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Van de redactie
Sip van der Werf

Het artikeltje in het vorige nummer (Historisch) heeft een
aantal reactÍes opgeleverd, die spreken van verdriet en fmstra-
tie. Twee brieven zijn in- dit nummer te vinden. Ook via de
telefoon en in gesprekken kwam steeds weer hetzelfde boven:
'Dit kan toch niet waar zijn?'

Te vrezen valt dat dit onderwerp (de erkenning van vrouwelijke
voorgangers) de eerste tien jaar van de agenda is verdwenen.
Hooguit-zou de procedure van de stemming op de komende AV
aangevochten ki.ínnen worden, omdat het voorstel niet in het
openbaar is aangekondigd. Normaal wordt de agenda van de
ÁV in De Christen gepubliceerd, zodat iedere Baptist kennis
zou kunnen hebben van de voorstellen die op de agenda staan.
Naar mijn weten is dat bij dit voorstel niet gebeurd, zodat er
gemeenteleden zijn die hiérvan niet op de hoogte waren. Ie-
föand zei me: 'Ik -dacht dat het op de komende AV ter tafel zou
komen.' Misschien dat er gemeenten zijn die per motie de
gevolgde procedure kunnen aanvallen.

Een beroep op de 'Wet gelijke behandeling' is in kerkelijke
zaken altijd een onbegaanbare weg, het zal moeten komen van
het redelok overleg en van de ruimte die gemeenten elkaar
wensen te geven. Blijkbaar is die mimte (voorlopig) afwezig.

Welke gemeente spreekt zijn diepe droeföeid hierover uit?
Wat vind de Uniecommissi-e zelf van dit resultaat?
Moet er een speciaal pensioenfonds komen voor vrouwelijke
voorgangers?

Zomaar wat vragen die misschien in de gemeenten aan de orde
kunnen komen bij de voorbereiding van de komende AV.
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In dit nummer zijn verder een drietal artikelen te vinden over
het thema 'reclame'. Een leven zonder een continue confronta-
tie met allerlei uitingen van reclame is ondenkbaar. Halverwe-
ge programma's klinkt steeds vaker 'we gaan er even tussenuit'
fö-dan komen de flitsende bijdragen van de sponsors. De
producten moeten aan de man gebracht worden, de boodschap
föoet worden overgebracht. Natuurlijk ben ik als consument
ook geïnteresseerd in de aankondiging van nieuwe producten,
wil ik informatie ontvangen. Liefst informatie aansÏuitend op
mijn interesses en op het moment en de manier die mij het
meest aanspreekt.
In hoeverre evangelisatie en reclame (beide als vorm van
communicatie) een relatie hebben met elíèaar is het onderwerp
dat de scmijvers elk van hun kant belichten in dit nummer.

Omdat Sietzo Dijkhuizen (van Baptisme Internationaal) een
interview hield met Theo van der I?,aan (van Emerititusj, zijn(van Er

ïig. Hetdeze beide mbrieken in dit nummer afwezig. Het interview laat
weer een andere kant zien van het brede begrip 'pastoraat'.

Tenslotte weer aandacht voor de moeizaÏne relatie tussen de
Baptisten Unie en de oecumenische beweging. Een noodkreet
van Dick Pabon over het IKOS belicht een temgtocht uit de
oecumene die tot nu toe onbekend is gebleven. Anderzijds zou
een herstmctureí'ing van de Nederlandse Raad van Kerfön een
temgkeer van de Unie naar meer oecumenische contacten
mogelijk kunnen maken. Daarvoor dus ook aandacht.
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Reactie (1)
Beste broeder,

' k Las je artikel in Ruimte over de tragische gang van zaken in' k Las .le artikel in Kuimte over de tragische gang
onze Unie. Toen ik van de uitslag hoorde enkeleonze Unie. Toen ik van de uitslag hoorde enkele weken gele-
den, greep het mij ook erg aan. Als het voorstel niet de noaige
tweederde aan stemmen had gehaald, oké, dat was dan jammer.
Maar dat niet eens de helft van de stemmen ervoor was, is
intriest.
Je schrijft dus aan het eind zo iets als: wat nu? Klagen over dit
alles en-nog veel meer, lijkt mij in ieder geval geen goede weg.
PersoonlijÍ ben ik blij, d"at er zoveel 'te vinden is' buiten onze
gemeenschap, dat ons veel vreugde kan schenken in ons geloof
en helpt om-verder te kunnen. Voor mij is dat Taizé en ook (na
aftrek-van het typisch Amerikaanse) Robert Schuller met zijn
t.v. kerk, waar ook wel vrouwen preken en zo. Maar ook zo'n
huwelijksdierist van prins Bernhard jr en prinses Annette als
zaterdag op de t.v. met de warm-mefüelijke Anne v.d. Meiden
geeft mij veel vreugde en dankbaarheid.- En zo zal een ander
weer andere hoopvolle tekenen 'vinden'.
Zo alleen is het in ieder geval voor mij mogelijk om met plezier
verder te {even en te geloven.
Ik aarzelde om je te schrijven. Ken je immers zelfs niet. Maar
heb dus toch mijn aarzeling overwonnen en je dit gemaild. En
verder: via e-mail en zo kunnen toch ook 'mimtemensen' heel
positief iets voor elkaar betekenen?
Elkaar vertellen hoe ze steun vinden voor hun geloof.
Met een hartelijk groet,

Rutger Voorhaar
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Reactie (2)

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering van onze gemeen-
te in Drachten werd de brief voorgelezen van de Unie met
daarin de uitslag van de stemming Reglement inzake voorgan-
gers.
Het was voor mij dan ook geen nieuws om de uitslag ook nog
eens te lezen in "Ruimte".
Ik wil er eigenlijk maar heel kort op reageren.
Ik citeer jouw geschreven woorden:

'ÍDe reden voor het uitdoven van die polarisatie is mijns
inziens niet gelegen in een overbruggen van tegenstel-
lingen, eerder in een gevoel van moedeloosheid, van
cynisme. Steeds vaker hoor ik de reactie: "Laat maar, ik
maak me er niet meer druk om".

Einde citaat en dan volgt er een soort van oproep.

De beweging Ruimte is ooit in het leven geroepen om een taak
te hebben in het signaleren van de misstanden binnen een groot
aantal Gemeenten t»innen de Unie en die misstanden bespreek-
baar te maken binnen Unieland en tevens opvang te zijn voor
hen die het water aan de lippen stond in de eigen Gemeente.
Misstanden over onderwerpen als Raad van Kerken, evange-
lisch tegenover. .. ..., vrouwen erkend als voorganger en homo-
filie.

