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Van de redactie
Sietzo Dijkhuizen

In dit nummer van RUIMTE opnieuw aandacht voor het tweede
lustrum van de beweging. Enkele aoud-gedienden' laten hun
gedachten nog eens gaan over verleden en heden en geven
daarbij genoeg ruimte voor enige discussie. Wij zien uit naar de
"ingezonden brieven" ...

We openen met een artikel van Theo van der Laan, inÏniddels
emeritus en weer terug in Bilthoven. Een reactie op het 'verhaal'
van Jannes Reiling, maar vooral ook een eigen geluid. Boeiend.

Verder de kinderrubriek en... een ingezonden stuk van p..ï. Kali,
dat zeker ook reacties kan losmaken.
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Is er plaats voor geloofs-
verandering ?

Theo van der Laan.

Gevraagd te reageren op de inleiding van Jannes Reiling
gehouden op de mimtedag wil ik de nadruk leggen op een
aspect dat zeker in de discussie ter sprake zal zijn gekomen. Ik
vermoed naÏnelijk dat zij die de beweging "Ruimte" gestalte
geven niet vragen naar een eigentijdse identiteit van het
Baptisme maar veeleer naar een eigentijds geloven. Gewoner
gezegd: niet de waag is belangrijk of de Unie Commissie
eindelijk reageert maar naar de vraag of God nog wel te ervaren
is. Bovendien heeft ieder mens zijn/haar verhaal en achter-
grond. Dat betekent dat er ook binnen "Ruimte" een verschei-
denheid aan vragen en antwoorden bestaat.

Er is door een groot aantal oorzaken (Reiling vat helder en
objectief samen) bij veel mensen sprake van geloofsverande-
ring: de bijbelse geloofstaal en de uitleg van de eigen geloofs-
gemeenschap zijn niet langer vanzelfsprekend. Erger nog, velen
kunnen die woorden niet langer nazeggen. Dat maakt onzeker.
Je gaat op zoek en je kunt terecht op vele adressen maar ze
passen eigenlijk geen van allen bij jouw zoektocht. Je wordt
eenzaam, tenzij er tochtgenoten zijn. "Ruimte" wil een gemeen-
schap van zulke zoekers en vragers zijn.
Ik had mij kunnen voorstellen dat de beweging "Ruimte" op
zoek zou zijn gegaan naar haar anabaptistische woÏtels, want
daarop beroepen de baptisten historici zich meestal. Maar
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daarmee zijn de studiedagen niet erg in de weer geweest, lijkt
mij, niet het dopers eigene stond centraal.
Nico ter Linden en Den Heijer werden gevraagd als inleiders.
Dat bevestigt mijn indruk dat het in de beweging niet zozeer
gaat om de vraag naar een eigentijdse doperse manier van
geloven. Maar de vragen zouden wel eens veel dichter bij huis
gezocht moeten worden. Mogelijk ligt het veel meer in de
richting van: leer ons nog te kunnen blijven geloven want we
weten het vaak niet meer zo precies.

Het merendeel van de uniegemeenten kiest voor de 'evangeli-
sche beweging'. Het lijkt dat deze beweging een vernieuwing
teweeg brengt omdat ze alle moderne coÏnÏnunicatiemiddelen
en stijlen gebruikt. Maar het zou wel eens de orthodoxie in een
modern jasje kunnen zijn. Zij past goed bij de achtergrond van
opwekkingsbeweging en piëtisme waardoor het Baptisme in
Nederland voor een deel getekend is.
Maar DE evangelische beweging bestaat natuurlijk niet. Er zijn
immers verschillen tussen uiteenlopende vleugels, maar ze
lijken goed met deze 'kleine oecumene' om te gaan. Evangeli-
sche gemeenten zijn meestal dynamisch, vitaal, aantrekkelijk en
daardoor groeiend. Naast een sterke missionaire instelling zijn
ze veelal ook op het terrein van het diaconaat actief. Het is er
goed toeven voor wie deze geloofstaal en manier van geloven
verstaat en zich eigen heeft gemaakt. Overigens is lang niet
alles zo statisch als het op het eerste gezicht lijkt. Ook evangeli-
sche christenen zijn gewone mensen. Ook onder hen vinden
echtscheidingen plaats, zijn er begaafde vrouwen die leiding
zouden willen geven, ook bij hen gaan jongeren ongehuwd
samenwonen en maken homostellen zich als zodanig bekend in
de gemeente. Ook bij hen komen splitsingen voor. Ook bij hen
zijn kritische theologen die de praxis van het geloofsleven
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tegen het licht van de Schrift houden. Moet je je dan terug
trekken op de 'oude fundamentals' of moet er toch wat water bij
de wijn? Het is een zeer moeilijke kwestie. Wie de geschiedenis
van Doopsgezinden in ons land kent weet hoe de wettische en
biblicistische instelling het leven van die gemeenten op den
duur verwoestte. Ik heb daarom een sterk vermoeden dat ook in
evangelische kringen men er niet aan ontkomt een zekere
mimte te scheppen voor voünen van geloofsverandering.
Het is mij duidelijk dat Ter Linden en Den Heijer niet passen in
het evangelisch domein. Daarvoor relativeren en psychologise-
ren ze teveel, al hebben beiden respect voor de orthodoxie, zij
zoeken een eigen weg. Het gaat mij uiteraard niet om genoemde
theologen, maar veeleer om te onderstrepen dat ruimtevaarders
op zoek zijn naar nieuwe taal en tekens en dat "de Unie" al lang
niet meer de aangeklaagde moeder is.

De Unie-CoÏmnissie heeft tot dusver niet geantwoord op
brieven van "Ruimte". Is dat wijsheid? Is het niet goed bapti-
sten beleid want geschillen horen thuis op de gemeente-
vergadering of desnoods de Algemene
Vergadering. Een goede baptist heeft een hekel aan modaliteits-
groepen. Daaraan verbind ik de vraag: maar als de agendering
van 'moeilijke' vraagstukken niet lukt, dus er eenvoudig niet
over gepraat kan en mag worden ?
Mijn onwetendheid brengt me bij een tweede gissing voor wat
de Uniecommissie betreft. Mogelijk is de leiding van de Unie
van mening dat de onderwerpen, vragen, twijfels en beraadsla-
gingen niet passen in het evangelisch spoor dat de Unie thans
volgt. Misschien vindt die leiding dat de gemeenten dit alles
niet aan kunnen, dat het afbreekt in plaats van sticht.
Nu kan ik eigenlijk niet geloven dat dit laatste het geval is,
omdat ook de leden van de U.C. de gemeenten en het leven
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goed kennen. Misschien is het slechts een kwestie van tijd:
levens- en zingevingsvragen gaan ook aan de evangelische
christenen niet voorbij zoals ik boven heb betoogd.
Wie zich niet helemaal of in het geheel niet kan vinden in de
evangelische variant van het christendom, moet geduldig
wachten en pleiten voor een dialoog tot er meer mimte komt in
de gemeenten (en die is er hier en daar echt wel). Daarbij moet
je hopen op een verdere ontwikkeling binnen de evangelische
beweging die gaat erkennen en waarderen dat ook andere
manieren van geloven bestaansrecht hebben. Het zou die
beweging ook voor eenzijdigheid en intolerantie kunnen
bewaren. De meer traditionele baptisten - tot op het bot baptist -
worden door de evangelische christenen geconfronteerd met
hun neiging tot verstarring. Dat is niet gemakkelijk maar
mogelijk wel heilzaaÏn.

