
f

l
l

N

I

E

U

W

S

B

R

I

E

F

Bevueging Ruímte
S

Á
!

f M

p"»-

??

DRUKWERK lPORÏ BEÏAALD
PORÏ PÄYÈ
DRACHTËN

Sekretariaat
P. Kíngrna
Wíerdeí5
8604BC Sneek

W e jrg,, nr. 'l voorjaar W 99C)



t r (-)
'Ï-"Il EDAKTIONE E L l

Nieuwsbríef 1 Inhoud:

legrg, voorjaarl990
Redaktioneel: 'Ruimte komt in beweging' 3

'Ruimte' komt in beweging

Beweging
Ruimte

Redaktie
Aad Kik
en Piet Kingma

l Redaktie-adres
P. Kingma
Wierde 15
8604BC Sneek
Tel. 05150-25346

Zetwerk en druk
Andromeda
Tekstbewerking
R.W. Schaap
De Nijverheid 21
9207 DG Drachten
Tel. 05120-25821

Abbonementen
Voor leden gratis,
inbegrepen in de
kontributie. Voor niet
Ieden: f 6, - per jaar.
Aanmelding door
storting op gironr.
2914447 t.n.v. 'Ruimte'
te Assen met
vermelding van
'Abonnement
Nieuwsbrief.

De Unie dichterbij (Jaap Schuil)

Kom naar de regiodagen!

Publikatie over 'Geloven en homosexualiteit'

Nieuwe struktuur voor Fluimte op proef

1989: Gezonde financiële start

Uit de oecumene: Conciliair Proces vraagt
meer tijd

Feesten van het Verbond

Meditatief

4

6

7

7

8

g

10

11

Nagenoeg alle 200 aanwezi-
gen op de Bezinningsdag
van 26 november '89 in

Apeldoorn spraken de
wens uit een Baptisten Be-
gewing Ruimte op te rïch-
ten. Daarmee kwam een

eind aa'n de proefperiode
die in gang gezet vvas door
de pionierende Werkgroep
Ruimte.

Na een jaar van verkennen-
de gesprekken, moest nu,
zo werd in Apeldoorn be-
sloten, de zaak waarvoor
"Ruimte" staat ook werke-

lijk in beweging komen. De
suggesties om nu een net-
werk te ontwikkelen van re-

gíonale dagüi voor be.zin-
ning en viering, een nieuws-
búef te starten en andere pu-
blikaties over geloofsvragen
samen te stellen, werden
unaniem aangenomen,
Het Voorlopig Bestuur
heeft aan elk van die voor-

nemerís krachtig gewerkt
en biedt de resultaten daar-
van nu aan. Dat aanbod

geldt niet alleen voor de le-
den van de Beweging
Ruimte, maar ook andere
geïnteresseerden kumÏen
daarvan gebruik maken.

Nieuwsbríef

Lezers hebben nu het le
nummer van de Nieuws-
brief in handen. Uiteraard

worden gaandeweg vorm
en inhoud verder ontwik-

keld. In dat opzicht is dit
echt een start-nummer.

Vooralsnog zal deze publi-
katie 3x per jaar verschij-
nen. Leden van de Bewe-

ging Ruimte ontvangen de
Nieuwsbrief automatisch

en gratis. Maar ook andere
personen en instanties, bin-
nen en buiten onze Baptis-
ten gemeenschap, kunnen
de Nieuwsbrief ontvangen.
Voor hen geldt een bedrag
van f 6, - per jaar (voor
aanmelding zie pag. 2).
De Nieuwsbrief zal steeds
berichten bevatten uit de

verschillende geledingen
van de Beweging Ruimte
en de lezers informeren
over komende aktiviteiten

en publikaties.
Zeker zolang de ander ka-
nalen in de Baptisten ge-
meenschap nog niet open-
staan voor berichten van

Ruimte, zijn we volledig
aangewezen op eigen be-
richtgeving. Ook zal de

Nieuwsbrief wijzen op be-
langwekkende berichten
uit de oecemene en uit de
internationale Baptisten
kring.
Naast steeds een opinië-
rend artikel zal de Nieuws-

brief ook attenderen op me-
ditatief-spiritueel materiaal
en ook fö een bijdrage aan
geloofsvernieuwing leve-
ren.

Regiodagen en
publikaties

Het is verheugend dat me-
teen al in dit eerste num-
mer van de Nieuwsbrief uit-

genodigd kan worden voor
een serie regiodagen. Te-
vens wordt melding ge-
maakt van een eerste publi-
katie ten behoeve van ge-
loofsbezinning waaraarí ge-
werkt wordt. .
Samen met andere losse be-
richten bieden we die infor-
matie aan in de verwach-

ting van uw interesse.
Voor volgende nummers
zij'n bijdragen (zij het be-
perkt) en suggesties wel-
kom bij de redaktie (adres
op pag- 2)-

l R6daktie.
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De Unie dichterbij?

Al vele }aren verschíjnen er regelmatig artíkelen ín onze gemeentebladen onder de
titel 'De Unie díchterbíj'. Daarín wordt het Uniewerk in al z'n facetten onder de aan-
dacht gebracht van de basís, teneinde de betrokkenheid te vergroten. Of het veel ef-
fekt sorteert? Feit ís dat het landelíjke werk in de regel op zgn. open-raadsvergade-
ringen besproken wordt en daar verschi}nt naast de raadsleden meestal slechts een
hand}evol belangstellende gemeenteleden.

Mandaten voor de AV. zi5n dan ook nau-
welijks standpunten van de Gemeenten te
noemen. Zo gaat het al heel lang, de artike-
lenreeks "De Unie dichterbij' ten spijt. On-
dertussen zijn er binnen de Unie wel ingrij-
pende ontwikkelingen gaande die duide-
lijk maken dat de 'Unie' - in de zin van
gemeenschap - verderweg dreigt te gera-
ken dan ooit tevoren.
Het gemeenteÏid aan de basis kan zich niet
langer permitteren de ontwikkelingen aan
de raad en een handjevol geïnteresseerden
over te laten. De raad karí zich niet langer
veroorloven het landelijke werk te beper-
ken buiten de officiële gemeentevergade-
ying-om.

Verschií in geloofsbelevlng

Hoe staat het er dan voor? Zoals bekend
verlamt een ingrijpend verschil in geloofs-
beleving het werk van de U.C., de A.V., de
Permanente Commissies, de redactiecom-
missie van De Christen, enz. Het gaat uit-
eindelijk om verschil in schriftbeschou-
wing. De visie dat er op grond van onze ge-
meenschappelijke belijdenis ruimte moet
zijn voor verschil in opvatting, wordt lang
niet aoor een ieder onderschreven. Voor
zulke broeders en zusters wordt Gods
Woord geweld aangedaan en zijn er opvat-

tingen, die worden tot een breekpunt. Eföi-
sche vraagsfükken, de plaats van de vrouw
in de Gemeente, deelname aan het Concili-
air Proces, enz.
Zo'n purit deed zich voor op de laatstge-
houden A.V. te Drachten. Kun je (erkend)
Unievoorganger zijn als :e vindt dat een ho-
moseksueel mens volwaardig lid van de
Gemeente moet kunnen zijn en dat een re-
latie, vergelijkbaar met een huweliiksrela-
tie, moet kunnen worden bevestigd in de
Gemeente?
Afgevaardigden ter A.V. van verschillende
Cemeenten vonden van niet en maakten in
Drachten duidelijk dat voor hen de grens
was bereikt- Anderen vinden dat zulke ver-
schillen gerespekteírd moeten woÏden. Op
grond van onze gemeenschappelijke belij-
denis moet dit kunnen. Dit laatste wordt
evenwel door een aantal broeders en zus-
ters (hoeveel het er zijn is niet bekend) niet
gedeeld.
De tï.c. heeft getracht een breuk te voorko-
men door een motie in stemming te bren-
gen waarmee in het vooruitzicht gesteld
werd dat de problematiek op een extra
A.V. bespreekbaar gemaakt zou worden,
maar hoe doe je dat en kan zo"n A.V. bij-
dragen tot het herstellen van de onderlinge
band?

