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Van de redactie

Il
Sip van der Werf

Voor u ligt het laatste nuÏnmer van dit jaar. We zijn geschokt
door het plotselinge overlijden van ons oud-redactielid Berend
Posthumus. Een artikel in memoriaÏn is door Jannes Reiling

Il
Il

geschreven.

In dit nuÏnmer besteden we verder ruim aandacht aan INLIA, de

l:

organisatie die plaatselijke initiatieven ondersteunt voor hulp
aan vluchtelingen. Wie zich bezig houdt met kerkasiel komt

I

onvermijdelijk INLIA tegen.

Helaas zijn de contacten tussen de Unie van Baptisten Gemeenten en de oecuÏnenische beweging niet intensief (om het maar
zacht te zeggen), maar gelukkig zijn er wel veel gemeenten lid
van een plaatselijke Raad van Kerken. In dergelijke contacten
komt zo nu en dan de vraag naar de medewerking aan kerkasiel
op de weg van de gemeente. In dergelijke contacten zal ook aan
gemeenten gevraagd worden na te denken over het Charter van
Groningen. Concreet wordt aan gemeenten gevraagd dit ChaÏter
te ondertekenen. Toch blijkt dit Charter voor de meeste
Baptisten (en ook voor RUIMTE-leden) een onbekende zaak te
zijn.

In alle gemeenten zullen de bekende woorden om&tt voor hen
geen plmts wm in de herberg weer klinken. We worden steeds
geconfronteerd met journaalbeelden van mensen op drift. We
zien dat juridische regels soms de overhand krijgen boven
menselijkheid. Daarom is het nodig aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheid van kerken en gemeenten in de zaak van
het vluchtelingenwerk.
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In memoriam

Berend Posthumus
J. Reiling

Op zondag 21 november jl. is onverwacht emeritus-voorganger
broeder Berend Posthumus overleden. Twee weken geleden
was hij nog aaÏÏwezig bij het 75-3arig bestaan van de gemeente
Utrecht-Silo, waar hij was geboren, opgegroeid en gedoopt.
Zijn theologische opleiding ontving hij aan het seminarie van
de Duitse Baptisten Bond in Hamburg. Op 19 juli 1953 werd hij
bevestigd in het aÏnbt van voorganger van de gemeente
Noordbergum. Vijf jaren later milde hij de gemeente in de
Friese Woudstreek voor de gemeente in RotterdaÏn-Zuid en
weer vijf jaren later werd Deventer zijn derde gemeente, Weer
tien jaren later milde hij de gemeentedienst in voor het godsdienstonderwijs. Maar ook in die periode bleef hij actief als
prediker en diende vele gemeenten in de zondagmorgendienOok in het landelijke werk deed hij mee, met name in de UnieZendingscoÏnÏnissie waarvan hij vele jaren lid en voorzitter
was.
In de Werkgroep Toemsting was hij eveneens lang lid en
secretaris.
Dat zijn de hoofdpunten van zijn levensloop. Achter deze feiten
ging een mens schuil en deze mens mogen wij gedenken. Dan
zie ik hem zoals ik hem al jaren heb gezien: een oprecht en
integer mens, open en kwetsbaar, zonder pretenties of grote
woorden, een enthousiast en gedreven voorganger, een toegewijd leraar. Nooit helemaal tevreden met zichzelf en met zijn
eigen kennis bleef hij alíijd op zoek. In zijn studententijd kwam
hij eens bij mij langs en vertrouwde mij toe dat hij met de
sten.
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opleiding aan het seminarie in bepaalde vakken niet tevreden
was en vroeg mij om advies om er zelf wat meer over te
studeren. Toen hij leraar was geworden vond hij opnieuw dat
hij meer moest weten en begon een doctorale studie aan de
theologische universiteit in KaÏnpen die hij afsloot met een
goed doctoraal exaÏnen. En enkele jaren geleden trof ik hem in
een akademische boekhandel in Münster, snuffelend naar de

Il

Il
Il

Il

nieuwste vakliteratuur.

Zijn leraarschap begon als een nevenwerkzaaÏÏföeid maar
allengs groeide hij toe naar een volledige onderwijstaak. Maar
hij hield niet op een prediker te zijn. Dat zat zo diep in zijn
bestaan verankerd dat hij verreweg de meeste zondagen op pad
was naar een gemeente. Afstand en jaargetijde speelden daarbij
geen rol. Ook in zijn leraarschap wilde hij blijven in wat zijn
roeping was, de verkondiging van het evangelie.
Hij was een open mens, open voor wat er werkelijk in en onder
de mensen leeft. Hij voelde zich niet thuis bij hen die de
neiging hadden ome Baptisten gemeenschap af te sluiten van
de meerderheid van de christenheid en haar zochten vast te

leggen op vaste leerstukken. Daarom sloot hij zich aan bij de
beweging Ruimte en werkte mee in de redactie van het blad van
deze beweging. Hij verzorgde daar vooral het inteÏnationale

l
l

Baptisten nieuws.

Zo mogen wij hem gedenken nu hij zo plotseling ons is
ontvallen. In dankbaarheid en genegeÏföeid. Moge dit gedenken
zijn echtgenote en kinderen troosten en bemoedigen in het
verlies dat zij hebben geleden.
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Kerkasiel
Bericht van Raad van Kerken Noordwijk
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Alle kerken die in de Raad van Kerken van Noordwijk vertegenwoordigd zijn, staan in beginsel positief tegenover de vraag
kerkasiel te verlenen aan uitgeprocedeerde asielziekers. Uit de
gezaÏnenlijke kerken is onder leiding van de Raad van Kerken
een voorbereidingsgroep gevormd. De leden van deze groep
voelen zich zeer betrokken bij hun taak en treffen al enkele
maanden organisatorische voorbereidingen voor een eventueel
kerkasiel.

Een eerste aandachtspunt was de locatie: welk kerkgebouw is
geschikt voor het verlenen van gastvrijheid aan maximaal tien
personen voor de duur van vier weken? Tot vreugde van de
werkgroep is de parochie Maria ter Zee bereid om het naast de
gelijknamige kerk staande gebouw beschikbaar te stellen voor
kerkasiel wanneer dat nodig is.

