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l VAN DE WERKGROEP.

VAN DE REDACTIE

Met dit eerste nummer met een datering voor 1993 treedt een
nieuwe redactie aan.
De redacteuren zijn:
Jaap Broertjes, lrene v.d.Burg-de Graaf, Siet?o Dijkhuizen (eindre-
dactie),Wout Huizing, Berend Posthumus, Jannes Reiling, Henk
Timmerman, Fons VolíeÏberg en Aly Zantvoord.

Van de meeste van hen treft U aí een bijdrage aan. Voor iedereen is
het nog even een zoeken naar de goede vorm van medewerking. Op
den duur zal zich wel een specíalisatíe aftekenen. De lezers zullen nu
echter al een zekere stijí herkennen.

Nieuw is ook het omslag. In vaktermen : de 'cover'. Díe werd gemaakt
door Moniek Rump, grafisch ontwerpster.

Ze gaf bij haar ontwerp de volgende argüíïientatie:
' Denkend aan het begrip 'ruimte', heb ik een aantal woorden
opgesctíreven, die voor míj het duidelíjkst dít begrip weergeven.
Woorden als : heelal, hoge kamer, polderlandschap, de zee. Het
laatste woord heb ik gekozen. Niet door een zee te laten zien, maar
een meeuw.

Een vogel overstíjgt de zee in ruimte. Híi zoekt zijn eigen weg en
overbrugt een afstand zo groot als hij wil.

Door de meeuw van het blad 'af te laten vliegen' heb je het gevoel
alsof het formaat A5 groter ís. De uitwerking is vrij grafísch: een
silhouet van de meeuw gecombineerd met het woord ruirnte.'
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KOPIJ voor het volgende nummer moet wegens de vakantíes tíjdig
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'De kosten van het huis'

'Als je een huís milt bouwen, zul je eerst stil moeten staan bij
de kosten ervan'. Dat klínkt erg praktisch, maar ondertussen....
Voordat je toekomt aan het simpele rekenwerk, kom je eerst nog
een aantal andere vragen tegen. Vragen waar je niet zomaar
overheen kunt lopen:

= moet er wel überhaupt een nieuw huis gebouwd wor-
den? Er Staat toCh al een huiS? Er kan tOCh eventueel
wel een beetje verbouwd en verbeterd worden?

= willen we wel een huis? Kan het niet met een tentje of
een caravan? We blijven toch niet lang op dezelfde plek?

= we hoeven toch eigenlijk helemaal niets, want we zien
elkaar toch alleen maar even? Na afloop gaat iedereen
toch steeds weer naar zijn eigen huis terug?

Deze vragen kwamen wij als werkgroep tegen, nadat wíj 'ja'
hadden gezegd op onze landelijke ontmoetingdag in Zwolle, om
mee te helpen vorm te geven aan onze beweging 'Ruimte'.
Om zomaar op dezelfde wijze voort te gaan ís immers onmogelíjk:
de aerste periode van 'Ruimte' stond in het teken van
voorlopigheid. We hebben eikaar de tíjd gegeveÏ cm te zíen, op
welke man,;er de beweging 'Ruimte' eeri betekenis kan hebben
voor de Baptisten Gemeenten en de Unie. We hoopten cp een
qoede díaloog en op meer ruimte van denken en beleven binnen
úüze gemeenschap. 'We hoopten zélfs, dat we onszelf konden
opheffen. Om die reden is er vanaf het begin al een datum van
beslissíng gesteld: november 1992. Toen hebben we besloteri, dat
er reden genoeg is om met de bewegirig 'Ruímte' verder te gaan.
Maar dat plaatst ons iri eeri nieuwe situatm, temeer daar deze
beslissing genomen is tegen het pré-advíes vari het bestuur.

Zodoende werd de werkgcsp (zoals u weet is het bestuur voor-
lopig 'onïgedoopt' tot werkgroep) gedwongen met eikaar in
gesprek te gaan over uitgangspunteü en inhoud.

***4k4k**%%*4k****4k«k*4r4k*è*4k*****
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Dit gebeurde aan de hand van hm diskussiestuk 'Het gezict'it van
Rtiímte' (zie verderop in deze Nieuwsbriefi
%!ís mebben drïe sub-werkgroepen gevormd rondom wat wij zagen als
onze hoofdtaken:

1. de jaarlijkse ontmoetingsdag
2. «ie Níeüwsbrief
3. het pastoraat

De neerslag van onze gedachten en overwegingeü vindt u in deze
Nieuwsbrief. Zo kunt u meederiken als voorbereiding op óe voorstellen
vaar de komende ontmoetingsdag in november a.s.

De volgenaa Nieuwsbrief zal in septemoer verschijnen. Daarin vindt u
de jaarstukken en de verdere uitwerking in de vorm van konkrete
voorstellen-

Dan kunnen 'de kosten van het huis' berekend worden. Vinden we
het de moeite waard, zowel naar inhoud als organisatie, of zoeken we
Iíever onze eígen weg met als risico, dat er toch mensen ín de kou
staan/terechtkomen ?

Piet Brongers.