Wie voldoende open is en niet het ongeluk heeft een strenge
voorganger te hebben, kan ontdekken dat een evangelische
manier van geloven authentiek bemoedigend en inspirerend kan
zijn.
En wie dit niet kan ?

Die voelt zich in eigen gemeente een balling: ontheemd en
nergens thuis. Ik vrees dat voor hen de beweging "Ruimte" en
deze Nieuwsbrief te weinig is om hen blijvend op te vangen.
Waar het mij in deze bijdrage om gaat is de stelling dat er bij
velen een beeldenstorÏn heeft plaats gevonden: ons beeld van
God en van Christus, van de arÏder en van onszelf is gewijzigd.
Ik beweer dat er bij velen sprake is van geloofsverandering.
Wie in een dergelijk proces is terecht gekomen heeft een
gemeenschap nodig waarin je aanvaard en begrepen wordt en
verder kunt groeien op je tocht door het leven.
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'Open brief'-wisseling
bij tweede lustrum

(Sietzo Dijkhuizert/Henk de Boer)

Elspeet, 12 januari 1999

Beste Henk,

Als ik het me goed herinner behoorde jij tot het groepje mensen
dat nu meer dan tien jaar geleden besloot tot de oprichting (?),
stichting(?), vorming(?) van RUIMTE. Dat was, denk ik, om
met de mssische muziekgeschiedenis te spreken. 'het machtige
hoopje' Niet zozeer als 'machtsgroep' en ook niet alleen in de
betekenis van kleine groep, maar vooral dacht ik als verwoor-
ding van het sprankje hoop dat men misschien toch wel
koesterde. Hoop op betere tijden. Was het niet zo ?
Nu is het woord ahoop' misschien niet zo gebruikt in die tijd.
Hoewel... was het niet de tijd waarin de actie 'Er is hoop..."
liep? En het Evangelisch Beraad werd gevormd? En de
Stichting 'Vrienden van het Seminarium" van de grond kwam?
De tijd van woelingen rond de opleiding, van problemen in de
redactie van 'De Christen', van zeer emotionele A.V.'s...? Was
'Ruimte' een beweging van 'hoop' of van reactie?
Nu we meer dan tien jaren verder zijn lijken we, in mijn ogen,
in elk geval in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, (al
willen veel gemeenten mij beslist nog niet in de redactie van
"de Christen" hebben) Ook al werd op de laatstgehouden
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Ruimte-dag geponeerd dat de beweging nog steeds nodig is en
dat het zelfs 'treurig' is dat Ruimte nog bestaat, er is toch wel
iets veranderd, lijkt me. Al was het alleen al in het aantal
mensen dat Ruimte nodig lijkt te hebben.
Herinner je je nog die eerste landelijke dag, in Apeldoorn? Met
zo'n 250 mensen? En de emoties die er toen loskwaÏnen? De
'klaagmuur' die vol geschreven werd en de viering met zo heel
beeldend de 'tocht door de woestijn' waaraan iedereen deel-
nam?

Wat voor 'klein hoopje' was er niet op de laatstgehouden dag in
Zwolle? Waar zijn al die anderen gebleven? Hebben die zich in
hun 'lot' (nou ja: situatie) geschikt? Of zouden die al, wat
Jannes Reiling opperde als toekomstige mogelijkheid, 'actief
participeren in de gemeenten, waarÏnee Ruimte gericht blijft op
de Baptistengemeenschap in Nederland ...'?
Wat dat 'verhaal' van Jannes Reiling betreft, ben ik ook erg
benieuwd wat er bij de redactie van ons blad aan reacties zal
binnenkomen. Dat verhaal geeft toch aanknopingspunten
genoeg voor het nadenken over een verdere ontwikkeling, ook
al wordt aan het slot van dat artikel (referaat) geconstateerd dat
het protest en het verdriet zijn afgenomen en dat Ruimte
(slechts?) een ontmoetings- plaats voor gelijkdenkenden is
geworden.
Belangrijk lijkt me die derde stelling van Jannes Reiling: het
moeten zoeken naar andere impulsen voor het gemeentelijke en
geestelijke leven dan die van de evangelische beweging. Maar
waar blijven de vÏouwen en mannen met zoveel charisma dat ze
daaraan enthousiast en inspirerend leiding kunnen geven?
Natuurlijk, iedereen kan op zijn eigen wijze die impulsen
zoeken en vinden, maar dan zullen de bevindingen (een woord
dat, schiet me te binnen, wel dicht ligt bij "bevindelijkheid" !)
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dan toch gedeeld moeten worden. Mee-gedeeld. En dat zou dan
kunnen tij dens bij eenkomsten van de a gelijkgestemden'.
Wat dat betreft herinner ik me een ander idee van jou: het
organiseren van een kerkdienst, ergens centraal in Nederland,
voor Ruimte-leden. Zo'n dienst zou misschien wel de inspiratie
kunnen leveren die nodig is voor de "andere impulsen voor het
gemeentelijk en geestelijk leven." Wie weet ! Zou dat oude idee
niet weer eens opgepakt moeten worden ?

Ik realiseer me, dat mijn brief volstaat met vraagtekens.
Misschien is dat wel symptomatisch voor een Ruimte-lid... !
Ik ben benieuwd naar je reactie.
Met hartelijke groet,

Sietzo

H.P. de Boer Spijkpad 117211 AJ Eefde.
Eefde,.. /9 januari 1999.