Pessimistisch
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Al geruime tijd doen geruchten de ronde
dat de extra A.V. er niet komt. De tijd van
voorbereiding in te kort. Veel Gemeenten
voelen er niet voor om zich nu opeens met
zo"n gevoelige problematiek bezig te gaan
houden. Anderen zien geen heil in een ge-
sprek. (Ook al valt dit onder wat bedoeld
werd in de motie over 'Ruimte', nl. het ko-
men tot een breed beraad over de onder
ons levende vragen. De motie werd met
praktisch algemene stemmen aangenomen
op de A.V. van 1988 te Enschede.)
Hoe moet het dan verder? Gewoon de
draad oppakken, waar deze op de A.V.
1989 is blijven liggen en afstemmen om ver-
volgens te zien wat er gebeurt?
Ik hoor veel pessimisme als het gaat over
het voortbestaan en onze Unie in de huidi-
ge opzet. Door meerderen wordt gedacht
aan de omvorming van de Unie in een sa-
menwerkingsverband, alleen op het gebied
van kerkbouw en pensioenvoorziening.
Voor het overige moeten de Gemeenten
dan maar hun eigen geestverwanten zoe-
ken. IÏí deze visie is de Unie verloren. De
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konsekwenties voor Seminarium, Zen-
dingswerk, Jeugdwerk, Vrouwenwerk, De
Christen, Uniebureau, enz. lijken desa-
streus. Zo simpel is het niet, maar kan het
nog anders?
Je kunt mensen niet verbieden anders te
deríken. Er zal onderlinge aanvaarding
moeten zijn en respekt voor elkaars oprech-
te omgang met de Heer. Zwijgen en net
doen alsof er niets aan de hand is kan niet.
Broeders en zusters uitsluiten is verschrik-
kelijk en vraaBt om de solidariteit van al-
len, die vinden dat het zo niet kan en mag.
Keuzes lopen ook door alle Gemeenten
heen. Voorwaar geen eenvoudige situatie,
maar reden temeer om te beseffen dat er
maar één weg overblijft voor een gemeen-
schap, die weet heeft van Gods liefde en
Zijn aanvaarding van ons allen.
Wat maakt dat wij er maar niet toe komen
zoekend en tastend met elkaar te spreken
om te leren verstaan wat ons ten diepste be-
weegt?
Wij mogen elkaar niet loslaten en we mo-
gen geloven dat de Heer aan dit werven
van onvolmaakte mensen ongetwijfeld ver-
re de voorkeur geeft boven ons opgeven
van elkaar.
Waar we wel kiezen voor het opgeven van
elkaar, betekent dat tevens dat we verkla-
ren onszelf uitnemender te achten dan de
ander,
Het gesprek zoeken dus, het gesprek begin-
nen en in gesprek blijven, zonder onge-
duld, zonder vrees, in alle operíheid om el-
kaar te leren verstaan tot opbouw van een
Uniegemeenschap, vgaarvarí wij allen met
vreugde deel uitmaken.
Deze ruimte is het enige om de Unie echt
dichterbij te krijgen en iedere baptist is
daar verantwoordelijk voor.

» Jaap Schuil

4
Nieuwsbrief 1 5



Gml

Kom naar regiodagen!
Na twee landelijke bezin-
ningsdagen in Apeldoorn
bleek er nadrukkelijke be-
hoefte aan dagen voor ont-
moeting, bezinning en vie-
ring dichter bij huis. Ook
hoopten velen op die ma-
nier in de eigen streek de
Beweging Ruimte koríkre-
ter te kunnen maken en een
gezicht te kunnen geven.
Aan die wensen wordt in
de komende weken royaal
tegemoet gekomen met
maar liefst vijf regiodagen
op verschillende plaatsen
in het land. In principe be-
doeld voor mensen uit die
regio"s. Maar, schikt een da-
tum in de eigen regio be-
slist niet, meldt u dan aan
voor een dag in een naburi-
ge regio.
De opzet en programmalijn
van die dagen zal vrijwel
identiek zijn, zoals voorbe-
reid door een kleine werk-
groep. Rondom een eerste
föema, 'Samcn op pad met
Gods Woord', gaan we op
een verrassende manier
naar bijbelwoorden kijken
en luisteren en die bij ons
tot leven laten komen. 'Sa-
men aaÏx het werk: het rnoord

moet vlees worden' is het
tweede motto, waar rond-
omheen we samen een yie-
ring in elkaar zetten en die
samen beleven.

Ook kijken we die dag sa-
men hoe het regïowerk ver-
der vorm moet krijgen.
De data, plaatsen en mede-
werking van die 5 zaterda-
gen zien er als volgt uit:

28 april: Drachten, Doopsgezinde kerk, Zuider
Promenade 28. Medewerkers: Ger Booy en
Henk Bleríkers
Assen, Bapt. kerk, Oranjestraat 13. Medewer-
kers: Anne Gietema en Berend Stuut.
Utrecht, Bapt. kerk "Silo', Herenstraat 36.
Medewerkers: Paul Brouwer, Aad Kik,
Wout Huizing.
Hengelo (Ov), Bapt. kerk, Jac. Catsstraat 36.
Medewerkers: Joh. Grootenhuis, Jaap Schuil
en Henk de Boer.
Arrföem, Bapt. kerk, kape}, Willem van Kleef-
laan 5. Medewerkers: Rineke v.d. Gun,
Diny de Haan en Piet Brongers.

12mei:

12 mei:

12 mei:

19 mei:

Overal begint die dag om
9.30 uur met aankomst en
koffie en eindigt om 16.15
uur.

l..'c.ar de dagen geldt een
cieelnemersbijdrage van
f 7,50 p.p. ter dekking van
kosten van akkommodatie,
koffie en thee; bij aarÏkomst
te -ioldoen. Gelieve zelf een
luchpakket mee te brengen.
I.v.m. de organisatie is het

dringend gcmenst dat men
zth voorafd aanme!dt en wel
per briefkaart of briefje met
vermelding van de plaats
waarvoor men zich op-
geeft, te sturen aan:
Sekretariaat Bewegíng Ruimte
Piet Kingrna, Wierde í5, 8604
BC Sneek
Vanzelfsprekend hopen we
weer op veel belangstelling
en op inspirerende dagen!
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In de afgelopen maanden
was op onze T.V. een serie
te zien die handelde over
de strijd voor gelijke rech-
ten voor blank en zwart in
de Verenigde Staten. Een
strijd die eigenlijk pas 45
jaar geleden, na de 2e
íVereldoorlog, begon en die
nog maar 25 jaar geleden,
o.l.v. kíartin Luföer King

'%+" .<ht losbrandde. Tot die
tijd werd het door velen de
normaalste zaak van de we-
reld gevonden dat in het
sve}varende, democratische
en zich christelijk noemen-
de Amerika zwarte mensen
een tweederangs positie
moesten innemen. De ruim-
te waarop ook zij recht heb-
ben, nl, erkenning als
gelijkwaardige schepselen
van God en volwaardige
medeburgers, kwam er niet
vanzelf. Duizenden men-
sen hebben daarvoor vele
iaren lang geweldloos ver-
zet moeten voeren. In de-
cember 1955 weigerde een
eenvoudige vrouw in Mont-

,a.gomery, Alabama, om nog
- -anger haar plaats in de bus

af te staan aan een blanke.
Het werd het begin van een
massale busboycot. En van-
daag is er geen plaats meer
in de V.S. waar het open-
baar vervoer nog discrimi-
nerende voorzieningen
kent.

Anderen hebben op andere
piaatserí - in hun kerk, op
het werk, op school, in de

buurt, in de politiek - moe-
dige stappen gezet en vol-
gehouden om ruimte voor
vriiheid en gelijke rechten
te bevechten. Nergens is
die vanzelf ontstaan.
Zo is het steeds gegaan en
gaat het nog steeds met be-
wegingen die zich inzetten
voor meer ruimte en voor
meer vrijheid. We beginnen
er al bijna aan te wemÏen
dat voormali6e dissiden-
ten, Havel en Dubcek, nu
de leiders van Tsjechoslo-
wakije zijn, maar het is niet
minder dan het duur-be-
vochten resultaat van jaren-
lange (gelukkig overwe-
gend geweldloze) strijd en
volharding. Ruimte blijkt
steeds weer bevochten te
mceten worden. Op geves-
tigde belangen. Op vastge-
roeste denkbeelden. Op ge-
makzucht en onverschil-
ligheíd. Op angst voor de
gevolgen als je kleur bekent.

Helaas gaat het in de chris-
telijke gemeenschap weinig
anders. Om te beginnen
hebben ook daar de macht
en de beperkingen toegesla-
gen. De beweging van Je-
zus van Nazarefö, die, te-
gen alle toen heersende op-
vattingen in, gelijke ruimte
bood aan ieder ongeacht
ras, positie, sexe en aard,
werd helaas al snel een or-
ganisatie waariïï niet de
vrijhejd maar de be-
perkingen de boventoon

gingen voeren. Steeds weer
was er de neiging van de
ene groep om een andere
groep de maat te nemen en
- indien ondermaats bevon-
den, hetgeen vaak het geval
was - uit te sluiten. Ruimte
omstond er eigenlijk nooit
vanzelf, maar moest tel-
kens weer, met veel inzet
en volharding, bevochten
worden. Onze Doperse en
Baptisten voorvatiers,
internationaai rïa.aar ook in
ons eigen land, zijn daar-
van de levende voorbeel-
den. Hun moed, hun inzet
voor geloofsvrijheid en
voor ruimte en onderling
respekt kan cns tot voor-
beeld dien=n.

Ook in onze eigen Neder
landse Baptisterí gerro,eert
schap grceit ruimte - vec+
reSpektvol omgaan met ver-
scheiderföeid van geloof en
leven - bepaald niet van-
zelf. Integendeel!
Het is daarom dat we in
deze 2e Nïeuwsbrief de le-
zers uitnodigen om kritisch
te kijken naar wat er in
onze Unie g,ebe'ürt, om te
vclharden in hun persoen-
lijke iÏzet, om naar onze 3e
landelijke ontÏnoetingsdag
te komen en om zich niet
neer te leggen bij het huidi-
ge vrijheid-beperkende kli-
maat.

Goddank heeft Martin Lu-
föer King volgehouden ...