Soms werd er ook vanuit Ruimte gesuggereerd dat het steeds
beter ging binnen Unieland, ik heb dat steeds betwijfeld en
helaas heb ik geen ongelijk gekregen.
Zelf heb ik vanaf het moment dat de bijzondere AV in Hooge-
veen werd gehouden, mijn emoties betreffende Uniezaken en
afdelingen op een laag pitje gezet en voelde mij niet meer thuis
binnen deze wereld.
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Binnen de eigen Gemeente ben ik werkzaam gebleven en zal
. . . . eigenlijk zoudat zeker nog een:n tijd lang blijven doen, echter

Unie (via de Gemeente) willenik als lid van de Unie (via de fümeente) willen bedanken, maar
dat heeft nogal wat e'ffect op het lid zijn van de plaatselijke
Gemeente, dat kan namelijk niet, dus moet ik ook bedanken als
lid van de Baptisten Gemeente "Elim" te Drachten.
Tweestrijd dus, daar zou ik nu een oplossing voor willen vin-
den. Als -Ruimte de problematiek niet weet op te pakken zal de
moedeloosheid alleen nog maar sterker wo'rden- en zullen er
steeds meer mensen hun plaatselijke Gemeente verlaten, daar-
mee de Unie, maar ook Ruimte en zal er van Ruimte binnen
een aantal jaren ook niet veel meer over zijn.
Doemdenken? Misschien wel, maar de oprichters van de Bewe-iyOerndeíena! íwsschien wei, maar ae opricmers Van ae BeWe-
ging Ruimte hebben niet voor niets een aantal jaren geleden het
voorstel gedaan om de Beweging op te heffen.

Met vriendelijke groet,

Ger Booy
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Grensverkeer?

'jitte Dijkstra

Er is füssen de moderne cultuur en het christelijk geloof:lerlle Culllff erl net Cl'fflStellJK gel00í
Reclamemensen gebÏuiken beelden endruk grensverkeer.

begrippen uit het christelijk geloof: aandacht verzekerd.
Gelovige woordvoerders proberen uit hetzelfde vaatje te
tappen.
Is dat gevaarlijk voor het geloof of juist vruchtbaar?

Aan het begin van de veertiende eeuw schilderde Gïotto een
fresco van de 'bewening van Christus'; het genre staat bekend
onder de naam piëta. De omstanders [Maria, Johannes & Pe-
tmsl werden zeer menselijk en expressief afgebeeld. Giotto
zette hiermee de toon en generaties-van schilders volgden: het
christelijk geloof werd een geloof van compassie, meeleven
met de-mens die lijdt. Precies op dit punt haakte de fotograú
van Benetton in en hij fotografeerde een stervende aidspatient
met familie in precies dezelfde houdingen als op het sclhilderij
van Giotto, bijna zevenhonderd jaar eerder! !
In het verre Nederland viel het niet zo op, maar in Italië was de
rel compleet: 'Hoe durft die fotograaf zo'n overeenkomst te
suggereren? Is het sterven van Christus te vergelijken met het
sterven van iemand die wellicht een roekeloos seksueel leven
achter zich heeft? Op de kunst van Giotto mst dan wel geen
copyright meer, de geloofstaal die het fresco uitdmkt heeft-nog
het volste recht op respect en dat verjaart nooit! '

*

De -van oorsprong joodse- kunstenaar Barnett Newman maakte
in de jaren zestig een paar gigantische schilderijen die als titel
droegen: 'Who's afraid of Rfö Yellow and Blu'e?' Een bezoe-
ker in een Amsterdams museum nam van thuis zijn Stanley(r)
mesje mee en voegde (tot twee keer toe) aan zo'n schilderij -een
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nieuw element toe: een paar grote sneden. Zoveel inhreng van
het publiek bleek niet de bedoeling en de man werd als vernie-
ler van kunstwerken veroordeeld.
Het Aartsbisdom van de Rooms Katholieke Kerk in Utrecht zag
hier een bal voor open doel liggen: zij maakten in 1998 een
poster in rood, geel en blauw, kerfden füree sneden -in de vorm
van een kruis- midden in het rood en schreven er onder 'Who 's
afraid of God?'
Vervolgens kwam de clou. De bisschop stelde de geschokte
kunstkenners gemst: je hoeft niet bang te zijn: God is er elke
dag.
De Stichting Beeldrecht reageerde met een oorverdovend
'FOEI' en áe creatieve handlangers van de bisschop moesten.gers

henvoor de rechter verschijnen, die hen tot een schadevergoeding
van 13.000 gulden veroordeelde met de aanvullende berisping
dat het irigekerfde kruis in het werk van een joodse kunstenaar
toch wel extra pijnlijk was. Een schelmenroman uit 1998 !

*

Het modemagazijn füj maakte voor de kersttijd van 1996 een
serie posters met toespelingen op godsdíenstige teksten met als
meest krachtige uitsmijter 'Twijfel niet. Hij is er!' De Bond
tegen het Vloeken stap'te naar de Reclamecodecommissie en de
posters moesten worden verwijderd.

*

Tussen de reclameboodschappen van de Ster zat Loeki de
leeuw op een wolk in een houding waarin hij kennelijk op God
moest lijken. Hij gooide een glas water om en het begon te
regenen op de aarde. Na een fögediende klacht verdween het
filmpje. Len Munnik echter tekende God, verscholen achter een
wolk, die met een grote vijl de ketting tussen hem en de aarde
probeert te verbreken. Hfü kan het dat die cartoon begrip
opwekt, terwijl Loeki de leeuw de plank mis sloeg?

*
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Commentaar:
Het.aardige van de voorbeelden is dat zij bijna elkaars tegen-at zij

er kistelling zijn. Over en weer wordt er lkennelijk leentjebuur
gespeeld aoor de reclamejongens en hun gelovige tegenspelers.
DaÍ is een goede zaak z-olang je elkaar over en weer serieus
neemt en ook bereid bent van elkaar te leren. Meestal gaan de
moderne cultuur en het christelijk geloof echter met elkaar om
in een haat-liefde verhouding.
Het lijkt mij dat daar toch geen ontkomen aan is. Zouden de
awoordvoerders van het geloof' zich temgtrekken op de traditi-
onele woorden en beelden dan zou hun verhaal nog minder
landen, dan nu reeds het geval is. Zij moeten wel creatieve
wegen vinden om hun gehoor te prikken en uit te dagen; dat is
een evangelische deugd. Je ziet dat trouwens de apostel al doen
bij zijn bezoek aan Athene; al was het geen succes.-

Die creatieve wegen betekenen echter niet dat het geloof met
de mige beeldtaal van de reclame te werk moet gaan: daarvoor
is de boodschap van het Evangelie te kwetsbaar en integer.
Rechtstreeks bij-voorbeeld een melodie voor een geestelijk lied
ontlenen aan een tophit en dan denken dat je net zo kunt -scorenn tophit

niet alleals Madonna is niet-alleen naíef, maar ook een overtreding van
het gebod 'Gij zult niet stelen'. In de late jaren zestig zijn veel
jeug'adienstcommissies al door de ambassade van Israël-op de)eugddíenstcommissies al door úe amOassade van Israël op úe
vingers getikt, omdat zij 'door de wereld gaat een woord' lieten
zingen op de melodie van het Israëlische volkslied.
Kortom:- leentjebuur spelen moet geen diefstal worden, maar
citeren en parodie moet toch kunnen? Had bijvoorbeeld die
fotograaf met zijn vingers van de christelijke beeldtaal moeten
afblijven? Welnee, er is niks mis als christenen door een paro-
die geprikkeld worden zich af te vragen hoever de betekenis
van het lijden van Christus zich uitstí'ekt. Diverse voorgangers
in jeugddiensten hebben de voorzet van Benetton daarom net
zo-handig weer gebmikt om een goed en eigentijds verhaal te
doen over de betekenis van het lijden van Christus. Die beteke-
nis reikt over de grenzen van onze moraal heen en het was dus
geen blasfemie om de aids-patiënt zo te laten poseren als de
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gestoíyen Christus.