Vrijwilligers
De voorbereidingsgroep is verder druk bezig een draaiboek
saÏnen te stellen voor de organisatie van een kerkasiel. Volgens
het draaiboek zijn er bij de uitvoering van kersasiel 8 vrijwilligers per dag nodig, dat wil zeggen circa 60 per week. Wanneer
elke kerk 10 wijwilligers levert, moet het organisatorisch
lukken.

Charter van Groningen
INLIÁ

De stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale
Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) is in 1988 ontstaan

uit de betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het
7
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lot van asielzoekers in nood. Honderden gemeenschappen in
Nederland en Europa hebben een yerbondstekst ondertekend,
het zogenaamde Charter van Groningen, waarin partij voor
asielzoekers en vluchtelingen wordt gekozen en aan elkaar
steun en solidariteit wordt beloofd bij het helpen en zonodig
opvangen van asielzoekers in noodsituaties. Steeds weer wordt
e geloofsgemeenschap
uitgenodi
gd zich uit te spreken over
ditelkhandvest
en zich hierbij aan
te sluiten.
De letterlijke tekst van het Charter van Groningetx luidt:

1) De situatie vaÏÏ vluchtelingen en asielzoekers in Europa is
verontmstend. Er is een algemene tendens bij de Europese
regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van
vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen. Allerlei
wetgevende en bureaucratische maatregelen worden op
nationaal en regionaal niveau met het oog hierop genomen.
Over het algemeen wordt een restrictieve interpretatie van het
begrip vluchteling en van de vluchtelingenverdragen van
Genève van 1951 en 1967 gehanteerd. Als plaatselijke kerken,
parochies, gemeenten en basisgroepen voelen wij ons in deze
siken.tuatiJuie opst vlonze
telijkene verantwoordel
jkheid aangesprouchtelchriinsgen
asielzoekers imaken
zichtbaar
hoeveel geweld en onrecht in de wereldsaÏÏÏenleving heerst.
Zich onttrekken aan de lasten en de zorgen die met de opvang
van vluchtelingen verbonden zijn betekent: weigeren om dit
geweld en onrecht
eenGodmaatschappel
eem ted
beschouwen.
Ons geloalof,s dat
de eenheid vanijk probl
de menshei
wil, brengt ons er toe deze weigering te verwerpen en daarom
juist voor vluchtelingen en asielzoekers partij te kiezen.
8
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2) PaÏtij kiezen betekent voor ons in de eerste plaats, dat wij
in plaatselijk verband ons naar vermogen voor de opvang en
toelating van vluchtelingen inzetten. Maar daarnaast betekent
het, dat in het terzake gevoerde beleid niet het (veÏmeende)
nationale of Europese belang voorop staat, maar een ruimhaÏtige uitleg van de internationale verdragen inzake vluchtelingen
en mensenrechten. Wij verbinden ons er aan mee te werken, dat
onze landen in de internationale lastenverdeling participeren op
een wijze die overeenkomt met de plaats die Europa in het
geheel van de wereld inneemt en (in de geschiedenis) heeft
ingenomen.
3) Wanneer wij goede gronden hebben om aan te nemen dat
een met uitzetting bedreigde vluchteling of asielzoeker een
rechtvaardige en menswaardige behandeling wordt onthouden,
of dat beslissingen worden penomen die een emstige bedreiging
vormen voor de kwaliteit van zijn of haar bestaan, dan verbinden wij ons hem of haar op te nemen en te bescherÏnen, totdat
een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is gevonden. Een
openlijke confrontatie met onze overheden of directe acties van
solidariteit en protest zullen wij, wanneer de situatie naar onze
overtuiging. daarom vraagt, niet uit de weg gaan.

4) Wij zullen plaatselijke, nationale en intemationale raden en
verbanden van kerken bij voortduring wijzen op hun verantwoordelijkheid ter zake van de problematiek van vluchtelingen
en asielzoekers, en er bij hen op aandringen met de hun eigen
mogelijkheden en middelen deze verantwoordelijkheid op zich
te nemen.

5) Ons beschouwend als paÏtners in een verbond van plaatselijke kerken, parochies, gemeenten en basisgroepen, die partij
9
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kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers, beloven wij elkaar
steun en solidariteit, en streven wij er naar zoveel mogelijk
kerkelijke
betrekken. en andere gemeenschappen bij dit verbond te

Toelichting bij het

Charter van Groningen
Stichting INLIA, afd Voorlichting
adl)

Wie het begin van de tekst van het Charter leest, zou heel goed
kumÏen denken dat het bij wijze van spreken gisteren werd
opgesteld. Zeven jaar na het ontstaan van het ChaÏter heeft het,
helaas, nog niets aan actualiteit ingeboet.
Integendeel, ontwikkelingen die in 1987 werden gesignaleerd
hebben zich inmiddels grotendeels voltrokken. Op Europees
niveau vindt in het kader van het Verdrag van Schengen
afstemming plaats om te komen tot een steeds restrictiever
toelatingsbeleid voor vluchtelingen en asielzoekers. Een
miÏnhartige uitleg van de definitie vaÏÏ het begrip vluchteling uit
de Conventie van Genève heeft vrijwel overal plaats moeten
maken voor een restrictieve interpretatie. Niet zelden wordt de
asielzoeker geacht met harde bewijzen van daadwerkelijke
vervolging te komen, en kan niet meer volstaan worden met het
aannemelijk maken van de gegronde vrees voor vervolging
(zoals immers de definitie luidt), om voor erkenning als
verdragsvluchteling in aanÏnerking te kunnen komen.
Op de weg naar erkenning als vluchteling zijn nog meer
hindernissen opgeworpen: door middel van intensieve grens10
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contröles langs landgrenzen en op luchthavens (zelfs ook al in
landen van herkomst van asielzoekers), elektronische uitwisseling van persoonsgegevens, visumveÏplichtingen en dergelijke
maatregelen wordt het de asielzoeker steeds moeilijker gemaakt
überhaupt de autoriteiten te bereiken bij wie hij/zij asiel dient
aan te vragen. Men zou kunnen zeggen dat steeds meer rijke
West-Europese landen, misschien gedreven door een irrationele
angst overstroomd te worden, ten opzichte van asielzoekers een
vorrn van stmisvogelpolitiek zijn gaan voeren. leder land lijkt
zich wel gedwongen te voelen mee te gaan in de spiraal van
steeds restrictiever beleid om vooral niet "achter te blijven" ten
opzichte van buurlanden.

