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Van de redactie
rí
l

Het openingsartikel van dit nummer van
RUIMTE, aan de vooravond van onze
jaarlijkse RUIMTE-dag en de A.V.in Hooge-
zand, zet de toon voor het nadenken over
een belangrijk levensaspect: aandacht
hebben voor de ander, zorgen voor elkaar.
'Pastoraat' komt ook aan de orde in het
interview met Marinus Boeschoten, 'el
pastor' waarin hij vertelt over zijn werk.

Verder een voorbeschouwing op de A.V. in
Hoogezand en de rubrieken: Irene's column
en de jeugdrubriek. En ook weer eens een
gedicht van '658'. Weet iedereen nog wie
dat pseudoniem hanteerde?
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Zorg voor elkaar

De hele dag ligt hij vrijwel alleen op bed. Heel af en toe
komt hij er even uit. Met alles moet hij geholpen worden:
eten, wassen, aankleden. Zitten lukt niet. Een eindje Io-
pen is al helemaal onmogelijk. Als je op bezoek komt, is
een goed gesprek moeilijk te voeren: hij kan niet praten.
Wel kan hij aangeven, dat hij je ziet en blij is dat je er
bent. Van tijd tot tijd lacht hij naar je.
Opeens kan hij gaan huilen en dan moet je maar raden
wat er aan de hand is en of je hem kunt helpen. Hij slaapt
veel. Je kunt merken dat hij het fijn vindt dat er iemand bij
hem is. Soms kan hij heel lang kijken naar één punt in de
verte en is nauwelijks bereikbaar. Dan kan hij schrikken
van een plotseling geluid, al lijkt het soms net of hij een
beetje doof is.
Zijn wereldje is klein. Niet veel groter dan zijn bed. Over
het wereldgebeuren denkt hij niet na, dat is 'ver van zijn
bed'. Elke maand is er controle hoe het met hem gaat.
Hij wordt goed verzorgd. Mensen omringen hem met Iief-
de en de dagelijkse intensieve zorg is voor niemand een
last. Hij heeft een goed plekje en voelt er zich thuis.

Wat heeft u al lezend gedacht? Wat een stumper? Dat is
toch ook geen leven meer als je er zo aan toe bent? Vol-
Iedig afhankelijk van zorg van anderen. Dát is erg !
Leest u het anders als ik u vertel dat het gaat over mijn
drie maanden oude zoontje...?
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Overeenkomsten

Een vraag houdt me bezig over de zorg voor mensen aan
het begin en aan het einde van hun leven. Er zijn soms
grote overeenkomsten. Een baby van drie maanden oud
kan nog heel weinig. Maar iedereen is vertederd. Zo'n
jong mensenleven is kostbaar, een groot goed, van grote
waarde. 'Wees er blij mee en geniet ervan', zo wordt mij
dikwijls voorgehouden.
Hoe anders zijn de reacties als het gaat om iemand die,
oud geworden, volstrekt afhankelijk is van zorg, bijna
niets meer kan. Dan vallen termen als 'mensonterend',
'geen leven meer', en hopen velen, dat 'het maar snel
afgelopen zal zijn.'
Wiens leven afhankelijk is van zorg is dan van minder
waarde, zo lijkt het dikwijls.

l

Verschil

Waarom dit grote verschil in waardering van leven? Om-
dat een baby nog een leven voor zich heeft en een oude-
re niet? Bepaalt het verschil in levensperspectief de
waarde van leven? Waarom wordt al gauw gedacht dat
zorg voor iemand, die daarvan afhankelijk is, wel een last
zal zijn voor hen die deze zorg geven? Evenals voor een
baby zijn er gelukkig mensen die met plezier zieken en
ouderen verzorgen.
Zorg is fundamenteel als bestaanswijze van mensen, zo
betoogde de filosoof Levinas. Leven krijgt zin, daar waar
mensen zorg voor elkaar hebben.
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Geen theorie

Dat is niet alleen maar schone theorie. Dat blijkt uit een
brief die een zoon scheef aan alle mensen die trouw en

met toewijding zijn inmiddels overleden moeder waren
blijven bezoeken. Zij is ernstig ziek geweest en haar
spraak en gezichtsvermogen had ze verloren. Ze kon
nog nauwelijks aan de omstanders laten merken wat ze
dacht en voelde. Daarom was er een 'commu-
nicatie-boek', waarin degenen die haar bezochten hun
gedachten konden uiten en konden aangeven dat ze op
bezoek waren geweest en wat ze hadden gedaan.
De zoon uit in zijn brief dankbaarheid jegens de familie,
de vrienden, de verplegenden en verzorgenden die zijn
moeder tot het einde toe aandacht hebben gegeven en
besluit met de volgende overweging:

