
Q

Is uw solidariteitsbrief op de
post? -Ziebijlage

&

l

N

I

E

U

w

s

B

R

[
Beweging

)
Ruimte

p

I )
7

2?
-=:

)

üFlLlKWERK PORT BETAAu)
PORT puvÚ
DRACHTEN

Eit::»i=r"q ïhJts=..Ïe:eíí"v,Ïu ?].'.'.ïC.'.'ii"i
.lj er"i IV?lí'I

f
ï

I

E

F

Sekretariaat:
A. Kik

Ropta 1
9202 KC Drachten
tel. 05120-40391

VROU WEN SPECIA L

2ejrg.,nr,2 juni 1991



füeuwsbrief 2

l

Vrouwenaspecial ÍmffiKTlONEËL l

2e jrg. juni 1991

Beweging
Ruimte

Radakti*

Wout Huizing, Aad Kik
en Neli Tadema-De Haan

Redaktíe-adres
A. Kik
Ropta 1
9202KC Drachten
Tel. 05120-40391

Zetwerk en druk
Andromeda

Tekstbewerking
R.W. Schaap
De Níjverheid 21
9207 DG Drachten
Tel. 05120-25821

Abonnementen

Voor leden gratis,
ínbegrepen in de
kontributie. Voor niet-

leden: f 6,- per jaar.
Aanmelding door
storling op gironr.
291 4447 t.n.v. 'Ruimte'
te Assen met

vermelding van
'Abonnement
Níeuwsbrief'.

Inhoud:

Redaktöneel 3

Toonzettíng 4

Belevenissen 5

RuirÏíte voor vrouwen 9

Irnpressies 13

Samen de gemeeföe bouwen 16

Berichten 19

De illustraties in deze nieuwsbrief zijn afkomstig un
het Groot Nieuws N.T. van Annie Valk+tton en utt
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Je modit het eigenlijk al
verwachten. De twee re-

gionale smdiedagen over
'De vrouw in de gemeen-
te' zouden boeiend mate-

naal opleveren. Toch ge-
beurde er nog véél meer.
Zowel onder de rond 30

vrouwen en mannen op
16 maart in Den Dolder

als bij de 60 op 13 april
in Hoogeveen. De pijn
was bijna tastbaar. En de
bewondering voot de vol-
hatding van moedige
vrouwelijke theologie-stu-
denten was ongekend
gtoot. Groot ook was het
gevoel van schaamte aat
we hen zó lang alleen
hebben laten staan en
dat de solidariteit van nu

- hoe belangrijk ook als-
nog! - voor sommigen te
laat komt. Zij zijn een an-
dere weg gegaan.

Hr werden onvoorstelba-

re ervaringen uitgewis-
seld. Er werd teruggeke-
ken in de geschiedenis
van kerk en samenleving
en geluisterd naar het
dringende appèl van de
feministische theologie.
Er werd in kleine groe-
pen verder geanalyseerd
of gezocht naar openin-
gen voor vernieuwing.
En - natuurlijk - er werd

ook gevierd: gezongen,
gelezen, geluisterd en
indringend gebeden tot
God die Vader en Moe-
der beide wil zijn van
mannen en vrouwen op
heel de aarde.

Met de impressies van
die dagen is deze Nieuws-
brief een special gewor-
den. Dat karakter wordt
nog eens versterkt door
de bijdrage van Wout
Huizing, 'Samen de ge-
meente bouwen', over de
gezamenlijke konferentie
van de Baptisten Vtou-
wen Beweging en de
BroedersdÏap van Voor-
gangefi.

Het lezen van de Nieuws-
brief van Ruimte is nooit

een vrijblijvende zaak.
Maar deze keer al hele-
maal niet. Vanuit de sm-

diedag in Den Dolder
kwam de suggestie onze
solidariteit te bemigen
met vrouwelijke studen-
ten aan ons seminarium.