En het 'informatietijdperk', biedt dat nieuwe kansen? Uiteraard
kan de computer en-het internet aan communicatie over het
geloof veel bijdragen, maar dezelfde regels gelden ook hier: het
moet smaakÍol, airect, opvallend en authentiek zijn. Mij lijkt
het verder vooral nodig d-at gelovige 'webmasters' zich specia-
liseren in de mogelijkheden van wederkerigheid, want daarzon-der neem je de -anaer niet seí'ieus. Wederkerigheid is het hart
van het intérnet, maar ook van het Evangelie!
Ter afsluiting twee voorbeelden van
originele billboards langs de weg: op deoriginele billboards langs de weg: op de
bushalte plakt Loesje een poster: 'Zou
God nog-in ons geÏoven?' en wij kun-
nen het zien als een doordenker van
dezelfde orde als de cartoon van Len
Munnik.

'Züu God
nüg in üns
gelüven?'

15@e

Een paar maanden later scoort de theologische faculteit van de
UvA-met deze oneliner: 'Als mensen niet meer nadenken over
religie, geloven zij alles!'
Van harte mee eens, of niet?
Tjitte Dijkstra is docent godsdienst in Zwolle. Hij heeft speciale belangstel-
ling voor godsdienst en modeme media. Hij werkte in de jaren '90 mee aan
enkele projecten van de NOT.

[Dit artikel is zonder illustraties. Wie de plaatjes wil hebben,
kan ze per E-mail aanvragen -bij de auteur:
tiitte.diikstra@,:wÏs.nl)
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Reclame - duivelskunst of
wonderolie?

Henk Boeschoten

Is reclame de verborgen verleider die ons van
alles aansmeert wat we niet nodig hebben? Of is
het 't laatste redmiddel om het tij van de leeglo-
pende kerken te keren?

Haar gezicht ingescheerzeept en met het scheermes in de
aanslag kijkt het fotomodel-ons veíwijfeld aan. De kopregel
luidt: Despite what some people think,advertising can't-make
íÏnii him írïmoíhiv»ü íwïii Árïn't nooí4 1)you buy someíhing you do;z't need."
Het is een adveÏ"ientie van de Arnerikaanse associatie van
reclaÏnebureaus. Daarmee wil zij de opvattingen over hoe
reclame werkt en wat reclame kan doen tot realistische propor-
ties temgbrengen. Mevrouw heeft geen behoefte aan -sföeer-
zeep. Logisch dat de fabrikant zijn reclameboodschap niet tot
haar richt. Hoe graag hij ook de wouwelijke helft van-de mens-
heid tot ziin afnemers zou maken - met zijn scheerzeep zal dat
nooit lukkfö.

Hoe doet kerkelijke reclame dat? Want al noemen we het
zelden zo, ook kerken maken zich kenbaar, maken reclame.
Denk aan het kerkenblaadje, aan de openstaande deuren op

rgen, aan de aank,ondiging van de jongerendienst. Endagmoi
ngelisal

ZOn(

tie als communicatie om te overtuigen, is gewooneVan)

een ander woord voor Ï'eclame voor het evangelie. Houdt
kerkelijke communicatie rekening met de behoeften van de
doelgroep? Zelden.
Langs de snelweg staat op een billboard: Vreest niet, de Zoon
des Mensen redt van alle-zonden. Veel kerkelijke communica-
tie lijkt daar op. Men vindt het belangrijk een-bepaalde bood-
schap te verstrekken. Maar tot wie? Zouden de -langsrazende
automobilisten eigenlijk wel vrezen? En zou die vrees dan zijn
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dat zij niet gered worden? Waarschijnlijk heeft men zich dat
niet eens afgevraagd, overtuigd van de juistheid van de bood-
schap en van de noodzaak om die hoe-dan-ook te verstrekken.
Zo gaat het met veel kerkelijke communicatie: wij hebben een
woord voor de wereld, en dat-zal de wereld weten ook!

Verdiep je
In vaktermen heet dat: zender-gedreven communicatie. Vaak
gedragen kerken zich niet anders dan de scheerzeepfabrikant
die zijn product aan iedereen aanbiedt: man en vrouw, jong en
oud, -baarddragend en baardgroeiloos, natscheerder en-droog-
scheerder. Zonder aanzien des persoons. Ofwel: zonder zich in
de ander te verdiepen. Wie daar wel rekening mee houdt - of
beter nog: er op inspeelt - is een stuk effectiever. Dat is wat
kerken van reclame fünnen leren. Kom niet plompverloren met
je boodschap, maar zorg dat die aansluit bij de-omstandighe-
-den, behoefEen en wensfö van je doelgroep-. Dat kunnen-ook
latente behoeften zijn. Alleen met zulke 'Óntvanger-gedreven
communicatie kweek je interesse naar wat je te bieden hebt.
Zoals een Aínerikaans- reclamebureau het formuleert: We don't
sell, we make people want to buy. 2)

Behoeften centraal
Vraag je af waar de mensen die je wilt bereiken, behoefte aan
hebben. Waar zitten zij, emotioneel en spiritueel? Hebben zenetföen. Waar zítten zí), emotioneel en spiritueelaí' Hebben ze
behoefte aan een begripvol gesprek? Willen ze ervaringenisprek?

uit VOIuitwisselen? Nodig ze dan niet uit voor een uur eenrichtings-
verkeer op zondagochtend. Zoeken ze gezelligheid, gemeen-
schap? Z-org dan dat je kerkgebouw daar doordeweeks voor
open staat.
SÏuit aan bij wat herkenbaar is. Zoals bij het bekende verschijn-
sel dat veel mensen alleen nog maar -met kerst en voor een
begrafenis naar de kerk gaan. Een kerkgenootschap speelde
daarop in met een advertentie waarin een doodskisi de kerk
werd fögedragen, met daaronder de koprege.l: Will ií also take
six strong men to geí you back into churchÏ3)
Gebmik taal die je doelgroep spreekt. Binnenkerkel0k bar-
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goens als het bloed van het lam wast witter dan sneew is
baarlijke nonsense voor niet-ingewijden. Vaak bevatten liede-
ren uit Opwekking - veelgebmikt -bij evangelisatiebijeenkom-
sten - vergelijkbare raadsels (en hoe-zit dat straks met onze
nieuwe baptisten bundel?).
Een oude reclamewet luidt: Frappez toujours. Eenmalige
uitingen hebben weinig en kortstondig eföct. Zorg dat je
regermatig aanwezig bent met actuele boodschappen.
In huis-aan-huis bladen, folders in brievenbussen in de buurt,
affiches in de kerkhal en op het aankondigingenbord voor het
raam (hoe vergeeld zij ze 6ij u?). Regelmatige reclamebood-
chappe.
terhalin'

en werken cumulatief. Voorkom daarbij klakkelozeSl

herhal-ing; blijf fris en veÏÏassend.
'Wat heb ik eraan - waarom zou ik' Zo beoordelen mensen
reclameboodschappen. Geef dus argumenten die voor hen
tellen. De aankondiging dat het thema van de bijbelstudie dit
najaar het bijbelboek Job is, daar loopt niemand- warm voor.
Wat bepaalde - de juiste mensen - al meer aanspreekt, is 'Waar-
om overkomt mij áit'. Het bijbelboek Job over -verlies en gemis.
Gesprekken over opstand en berusting, rouw en verwerking.