*%%%%4k4k *4k****4k%% * *******% 4k*%*** *%4k%4k**** *4k***4k%

N o t e r e n

De Iande/ijke ontmoetingsdag van Ruimte zal plaatsvinden op 13
november a.s. Het thema is ' Valt er nog wat te beleven ? "
De plaats van de ontmoeting is nog niet bekend. Die wordt zo spoedig
moge/ijk meegedeeld. De datum kunt u alvast noteren...-l
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RUIMTE, WAT DOEN WE ERMEE?
(Gedachten over het 'gezícht' van de Beweging 'Ruimte')

Inleiding.
Het diskussiestuk 'Het gezicht van Ruímte' is besproken in de

nieuwe werkgroep van Ruimte. Aanleiding was de vraag: hoe gaan
we verder ?

Het is wel aardig, dat er op. onze Ontmoetingsdag besloten is door
te gaan met Ruiffite, ma;ar? op welke wijze moeten we daar vorm
aan geven? Aan de ene kant is het erg verleidelijk om dat heel
vríjblijvend te laten zijn, zonder teveel veiantwoordelijkheden te
regelen. Het gevolg zal dan zijn dat er, zolang er leuke díngeÏ
gebeuren, er wel 'aanhangers' en 'medewerkers' te vinden zullen
zijn. Maar dat legt alle verantwoordelijkheid bij de werkgroep, niet
alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch ein finiöcieel. Bij
eventueie 'rampen' zijn de werkgroepleden dan ook nog
indivídueel aarisprakelíjk. Dat lijkt ons niet een heílzame iaföen op
weg-situatie.

"Aan de @ndere kant zou het een smchte zaak zijn om een dusda-
iÏig strakke orgarustíe O'- stíc!hting í'rí het ievep"te roepen, dat het
worí4t tot een soort kerk ín of half buíten de kerk. Het moet moge-
Iijk zijn om, nadat we samen hebben vastge!ögd wat ons bindt,
een vorrn te vinden, waarin we sarïen onderweq gaan, met goede
afspraken. Afspraken, aíe genoeg ruimte geven, maar die ook
prikkeiend zíjn tot groei, solidariteít en veranföoordelijkheid naar
elkaar en naar anderen toe. Mochten er in de toekorist veranderin-
gen nodig zíjn, dan staan we uaar ook met zijn allen voor. Zo
alleen wordt een beweging tot eeü echte beweging met bewogen
mensen.

We hebben op eeri rijtje gezet, welke afspraken nodig zijn om
Ruímte op een gezonöe íÏiaríier te kunnen laten fünktioneren.

** **** »*I!14k* * * *****llk4k4k* ***** # *********** ** *4k41l***
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1 . Bestaansrecht/uttgangspunten.
Wat wij missen binnen de baptisten gemeenschap:

a. ruimte voor a!le vragen m.b.t. geloof en leven.
b. ruimte voor acceptatie, belevíng en pastoraat
c. zqrgen m.b.t. ontwikkeling van de baptisten traditie

2. Doelstelling.
a. ontmoeting/ uitwisseling van ervaringen en meningenb. specífieke-aandacht geven aan het gebied van geloofs- en

levensvragen
c. pastoraat
d. -bezinning m.b.t. verleden, heden, toekomst in het

licht van de baptisten traditie

3. Organisati0.
; Verenigíng, met een gekozen bestuur (tenminste 7 leden,
: eventueel op voordïacht @ekozen)'
= Statuten en huÍshoudelijk reg!ement
-= Beleidsplan (íncl.financien)= Jäärmkse vërgadering vaíi de leden, waar beleid voorgelegd

en vastgestëld wordt
= Dee,Inemers kunnen zijn allen die achter de doelsteiiií'íg

Q t a? :? p,

= Contributíe en vrijwillige bijdragen
Opmerking.

Het voorstel oíí da 'Bewegíng' om te vormen tot een 'Vereni-gin@' kornt voort uit de wens om alles op een goede manierstrukfüreel (en juridisch juist) vast te leggen, met behoud van watzich tot nü toe- omwikkfüd heeft i.b.t. beleid«skeuzes) door be-
stuur en jaar!ijkse vergadering. Er moet niet teveel in regels vast-gelegd worde-n: :zat dat t»etreft moet er zovee! mogelijk 'ruírÏíte'
blijven.

4. Werkwijze.
a. Jaaríi)kse ontmoetingsdag/weekend
b. Periodiek í)iad met ínfo/artíkelen/uitwísseiing/bezinníng.
c. Pastoraat op ds dag ze!f en via regionale steunpunten.

5. Bastuur.

= Het best:uur, gekozen op de jaarlijkse ledenvergaderíüg,
kiest uit zijü midden een voorzitter, secretaris en pen-
níng;ïíeester, die tezamen het D.B. vormen.

= Het besfüi;r Ste!t ui'i ziln midden vverkQrOepen bamer5 dm
zich respektievelijk ríctÏteÏ op de drie hoofdtaken ont-
moetingsdag, periodiek blaö en pastoraat.

6. Propaganda/bekmdha»id/komakten.
= folder, niet wervend: mensen mogen best wetön, wat

Ruimte is. Zo'n folder zoü gebruikt kunnen worden in oris
omzien naar mensen, die üit óe büot dreigen te valien.

= geen persberichten. Wel eventueie mededelingen voor de
rubriek 'conferenties'. C)ok is het goed om de Unie ínfor-
matie ter kennisneming toe te zenden. Deze mag best op
de hoogte zijn van de aktiviteiten van Ruimte.

7. Evaluatia.

Naast de jaarlíjkse evaluatíe van de gang van zaken en het
beleid, zou het goed zijn om op geregelde tíjden (biiv. een
keer in de drie jaar) een momentopname te maken m.b.t. be-
tekenïs, functie en bestaansrecht van de beweging Ruimte.

werkgröep beleid,
(aprí! 1993.)