In Hoogeveen werd füe
suggestie overgenomen
en nog eens verbreed.
Zodoende bevat deze
Nieuwsbrief nu als bijla-
ge een brief die we zelf
kunnen ondertekenen en

die we ook door anderen
in onze omgeving kun-
nen laten ondertekenen
en daarna vetstuxen aan
de vrouwelijke smden-
ten. Dat is toch al het
minste dat we kunnen
doen!

Tenslotte nog een, juist
in füt kader, zeer verheu-
gend bericht. Neli Tade-
ma-de Haan uit Heeren-
veen wordt de eerste vol-

waardige vrouwelijke
Baptisten predikant. Op
23 juni zal de Baptisten
Gemeente te Heeren-

veen haar in bijzondere
füenst bevestigen en haar
afstaan voor het werk

van geestelijk verzorger
in het Talmahuis te
Veewouden.
Neli maakt deel uit van
het Besmm van de Bewe-

ging Ruimte en had een
aktief aandeel in de bei-
de smdiedagen. Een ge-
lukwens voor Neli met
dit historische feit is ze-

ker gepast. Meer infor-
matie over dat gebeuren
staat op blz. 19.

.iaaxüe N
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Toonzetting
- Openingswoorden van Nefi Tadema-de Haan -

«

In december sdireef ik een brid aan di-
verse vrouwen van wie ik wist dat ze op
de een of andere manier pastoraal-theo-
logisch bezig waren en of zijn in baptist
Nederland. Kunnen we onze krachten
niet bundelen? Juist vrouwen moeten
een brede discussie in gang zetten
schreef ik. Ik kreeg één telefoontje van
Ybeltje Bandstra en die stuuföe me een
artikel uit 'De Volkskrant' met de ont-
moedigende titel: 'De cultuur in de
kerk bleef patriarchaal - de mening van
de aftredende studiesecretaris van de
sectie: De vrouw in kerk en Samenle-
ving van de Raad van Kerken.' Een wei-
nig hoopgevende conclusie na 12 jaar
werk. Toev, we in een besmursvergade-
ring van Ruimte besloten te proberen
deze themadagen op te zetten, ging ik
de aangeschreven vrouwen bellen. En
de meesten voelden er wel voor en er
groeide zelfs enig enthousiasme. Helaas
kunnen vandaag hier de vrouwen van
de tweede-weg-opleifüng niet aanwezig
zijn. Zij hebben vandaag een temgkom-
dag op de Vinkenhof.

Mijn brief ging uit ín de adventstijd,
een tijd van hoop en verwachting en nu
tussen Pasen en Pinksteren mogen we
weer weten en dromen van leven en
toekomst. In een verdeelde en ver-
scheurde wereld ligt onze basis, ons be-
gín en einde in De Levende Heet en
Gxls Geest, die wordt uitgestort op al-
len, zonder ondersdieid. We kuïnen le-L
ven door het visioen van een kerk waar
al Chrisms volgelingen elkaars gelijke
zijn. Maar we leven in een kerk, een ge-

meenschap, die wel met de mond het
priesterschap van alle gelovigen belijdt,
maar waar in de praktijk het dualisme
het voor het zeggen heeft. Een dualis-
me füssen vrouw en man) füSSen
kerk/gemeente en ambt. Ja, allen in
Gods Geest, maar de man profüeert
zich als de ambtsdrager, I'nj lijkt Gods
eigen stem, maar dat gaat ten koste van
de heeföeid, Allen in Gods Geest.
Sommigen zeggen wel anders te willen,
maar ja, dat gaat niet. God zèlf zegt het
immers, er staat geschreven...
Gelukkig zijn vrouwen met en door ei-
gen ogen de bijbel gaan lezen en heb-
ben de v»nger gelegd op de onderdruk-
kende strucmren waaraan ook de jonge
kerk niet heeft kunnen enlof willen ont-
komen. Maar de evangeliën getuigen
alle vier van de vrouwen die Jezus volg-
den en zij vtaren de eerste gemigen van
de opstanding, wat ongeloof opwekte
bij de mannen. Tweedeling/dualisme
staat tegenover heelheid, onderdruk-
king tegenover gerechtigheid.