ArtdKikN
2 Níeuwsbrief 2
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Kontakten met Unie-Commissie en gC iÏeenten
Op 5 december 1989 schreven wll aan de u.c. dat de Werkgroep Rulmte omgezet Is
in de Beweglng Rulmte, waardoor de voormalíge werkgroep een achíerban gekre-
gen heeff, waaraan verantwoordlng verschuldigd Is.

l

Bpwpgíng Rfüföte
Sekretarlaot: Wlerde 15
8í504 BC Sneek

Zwolle, 18 juni 1990

Geachte Zusters en Broeders,

Aan de Baptisten Gemeenten
aangesloten bij de Unie van
Baptisten Gemeenten in Nederland

We schreven verder, dat Rulmte zlchzelf nlet zlet als een modalltelt blnnen onze
Unle-gemeenschap, maar dat wlj blílven hopen op gesprek met u.c. en Gemeenten
vanuít de wens tot saamhorígheld.

We hebben ook Bevraagd om toegang tot
"De Christen', teneinde onze aktiviteiten be-
kend te kunnen maken, zodat abonnees
zelf kunnen bepalen wat zij daarmee wil-
len doen. We wezen de U.C. erop dat zich
onder de abonnees ook vele leden en vÏien-
den van Ruimte bevinden.
Gevraagd werd om wijziging van het be-
leid, zodat het bestaande embargo zou wor-
den opgeheven,
Tenslotte werd melding gemaakt van het
tijdelijke karakter van onze orgaÏíisatie-
struktuur en van ons uitgangspunt om
U.C. en gemeenten vari ontwikkelingen en
aktivitei-ten op de hoogte te houden.
Jn februari jl.-zonden wij de tekst van de
definitieve intentieverklaring samen met
een afschrjft van onze brief van 5 december
aan de U.C. naar alle Gemeenten.
Ook de u.c. ontving de definitieve tekst
van de intentieverklaring. Tevens werd ge-
vraagd om alsnog te reageren op onze brief
van 5 december jl.
Tot op dit ogerfölik (begin augustus) werd
taal noch teken van de u.c. Vern0merl. De
Nieuwsbrief is eveneens aan de U.C. en Ge-
meenten toegezonden.
De afgelopen maanden zijn er ve}e ontwik-
kelingen geweest birínen onze Unie-ge-
meenschap. Ruimte werd daar vaak mee in
veÏband gebracht, meestal ten onrechte oí

onzorgvuídig. Het voorlopig bestuur heeft
gemeend zo snel mogelijk te moeten reage-
ren op de geluiden, die werden opgevan-
gen.
Vandaar da brief van 18 juni jl. aan de Ge-
meenten (met een afschrift aan de U.C.)
waarvan de tekst - ter kennisneming -
volgt op de volgende pagina's.
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Op 30 mex 11- Ïs het v«-orlopxg Bestuur van de BewegÏüg RuÏmte bx-
jeen geweest om zich te beraden over de recent?e ont?wi)úelingen bin-
nen onze Unie-gerneenschap, waarbi') een relatie met Ruimte gelegd
werd.

A' Er zijn Gerneenten, waar een konflikt zichibaar wordt füssen ver-
'I+

schillende qroepen gemeenteleden, zoals dit zich ook manifesteert
op landelijk niveau rondom het denken over 'Schrift en homosexuali-
teit' en 'De plaats van de vrouw in de Gemeente' .
In enkele gevallen wor«flt qesugqereerd, dat de Beweging Ruimte deze
spanï'iingen veroorzaakt.
Enkele berichten in de landelijke en regionale pers waren ook aan-
leiding om beschuldigend í:e wijzen in de richting van Ruimte.
Tenslotte vernamen wij dat in een aant-al Gemeenteri (of Raden) de
middels het toezenden van brïeven en inforÏnatie betrachte openheid
over:<omt als 'dram,Ïerig' en als 'poqïrug t:e infiltreren' .

Wij stellen er daarom prijs op U het volgerÏde mee te deler., t.w- :

íí'h

1. Koriflikten in GeÏneenten ontstaari plaatselij'k en blijken vrï'3we'.
steeds voort te komen uit de situa!:ie erx het klimaat, dat iü de
betreffende Gemeente heerst. De Beigeging Ruimte is daartoor
riiet verari!?woordeli5k. Wel wordt: ingezien, dat gemeerÏteleaeri
zich kunnen herkenrien in het streven vari Ruimte en zicn h'xer-
door gesteund weten. Een van «í.ze Gemeeníen, waar de hier ge-
schetste spanningen bestaan, nodigde äe vaorzL'ct.er van Rüimte
uÏt om (:Ï?)dens een gemeenteavona te komen uÏtleggen wat Ruïmte
ríu eigenlijk wilde en om ook in te gaaü op al1e kritisch.e vra-
gen. Het werd een avond, die door bijna iedereeü als berííoe'di-
geüd ervaren werd.
Duidelijk werd dat Ruimí-e niet uit is üp konfl-ikt of polarisa-
tie, maar OD ruimte voor alle zusters en brüedars, die oprecht
huri Heer belij6en als Verlosser.
Wat zich plaatselijk en ook landelijk voordoet is een ernstig
gevaar, dat onze í=aamhorigheid bedreigt. Ruimte siqna:Leert het,
rííaar is er niet? verantwocrdelijk voor. Wij zouden het toejui-
chien als meer Gemeenten e.eri bestuurslÏd van RuÏmte uÏtnodÏgden
':-enexride het proces oian beqrxp en verzoening te bevorderen.
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;aak"zo weergeeft-, dat betrokkeneí-Ï zich daar geheel in herken-
nen.Va:":adit risico waren ook wij ons bewust en we meíÏnden het op dek:":;p-toe-;e-moei:.en nemen va;wege het feit dat berichtgeving via:;; 'lig;r kanalen niet anders mogelijk was dan via onze eigenhÏ:.-.......r,-;esr ür,:aia ÏÏ wí?pir- bliift De Christen nog st;eeds geslo-Níeuw-sbríef - Zoals U weet bl:Ïjft De Chr:isten nogaten-vo'or berichten van RuiÏnt.e evenals veel gemeentebodes.m..s.. l*a*l-akúm Ï.í;-í rsna pvür-?sïïraaüd in 'hoeverre het zoeken van pu):»1i-Tüfü hebben wij ons afgevraaqr5 in 'hoeverre het zoeken vanfüWj.-t föt str;ven van Ruimte goed doet. Wij hebben beslotenvoo;;opaig-weer een terughoudend beleid í?e gaan voeren wat dep;;;ko;;akten betreft. Dit houdt in, dat wij zelf de publici-'te'i; -niet meer zullen zoeken en waar Ruimte door de pers bena-de;d wordt'," bedongfü zal worden dat elk interview voor publikä-Lie gelezen en zo nodig gekorrigeerd wordt. De konsekwentie isda; füe;n-de Nieuwsbrföf en - waar toegankelijk - gemeentebo-des de-media zijn, waarvan Ruimte gebruik kan mäken.-- ---- ----=- =, Aeí ÏÏ r í'if Riíimtp yia De ChrisLen aktivitei-Op onze vraag afö de u.c. of Ruimte via De ChrisLen';'en-;ekend zou mogen maken (decerríber 1989) hebben wij tot op
vandaag geen enkele reaktie ontvangen.

3. De berichten, welke U regelmatig van Ruim(:.e ontvangt zijn niet"b:dO"e':Ld"O;"-a;(1' ra?Wrlg' te Zlln Of Om te :Lnflltreren 'I%lFlt een af-
schuwelijk woordi)D;aleden';an Ruimfö hebberí zich in qrot.e getale u'xí?qesproken:'oor-heat in--krontakt blijven met de Gemeenschap en het zoeken--- ---' - - --4 - --M 7öl'F rínpnhp4d be+'.racl'leen Werd qeZlen alS een pO-na;; 'Openföqen. Zelf openheid betrachten werd qezÏen als eenfüng deze doelstelling te kunnen bereiken.'E:ï;"e?le-Gemeer'it.en «gaven ons te kennen geen prijs te stellen op'tWae;ending van irí'ormatie, eïlZ. Ook al leeft. bij ons het vermoe-d;n-,=da'g-het de Raad is geweest en niel' de Gemeente, die totdW'i:e o;;tfüing 'kwaïn, t-och zullen wij aan dit verzoek voldoenen dez; Gemeenten geen verdere post. doerí toekomen.op-d:zae-w'ijz'e: willen wij du'Ïdel.ijk maken een konstruktieveOok

Jbeweging te willen zijn.

Wij hebben er behoefte aan U het bovenst.aande naar aanleiding van
onze verqaderinq door te geven.W':'chtMz;-b';'ï:e'; vragen b';j U oproepen, dan zijn wij van hart-e be-
reid daar op in te gaan.

Met vriendelijke qroet:,

J. Schuil

!

Impressit.r'Regiodagen'

ym.
**

Het is niet zo eenvoudig
om in kort bestek een ver-
s}ag te geven varí de vijf re-
giodagen die er zijn ge-
weest.

Gemiddeld waren er in As-
sen - Drachten - Hengelo -
Arnhem en Utrecht zo'n 25
deelnemers per regio.
Bij de ééri wat meer, bij de
ander wat minder. Naar
het aantal bekeken zou ik
willen zeggen: dat viel wat
tegen. En dat dan afgezet te-
gen het aantal dat svij ge-
wend zijn in Apeldoorn te
ontvangen. Nu, wat dichter
bij huis, was er een stille
hoop per regio zo'n 40 deel-
nemers minimaal te heb-
ben.

