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Uitnodiging
Aan de leden van beweging "RUIMTE".

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij U uit voor onze jaarlijkse ontmoe-
tingsdag op zaterdag 24 november 2001. We keren dan
temg op ons oude nest nl. de Baptisten Kerk, Bosweg 77
te Apeldoom.

Vanaf 9.30 is er koffie en kan de presentielijst worden
getekend. De kosten voor deze dag zíjn fl0,00 per per-
soon. Om 10.00 begint het programma.

Deze extra Ruimtebrief bevat het prograÏmna en de jaar-
sfükken, waaraan nu een discussienota is toegevoegd. In
deze notitie wordt de bedoeling hiervan koÏt aangegeven.

We willen onderstrepen dat iedereen van haÏte welkom is,
oud- gedienden, maar ook zij die voor het eerst met ons
samen willen komen. Leden van Ruimte, maar ook 'zo-
maar' belangstellenden. Op deze dag van ontmoeting,
samenzang en viering mogen we de Heer en elkaar op een
bijzondere manier ontmoeten.

We hopen op een goede dag met elkaar.
Een hartelijke groet namens het besfüur van "Ruimte".

M.Slaakweg.
Secretaris.
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Programma
Ruimtedag 24 november 2001.

9.30. Welkom met koffie en koek.

10.00. Opening van de ruimtedag met samenzang.

10.30. Zakelijke vergadering.

s. Mededelingen.
2. verslag jaarvergadering op 25 november 2000.
3. Jaarverslag van de beweging Ruimte over het jaar

2000-2001,

4. Jaarverslag redactiecormnissie.
5. Brief van de kascontrolecommissie.

6. Financieel jaarverslag en begroting.
7. Afscheid van besfüurslid.

8. Rondvraag en sluiting.

Pauze.

11.15. Overzicht van het dagprogramma, dit in verband
met de discussienota

11.20. Stellingenspel onder leiding van BaÏt de Lange en
Piet Brongers.

12.30. Pauze. Soep en koffie aanwezig
(broodjes meenemen.)
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13.15. Bespreking van de discussienota.
Aan de hand van een aantal stellingen willen we
praten over de discussienota

15.30. Viering onder leiding van Linda Schipper.

16.30. Sluiting "Ruimtedag".

Zij die nog willen deelnemen aan de gezamenlijke maal-
tijd kunnen dat kenbaar maken op het aamneldingsfor-
mulier.
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Ruimtedag 25 november
2000.

Door Árie Spier.

Vanaf half tien kwamen de leden en vrienden van Ruimte
groepsgewijze binnen en zij werden - heel baptist - met
een handdmk verwelkomd en doorverwezen naar de kof-
fiekamer. De koffie/thee met cake ging erin als koek. Een
aantal van zo'n 105 mensen hadden zich aangemeld en
een enkele meer kwamen deze dag meemaken.

De zangleider Jaap Boeschoten leidde voortreffelijk de
samenzang; Teus de Mik begeleidde dat buitengewoon
prachtig op de piano en Petra van der Werf bespeelde
viÏtuoos de dwarsfluit. Het welkomstwoord kwam van
Roel Bakema. Hij hield de dagopening en die ging over
het coÏmnuniceren als gelovigen, zowel horizontaal als
veíticaal. Hij noemde de goede opkomst zeer bemoedi-
gend en vervolgens vroeg hij een zegen over het samen-
zijn.

Jaarvergadering

Het zakelijk gedeelte met 7 punten werd in een half uur
behandeld. Het gehele besfüur presenteerde de agenda-
punten. De voorzitter Marga Slaakweg leidde dat in en zij
verwoordde het blijde gevoel, dat Henk Sikkema er ook
weer bij was. Een aantal mededelingen door de secretaris
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Arie Spier met o.a. de korte lijst van de afgemelde leden
(o.a. dhr./mevr.Vegter, dhr./mevr. Voorhaar, dhr./mevr.
Van der Goot, dhr./mevr.Koning), verwijzing naar de
boekentafel, oproep tot een vrijwillige bijdrage van de
aanwezige niet-leden en/of de mogelijkheid lid te worden,
de opmerking dat de late aanmeldingen heel veel extra
werk heeft opgeleverd, maar dat het besfüur blij is met
deze goede opkomst.