Beste Sietzo,

Bedankt voor je brief. Jij hebt er kennelijk behoefte aan door te
praten over wat er op de laatste Ruimtedag aan de orde was en
jij hebt daarbij vooral ook het verhaal van Jannes Reiling op het
oog. Een verhaal dat ook m.i. meer aandacht verdient dan het
reeds op de Ruimtedag kreeg. Je vraagt mij op je brief te willen
reageren. Dat doe ik graag omdat er zodoende kans bestaat dat
meerderen naar de pen zullen grijpen. Jouw geheugen functio-
neert nog uitstekend. Ik behoorde tot het groepje mensen dat de
stoot gaf tot oprichting van Ruimte. ToenteÏtijd, 1988, besloten
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Jos van der Leur en ik tot het bijeenroepen van een aantal
baptisten om met hen een gesprek te hebben over de vraag of
het niet de hoogste tijd werd openlijk stem te gaan geven aan de
verontrusting over de gang van zaken in Unie en gemeenten.
Jannes gaf in zijn verhaal nog eens weer wat tot die verontm-
sting leidde. In je brief noem jij ook een aantal zaken die
woeling veroorzaakten. Tot dat groepje mensen behoorden die
later de werkgroep Ruimte vormden. Deze werkgroep, onder
voorzitterschap van Jaap Schuil, bereidde de oprichting van de
beweging Ruimte voor. Ook ik ging deel uit maken van de
werkgroep. Jos van der Leur haakte al gauw af omdat hij zich
toch te ver af zag staan van het Baptisme zoals zich dat in ons
land manifesteerde.

Je vraagt of de beweging Ruimte een beweging van hoop of van
reactie was. Ik denk: beide. We reageerden op de gang vaín
zaken in unie en gemeenten. Maar we deden dat niet zonder
hoop. We hoopten door onze activiteiten een rol te kunnen gaan
spelen binnen onze landelijke baptisten geloofsgemeenschap en
daarvoor ook steun te krijgen vanuit die gemeenschap. We
werden echter met harde feiten geconfronteerd. De Uniecom-
missie weigerde elk contact met ons en we werden afgeschil-
derd als een polariserende beweging die geen heil maar oÏföeil
zou brengen. Voor velen van ons was dat een zeer teleurstellen-
de ervaring. Ik heb me daarover al eens meer geuit: ik voelde
me met name ook in de steek gelaten door, wat ik noemde, de
baptisten-van-het midden. Zij vooral ook hadden naar mijn
stellige overtuiging met ons moeten pleiten voor het streven
naar de noodzaak van een open gemeenschap en naar meer
ruimte voor verscheideÏföeid van denken. Kennelijk hebben zij
zich vooral ook laten leiden door angst voor het uiteenvallen
van onze gemeenschap. De hoop werd dus eigenlijk de bodem

11



/

in geslagen: we konden binnen onze Uniegemeenschap geen rol
spelen.

En dan ben ik meteen bij je volgende vraag die jij stelt n.a.v.
het feit dat steeds minder mensen de mimtedagen bezoeken. Je
vraagt waar al die anderen gebleven zijn.
Daarbij herinner jij je de velen die op de eerste mimtedag in
Apeldoorn bijeen waren. Het waren er overigens geen 350,
doch 230. Ik denk dat er nogal wat zijn die juist vanwege het
feit dat duidelijk werd dat we in onze geloofsgemeenschap geen
rol konden spelen aföaakten. Sormnigen van hen zullen
participeren in de plaatselijke gemeente, anderen distantiëren
zich wellicht meer en meer van het Baptisme. Eigenlijk zou je
één of meer van hen die afstand naÏnen nog eens moeten vragen
wat hen daartoe bewoog/beweegt. Ik heb ook vrijwel geen
contact meer met de mensen van het eerste uur.
En dan zijn we opnieuw aangeland bij een ander punt uit je
brief, nl. bij de stellingen van Jannes. Enkele kanttekeningen bij
de eerste en derde: Jannes wil ons laten discussiëren over:
II Ruimte moet gericht blijven op de Baptisten gemeen-
schap in Nederland. Ruimtevaarders moeten waar dat
mogelijk is, actief participeren in de gemeenten.
In ons, Ruimtevaarders, zijn bepaalde idealen van onze
beweging present". Terecht wordt het "waar mogelijk" verÏneld.
Het moet nl. naar twee kanten mogelijk zijn. Naar de kant van
de betreffende gemeente en naar de kant van de Ruimtevaarder.
De gemeente moet voor participatie mimte geven. Maar de
mimtevaarder zal in de eerste plaats in het gemeentelijk klimaat
moeten kunnen ademen en bovendien moet hij vervuld zijn van
hoop dat zijn/haar participatie wat zal opleveren. Bovendien
kun je van participatie worden weggehouden door het feit dat
onze leiders veel hang vertonen naar de evangelische beweging.
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Met deze leiders wordt onze toekomst bepaald. Wat bv. te
denken van toekomstige voorgangers die hun opleiding kregen
aan een evangelicale theologische hogeschool? Dan is het maar
de vraag hoeveel energie je nog wilt steken in deelname. En dan
is daar de derde stelling met de vraag naar nieuwe impulsen
voor het gemeentelijk en geestelijk leven, andere dan die van de
evangelische beweging. Daarbij moet dan sprake zijn van
vernieuwing. In je brief, Sietzo, haal jij daarbij een ooit geuit
idee van mij aan, nl. het organiseren van een kerkdienst, ergens
centraal in ons land. Nu moet ik je zeggen dat ik destijds bij het
zoeken naar vernieuwing dacht aan het stichten van een
gemeente waarin de gang van zaken bepaald zou worden door
wat de meesten van ons voor ogen staat bij opvatting en
beleving van het evangelie. En die gemeente zou dan deel uit
moeten gaan maken van de Unie. Op dat idee kwam geen enkel
respons. En dat is misschien ook wel terecht. We hebben
iÏmners centraal in Nederland een gemeente waarin zeker
ruimte is voor opvatting en beleving van wat ons voor ogen
staat: Utrecht. En als we denken dat er nog heel andere diensten
gehouden kunnen worden dan zal Utrecht ons daarvoor zeker
de ruimte geven. Bovendien: ook ik ben met mijn 76 jaar de
afgaande generatie en moet me zo langzaÏnerhand niet meer
geroepen voelen lijnen voor de toekomst uit te zetten, om maar
met Jannes Reiling te spreken. Bovendien: ik heb er langzaÏner-
hand ook wel genoeg van, al wordt ik van tijd tot tijd nog erg
geplaagd door impulsen tot activisme. Maar wat die impulsen
betreft: die moeten van anderen komen. En ik ben wel erg
benieuwd of die gevonden zullen worden en gerealiseerd. Van
enig charisma mag daarbij wel sprake zijn.

Ook van mij een hartelijke groet.
Henk

13



/

Herinneringen aan 10 jaar
Ruimte.

Berend Stuut.