Hoewel de kwantiteit niet
aan de verÏívachtingen vol-
deed, was de kwaliteit zeer
zeker aanwezig op de di-
vërse plaatsen. Er is veel ta-
lent in ons mídden, talent
dat in veel gevallen nauwe-
lijks wordt gebruikt in de
hüidige gemeente-situaties.
Op ai'verse plekken is er

iaC Zeer intens genoten en svas
- er sprake van diepe belevin-

gen met elkaar. Belevingen
die voor velen noodzakelijk
zijn om te kurínen overle-
ven in de eigen gemeente.
Er is veel pijn, ook dät
werd weer met elkaar ge-
deeld en er wordt gevraagd
om svarmte op te doerÏ, af
en toe even bijtanken, on-
dersteuning, genieten van

elkaars talent, even kunnen
uiföuilen om dan weer ver-
der te kunnen gaan, enz.
enz.

Wij zijn op die 5 plaatsen
met elkaar verbonden ge-
weest door hetzelfde pro-
gramma:

* Samen op pad met Gods
woord.

Bijbelstudie, een bijbelstu-
die die begon met een "sti1-
te". Even op jezelf laten in-
werken, de tekst die voor
ons lag was te vinden in
Matfö. 13: 24-30. Die stilte
was voor sommigen in-
drukwekkend. Even geen
woorden van anderen of
van jezelf.
Fijn WaS het, het oefenen in
het (anders) kijkerÏ riaar de
bijbel, (anders) kijkeü naar
jezelf en (anders) kijken
naar de ander, de wereld.

íí Samen aan het werk. Het
woord moet xdees worden.
Bepaald geen eerÏvoudige
opdracht. Geloof en leven
in oefening en viering één
te iaten worden.
Best wel griezelig, maar
verrassend svat daarbij op
diverse plekken vanuit de
deelnemers is voortgeko-
men. 'vyan zingen en dansen
in de kerk tot sfeervclle me-
ditaties en zelfgemaakte ge-
dichten.
Het wps er allemaal. In-
drukwekkend, ook omdat

zusters en broeders het
voor elkaar kregen een vie-
ring voor te bereiderí en te
vieren in nog geen uur
voorbereiding!
(Misschien een oplossing
voor predikanten om op
die manier hun gemeente-
Ieden eens te betrekken bij
hun voorbereidirig).

Het was goed om zo met el-
kaar bezig te zijn. Zeker,
we hebben ook nog gepraat
over "hoe verder'.
Er is behoefte aan regioda-
gen. Mïsschien niet zo vaak
in het jaar, maar toch mini-
maal éénmaal per jaar,
naast natuurlíjk de
Apeldoürndag.
Als bestuur hebben we de
hoop gehad dat er vanüit
de regio's mensen zouden
opstaan die de organisatie
en irföoud van deze dagen
op zich zouden willerí Ïïe-
m e ïi..

Maar de verantxvoordelijk-
heid voor deze dagen is
unarï:=rn kerkPg,geSCrïOVen
na,..r ;.et lanäelijke bestuur.
Weinigen hebben zich ge-
meld, misschien ge'oeurt
dat nog na het lezen van dit
verslag.
Misschien wat te weinig
deeinemers, de kwaiiteít
heeft er echter niet onder
geleden.

Het was goed!

C,crBooy N
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3e Landelijke Onfmoetin(' iag
van de Beweging Ruimte

Naar een b,'.füw, gekozen, Bestuur

opzaferdag24november4990, 9.45-4ó.OOuur
in Apeldoorn (Baptísten kerk)

aToen op de Bezinningsdag in november 1989 in Apeldoorn door de aanwezigen werd be-
sloten de BeweBing Ruimte op te richten, werd het Bestuur van die nieuwe beweging ge-
vormd door de leden van de voormalige Werkgroep Ruimte.
Omdat dit Bestuur niet direkt door de leden van de Beweging Ruimte was Bekozen, heeft
dit bestuur een voorlopig karakter.
Op dit moment ziet dat VoorlopiBe Bestuur er als volgt uit:

KOM ZELF, NEEM tJW PARTNER MEE, SPOOR OOK ANDEREN AAN!!
@ Een dag om warm te worden

bij ontföoetíng, herkenning en verdiepingÍOetíng,
griteit eibij solidariteiten verbondföheid

bii viering en nieuwe liederen
/
l

iets te leren
?nde theologische geluidene geluidí

kelingen

@ Een dag om i
van verfrissei
over het omgaan met ontwikkeringen in Unie en gemeente

Th Een dag om (als leden en bestuur) beleid te maken
door te5ug te'kijken op de gevoer«:le aanpak
door idee'Íën en-opmerkingèn uit
door een nieuwe'visie te onmikkelen voor de toekomst
door een (definitief) bestuur te kíezen

Ieder, líd of geen líd van de Beweging Ruimte, die het streven naar meer openheid inde Baptisten gemeenschap een warfö hart toedraagt is van harte welkom Óp deze dag.i gemeenscl"iap een warn
ieder, zo weten we van viEr valt voor ii 'oorgaant

echt; ma;
ide jaren, veel te beleven en op te stekfö.

Natuurlijk hebben alleen leden stemrechí; maar aat betreft slechts een enkel moment
van de dag.
Voor een goede organisatie en voorbereiding is het gewenst dat wie komen willen zichgeWl

bíj:voorai aa5melden.-Dat kan schriftelijk of tele-fonisch
Sekretariaat Beweging Ruimte
P. Kingma,
Wierdè 15,
8604 BC Sneek
tel. 05150 - 25346

'l

l
m

u

4
U

s
u

le+icíí wcrkvcldcn / taküí

?Henk Blenkers Materiaal-on(wikkeling en prod-uktie
Henk P. de Boer Ondersteuning nehverken en regio"s

,, Jaap W. Boeschoten Viering en spirítualíteit
Koördinatie netwerken en regio"si+ Ger Booy

Aad Kik Publiciteit en externe kontakten
Piet Kingma Sekretariaat

Grieta H.J. Olijslager lid Dagelijks Bestuíir
Jaap Schuil voorzitter
Berend Stuut penningmeester
Neli F.T. laadema- Toerustings-aktiviteiten
deJ-Iaan.

Op de komende landelijke ontmoetingsdag van 24 november a.s. willen wij een eind ma-
ken aan het voorlopige karakter van het Bestuur. Om dit te kunnen rerïNseren zijn er dus
verkiezingen nodig. En om díe verkiezingen te kunnen houden is het noodzakelijk dat er
kandidaten zijn die een bestuursfünktie op zich willen nemen.
Na enföousiast en aktief (vanaf het eerste begin!) aan het ontstaan en de start van de Be-
weging Ruimte meeBewerkt te hebben, treedt Henk P. de Boer nu toch liever terug uit het
Bestuur als kopgroep. Op zijn plaats moet dus in elk geval een nieuw bestuurslid komen.
A!le overiBe bestuursleden zijn bereid zich verkiesbaar te stellen en gelden dus als kandi-
daat (en lÏet meest natuurlijke is: voor datzelföe werkveld o't diezelfde taak). Het is echter
goed als er daaó werkelijk een keuze gemaakt kan worden. Daarom nodigen wij u uit ook

iaC andere kandidaten te stellen voor de diverse bestuurs€unkties. Op de komende ontmoe-
- tingsdag zal uit de kandidaten dan het Bestuur gekozen worden.

Namens het Voorlopige
Bestuur

P. Kiugm4 sckretaris N

Na aanmelding ontvangt men het programma en andere stukken.
De deelnamekosten vfö f 7,50 p.p wÓrden op de dag zelf geïnd.
Graag tot ziens!

Opgav7van?kandidaten- (mè?tvermelding van hun
bereidverklaring!) zijn welkom tot 1 oktober a.s. bij het
sekretariaat van de Bewegiríg Ruiínte, P. Kingma,
Wierde 15, 8604 BC Sneek).
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15 September: Extra Algemene Verga«qring
AarJeiding: Beleid van de Commissie voor
de %leiding t.a.v. voordracht'- föt-e;kenl
rüng varí predikant der Unie.
Vorig jaar heeft de Cvd0 gemeend br. Rolf
Venema, voorganger te U;echtëentrum,a
ríiet te moeten voordragen voor erkeríni;g.
Dit op grcnd van zijn opvattingen-over-ho-b
mofilie. Nu heeft de CvdO ook"geweiger:;
br. Anne Gietema, voorg,arger te-As;eon,-
voor te dragen voor erk:u?ng vanwege
"zijn föeologische uitgangspunten t.a.-Vo.-hO-
mosexualiteit".