"Onafhankelijkheid, zelfstandigheid, het niet aangewezen
zijn op hulp en ondersteuning van andere mensen - dat
wordt vaak genoemd als "het hoogste goed" in een
mensenleven. Dat is niet waar, zo heeft moeders leven
ons geleerd. Leven samen met andere mensen, met
mensen die je lief zijn, en na staan, dat is waar het in het
Ieven ten diepste om gaat. Want leven is steeds
samen-leven. En dat komt misschien wel het scherpst
aan het licht als het leven door ziekte of handicap
aangeraakt wordt. Dan wordt vaak in alle helderheid die
waarheid (leven = samen-leven) voelbaar en ervaarbaar.
Wij wensen u en onszelf toe, dat wij ons nu en in onze
toekomst niet laten verblinden door het vermeende goed
van 'zelfstandigheid', dat funeste adagium van onze tijd.
Wij hopen dat ook wij te zijner tijd, wanneer ook ons
Ieven onvermijdelijk in een sfeer van een zekere mate
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van afhankelijkheid belandt, met open handen de
nabijheid zullen kunnen aanvaarden die mensen om ons
heen ons aanreiken. Het is geen teken van zwakte, dat
afhankelijk-zijn. Het is een teken van kracht en sterkte
als wij die hulp en steun kunnen toelaten in ons leven".

?l

Zorg voor elkaar, voor jong en oud !

Wout Huizing

(Eerder gepubliceerd in 'Het Venster', maandblad van de baptisten
gemeente Delft)

RUlMTEdag op 7 NOVEMBER:

Tien jaar 'beweging'
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'El pastor' boeschoten kent veel gevan-
genissen van binnen

++

In september werd hij 74 en op de dag van zijn verjaar-
dag zat hij op een camping ín Spanje: Marinus Boescho-
ten. Voor de zoveelste keer reed hij in dat land, niet met
vakantie, maar als 'el pastor'. Om er het werk te doen
waarmee hij al zovele jaren bezig is: het bezoeken van
Nederlanders in Spaanse en Franse gevangenissen.
Werk dat, ooit spontaan begonnen door een klein
groepje, nu onder de 'paraplu' staat van de Stichting
Epafras. Het is geen ontspannen avontuurlijke zwerf-
tocht door een zonnig land, met en passant af en toe een
bezoek aan een strafinrichting ergens 'in the middle of
nowhere'. Het is een zwaar karwei dat thuis in Bunnik
goed wordt voorbereid: routes worden zo uitgezet dat zo
groot mogelijke efficiency wordt bereikt.. De gevangenis-
directies zijn op de hoogte van dag en uur van aankomst,
maar dat betekent dan wel, dat er met de auto-met -cara-
van pittig doorgereden moet worden om op tijd op de
juiste plaats te zijn. Soms staan auto en caravan gepar-
keerd bij een gevangenis, vaak ook blijft de aanhanger
op de camping staan. 'El pastor' Boeschoten weet dan
nooit hoe een gesprek zal verlopen en hoeveel tijd daar-
mee gemoeid is. Soms zijn er recentelijk Nederlanders
bijgekomen of vertrokken.. Soms zitten er in één gevan-
genis twintig mensen om wie hij zich wil bekommeren,
elders is er één die hij kan bemoedigen via een gesprek
en een enkele maal heeft hij onverwacht een rustig dag-
deel omdat een gedetineerde blijkt overgeplaatst. Soms
moest hij communiceren vanachter een glaswand zelfs
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met meer dan een persoon. Inmiddels is hij zover inge-
burgerd, dat hij vrijwel overal, zo nodig, zijn mensen in
een of meer groepen van 4 á 5 personen krijgt aangele-
verd in een geschikte ruimte.
++

Marinus Boeschoten:

'In Spanje en Frankrijk zitten de meeste mensen. Daar
zoek ik vooral de mensen op die sterk geïsoleerd zitten.
Dan gaat het mij ook niet om het uitzoeken van juridische
kwesties al krijg ik daar natuurlijk wel vragen en opmer-
kingen over. Nee, dat juridische is mijn werk niet. Je komt
in een andere positie bij mensen die niet veel of geen
bezoek krijgen, en dat heeft betekenis voor hun. En hoe-
wel het in Spanje -en vooral in Frankrijk soms heel moei-
lijk kan zijn rond strafmaat en uitlevering naar Nederland,
merkt men dan toch dat er van Nederlandse zijde aan-
dacht is voor onze gedetineerde.