Het was ergens in 1988 dat we met een aantal mensen bij elkaar
waren. Het gesprek ging over de ontwikkelingen in Unieland.
Bijna allemaal hadden we een rol gespeeld - of speelden die
nog - bij de aVrienden van het Seminarium'. Die laatste club
was ontstaan omdat er een voorstel lag, vanwege de grote
tekorten (het ging om een bedrag van ca f 70.000 meen ik me
te herinneren) de salarissen van de docenten met 10% te
verlagen. Dat ging te ver volgens deze mensen, vandaar dat er
actie ondernomen werd. I)

Daarnaast maakten wij ons zorgen om een ontwikkeling
waarbij het gebmikelijk werd om moeilijke onderwerpen uit de
weg te gaan. Er mocht niet gepraat worden over homofilie,
euthanasie, 'de vrouw in het aÏnbt', oecumene, fundamentali-
sme, enz. Uit angst voor polarisatie mocht eigenlijk nergens
meer over gepraat worden. Met als gevolg dat een flink aantal
mensen uit onze gemeenten verdween, of dreigde af te haken.

Het ontstaan van het Evangelisch Beraad speelde daarbij ook
een grote rol. Er moest volgens sommigen een tegen-beweging
op gang komen. Uiteindelijk hebben we duidelijk uitgesproken
- en dat is het wezenlijke van onze beweging - dat we per se
geen anti-beweging wilden zijn. Vandaar ook de naam "Ruim-
te". In onze beweging moest plaats zijn voor iedereen. Wat we
wilden was ruimte bieden voor gesprek zonder enige beperking.
Alle onderwerpen mochten, nee moesten aan de orde komen.
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De beweging Ruimte is niet per definitie voor homofilie,
euthanasie, crematie, enz. enz. We willen er alleen in alle
openheid, met de Bijbel open, over kunnen praten. En mensen
die op grond van hun verstaan van de Bijbel tot een wat andere
overtuiging komen, willen we niet verketteren maar heel
bewust met hen in gesprek blijven. Ook voor hen moet er
ruimte zijn in onze Uniegemeenschap. Naar mijn vaste overtui-
ging is dat overigens wezenlijk voor Baptisten.

We werden uitgenodigd voor een gesprek met de Unie Com-
missie. Het is helaas nooit een gesprek geworden. We kregen
simpel het bevel onze beweging op te heffen. Zelfs daar was
geen gesprek mogelijk! 2) Vanwaar toch die angst?

Vervolgens heb ik enkele jaren meegedaan in het bestuur van
de beweging. We hebben hele mooie ontmoetingsdagen gehad
met heel indmkwekkende vieringen. En het bleek dat veel
mensen moed hielden, niet te breken met de plaatselijke
pemeente door het steuntje in de rug dat ze kregen op deze
ontmoetingsdagen.
Toch heb ik nu het gevoel, dat ik wat aan de rand van onze
beweging sta. Mijn werk in het buitenland en doordat een paar
keer een vakantie het bezoek aan de aRuimtedagen' onÏnogelijk
maakte, is daaraan wel een beetje debet. Ik denk echter dat de
oorzaak nog dieper ligt. Door mijn werk - vooral de laatste
jaren in Seedorf en Münster, waar ook elke zondag kerkdien-
sten werden gehouden (in Münster zelfs volledig oecuÏneni-
sche) - ben ik veel meer oecumenisch gaan denken en werd de
band met onze Uniegemeenschap steeds losser. In 1998 zijn we
voor het eerst in vele jaren weer op een algemene vergadering
geweest, zelfs als afgevaardigden van de gemeente Enschede.
In deze gemeente draaien we nu ook weer volop mee. Wellicht
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dat daardoor de band weer wat steviger wordt, alhoewel dat
oecumenisch denken nooit meer zal verdwijnen. Daardoor komt
bij vele onderwerpen in de gemeente en op de A.V. de gedachte
naar boven: "Waar maken we ons eigenlijk zo druk over?
KurÏnen we onze energie niet veel beter voor andere dingen
gebmiken? Moeten we niet veel meer op de wereld gericht
zijn?"

Misschien geldt dat ook wel voor de beweging Ruimte.

Enschede, 11 januari 1999.

l) Enkele jaren geleden is de stichting 'Vrienden van het Seminarium'
weer opgeheven, nadat ruim f 70.000,-bijeen gebracht was.

2) Een zelfde ervaring had ik al opgedaan toen we als 'Vrienden van
het Seminarium' een ontmoeting hadden met de u.c.

'Ruimte'lijke ordening
Jaap Schuil

10 jaar Ruimte is ongetwijfeld een mijlpaal om bij stil te staan
en je als beweging af te vragen "waar zijn we mee bezig en
waar gaan we naar toe?"
Aan de beschouwingen uit het december 1998-nummer, voeg ik
verzoek van de redactie - mijn bijdrage toe.

Eerst kijk ik terug. Al jaren voor het ontstaan van Ruimte was
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er bezorgdheid over de ontwikkelingen binnen onze
Unie-gemeenschap. Die bezorgdheid betrof zaken als een
groeiende invloed van fundamentalistische en dogmatische
stromingen door o.a. de komst van 'verontmste' leden uit de
grotere kerken en predikanten die buiten onze gemeenschap
hun opleiding ontvangen hadden.
Met de komst van het zgn. 'Evangelische Beraad' kreeg deze
ontwikkeling een gezicht. De bodem van het nederlandse
Baptisme bleek een vruchtbare voor wat hier groeide.
Natuurlijk waren de mensen die juist getracht hadden meer
openheid te bewerkstelligen (bijv. door het zoeken van contact
met de oecumene; door het in gesprek zijn met de hedendaagse
theologie; het leren omgaan met een veranderende wereld)
ernstig bezorgd en deze bezorgdheid was dan ook onder
gelijkgezinden vele malen onderwerp van gesprek. Eén zo'n
gesprek leidde tot de oprichting van de Werkgroep Ruimte in
Utrecht. Op de tweede vergadering in Zutphen werd mij het
voorzitterschap van de prille werkgroep toevertrouwd.

In grote trekken heb ik d.m.v. bovenstaande schets mijn
motivatie tot het Ruimte-avontuur gegeven. Bezorgdheid dus en
geen behoefte aan polarisatie of afscheiding. Er zijn momenten
waarin je niet anders kunt dan kleur bekennen, terwijl je je er
tegelijkertijd van bewust bent, dat je daarrnee ook de zorg van
anderen vertolkt.