Zoekt aansluiting, en je zult vinden
Kortom, sluit aan bij, verplaats je in je doelgroep. Of liever:
doelgroepen. In aanpak en taal, in aanbod (zie elders in dit
nummer) en middelen (zie ook in de literatuurlijst: Een bood-
schap aan mensen). Van alles wat we van reclamemakers
kunnen leren, is het vooral die mentaliteit. Vervolgens is het
een kwestie van techniek en inventiviteit, van nuchter nadenk-
en en slim zijn. En af en toe eens een boekje raadplagen.
Verwacht van reclame geen wonderen, aie komen van elders.
Vrees Ï'eclame evenmin, want je houdt de mensen echt niet
voor de gek. Reclame is geen bmte verkrachter. Effectieve
reclame, ook voor je kerk, verlokt en overtuigt; is een zachte
verleider, maar: nochtans betrouwbaar (2 Cor 6:8).
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l) Ondanks wat wel eens gedacht wordt, kan reclame je
niet iets onnodigs laten kopen.

2) We verkopen niet, we zorgen ervoor dat mensen willen
kopen.

3) Zijn er ook zes sterke mannen nodig om U temg in de
kerk te krijgen?

HerÏk Boeschoten is zelfstandig coÏnmunicatie-adviseur en tekstschrijver te
Utrecht.
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goens als het bloed van het lam wast witter dan sneew is
baarlijke nonsense voor niet-ingewijden. Vaak bevatten liede-
ren uit Opwekking - veelgebmikt -bij evangelisatiebijeenkom-
sten - vergelijkbare raadsels (en hoe-zit dat straks met onze
nieuwe baptisten bundel?).
Een oude reclamewet luidt: Frappez toujours. Eenmalige
uitingen hebben weinig en kortstondig eföct. Zorg dat je
regelmatig aanwezig bent met actuele boodschappen.
In huis-aan-huis bladen, folders in brievenbussen in de buurt,
affiches in de kerkhal en op het aankondigingenbord voor het
raam (hoe vergeeld zij ze bij u?). Regelmatige reclamebood-

:happen

7a{ heb

werken cumulatief. Voorkom daarbij klakkelozeSCI

herhaling; blijf fris en veírassend.
'Wat heb ik eraan - waarom zou ik' Zo beoordelen mensen
reclameboodschappen. Geef dus argumenten die voor hen
tellen. De aankondiging dat het thema van de bijbelstudie dit
najaar het bijbelboek Job is, daar loopt niemand- warm voor.
Wat bepaalde - de juiste mensen - al meer aanspreekt, is 'Waar-
om overkomt mij dit'. Het bijbelboek Job over -verlies en gemis.
Gesprekken over opstand en berusting, rouw en verwerking.

Zoekt aansluiting, en je zult vinden
Kortom, sluit aan bij, verplaats je in je doelgroep. Of liever:
doelgroepen. In aanpak en taal, in aanbod (zie elders in dit
nummer) en middelen (zie ook in de literatuurlijst: Een bood-
schap aan mensen). Van alles wat we van -reclamemakers
kunnen leren, is het vooral die mentaliteit. Vervolgens is het
een kwestie van techniek en inventiviteit, van nuchter nadenk-
en en slim zijn. En af en toe eens een boekje raadplagen.
Verwacht van reclame geen wonderen, aie komen van elders.
Vrees reclame evenmin, want je houdt de mensen echt niet
voor de gek. Reclame is geen bmte verkrachter. Effectieve
reclame, ook voor je kerk, verlokt en overtuigt; is een zachte
verleider, maar: nochtans betrouwbaar (2 Cor 6:8).
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Marketist
Riejanne Mulder

BaptistengeiÏieente zoekt
i
i

marketing manager
Mogen we binnenkort dergelijke advertenties
verwachten in "De Christen" of in Trouw?

Allereerst moeten we de vraag beantwoorden: wat is eigenlijk
marketing? Velen hebben daar wel een idee over. Vaak-wor'at
het op één hoop geveegd met reclame, PR, promotie en veelal
hoort er een wat onaangenarne klank bij. Zo -ook in de uitnodi-
ging om een artikel te schrijven voor Ruimte: "Mag reclame en
marketing zonder meer worden toegepast in geloofszaken?"

Het is een vraag waar ik niet veel tijd aan hoef besteden, want
we doen al aan marketing. Misschien zonder het te beseffen.
Juist onze baptisten traditie is doorspekt van marketing. Marke-
ting is namelijk niets anders dan je verplaatsen in de behoeffen
van degenen aan wie je iets wilÍ aanbieden, bedenken wat zíj
wensen of nodig hebben en je aanbod daarop aanpassen. Om
een voorbeeld te noemen: Toen in de kanaalsireek fö zuid oost
Groningen de eerste baptisten gemeenten ontstonden, was
alcoholisme in die regio een groot probleem. Met het afzfüeren
van alcohol werd voldaan aan de behoefte om iets aan dat
maatschappelijke probleem te doen. Het had niet zoveel met
theologie ëe maken. Een ander voorbeeld: baptisten diensten
hebben meestal geen hoogkerkelijk karakter. Niet omdat wij
dat niet goed zouden vinden, maar omdat we van mening zijn
dat het onze geloofsgenoten niet aanspreekt.

l
1
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De basis blijft
Natuurlijk, de -boodschap die wij brengen is gebaseerd op ons
begrip van de bijbel en op wat wij deÏfüen dat God bedoelt; debij

,eliicentrale evangelieboodschap is een gegeven en is min of meer
dezelfde in alle christelijke geloofsgemeenschappen. In dit
artikel wil ik die centrale 6oodschap, het heil van Öod, dan ook
geenszins ter discussie stellen. De entourage, de verpakking, de
intonatie, kortom het totaalconcept, is echter heel verschiTlend
van baptistengemeente tot baptistengemeente en van kerk tot
kerk. Het totaalconcept is aangepast aan de groep die men voor
ogen heeft. Of voor ogen had! Want richten we Óns vandaag de
dag nog wel voldoende op de behoeften van onze doelgroepfö?