Luisteren
Voor de rest: Ik luister naar wat de mensen meemaken,
doormaken of doorgemaakt hebben. Daar moet ik 't mee
doen. Of ik alles geloof m.n. de verklaringen van on-
schuld? Tot het tegendeel blijkt krijgt men het voordeel
van de twijfel. In ieder geval luister ik niet kritisch. Het is
voor de gedetineerde van groot belang dat er iemand
komt aan wie je je verhaal -of beter je gevoelens- kwijt
kunt. lemand die er tijd en aandacht voor heeft en er
zorgvuldig mee omgaat. En zo van binnen het een en
ander weer los maakt. En als je bezoeker dan ook nog
van het geloof is, dan is dat mooi meegenomen.
Wie heeft er niet nog een aantal onbeantwoorde vragen
en gevoelens m.b.t. tot God en bijbel op zijn rommelzol-
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dertje liggen. Als dat voor de dag komt, wordt woestijng-
rond heilige grond, ook grond voor troost en bemoedi-
ging. Nee, de pastor komt niet binnen als een mannetje
dat God bij je in de cel brengt, Hij was er al!

Neem me niet kwalijk...
Vaak zegt iemand bij het binnenkomen -min of meer
verontschuldigend-: "Neem me niet kwalijk, maar ik ge-
Ioof niet.... en dan komt de toelichting; Soms zijn dat ar-
gumenten, maar meestal ervaringen, verwarring, trau-
ma's.

Telkens weer word ik verrast door openheid en vertrou-
wen, die je al bij de eerste ontmoeting geschonken wordt.
Paters en dominees hebben bij niet-kerkelijken haast nog
meer krediet dan bij de gelovigen zelf. Ze vertegenwoor-
digen "Grote Goedheid" En als je meevalt, dan wordt het:
"Ik kan hier eigenlijk met niemand over praten maar ik
heb het idee: met U wel."

Er zijn ook, wat ik maar zal noemen: sterke staaltjes.
Er zat (en zit nog steeds) een Islamitisch meisje twee jaar
ergens in Zuid-Frankrijk gevangen. Ze is heel jong in
Nederland gekomen en spreekt alleen Nederlands en
een beetje Arabisch. Ze is wanhopig dat er niemand is
om mee te praten; ten einde raad zoekt ze wat troost in
de r.k.gevangenis kerkdienst al weet ze dat ze daar ook
niets van zal verstaan. De oplettende aalmoezenier
merkt haar op en probeert zo goed en zo kwaad als het
gaat met haar te praten. Als hij begrijpt wat haar pro-
bleem is stelt hij voor om samen te bidden.Aldus ge-
schiedt:

Een R.K. geestelijke bidt tot Allah om een Neder-
lands-sprekende bezoekster te willen sturen.
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Exact de volgende morgen verschijnt er een Nederlandse
dominee in de gevangenis, om haar en enkele anderen
te bezoeken. Het werd een ontroerend gebeuren. Dat
zich intussen ook al weer enkele malen herhaald heeft.
En de dominee bidt ook met haar tot Hem die alle talen
VerStaat.

Van welke scheurkalender haal je dit soort verhaaltjes?
De werkelijkheid is soms nog verrassender dan de
vroomste fantasie!

m

" Hoe kijk je nou naar mensen die toch behoorlijk in de
fout zijn gegaan?

- 'Kijk, ieder mens wil gelukkig zijn, bevestiging krijgen.
Sommigen willen dat geluk snel en gemakkelijk naar zich
toe halen. Als ze kansen zien voor 'de grote slag' dan
grijpen ze die. Maar als het mis gaat is er niet het ver-
wachte grote geluk, maar de ellende van gevangenis,
gezin ver weg in de bijstand en de relaties onder druk. Er
is sprake van langdurige detenties en dat grijpt diep in je
mensenbestaan. De morele verontwaardiging van de
samenleving is tot uitdrukking gebracht in de strafmaat.
Mag er alsjeblieft ook deernis zijn. Eigen schuld heeft al
een dikke bult.

Wie trots zijn criminele heldendaden ten toon spreidt,
kan rekenen op mijn ongezouten kritiek. Dat is ook een
manier van iemand serieus nemen.
Veel mensen in buitenlandse gevangenissen zijn kleine
gelegenheids-koeriers. Mensen die een paar centjes
hard nodig hebben voor hun gezin of bedrijfje.'Heus er
kan niets mis gaan' is ze verzekerd; 'Je kunt naar waar-
heid zeggen dat het spul niet van jou is. Je hebt alleen
een pakje meegenomen voor een ander'.
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Ik heb erg met zulke mensen te doen in hun verbijstering
over de arrestatie, de trage rechtsgang en tenslotte een
straf die niet in dagen, weken of maanden, maar in jaren
wordt uitgedrukt.
Zeer onlangs zat ik in een spreekcel, gescheiden door
een glasruit. Tegenover me een man die erg opgewon-
den was over wat hem was overkomen en aangedaan.
Hij gooide het er allemaal uit en ik wachtte op het mo-
ment waarop ik hem misschien enigszins tot bedaren kon
brengen. Ik vreesde dat mijn bezoek hem meer kwaad
dan goed had gedaan maar voelde me machteloos. In-
eens op dezelfde geëmotioneerde toon zei hij -en hij
bonkte er bij op het glas-: "Maar weet je dominee, ik heb
een liedje van de zondagsschool nog goed onthouden:

"Als g'in nood gezeten, geen uitkomst ziet.
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet."