De bijzondere AV, die op 15 september ge-houden zal worden, zal ;et belei-d-Jian-d:o
CvdO moeten beoordelen. De CvdO meent
op grond van haar vverkorde het recht van
toetsing te hebben.
WaarschiirJijx heeft ze daarirí gelijk, maar
wat houdt dat in? In het verlede-íÏ heeft de
CvdO de werkorde altijd zo geh;nteerd-,
dat als voornaamste crÍterium gold of-de
voargaríger in zijn proefperiode goed
furíktioneerde iri de gem'eente. E:n toetsing
vond wel plaats, maar altijd in de lijn va;
de gemeente en samen met de gem-e'ent;,
De gemeente Utrecht-Centrum"en-de ,;a
meer,te Asserí ziin er beide uitermate tevre-
í:ien over hoe genoemde voorgfü-ger; huna
werk verrichterí. Dat hebben ze d'W Cvd0
ook meegedeeld. Beide broeders funktione-
ren op een goede maríier en dierÏen daarom
erkeríd te worden als voorgary3,er der-Un"Íe:
Als de CvdO nü andere criteri'; aanlegt,a
opent dat de weg naar louter willekeur,a
ook al ontkent de CvdO dat. Bovendie"
wordt zo de autonomie van de gemföfüen -
zij het indirekt - aangetast. Irnmers op-
grond van bijbelse gegeverís komt de ge-
meente Utrecht en ook de gerÏ,eente A"ssen
tot andere handelwijzen ten opzichte van
homofiele broeders en zusters', d-an oeen-aan-
tal arídere gemeenten. Is dat íook nie-t-h'eÏ'
geval b5 andere onderwerpen? Denkt onze
Uríiegemeeríschap eensluidend ove;-bijv-.

crematie, echtscheiding, hertrouwen van in
het verleden gescheiden mensen, samerlW'0-
nen, zusters in de raad, open of gesloten
avondmaal, dienstweigeririg, en';.?
Als heí beleid van de CvdO"goedgekeurd
wordt, betekent dat in de toekomst, dat-
CvdO-leden een erkenning kunn-en w;ïge-
ren op grond van elke, volgens hen, afwij-
kende mening, terwijl de betreffende broe' -
der of zuster uitstekend funktioneert in
zijn / haar gemeente en uitstekend past 'in
de opvattirigen van die betreffende zel :'
meente.

Nu "Í-S 'het zo, dat in de ene gemeente, op
grond van bijbelse gegevens, zusters mee
het avondmaal uitdelen, terwiil een-andere
gemeente, op grond van bijbelfö gegeVefü,
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zulk een handelw;'-". veroordeelt. In de toe- - als de voorganger de kinderdoop gaat
komst bepaalt de .' »O in feite hoe de voorstaan!
voorganger, die erkend wil worden, moet E.en voorganger zal altijd - dus niet alleen
denken en handelen ten aanzien van zus- in zijn proefjaren - de toetsing van de ge-
ters in de raad. Dat is ook - indirekt - aan- meente moeten doorstaan. Dan zal ook blij-
tasten van de autonomie van de gemeente! ken dat niet elke víx?rganger in elke ge-
In de ene gemeente wordt met pijn gekon- meente past. Dat was in het verleden níet
stateeÏd, dat een huwelijk ontbonden het geval, ook tegenwoordíg ríiet en vast
wordt,enlaterwordtdaarovereenvol- enzekerindetoekomstookniet.Bijeenbe-
gend lÏuwelijk om Gods zegen gebeden. roepingsgesprek zal een gemeente onge-
Een andete gemeente zal dit op grond van twijfeld met een toekomstige voorganger
haar bijbels inzicht veroordelen, daaraan die onderííverpen bespreken, díe zij op dat
niet meewerken, zelfs mensen die zaaïï moment noodzakelijk vindt (de voorgan-
scheidenondercensuurplaatsen,weren geÏvanzijnkantzaldatookdoen).Een

Jn, yan het avondmaal..Hoe moet de CvdO nu eventu,eel ber,oe.p zal daarna wel oí ni, et vol-'it"'handelenbijerkenningvaneenvoorgan- gen,ofwelofnietaangenomenworden.
ger uit één dezer gemeenten? Moet een Geen erÏkele gemeente is verplicht elke er-
voordracht afhangen van de toevallige sa- kende voory;,anger ook te beroepen. Een
meÏÏ.steliing van zo'n commissie? Of moet "toetsing" za! altijd opnieuw plaatsvinden!
een voordracht aföangen van het funktio- Wordt daarmee een erkenning tot een for-
neren van een voorganger en van het oor- maliteit, en maken we ons derhafüe druk
deelvandegemeentewaarinhij/zijwerkt? omr+iets?Nee!Deerkenningisdeafslui-
In de ene gemeente komt het herhaaldelijk ting en de bekroning van de studieperiode.
voor en wordt het ook volledig in overeen- Bovendien verliest iemand, die niet erkend
stemming met het evangelie ervaren, dat word? na vijf jaar zijn beroepbaarstelling.
bij overlijden een crematie pl4atsvindt. In Het argument dat hij toch wel door elke ge-
een andere gemeente kan dat niet, of wei- meente beroepen kan worderí, 'verliest
gert een voorganger uit gewetensno«xl daarmee zijn kracht. Elke zichzelf respekte-
voor te gaan in een crematíe-dienst (soms rende Unie-gemeente zal zich houden aan
wordt de hulp van een andere voorganger de regels van het beroepíngswerk en eerst
ingeroepen). Hoe moet de CvdO handelen advies vragen aan de CvdO voordat zjjie-
als het hier om erkenning gaat? In overeen- mand beroepI die niet beroepbaar is.
stemmingmetdetoevalligesamenstelling Waarmeedewegwordtafges,lotenvoorie-
van de commissie, of in overeenstemming mand, die met werd voorgedragen voor er-
met de opvattingen van de betreffende ge- kenning.

Een andere zaak is, dat een gesprek overmeente?
ia(

ZÏ- Mag een voorganger in zijn proefilarerí dan homofi)ie - trouwens over nog een aantal
maar alles (gaan) geloven? Mat zo.uden onderwerpen - in onze Uniegemeeríschap
we doen als iemand in de pÏoeqaren de kin- dÏingend gewenst is, waarbij ik me kan
derdoop ging voorstaan?" werd er op de ' voorstellen dat als we het niet met elkaar
AV gevraagd. Een nogal onziru"iige vraaB, eens worden, er miÏÏimaal respekt is voor
lijkt me. Elke Baptistengemeente zal zijn de opvattingen van de ander.
voorganger ter verantwoording roepen -
en niet de toetsing van de CsrdO afwachten Bercnd Stuut N

ío
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'OeauneÏíische samenwexking in Europa. Crises en nieu-
we ?xl,'

Dit föema staat centraal Hjdens de opening van de Vre-
desweek 1990 op zaterdag 22 september. Zo'n zesfü;
Oost-Europeanen zuuen fflt zo-'n 100ü deelnemers"een
"werkdag' in het kader van het Conauair Proces bijwo-
nen. De plaats van mnenlcoÏnst is het terrein van Kerk
en Wereld, de Horst 7 te Driebergen. De verantwoorde-
lijkheid voor de werkdag %t bij-de stumy;roep Confüt-
air Proces van de Raad van Kexken, Kerk en Wereld, Pax
?sti en het Interkerkelijk Vredesberaad.

De opzet van de werkdag
Die zaterdag mag u de klas
in. Niet allHn om te luiste-
ren, maar ook om mee te
praten. We hebben vier wel-
bekende docenten gevon-
den die hun levensverhaal
over de kerk en de oecuÏne-
ne zullen geven: ds. Laszlo
Tökes uit Roemenië, die de
revolutie in Roemeráë aan-
zette, priester Vaclav Maly
die in Tsjechoslowakije da-
genlang te zien was aan de
zijde van S'aclav Havel om
leiding te geven aan de "flu-
welen' revolutie eÏï ds. Rai-
ner Eppelmann uit de DDR !Il

die na de Oostduitse revolu- , IlIltie miríister voor Defensie Il
en Ontwapening is gewor- jl
den.

Als vierde spreker treedt
de secretaris van het IKV,
Mient Jan Faber op. Ver-
deeld in groepen kunríen
je deelneÏners aan de werk-
jag viermaal 50 minuten
lang luisteren en praten
met elk van de vier 'docen-

ConcHiair Proces kern van
Vredesiíveeír

4g á

ding van 15 minuten en
proberen de bezoekers
voor de werkdag op een
spoor te zetten dat perspec-
tief biedt voor het kerkelijk
werk in Europa, met name
de samenwerking.

Oecumenlsche vlerlng
De werkdag wordt beslo-
ten met een oecumeríische
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bergen.

de kerk van Drie-

Voor d:ae dienst wordt eerí
speciale liturgie ontwik-
keld, met inbreng van oríze
Oosteuropese predikanten
en gasten.

Brede deelname
Deze unieke werkdag is be-
stemd voor heel kerkeli@
Nederland. Ook andere oe-
cumerásch geïnteresseer-
derÏ zijn uiteraard hartel5]c
welkom. '
Als tegemoetkoming in 4c
koste?n vragen wij de deel-
nemers een erítreeprijs van
f 10,-. Ceef u zo snel-moge-
li@ op!
Overigens: voor kinderop-
vang wordt gezorgd.

De dag begint om 10.00 uur
en eindigt om 17.00 uur.
U kunt zií opgeverí bij het
IKV, Postbus 18747, 2502
ES 's-Gravenhage, of
telefonisch: (070) 346 97 56.
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Christen-, *mofielen blij met 'Ruimte'

JíTl.

it

Dat ook buiten onze eigen
kring met voldoening ken-
nis genomen wordt van de
ontwikkelingen rondom
"Ruimte" bleek weer eens
toen de redaktie van
"Vroom en Vrolijk' opbelde
om nadere informatie. Het
gaat hier om een
tweemaandelijks tijdschrfft
voor vrouwen en mannen,

over homosexualiteit en ge-
loof. Na dat telefonisch kon-
takt en verdeÏ:e navraag bij
de "Gay European Baptist
Federation' verscheen in
het juli-nummer van ge-
noemd blad een uitvoerig
bericht over 'Ruimte".

