verhuizing sinds 1957 drong het tot mij door
wat ik op mij had genomen...
Maar gedane zaken nemen geen keer en dus zat er niets
anders op dan me in het onderwerp te verdiepen. Gaan-
deweg werd me steeds duidelijker dat ik niet de geschik-
te persoon was om een themanummer over interreligieu-
ze dialoog op te zetten. Heb ik wel ooit met een Hindoe,
een Boeddhist of een Mohammedaan gesproken? Mis-
schien wel eens over het weer of het verkeer maar zeker
niet over hun en mijn godsdienst. Heb ik wel eens studie
gemaakt van die godsdiensten? Ik vrees, voor het laatst
voor het candidaatsexamen theologie in de jaren vijftig.
De niet-christelijke godsdiensten, om ze zo maar eens te
noemen, die ik grondig heb bestudeerd, waren die uit de
oudheid en dus nu allang dood. Interreligieuze dialoog
gaat over levende en nu bestaande godsdiensten. Ik
moet bekennen dat ik uitsluitend bezig ben met die gods-
dienst waar ik zelf bij hoor en waar ik de nodige zorgen
over heb. Wat wil je dan met die andere godsdiensten?
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Het wordt dan ook geen themanummer maar een uit wan-
hoop geboren verhaal dat uitloopt op een aantal vragen.
Ik nodig iedere lezer uit om daarop te reageren en mij die
reacties toe te sturen. In een volgend nummer zal ik daar
dan verslag van doen. Enkele mensen vraag ik zelf om
een reactie. Wíe weet, misschien komt er dan toch iets
uit dat lijkt op een dialoog.

Heidenen?
In de redactievergadering lanceerde iemand een frivole
formulering: moeten de heidenen eraan geloven? Wie
eraan moet geloven, staat op het punt om iets te doen of
te ondergaan wat hij of zíj helemaal niet wil. Je kunt niet
anders. Dat is bijvoorbeeld gebeurd toen Karel de Grote
in de middeleeuwen hele volksstammen liet dopen en zo
tot christenen maakte: wie dat niet wilde, ging eraan. Het
gevolg is geweest dat een stevig stuk heidendom in het
christendom is opgenomen...
Maar wat zijn eigenlijk 'heidenen'? Zijn dat alle niet-chris-
tenen, ongeacht hun godsdienst of ongodsdienstigheid?
Uitgezonderd natuurlijk de Joden. Of toch? Onlangs las
ik ergens dat wij ons vooral moeten richten op de men-
sen zonder Christus als wij willen dat onze gemeenten
weer gaan groeien. Blijkbaar bestaat de wereld uit twee
soorten mensen: christenen en niet-christenen. Zo'n in-
deling maakt een dialoog bij voorbaat onmogelijk. De
niet-christenen zijn daarin alleen maar de doelgroep die
gewonnen moet worden.
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Zending
Maar is dat niet precies wat Jezus zijn discipelen heeft
opgedragen? "Maak alle volken tot mijn leerlingen", heeft
Hij gezegd. En Petrus en Johannes zeiden tegen de
Joodse leiders: "er is hier op aarde de mensen geen
andere naam gegeven waardoor we gered zullen wor-
den". Dat is de naam van Jezus Christus. Deze opdracht
en deze overtuiging hebben de christeríen van de eerste
eeuw ge'ínspireerd om hun geloof uit te dragen in een
wereld boordevol van de meest uiteenlopende vormen
van godsdienst. Deze opdracht en deze overtuiging in-
spireren tot op de huidige dag talloze chrístenen om hun
geloof ook nu nog uit te dragen. Zij hoeven zich daarvoor
ook vandaag niet voor te schamen.
Maar de situatíe is wel wezeníijk anders dan in de eerste
eeuw van onze jaartelling. Het christendom is niet alleen
een godsdienst maar ook een cultuur. Cultuur is dan niet
alleen beschavíng maar een manier van leven, een maat-
schappij. Zending is dan ook altijd gepaard gegaan met
export van die maatschappij en import van die
maatschappij in andere culturen. Die import is meestal
niet zonder geweld doorgevoerd en daardoor is de ver-
houdíng tussen het christendom en de andere godsdien-
sten van meet af aan er een geweest van spanning en
conflict.
Die spanning verplaatst zich nu langzamerhand naar
onze eigen vvereld. De andere godsdiensten zijn niet
meer ín Azië of Afrika maar in onze eigen wereld. Het
Griekse woord 'allochtoon' is tegenwoordig een heel
gewoon woord. Achter het woord schuilt echter vrijwel
steeds een godsdienst, meestal een niet-christelijke
godsdienst. Hoe moeten we daar mee omgaan? Moeten