Het is deze houding van het ontlopen van verantwoordelijkheid

die het Charter aan de kaak wil stellen. Wie leeft vanuit een

Christelijke levenshouding kan en mag zich aan deze mondiale
verantwoordelijkheid niet onttrekken: er zal partij gekozen
moeten worden.

ad 2)

In de 'tweede alinea komen beknopt enkele belangrijke elemen-

ten aan de orde. Allereerst is er de notie dat het resultaat van het

"partij kiezen" in de eerste plaats gevolgen heeft op het lokale

niveau. In de Nederlandse situatie heeft het overheidsbeleid

voor de opvang van asielzoekers (het gefaseerde opvangmodel
van het Ministerie van WVC gedurende de behandeling van de
asielaanvraag bij het Ministerie van Justitie) wellicht onbedoeld
een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording bij de
"autochtone" bevolking: asielzoekers komen letterlijk heel
dichtbij, en dat betekent dat ook het zich inzetten voor asielzoekers dicht bij huis, op het lokale niveau begint.

Daaraan direct verbonden wordt de notie dat de plaatselijke
inzet niet los gezien kan worden van het internationale kader.
1l

r

Gestreefd moet worden naar een eerlijker lastenverdeling op
mondiaal niveau. Het is goed om zich te realiseren dat van de
tientallen miljoenen ontheemden die in de hele wereld op de
vlucht zijn slechts een zeer gering deel aanklopt bij rijke,
West-Europese landen. Waar het leeuwedeel van de mondiale
vluchtelingenproblematiek terecht komt op de smalle schouders
van ontwikkelingslanden in de zgn. "derde wereld", gaat het
niet aan dat rijke welvarende landen weigeren zelfs ook maar
een gering
deel van de vluchtelingen-last op hun brede schouders
te riemen.
Ook wordt in de laatste zin van de tweede alinea van het

Charter nadrukkelijk gezinspeeld op het koloniale verleden van
vele rijke westerse landen. Juist vanwege de exploiterende en
profiterende rol in het verleden drukt de verantwoordelijkheid
in het heden des te zwaarder jegens diegenen die als direct of
indirect gevolg van het koloniale verleden nu niet of nauwelijks
middelen van bestaan hebben. Dit brengt ons bij de discussie
"economische" vs "politieke" vluchtelingen. Hoewel het
zwaartepunt ligt bij het vluchtelingschap volgens de Geneefse
Conventie, spreekt uit de formulering in het Charter de opvattieconomische
ng dat men nivluchteling.
et zonder meer de ogen kan sluiten voor de zgn.
Maar al te vaak wordt, door publiek en politiek, een
schijn-duidelijkheid gecreëerd door een scherpe scheidslijn te
trekken tussen politieke en economische vluchtelingen. De
praktijk biedt vele voorbeelden die deze schijn-duidelijkheid
ontmaskeren; denk alleen maar aan de landbouwer, behorend
tot een bepaalde sociale, etnische of religieuze groep, wiens
middelen van bestaan door vergiftiging van drinkwater en akker
zijn afgenomen door een dictatoriaal regime dat op die wijze de
groep tracht te verjagen of te eliminereÏÏ. Indien een asielzoeker
met dat vluchtverhaal wordt afgewezen als zijnde een
12
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"economische" vluchteling, wordt voorbij gegaan aan de
politieke vervolging die ten grondslag ligt aan het verlies van
economische middelen van bestaan.

Voor geloofsgemeenschappen ligt hier een duidelijk raakvlak
met het werelddiakonaat. Het conciliair proces (vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping) biedt bij uitstek een
platforÏn waar de zorg voor vluchtelingen, ontheemden en
verdrukten veraf en dichtbij samenkomt.

Tenslotte zij nog opgemerkt dat een zogenaamde "miÏÏföartige
uitleg" van internationale verdragen slecht valt te rijmen met
een beleid dat de indruk wekt tracht onder verdragsverplichtingen uit te willen komen door het invoeren van allerlei juridische
gedoogstatussen die asielzoekers aanzienlijk minder rechten
bieden dan een volwaardige erkenning als verdragsvluchteling.
ad3)

Wanneer in een geloofsgemeenschap de tekst van het Charter
wordt besproken geeft, zo leert de praktijk, deze derde alinea de
meeste aanleiding tot discussie. De tekst is een nadere invulling
van het partij kiezen zoals dat eerder onder woorden werd
gebracht: asielzoekers kunnen een beroep doen op de concrete
bescherÏning die de ondertekenaars van het Charter toezeggen

te willen bieden. Daaraan wordt echter wel een conditie

verbonden: de Charter-gemeenschap moet daarvoor goede
gronden aanwezig achten. Dit houdt in dat iedere concrete
beslissing om al dan niet tot het bescherÏnen en opnemen van
een met onrechtvaardige of onmenswaardige behandeling
bedreigde asielzoeker over te gaan het resultaat is van een eigen
beoordeling door de Charter-gemeenschap. Zo wordt bij een
concrete hulpvraag de eigen verantwoordelijkheid steeds
opnieuw ingevuld.

Vervolgens wordt in deze alinea van het Charter gesproken
13
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over het vinden van een voor alle partijen aanvaardbare
oplossing. Om dat te kunnen bereiken zal dus sprake moeten
zijn van een dialoog met de overheid, die in eerste instantie
voor de aföandeling van asielverzoeken verantwoordelijkheid
draagt. In de praktijk van de hulpverlening door Charter-gemeenschappen, waarvoor de Stichting INLIA is opgericht,
zal dan ook zo veel mogelijk getracht worden in dialoog met de
overheid, i.c. het Ministerie van Justitie, tot een andere oplossing dan de (in de meeste gevallen) acuut dreigende uitzetting
teverlenen
komen.voordat
Er wordtdenaar
gestreefd
de
hul
p
zo
veel
mogel
i
j
k
te
noodzaak aanbreekt dat een asielzoeker
fei
t
el
i
j
k
door
een
gel
oofsgemeenschap opgenomen en beschermd zou moeten worden.
Ook de laatste zin van deze alinea vraagt erom zorgvuldig te
worden gelezen. Het is voorstelbaar dat in het kader van de
belangenbehartiging van asielzoekers wordt gekozen voor het
inzetten van de media en/of het voeren van protestacties zoals
het schÏaijven van brieven door (leden van) geloofs-gemeenschappen aan de verantwoordelijke politici. De manier waarop
dit in het Charter verwoord is beoogt echter duidelijk aan te
geven dat de confrontatie niet gezocht wordt, maar dat genoemde acties een noodzakelijk geacht onderdeel kunnen vormen
van
het aanvaardbare
geheel van inspanni
ngen om te komen tot een voor alle
partijen
oplossing.