Het ontstaan en de ontmoe-
tingsdagen in Apeldoorn
worden vermeld en (ui?
teraard) ook de speciale
aandacht voor de vragen
van geloof en homosexua-
liteit. Oindat dat voor leden
van "Ruimte' allemaal be?
kende stof is, laten we dat
uitvoerige bericht achterííve-
ge. Wèl vermelden we nog
wat er over de GaEBF in
staat, omdat dat niet bij ie-
der bekend zal zijn
"Vanuit de werkgroep ho-
mosexualiteit van de ge-
meente "Silo" in Utrecht is
het initiatief gekomen om
ook in Europees verband

Gratis blad voor Kerk & Milieu
Vlak voor de zomer ver-
scheen het eerste nummer
van het blad 'Kerk & Mi-
lieu' dat zich, getuige de on-
dertitel, richt op "inzet voor
een leefbare aarde'. Het ís
een uitgave van de Werk-
g,roep Kerk en Milieu van

íalaC de Sectie Sociale Vragen
-/%' vaiÏ de Raad van Kerken in

Nederland eiÏ zal 4x per
jaar verschijnen.

wordt al in dit eerste num-
mer een schat aan zeer
bruikbaar bezinningsmate-
riaal en suggesties gegeven.
Het blad is geen alternatief
of konkurrent voor publika-
ties van milieu-organisa-
ties, maar wil veeleer juist
binnen de kerken en onder
christenen de betrokken?
heid bij milieuvragen ver?
groten.

O.l.v. de bekende föeoföog-
publicist Evert v.d. Poll, die
de eindredactie voert,

Het blad is in principe gra-
tis verkÏijBbaar; wel ont-
vangt men jaarlijks een ac-

contacten te zoeken met an-
dere homosexuelen.
In 1987 is daarom de 'Gay
European Baptist Federa?
tion' (GEBF) op6ericht. Het
is een klein aantaí nÏensen
dat vooral probeert elkaar
te ondersteunen en de mo-
gelijkheid te bieden voor
onderling pastoraat..."
Informatie over de GEBF:
A. Noordhoek, Schoolstraat
12, 3581 PT Utrecht.

[
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ceptgiro voor een (echt) vrij-
willige bijdrage.

Lezing van het eerste num-
mer alleen al maakt dat sve
van harte aanbevelen het
blad te bestellen. Een brief-
kaartje is voldoende, en
wel naar: Kerk & Milieu,
Antwoordnummer 10019,
2260 VB Leidschendam. Of
bel 070 - 3.]312.39.
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Wdl'd R" " for l van uimteydangroeienwebamen.
Op dit moment telt de Be-
weging Ruimte zo'n 270 ge-
registreerde en betalende le-
den. Op het eerste gezicht
lijkt dat niet veel, maar dat
hangt er maar van af hoe je
naar dat aantal kijkt. De
meeste Van OnZe gemeen-
ten zijn aanzienlijk kleiner.
De hele A.V. is weinig gro-
ter. In slechts een enkele ge-
meente komen "s zorídags
zoveel mensen bij elkaar.
Eigenlijk zijn het fü oük
méér dan die 270 die zich
bij Ruimte betrokken voe-
íen. In vele gevallen teken?
de een (echt)paar voor één
lidmaatschap. terwijl bei-
den persoors.lijk achter
"Ruimte" staan. Daarnaast

weten we van de nodige
sympathisaríten, die zich
uit behoedzaamheid (bijv.
vanwege hun positie, plaat-
selijk of iandelijk) nog-niet
operJijk aansloten.
Maar wil het met de Bewe-
ging Ruimte - e'n wat be-
langrijker is, met grotere
operíheid in onze Baptisten
gemeenschap! - wat wor-
den, dan is het nodig dat
méér merisen zich als lid
aansfüiten. Laten partríers
zich dus alsnog beiden aan-
melden. Ook zelf beslisserí-
de jongeren uit uw gezin of
omgeviríg zijn welkom.
"t Gaat tenslotte ook om
méér ruimte voor hun ma-
nier van geloven en leven!

Maak er verder eens werk
van om mensen van wie u
weet dat zij belang hechten
aan een eigentijdse manier
van geloven en nadenken
in onze Unie en gemeenten,
aan te sporen lid te worden.
't Kost niet veel en "t is ge-
makkelijk te doen. Men-kan
zich schriftelijk of telefo-
nisch aanmelden bij het Se-
kreföriaat van Beweging'
Ruimte: P. Kingma, lVierde
15, 8604 BC Sneek, tel.
05150-25346 en minimaal
f15,- storten als jaarbijdra-
ge op giro 2914447 t.n.v.
'Ruimte' te Assen. Word
lid! Je groeit ervari.
En 'Ruimte" ook.

Ijberale kerkleden hebben tegen
deze daad geprote;te-erd--met"d'eaeze aaaa gep?
oprichting van een altematieve
persdienst. Zij zijn hevig gepik;;rd

Richtin7ens:jd Baptisten in VS
NASHVILLE - In de

protesiantse kerk van de
ae State.n, de Sou-thern
Conventjon, ?is opnieuw
tí.íssen ],iberalen ean conservati'ev;n
opgelaaid. Er svordt over een drei:
gende sd'ïevring gesproken,-'nu het
aagelijks bestu-ur h'vee-med-ewer:
kers van de ]<erkelijke persdiaenst
heeft ontslagen.

ove.r het feit dat het besfüur in een
besloten verg:rgadeíg de Bap-tist

:uren Al Shackefo!dPress-redacteuren - !'3 Shackefold
en Dan Martin na jaren-rrou:;
dienst zonaer opg:aaf'van-readen;n
aandedijkheeftgezet.

Martin vreesÍ dat het bestuur,
'í<aa,rin.de conservati'even d'e-meer: lií
derhëid vomíen, de-pfü'sdÏen;at-w'il
muilkorven en aalleen-nog-f'4daa:
mental4sten aan het woord-aw'll:'K:'
laten. Waarnemers-vindfüï=de be'
richtgeving van Baptist P;ess-over
de jarenlange rich"tingenstrijd"to't
nu toe

renlange richtingenstrijd'
objectief en betrouwbaar.

€'2

Ui:: Frieseh Dagblad,
26 juli 1990

'Zwijgen stelt een vraag'
De ]eíÏiingí?n hingeÏÏ tegen de
wand VfüÏ de gang. De donker
LiruiÏÏe kleur van de deur had

hem altijd al geïrriteerd. Het
heie gebouw straalde die nare
geest van zakelijkheid uit. Rech-
te liiíÏeii in eeníonig heföaalde
brúÏe tiiÏten. Alles was ge-
bouwd op de funktie die het
nÏoest vervullen en niemaíÏd
was er nÏeer veryvonderd over.

J,?t tweede jaar op deze sdÏool
-,t" ls hij eens bij de direkíeur.ge-
=wcest ol'lÏ andere kleuren. Hij
mistte het wanne grocn vaiÏ hcl
gras en hct blauw van de ruin'i?
te. Een dergelijk optiinisme
ovcr evenlíiele veranderingcn
had l'ijj al snel afgeJeei'd.
Zo"n dertig jongens stonden nu
aan weeÏ'szijdeiÏ van de gang.
Hij was weer eens laíer dan de
bel. Een collega IÏad hem aan
de praaí geh.oudei'+. De onÏ-
draaiende sleutel zoïg;de daí er
beweginz kwam 'u'í de (z,roep.
'Fíjn dat u weer ol:+ tijd bei'í',
zei iemaiÏd zonder bltkkeiÏ of
blozen. Ik ínoínpelde al geen
verontsdmldiging meer. Ze
lÏadden mc liever hclemaal níet

zien koÏneiÏ. 'Lesgeven vanaf
l'ict absciluíe nulpunl, liad ik
eens gerocpen tegen mijn lera-
reiÏ aaii de lerarenopleiding.
Tod'í dí
ao .

;ííen
aagde lÏet mc uit. Deze

ÏÏ? toot t'we:'ëiÏt;iíÏífö-j;'rige
pngens iieten n.ie spiísroed.cn
lopcii? Zc sícldcn me dc vragen
die ik l'ict liefst ver weg zou
síoppeiÏ. Allecn al hiin zwíjgcn?
de aaí'ívvezigheíd ?as vraag. Ze
wari=iï iiict nieuwsgicrig ineer
iiaar antwoordc+Ï. Ze liaddeii

alle inogelijke aiÏtwoorden al
eens gehoord. Er was geen. en?
kele verrasstng ineer íe ver- .
wacl'iíeiÏ vanaf lÏet cfü'isteli4
erí. Godsdiei'ístlecr op eciÏ clÏris-
íclijke middelbare tectÏiÏisclÏe
school. De v]ag op Il@í schip

werd al zichtbaar door de

plaats van het iokaal in de
school. Links fövenaan in lÏet

gebouw koiÏ jí? ]okaal 21 viiÏ?
den. C;odsdienst kreeg je er. Als
je Líovenop dit lokaal een torent-
je zou bouwen, werd meteen
iieí eilandje zichtbaar. Werkei-
landje van de Grote Baas. Der-
íig jongens. Vijftig rninuten
godsdienstleer.