P.S.: Bovenstaande gedachten zijn nog niet uitgewë.rkt tot
concrete voorstellen. Ze zíin bedoeld om U te laten mee-
denken over inhoud, uitgangspunten en organisatie van
'Ruimte'. In september volgen concrete voorstellen voor
onze jaarvergaderíng.
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Ontmoetingsdag: de kern
Gedachten over de landelijke 'Ruimte"-dag

wagen deze viering voor te bereiden. Nadeel is, dat je dan
beperkt bent tot plaatsen, waar?een aantal mensen daarvoor
beschikbaar is. Het zou ook denkbaar zijn een viering voor te
bereiden met mensen, die aanwezig zijn op de dag.

í

Nadenkend OVer de befökenís Van de iandeliJke ommoefíngsdag VOOr
de beweging Ruímte, moeten we vaststellen, dat daar de plek is waar
Ruimte aís bewegíng ontstaan is, maar ook de ge!egenheid om de
doelstellingerí van Ruimte konkreet gestalte te qeveri in de cütmoetíng
en uítwisseling. [)aar wordt ook Öe ïaers en de inhoud van Ruimte
besprüken en vastgesteld.
ín díe zin zou ie kunnen zeggen, dat de onttïioetingsdag de kern is
waar ae beweging zicö omheen bewéégt. Het is dt;s belangrijk, dat
alle aspecten vari Ruimte ook op die dag aan bod kurínen komen.
= zakelïjk gedeelte : jaarvergaderíng van Ruímte.

Naar or,ze mening zou het zakelijke deel vaii de vergadering zo
efficient mogelíik moeten plaatsvinden, zodat er meer aandacht
kan zíjn voor intioudelíjke gesprekken.

= persoonlijk oonföct: er zal gekeken moeten worden naar
mogelíjkheden en voorwaarden, waarbíj er ge!egenheid ís om
persoonlijke cöntacten aan te gaan en te verdíepen:
kennismaken, gelegenheid om elkaar te bevragen, werkvormen
waarbij ruimte is voor gesprek.

= thema's: Het ís goed om uítwisseling en gesprek-
over geloofs- en íevensvragen te struktureren aan de hand van
relevante thema's. Daarbij, of daarnaast is het goed om tel-
kens ook een líjn te trekken naar de Baptísten traditie.

= pastoraat: De dag leent zich niet zozeer voor dírekt
pastoraat, alswei voor het leggen van een basis voor het (regio
nale) pastoraat, d.m.v. het aangaan en het opbouwen van
conlacten. Op zich is het wel goed om ruimte te scheppen voor
momenten van pastoraat, bijv. via een plek van 'stilte'.

= viering: Een moment van vieríng zien we als onmís-
baar op deze dag. Je kunt een (plaatselijke) groep mensen

Kijkend naar bovengenoemde aspecten van de ontmoetingsdag
komen wij tot de conclusie, dat ze nooit allemaal bevredigend uit
de verf kunnen komen in een programma voor één dag.
Ons voorstel is om de ontmoetingsdag te verlengen met 'de avond
ervoor'. Maar dan zo, dat de gebruíkelijke elementen van de ont-
moetingsdag (jaarvergadering, themabespreking en viering) op de
zaterdag plaatsviriden. Zo zal er geen verschil zijn met de
afgelopen jaren. Maar diegenen die wel meer willen, worden
uítgenodigd om de avond ervoor al te komen. Volgens ons voegt
het alleen maar toe aan de waarde en de betekenis van de
ontmoetingsdag. En juist díe aspecten, die in een dagprogramma
kans lopen ondergesneeuwa te raken (met name persoonlijke
gesprekken en verdïepïng} kunnen dan meer aandacht krijgen.
Daarnaast zal het een gelegenheid kunnen zíjn om het denken
m.b.t. de beweging Ruimte te verdiepen en te verbreden samen
met geinteresseerden. Ook biedt het de kans om meer 'losse'
mensen te betrekken bij de voorbereiding op de viering.

De waag ís ríatuurlíjk: Wíllen we dit met zijn allen? En waar zou dit
kunnen plaatsvinden?

Wij stellen voor bovengenoernde overwegingen te laten r5pen tot
een voorstel ter bespreking op onze komende ontmoetingsdag in
ncvember.

werkgroep ontmoetingsdag,
apríl 1993.

*4k-k4k4k*.4k4k*%4k%****%*

Is Uw aöres nog juist vermeld ? Of moest dit nurïairner v;3n de
Níeuwsbrief wartien nagezonden?
Geef evt adresveranderiÏgen even door aan de secretaris.
* * * * * 'Il * + + * + * * * * * * * * * % * * * * +
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Wat ben je waard...?
'!an sport krijg ik niet gauw genoeg. Om te kijken dan vooral. Wat
dat betreft is de zomertíid een tiid varí geníeten : eerst het tennissen
(Roland Garras, Wimbledon), dan het wíelrennen (Tour de Erance) en
dan is er weer C;í- tiid van de voetbaltoernooien (Aiax en Feyenoordi
Uren sport op de televisie.
Maar het valt me wél op, dat ik extra geboeid raak, als Krajicek (voor
wíe het niet weet: een Nederlarw3se tennisser, die bijria bii öe top tien
van de wereld hoort) goed presteert, af als Breukínk voorin meedoeü
in de Aipen, of als Bergkamp en Jonk föie vertrekken bíj Ajax naar
Inter Milan en 40 miljoen gulden hebben 'gekost') de mooiste
doelpunten scoren.
Sporten kan heerlijk ontspannend zíjn. 0m zélf te doen, maar óók om
naar te kíjken.
Maar de sport verliest steeds meer ongedwongenheid en speelsheid.
Je bent belangríjk als je presteert. [)an tei je mee. Dan wordt je naam
genoemd. [)an ben je van waarde. Letterlijk ookl