l

ad 4)

De concrete inzet op het plaatselijke niveau voor asielzoekers
in nood levert ook de aanknopingspunten en stimulansen voor
activiteiten op een meer beleidsmatig niveau. Gesteund en
verrijkt door eigen ervaringen kunnen geloofsgemeenschappen
hun stem laten horen in allerlei kerkelijke verbanden. Zo is
INLIA ook betrokken bij overlegstmcturen en samenwer14
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kingsverbanden zoals het PlatforÏn Migranten Zonder Verblijfsvergunning (destijds ontstaan uit de Werkgroep Vluchtelingen
van de Raad van Kerken in Nederland). Plaatselijk kan een raad
van kerken het platform bij uitstek zijn van waaruit de discussie
over verantwoordelijkheid van geloofsgemeenschappen voor
asielzoekers en vluchtelingen wordt gestimuleerd. Indien op het
niveau van een raad van kerken wordt besloten tot onderteke-

ning van het Charter is het daarbij wel van groot belang dat de
discussie over invulling van de aanvaarde verantwoordelijkheid
dan ook wordt voortgezet in de afzonderlijke (wijk-)gemeenten
en parochies, om op die manier ook tot concrete en breed
gedragen activiteiten te kunnen komen.
ad5)

De laatste alinea van het Charter verklaart de tweede taak

waarvoor de Stichting INLIA werd opgericht (naast hulpverlening aan individuele asielzoekers): het uitbreiden en versterken
van het netwerk van ChaÏter-gemeenschappen. Op de gemeenschappen zelf wordt echter eveneens een beroep gedaan het
verbond uit te dragen.

Niet te onderschatten is het belang van wederzijdse steun en
solidariteit van de partners van het verbond, in de vorÏn van
geld en vrijwilligers, maar evengoed met brieven, bezoeken en
gebed. Juist in een voor asielzoekers steeds restrictiever en
harder wordende saÏnenleving is het goed wanneer geloofsgemeenschappen zich bij hun inzet gedragen weten door zovele
"gelijkgestemden", die ieder op eigen wï3ze invulling geven aan
de uitgangspunten van het ChaÏter dat allen verbindt.
nov 96
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Aanvullende toelichting op
het Charter van Groningen

l

Stichting INLIA, afd voorlichting

Zoals het in de zgn. Centrale Gedachte van de bisschoppelijke
brief "ik was vreemdeling" bondig staat omschreven, juist
christelijke geloofsgemeenschappen hebben een bijzondere
relatie tot "vreemdelingschap" en daaí?om ook een bijzondere
verantwoordelijkheid ten opzichte van vluchtelingen en
asielzoekers die als naaste op onze weg komen. Dit betekent dat
we zullen moeten nadenken en met elkaar spreken over de
wijze waarop onze verantwoordelijkheid concreet vorm kan
krijgen, en bij dat gesprek kan de tekst van het Charter van
Groningen dienen als "kapstok" waaraan de discussie over de

asielzoekers-problematiek opgehangen kan worden.

Het sluiten van een verbond (de letterlijke betekenis van het
woord "charter") kun je een Bijbelse vorÏn van saÏnenwerken
noemen. Met het ondertekenen van het Charter sluit een lokale
geloofsgemeenschap zich aan bij het netwerk, dat bestaat uit
kerken van allerlei denominaties en samenstellingen. In
Nederland zijn er zo'n 200 partners, maar ook in verschillende
andere Europese landen (België, Duitsland, Zwitserland, Italië)
zijn honderden lokale kerken die zich inzetten voor asielzoekers
in nood en zich daarbij baseren op de uitgangspunten van
het Charter van Groningen.
De partners in het verbond aanvaarden gezaÏnenlijk een
verantwoordelijkheid zoals in het Charter is omschreven. De
16
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vorm van het verbond geeft dan ook de mimte aan individuele
ondertekenaars om in hun eigen specifieke situatie die verantwoordelijkheid op eigen wijze in te vullen (zie par. 3 van het
Charter). Concreter gesteld: het ondertekenen van het Charter
verplicht iedere kerk afzonderlijk niet tot het in eigen gemeenschap en kerkgebouw verlenen van kerkasiel. Ondertekenen
betekent een gezamenlijke verantwoordelijkheid aanvaarden
voor asielzoekers in nood, en dus ook mede-verantwoordelijkheid willen dragen voor bijv. een kerkasiel dat elders door een
zgn. Charterkerk wordt geboden. Dit kan dan tot uitdmkking
komen in morele en materiële steun in de vorÏn van vrijwilligers, geld en goederen en, niet te vergeten, voorbeden.
Hier komt ook de functie van de Stichting INLIA in beeld. De
Stichting INLIA is door de betrokken kerken, die in 1987 het
initiatief namen tot het opstellen van het Charter van Groningen, opgericht om de partners in het verbond te ondersteunen en
met raad en daad bij te staan, en daarnaast om individuele
asielzoekers in noodsituaties juridische hulp te bieden (zie
hiervoor ook het inforÏnatieblad "Wie zijn we en wat doen
we"). De Stichting doet dit om zo te zeggen namens en in
opdracht van de bij het Charter aangesloten kerken en gemeenten. Voor zijn financiën is de Stichting dus ook aangewezen op
kerkelijke bronnen, mede gezien het feit dat wij geen overheidssubsidie ontvangen. Daarom dient het toezeggen van
structurele financiële steun aan de Stichting INLIA een
vanzelfsprekend gevolg te zijn van ondertekening van het
Charter.

Van Chartergemeenschappen wordt verwacht dat zij minstens
éénmaal per jaar de Stichting INLIA opnemen op het collecte-rooster. Dat biedt tegelijkertijd een uitstekende gelegenheid
om tijdens de kerkdienst, in de vorm van een toelichting van
17
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een diaken op deze collecte, aandacht aan het werk van INLIA
te schenken.
»

Ter versterking van de financiële basis die nodig is om het
noodzakelijke werk voort te kunnen zetten, streven wij ernaar
het aantal particuliere donateurs zo veel mogelijk uit te breiden.
Daarom wordt Chartergemeenschappen eveneens verzocht de
individuele leden, bijvoorbeeld middels publikaties in het
kerkblad, te wijzen op de mogelijkheid de Stichting INLIA ook

)=

)'

als particulier te ondersteunen.