Dit verhaal is exemplarisch voor het verloop van veel
bezoeken: Woede, teleurstelling, wanhoop, kwijt worden
in je eigen taal en als je uitgeraasd of gepraat, bent laten
merken, dat je donders goed weet, waar de vader der
gelovigen indertijd de mosterd haalde en dat die daar
nog altijd te krijgen is.'

" Bestaat dit pastoraat alleen uit gesprekken? Of kun je
ook praktische hulp geven?

- 'Ik kan geen invloed uitoefenen op strafduur of gang
van zaken in een gevangenis, of overplaatsing naar Ne-
derland. Maar dat is vooral een zaak van het maatschap-
pelijk werk in de gevangenis of thuis. Zij beschikken over
de specifieke deskundigheid en mogelijkheden. Natuur-
Iijk, men vraagt wel eens: Wilt u wat voor me doen? Als jij
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gaat praten met de kardinaal in Madrid of Parijs, dan
laten ze me wel los. Maar ook bij lagere goden kan ik niet
aankloppen. "Waar bemoeit u zich mee." Ik kan wel een
familielid opzoeken of iets dergelijks, maar verder ...?
Nee. De materiële kant is ook helemaal een zaak van
ambassade of consulaat. Je moet daarmee trouwens
so-wie-so mee oppassen. Want soms probeert men wel
misbruik van je te maken, via onware verhalen.
Wat ik vaak wel doe is het afgeven van een pak boeken
bij een gevangenis met de mededeling ' voor de biblio-
theek ... In Spanje moet je dat echt persoonlijk doen Als
je een pakket opstuurt, krijg je het terug met het bericht
'geweigerd'. lets mee naar binnen of buiten smokkelen
mag ik uiteraard niet. Wel heb ik bijbels bij me. Die geef
ik dan af via het kader. In het begin werd ik zelfs altijd bij
het binnenkomen gefouilleerd. Mijn jasje zochten ze tot in
de zomen na. Later gebeurde dat minder of niet meer.. In
een enkele gevangenis krijg ik zelfs een magneetpasje
om deuren mee te openen.'

1

Verwachtingen
" Verwachten gevangenen te veel van een predikant uit

Nederland?

- 'Soms wel. Vooral als ze met grote problemen zitten. Ik
moet dan al gauw duidelijk maken dat ik niet een tove-
naar ben die ineens allerlei dingen kan regelen. Daar-
voor ben ik er niet.'

" Hoe zou je'geestelijke verzorging' omschrijven?

- 'Je zou dit op een zelfde niveau kunnen zien als een
vraag naar 'moederschap'. Op het oog kan alles wat ze
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doet wel door buurvrouwen, schooljuffrouwen, de was-
machine en de crèche en een sleep-in worden opge-
vangen. Onzin "moeder is niet de som van haar nuttig-
heidsfuncties". Bij haar hebben die functies een onver-
vangbare inhoud, samenhang en emotionele waarde.
Geestelijke verzorging is niet gericht op de versterking
van zelfgerichte of sociale vaardigheden, hoe belangrijk
die overigens zijn. Geestelijke verzorging is gericht op
een hoger verankerde geborgenheid en basisvertrouwen;
de verwondering: Wie ben ik, dat U naar mij-, naar ons
omziet.'

Drijfveren
" Zou je kunnen omschrijven wat je drijfveren waren/

zijn? Moet je denken aan 'een bijbelse opdracht?'

- 'Ik ben wat huiverig voor grote woorden als "roeping".
Dat klinkt nogal exclusief. Ik geloof in leiding van boven-
af. Je rolt ergens in, het pakt je, je hebt het gevoel dat
het je ligt en dat het ook op je wég ligt. Dat het om zo te
zeggen op je weg gelègd is. Allerlei z.g. gewone, alle-
daagse dingen -zeker als het om mensen gaat- hebben
dat aspect. Dat staat in de bijsluiter van het geloof. Maar
als ik moet zeggen wat het mooie van dit werk is dan
kom ik misschien bij de drijfveer. Namelijk dat je iets kunt
betekenen voor mensen die in de rottigheid zitten. Men-
sen opbeuren, bevestigen en de dodelijke sleur doorbre-
ken. Een gesprek of gespreksgroep is zo'n doorbreking.