31



A

we proberen de allochtonen te winnen voor het christelijk
geloof? Of moeten we hun meegebrachte godsdienst re-
specteren? Dat zijn vragen die heel concreet Clí) ons af-
komen. Het zijn niet alleen vragen voor de evangelisatie-
commissies maar voor de mensen die vlak bij de allocht-
onen leven en met hun godsdienst en hun cultuur recht-
streeks in aanraking en niet zelden in botsing komen.

Wat heet dialoog?
Tegen deze achtergrond wil ik proberen iets dichter te
komen bij dat woord dialoog. Het is een modewoord en
dat maakt het niet gemakkelijker. Modewoorden verliezen
voortdurend aan betekenis en substantie. Dialoog is
tweegesprek: twee mensen of groepen voeren een ge-
sprek met elkaar. Zo'n gesprek heeft een onderwerp en
soms ook een doel. Daarover straks nog meer. Eerste
voorwaarde voor een gesprek is dat je elkaar laat uit-
spreken en dat je aandachtig naar elkaar luistert. Wie
een gesprek voert, doet zijn best zich in de gedachten-
gang en gedachtenwereld van zijn gesprekspartner in te
leven. Op de universiteit heb ik vroeger al geleerd dat je
dan je eigen overtuiging en oordeel even op moet schor-
ten. Ook daarvoor bestaat een mooi Grieks woord:

epochè. Dat betekent zoveel als: even stilstaan en je
inhouden. Even ruimte voor een ander; ruimte in jouw
eigen denken. Niet om te oordelen maar om te verstaan:
wat beweegt die ander? Wat is de grond van zijn of haar
bestaan?

Daarom vereist een dialoog een grondhouding, en wel
die van de aanvaarding. Om een dialoog te kunnen voe-
ren moet je beginnen met je gesprekspartner te aanvaar-
den zoals hij of zij is. Wanneer het gaat om dialoog met
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iemand van een geheel andere cultuur en godsdienst,
dan kun je die niet aangaan om hem of haar van die
godsdienst af te brengen. Tenzij je merkt dat hij of zij er
zelf af wil en zoekt naar een andere weg. Maar ook dan
ís respect en terughouding geboden.

Met welk doel?
Dat brengt ons vanzelf bij de vraag waar het om gaat.
Met welk doel zouden wij de dialoog met mensen van
een andere godsdíenst aan moeten gaan? Het doet er
niet toe op welke plaats dat gebeurt, als de ondergrond
maar die is van een werkelijke ontmoetíng. Met op de
achtergrond het feit dat wij -anders dan vroeger- leven in
een maatschappij waar ook andere godsdiensten en cul-
turen een plaats hebben gekregen.
Een goed en nuttig doel zou zíjn om samen te werken
aan de oplossing van de problemen díe voortkomen uit
de botsing van tegengestelde culturen. Zuíke botsíngen
spelen zich af daar waar mensen van verschillende
godsdienst in elkaars buurt wonen. Er is dan heel wat
dialoog in de beste zin van het woord nodíg om ín vrede
met elkaar te kunnen leven.
Maar zou het doel van zo"n dialoog ook kunnen zijn om
samen dichter bij de Waarheid met een hoofdletter te
komen? Als christenen noemen wij die Waarheid Jezus
Christus, want zo heeft Hij ons dat zelf geleerd. Maar is
het denkbaar dat er ook andere namen van de Waarheid
zijn waar mensen in kunnen geloven? Vele namen voor
de ene Waarheid? De oude Grieken noemden hun go-
den 'de veelnamigen', want zij waren ervan overtuigd dat
al het goddelijke één was. Het deed er uiteindelijk niet
toe hoe dat goddelijke genoemd werd, het was één, hen
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in het Grieks. Daarvan is het woord henotheïsme afge-
leid. Maar in de Joods-christelijke traditie, dus in de bij-
bel, domineert een ander Grieks woord, monos, dat
'alleen' betekent. Daarvan is monotheÏsme afgeleid: er is
maar één God en dat is de God van Israël en van Jezus
Christus. Het eerste is inclusief, het tweede exclusief; het
eerste zegt: al het goddelijke is één, het tweede zegt:
geen andere goden voor mijn aangezicht. Hoe kan er
dan van dialoog sprake zijn? Mijn hart gaat uit naar het
eerste, mijn geweten bindt mij aan het tweede. Wie er
anders over denkt, late dat weten, graag met argumenten
en overwegingen.