Het ondertekenen van het Charter is een momentopnaÏne.
Indien alle of de meeste ambtsdragers die het besluit tot
ondertekening hebben genomen, na een aantal jaren zijn
afgetreden, dreigt het gevaar dat het Charter van Groningen in
de vergetelheid zou kunnen raken. Om binnen de geloofsgemeenschap de aaíndacht voor de problematiek van asielzoekers
in nood blijvend te houden, verzoeken wij daarom een. contactpersoon aan te willen wijzen, die tot taak heeft enerzijds binnen
de geloofsgemeenschap de belangstelling voor zaken rondom
vluchtelingen en asielzoekers gaande te houden en anderzijds
de contacten met de Stichting INLIA te onderhouden. Aan de
contactpersoon zendt INLIA de Nieuwsbrief (waaruit bijvoorbeeld artikelen in het kerkblad overgenomen kunnen worden)
en andere mailingen. Deze laatste kunnen bijvoorbeeld een
oproep inhouden middels een schrijfactie de zaak van een of
meer asielzoekers in Nederland of elders in Europa te ondersteunen. Verder kan de contactpersoon bijvoorbeeld een
thema-avond over vluchtelingenproblematiek organiseren,
waarvoor op INLIA een beroep kan worden gedaan een spreker
te leveren.

18
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Bij voldoende belangstelling kan INLIA tevens, in saÏnenwerking met provinciale diaconale consulenten, onder de titel "Op
de Vlucht" een cursus in de regio organiseren, waarin in 3 tot 5
avonden theologische, juridische en praktische aspecten van het
onderwerp "vluchtelingen en asielzoekers" worden behandeld.
Deze cursus is vooral nuttig voor leden van lokale kerken die al
actief zijn als vrijwilliger in lokale asielzoekerscentra of
overwegen om dat te gaan doen, maar ook leden van bijv. een
plaatselijke, interkerkelijke werkgroep die als opdracht heeft te
onderzoeken of er voldoende mogelijkheden en draagvlak
bestaan voor het voorbereiden van een kerkasiel, zo dat nodig
mocht zijn. Het kan iÏnmers vóórkomen dat asielzoekers
rechtstreeks bij de kerk aankloppen. In zo'n situatie kan op het
bureau van INLIA een beroep worden gedaan voor advies en
ondersteuning.

Tenslotte: het bureau van INLIA zal alleen dan voor kerkasiel

een beroep op een Charterkerk doen als die geloofsgemeenschap zich in positieve zin over haar bereidheid heeft uitgesproken en de nodige voorbereidingen (in de vorÏn van een
werkgroep installeren, een draaiboek saÏnenstellen, eventueel
bouwkundige aanpassingen doen) heeft getroffen. Ook over dit
specifieke onderwerp is uitgebreidere informatie beschikbaar:
zie het "Draaiboek Kerkasiel".
okt98

verbond van geloofsgemeenschappen INLIA
covenant of faith communities

INLIA Charter of Groningen co-ordination
Jacobijnerstraat 5 9712
ï-ïZ GRONINGEN
tel: 050-3138181

19

?

Jezus' mooiste naam
658

Zoveel zinnen, zoveel namen,
ieder van ons denkt aan hem,
ziet z'n leven, hoort z'n woorden,

vraagt zich af: hoe noem ik hem?
Koning, priester en profeet
Heiland, Heer, Verlosser,
brood des levens, bron van God,

weg en waarheid, goede Herder.
Ja, dat is het: Herder

Die de honderd schapen heeft
en in ZOrg iS OVer 't ene,
of die ene nog wel leeft?

Ja, dat is hij: Herder.
Al zijn aandacht is nu ginds
bij die ene stille zwerver
die zal sterven, ver van huis,

prooi zal worden van 't gespuis
hij stond op en ging de nacht in.
Dat is Jezus, goede Herder,
die zich waagt in weer in wind,

l

die 't verlorene zal vinden

en het thuis brengt als een kind.
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Na de Ruimtedag ...
Árie Spier
Na de Ruimtedag van 13 november jl. is de sarnenstelling en
een enkele fiÏnctie in het bestuur veranderd. Er is ook in het

bestuur afscheid genomen van Henk Slaakweg en Sip van der
Werf, die beiden na de doorstart van 7 jaren geleden hun inzet
en beste krachten hebben gegeven om de vereniging op te
bouwen.

Een korte impressie van mij over de Ruimtedag:
Deze Ruimtedag was een dag , een samenzijn met toegevoegde
waarde: het gesprek dat Piet Brongers had met enkele jongeren
en
en de wisselwerking en saÏnenspraak met de hele groep
aanwezigen. Het ging over de geloofsvragen en antwoorden, die
de jongvolwassenen in deze tijd hebben. Hier was bespreekbaar
wat heel vaak niet in die diepte in de gemeente aan de orde
komt. Wat zijn jongeren expressief in het beleven en in het
handen en voeten geven van hun geloof. 's Middags had drs.
Albert Althuis (godsdienst-pedagoog aan de Chr.Hogeschool
Windesheim te Zwolle) een inspirerende lezing over hetzelfde
onderweÏp; en met naÏne over de antwoorden, die jongeren
aanspreken over onverdraagzaaÏÏföeid in de kerk, verschillende
uitleggingen van de bijbel, wel/geen kerkgang, persoonlijke
relatie met God en de zin aan je leven geven.
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Collecte

De collecte tijdens de viering heeft een bedrag van fl. 227,90
opgeleverd. In het bestuur is besloten uit het saldo dit bedrag te
verdubbelen. De penningmeester zal binnenkort dus fl. 455,80
overmaken. Door Ds. Tjeerd de Graaf, die de viering leidde, is
de bestemming aangegeven, Terre des Hommes.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Linda Schipper - voorzitter
ArieSpier -(le)secretaristotRuimtedag2000
Roel Bakema - (2e) secretaris na de Ruimtedag 2000
Ron Maatjes - penningbeheerder ledenadministratie
- drukker en verzender Ruimtebrief

Henk Sikkema - werkgroep Ruimtebrief
Als nieuweling hebben we welkom geheten Wim Meyer.