)
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We hebben een V ien Van een ge-
meente waar een beurtelings verschui-
vend leidersdÏap is, al naar gelang de
gaven van de Geest. Dat vraagt inzet,
meeleven, meewerken, voortdurend je
door Gods Geest laten herscheppen:
'zie ik maak aue dingen nieuw'.
De gemeente: geen doel in zi?elf,
maar uitgezonden om, ook in onze
strncturen, iets zichtbaar te maken van
de evangelischr waarden: dienst-
baarheid, liefde. Een gemeente van el-
kaars-geiijken ín Christus.
De materie is vast niet nieuw voor u,

maar toch lijkt het ons goed om samen
te luisteren, te spreken, elkaar te bevra-
gen en te bemoedigen. Een koers uitzet-
ten voor de toekomst misschien. We
hebben geprobeerd een programma in
elkaar te zetten. Zie het als een ridÏt-
lijn, wij vinden het minstens zo span-
nend als u en we hopen dat we vanmid-
dag, na afloop van deze dag tegen el-
kaar kunnen zeggen: het was goed, het
was heel en het moet heel. Samen kun-
nen we gemeente zijn, een gemeente
van elkaars gelijken.

BELEVENISSEN

Niet te geloven!

Het zal je gebeuren... Op
zondagmorgen mag je
voorgaan in de eredienst.
Je hebt je thuis voorbe-
reid. Je bent geÏaakt
door een vrouw uit de
bijbel. Een naam heeft ze
niet. jarenlang heeft ze
geleden aan bloedverlies.
Verzwakt is ze, wanho-
pig, niets heeft haar kun-
nen genezen.
Dan hoort ze dat Jezus
voorbij komt ... en füj
ziet haar ... geeft haar
weer'léven,
Voor mij is dit één van
de vele levensverhalen
waarin je kunt zien hoe
een ontmoeting met Je-
zus je leven kan verande-
ren. Na de dienst vroeg

í?

een ouderling mij of het
nu wel zo verstandig was
voor mij als vrouw te pre-
ken over deze vrouw.
Had ik niet beter een
neutraler onderwerp kun-
nen kiezen ... b35voor-
beekl het verhaal van de
zaaier ...?

Ik hoorde eens als reak-
tie op een dienst, waarin

ik voorging: 'het meisje
haar haar zat mooi...!'

Gehoord vanuit de broe-
derschapkonferentie op 2
apfü jl.: ergens in baptist
Nederland was het de
eerste zondag van de
maand. Het avondmaal
zou gevierd worden.
maar door allerlei om-
standigheden waren er

4 Nieuwsbrief 2 5



geen broeders-ouderlin-
gen besdÏikbaar. Hoe
nu...? Een diakones vra-
gen te helpen bij het
doorgeven van brood en
wijn?

Nee, deze taak kon niet
door vrouwen vervuld
worden. Een ouderling
uit de gereformeerde
kerk werd bereid gevon-
den deze taak uit te voe-

Lachen met pijn

Zomaar twee zaterdagen.
Zomaar ergens in neder-
land.

Zomaar wat baptisten bij
elkaar.

Toch waren het voor mij
niet zomaar twee zaterda-
gen in Nederland, waar-
op wat baptisten bij el-
kaar kwamen. immers
het ondeÏ'werp van de
smdiedagen was ' de
plaats van de vrouw in
de gemeente'. Als vrou-
welijke smdent aan het
baptisten seminarium De
Vinkenhof weet je uit er-
varing dat je voor zo'n
ondeÏwerp niet 'zomaar'

kunt zetten. Daarvoor is
dat wat ik tijdens mijn
smdie heb meegemaakt
tond de plaats van de
vrouw in de gemeente te
veel verweven met mijn
eigen leven.
'Uit ervaring weet ik hoe-
veel dit onderwerp bij de
mensen in de gemeenten
oproept. Onverschillig-
heid, onbegrip, angst,
boosheid, veroordelen;
reacties, die mij niet
vreemd zijn. Maar ook
reacties, die mij niet in
miin koude kleren gaan
Zitten.