Ik heb de ervaring dat ik op zo'n tournee in enkele weken
meer diepgaande gesprekken beleef dan in een jaar in
een gemeente.
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Beetje 'gek'
Ach, ik geloof soms wel eens dat ik een beetje 'getikt'
ben. Dat moet je misschien ook wel zijn voor dit werk. Ik
heb wel eens collega's gepolst om te zijner tijd mijn werk
over te nemen, maar ik merk nog weinig animo.
Je moet een beetje gek zijn, van lange afstanden rijden-

en van kamperen houden; het moet allemaal snel, ge-
makkelijk en goedkoop gebeuren. Met auto en caravan
kan dat. Dan kun je veel plaatsen bezoeken in een rede-
Iijke tijd... .
En als ik alles nog eens op een rij zet... je maakt zoveel
goede dingen mee... . Ik hoop dat onze lieve Heer me
nog heel wat jaartjes geeft om door te gaan, maar aan de
andere kant: je zult toch ook een keer moeten stoppen.
Alleen: waar zijn degenen die het werk kunnen voortzet-
ten... ?'
++

ï
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Nieuw plan
'adoptie'

VOOr hulp aan Moldavië:

)
Allemaal weten we inmiddels dat er nood is in de wereld.
Dichtbij en ver weg. Dat er mensen lijden. Door tekort
aan liefde, vrede en gerechtigheid, maar ook door tekort
aan voedsel, onderdak, medische verzorging. En alle-
maal voelen we ons dikwijls machteloos. Want wat kun je
doen...?

Nu en dan zijn er mogelijkheden om iets te doen. Dan
duiken er ineens mensen op, die oplossingen zien, de
handen uit de mouwen steken en gaan helpen. Vaak ook
ontwikkelen ze projecten die effectief kunnen helpen.
Zo is er nu een nieuw project om verder te gaan met de
hulp aan Moldavië. Hier is de Nederlandse Unie van
Baptisten Gemeenten al een aantal jaren betrokken bij
het werk onder de minder bedeelden. Er is al veel ge-
daan. In Kishinev is een medísch centrum gerealiseerd
en in Jablona is het bejaardencentrum met medische
post een feit. Maar nu verder...! Want we kunnen de
mensen niet met lege handen weer naar huis laten gaan
na ze even medische bijstand te hebben verleend.

l

»

Wat...?
Daarom is er het nieuwe project. Een adoptie-project. Dit
is het idee:
Laten mensen uit het welvarende Nederland door middel
van een bepaald (vast) bedrag per maand, bijvoorbeeld
f.50,-, de zorg voor een medemens op zich nemen. Voor
een tientje per week kan een gezin van vier personen
geholpen worden...!
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Met zo'n 'adoptie' kan een medemens in Moldavië een
stukje zekerheid krijgen voor de dagelijkse eerste Ievens-
behoeften. Gezinnen of individuele personen die moeten
leven onder de armoedegrens en/of gehandicapt zijn
en/of ziek komen in aanmerking voor een bijdrage uít dit
'Adoptiefonds'.

Hoe...?
Het project is bedoeld om drie jaar te lopen. Wie wil mee-
doen kan echter ook kiezen voor een kortere periode.
Van elk bedrag dat binnenkomt wil men tien procent bes-
teden aan het opzetten van een ziekenfonds en ook tien
procent voor b.v. het verstrekken van zaad, vee en het
verzorgen van opleidingen. Dat geld is dus een investe-
ring in de toekomst. De hoop is reëel, dat na die drie
jaren de Moldavíërs zelf de nieuwe mogelijkheden zien
en aan hun toekomst kunnen gaan werken. De rest van
de binnengekomen gelden worden besteed aan recht-
streekse persoonlijke hulp.

Wie...?
De praktische uítvoering van het project loopt in Moldavië
via het Medisch centrum in Kishinev. In Nederland is het
aanspreekpunt een projectgroep waarin o.a. zitting heb-
ben Grieta Olijslager, Han Kerkhof en Frans Jager. Ook
Moldavië-specíalist Jan Aaldring heeft met deze project-
groep contact.
Eenmaal per halfjaar wordt vanuit Moldavië naar Neder-
Iand gerapporteerd over de voortgang en de effecten van
het Adoptieplan. Ook wordt er daarbij verantwoording
afgelegd over de besteding van het geld.
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Inlichtingen?
Bel of schrijf naar:
Jan Aaldring, Hengelose Esstraaat 64, 7556 ED Heng-
elo, tel. 074.2910968
of: Grieta Olyslager,

b

Meedoen...?
Bel Grieta of Jan even voor de mogelijkheden.

De praktijk
Enkele illustraties uit de harde praktijk:

*" Het gezin van Micael Jatsenko woont in een afgekeur-
de woning in een sloppenwijk. Er zijn geen verharde
wegen, er is geen stromend water, De huizen, vrijwel
alle zonder ramen, zijn vochtig en muf. Vaak zijn de
gezinsleden ziek. Werk is er voor niemand. De vader
heeft leukemie. Hoe nu verder...?