De ontmoeting met het besfüur en het spreken over haar
werkzaamheden ging heel gemoedelijk.
Alle agendapunten: verslag van de vorige bijeenkomst,
jaarverslag vereniging, jaarverslag Nieuwsbrief, financi-
eel verslag, begroting en verkiezingen werden aangeno-
men. Bij het jaarverslag van de vereniging werden enkele
vragen gesteld door ds. Henk de Boer en wel over het
sfüdieverzoek aan 2 seminariumsfüdenten. Het antwoord
was, dat het geheel nog niet duidelijk is of de sfüdenten
dit ook gaan doen. De suggestie om ook de NBJB erbij te
betrekken om wat meer te weten te komen over de
(jonge) kerkverlaters uit onze baptisten gemeenschap
wordt al aan gewerkt.
Dezelfde spreker complimenteerde de redactie van de
Nieuwsbrief voor het lezenswaard maken van de Nieuws-
brieven. Hij vroeg ook om een verslag van de AV en dat
dat met comÏnentaar voorzien kan worden. De eindre-
dacteur Sip van der Werf deelde ons mee, dat die wens al
in het volgend nuÏmner wordt veÏvuld. De even maanden
verschijnt er een Nieuwsbrief en dat loopt door het later
inleveren van materiaal wel eens uit. Het bleek dat velen
van de aanwezigen De Christen 2e hands, enkelen 3e
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hands lezen. We werden attent gemaakt op de AV-versla-
gen op internet van een aantal gemeentebladen. Pas dan
merk je de verschillen in de verslaglegging over hetzelfde
gebeuren. Er werd nog een oproep gedaan aan de ex-bap-
tisten die aanwezig waren om eens een aÏtikeltje voor de
Nieuwsbrief te maken met hun veÏ'haal waarom ze uit een
baptisten gemeente zijn gegaan.

De kascontrolecom?missie bestaande uit Jan Baptist en
Theo Pothof hadden alle financien van de vereniging in
orde bevonden. De nieuwe kascontrolecommissie voor
het volgend jaar kwam spontaan uit de groep: Hans Kroes
en Joop Minke gaven zich op.

Unaniem werden tot nieuwe bestuursleden gekozen: Jan
Aaldring, Bart de Lange en Theo Pothof. De missie van
de secretaris om de overgebleven vacature nog te vullen
met een vrouw heeft tijdens de vergadering helaas geen
kandidate opgeleverd. Nu blijft Marga alleen als vrouw
met zes mannen!

De voorzitter nam met vriendelijke woorden afscheid van
de vertrekkende besfüursleden: Linda Schipper (4 jaar
besfüurslid geweest), Ron Maatjes en Arie Spier (allebei
6 jaar besfüurslid geweest). Linda's inzet was heel goed
en ze is altijd bereid geweest om onderdelen op zich te
nemen. De penningmeester/ledenadministrateÏÏr Ron en
de secretaris Arie waren volgens de voorzitter trendsetters
en kartrekkers met een grote mate van inzet, erg actief en
de spreekster had veel van hen geleerd. Met bloemen ,
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een cadeaubon en applaus werden die woorden onder-
steund.

Communicatie

Deze communicatie met elkaar en de ontmoeting van
elkaar was effectief en werd voortgezet in de koffiepauze.
Daarna had Riejanne Mulder een goede inleiding en een
opdracht om creatief en interactief in een kleine groep
bezig te zijn met het thema grensverleggend gemeente
zijn! De flappen tekst die dat opleverde met heel originele
ideeën werden opgehangen.