Behoeften als uitgangspunt
Denkt u eens na over het voÍgende: wat maakt dat u zich in de
ene gemeente beter thuis voelt dan in de andere? Dat u in de
ene kerk beter vindt wat u nodig hebt, en dat u in die andere
totaal geen aansluiting vindt? En wat maakt dat u zich wellicht
niet meer prettig voelt in een gemeenschap waar u woeger zo
aan verknocht was? Als u zichzelf die vrÚg stelt, kunt u hem
ongetwijfeld beantwoorden. Wellicht heeft u het gevoel daar
niet tot uw recht te komen. Of misschien zingen ze andere
liederen dan u wilt zingen. Of u treft daar niemand van uw
eigen leeftijd. Of het gebouw is niet prettig, of slecht bereik-
baar. Misschien staat u niet achter dé overtuigingen die daar
verkondigd worden en kunt u de uwe niet uiten. Uiteraard zijn
geloofszaken het meest essentieel, maar de randvoorwaarden
en bijzaken zijn wel degelijk van zrote invloed. In feite hebben
we het over uw behoeften: wat heeft u nodig om graag in die
gemeente te willen komen. Wat maakt een gemeente aantrek-
kelijk voor u.
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Trends in het geloofsleven
Als we temggaan in de tijd zien we dat ons behoeftepatroon ten
aanzien van de kerk nogal veranderd is. Over hei algemeen
hadden we vroeger meer behoeffe aan zekerheid, veFlossing
van onze angst voor de toekomst, een warme gemeenschap
waar we in nood een beroep op konden doen, diaconale hulp.
We hadden Hezaodrapers nodig-, die ons de weg konden wijzen
en die we konden volgen, omdat we zelf niet zo belezen waren.
Dat waren mensen waar we een groot vertrouwen in stelden,
simpelweg omdat we hen nodig haaden om vóór ons te denken.
Dat gaat vandaag de dag voor velen niet meer op. Hedendaagse
maatschappelijke trends laten zien, dat we meer zoeken naar
uitdaging, verdieping, bezinning, beleving, zelfontplooiing.
Steeds meer mensen vinden dat het in het leven niet gaat om
goederen en hun geneugten, maar om ervaringen en belevenis-
sen. Enerzijds worden we steeds individualistischer. We den-
ken zelf na, vormen onze eigen mening, laten ons niet meer de
wet voorschrijven en voelen ons minder verantwoordelijk voor
het welbevináen van de ander. Anderzijds hebben we d-e ander
wel degelijk nodig om aandacht voor elkaar te hebSen, in een
sociale context te leven, van elkaar te leren. Dit alles zien we
duidelijk temg in de manier waarop we als gemeenten al of niet
goed functioneren.

Het probleem is dat wij dit soort ontwikkelingen onvoldoende
zien aankomen. We rennen achter de feiten aan. De wereld om
ons heen verandert en wij zijn er niet klaar voor. Het lijkt wel
of we denken dat we het tij kunnen keren, of we door Íkunnen
blijven leven in vroegere tijden, zoals de Amish in de Verenig-
de Staten in extreme mate doen. We zien mensen om ons heen
zachtjes protesteren of helemaal aföaken, want zij kunnen en
willen zich niet meer conformeren aan verouderde gedragsre-
gels en overtuigingen. Of zij voelen zich niet meer thuis in de
sfeer van oude-wijven-koek met boter en éénrichtingsverkeer
vanaf de kansel. Venírolgens zien we met lede ogen aan hoe
datgene wat eens zo velen aansprak, langzaam afbrokkelt.
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Een paar voorbeelden uit het bedrijfsleven
Een bedrijf dat niet aan marketüÏg doet'-heeft vergelijkbare
problemen. Als we bijvoorbeeld fa6rikant zijn van afwasrnid-
delen en nog steeds proberen een klopper met een blok Sun-
light zeep te verkopen, moeten we niet- verbaasd zijn als onze
klanten overschakeÍen op Dreft en ons in het schap laten liggen.schap

steedsAls wij TV toestellen produceren en nog stefös denken-dat
mensen aan een zwart-wit beeld genoeg hebben, is ons bedrijf
inmiddels sterk geslonken of helemaal-verdwenen. Als we aÍs
melkfabriek denken dat heel Nederland als toetje nog steeds
zelfgemaakte havermoutpap eet, zien we dat he't zuivelbedrijf
dat yoghurt en vla maakt, ons vän de markt verdringt.

Bij dergelijke bedrijven zorg't de marketingafdeling ervoor datedrijvi
ÏsluitiÏde fabrikant aansluiting houdt met de behoeften van de doel-

groep. Hun bestaansrecht en hun basis is nog steeds hetzelfde:
proauctie en verkoop van afwasmiddelen, TV toestellen, melk-
producten. Maar zij-zijn op zijn minst met hun tijd meegegaan
en veelal hebben zij zelf e-en fülangrijke bijdrage- geleverd-aan
vernieuwing en ontwikkeling. Vernfüuwingen waar, wij als
consument over het algemeen veel plezier en gemak van-heb-
ben. De meest succesvolle bedrijven hebben een goede visie
gehad op de toekomst en hoe d'e behoeften van mensen zich
ontwikkelen. Hun marketing afdeling heeft gekeken naar
maatschappelijke trends en ontwikkelingen in andere branches
en heeft producten ontwikkeld die aansluiten op de toekomstige
behoeften van de consument. Deze bedrijven investeren daar
veel in omdat zij beseffen dat zo het voortbestaan van hun
onderneming gewaarborgd wordt. En daarmee is niet alleen het
belang van de aandeelhouders gediend, maar ook dat van de
werknemers en de consumenten.
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Wat kunnen wij als geloofsgemeenschap daarvan
leren?
Ook wij kunnen nadenken over toekomstverwachtingen en
trends. Wij kunnen een visie ontwikkelen op de toekomstige
behoeften -van gelovigen en hoe wij daarin kunnen voorzien.
Ons "basisaanbod" blijft hetzelfde, maar wij kunnen ons afvra-
gen of de manier waarop wij het aanbieden nog wel van deze
tijd is en nog aansluit op-de 6elevingswereld van de hedendaag-
se gelovige. Als dat niet zo is, kunnen we proberen weer aan-
sluiting te vinden en ons aanbod navenant aanpassen. Met
andere woorden: maatschappelijke trends signaleren, ons
afvragen welke invloed zij Fïebbfö op "de geloofsmarkt" enzij hebl

kunnenbedenken hoe we daarop kunnen anticiperen.

Marketing betekent in onze gemeenschap dan ook: aanpassing
van het aanbod, zonder te tornen aan de basis, de kern waar ons
geloof om draait. Hier volgen zo maar wat willekeurige voor-
beelden en suggesties:

Via TV, beurzen, bedrijfspresentaties, onderwijs, inter-jfspresi
'aking Ïnet komen wij in aanrfücing met moderne communica-

tiemiddelen en presentatietechnieken Jongeren reageren
steeds meer alleen nog op beelden en impulsen en zijn
gewend de interactie aan te gaan met de zender van ae
boodschap, ook op school. Als uw kerkdiensten nog eenchap,

hebbivorm hebben, die in vervlogen tijden ontwikkeld is,
kunt u misschien uw diensten aanpassen, zodat bezoeL
kers niet het gevoel hebben een stap temg in de tijd te
zetten. Zorg voor interactie, maar ook voor intimiteit,
oprechtheid. Gebmik moderne communicatiemiddelen
als hulp om uw boodschap beter over te brengen en de
aandacht van mensen vast te houden. Dat is tenslotte
waar ze voor ontwikkeld zijn.