De A.V. te Enschede in 1988 kreeg direct een motie over de
Werkgroep te behandelen. De bezorgdheid in Unieland was
begrijpelijk. Het particuliere initiatief werd door het merendeel
van de afgevaardigden gezien als polarisatie. De zaak waarom
het ging kreeg weinig gehoor.
De komst van de nieuwe werkgroep bleef dus niet onopge-
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merkt, maar alle poorten werden gesloten voor een de eenheid
bedreigend gevaarlijk element. Het zou een moeizaam avontuur
worden. Hoe gehoor te vinden voor de eigenlijke intentie. Het
is de lezers bekend, dat er een saÏnenvattende intentieverklaring
opgesteld werd. Ook dat tevergeefs geprobeerd is om met de
Unie in gesprek te komen.

J

)

Voor mijzelf had Ruimte een signaalfunctie en ondanks de
afwijzing, heeft het signaal duidelijk geklonken. De respons
was matig. ErÏkele honderden baptisten sloten zich bij de
beweging aan. De invloed van deze leden op het beleid in hun
plaatselijke Gemeente, was veelal uiterst gering.

In alle opeÏföeid wil ik hier vaststellen dat het natuurlijk een
goed recht is van onze gemeenschap om te kiezen voor andere
wegen dan door Ruimte worden voorgestaan. Dat is dan pijnlijk
en moeilijk te verwerken, maar we kunnen elkaar een koers niet
afdwingen. Mijn opvatting is steeds geweest: een signaal moet
worden afgegeven, maar machtsmiddelen zijn uit den boze.
Vanuit de beweging zijn wel eens voorstellen gekomen om met
de Ruimteleden één of meer eigen Gemeenten te vorínen. Ik
ben daar altijd een absolute tegenstander van geweest. We
zouden daaÏÏnee een afscheiding realiseren. Een nieuw feno-
meen, een splinter, temidden van zovele gemeenschappen, waar
toch wel één tussen moet zitten waar men een geestelijk
onderkomen zou kunnen vinden.

Dus: liever ergens anders een geestelijk dak zoeken dan een
afscheiding bewerken.

]
In de loop van de jaren bleek dat de pastorale betekenis van
Ruimte voor hen, die zich vreemdeling waren gaan voelen in
eigen Gemeente, eerder afnam dan groeide. Het aantal enthousi-

]
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aste bezoekers van de Ruimtedagen liep temg van boven de 200
tot rond de 100. De onderwerpen varieerden niet erg en tenslot-
te gingen de bestuursleden op zoek naar coryfeeën uit kerkelijk
Nederland.

Voor mij is de signaalfunctie uitgewerkt. Ruimte begint wat
reünie-achtige trekjes te vertonen. Op zich kan dit natuurlijk
heel plezierig zijn, maar blijft er voldoende bestaansrecht voor
Ruimte?

Het voorstel tot opheffing is alweer enige jaren temg gedaan.
De meeste leden waren daar toen niet voor. Ik vraag mij af hoe
dit nu zou zijn. Misschien kan de daad van opheffing naar onze
Unie-gemeenschap ook weer dienst doen als een signaal.
Misschien werkt zo'n daad in het ietwat gewijzigde klimaat
meer uit dan alle in de loop der jaren ondernomen pogingen tot
gesprek.
Misschien..., want eerlijk gezegd lijken mij de veranderingen
sinds het begin van de jaren 90 eerder kosmetisch dan wezen-
lijk.

Hoe het ook zei: orde op zaken stellen, sluit ook het nadenken
over je bestaansrecht in. Volgens mij is het tijd voor nieuwe
initiatieven en die zullen vanuit de Gemeenten moeten komen.

Gebeurt dit niet, dan zij het zo.

Natuurlijk hoop ik, dat samen Gemeenschap zijn wordt, wat het
hoort te zijn: een vreugde voor ons allen!

l
l
l
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Het thema van het ZOmer-

nummer

Ály Zantvoord

Schrijvers als Harry Kuitert en Cees den Heijer krijgen op het
ogenblik veel aandacht in de media en in de kerken. Hun
gedachtengoed staat bij veel mensen onder grote kritiek,
anderen zijn enthousiast of willen er toch wel eens wat meer
over weten.

In het zomernuÏnmer van Ruimte willen we hier aandacht aan
besteden. Vragen als 'in welke traditie staan deze theologen',
'wat beweren ze', 'welke openingen bieden ze', 'waar hebben ze
geen aandacht vooÏ' zullen aan de orde komen. Er zijn vragen
genoeg te bedenken. Misschien heeft u vragen hierover waar u
graag een antwoord op ziet, of wilt u zelf reageren en schrijft u
een artikel. U begrijpt, daar hopen we op. Maar ook wanneer u
geen volledig artikel wilt of kunt schrijven over dit onderwerp,
zijn we nog steeds benieuwd naar uw vragen en reacties.

U kunt dit sturen naar de eindredacteur
Sip van der Werf, H.R. Holststraat 36, 8023 CJ Zwolle

AÏtikelen zien we graag voor 15 mei tegemoet; vragen over dit
onderwerp graag wat eerder, zodat er nog iemand gevonden kan
worden die daarover één en ander op papier kan zetten.
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Leek aan het woord (l)

Pieter Jan Kali

Wat is van God en wat is van de mensen?

Wat nu? Een leek aan het vqoord in dit vaak door theologen vol
geschreven Ruimteblad? Ja, een leek aan het woord over God
en de mensen. Dit is het eerste deel van misschien wel
meerdere bijdragen, tenminste als de redactie het goed vindt.
Jaren geleden zei een kennis, die pas zijn papieren voor
godsdienstleraar op zak had, eens tegen mij: "Zo, nu ben ik
gediplomeerd christen". Sinds die tijd vraag ik mij af waar de
scheiding ligt tussen het terrein van theologen en dat van
anderen die nadenken over God en de mensen. Ach, wellicht is
dit voor een van u, gediplomeerde christenen, aanleiding om
nog eens een stukje voor het Ruimteblad te schrijven.

Onderwijl neem ik toch maar de vrijheid na te denken over
kwesties die met God en de mensen te maken hebben. Ik kan
het niet helpen want als kind ben ik reeds voor het blok gezet:
"Jij moet je hartje aan Jezus geven anders gebeuren er allerlei
nare dingen". Later, toen ik volwassen werd, was de toon wat
veranderd maar de strekking gelijk: "Om behouden te zijn
moetje een persoonlijke relatie met God/Jezus hebben". Maar
als je niets ervaart van een relatie? Als na jaren roepen, smeken
en bidden er niets lijkt over te blijven? Wat dan? Is het echt zo
simpel dat het pas goed is als de geloofsvlinders in je buik
fladderen en dat er anders niets rest dan duisternis?
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Dit bracht bij mij de vraag boven of ik wel goed geloof. Let
wel: Ik heb het over ik, en niet over iemand anders. De ervarin-
gen uit mijn eigen baptisten wereldje hebben mij allergie
opgeleverd voor eigentijdse "boodschappers van God" die het
allemaal weten. Ik wil dus ook absoluut geen eigen inzichten
opdringen aan anderen. Mijn vraag of ik wel goed geloof kan ik
niet beantwoorden zonder een andere, onderliggende vraag te
stellen: "Wat is van God en wat is van de mensen?"