Zo werden genoemd als gemeenteactiviteit: gezamenlijk
met elkaar eten, keuken voor daklozen, inloopcentmm
voor de wijk, kerstmarkt organiseren voor de wijk, kerk-
diensten houden op de markt of een plein, met andere
woorden: we moeten dichter bij de maatschappij staan
met onze activiteiten van de gemeente.
Naar onze jeugd en naar de ouderen.

Na de soep en de meegebrachte broodje,was het woord
aan Anne Van de Meiden.1Op zijn eigen boeiende
wijze veÏtelde hij OVer zijn .?("ivis'ie- op-de -ker'k- 'en g'e2 g'a
meente. Spreek de ge-
meente aan in de taal die de
mensen zelf spreken, vaak Ïmensen zeií sprexen, vaax J
doet hij dat zelf in dialect. "' -?Ml

1
!t
ï-l
%
l

Ä

!i. j"

l

'&

t
l
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Hoe kijken wij naar 'DE markt van geloven'? Er ontstond
een gezellige discussie. Als laatste sloten we zo als elke
keer weer de dag af met een viering.

Viering

Linda Schipper nam ons mee in een moment van ingeto-
gen stilte en bezinning. Met muziek die ontroering opriep.
Samen deelden we in een grote kring brood en wijn
rondom de tafel versierd met kaarsen die ons licht gaven
en bloemen om aan elkaar te geven. Werkelijk het gevoel,
dat hoe verschillend we ook zijn, uit welke hoek van het
land we ook kwamen, samen iets wat God ons schenkt
ook deelde met elkaar.

Met een groep gingen we uit eten zoals we elk jaar doen.
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Jaarverslag bewepin7
Ruimte

Marga Slaakweg

De Beweging Ruimte in het jaar 2000-2001.

Bestuurssamenstelling:

Aan het eind van het verslagiaar was de bestuurssamen-
stelling als volgt:
Jan Aaldring voorzitter
Marga Slaakweg le secretaris
Roel Bakema penningmeester, ledenadministratie
Henk Sikkema Ruimtebrief
Wim Meijer
Theo Pothof
Ria Tiemersma

Bart de Lange

In het gehele verslagjaar telt het besfüur 8 leden. Meer
dan voorheen. Op de mimtedag heeft helaas Ron Maatjes
afscheid van ons genomen als penningmeester en Arie
Spier als secretaris van de beweging Ruimte. Beide zijn
zes jaar zeer actief geweest en RUIMTE is veel dank
verschuldigd. Hoewel het er op leek dat ook Henk Sik-
kema afscheid moest nemen van het besfüur vanwege een
ernstige oogoperatie kon hij toch de draad weer oppak-
ken, de vergaderingen vonden daarom ook bij hem thuis
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plaats waarbij we voor de vergaderingen van een maaltijd
werden voorzien door Lies Sikkema.

Behafüe in de zomer komt het besfüur om de 6 á 7 weken

een avond bij elkaar in Lelystad.

Onderwerpen:

De belangrijkste werkvelden van overleg waren:
1. De zorg om de bestuurssamenstelling en ook daarÏnee

sameÏföangend de voortgang van het beleid en de visie
van de Beweging Ruimte.

2. Drukken en verzenden van de Ruimtebrief, wat Ron
. Maatjes verzorgde, moest voor de toekomst geregeld

worden. Wim Meijer heeft dit opgepakt samen met
Roel Bakema in samenwerking met Multicopy in
Zwolle.

3. De website Beweging Ruimte is in concept klaar; BaÏt
de Lange gaat dit samen met een persoon die de web-
site op het internet wil zetten verzorgen en als be-
stuurslid de website acfüeel houden.

4. De Ruimtedag komt elke vergadering ter sprake en
wordt dan steeds concreter ingevuld en de taken ver-
deeld. Het is moeilijk om steeds weer zo'n ontmoe-
tingsdag te organiseren, die aanspreekt en die de
moeite waard is om naar toe te komen.

5. Het besfüur wordt bijgepraat over de Ruimtebrief en
alles wat daarmee samenhangt, o.a. welke thema's de
werkgroep in petto heeft.
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In november hielden wij in Zwolle onze gebmikelijke
Ruimtedag voor de 12e keer. De driedeling voor deze dag
was: jaarvergadering, creatief gemeentelid zijn en de
viering.