PRESTA T/EMAA TSCHAPPtJ

k

20 leven we. Bewust of onhewüst worden we cpgestuwd om te
presterarï. En dan...a!s er opeens iets in je leven gebeurt w;a;door
je niet meer zó kunt presteren, als voorheen, dan-komen "de"vr;
gen: wat heeft míin leven nu nog voor zin? Ben ik níet nuttelo;s?
Ik voel me waarde-íoos.
Ik hoor het heel wat ouderen zeggen in het verzorgingshuis: ik ben
oud en hulpbehoevend, niemand heeft mij meer-nodÍm-. allJ b;a:
nutteloos. Wat is miin ieveri nog waard?
Hetzelfde zegt de vrouw van 50; kïríderen de deur uit, maar nog
ergens werk vinden lukt niet meer: te 'ot;d" voor de arbeÍdsmaaíkat.
Mensen in de WAO, wetend nooit weer aan we;k te k;m;n:aÍ;t;it
niet mee. Werkeloos...
Mensen die met pensioen gaan, hebben vaak moeite hun draai te
vinden. Je presteert 'riiets' meer...
V!a maken deel uit van een prestatie-maatschappij : menSen die
grote prestaties leveren worden bewonderd, maar als je oud-b-ent-,
ziek of zwak, werkeloos en niet meer sterk, jí, jong en dynamíschdan krijg je he': moeilijk.

Wat bs'n je waard ?
Ook binnen de sport zie je hoe het leven vandaag de dag veelal wordt
beheerst doÖr de gedachte dat mensen moeten presteren.
We hebben er zelfs een woord voor: prestatie-maatschappij.
Alleen de besten te!len ('The wínner takes it all') en de sterksten
blíjven overeïnd.
üns hele schoolsysteem ís daarop gebaseem: cijfers, rapporten,
diploma's; je hebt het nodíg om 'verder' te komen. Een beter
gemíddelde op je examen geeft je meer kans op doorstuderen. De
besten mogen door...
Op het werk worden prestaties verwacht. De werkdruk is vaak hoog.
Het tempo ook. Er moet geproduceerd worden. Tijd is geld en mensen
worden gezien a!s míddelen om geld mee te maken.
Je meten aan een ander. Het zit er van jongs af aan al in (of wordt dat
voorbeeld gegeven?). Kinderen wiílen de beste zijn, sneller zijn, langer
zijn. En ik betrap me zelf erop: als je zomaar even aan het
tafeltennissen bent, zeg je na een poosje algauw: zullen we een
partiitje spelen?

Hoeveel ís een mens waard? En waar hangt dat vanaf?
bepaalt díe waarde?
Hangt je waarde af van wat je kunt en presteert?
Hangt je waarde af van wat föderen van je vínden?
Hangt je waarde af van je opleíding?
Hangt je waarde af van je eigen gevoel?

Wie

In het begin van de bíjbel staat een moeílijk, maar tegelijk prachtig
en vee!zeggend verhaal. Over Kaïn en Abel.
Moeílíjk, want het roept vrarlen op over de onrechtvaardigheíd Van
God, die wél het offer van Abel :aanvaamt en niet die van -Kaïn-.
Als je aandachtíg leest speelt er veel meer mee.
In Genesís 4 begint het met de geboorte van Kaïn. Uítvoerig word{
dit verteld: zijn conceptie, geboorte en naamgeving.
Over Abels geboorte wordt niets vermeld. Geen -uítleg van zíjn
naam. Bovendíen wordt hij direkt als 'broer van' geboren.
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In het Hebreeuws is de naam Abel een bíjzondeíe riaam; het betekent
'iucht' of 'niets'. Het is tiet zelfde woord als prediker gebruikt aís hij
spreekt over ijdelheid der ijdelheöeri. Alíes is abel, ijdel, niets. Vreemde
ouders díe een kind zo noemen. Vreemde schrijver ín Genesis, die Abel
steeds weer, tct zevenmaal toe, 'de broer van Kaïn' noennt.
Niet alleen bíj de gebaorte, maar ook daarna gaat alle aandacht van de
verteller uít naar Kaïn: wat Kaïn doet, het gesprek van Kaïn met God,
zijn lege praten tegen zíjn broer en ziin moord op zijri broer.
Niemand kijkt naar Abel. Kaïn níet, de verteller niet.
Zelfs zijn ouders gaven hem de naam Ai;ei, dat is niets-waardig.
Dat is Abel blijkbaar voor iedereen: lucht, riiets.