Als de belangstelling voor zusterhulp tanende is, ga dan
niet door tegen heug en meug, maar start iets nieuws op
dat wel voorziet in een behoefte. Dat kan bijvoorbeela
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een literatuurgroep zijn, waarin gepraat kan worden
over boeken -die -een-onderwerp aansnijden waar de
groep graag over wil nadenken. Èn bij elk gelezen boekgroep
kan die samenstelling van de groep weer anders zijn,
omdat de één daar meer mee bezig is dan de ander.

Als vrouwen in uw gemeente belangrijke maatschappe-
lijke functies hebben, kunt u ze in uw eigen kring niet
op een ander niveau zetten. Zij zullen dat zelf (hopelijk)
niet meer accepteren en u doet uw gemeente tekoff,
want u maakt onvoldoende gebmik van hun talenten.

Als de bidstond op vrijdagavond maar door een handje-
vol mensen bezocht wfüdt: stop ermee öf beschouw aat
als een behoefte van dat kleine groepje mensen waar u
nog graag aan wilt voldoen. Dan hoeven mensen die
niet komen zich niet schuldig te voelen.

Bedenk wat de jeugd wil, vóórdat ze aföaken. Praat met
ze, zoek aansluiting bij hun belevingswereld en pas de
jeugdactiviteiten daarop aan.

Als u nadenkt over evangelisatie, besef dan dat in onze
maatschappij het zondebesef tanende is, dus vergeving
van zonden is voor buitenkerkelijken vaak niet meer
relevant. Als we hen willen aanspréken, moet verlossing
van zonden niet de eerste boodschap zijn die zij horen,
ook niet in de liederen die gezongen woraen.

Als uw gemeente in een studentenstad gevestigd is, zult
u misschien proberen studenten naar de jeugdbijeen-
komsten te lokken. Maar misschien zou u veel bete'r een
studentendispuut kunnen opstarten, waarin onder andere
gediscussieerd wordt over -geloofszaken, naast algemeen
maatschappelijke onderwerpen. Dan sluit u beter aan op
de belevingswereld van studenten.
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Niet alle ideeën en suggesties zullen u even sterk aanspreken.
Ik propageer ook niet dat alle baptistengemeenten nu-boven-
genoemde punten gaan invoeren. Het gaat om een andere
manier van denken en kijken en vervolgens het laten stromen
van uw creativiteit.

Hoe stel je vast waaraan behoefte is?
Vaak ligt het antwoord op deze vraag bij uzelf. Zelf bent u niet
alleen een kind van God maar ook een kind van deze tijd.
Vraag uzelf af: wat vind ik eigenlijk in deze gemeente? Wat
betekent het geloof voír>r mij vandaag de dag? Íat maakt dat ik
wel deze kerk bezoek en niet die? Het oprechte antwoord op
die wagen leidt als vanzelf naar een boodschap die u goed op
anderen kunt overbrengen, want u kunt uw eigen gevoel late'n
spreken. Let er bij het beantwoorden van die vragen op of dat
wel echt uw antwoord is en of u niet temgvalt op hetgeen u
altijd ingeprent werd. Verder is het belangrijk goed-te kijken en
te luistereri naar mensen om u heen. Wat-beweegt hen, waar
zijn ze mee bezig, hoe beleven zij hun leven? Welke rol'speelt
het geloof daarin? Vraag het hen gemst. Warme belangstelling
vindt niemand erg, zolang er geen sprake is van oordelen. Als u
meer wilt weten over trénd.s: er zijn al veel boeken over ge-
schreven. o.a. door Marian Salzman en Faith Popcorn (verkrijg-
baar in een goede boekhandel). Op www.eyesite.nl' vindt u
onder het kopje archief, alles wat de laatste tijd over trends in
de pers verschenen is.

Geen koekoek éénzang
Als we de belevingswereld van een aantal mensen naast elkaar
leggen, zien we geen éénduidig beeld. Verschillende mensen
hebben verschillenae behoeften. Í)at vraagt om een gedifferen-
tieeÏ'd aanbod. We kunnen niet alles voor iedereen zijn en dat
moeten we ook niet willen. Proberen we dat wel, dan kan dat
tot veel ellende leiden, een geloofsgemeenschap onwaardig,
zoals we vaak genoeg zien. Een gedifferentieerd aanbod is dan
ook geen zwakte, maar een sterkte. En als gelovigen gebmik
maken van dat aanbod, getuigt dat van kracht.
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Conclusie
Bedenken wát u als gemeente hebt te bieden aan de mens van
nu en van de toekomst, dat is marketing. fü»é u het gaat veítel-
len, dat is communicatie, waar reclame een ond-erdeel van
uitmaakt.
Baptistengemeente zoekt marketing manager? Marketing is een
houding, een denlcwijze, een manier van kijken, een mentaliteit.8í '

iet:Het is iets wat we ons allemaal eigen kunnen maken als we ons
openstellen en creatief willen zijn en ons niet laten beperken
door vooroordelen. Dus wat mij betreft wordt het bekende
gezegde vanaf nu: "elke baptist een marketist".

Riejanne Mulder is Marketing Consultant

we

Hulp bij scheppen
ruimte

Vall nleu-

Theo van der Laan wil kerkenwerkÏnoeden hel-
pen.

Sieízo Dijkhui;'zzen

Het zijn forse letters op het zachtgele papier, waarmee wordt
opgewekt aSchep nieuwe ruimte, vind nietrwe energie'. Het zijn
woorden van de man, die op 65jarige leeftijd en na een langdu-
rige ziekte aan iets nieuws wil beginnen. Alsof er voor de
werkwoorden "ik" zou kunnen staan. In elk geval begint Theo
van der Laan met nieuwe energie aan een karwei waarmee hij
kerkenwerkmoede mensen, voorgangers, pastoraal werkers en
raadsleden wil helpen vol te houden.:lpen

dejEen gesprek met de jonge AOW-er.
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'Eigenlijk is het een voortzetting van wat ik al vele jaren deed',
zo opent Theo het gesprek over zijn nieuwe activiteiten.'Het
wordt alleen nu toegespitst op individuele begeleiding, terwijl
het natuurlijk ook nieuw is dat je jezelf presenteert ars helper.
Je werd daarvoor altijd gevraagd. Maar er is nog een aspecÍ. Ik
wil nog graag iets zinvols doen en zoiets als individuele bege-
leiding heeft me altijd bezig gehouden. Het doet me wat 'aatding

iveel goede mensen door het beroep dat er steeds weer op henZOa

gedaan wordt, en waartegen ook veel voorgangers geen-'nee'
kunnen zeggen, gemakkelijk als het ware 'slachtoffer' worden
van zichzelf. Terwijl er duidelijk een trend is in allerlei beroe-
pen naar meer professionaliserfög, schijnt dat vaak in kerkelijk
werk niet te kunnen. Men zegt dan: Het is toch een roeping? Én
daardoor moet men dan maar altijd, altijd beschikbaar zijn voor
de mensen en de Heer. En daar lopen veÏen op vast.