Prikkels
Tot slot een drietal prikkels met daarin verpakt de uitda-
ging om mij tegen te spreken, uit te lachen of voor afval-
lig te houden.
- zending en evangelisatie moeten zich alleen richten op
ongelovigen en atheïsten, niet op mensen die een ander
geloof aanhangen.
-in onze veelkleurige samenleving is de houding van
respect en acceptatie onmisbaar voor een vreedzaam en
menselijk samenleven.
-zending in verre landen mag niet leiden tot het opleggen
yan onze cultuurwaarden maar moet aan de bestaande
cultuurwaarden alleen toevoegen.
Wie reageert ?

JANNES REILING
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Baptisme internationaal

Film over carey
In Engeland is de produktie gaande van een film over het
Ieven van William Carey, de stichter van de Baptist Mis-
sion Society. De rol van Carey wordt gespeeld door Da-
vid Attlee, kleinzoon van de vroegere minister-premier
van Groot Brittannië. De regisseur Kenneth Curtis is ver-
rast, zo meldt de Baptíst Times, over de grote medewer-
king van de Indiase bevolking. Belangrijkste reden daar-
voor ziet Curtis in het grote respect dat de zendeling
twee honderd jaar na zijn dood, in India nog steeds ge-
niet.
De film die in het najaar van 1 999 uítkomt zal internatio-
naal worden aangeboden aan televisiestations, scholen
en kerken.

H TTP ;//www.baptist.org.uk
Sinds het begin van dit jaar presenteert de Engelse Unie
van Baptisten gemeenten haar eigen Web-site. De 'site'
bevat een complete catalogus van de publikaties van de
unie, die uiteraard elektronisch besteld kunnen vvorden.
Verder bevat die uitvoerige informatie over de regionale
contacten met de
'Associatíons' met een eigen web-site en kan men be-
schíkken over de e-mail-adressen van dïverse gemeen-
ten, organisaties, verenigingen.
Een van de (vele) mogelijkheden is het advies vragen
aan aridere gemeenten via een centraal adres. Motto:
'When advice is only an e-maíl away....'
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Biddende keeper
Toen Hans Segers, doelman van de Wolverhampton
Wanderers in de kwart-finale van de FA Cup in de laatste
minuten van de nog 0-O staande wedstrijd een penalty
kreeg te stoppen deed hij een schietgebedje: 'Heer,
maak me weer een held...' Hij stopte de bal en bezorgde
daarmee zijn club de overwinning...
De 'Baptist Times' publiceerde een interview met de
voetballer, die na een dramatisch moeilijke periode in zijn
leven tot bekering kwam.

Gebruiksvriendeliiker kerken
'J

In Groot Brittannië hebben de grote kerkgenootschappen
besloten tot een gezamenlijke actie tot uitbreiding van
het aantal bezoekers in de diensten. Doelstelling: voor
januari 2000 twee keer zoveel mensen in de kerk...! Een
van de hoofdpunten van het actieprogramma: de kerken
moeten gebruiksvriendelijker worden...
De tien doelen:

" hartelijker welkom
* gezinsvriendelijker
" verzekering van duidelijke verstaanbaarheid
* praktisch en zinvol zijn
" verlenen van antwoorden op dieper liggende vragen
" tijd geven om in het drukke leven even te pauzeren
" helpen duidelijk maken wat de bijbel ís en wie Jezus
* zekerheid geven dat kerkbezoek nuttig is en uitda-
gend
" helpen bij het ontdekken van Gods liefde en genade
* het bieden van de mogelijkheid aan mensen om een
nieuwe start te maken.
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Irene's column

Van oude mensen.....