)
1

Onaanzíenlijke herders hoorden als eerste het bericht van de
geboorte van het Kínd.
Mensen, die maatschappelijk niet in hoog aanzíen stonden, uít een
gedeelte van het land, waar niet veel goeds vandaan kon komen,
werden geroepen als de eerste discípelen.
Vrouwen voígderi erí díenden Hem.
Ieder telt mee rondom jezus. En Jezus maakt duidelijk wat van
werkelijke waarde is: ge!ocf en vertrouwen ín God, liefde voor
elkaar en jezelf, hoop op een nieuwe wereld, vrede eri gerech-
tigheid, elkaar hoogachten en weten (wat op de orde van dienst
bíj het afscheid van Piet Stellinga stond geschreven en het boekje
'Langs de rand' met artikelen van Piet Steí!;,riga besluit) :

De eüige die dan acht slaat op Abe! is God. God kijkt naar Abel.
Niet omdat zijrí offer beter is dan dat van Kaïn.
God kijkt naar degerie die door anderen als níets waard ís afgedaan en
dïe door anderen slechts als 'broer van' ís bestempeld.
Dit wordt bevestigd aan het eínde van het verhaal. Op het moment
dat Kaïn zelf verschoppeling is gevrcrden, kijkt God ook naar hém en
geeft hem !a.et Kaïnsteken. God beschermt de verworpene.
Tóen het Kaïn goed ging keek God vooral naar Abel, die waardeloze
broer. Voor God was Abel wél van waarde. '

Het verhaa/ van God

'Dit is het verhaal van God:

Ik heb je lief,
je berït me alles waard-
@ mijn kind,
die zomaar ziek kunt worden,
fouten maakt,
d«:»od ktínt gaan-
je bent mij alles waard."

Zo wordt vanaf het begin de toon gezet voor wat we telkens zullen
lezen ín de bijbel. God, die kiest voor mensen, díe in de ogen van
anderen niets waard zíjn en laat merken: voor mij ben je alles waard.
Psalm 146 zingt er prachtig van en de profeet Jesaja zegt het van de
knecht des Heren: het geknakte riet zal hij niet ver6reken en de
kwijnende vlaspít zal hij niet uitdoven (Jes.42:3)
Jezus betrekt later déze woorden op zichzelf (Matt. 12:15-21 ) en uit
zijn woorden en daden blijkt deze houdíng : een enorme liefde voor
hen die aan de rand van de samenleving zijn terecht gekomen, de
rnensen die uíterlíjk en innerlijk verkreukeld waren. Hij zocht ze op, de
zieken en zwakken, de verwaar!oosden. Daarmee liet hij zien hoe het
in Gods Rijk moet zíjn: íeder telt mee en is van waarde. Voor God is
ieder mens alles waard.

Ieder mens is door God bemind en voor geluk geschapen.

1
}

Wout Huizíng
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KLEDING EN RESPECT

Minister Ritzen kreeg onlangs van Tweede Kamer-voorzitter Deetman
de vermaning zijn jasje weer aan te trekken 'uít respect voor de
Kamer'. Het was zo afschuwelijk warm in het gebouw, dat een
gejaste minister zích overbelast voelde, maar hij voldeed aan de
vo-orzittersweüs. 'Wat een onzin!' dacht ik, 'Wie let daar nu op!'
Voorzitter Deetman dus.

Zelf zat ík eens ín het sübtrcpísch-warme Thilisi in aen afgeladen kerk
het 1 0Q-jarig jubileum van de Russchische Baptisten mee te vieren als
vertegen-woorefiger van de Europese Baptísten. Alle notabelen, díe met
me meereisdeÏ, zaten stíl in hun jasje getíuld. 'Bííjkbaar de beste
manier om de warmte te overleven' dacht ik en volgde hun voorbeeld.
Later woeg ik: 'Waarom híelden jullie je ias aan met die hítte?'
'Orrïdat jíj-als onze gast dat ook deed!' was he; c+nverwachte
antwoorö. Wat respect al niet teweeg kan brengen!

Al jarenlang heb ik riageiaten ook maar enigerlei aanmerking te hebben
op-de kledrng van anderen, iaat staan daarvan iets te zèggen. Noch
kleurige pantalons van vrouwelijke ouderiingen, noch truien van
col!ecterende diakenen konden me daartoe verleiden. Toen ín één van
onze gemeenten een gast-spreker (geen predikant) via een andere
ouderling liet weten, dat hij de langharige en ietwat alternatief geklede
ouderling-van-díenst niet achter de avondmaalstafel accepteren kon,
heeft deze zijn aandeel wel aan een ander overgedragen, maar de
gastspreker zelf is er nooit meer uitgenodigd.

Voor mijn eigen kleding vond ik mezelf wel verantwoordeliik. A!s
sfü,:.ent al in zwaí colbert ... ais vaorganger in jacquet met witte
das ... jareníang. Na 20 dienstjaren werd het anders. Zelfs het
zwarte colbert Ïaakte plaats voor een stemmig gekleurd costuum
met gekleurde das, vcor een grijs pak, een lichtgrijs,. Je collega's
zíe je vrijwel nooit op zoridag, maar toen dat wel eens het geval
was, ontdekte ik dat vríjwe! allen bijna tegelijk dezelfde
verandering hadden doorgemaakt. Zelfs bij begrafenissen
ontbreekt het zwart. Wíe op het idee gekomen is? In de andere
kerken gebeurde íets SOOrtgelijkS: Wítte tOga'S met StOla'S in de
kerkeiijke kleuren - of geen toga's in plaats van de bekende zwarte
kledij. Ook onze dooptoga's veranderden van snit en kleur.