Ah, zult u (als theologen) zeggen. Afblijven! Dat is ons terrein
en met die vraag houden wij ons al eeuwen bezig. Nee! Denk
aan mijn bovenliggende vraag: "Geloof ik wel goed?". Over uw
geloof heb ik het niet, noch over dat van anderen. Ik zal dus
echt zelf de vraag moeten doorléven: "Wat is van God en wat is
van de mensen?". Wat is mythe en wat blijft over? Van wie is
de verzoening en de drieëenheid? Wat is van God en wat van de
mensen?

Natuurlijk ben ik kind van mijn tijd. Het ootmoedig met
gebogen hoofd luisteren naar de dominee en aannemen wat hij
zegt heeft plaats gemaakt voor een kritische kijk op de wereld.
Kritisch op wat echt is en wat onecht. Ook het confronteren van
leken zoals ik met moderne christologie hoort daarbij. Kijk
maar naar het laatste boek van Kuitert en de geschreven
verhalen van Ter Linden. Hoe komen wij, arÏne ontwortelde
leken er ooit nog achter wat van God is en wat van de mensen?

Met dit alles raak ik het geloof in vormen, rituelen, dogma's,
leerstellingen en mensen die het weten volkomen kwijt. En de
bijbel! Het boek der boeken, het woord van God dat tot ons is
gekomen door mensen, vertaald door mensen, gelezen door
mensen, uitgelegd door mensen. Een boek met tegenstellingen.
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Met verschillende rode draden, afhankelijk van de theoloog.
Wat moet ik nu met de Bijbel? Wat is in de bijbel van God en
wat van de mensen?

En dan komt Jezus. Altijd weer de teksten en woorden over het
geloof in Jezus gekoppeld aan het eeuwig leven. Want alzo lief
had God ..... Het geloofsgebouw uit m'n jeugd stort in.
De opstanding, de verzoening, de verlossing van zonden en de
drieëerföeid. De weg, de waarheid en het leven. En altijd weer
die prangende vraag: In hoeverre is dit geloofsgebouw verbon-
den met mijn eeuwig leven?

Ik verlaat het geloofsgebouw en raak op drift. Zoeken, zoeken,
zoeken.

Zoeken met een groot woordenloos verlangen naar God.
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Relishoppen
Sip van der Werf

Het zal in het begin van de jaren zeventig geweest zijn, dat er in
Amsterdam een conferentie gehouden werd van Baptisten
studenten. Het was georganiseerd door de actieve studenten-
groepen in Amsterdam en Groningen. Eén van de hoogtepunten
van dit geslaagde weekend was voor mij een lezing van Mw.
Liebje Hoekendijk over: 'Dwars-lagen in de christerföeid'. Heel
erg in het kort kwarn het er op neer, dat 'klassieke' indeling van
kerken op grond van hun oude theologische grondslag (Katho-
liek, HervoÏmd, GerefoÏÏneerd, Baptist etc) zo langzamerhand
minder belangrijk wordt dan een andere verdeling. Vanuit alle
kerken herkennen diegenen elkaar, die zich bij dezelfde 'dwars-
laag' thuisvoelen. Ze onderscheidde vier dwarslagen met de
volgende basisgedachten:
1) De genade via een individuele, persoonlijke relatie met

God.

De genade via de relatie met de medemens.
De genade via de ambten, sakramenten, liturgie en
gebmiken.

4) De genade via de leeroverdracht, de prediking en de
bijbel.

2)
3)

Het onderscheid tussen de dwarslagen ligt niet alleen in de
bovengenoemde 'basisgedachte' maar komt ook heel sterk tot
uiting in moeilijker te definiëren zaken als ambtsbesef, liturgie-
beleving, liederen-keuze en in het vage begrip sfeer. In de
discussie die volgde, kwam voorzichtig de gedachte naar boven
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dat de oude kerkgrenzen zouden wegvallen en plaats maken
voor grenzen tussen de dwarslagen. Een beetje 'kort-door-de-
bocht geformuleerd: Vanuit alle kerken komen degenen bij
elkaar die liefhebbers zijn van lekker hard en enthousiast
zingen, een gemeentevorÏn die ook 'gezellig' genoemd kan
worden en vinden elkaar vooral in dwarslaag 1. Zij die op de
barricaden staan om het maatschappelijke onrecht te bestrijden,
zonder zich al te zeer te bekommeren om wekelijkse kerkgang,
komen in laag 2 samen. Zij die van een meer hoogkerkelijke
liturgie houden, met veel symbolen, zullen elkaar in dwarslaag
3 vinden; de liefhebbers van 'sober en verantwoord' met een
stevig uitgevoerd leergezag vinden elkaar in dwarslaag 4.

De oude verdeling, voorgesteld als verticaal naast elkaar
staande zuilen, wordt vervangen door een horizontale gelaagd-
heid, waar men elkaar vindt in beleving, dwars door de oude
verschillen heen l).

Het kwaÏn me toentertijd nogal schokkend voor. Je was toch
Baptist vanwege de correcte bijbelse doopvorm en de nieuw-
testaÏnentische gemeentevoÏming? Iets banaals als het zang-
volume en iets secundairs als de liturgie bepaalden toch niet je
kerk-keuze ?

Toen de schrijver Gerard Reve besloot Katholiek te worden,
was de motivatie meer op sfeer gebaseerd dan op leerstellighe-
den. Over het algemeen werd dat door veel mensen erg vreemd
gevonden. Was hier sprake van een bekering? Erkende de
volksschrijver nu opeens de officiële katholieke opvattingen
over leergezag, over Maria, over sexualiteit, over de schrift?

Nu zijn we ruim een kwaÏt eeuw verder en de dwarslagen
beginnen zich af te tekenen. Zaken als 'je thuis voelen bij' en
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'iets herkennen' zijn belangrijke factoren geworden om je bij
een geloofsgemeenschap aan te sluiten. De overwinning van
sfeer over leer is aan veel zaken te herkennen.

Baptisten die verhuizen naar een andere plaats kijken eerst eens
bij een aantal kerken om te zien waar het het beste bevalt. Pas
wanneer dit keuzeproces een bevredigend resultaat heeft
opgeleverd, kiest men voor een geestelijk tehuis. Dit in tegen-
stelling tot de vroegere gewoonte bij verhuizing de attestatie
automatisch te laten overschrijven naar de plaatselijke Bapti-
sten gemeente.