De sfüdie-dagen van

Aan het diner tíjdens een AV

Mijn eerste AV-ervaring
was een soort vuurdoop.
Geheel onschuldig zaten
wij, een aantal smden-
ten, aan tafel te wadÏten
op de soep. Tegenover
ons zat een wat oudere
man. Verwonderd keek

hij een poosje naar ons.
'Wat wij, jonge mensen,

op de AV deden?', vroeg
hij. We legden hem uit
dat we theologie sfüdeer-
den en dus wel enige in-
teresse hadden voor het
[Jnie-gebemen. De
wenkbrauwen van de
?n gingen nog iets
rneer omhoog en zijn
blik richtte zich nu ge- '

ren. :jt avondmaal kon
doorgang vinden ...

Vera Cnossen H

Ruöte over 'de plaats
van de vrouw in de ge-
meente' werden door de
voorbereidingsgroep geo-
pend met enkele anekdo-
tes. Er is mij gevraagd
die op te schrijven. Bij
deze.

Zoals altijd met anekdo-
tes het geval is, kan een
lach niet onderdrukt wor-

den. En dat is maar goed
ook. Want zolang ik er
nog om kan ladÏen, kan
ik het pijnlijke van het ge-
beuren een beetje relati-
veren. Overigens: on-
danks het lachen blijft
het pijn doen.

heel op de enige twee
vrouwelijke studenten.
'Smderen jullie ook aan
De Vinkenhof?' Na ons
'ja', moest hij even een
aantal dingen op een rij
zetten. Maar dat was

snel gebeurd.
'Dat is fijn. We hebben
erg veel mensen nodig
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op het zendingsveld.'
Voorzichtig vertelden we
hem dat we helemaal
niet naar Aföka wilden.
Hij was echter niet van
het zendingsidee af te
brengen. Zelfs niet toen
Irma onoÏnwönden ver-
telde absoluut niet tegen
de zon te kunnen.

Een seminariumzondag (1)

Elk jaar verzorgen we als
docenten en smdenten
een aantal diensten in
een gemeente ergens in
het land. Meestal zit ik
dan al om 6 uur 's mor-

gens op de fiets op weg
naar één van de docen-

ten, waar we ons verza-
melen. Zo ook die bewus-
te seminariumzondag.
Vroeg uit de veren, een
uurtje fietsen, tweeënhalf
uur in de auto, een kopje
koffle toen we aankwa-
men. Ongeveer tien mi-
nuten voor het begin van

de dienst werden we
iítgenodigd met de raad
mee te gaan naar de con-
sistorie. Daar gingen we
in een kring staan, zodat
de dienst aan God kon
woÏden opgedragen. De
eerste broeder, die voor-
ging dankte God dat Hij
de broeders van het Se-
minarium bewaard had
op de lange re»s.
Ik dacht: 'KleiÏie verspre-
king.'
De tweede btoedet nafö
het woord en hij dankte
God voor de behouden

aanköÏnst van de broe-
ders.
Ik dacht: 'Dit vind ik
niet leuk.'
De derde broeder nam
het woord en ook hij
dankte God dat de btoe-
ders goed waren aangeko-
men.

Ik dad?t: kDat kan niet
waar zijn.' Ik kon wel
huilen.

Na het amen keek ik de
kting tond. Ik was de eni-
ge vrouw.