De dagopeniiÏg iiit 'Goed begiií-
nen" stu iterde het lokaal iÏÏ. Een

twaa]t'tal regels opgelïeven vin-
ger bij eeiÏ bijbeltekst. Een twee-
tal leerlingen tikten bij heí ie-
zen van de bilbeltekst op hun
rekeniÏÏachines. De coiiíröle-
arígst voor eeiÏ volgend uur
was groot genoeg om een blik
vaiÏ mij le trotseren. Meí Predi?
ker 12:'12 kon ik de machtsstrijd
omzetten in eeiÏ gliinlach: 'En
overigeíís, ÏllÍjÏ ZOOn, WeeS ge-
svaarscliusvd; er i.íi geen einde
a an ]Ïet maken v aii veel boekcii

en veel doorvorsen is afmattiiÏg
voor bí?t liclÏaain".
De rekei?'irisadítnes verdwenen
in de tasseiÏ. En de Ïeaders ver?
scheiien op íafel. Vandaag zou
de Hutible-íeleskoop ons bezig?
bo?iden, Veel nicusve in-

forinatie zou de vraag rondoin
heíonísíaaiÏvanhetheelal
weer wakker roepen. De ortho-
doxe íecrlingen wilden graag
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Henk Blenkers

bevestlgiríg in de leer van de ze-
ven dagen. De aiÏderen ver-
wachtten eigeifüjk niets anders
van me dan deze bevestigtng.
Maar ik doe het njet: 'Wat t ele-

keiÏl 'God is Ïnijn Schepper'
voor vandaag en de ioekoÏnst?",
vraag ik. Heí wordt sfüler.
Geen arúwr»orí3. Ik begin met
de positie van de kerk te schii
deren vaiÏaf de Middeleeuwen

tot vandaag. Dan geef ik aan
hoe de weteríí,ch,:ip zich vrij-
maakt van de kerk. De kerk

staaí nu in de Ïnarge van de sa-
mei'ileviÏiz en de weten-scl'mp
en de politiek síaan centraal
AaiÏ de hand van het voorbeeld

'aarde plat-of-bol' wordt de
machtsverschuivingzichtbaar.
De wetenscbap zegt ons hoé.
De Bi)'bcl zegt ons waaronÏ. De
Hubble-teleskoop ze';9 ons dat
we íeven in een uitdijend en tn-
krtmpend heelal: De Bijbel zegt
ons Wí'lar0m er leven is: het le-

ven liceíí een richting cen doel
en ;+.in. Daí irriteert ze voldoen-
de, en al snel zitten we in een
gesprek over dc keuzes die je
nÏaakí in je íeven. Eigenlijk is
de irriíaíie ecn gelïelÏ'n wapen
om jongeren vanuit de apalhie
tc wckken. Heí kan de irri}aíie

vaiÏ je don'füÏaiÏte per?
soonl ijkheid zijn, oí de sförheid
vaiÏ je godsdiensíige
vooronderslclltngciÏ. In dit ge-
vaí svekt liet wrevel op, dat de
Bijbel zou kiuínen aangeven
wat de zin van heí lcven is. Ver?
tel dat aan dí?ze jongeín! Je
Ix?nt joiÏg en je wil! wa!! Maar
niet dát ssÏaÏ de o?ideren hen

vaak vanuit eaÏ Ieeg en erva
Sngloos godsdiensíig raam aan-
íiken. Ze z{jíi aut)Ïentiek eiÏ
eerlij)< iiÏ hun kritiek. Maar ze
praíen er weer over. De vijftig
n'füÏuten zijn voorliïj. EeiÏ vol?
gende gmep is,oi'iderweg.
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Publikatie over aGeloven en homosexualiteit'

((

Dat 'Geloven en homo-
sexualiteit' ook onder Bap-
tisten een brandend vraag-
stuk is bleek op de laatste
Algemene Vergadering en
kwam ook aan de orde op
de Bezinningsdag van de
Bewegíng Ruimte.

Vanuit die laatste bijeen-
komst groeide het plan over
dat thema een publikatie
samen te stellen. Snel werd
een kleine groep samenge-
steld die nu aktief aan een
goed leesbare uitgave

werkt. Een concept indeling
Iigt intussen klaar.

Daarin wordt geprobeerd
Om ervaringen Van h0mO-
sexuelen in relatie tot de
gemeente als eerste aan-
dachtspunt te nemen. Daar-
na volgt er een praktisch
gedeelte met adviezen over
hoe men er op leerhuis- en
gemeenteniveau mee Om
kan gaan. Tenslotte nog
een theoretisch gedeelte,
waarin een aantal begrip-
pen wordt verheldert en een

bijbels-theologische verdie-
ping haar plaats krijgt.

Er wordt hard gewerkt
aan de uitwerking van die
opzet.

Aardig is om te melden
dat het concept de belang-
stelling heeft van enkele uit-
geverijen. Zodra de publika-
tie beschikbaar is wordt dat
aan de leden van de Bewe-
ging Ruimte en aan andere
geïnteresseerden bekend
gemaakt.

Nieuwe struktuur voor Ruimte op proef

l'<;

In zijn vergadering van ja-
nuari heeft het Voorlopig
Bestuur van de Beweging
Ruimte zich bezig gehou-
den met de nu gewenste
struktuur en taakverdeling.
Immers, de overgang van
Werkgroep naar Beweging
had ook in dat opzicht ge-
volgen.

Uit de doelstellingen zo-
als die op de Bezinningsdag
werden aanvaard komen
een aantal konkrete taken
naar voren. Om die op ge-
struktureerde wijze te kun-
nen veívullen werd besloten
een zestal 'taakgroepen' in

het leven te roepen en wel
VOOr reSp.:

1 toerustingsaktiviteiten
2 föateriaalontwikkeling

en -produktie
3 netwerken en regio's
4 relatie met Unie en ge-

meenten (taak van het
D.B.)

5 viering en spiritualiteit
6 publiciteit en exteme

kontakten
Ook wordt voorgesteld

het Bestuur zelf rond die ta-
ken te groeperen. Zo zal er
een Dagelijks Bestuur moe-
ten zijn voor koördinatie en
beheer. En daarnaast zullen
zes bestuursleden elk de

behartiging van één van de
genoemde taakgroepen ver-
zorgen.

In de jaarvergadering van
de Beweging komend na-
jaar zal een dergelijk Be-
stuur op demokratische wij-
ze gekozen moeten wor-
den. Bij de kandidaatstelling
zal echter zo goed mogelijk
naar de te vervullen taken
gekeken moeten worden.
Om eventuele knelpunten in
die opzet nu al te ontdekken
is besloten ook in het Voor-
Iopig Bestuur al vanuit die
opzet te werken en die aan
de praktijk te toetsen.

7
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1989: Gezonde financiëfe start
Het jaar 1989 vertoonde
een gezonde financiële start
van de Beweging Ruimte.
Naast een saldo uit 1988
van f 1.000, - kwam aan
giften / kontributies / be-
talingen/kollektes e.d. een
bedrag van f 7.000, - bin-
nerí. Het totaal aarí inkom-
sten was dus f 8.000,-.
De belangrijkste uitgaven
betroffen allerlei drukwerk

en verzendkosten (ca.
f 2.500, -), vergadfö- en
reiskoster+ (ca. f 500,-), de
kosten van trefdagen (ca.
f 1.200, -) en de kollekte
die doorgezonden werd
naar de DDR ( f 1.000, -).
Totaal aan uitgfüen dus ca.
75.200,-.
Daarmee werd 2989 afgeslo-
ten met een batig saldo van
ca. f 2.800, -.

Samen met nog te verwach-
ten kontributies en giften
vormt dit een goede basis
voor de uitgebreide aktivi-
teiten die voor 1990 op hfü
Programma staan.
Uw kontributie of gift blijft
uiteraard welkom op giro2914447 t.n.v. "Ruimte' t-e
Assen.
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Conciliair Proces vraagt
meer tijd

l
s

I
i
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Het Conciliair Proces kan
nog niet worden afgesloten
op Piríksteren 1990, zoals
oorspronkelijk het plan
was. Er is meer tijd nodig
om zowel plaatselijk als lan-
delijk tot duidelijke afspra-
ken te komen over de the-
ma"s gerechtigheid, vrede
en heelheid van de schep-
ping.
Dit staat in de nota 'Op
weg naar 1992' van de
stuurgroep Coríciliair Pro-
ces van de Raad van Ker-
ken. De stuurgroep vraagt
daarin de Raad te besluiten
door te gaan met het onder-
steunen van het Conciliair
Proces tot ert met een twee-
de Kerkendag. Die zou in
1992 op Pinksteren kunnen
plaatsvinden. Het Concili-
aïr Proces en de nieuwe ont-
wikkelingen in Europa zou-
den dan samen kunneÏí ko-
men in het overkoepelende
föema "Europa'.
Op deze tweede Kerkendag
zal, meer dan op de eerste
mogelijk was, de nadruk
moeten liggen op het ma-
ken van verbindende af-
spraken. De stuurgroep
laat de plannen voor de
tweede Kerkendag verge-
zeld gaan van een stappen-
plan op weg naar 1992. Hie-
rin staat het voorstel plaat-

.1

.én
?ík.

op
I('

selijke kerken te vragen toe
te werken naar plaatselijke
en regionale kerkendagen
met als thema "Europa
1992". De stuurgroep wil
met de resultaten van het
Conciliair Proces tot nu toe,
het gesprek aangaan met
politieke en sociale
organisaties. Ze hoopt dat
de plaatselijke kerken dat
ook doen. De Raad van Ker-
ken heeft besloten de voor-
stellen van de stuurgroep

l Vrouwen verlaten
Treu-tu 13- 1. '9o

stuurgro-ep-concilÍair
proces uQt onvrede
IEUSDËN, AMËRSFOORT (ANP)
- De secíie Vrouw in kerk en
samenleviníj h*e«t zich uit on-
vrede terug'getrokken uit de
stuurqroep van het conciliair
proces.
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dtin píogiamma (Met rnan enmachÍa) gewijd aan de mannelijk*
kaní van de machísongelijkheid füs?
sen mannen en vrouwen; maar daaí
bleel hel volgens Bíandsína bii. ,,We
moeíen nu eeíst zmn dat daar se-
rmus wetk van vic«dt gevnaakí.