Het Baptisten 'leerstuk' van de autonomie van de plaatselijke
gemeente is iets dat steeds extremer wordt doorgevoerd. De
Unie wordt voor steeds meer gemeenten een te verwaarlozen
grootheid. Er is nauwelijks meer sprake van een gezamenlijk
opleidings- en zendingsbeleid. Het is (vrijwel?) omnogelijk een
gezaÏnenlijke zangbundel uit te brengen. De sfeer in de eigen
gemeente is van belang. Overigens is dit proces ook in andere
kerken waaÏneembaar. Plaatselijke Hervorrnde en Gereformeer-
de gemeenten varen hun eigen koers ten aanzien van liturgie,
samen-op-weg-proces etc. Ook het centrale leergezag van
Rome is in de Katholieke kerk aan het weg-ebben, ondanks
moedige pogingen van de aartsbisschop het tij te keren. De
eigen sfeer van de gemeente of parochie wordt de bepalende
factor.

Een duidelijke illustratie werd ook gegeven bij het huwelijk van
Marilène en Maurits. Twee pastores richtten de dienst in zoals
het hun goed leek in overleg met het bruidspaar, maar niet in
overleg met de 'hogere machten' in hun respectievelijke kerken.
Prinses Juliana nam deel aan de communie en dat ook nog voor
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het oog van de camera's. Groot was het gesputter van de
officiële kerkleiders, maar nog groter was de verontwaardiging
van het gewone kerkvolk over het kerkelijke machts- en
regeldenken. Duidelijker kon het failliet van de verticale kerk-
indeling niet gemaakt worden.

Zo wordt de kaart van kerkelijk Nederland Ïuw door elkaar
geschud. Nu het steeds norrnaler wordt dat kinderen niet meer
in dezelfde plaats wonen als hun ouders, nu het aanbevolen
wordt tijdens een arbeidzaaÏn leven een aantal keren van baan
(en liefst ook van standplaats) te wisselen, komen mensen
continu voor de keuze: naar welke geloofsgemeenschap gaan
we nu?

Dat betekent dan over het algemeen het bekijken van kerkelijke
etalages. Shoppen en kijken waar de 'aanbiedingen' het best
zijn. Dit betekent een vager worden van kerkÏnuren. Dit
betekent een noodzaak te beseffen dat er eigenlijk maar één
kerk is: de gemeente van Christus. Dit zou ook een gemakkelij-
ker omgaan moeten betekenen met kerkrechtelijke regels zoals
attestatie, avondmaal en (gast-)lidmaatschap. Het betekent ook
een relativeren van het eigen belang en de eigen waarheid.

Vaak heb ik het meegemaakt dat bij de doop van iemand die
vanuit een andere kerkgemeenschap overgaat naar een Bapti-
sten gemeente gezongen wordt:

De Heiland zelf heeft ons geleerd,
dat d' eng'len zijn verblijd,

als één der zondaars zich bekeert

tot's Vaders heerlijkheid.
Lofzangen & Gebeden 523:2
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Misschien dat het zingen van dit lied minder zèlfgenoegzaam
bedoeld is als het klinkt, maar toch...

Als de buurtwinkel waar men al jaren winkelt door verandering
van management niet meer de gewenste produkten levert voor
de gewenste prijzen, en ook de service is veranderd, gaat men
op zoek naar een andere winkel, waar men wel terecht kan.
Ook deze voÏm van shoppen komt steeds meer voor. We
kennen allemaal de verhalen van (ex-)RUIMTE-leden die
dachten met alle vezels van hun bestaan aan het Baptisme vast
te zitten en leden onder het feit dat hun gemeente niet meer hun
gemeente was. Opgelucht vertellen ze hoeveel ze herkennen in
de nieuwe gemeenschap waarvan ze nu lid of gastlid geworden
zijn. Een pijnlijke vorm van afscheid nemen van een geestelijk
tehuis wordt dan een gevoel van thuiskomst.

En toch, jaren geleden hoorde ik een Baptisten predikant in de
preek zeggen: "Wie van kerk verandert, gaat van het éne
zinkende schip over naar het andere... "

l) Voor wie hierover uitgebreid wil lezen, hier en daar is het boekje
nog wel te vinden in bibliotheken. Misschien is het ook nog wel
ergens te koop.
Hoekendijk,L. Dwarslagen in de Christenheid (Baarn, 1972)
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E m e r i t u s

Theo van der Laan.

Wat weet je als jonge dominee als je pas van het seminarie in
Zwitserland komt? Vier en twintig jaar en iedereen zegt braaf
'broeder' of 'dominee' tegen je. Voornamen waren in die tijd
schaars. Er was een mevrouw in de gemeente en dat was mijn
vrouw. Zo overzichtelijk en vanzelfsprekend geordend was het
leven. Het levenspad lag min of meer voor je uitgestippeld. Je
moest het wel zelf betreden.

We kregen na lang aandringen een piepkleine woningwetwo-
ning: koud, lelijk maar voor ons een Villa Felderhof.
Vier jaar studie in het buitenland en zonder enige praktische
theologie - want dat vak stelde werkelijk niets voor - moest je
het onervarene zelf maken. Er was geen mentor, geen supervi-
sie en in mijn geval ook geen ervaren kerkeraad want ik was
hun eerste dominee...

Een avondmaalsdienst had ik als student wel eens mogen leiden
maar dopen? Niemand had me ooit uitgelegd hoe je dat precies
moest doen.

Nu was mijn eerste gemeente erg missionair in die dagen: uit de
omliggende streken en dorpen kwamen mensen naar de
baptisten gemeente en velen wilden gedoopt worden. Maar hoe
doe je dat? Veel tijd om te oefenen had ik niet want er waren in
enkele maanden een aantal dopelingen. De penningmeester was
timmerÏnan van beroep maar wat voor de gemeente belangrijker
was: een echte baptist. Hij kwam uit Stadskanaal uit de school
van ds. Jan Willem Weenink.
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De middag voordat er op zondagavond gedoopt zou worden
daalden broeder Geert Kruit in zijn timmermansoverall en
ondergetekende in zijn zwembroek af in het grote doopvont.
Zelfs vaker dan Naaman werd die goedmoedige timmerman
ondergedompeld. Ik moest me een beetje zeker gaan voelen en
ik had de indmk de doopgreep aardig te pakken te hebben.
De allereerste die ik moest dopen was een enigszins ongeco-
ordineerde jongeman die twee keer mijn gewicht had. Ik heb
achteraf de herinnering aan dit feestelijk gebeuren dat deze
jongen een se-baptist was: dat is de naam voor de eerste
baptisten die zich destijds in AmsterdaÏn zelf (se in het latijn)
doopten. Ik verloor nl. mijn greep op de dopeling die zich zelf
erg weerde en gelukkig veilig boven kwam. Hoe blij en
dankbaar waren we allen toen na een emotionele dienst van

bijna drie uur en een volgepakte kerk alles voorbij was.