I*da ScMpper N

Een seminariumzondag (2)

dienst voot te bereiden. ning. Nadat ik al enkele
De docent zorgt altijd keren meegeweest was,
voor de verkondiging en werd ook ik benaderd
de smdenten nemen dan door een docent met de
de liturgie voor hun reke- vraag of ik mee wilde

Voor een seminariumzon-
dag ergens in het baptis-
ten land worden altijd en-
kele smdenten gevraagd
samen met de docent de

7
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werken aan de dienst;
omdat me dat leuk leek
zegde ik dan ook direct
toe.

Volgens de docent was
het de gewoonte in die
gemeente dat er in het
begin van de dienst een
gesprekje met de kinde-
ren van de zondags-
school plaatsvond. Eer-
lijk gezegd was ik toen
iets minder enthousiast.

Niet omdat ik zo'n ge-
sprekje niet leuk zou vin-
den, maar omdat ik het
als vrouwelijke smdent
niet zo leuk vond, eigen-

lijk vond ik het rolbevesti-
gend.
Maar misschien let je in
de loop der tijd wel iets
te veel op dit soort rolbe-
vestigende dingen én
(juist) omdat ik zo'n ge-
spÏekje wel leuk vond,
vertelde ik de docent dat
ik dat ondeieel voot

m'n rekening zou ne-
men. Na afloop van een
dienst tijdens een
Sl

wordt er altijd enige uit-
leg gegeven over de sm-
die, hoe het programma
er uit ziet en hoe studen-

ten ': smae beleven.
Dit alles onder het genot
van een kopje koffle. Na-
murlijk kunnen er dan
ook vragen gesteld wor-
den door de gemeentele-
den. Eén van de eerste
vragen die gesteld werd
was waarom juist ik, de
enige aanwezige vtouwe-
lijke smdent, het verhaal-
tje aan de kinderen had
verteld, dat vond ze zo
mlbevestigend!
Nou', zei de docent,
'Aly heeft dat he,lemaal
niet zo ervaren ...'

Studieweek in Zwitserland

Het internationale baptis-
ten seminarium in

Rüschlikon organiseert
éénmaal in de wee jaar
ene studieíveek voor alle

baptisten tbeologiestu-
denten uit Europa. In ok-
tober 1989 zijn we met 3
studenten daar naar toe

gegaan, te weten Ans
Lindenborn-de Graaff,
Ijnda Síipper en ik. Al

snel werd aan ons ge-
vraagd of alle nederland-
se haprisrrn rheologiesm-
denten van het vrouwe-
lijk gesladit waren. We
hebben hen gerust kun-
nen stellen en hun ver-.

teld dat het zo etg niet
was. Gedurende die
week deden zij én wij
vreemde ontdekkingen.
Zij kwamen er achter dat

wij als vrouwelijke stu-
denten geen voorganger
kunnen worden in een

baptisten gemeente en
wij kwamen tot de ont-
dekking dat Nederland
het enige land is waar
het binnen de Unie voor

v'rouwen niet mogelijk is
om voorganger te zijn!

Aly Zantvo«»rt N
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men' in de gemeí an. Hoe krijgt dat
plaats en wat zijn daarvan de belangrijk-
ste oorzaken?

De g;tote lijn was dat alles samen gtng
in gemeenten, maar dat er alleen vra-
gen liggen rondom het 'ambt'.
Het middaggesprek ging over het maat-
schappelijk kader en waren er vragen te
beantwoorden als: zijn er volgens u spe-
cifieke vrouwen- en Ïnannentaken en
specifieke vrouwen- en

,9

manneneigenschappen? Ook hier bleek
grote eensgezindheid in de beanwoor-
ding: slechts zeer weinig principiële ver-
schillen of eigenschappen konden ge-
noemd worden en dan voornamelijk in
de biologische sfeer. Bij alles wat speci-
fiek vrouwelijk of mannelijk genoemd
werd, was ook een tegenverhaal te ver-
tellen of naar een andere culmur te ver-
wijzen. Dat relativeerde dan vele stellig-
heden.