Tenslotte:

Een dmk jaar wordt afgesloten. Veel is er door weinigen
gedaan, nog veel meer is blijven liggen of heeft haar af-
ronding nog niet gevonden. Maar Beweging Ruimte is er
en blijft er. Bestaansrecht hoeft niet meer bevochten te
worden en haar stem mag gehoord worden.
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Jaarverslag nieuwsbrief
Henk Sikkema

Kunnen wij tevreden terugblikken op een goed verslag-
jaar? Ik denk dat wij dat kunnen. Nafüurlijk, ook dit jaar
werden wij soms teleurgesteld door schrijvers die iets
toezegden maar bij nader inzien toch hun toezegging
introkken. Afgezien van deze teleurstellende enxaringen
mogen wij tevreden zijn dat wij erin slaagden de nieuws-
brief tijdig bij de abonnees te krijgen. Wij probeerden
iedere keer een thema uit te werken. In hoeverre wij
daarin geslaagd zijn, is moeilijk te beoordelen. Dat moe-
ten anderen voor ons doen. Wel hebben wij zo af en toe
woorden van waardering ontvangen. Daar waren we blij
mee want het waren als het ware aansporingen om op de
ingeslagen weg vooÏt te gaan.
Wanneer wij zelf de kennis niet in huis hadden, hebben
wij auteurs van buiten de ruimtekring gevraagd om over
een bepaald onderwerp te schrijven. Misschien was de
kennis ook wel aanwezig in Ruimte maar dan hebben wij
die niet kunnen vinden. Het zou in dit verband best aardig
zijn om van de lezers te horen waarover zij zouden kun-
nen schrijven. Wij weten dat er heel wat talent zit in onze
lezerskring.

Henk TiÏmneÏman verliet zijn hoekje voor de jongere
lezers. Er zullen trouwens ook wel oudere lezers geweest
zijn die soms verbaasd waren over de puzzel- en goo-
cheltrucjes en de vindingrijkheid van goochelaar Tim-
meïman.
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Ook moest de redactie afscheid nemen van Wout Hui-

zing, wiens aÏtikelen over geloof en ethiek zorgden voor
bijdragen van hoge kwaliteit.

»
t
l

Theo van der Laan heeft zijn laatste Emiritifüs gepubli-
ceerd, zodat het wachten is op een volgende terugblik-
kende voorganger.

Het is prettig dat Piet Brongers de gelederen van de re-
dactie kwam versterken. Hij heeft ons inmiddels al kennis
laten maken met zijn vaardigheden.

De redactie vergaderde niet vaak. Zij kwam twee maal
bijeen in Zwolle ten huize van de familie Van der Werf.
Voor de rest werden de zaken langs digitale weg of per
telefoon geregeld.

Piet Brongers, Sietzo Dijkhuizen, Jannes Reiling, Henk
Sikkema en Sip van der Werf vormden in dit verslagjaar
de redactie.

Het zou mooi zijn wanneer wij de redactie konden uit-
breiden met minstens twee personen. Wij misten dit jaar
een dame in ons gezelschap. Wie helpt?

>
>

Op dit moment bestaat de betaalde oplage van ons blad
uit 196 leden-adressen en abonnees.

Daarnaast wordt naar 51 gemeenten een gratis exemplaar
gestuurd. Naar andere relaties worden nog eens 7 exem-
plaren gestuurd. Totaal is de oplage dus 254 sfüks.