** Lydia Mokriak woont in een karig appartement. Ze
heeft geen inkomen maar vertrouwt op enkele vrien-
den. Omdat ze weet wat het is om wees te zijn ont-
fermt ze zich nu over vier straatkinderen. Ze hoopt op
kleding uit Nederland, en wat voedsel.

»

*

s

*" Claudia en haar zuster Tamara zijn gepensioneerde
onderwijzeressen, maar kunnen zich per week maar
één warme maaltijd veroorloven. Alleen Claudia is nog
goed ter been en probeert 's avonds wat afval van de
groentemarkt te bemachtigen. Ze delen hun trieste lot
met zoveel andere gepensioneerden in Oost-Europa.
Wat is hun uitzicht?
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Zonder god in de wereld
(Hosea 61-3)

Hoe zwaar moet het zijn
om zinloos, stuurloos voort te drijven
op wat men de stroom des levens noemt.
Geboren ben je met een kreet
je strijdt om 't overleven
je komt tot welstand of ook niet
je ploetert voort en ziet
opeens de vraag: waarom, waartoe?
Wat is de zin van deze tocht
die niemand van ons heeft gezocht?
En als ik vraag om inzícht, licht
schudt men het hoofd en zegt:
je moet er niet te zwaar aan tillen.
Die leegte is om van te rillen.
De honger en de dorst
bij 't zoeken naar de zin
kan blijkbaar niemand stillen.
Hoe zwaar is 't zonder God te zijn.
Geen Schepper, Vader, Broeder,
geen Herder en geen Hoeder,
alleen op deze wereld
en zonder God in deze tijd.
Die uit zijn eeuwigheid
ons troostend wil begroeten
met zijn: Mijn oog zal op u zijn.
Mijn boog van trouw staat in de wolken
en reikt van kim tot kím,
van Bethlehem tot Golgota
van ver daarvoor en ook daarna
van wording tot voleinding.
We gaan dus niet alleen door 't leven
en dat te weten is gena !

658
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A.V.1998 krijgt voorstellen
met consequenties

Voor het eerst sinds jaren staan er op de agenda van de
A.V. van d Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
(oktober, Hoogezand) weer eens voorstellen met conse-
quenties. De laatste jaren werd de agenda gedomineerd
door voorstellen met een strikt zakelijk karakter, of door
beleidsstukken die zo algemeen waren geformuleerd dat
niemand er een buil aan kon vallen.
Op de agenda van de aanstaande AV valt allereerst het
voorstel op van de Commissie voor de Opleiding en het
Curatorium om naast de huidige opleidingen een HBO-
opleiding theologie voor full-time studenten op te zetten
in samenwerking met de Evangelische Theologische Ho-
geschool (E.T.H.) te Veenendaal. Als toelichting wordt
gesteld dat er binnen de gemeenten behoefte zou be-
staan aan een opleiding op HBO-niveau, omdat al enige
jaren jongeren uit uniegemeenten studeren aan een
HBO-instelling voor theologisch onderwijs. Uit onderzoek
is vast komen te staan dat een zeer groot gedeelte te-
recht kwam bij de E.T.H. Een aantal hiervan ziet het
voorgangerschap als een duidelijk beroepsperspectief
(agenda punt 12).

Dit voorstel en de toelichting geeft aanleiding tot een
aantal vragen:
a) Wat is de reden dat jongeren die predikant willen wor-

den afzien van de bestaande opleidingsroute via het
Seminarium (sinds jaren in samenwerking met de Uni-
versiteit Utrecht)?

b) Om hoeveel baptisten jongeren gaat het eigenlijk die
aan een HBO-instelling theologie studeren? Wanneer
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dat niet zoveel zijn, zegt het weinig als 'een zeer groot
gedeelte' hiervan aan de ETH studeert. Naar welk
onderzoek van wie en door wie wordt overigens ver-
wezen?

c) Is er overleg geweest met andere hogescholen? Er
zijn bijvoorbeeld baptisten die studeren aan de Chr
Hogeschool Windesheim te Zwolle (daar is zelfs een
baptisten docent). Is onderzocht hoeveel baptisten
jongeren theologie studeren buiten de ETH?

d) Wat is eigenlijk de Evangelische Theologische Hoge-
school? In de lijst van open dagen in het HBO, uitge-
geven door de HBO-raad, waarin alle gesubsidieerde
HBO-instellingen staan, wordt de ETH niet vermeld.
Toen ik de telefoondienst belde om het nummer van
de ETH, kreeg ik als antwoord dat er in Veenendaal
alleen een Evangelische Bijbelschool bestaat. Desge-
vraagd bevestigde men daar dat de ETH deel uitmaakt
van deze Evangelische Bijbelschool.

e) Zou het zo zijn dat ons Seminarium zich langzaam aan
het losweken is van de Universiteit Utrecht en in het
verlengde wil komen van een evangelische Bijbel-
school?