Het avondpmgraÏnma was een poging
nog eens het theologisch kader in ogen-
schouw te nemen, waarbij een tekst als
Col. 3:l-17 centraal stond.

De volgende morgen moest een rollens-
pe} gespeeld worden: stel je een

gemeentevergadering voor, füe moet
beslissen of er een vrouwelijke predi-
kant beroepen kan worden. In vier
groepen weÏd füt uitgespeeld. Resultaat
van ane vier was dat er nergens een be-
slissing werd genomen ...

Wel vlö, maar geen durf?
Afsluitend was er de onvermijdelijke
evaluatie. Tegelijk de mogelijkheid om
te bekijken hoe je met de opgedane er-
varingen verder zou kunnen in eigen ge-
meente en misschien ook in unieland.

Vele bouwstenen werden aangedragen.
Vrijwel ieder had het gevoel dat er iets
gedaan moest worden met de (her-
nieuwde) ontdekkingen van deze da-
gen. vrijwel uüaniem was plenair uitge-
sproken dat «le Geest van God moest
kunnen waaien in onze gemeenten en
dat er een funktionele ambtsopvatting
zou moeten zijn, dat mannen en vrou-
wen beiden beeld van God zijn en ie-
der taken heeft om de gemeente op te
bouwen. Vooral ook in de wandelgan-
gen uitten velen zich zeer duidelijk, dat
ze het gevoel haddeïÏ dat er nú toch
eens iets moest gebemen in unieland.
René EÏwich )cwam met het voorstel
een open brief te schrijven en in De
Christen te plaatsen, vanuit de konfe-
rentie duidelijk te Ïnaken welk gevoel
er lag. Maar de reakties waren duide-
lijk: daarmee zouden de 'thuisblijvers'
gekwetst kunnen worden en zouden de
konferentiegangers deuren voor ge-
sprek füdÏt gooien....
Vervolgens Jcwam m met het voorstel
om de vrouwelijke studenten een hart
onder de riem te steken (zoals we ook
hadden gedaan op de ruimtedag te
Den Dolder) door een verklaring te on-
derschrijven, op persoonlijke titel: 'we-

8 Nieuwsbrief2 17



tend dat jullie smderen aan 'ons' semi-
narium via dagopleiding of tweede weg
opleiding, zullen wij jullie voor zover
en zoveel ons mogelijk is ondersteunen.
'Wij hopen dat jullie ruimte binnen
onze unie en gemeenten vinden om je
gaven op de wijze die bij jullie past te
gebruiken'.
Ook hier dezelfde reaktie. Mensen wil-
den zich niet laten 'vasdeggen' met een
dergelijke verklaring en ook dit zou een
manifest kunnen worden, dat verder ge-
sprek in de unie zou blokkeren.
Tenslotte werd besloten een brief te
smren aan de Commissie vooÏ de Op-
íeiding om voort te gaan met het naden-
ken ovet de positie van vrouwen bin-

nen onze gemeenst,. ,). ?De komende
AV komt daarover e?n diskussiestuk en
deze brief zou dat proces kunnen on-
díarsreíÏürn Daarna sloot Ans Ijnden-
born in een viermyg af. Het lukte mij
niet goed gekoncentreerd mee te doen.

Vragen
Vragen hielden me bezig. Hoe is het
mogelijk dat een vrijwel eensgezinde
groep konferentiegangers, bestaande
uit mannen én vrouwen, zó hun hou-
dxng laten bepalen door 'de thuisblij-
vers'? Hoe is het te verklaren dat ieder
het wéí met de mond belijdt dat er
'iets' moet gebeuren, Ïnmar niet tot da-
den durft over te gaan? Waarom heerst

de angst? Als zel .eze groep voorgan-
gers en zusters, die een openheid heb-
ben om werkelijk sámen de gemeente
te bouwen, niet werkelijk kleur wiuen
bekennen, hoe zal dat sámen er dan
ooit uit gaan zien? Waarom wordt er
wél voor gekozen de pijn van 'de thuis-
blijvers' serieus te nemen, maar níet de
pijn van de smderende vrouwen?