* * Is dat echt een actuele zaak?
'In miin jongere tijd kon je nog voor een deel leven bij de
illusie dat mensen -in de gemeente eensgezind waren, oo'k in
geloven. Nu door de individualisering van de samenleving veel
meer naar voren komt dat de mens zijn eigen weg gaat, blijkt
dat ook in baptisten gemeenten grote diversiteit bestaat-in
opvattingen en stromingen. Dat doet een enorm beroep op de
voorganger - op zijn authenticiteit ("Wees jezelf'), op souples-
se en geestelijke mobiliteit - om als pastor-Ïeraar in sEaat te zijn
mensen te helpen die heel anders zijn dan hijzelf en tegelijk
echt te zijn. Dat is een spanning die je alleen aan kunt als je een
persoonlijkheid bent. Als je onzeker-bent of zelf in een geloofs-
crisis verkeert, wordt het werk heel erg moeilijk, ook al doe je
nog zo je best de hele gemeente te bedienen-. Iemand zei on-
langs: 'Als predikant moet je altijd maatwerk leveren.' Dat is
ook zo. Vooral door de diversiteit in geloven.
Tegenwoordig zijn er dikwijls bijkomende moeilijkheden,
zoals het feit dat een bepaald- sooff christen ook waarheids:
claims heeft.'
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** Zouden gemeenteleden wel een idee hebben van problemen
bij of van een voorganger?'rgangei

.. Ook l'Ik 4enk het niet.-Ook bij mensen die in een beroepingscom-
missie zitteÏÏ is er vaak weinig of geen kennis over-her voor-
gangerschap. De voorganger moet zorgen voor een bloeiende
gemeente. Maar ondertussen is het een heel moeilijk beroep. In
technische zin: hij moet in staat zijn veel verschillende, -zeer
uiteenlopen taken-te vervullen en in psychisch opzicht: er zijn
altijd knelpunten in het persoonlijk vlak.
Wat het Ïechnisch aspect betrfö, de voorganger moet preken
voor een gemeente met diverse verwachtingen, hij moet lesge-
ven over geloof dat ook bij hemzelf in beweging-is, maar ook
vergaderingen leiden of bijwonen, mensen in nood begeleiden,
begrafenissen en doopdiensten goed kunnen leiden en contacL
ten onderhouden met unie en plaatselijke andere geloofsge-
meenschappen.
En doordat er geen kennis en inzicht is in dat werk stellen
sommige gemeenschappen te hoge eisen. Als mensen dan ook
slecht "nee" kunnen zeggen en te veel toezeggen ontstaan er
persoonljke problemen.prot

zelisiMeer "evangelische" predikanten hebben misschien iets voor:
het lijkt alsof ze meer kunnen voldoen aan de hoge verwach-
tingen van mensen, terwijl de rninder evangelischen onder
extra-dmk staan. Toch is er ook in evangelisch getinte gemeen-
schappen veel in beweging. De tijdgeest gaat ook aan hen niet
voorbij.'

* * Wat is nu de rol van die Praktijk voor begeleiding en super-
visie' die je wilt beginnen?
'Veel voorgangers hebben te weinig aanspreekpunten om op
meer professionele manier naar hun beroepfüitoefening t-e
kijken. En dat is nodig om niet vast te lopen-. En hoe vreemd
het ook klinkt, als er persoonlijke moeilijföeden dreigen, dan
heeft de eigen gemeente iets 'onveiligs'. Ièmand 'van buiten' is
vaak vertrouwder. Die zal nergens over praten. Mijn instelling
is dat ik met mijn achtergrond en ervaring in de-individuele
begeleiding van jonge en oudere predikanten die dreigen vast te
Iopen het voorwerk kan doen om zichzelf te öntdekken in het
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moeilííjke beroep. Je kunt het ook zo zeggen: als iemand die in
dienst-van een gemeente staat niet goed in zijn of haar vel zit
komt dat de communicatie van het Evangelie maar ook de
persoon niet ten goede. Dan is het tijd om aandacht te geven
aan de kerkelijk werker zelf Met diens eigen vragen als uit-
gangspunt moet er dan gewerkt worden aan deskundigheidsbe-
voraering. Daarmee kan een nieuwe, betere balans gevonden
worden tussen werk en persoon.'

** Wat is in dat werk pastorale supervisie'?
'Dat is en vorm van leerbegeleiding. Leren aan de ervaringen in
het werk. Met pastorale supervisie krijg je een duidelijker
inzicht in het eigen functioneren. Het leidt tot een betere inte-
gratie van zelf-verstaan, theologie, feitenkennis, vaardigheden
en eigen geloof: Het helpt ook verborgen blokkades èn talenten
te ontdekken en te mobiliseren. De begeleiding begint met een
reeks van tien gesprekken van anderhalf uur met een interval
van twee weken.'

** En pastorale counseling?** En pastorale counseling?
'Daar gaat het om steunen, stmctureren, verhelderen. Dat kan
dus geschikt zijn als iemand in eerste instantie behoefte heeft
aan een aantal- pastorale gesprekken, waarin de persoonlijke
vragen aan de orae komen,'

** Worden de problemen opgelost?
'Mijn uitgangspunt is niet de problemen te willen oplossen. Ik
wil-graag een 'bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen, die
door de kerkelijk werker zelf worden ontdekt. En eerlijk ge-
zegd, beleef ik er zelf altijd ook veel aan, om met iemand op
zoelí' te gaan. Het is een heel creatief proces.'
* * Gaaf het alleen om voorgangers?
'Nee. Het gaat mij om "kerkelijk werkers". Dus ook om bij-
voorbeeld jeugdleÍders, pastoraal werkers, bestuurders. En
daarbij moet je bedenken -dat er niet valt te generaliseren. Elke
situati-e is weer anders.'
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** Is het geen werk dat ook in Unie-verband zou kunnen eri
moeten gebeuren?
'Ja..zeker. En ik zou het lief'st met een groep mensen in Unie-
verband iets willen organiseren. Iets met stmcturele waarden,
zodat het werk kan doorgaan als iemand aföaakt.'

Theo van der Laan noemt zijn initiatief "Praktijk voor begelei-
ding en supervisie van kerkelijk werkers". IE-Iij woont: Jan
Provostlaan 6, 2723 RA Bilthoven, telefoon 030-228 88 47, e-
mail: thvdl.wmo@,worldonline.nl

Landelijke IKOS
Dick Pabon

Graag zou ik over een aantal adressen willen beschikken van
Baptisten Gemeenten die enigszins progressief genoemd kun-
nen worden en niet direct bang zijn voor geloofsgenoten van
andere kerken en/of gemeenten die samenwerken met andere
kerken in het IKOS.

Wat is namelijk het geval?
Ondergetekende vertegenwoordigt de Unie van Baptisten
Gemeenten in het IKOS. Dit InterKerkelijk Overleg in School-
zaken is een landelijke oecumenische samenwerking die al
bijna vijftig jaar bestaat. Zij stimuleert de plaatselijke IKOS
afdelingen en helpt hun doce'nten om de gods-dienstige vorming
op de openbare basisscholen zo goed mogelijk te geven. Veleopenfü

,eledenjaren geÍeden werd ik aangezocht om de vertegenwoordiging in
IKOS over te nemen van Ds. G. Pflaum. Intussen vervul ik al
jaren de functie van algemeen penningmeester van het hoofd-
bestuur van IKOS.