Het feit dat de Uniecommissie ríiet een onverdeeld posi-
tief pre-advies uitbrengt, mag duidelijk maken dat er nog-
al wat vragen te beantwoorden zijn. Het zou jammer zijn
als de Baptisten voorgangersopleiding steeds verder los
kwam te staan van de Academische theologie-opleiding.
De Unie heeft behoefte aan creatieve, onafhankelijke
theologen in de discussie met de vragen van deze tijd.
Het is de vraag in hoeverre de Evangelische Bijbelschool
hieraan kan voldoen.
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Een tweede aandachtvragend punt is het voorstel tot het
aannemen van een motie (agenda punt 13) met betrek-
king tot de vrouwelijke voorganger. Voorzichtiger kan al
niet. Er wordt niet voorgesteld een besluit te nemen, er
wordt geen beleid voorgesteld met consequenties, er
wordt hooguit voorgesteld een motie aan te nemen. Heeft
een motie enige waarde? Nee, er wordt iets uitgesproken
en daar kan het dan bij blijven. Toch haalde deze voor-
zichtige manoeuvre de kerkpagina van het dagblad -
TROUW.
De argumentatie liegt er overigens niet om: drie kolom-
men in de Christen zijn nodig om het voorstel te beargu-
menteren. En wat wordt dan in de motie uitgesproken?
De Algemene Vergadering (...) spreekt uit dat zij van
mening is dat gemeenten ruimte moet worden gelaten
om, op grond van hun verstaan van de Bijbel, uit te spre-
ken of een zuster geen of wel voorganger kan zijn of wor-
den en overeenkomstig die uitspraak te handelen.
Met andere woorden: de gemeenten moeten het zelf
maar uitzoeken. Dat deden de gemeenten natuurlijk al
Iang. Er waren gemeenten die wèl een vrouwelijke voor-
ganger accepteerden, en gemeenten die dat niet deden.
Hooguit wordt nu het bestaan van die situatie eens hard-
op uitgesproken. Hooguit wordt vastgelegd dat gemeen-
ten elkaar niet moeten 'verketteren' om deze zaak (maar
dat gebeurde toch niet ...). Waar m.i. behoefte aan is, is
een motie die luidt: De Algemene Vergadering (...) -
spreekt uit dat zij van mening is dat gemeenten ruimte
moet worden gelaten om, op grond van hun verstaan van
de Bijbel, uit te spreken of een zuster geen of wel
voorganger kan zijn of worden en verzoekt de
uniecommissie overeenkomstig die uitspraak te
handelen. Dit zou inhouden dat de UC moet bevorderen
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dat de vrouwelijke voorgangers in rechte gelijk worden
gemaakt aan de mannelijke voorgangers (pensioenfonds,
broederschap van voorgangers etc). Dat zou pas een
motie zijn die iets in beweging zet. Te vrezen valt, dat na
het aannemen van de voorgestelde motie een aantal
jaren geen enkele ontwikkeling meer zal plaatsvinden op
dit gebied. Te vrezen valt overigens ook, dat na
verwerpen van deze motie omdat deze 'veel te ver gaat'
de unie in moeizaam vaarwater terecht komt. Eigenlijk
weet ik niet wat ik het meest vrees.

Sip van der Werf

*****

Irene's column

Overpeinzingen bij een overlijdensadvetatentie
Het zal wel een teken van ouderdom zijn, dat, wanneer je
geconfronteerd wordt met het overlijden van iemand, je
verbaasd bent dat híj nog leefde. Het overkomt mij
tegenwoordig regelmatig. Zo ook bij het
overlijdensbericht van Adriaan C.Schuurman, de
componist van kerkmuziek. Hij is dan ook 94 jaar
geworden.
Als vanzelf kwamen de herinneringen boven aan het
muziek-contact weekend, zo'n dertig jaar geleden, waar-
bij hij aanwezig was en ons inspireerde door zijn muziek
en persoonlijkheid. Heerlijk was het en hemels. Psalm
122 op de muziek van Adriaan Schuurman zal ik nooit
vergeten. Geen eenvoudige muziek. Hard studeren, op
vrijdag en op zaterdag. En op zondag uitvoeren in de
dienst van de dichtstbijzijnde Baptisten Gemeente. Het
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weekend werd een ervaring, horend bij de beste van mijn
Ieven.
Muziek-contact dreef op een groep Baptisten uit het hele
Iand, die niet genoeg hadden aan het zingen uit Lofzang-
en & Gebeden en Glorieklokken, maar die kennis hadden
van andere prachtige muziek om God te loven en hier
uiting aan gaven gedurende het Muziek-contact week-
end, éénmaal per jaar. Muziek-contact bestond een tien-
tal jaren. Elitair? Hobbyisme? Een beweging?
Het ligt voor de hand dat een aantal enthousiaste deel-
nemers aan dit gebeuren, later, na het uítdoven van Mu-
ziek-contact, in de Zangbundelcommissie terecht kwam
om daar hun kennis en talenten ten toon te spreiden.
Over het droevig lot van deze commissie hebben we het
al voldoende gehad. De sterk veranderende bewegingen
binnen Baptist Nederland spoorden niet meer met de
uitgangspunten van de Zangbundelcommissie. In die zin
was de Commissie niet alleen functioneel, maar verte-
genwoordigde eveneens een bepaalde groepering.
Het lijkt vanzelfsprekend dat een aantal voormalige
Zangbundelcommíssieleden hun heíl zocht binnen de
beweging 'RUIMTE' en daar actief werd. Mensen blijven
behoefte houden hun gedachten en gevoelens te delen
met gelijkgestemden en daaraan uiting te geven. Vaak
ook via een georganiseerd verband.
Elke tíjd kent zijn beweging en anti-bewegíng. Ze kunnen
niet zonder elkaar en manifesteren zich in de één of an-
dere vorm. Nooit absoluut, daarvoor is het tenslotte een
beweging. Beweging en anti-beweging kunnen in elkaar
opgaan of juist polariseren. Een georganiseerde bewe-
ging lijkt per definitie eindig. De beweging zelf echter
houdt nooit op.
Vanuit die hoop leef ik.