Aan hen zou ik de zegen van God wil-
len toewensen, die ontleend is aan de
slotwoorden van Paalm 121:
de Eeuwige is vóór U,

om u een weg te bereiden;
de Eeuwige is naast u,
om u mensen te geven
füe u vasthouden
in tiien van verdriet en Ïouw;
de Eeuwige is onder u,
om u te dragen
in tijden van moedeloosheid;
de Eeuwige is in u
om u te vullen
met vrede en kracht;
de Eeuwige is over u: om u te
zegenen.

Wout Huízíng N

Historisch feit in Heerenveen
15'llJ'
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Op zondag 23 juni a.s.
wordt in Heerenveen
Baptisten geschiedenis
gesJÏreven. Wie wil kan
daarvan gemige zijn.
In de dienst die om
10.00 uur begint zal Ndi
F. T. Tadana-de Haan be-
vestigd wotden als predi-
kant in bijzondere dienst

r

van de Baptisten gemeen-
te in Heerenveen. Ds.
Tadema zal als eerste
Baptisten vrouw in Ne-
derland voluit predikant
zijn.
Zij zal haar werk verrich-
ten als geestelijk verzor-
ger in het psycho-geriat-
risch verpleeghuis 'Tal-

.íí«.
Op,

!W'«a4ï;R"-ät'K$,41mmbh
M«P0!XmN?@?k
nJ Th

e L!; ff

qstb .

ma Huis' te Veenwou-
den.
hÏ de dienst zal voorgaan
br. Sietzo Dijkhuizen,
terwijl emerims-voorgan-
ger Ds. Evert Huizing de
bevestiging zal verzorgen,

Als je kunt, wees er die
dag dan bij in de Baptis-
ten kerk aan de Lelie-
straatföoek R, Poststraat
(niet ver van het station).
Lukt dat niet, dan is het
Ïnisschien een idee om
Neli een groet/gelukwens
te sturen.

Adres:

Jan Mankeslaan 89
8442 HN Heerenveen,
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Lid worden ... waarom? i.D

We zongen, mannen en vrouwen, op de beide sí tudíedageín VOairal liederen van

Je bent Baptist in hart e'n
nieren. En je hebt de
Unie (als een federatie
van vrije gemeenten) al-
tijd een goede zaak ge-
vonden. Maar je vindt
het te gek dat vrouwen
met een «eederangspos»-
tie in gemeenten en Unie
genoegen moeten ne-
men. En je vindt dat 'de-
vrouw-op-de-kansel' een
verrijking voor onze ge-
meensd»ap betekent. En
je bent van mening dat
homofiele medechriste-
nen recht hebben op een
gelijkwaardige plaats tus-
sen de anderen in de ge-
meente. En je denkt dat
oecumenische kontakten
niet 'eng' en 'gevaarlijk'
maar juist heel verrui-
mend zijn.
Als je zó (en ovet nog an-
dere zaken heel ruim)

(«
il

C7
(7

9
'(",

denkt en geloofk, dan is
de Bewegmg Ruimte de
plek waar je veel verwan-
ten vindt en die blij zijn
met jouw aansluiting.
We hebben in die Bewe-
ging Ruimte geen hekel
aan de Unie, we vinden
haar juist van veel waar-
de en willen haar graag
in leven houden. maar
dan als een ontmoetings-
plaats die gekenmerkt
wondt door onderling re-
spekt, vri$eid van gelo-
ven en veelzijdig dienen
van de Heer, zoals zij
ook altijd bedoeld is.