Verkiezingen
Op de Ruimtedag heeft Marja Slaakweg zich beschikbaar
gesteld voor een bestuursfunctie. Dat is heel fijn en wat ons
betreft kan zij meteen meedraaien. Als er iemand van de leden

is, die hoofdelijke steÏnrning wenst in de kandidatuur van Marja
Slaakweg, die late dat de secretaris voor 18 januari 2000 weten.
Dan zal er op de volgende Ruimtedag over gestemd worden.
Anders is Max3a zonder hoofdelijke stemming gekozen in de
vakature, die ontstaan is na het vertrek van Henk Slaakweg.
Vragen
Wat mij en ons als bestuur zo interesseert is de vraag: hoe gaat
het met de Ruimteleden m.b.t. de idealen, visie, proces en
gevoelens die in Ruimte zo vaak te sprake kwamen; hoe is het
22
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jullie en u gegaan na de oprichting van Ruimte of het lid
worden van de Beweging Ruimte tot nu toe? Ben(t) je (u) nog
lid van een Baptistengemeente; is er iets veranderd bij jou (u) of
in je (geloofs)omgeving? Zijn er nog zorgen over uw vrijheid
van geloven en denken? Waar zijn de Ruimtepioniers en hoe is
het hen vergaan? En vele vragen nog meer. Dus: enz.enz.
Heb(t) je (u) ook ideeën voor een volgende keer voor een

Ruimtedag b.v. in 2000, die begin oktober gehouden zal
worden?

Wilt u/wil je eens voor het bestuur een reactie geven?
Mijn adres is: Zeeuws-Vlaanderen 50, 8302 PC Emmeloord.

Geloofsvragen van jongeren
en antwoorden die hen

aanspreken.
Álbert Althuis

Vragen van en antwoorden aan jongeren van 18 - 28 jaar, die
min of meer met kerk en bijbel zijn opgegroeid.
l)
Hoe komt het dat men in de kerk zo onverdraagzaam kan
zion"
J23
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Een kerk geeft vaak alleen maar geboden en verboden;
Er lijkt saamhorigheid te zijn in de kerk, maar het is niet zo.

Jezus verzette zich tegen de wetgeleerden omdat zij de
uitleg vaÏÏ de 10 leefregels dwingend oplegden. Ze maakten
de mensen daardoor tot slaaf en van hen afhankelijk. Inde
kerk gebeuÏt vaak hetzelfde: 'Je mag dit niet en je moet dat'.
Mensen moeten te veel gehoorzaÏnen en worden te weinig
gevraagd zelf hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit
heeft met het mensbeeld te maken, dat is nu aan het veranderen: De mens is niet meer 'in zonde ontvangen en geboren'
maar 'een kind van God bemind'

2)

Hoe kan het dat de bijbel door de één heel anders wordt
uitgelegd dan door de ander?

Er zijn mensen in de kerk die willen dat je je precies gedraagt
zoals in de bijbel staat; anderen zeggen dat je de bijbel niet zo
letterlijk moet lezen.

Er is een manier van uitleggen die de letterlijke tekst als
uitgangspunt neemt. Je komt dan al snel in de problemen
want als je de dingen letterlijk neemt dan is er veel dat niet
klopt: twee scheppingsverhalen, David die in het ene boek
opdracht krijgt van God om het volk te tellen en in het
andere boek geeft de duivel die opdracht. Er is ook een
manier van uitleggen die achter de letterlijke tekst zoekt naar
de ervaring (met God) die de schrijver onder woorden
probeeÏt te brengen: in de scheppingsverhalen, Jona in de
vis, Jezus die op het water loopt, Het tweede is: ieder mens
die de bijbel leest, doet dat vanuit zichzelf, vanuit eigen
24
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waarden. Je eigen waarden wil je bevestigd zien. De bijbel is
niet het boek van de werkelijkheid, maar van de waarheid.
3)

Geloven kan toch ook wel zonder de kerk(gang)?
Geloven is houvast omdat je weet dat je kunt bidden;
Geloven is anderen met respect behandelen.

Geloof is 'geloof in God die betrokken is bij je oorsprong en
je bestemming'. Hij gaat met je mee door het leven en tilt je
er af en toe even boven uit. Bidden is God laten delen in wat

je denkt en voelt, het is ook met God overleggen wat je
plannen zijn en boe dit alles saÏnenhangt met je waarden.
4)

Is een persoonlijke relatie met God wel mogelijk?
Hoe bestuurt God alles?

s

Er is zoveel ellende in de wereld, kan Hij daar niets mn doen?
God is niet: Iemand die van boven af de wereld en de

mensen bekijkt en alles regelt. Hij is aanwezig in en onder
mensen. In ieder mens woont het verlangen naar waarheid,
naar verlangen naar waarheid, naar gerechtigheid en naar
liefde en trouw. Het is een verlangen om te geven en te
ontvangen. Dit gevoel is alom tegenwoordig en eeuwig. Dit
geeft mensen veÏtrouwen in het leven en het inspireert
mensen. Zo is Hij (de Schepper) aanwezig. Het kwaad
woont ook in ieder mens. De mens kan kiezen, hij kiest
dikwijls vanuit eigen 'begeerte'. Dit veroorzaakt de narigheid
op de wereld. God gaat ondertussen door mensen aan te
zetten tot het goede.
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5)

Hoe kan ik zin geven aan mijn leven?

Ik wil niet alleen leven om te werken, een gezin te stichten, en
wije tijd beleven.

Een mens leeft in vier relatievelden (met zichzelf, de ander,
de natuur (culfüur), het transcendente). In die relatievelden
komt veel vervreemding voor, maar het gaat om haÏÏnonie.
Die harÏnonie begint in jezelf.- met een vertrouwen in het
gegeven dat je er mag zijn, je hoeft je niet minderwaardig te
voelen. Luister verder naar jezelf, naar de waarden waarvan
je zegt dat die voor jou heel belangrijk zijn, volg die in de
keuzes die je maakt. Naar de andere relatievelden toe:
probeer hen recht te doen, d.w.z. geef hen waar ze recht op
hebben en waardoor ze tot huÏÏ recht kunnen komen.

Agnietencollege, locatie CC 13 nov. 1999.