íeíuqkeíerí als de vooídat we íeíuqkeíen in de sfüur?
qezelshap eyvan g+oep.=
daí de machíson- De'síuuígroep, die in Nede

Zij Ïal daaíin pas
níann:'n ín di{
doo'rdíonqen zi)n daí de machison-
gelijkheid' íussen mannen en vtou? Íli:iií Ífüoces'

. vrede en
conci VCKïL

wen ook ,.een mannen'aak= is, zeqk heïd, h

dís. A. Bíandsma van de víouwen? schepping beqt'se<{ie vaíí de Raad van keíken. gespfök meíHtï íhema mach{sonqeliikheid lus? naaÍ weqer-
sen maiííípn en vÏovvvíen, één van haaí leyeÍ
día zei píioíiíeiíen van hel conciliaií voeískeJ
pío<es, is onvokloeïde uií de veil noeml mgeko.men.vindí.síaíi6sma.Ïeveelis se<-Ïie-.'heí beschouwd als een víouvven? Bíands'
píobleem, {eíwiil ey zondeí meníali? blew-
ieiísveíandeíing ündeí de mannen íisseop dií qebïed nooïí e<Me doorbra? ken;
ken íe vetwa«h{en zijn. man
Op de Keíkeíïdaq Ín sep{embeí íwi'i
1989 was weliswaaí een'bes«hei? vinS

í

voor te leggen aan zijn lid-
kerken voordat zij daar-
over een definitief besluit
neemt.

-- -4

Spijtig, maar zolang
ook onder ons vrou-
wen hun plek moeten

bevechten, past ons geen
verbazing of verwijt.
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Feesten van het Verbond -3t í Meditatief

Treffend zet José Höhne-Sparborth ín het Franciskaanse Típpenboek uíteen hoe de

boodschap van Kerst, Pasen en Pinksteren aansluít bíj het Concilíaír Proces. Met

nog 2 feesten voor de deur een goede opsteker.

Kerstmis is het feest van God die anders
omgaat met het bezit. We vieren een God
die geboren wordt in een kribbe, die ver-
kondigd wordt aaïí het uitschot: herders.
Een God die alles in de steek moet laten en
moet

vluchten om het vege lijf te redden. Een
God waarvan Maria zingt: "Hij heeft neer-
gezien op mi5, mijn geringheid heeft Hij
overwonnen. Hongerigen heeft Hij met ga-
ven o'verladen, rijken zendt Hij ledig heen'.
Pasen is het feest yan de God die anders
omgaat met macht. We vieren een God die
uitleidt uit slavernij. We vieren een God
die zich keert tegen hen die onrechtvaardig
omgaan met de wet; tegen een religie die
met haar wetten mensen uitsluit uit een ge-
meenschap. We vieren een God die zelf
slachtoffer wordt van politieke en religieu-
ze machten en die daartegen opstaat uit de
dood.
Pinksteren is het feest yan de God die an-
ders omgaat met het geschapene, die an-
ders omgaat met relaties. Rond dit feest ho-
ren we het duidelijkst in de teksten: "Geest
die vuur en liefde zijt: Kom Schepper Geest
daal tot ons neer; herschep in ons.'

Víeren

In de drie grote feesten vieren we de God
die anders omgaat met bezit, macht en rela-
ties dan de heersende orde opdringt. Bete-
kent dat niet zoveel als ons bekennen tot

die God? Uitspreken en uitzingen dat we
ons op hem inlaten? Zingend en biddend je
de vraag stellen: hoe wordt het concreet in
het leven van ons als gelovige gemeen-
schap?
We kunnen onze gebeden herformu!eren.
We kunnen teksten opnieuw beluisteren en
beluisteren hoe er altijd al deze God door-
heen klorík. We kunnen horen hoe die God
ons altijd al toeriep met Hem in zee te
gaan. En we kunnen wellicht ook horen
hoe wij die oproep vervormden. Missdíien
moeten we veel gebeden nieuw leren bid-
den. Maar zeker zullen veel gebeden op-
nieuw oplichten.
We kunnen onze praktijk herzien. We kun-
nen in de liturgie elkaar aanmoedigen om
ons te oefenen in het kijken en horen: ho-
ren hoe hun geschrei oÏÏföoog klinkt tot
God; zien waar die smalle weg is, die enge
poort waar iedereen langsheen kijkt: die
kleine doorbraak om Gods Rijk een kans te
geven.
En dan blijkt dat politiek in de kerk föuis-
hoort. Dan blijkt dat ons oudste geloofs-
goed zoveel is als openbreken uit de maat-
schappelijke erfzonde. Dan blijkt hoe onze
diepste spiritualiteit doortrokken is van de
levensvragen tegen dood en doden. Die
God vieren. Het betekent zoveel als je ertoe
verplichten.
Conciliair proces betekent Kerstmis, Pasen
en Pinksteren leren vieren in hun hele vol-
heid: zingen, lezen, bidden, handelen.
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Oude en steeds nieuwe schoonheid: in alle
;olken ;OP -aarde zijn er talrijke mensen die,
door de gave van huÏÏ leven, te kennen ge-
yen dat de mens niet geschapen is om te
wanhopen. Wegen mislukkingen, moeilijk-
heden en ontmoediging zwaar op je schou-
ders, hoe kun je je dan-voortdurend herin-
neren aan wat één van de belangrijkste rea-
liteiten voor je hele leven is? Die realiteit
welt op in het innerlijk van de mens, en
heet vrede van hart.
Deze vrede diep in je geeft nieuw leven
aan gemeenschap Wanneer de zin daar-
yoor soms verflauwd is. Dan breekt open
wat de verwondering mooi maakt. Dan
worden onvermoede vreugde, eenvoud
van le ven, dichterlijke ingevingen wakker,
en, voor wie dat kurtrien begrijpen, een
mystieke visie op de mens.

In de vrede van hart lost de onrust over je-
4elf zich op, en je komt tot de ontdekking
hoezeer ieaiezelf verwerkelijkt in het geven
van je leven. Daarin omvang je steeds weer
nieuw als het ware een schok van zinge-
ving.
Je vrlaagt je af: waar is de bron waaruit ik
ozo"n bezieling putten kan? Die ligt daarin
dat ep geheimnisvolle wijze liefde aanwe-
zig is. Als je wist dat God altijd tot jekomt
..."Te ontdekken dat God je lieföeeft, dat is
v-oor jou het belangrijkste. Daar ligt de
bron,"En zijn liefde bfütaat in aanwezig-
heid en in vergeving. Omdat zijn verge-
ving vertrouwen uitstraalt, daarom is vre-
de van hart mogelijk en zelfs zeker.
God heeft je lief, ook wanneer je deríkt
Hem niet ?föf te hebben. Er zal een dag ko-
mW'n waarop je Hem zult zeggen: Ik heb U
?föf, misschfön niet zoals ik het zou willen,
maar ik heb U lief.
Nu, aan het eind van de 20ste eeuw, is een
lichtend punt uit het evangeiie, dat lang on-
der het stof gebleven was, helderder gewor-

den: de Opgestane is aanwezig voor ieder
mens, zelfs-wanneer hij dat niet weet.
F't verwo-ndering over zo"n gemeenschap
verblijft 'Hij in he; diepst van je ziel: tot in
het di'epst van jezelf daalt füj af. Zijn aan-
;ezrgXeid is net zo zeker als je eigen leven.
Twijfel je daar soms aan? Daarom ben je
nog'niet ontrouw. Twijfel kan alleen maar
;en keerzijde van het geloof zijn. En in je
nacht verbreidt de dorst naar zijn aanwe-
'zigheid een schijnsel, een innerlijk
licht.

CHRïSTIJS, zijn er in ons verwondingen,
dan is er toch vooral het wonder van uw
geheimnisvolle aanwezigheid. Zo 5,,aan wij
ffichter geworden, of zelfs bevrijd, op weg
;et-U, "Christus, gedach% aan uw woord:
"Míjnavrede schem ik jullie. Laat jullic hart
nict'yerontrust of kleinmoedig worden'.
-- - - l uit: brief uit Taizé fcbr.-mrt. 1989

Melodit: 'Koínt nu met za+zg...'

Grc'+ot is de God die vol verwachting
l'nel'.Sen de aarde toevertrouwt.
Groot is de God die oppermaí?l'ítig
zo op de kleiiÏe inensen bouwt.
áoot * de mens die doet wat God wenst.
wiie heel de schepping dient
is pas een gave vriend!

God stelt zijÏÏeer irí onze hoogheid,
alles legt God tn onze hand.
Gr;t ';Á Gods naam op heel de aarde
W-anneer de mens heeÏst met verstaínd
Wie zií or'föemt, Gods werk besí:herrnt,
wie goede herder is
maakt waar wat Toekomst is!

Wat doet de nle'füi 'ii'í den begiÏuÏe' :
Adam geeft aaiÏ het dier eennaam.
Hij wil"zich aan Gods wereld binden,
Hij brengt de goede oÏ'de aan.
Laaten ook wij-een herder zi:
de werí?ld is in nood...
God stelt op ons zijn hoop!
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