Maar welk respect vervult ons daarbij? Respect voor de Here God?
Vond Hij zwart mooier? Of is zijn smaak veranderd? Hebben
vroiijke kleuren nu zijn voorkraor? Is het geloof blijer geworden? Of
respecteren we de smaak van oríze kerkgangers nu miüder dan
vroeger? Die smaak kan zich gewíjzigd hebben. Kleuren zijn 'in'.
Gewoon doen ook. Zoals bij de meesten ook hoeden 'uít' zijn,
zelfs bij de dames. Jammer van dat laatsfö, want nog onlangs zag
ik in Kampen een oud-gereformeerde kerk leegstromen: dames met
prachtige hoeden! Bijbelse gehoorzaamheid of alleen maar mooi?
Kleren maken de man - of de vrouw? Waar of niet waar.

Jaap Broertjes.

De meísjes in míjn eerste gemeente - vlak na de oorlog - schijnen
waakzaam op mijn uitlatingen tegen hun 'traíningsbroeken' gelet te
hebben, maar die kwamen niet. Toen een paar stokoude broeders een
bijbeltekst aanhaalden, dat mannenkleren níet door de dames
gedragen mochten worden, verbaasde ík hen met de opmerking, dat
het 'darnesbroeken' waren. Mijn eígen 'jongensdominee' vond het
dragen van sokjes door de meísjes niet goed. Later liep ziin eígen
dochter er mee...
!k zou wei uitkijken - zo nam ik me voor.

ruimte
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WERELDWIJD BAPTISTEN NIEUWS.
De Baptisten Wereld Alliantie (BWA) geeft een kwartaalblad uit. Voor
* 10 per iaar, te zenden aan Baptist World, Süntelstrasse 1 la, D-
2000 Hamburg 61, Duitsland krijgt men het toegezonden. Daarnaast
is er een maande/ijks bu/letin: 'BWA News', waarvan geen prijs maarwe/ een besteladres is vermeld: Baptist Wor/d A//iance, 6 733- Curran
Street, McLean, Virginia 22101-6005, USA (het hoofdkwartier van de
BWA).

lndezerubriekkomenwewatuitgezochteberichtëntegen, ii II
u meer weten, dan kunt u zich op bovenstaande uitgaven abonneren.
In ieder geval is 1 993 in de BWA een echt Afrika-jaar. Ieder continent
krijgt een 'beurt' en meestal hangt dat samen met de jaarlijks wisse-
Iende vergaderplaats van de BWA-Council, voornameiijk bestaande uit
de vertegenwoomig(st)ers van de aangesloten 165 landelijke Unies,
die samen bijna 150.000 gerrieenten en 38 míljoen leden omvatten.
In augustus vergadert deze Council in Harare, Zimbabwe, waar van 11
tot? 15 augustus üok het 12a Baptisían Wereldjeugdcongres
bijeenkomt.

A! wie ínternatíonaal belangríjk is, zal daar dan zijn om resoluties in
mooie volzinnen aan te nemen en toespraken te beluísteren. Vanwege
de ontríí'íöëtíngen en het verkrijgen van inzícht in de grote Baptísten
verschei,denheid een leerzaam gebeuren.

Oecumenische Raad heeft de Baptist Jan Eaström (32 jaar) voor
de periode 1993-1996 benoemd tot zijn algemeen secretaris. De
Wereldraad van Kerken te Genève heeft op eeri föpfunctie
«directeur van één van de vïer hoofdafdelirigen van de Raaä) de
vrouwelijke Engelse Baptisten predíkant Myra Blyth-Finölal
benoemd, die al meerdere jareíi in dienst van oecumenische
instar,ties heeft gestaan. De Scripture Union voor Enge!and en
Wales heeft "iot zijn secretaris benoernd Gratíam Carr (53 jaarl. Op
Heathrow, het bekende Lündense vliegveíd, heeft men de
Baptisten zendingspredikant David Holmwood per 1 september as.
aangetrokken.

Op de 8ritse Unievergadering 1993 in Nottíngham sprak de
aartsbisschop van Canterbury, dr.George Carey. De nieuwe
Uniepresiderit 6aagde de gemeenten uít de roep tot radicaal
discipelschap serieus te nemen en moedigde hen aan verder te
groeien ín de volheid vaü Christus. Deze Unie kiest elk iaar een
více-president, die een jaar later de nieuwe president wordt. Men
heeft nu ds.Stephen Gankroger gekozen, die met zijn 38 jaren de
jongste ooít gekozen vice-president is. Hij kreeg oa. bekendheid
door zíin inítiatief voor een ROOTSZONDAG í'iO oktober asj,
waarop de particípereüde gemeenten in een toegespitste dienst
alíen nodigt, die ooit verbinding met de gemeenten hadden. Een
jaar lang bereiden de betreffende gemeenten zich hierop voor. We
weten, dat onze gemeente [)en Haag iets soortgelíjks denkt te
doen in 1994.[)e BWA is overigens een belangrijk kanaal voor hulp ín nood en begrípvoor elkaar. Dat men nu elkaar in Afrika treft, brerigt dit mees't

vergeten en behoeftige continent goed onder onze gemeen-
schappelíjke aandacht. Daar is de grootste groei van het christendom
in deze eeuw geconstateerd (van 1% in 1900 naar 50% nui).
Bovendierí is de invloed van de Afrikaanse cültuur op de Westerse ende Zuidameríkaanse cultuur groot geweest. Varfüit deze jongsteBaptisten regÏo gaan in 1993 dus nieuwe ímpulse,ï uit -op-het
wereldwijde Baptisten werk.