In 1936 legde ze de eerste steen van het huis, waarvan
wij de ene helft bewonen en zij met haar dochter de an-
dere. Net voor mijn vakantie hebben wij onze helft ver-
kocht. Tijdens mijn afwezigheid is haar kaarsje voorgoed
uitgegaan. Het lijkt te passen in de serie van afscheídsri-
tuelen die momenteel op mijn weg komen. Maar ik wilde
het over háár hebben.
Van oorsprong een boerendochter, die, als je haar zag
en hoorde, meer uit Haagse kringen leek te komen. Fier,
waardig en trots. Aan voornamen waagde ze zich niet.
Het was altijd: 'mevrouw', 'meneer'. Op haar beurt werd
ze in ons gezin 'de oude mevrouw' genoemd. 's Morgens
zag je haar, achter haar looprek, maar wel rechtop, de
post halen. Haar dochter, die bij haar inwoonde ('hoe
vindt u het om bij uw dochter in te wonen?" Nee,
mevrouw, mijn dochter woont bij mij in!') kon gerust een
weekje weg. Dan zorgde ze wel voor zichzelf en kwam de
dagen door met puzzelen en naar buiten kijken.
Neigde de inhoud van gesprekken naar problemen of
gevoeligheden, dan gaf ze niet thuis. Schouderophalend
gaf ze je te kennen dat ze nergens mee zat, het nu een-
maal zo was en wel goed zou komen. Daarmee alle
angst en onzekerheid afwerend. Haar manier om te over-
leven. En dat bleek voor haar de goede te zijn: 92 jaar
werd ze. Wat er ten diepste in haar omging, wist
niemand en bleef haar geheim. Dat in de uitvaartdienst
Psalm 1 39 centraal stond, was dan ook niet te verwonde-
ren en ontroerend toepasselijk op haar: 'Heer die mij ziet
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zoals ik ben, dieper kent dan ik mijzelf ooit ken'.
Ze stierf, zoals ze geleefd had: waardig. Onafhankelijk en
geen enkele last veroorzakend. Een maand geleden ging
het opeens wat minder met haar. Ze zakte nogal eens
weg, was niet meer zo helder en werd moeilijker bereik-
baar. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
Haar gang naar de ambulance bleef echter statig met zo
min mogelijk ondersteuning. Alleen klampte ze zich plot-
seling vast aan de deurpost. In haar zwakke bewustzijn
begon de alarmbel te rinkelen en ze protesteerde.
Zij hoorde bij het huis en het huis bij haar.
Ze realiseerde zich dat ze op weg was naar.... de laatste
steen.

í

l

í

IRENE DE GRAAFF

*****

Hallo jongens en meisjes.

Deze keer gaat het in dit blad over aandacht voor oude-
ren en hier bedoelen we niet alleen onze opa's en oma's
mee, maar ook onze vaders en moeders.
Uit ervaring weet ik, dat wanneer je vader of moeder, of
je opa of oma er niet meer zijn, je nog heel veel vragen
hebt, die je ze nog zo heel graag zou willen stellen. Zeg
dus maar niet te gauw: "Jullie zijn toch zo ouderwets.",
maar vraag eens hoe het vroeger ging, er komt een tijd
dat je ze niet meer kunt vragen en toch nog zo graag iets
zou willen vragen.
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Het raadsel van de vorige keer was de vraag naar de
naam van een stad.
Het eerste deel 'kwam voor de middag'. Dat was even
moeilijk, maar 'voor de middag' wordt ook aangeduid als
A.M., dat is: "ante meridiem". Kijk maar eens op een
digitaal horloge als je dit hebt. Hierop kom je a.m. en
p.m. tegen.
Het tweede deel (schittert 's-nachts) was gemakkelijk. Dít
is een ster.
Het derde deel: 'houdt veel water tegen' Dat kunnen ver-
schillende dingen zijn, maar hier is het een dam.
En het geheel ? Dat is een Europese stad, am + ster +
dam = AMSTERDAM.

De nieuwe puzzel:
Twee anagrammen (anagrammen zijn woorden die met
dezelfde letters worden geschreven zoals laat en taal.)
'I een berg in Zwitserland - Europeaan - onwrikbaar.
2 inwendig orgaan - schoon - binnengaan.

Omdat er tussen het verschijnen van dit blad en het in-
zenden van de kopie voor het volgende nummer precies
onze vakantie zit, zal er de volgende keer wel geen stuk-
je van mij in staan. Daarom nog een extra puzzel.

1 een vrucht + nadeel = plaats ín Friesland
2 windstreek + stof + lidwoord = plaats in Friesland

Tot de volgende keer en veel succes met het oplossen
van de raadsels en een hele fijne vakantietijd.

Henk Timmerman.
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