Emerititis
Theo van der Laan

Mijn eerste gemeente had ook twee evangelisatieposten.ïn een
klein dorp in de kop van Overijsel organiseerden enkele leden
bijbellezingen en bidstonden. Er werd verwacht dat de jonge
dominee daaraan leiding gaf. Het dorp was één van de laatste
veenkoloniën waar nog turf gestoken werd. Een heuse baron
was vervener en woonde in een grote boerderij. Veel wat ik hier
tegenkwam herinnerde mij aan mijn geboortestreek in Gronin26
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gen. Er was b.v. nog een (laatste?) plaggeÏföut. Ik ben daar wel
op huisbezoek geweest want de man en wouw werden lid van
onze gemeente.

In een wooríkeuken werd de samenkomst gehouden. Ik stond
tegen het aanrecht met mijn mandoline in de aanslag, want ik
begeleidde het zingen van de liederen van Johannes de Heer
Gelukkig had de landarbeider br. Jan Bok uit de Boerveensemond mij geleerd hoe te spelen. Het was dus geen grootse liturgie
maar het was wel warrn en dichtbij en ook echt. Deze pas
bekeerde mensen gingen gretig op zoek naar waarheid. Ze lazen
ook onderling saÏnen de bijbel en gebmikten allerlei geschriften
waarmee ik niet vertrouwd was.Wel vonden ze op den duur dat
ik ook zo moest geloven als zij deden, maar ze hebben me in de
drie en halve jaar dat ik daar werkte altijd gerespecteerd om wie
ik was en dat vond ik verwaÏmend van mensen die verder geen
pretenties hadden.

De ruimte van de saÏnenkomst was zo ingedeeld dat achteraan
wat stoelen stonden met planken erover. Daar zaten jonge
mannen want die hadden nog een goede mg. Vooraan zaten
enkele zusters loge: nl.in twee grote crapauds en op nog een
'gemakkelijke' stoel.

Vóór de bidstond werd als gebmikelijk gevraagd of er onderwerpen waren waaÏvoor in het bijzonder gebeden moest
worden. Vlak voor we gingen bidden toverden twee zusters uit
de crapauds ieder een strooien hoed met kersen en andere
kleurrijke versiersels tevoorschijn en zetten die pontificaal op
hun hoofd. Ze hadden nl die week gelezen bij een brief van
Paulus dat vrouwen in de gemeente met een gedekt hoofd
moesten bidden... Ze hebben het even uitgelegd en ik had erg
veel binnenpret en ik was ook een beetje ontroerd door het
ernstig nemen van het Woord dat ze ontdekten. Het is ook heel
bijzonder met jonge christenen te werken die nauwelijks
27

«

gehinderd werden door de geschiedenis van het christendom.
Echt moeilijk werd de situatie toen een groot deel van de
gemeente onder leiding van enkele ouderlingen 's zondags naar
Driebergen ging, naar "Beukenstein", waar een excorsistisch
centnÏm was. Daar beleefden velen een tweede wedergeboorte,
maar vooral dat ze verlost werden van allerlei "zonden", vaak

slechte en minder slechte gewoonten. Zo waren er enkele
broeders die bevrijd werden van de rookgod.Nu die uitgedreven
was taalden ze niet meer naar een cigaret, zeiden ze.
Ik maakte spontaan een enorme schuiver, toen op een avond
een echtpaaÏ? na afloop van de boven beschreven saÏnenkomst
mij even alleen wilde spreken. Ze vertelden dat ze gemerkt
hadden dat br. X stiekem een cigaret had gerookt op hun w.c.
Toen kon ik niet nalaten te zeggen: "Prijs de Heer! Want nu
kunt u zelf zien dat groei in je christelijk leven meer nodig heeft
dan de handoplegging van broeders op "Beukenstein"" .
Toen ik niet wist hoe ik met deze charismatische christenen

moest omgaan en we hen eens samenriepen voor een gesprek,
nodigde ik daarbij broeder Henk van der Werf uit, destijds
voorganger in EÏnmen. Toen hij weer thuis was (hij moest snel
weg met de trein want auto's hadden we geen van allen) belde
ik hem voor een koÏt nagesprek. Hij zei: "Ik zou ook niet weten
hoe hierÏnee om te gaan. Ik heb één advies: drink veel koffie bij
deze mensen."

Dat heb ik ook inderdaad gedaan. Het leerde me vroeg in mijn
loopbaan dat je als 'theoloog' vaak geen antwoorden hebt en dat
inzicht heeft me op mijn verdere weg best geholpen.
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Baptisme internationaal
Sietzo Dijkhuizen

Oh, die B.B.C...!
** De BBC heeft het verbmid bij een aantal kerkelijke leiders
(en waarschijnlijk hun achterban) in Groot Brittanië. Oorzaak:
de weigering een nieuwe song van de befaamde zanger Cliff
Richards (inÏniddels 'Sir') in haar prograÏnÏna's te draaien. Het
betreft een single met aThe MillenniuÏn Prayer', waarop Cliff de
woorden van het Onze Vader zingt op de wijs van aAuld Lang
Syne '.

De protesten liegen er niet om. De baptisten predikant Peter
Kerridge, die ook directeur is van de Premier Christian Radio,
omschreef de weigering van de BBC Radio 2 als ' een ongelooflijke ontkenning van haar verantwoordelijkheden ten
opzichte van de miljoenen luisteraars in het land'.
Hij vond het vooral ongelooflijk, omdat de single, gezien de
verkoopcijfers, wel eens nuÏnmer één zou kunnen worden in de
hitlijsten rond kerstÏnis. Bovendien, Sir Cliff had al gezegd dat
de opbrengsten van het plaatje ten goede zou komen aan
liefdadigheidsinstellingen voor kinderen. De baptisten voorganger heeft inÏniddels de mensen opgeroepen allemaal snel te
bellen naar de BBC om de bazen daar te veÏtellen hoe verontwaardigd ze zijn.

De kritiek op de BBC werd ook verwoord door de Methodistische evangelist Rob Frost, van wie het idee aflcomstig is om de
woorden van het Onze Vader op muziek te zetten voor zijn
Millenium musical 'Hopes and DreaÏns'
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Oh..oh..oh ..die B.B.C.