23



*

RUlMTEdag op 7 NOVEMBER:

Tien jaar 'beweging'

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de beweging 'RUIMTE'
is gepland voor 7 november a.s. Dat is weer een zater-
dag. Het zoeken naar een thema was dit jaar niet moei-
lijk. 'RUIMTE' werd tien jaar geleden opgericht en dus is
er alle reden voor een terugblik. Het thema werd dus
'Tien jaar RUIMTE', of 'Omgaan met verschillen'.
Dat thema krijgt vooral gestalte in de middagbíjeenkomst.
Jannes Reíling zal een stellig boeiende inleiding houden
rond de vragen 'Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat
waren de wezenlijke verschillen? Had het ontstaan van
'RUIMTE' alleen theologische gronden of waren er ook
andere factoren die een rol speelden? Is er na tien jaar
iets veranderd? De overwegingen zullen worden afgeslo-
ten met een visie op de toekomst. Uiteraard is er daarna
gelegenheid over deze inleiding met elkaar en met Jan-
nes Reiling in gesprek te komen.
Het ochtendprogramma is, zoals gebruikelíjk, gewijd aan
een aantal huishoudelijke verenigingszaken. Bovendien
zullen twee of drie leden die 'RUIMTE' vanaf het begin
hebben meegemaakt, vertellen over hun ervaringen.
De leden krijgen binnenkort uitvoerige informatie over
deze RUIMTE-dag. Reserveer al vast de datum ! !
7 november... !

24



('

Hallo jongens en meisjes.

In dit nummer van 'RUIMTE' gaat het onder andere over
"PASTORAAT". Maar wat is dit nu eigenli3k...? De woor-
denboeken geven hiervan niet allemaal dezelfde uitleg
maar komen wel met elkaar overéén. Er is een woorden-
boek dat schrijft:"Pastoraat is ambt van de pastor" en bij
pastor lees je:"Herder." Een herder was iemand die altijd
met en bij zijn schapen was, ze weidde, voederde, ze
behandelde bij ziektes. Dus hij deed alles wat met zijn
schapen te maken had. Een belangrijk ding is dus: voor
iets zorgen, naar iets omzien. Binnen een kerk, of zoals
we bij ons zeggen, de gemeente, betekent dat: aandacht
hebben voor mensen, letten op hun problemen en probe-
ren ze te helpen.

En dan nu de puzzels van de vorige keer:
De puzzels waren twee anagrammen (anagrammen zijn
woorden die met dezelfde letters worden geschreven.)

1 een berg in Zwitserland - Europeaan - onwrikbaar.
1 ALP - LAP - PAL

2 inwendig orgaan - schoon - binnengaan.
2 NIER - REIN - ERIN

De extra puzzel.

1 een vrucht + nadeel = plaats in Friesland
1 APPEL + SCHA = APPELSCHA

2 windstreek + stof + lidwoord = plaats in Friesland
2 NOORD + WOL + DE = NOORDWOLDE
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(Nu kunnen er slimmerikken zijn die Zuidwolde hadden
gevonden, maar dit is een plaatsje in Drenthe. In Gro-
ningen ligt ook nog een dorpje Zuidwolde.)

De nieuwe puzzel is een visitekaartje:
Jan. E. Maerts
Norg.

Je moet de letters door elkaar schudden tot er een be-
roep uitkomt. (Het is een rang in het leger.)
Tot de volgende keer en veel succes.

Henk Timmerman
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