Jaap Broertjes.

De oecumenische relaties van Baptisten komen ook tot uiting
benüamírigerí van personen uit onze gemeenten. [)e Finse in
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HET BAPTISTEN ERFGOED

Aan het eind van het vorig jaar heeft de Unie Cornmissie 'de nota
identiteit aan de gemeenten gezonden. De u.c. heeft enRele maanden
later bíi deze nota enige verwerkíngsvorrnen gevoegd, zodat de
gemeenten de nota konden bespreken en op de volgende Algemene
Vergadering er in Unieverband over kunnen spreken.-

Intussen klirike:'ï er geluiden ín 'Baptist Nederiand' als zou de u.c.
een soort minimale geloofsbelijdenis opgesteid hebben en ter
bespreking geven. De u.c. heeft ín de nofö namelijk een twaalftal
geloofsverklaringen neergelegd onder het kopje 'Wat OnS Samen
bíndt'.

Nu is het niet miin bedoeling om deze nota te ana!yseren, maar,
zoals de kop boven dit artikel al doet vermoedeí'i, te kijken hoe men
in het verleden gesproken heeft over geloofsbelijdenifüen. Immers
ünze gemeenschap wordt mede gevormd door de geschíedenis en de
traditie. Aan de andere kant zal ik geen uitspraken doen of het
standpurít dat in het verleden ingenomen werd beter is dan de
standpunten die de u.c. nlJ al ingenomen heeft. Nu al, omdat de u.c.
unaniem het standpunt heeft ingenomen dat 'de Bijbel ín onze
grondslag (op) te vatten «is) als:
Het volstrekt betrouwbare en gezaghebbende Woord van God en als
zodanig de ríchtsnoer voor geloof, gemeente en leven'

Hiermee heeft de u.c. al een theologísch standpunt ingenomen, dat
mijns inzíens sterk verschilt met de grondslag van de Unie.

Wereldwijd zijn baptisten meestal wars geweest van geloofsfor-
mulíeren; maar een enkele keer werden deze belijdenisgeschriften wel
onderwezen.

Zo heeft men binnen de [)uitse uníe twee belijdenisgeschriften
gekend, een uít i847 en een tweede uít 1944. In 1677 stelden de
Engelse baptisten een belijdenisgeschrift op, dat gebaseerd is op de
Westmínster Confessíon.

In Nederiand werden op 15 mei 1845 zeven mensen gedoopt ín de
Nijveensche Mond. Johannes E!ias Feisser, een van de zeven, werd
herder en leraar. Roelof Reilíng, ook een van de zeven, vverd diaken.

Deze dopelingen vormden de 6erste 'Gemeente va.n gedoopte
Christenen' in Nedërland. Ze bewandelden, in verbarid met de er-
kenning door de regering, dezeÍfde weg als de Afgescheidenen. Zij
gaven als hun belijdenis ÖÖ Gerdormeèrde belijdenisgeschriften qp,
met uitzondering van de doop.

In Franeker spraken 'soms wel dertig personen tegelijk om met
hen over de waarheíd te spreken'. Ze hadden daarbij veel nut van
de Glaubensbekennföiss und Constitution van dö Duitse ge-
meenten,die J.P.de Neui had vertaald in het Nederlands jn 1 870

Maar ondanks deze opsomming was men niet aJtíjd even gelukkíg
met een geloofsbelijdenis. In 1869 wasyer een eerste poging om
een unie tot stand te brengen van baptisten gemeenten. De drieü)
geföeenten Amsterdám,Franeker en Stadskanäal werden höt'echter ;;et eens.-Op deze vergadering waren ook twee Duitse
gemeenten aanwezig, díe stemreÓht hadaen. [)eze Düitse
gemeenten stelden de vraag ' of wíj ons allen met de ge-;ofsbelijdenis van de Bond der gemeenten van gedoopte Chris-
tenen in- Duítsland kunnen verenigen om als leden van de E3cnd
erkend te worden.' Stadskanaal had hiertegen ernstige bezwarerí.
Kloekers verwoordde dít al eerder: 'Belijdenis(16rchriften zijn íie
gmotste struikelblokken oín tot waarachtige eenheíd te komen'.
De gemeente in Amsterdam was bereid met de Duitsers te spreken
ove; die deleri van de belíjdenís waarrïïföe men het eens zou zijn.

Maar de alliantie dïe in 1869 werd gesloteÏ was geen lang leven
beschoren. Franeker was wel lid geworden varí de Duitse bond,
die als regel had dat een gemeente zich niet mocht verbií,den met
andere gemeenten als niet de gehele bond zich met öeze
gemeenten kon verbinden. En zo werd dit het einde van de
allíantíe.

Op 28 januari 1881 weró de Unie opgericht. Hiermee was een'
qro'te we-ns van Kloekers vervuld. Want dit samnwerkingsverbaíid
kende geeri u0grnaf:íscFl belijdenisgeschrift. In de Statfüen scFlreef
men: '-De Unie omvat gemeenten, die belíjden en beleven, dat
Jezus Chrístus de enigeboren Zoon van God is en een
algenoegzame Zaligmaker voor zondaren; die deí'í doop der
geioovígen, in onderscheiding van besprenging, handhaven.'
Op dïe basis waagderi de gemeenten höt rÏíet elkaar sarríerí te
leven en sania"., te werken. Het is volaoende gebieken!, voegt
äsJ.van Dam er in zïirí brïek aan föe.
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NÍet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd sprak men zich uit om
gèen geloofsbelijdenis qp schrift te stellen. Op het Ïweede Baptisten
Werekk,on5res in 1911 stelde Rober't J.Willingham:'Het verlangen
ngar een bin«jende geloofsbelijdenis moet beschouwd worden als een
afwijken vin het standpunt van onze baptisten voorouders.'