** Met de BBC is er, volgens soÏnmigen, meer mis. Op alle vijf
radiozenders van de BBC zijn de religieuze prograÏnma's het
afgelopen jaar met meer dan vijftien procent veÏminderd. De
totale tijd die besteed wordt aan religieuze radioprogramma' s is
nu precies de helft van die voor aankondigingen en 'trailers' (naaÏnlij st van medewerkers)

Het is becijferd en op papier gezet door ene Nigel Holmes, die
zijn rappoÏt met beschuldigingen aan de BBC ook heeft
gestuurd naar ieder lid van de Generale Synode van de Church
of England.

Op eigen houtje stuurde hij al een request naar de BBC met 96
handtekeningen. Holmes hoopt dat alle vertegenwoordigers op
de Synode ook hun handtekening plaatsen onder een volgende
brandbrief. Hij vraag daarin de BBC toch de kwantiteit en de
kwaliteit van religieuze uitzendingen te vergroten. Ook de
televisieprograÏnma's vallen onder de kritiek, die inÏniddels, zo
meldt aBaptist Times' instemming heeft gekregen van een
aantal kerkelijke leiders.

Heeft zoiets in Nederland niet geleid tot de oprichting van de
E.0,..?
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Schuldigen in de kerk
** Het weekblad van de Britse baptisten meldde onlangs een
andere schok. In een coÏnÏnentaar wordt gemeld dat in een
vergadering van de Raad voor Gezinsbetrekkingen van de
Methodisten een predikant 'calmly announced' dat cijfermateriaal uitwijst dat op een gemidddelde zondag 3000 mensen met
veroordelingen voor zeden-delicten kerkdiensten van de
Methodisten bijwonen. Ds.GaÏnble, die dit vertelde, voegde er
snel aan toe dat het probleem voorkomt in alle kerkgenootschappen.
Daar voegde hij nog het volgende aan toe: 'Er bestaat een
groeiend aantal kinderen in onze kerken dat onplezierige dingen
overkomt. We hoeven ons niet direct zorgen te maken over
de7enen die rechtstreeks te maken hebben met kinderen en
jonge mensen, maar wel over mensen als organisten die direct
contact hebben met kinderen die ze muziek leren spelen of hen
extra zangles geven. Het is verbazingswekkend dat de kerken
de signalen daaromtrent van vrouwen en meisjes negeren. Het
resultaat is dat schuldige mensen machtsposities krijgen in
kerken en gemeenten. Het schijnt wel dat we schuldigen
gemakkelijker aanvaarden dan dat we zorg hebben voor de
misbmikten.

Verklaring laten tekenen
Hij zei ook:'Van iedereen die op enigerlei wijze iets te maken
heeft met kinderen in de kerk zou verwacht mogen worden dat
ze een verklaring tekenen dat ze geen veroordelingen achter de
rug hebben. Daar zouden geen uitzonderingen op mogen
gelden. Bij voorbeeld: als een plaatselijke predikant weigert te
tekenen zou hij zijn werk niet meer mogen voortzetten. De kerk
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moet opkomen voor kwetsbare mensen. De bescherming van
kinderen is belangrijker dan iets anders.'

In reactie op deze uitlatingen zei barones ds.Kaföleen Richardson, dat als er al zoveel mensen geleden hebben, de kerken zich
ervan bewust zouden moeten zijn van de 'vele potentiele
daders,die wachten op een gelegenheid.'
Veilig ?

De commentaarschrijver in Baptist Times, die een en ander
signaleert, vraagt zich af in wat voor saÏnenleving we zo
langzarnerhand zijn terecht gekomen waarin iedereen verondersteld wordt schuldig te zijn, of potentieel schuldig - tenzij men
zijn onschuld kan bewijzen ? WíW zijn we toch beland, zo
verzucht hij, als we aan het eind van de 20a eeuw zulke ingrijpende maatregelen nodig zijn op het terrein dat we in onze
onschuld dachten de veiligste haven te zijn, de kerk ?'

Nieuwe website

De Baptisten Unie van Groot Brittanie heeft een nieuwe
verbeterde website. Inclusief een 'Gedachte van de week'.
: www.baptist.org.uk
**
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Hallo jongens en meisjes.
Henk Timmerman.

Hebben jullie het al door..,,,..,. elke keer als jullie dit blad lezen
is het vakantie of krijgen jullie binnenkort vakantie, het vorige
blad omstreeks de herfstvakantie, het blad ervoor in de zomervakantie en dan nu vlak voor de Kerstvakantie. Zijn jullie op
school of op de zondagsschool of jeugd al druk bezig met het
instuderen van Kerstliederen en Kerststukjes ? Het is toch een
fantastisch feest waar we naar toe leven, de geboorte van
Chrisfüs een feest wat we met iedereen moeten vieren. En

daarna sluiten we aan het eind van het jaar ook nog een eeuw af
en kijken we temg naar de afgelopen eeuw met al zijn grote
ontwikkelingen. We gaan met elkaar dus een heel spannende
tijd tegemoet en ik hoop dat jullie nog tijd hebben om de
puzzels op te lossen.

De puzzels van de vorige keer:
In de volgende zinnen zit een maagvuller verborgen, hebben
jullie ze gevonden?
Ga nu eens netjes op een RIJ STaan.
Al dat bitsige commenTAAR Toont alleen maar je oímnacht.
Is het echt nodig de godganse dag de JAMmeren ?
Hij gaF RUITen tien en toen was het spel meteen afgelopen.
Wil je dat de KOE Komt kijken, dan moet je haar mstig
toespreken.
De vorige keer is er een puzzel verkeerd afgedmkt, de eindredacteur zal hem nog een keer plaatsen.
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De nieuwe puzzel:
Hoe heet onze kleinste planeet?
Pluto / Venus / Mars

Hoeveel tanden heeft een hond?
22/32/42

Wat is een meerkat?

soort kat / soort aap / een scheepskabel
Wat is een oorlarn?

een borrel / pasgeboren lam / Schots muziekinstrument
Wat is een roedel?

groep wolven / instrument / munt
Veel succes met de puzzels.

Ik wens jullie en je ouders en verdere faÏnilie hele gezegende
Feestdagen en een goed en gezond begin van een nieuwe eeuw.
De puzzel in het vorige nuÏnÏner is een beetje veÏÏninkt
weergegeven. Alls symbolen werden vraagtekens, en dat was

niet de bedoeling. Nu maar eens beter afgedrukt:
W=*xè
1:1=)
W=++*

vervang de symbolen door een getal, zodat de sommen kloppen.
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