Wie lid is (of wordt) van
de Beweging Ruöte be-
dankt ook niet voor zijn
of haar gemeente, maar
probeert het daar (hoe
moeilijk dat ook kan
zijn) vol te houden.

Ó

'Ruimte' kan soms de
oase of de vluchföeuvel
zijn die daarvoor nodig is.

Sluit die oriëntatie aan
bij je eigen gevoel, meld
je dan als lid van de Be-
weging Ruimte.
Of, be'n je dat zelf al, at-
tendeer dan anderen in
je omgeving op füe moge-
lijkheid.
Iid worden yan 'Ruimte'
betekent:
/ meedenken over de

noodzakelijke verande-
ringen in gemeenten
en Unie,

/ deelnemen aan ont-
moetingsdagen van
'Ruöte',

J de 'Nieuwsbrief" ont-
vangen, alsook infor-
matie over andere be-
langwekkende publika-
üeS,

J je aktief inzetten voor
vernieuwing.

Hoe wordt men lld?
Door zidi te melden bij
het sekretariaat: Ropta 1,
9202 KC Drachten, tel.:
05120-40391 en gelijktij-
dig minimaal f 15, - als
jaarbijdrage over te ma-
ken op giro 2914447
t.n.v. 'Ruimte' te Assen.

en over vrouwen.

1. Lied van Sara
Goa Vmbm'e. uita EÏ's uad IJ

Zij dmgt bw mam op god - de --u@ be - vei:a »íl ?'

Tï'a
m boe wu;!Á,Hoe don - ker ook de we - gas ea

l « 1, L.lklT?- 7 ,a,..l- ,. í' ííí-u:gaa.
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Al bQt ve'rgeds ons zoekea mar bet woord,2, Al bQt vergeels uu» üxi? ...,dat uit de boge tot n werd gespí?'yro' u'w &-heet-ongehoome hebt gehoord,
zwerveml terzijde m uw tent gedokea -'m«c»v? w..r- ? .een ladi, eai wefüc, eai samaahan@ venaoot«3.,"Vrou""wmir"em '?e toekomst op?okm.

3. Hoog heeft de Hdi@e uw w«xml geschat:'In aues wat zij zegI wü naar bur hoími,'U"it'u"& a? uw volk gdedaa füad
zijn íoin@m van volke? geborem."Aarföfö"?oeder Sara, sterre OP ons pad,"inwm""de"ag? van Ismäl modd g)«mm.

Míö de (kfü)t
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4e Landelijke Ruimte-dag
Nu al melden we dat de op zaterdag lf lopeÏÏ twee keer zal er
4e landelijke Ontmoe- l ber a.s. - ys.? »vws-y ?GGl LMÄÄ CÏ

(weer) veel rujmte zijn
tingsdag en tevens l [r-&&&l WLLÁ &uALlllkC l-lJuIn het PascfüCouege l voor sworkshops en dus
Jaarvergadering van de te Apeldoorn voot aktieve deelname
Beweging Ruimte is vast-

wsisyh azíxcl1(; uctlujäu

aan het programma.
gesteld. Die dag vindt Reserveer die dag nu al- 'Uitgebreide berichtge-
plaats vast. Want het staat-vast swahy,yyxcaíaC lX.rlLJIIge-

ving volgt in september.
dat die ontmoeting op-
nieuw inspirerend-zal
zijn. Anders dan de afge-

le Boekje op stapel

ae auteurs bíjdragen gele- boek5e openlíjk gepresen- Smur nu de bon hier-verd over Geloven en Ho- teerd en dan komt het naast in en u ontvangt in
ffM?<lll'sinlittÁt T-Ta-s& nl - - - -1- ' -- -'- a"mosexualíteit. Henk Blen- ook beschikba;r-. -»«agy paí s-» u InlkVllllgl In

september tegen geredu-
kers verzorgde de redak- .:»s..ytcüxsxt tcgcn gereau-

ceerde prijs wat u bestel-
tie van het geheel. de.
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