Eind 1996 ontvingen wij van de uniecommissie een kort briefje
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van 2!/! regel, vermeldend dat 4e Unie uit het IKOS trad. Dit
was niet te geloven! Het was uiterst on-elegant want de alge-
mene vergadering kon hier niets tegen inbrengen. Mijn ge-
meente Utrecht-C zag in 1997 af van een motie omdat fö:n van
hen verkeerd was voorgelicht: 'IKOS zou geen toekomst meer
hebben'.
Als pen
vrijwilli;

enningmeester werk ik nu op persoonlijke titel. Je kunt je
gerswerk niet zomaar in de steek laten. IKOS is spring-

levend en komt eerder handen te kort. En de Baptisten Unie
heeft zich door een kleine groep nog meer in een isolement
laten dringen!

Graag zou ik advies van 'progressieve' Baptisten Gemeenten
ontvangen om te trachten de Unie via een motie opnieuw bij dit
werk te betrekken. Vandaar de vraag waarmee ik begon.

l
l
í
l
l

i

l
I
l
l

Mijn adres is:
Dick Pabon
Doude van Troostwijkstraat 51
13 91 ER Abcoude
0294 - 281724

Oecumenisch nieuws
Sip van der Werf

De Nederlandse Raad van kerken kent op dit moment lidker-l)e NeClerlanClSe Kaa(1 Van Keíen Kent Op dlt mC
ken, gastleden en waarnemers. Een wat kunstmaíttige indeling,
waarbij de ene kerk meer verantwoordelijkheid kan en wil
dragen dan de andere.

De lidkeÏ'ken zijn:
* Nederlandse Hervormde Kerk
* Rooms-Katholieke Keí'kprovincie
* Gereformeerde Kerken
* Oud-Katholieke Kerk

28



('

* Evangelisch-Lutherse Kerk
* Algemene Doopsgezinde Sociëteit
* Remonstrantse-Broederschap
* Evangelische Broedergemeente in Nederland
* Genootschap der Vrienden (Quakers)
* Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederlana
* Leger des Heils
* Anglicaanse Kerk in Nederland

Gastleden zijn:
* Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
* Vereniging van Oíthodoxen 'H.-Nikolaas van Myra'

Waarnemers zijn:
* Basisfüweging van Kritische Groepen en Gemeenten
* Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
* Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Nu binnenkort de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gerefor-
meerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk 'samen verder
zullen gaan als Samen-op-weg-kerken (onder welke naam dan
ook), zal het organisatiemodervan de Raad van kerken moeten
worden gewijzigd, al was het alleen maar omdat het aantal
vertegenwoordigers per kerkgenootschap dan moet veranderen.
Ook was het al lang nodig dat de werkwijze van de Raad op de
helling ging, omdat de positie van de Raad ten opzichte van de
kerken ondoorzichtig geworden was. Alle reden dus om een
flinke stmktuur verandering door te voeren.

Projectgroep "Naar een nieuwe Raad"
Vooruitlopend-op de nieuwe stmctuur werd besloten vast een
projectgroep in te stellen die de Raad zal adviseren over zetel-:p in te

lidmaatíverdeling, lidmaatschap, preambule en de noodzakelijke aan-
passingen van de Statuten-en het Huishoudelijk Reglement. Het
is de bedoeling die voorstellen mee te nemfö in de definitieve
tekst van het Beleidsplan.

Volgens HN magazine (26 augustus 2000) "wil de Raad van
kerken in de toekomst periodieke bijeenkofösten beleggen met
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kerken en groepen die momenteel geen lid van de raad zijn.
Doel is de oecumene in Nederland 'die niet samenvalt met -de
raad te verbreden en op te waarderen.'
De formule van een 'breed oecumenisch beraad' zal aantrekke-
lijk zijn, is de venvachting, voor verscheidene christelijke
gemeenschappen en groepen die nu geen contacten met-de
Raad van kerken onderhouden.
Ook voor de huidige gastleden zou het een oplossing zijn. Het
gastlidmaatschap van de raad verdwijnt. Een van deze gastle-
den, de bond van Vrije Evangelische Gemeenten, heeft echter
tegen de voorgestelae constmctie geprotesteerd. De vrije
evangelischen zijn gehecht geraakt aan het 'actieve waarnemer-
schap'. Veí'banning naar een hreed oecumenisch beraad zien ze
als een stap temg.'=

Consequenties voor de Unie
Als deze voorstellen worden overgenomen, zal dat dus beteke-
nen dat ook de Unie van Baptisten Gemeenten benaderd wordt
om deel te nemen aan dit 'brede oecumenische beraad'. Het is
te hopen dat die uitgestoken hand dan niet vanuit een hovaardi-
ge houding wordt afgeslagen. Veel gemeenten maken (geluk-
kig) deel uit van een-plaatselijke raad van kerken, maarl vaak
merken de vertegenwoordigers dat er communicatie-problemen
zijn omdat de Unie niet betrokken is bij de landelijke raad van
kerken. Aan deze situatie kan dan een eind komen. Het is goed
de ontwikkelingen in dezen nauwlettend (en zo nodig kritisch)
te volgen.

Hallo jongens en meisjes.
Henk Timmerman

Vorige keer schreef ik: "Voor jullie is de spannende tijd voorbij
omdat je nu weet of je bent overgegaan, voor het examen ge-
slaagd bent enz". Maar nu is de spannende tijd weer aangebro-
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ken. Sommigen van jullie zijn alweer naar school anderen moe-
ten nog en is het dan niet sp-annend bij wie je in de klas komt en
wat voor een leerkracht je krijgt, welke nieuwe leerboeken je
nu weer allemaal moet do-orworstelen?
Het is best te begrijpen dat je soms ergens even tegenop ziet,
maar bedenk dan-er -loopt altijd iemand naast je ook als je Hem
niet ziet en als je daar maar -op vertrouwd gaan de zaken een
stuk makkelijker. Het is natuurlijk veel makkelijker om dit
even op te schrijven, dan wanneer je er werkelijk voorstaat,
maar als het zo'för is probeer dan het lied maar eens in je ge-
dachten te zingen: "Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn-God"
en misschien werkt het bij- jou dan ook wel, ik weet Íet haast
wel zeker.
Ik wens jullie allen veel plezier in het nieuwe schooljaar.

Nu de zomerse puzzel van de vorige keer:
De letters op de auto's of nummerborden. A staat voor Oosten-
rijk - B is füel eenvoudig, België - CH = Zwitserland - DK =
Denemarken - E = Spanje - FL is een moeilijke, Liechtenstein
- PL is eenvoudig, PoÏen '- S ook niet zo moeiÏijk, Zweden - SF
echt een heel moeilijke, Finland - TN bij het-schrijven is een
foutje gemaakt, dit -had eigenlijk TR van Turkije moeten zijn,
maar TN bestaat ook het is geen Europees land, want het is T'u-
nesië.

De nieuwe puzzel:
In onderstaande zinnen zijn buitenlandse talen verstopt, in elke
zin één taal, probeer ze maar eens te vinden.

Je mag ditmaal op één oor slapen.
Ik leef in Spanje als God in de hemel.
Ik had uit sommige boeken enkele citaten genoteerd.
Frank had een splinternieuwe wagen gekocht.
Met zo'n charme en succes is hij de favoriet van alle meisjes.

Veel succes met de puzzels en tot de volgende keer.
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