HALLO JOhi' GENS EN MEISJES----!

Het afwíjzen van belijdenisgeschriften staat in verband met de
vrijheid, die baptisten hoog in het vaandel dragen: door de persoonlijke
relatie die een ge!ovíge heeft met God, heeft de gelovíge Óok een
përsoöíilijke verantwoordelijkheid voor zíjn of haar lÖven ten opzichte
van God. Het 'woom 'persoonlijk'geeft dan al aan, dat je dít niet «altijd»
kum lafö samenyallen met door anderen opgestelde geschriften. Dit
vereist veel vap men4en. Immers, de keuzen die je maakt moeten door
de andere gelovigen in de gemeenschap herkend en erkend worden.
Dit vraagt betrokken5eid van een gemeenschap. Je moet elkaar willen
eó «jurven bevragen op een keuze die gemaakt is. Warineer die
gemeen,schap niet hecht (meer) is, is het gevaar groot, dat men
iemand niet meer beyragen wil, maar wil ondörwerpen aan de eigen
idee-en pver Öe ieer.

5Bííi Iqisch vervolg van een ríiet meer hechte geloofsgemeenschap
is dat het een geloofsbelijdenis wil opstel:en. En dat is nu net waar de
u.c. Op aan ií3kt te dríngen met haar Nota Identiteit.

ALY ZANTVOORD

Gebruikte Ijteratuur:
' Nöta laemiteiit, Uniecommissíe, 1992
' J.D.Hugtíey, 'Die Baptisten, Le?ïre, Píaxís, Geschichte. Oncken.
1959

G.A.WumkeS"Dti opkürrist sn vesÏiging vaÏ-í het Baptisme in
Nedërland', 1912,
' J.vaíi Dam ' Geschíedenis van het Baptísme ín Neder!and', Uníe
1979

" Het vrijheídsbeginsel', Bewegíng Ruimte, 1992

i Ook voor jullíe is er een pagina iri öít blad.
Eerst zai ik mij even, zoals dat hoort, vöorstellen. Ik ben Henk
Ïimmerman, woon in Zwolle en ben getrouwd. We hebben twee
kinderen, een zoon van 14 jaar er? een doëhter van 12 jaar. Ik
werk bij een energiebedrijf in Zwolle in continu-dienst. Dat
betekent dat ik soms overdag werk een andere keer 's nachts en
soms op zon- en feestdagen maet werken.
Vocr mijn vrije tijd heb ik hobbies. Mijn grootste hobby is gooche-
len, en het ieü!ste vind ik om voor kinderen op te treden.

Deze jeugdpagina ís bedoeld voor jongens en meisjes tot onge-
veer 12-13 jaar. Maar üatuuílijk mogeü juliie oudere broertjes en
zusjes en je vader en moeöer dít ook wel lezen. Waarmee gaan we
deze bladzijde vullen ?
Er zal zo nu en dan een puzzeltie op komen, een raadseltje, een
gedichtje, en ik zal jullie soms een goocheltrucje verklappen, een
Ieuk dingetje om te maken, een verhaaltje... Er is variatie genoeg.!

Zo, nu weten jullie ongeveer wat de bedoeling ís. iri het vol-
gende nummer starten we dan echt. Ik ga dan een geheimpje
verklappen. Ik zal jullíe vertellen hoe je door een ansichtkaart of
briefkaart kunt kruípen... Bewaar dus voor de volgende keer een
ansíchtkaart, briefkaart, of een stukje papier van dezelfde díkte en
grootte. a
Tenslotte nog een raadseltje:

Het heeft een staart
is toch geen díer.
füj is meestal van plastic
maar soms van dun papierl

Wie weet wat dit is ? Je kunt het al!een gebruiken als het waait.
Dit was het. Allemaal de hartelijke groeten en tot de volgende
keer.

Jullie oom Henk.
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EEN NAAM

We weten niet hoe Adam namen vond
voor alle tamme en wilde dieren.
Waarschpn/íjk keek hij waakzaam rond
en zei toen vastberaden:
dit zpn de xoeien, ginds staan de stieren,
Daar vliegen mussen, dtúven en gieren
en ik heet Adam, mens
en zíj heet Eva, leven
die naam heb ik gegeven
Ik ben de bron
zíj is de bedding.
Het leven is een wonder.

Vamaag is bijna a!les anders.
We erVen OnZe narnen
al haast tweehonderd jaar.
Ze zeggen ons zo weinig,
ze hebben niets met onze aard gemeeü.
'What's in a name ?"
En toch op een of andere manier
zag ik een sterk verlangen om
ietS te kOnSerVeren.
Een beuk passerend las ik het:
een mens had geprabeerd
initialen te graveren,
het jaarta/ stond er b0.

Missc?jen kon hi,; zichzelf niet kwi,it
en zocht hij iets van eeuwigheid
om 't leven hier te overieven.
Hij zal al wel zijn overleden.
V,'ie ïaíeet heeft hïj eeü nieuwe naam.
De tweede Adarn heeft herri r/ie gegeven.
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