Baptisme internationaal
KAN DOPEN OOK HEEL BESCHEIDEN ?

Is een doopdienst minder waardevol of zonder betekenis als die
heel mstig plaatsvindt op de avond van een doordeweekse dag
bijvoorbeeld met alleen wat vrienden en familieleden? Die
vraag stelt Colin Sedgwick, voorganger van de Lindsay Park-
gemeente in Kenton, Middlesex in een soort 'Open brief" aan
de lezers van 'Baptist Times', het weekblad van de Britse Unie
van Baptisten.
Uitgaande van een praktische situatie (een tot bekering geko-
men meisje had moeite met doopdiensten vol lawaaierige
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feestvreugde, handengeklap, handen-an armen-gezwaai, zingen
en geklikklak van fotocamera's en flitslampen) stelde
Sedgwick, dat al dit spektakel niet nodig is. Als je naar de
bijbelse doopverhalen kijkt, dan vertellen die vaak over heel
sobere gebeurtenissen. De kamerling werd zelfs in de woestijn
gedoopt, met in de verste verte geen ander mens te zien...
Weliswaar is bij ons het openbare getuigenis van het geloof van
de dopeling een belangrijk element, maar is het wel juist om dat
tot HET essentiële element van de doopdienst te maken?
Ds. Sedgwick vraagt zich af: hoeveel mensen zullen er wel niet
zijn, die terdege bekeerd zijn, zichzelf zonder schroom 'chri-
sten' noemen, maar tegen de doop opzien omdat die met zoveel
heisa gepaard schijnt te moeten gaan?
Zou die vraag ook niet gelden voor mensen in Nederland ?

WAT IS DE IDEALE LENGTE VOOR EEN
PREEK ?

Een leuk discussiepunt: hoe lang mag of kan een preek duren?
Aan ons Seminarium heb ik geleerd, maximaal twintig
minuten. Onze docenten hielden ons voor, dat het onder meer te
maken had met een aandachtscurve. Dat sommige van mijn
medestudenten daar anders over dachten en denken wordt me

soms wel eens duidelijk gemaakt.

Als 'opsteker' voor lezers-opmerkingen in RUIMTE citeer ik
enkele meningen uit Baptist Times:
** 8 minuten: Kortheid is de zuster van talent, oftewel: In der
Beschränkung zeigt sich der Meister
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** Korter dan 10: afhankelijk voor wie en over wat. Sommige
preken zijn met 10 minuten nog te lang, andere met een half uur
nog te kort.
** 15-20 minuten: a:föankelijk van de sprekerskwaliteiten;
** 25 minuten: als ze het 20 minuten kunnen volhouden dan
ook nog wel vijf minuten langer
** 20-30 minuten: afhankelijk van wat de prediker te zeggen
heeft. Bij sommigen lijkt een preek van tien minuten een
eeuwigheid, bij anderen zou ja na twintig minuten nog wel
meer willen horen.

AMER?IKA... .AMERIKA....

Het mag bekend zijn dat de Southern Baptist Convention (VS)
de laatste jaren nogal fundamentalistische trekjes is gaan
vertonen. Laatst bekende voorval: de al negentien jaar Oude
Testament docerende prof. Dan Kent van de Southwestern
Baptist Theological Seminary in Forth Worth, Texas, heeft zijn
ontslag aangeboden. Hij stond voor de keuze: ondertekening
van een verklaring van de Southern Baptist Convention
betreffende de plaats van de vrouw of vertrekken. De verklaring
behelsde o.m. dat een vrouw verplicht is zich te onderwerpen
aan het dienende leiderschap van haar man, zoals de kerk zich
graag onderwerpt aan de leiding van Christus. Van de vele
docenten (er zijn 3300 studenten) hebben er maar twee gewei-
gerd de verklaring te ondertekenen. Het seminarium onder-
schrijft de verklaring en verwacht van docenten en studenten
dat zij dat ook doen. Zo niet...
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Hallo jongens en meisjes.
Henk Timmerman.

De eindredacteur van dit blad belde en zei: "Henk krijg ik nog
een stukje voor het blad ?"
Dit was zaterdagmorgen, en hij zei: "Als je zondag naar de kerk
gaat geef het mij dan maar."
Eerlijk waar, ik was het helemaal vergeten, daarom maar gauw
achter de computer gekropen om nog een stukje te schrijven.

Het gaat deze keer in het blad over een lezing die gehouden is
op de ontmoetingsdag in november vorig jaar. Daar heb ik geen
kinderen gezien, dus deze lezing hebben jullie ook niet ge-
hoord. Het andere onderwerp is Relishoppen. Relishoppen
betekent eigenlijk dat je van de ene kerk naar de andere kerk
gaat en overal een beetje van het geloof meeneemt. Het
probleem is echter, volgens mijn bescheiden mening, omdat je
nooit ergens lang bij een zelfde kerk bent, je er ook nooit echt
thuis zult gaan voelen, waardoor je misschien wel weer op zoek
gaat naar een andere kerk. Maar ...,..we moeten oppassen niet
iemand te gaan veroordelen omdat hij of zij naar een andere
kerk gaat. Misschien voelt hij of zij zich daar wel beter op zijn
plaats en moeten wij, bij onszelf te rade gaan, waarom wij dat
wat hij of zij zocht niet hebben kunnen bieden.

Nu de puzzels van de vorige keer. Het eerste visitekaaÏtje van
een meneer die iets met het leger te maken had. Zijn beroep was
dan ook sergeant-majoor. Het tweede visitekaaÏtje van de
Belgische mevrouw leverde natuurlijk na wat puzzelen het
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beroep van verpleegster op. En de zin waar de medeklinkers
ingevoegd moesten worden leverde op: Je moet een gegeven
paard niet in de bek kijken.
Ik hoop dat jullie de oplossingen hebben gevonden. Nu de
nieuwe puzzel.
In de volgende 4 zinnen zit een groente verborgen
la Karel gaat graag op reis, maar ik blijf liever thuis
2" Heb je die prachtige wesp in Azië gevonden ?
3" Hij heeft zijn tas laten staan.
4" In dat flatgebouw vind je zeven kelders.
In de 4" zin is een niet zo bekende groente verborgen.

Veel succes met het oplossen en tot een volgende keer.
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