Voor de redactie van de Nieuwsbrief,
Henk Sikkema
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Financiële stukken

r

l

í
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-'Resultamt 2000-2001 en Begroting 2001-2002

Resultaat Begroting verschil
2000/2001 ,

fff
InkoÏnsten

Contributies Ruirnte 5.555,30 6.000 -444,70
Giften 940,00 800 140,00
Ruimtedag(en) 11l,00 0 11100'
Rente 232,34 200 32,34
Collecte Ruimtedag 531,75 0 531,75
Publicaties 132,00 0 132,00
Totaal 7.502,39 7.000 502,39

l

Uitgaven
lBesfüurskosten 1.304,53 1.200 -104,53
ReiskostenBesfüur 917,00 1.200 283,00
NieuwsbÏ'ief 4.380,25 2.500 -1.880,25

Reiskosten

Nieuwsbrief 65,50 300 234,50
Verzenden

Nieuwsbrief 1.632,37 800 -832,37

Ruimtedag(en) 2.348,95 1.250 -1.098,95
Collecte 531,75 0 -531,75
Reiskosten

pastorale werkgroep O,00 250 250,00
Publicatie O,00
(ÏÏvoorzien 250 25000

11.180,35 7.750-3.430,35
Saldo -3.677,96 -750 -2.927,96

Totaal 7.502,39 7.000

Resultaat

1999/2000

f

Begroting
2001/2002

€7

5.980,00
760,30
430,00
200,98
227,90

0,00

7.599,18

860,32

1.199,70
2.220,49

158,35

798,Ol
942,58
455,80

l

2.700 5.950

350 771

200 441

90 198

200 441

00

3.540 7.801

550 1.212

550 1.212

2.000 4.407

' 150 331

800 1.763

, 550 1.212
200 441

, 100 220
00

i 100 220

6.635,25
963,93

r
-1.460 -3.217

7.599,18 i 3.540 7.801
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Toelichting op het resultaat 2000-2001 en de
begroting van 2001-2002 van de Beweging
Ruimte

De bedragen voor de begroting 2001-2002 zijn zowel in
guldens als in euro's aangegeven. Bij de omrekening is de
officiële oÏnrekeningskoers van 2,20371 gehanteerd.

Doordat het drukken en verspreiden van de Nieuwsbrief
niet meer in eigen beheer kon worden gedaan, is dit in-
middels uitbesteed aan een professionele organisatie.
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Balans per 1 juli 2000 (in guldens)

Bezittingen Schulden
Giro 1.362,93 Eigenvermogen 13.439,61
Giro Plusrekening 12.076,68

Totaal 13.439,61 Totaal 13.439,61

' Balans per 30 juni 2001 (in guldens)

Bezittingen Schulden
Giro 983,19 Eigenvermogen 9.761,65
Giro Plusrekening 9.310,21 Te betalen 531 75

Totaal 10.293,40 Totaal 10.293,40
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Hierdoor zijn de kosten voor het maken en het verzenden
van de Nieuwsbrief behoorlijk toegenomen.
Voor de periode 2000-2001 was fl. 3300,- 'bcg,root voor
het maken en verzenden van de Nieuwsbrief in eigen
beheer. Door de genoemde veranderingen zijn de daad-
werkelijke kosten over deze periode fl. 6013,- .
Voor de begroting 2001-2002 is derhalve een bedrag
opgenomen van fl. 6160,-.

een

Dit leidt tot een negatief saldo op de begroting van fl.
3217,-. Het is niet ondenkbaar dat hierdoor de contributie
voor Ruimte verhoogd moet worden.

 $
./

I
i
í

l
í
í
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Discussienota

Zo'n 11 jaar geleden waren er bijna 300 mensen bijeen
als deelnemer aan de eerste ontmoetingsdag van wat later
Ruimte zou gaan heten, in Apeldoorn.

Onze indruk is, dat velen aanwezig waren vanuit een diep
gevoel van frustratie. Men was teleurgesteld in de Unie,
teleurgesteld in de eigen gemeente.
Kristallisatiepunten op die dag waren onder meer een
"klaagmuur", een met emoties geladen toespraak van
Theo van der Laan en de onderlinge gespreklcen daarover.
Veel emoties en de roep om met de Unie het gesprek aan
te gaan over wat ons ten diepste beroerde, kenmerkten
deze dag. We weten, wat ervan is terechtgekomen: de
Unie wilde zelfs niet met Ruimte comÏnuniceren. Ruimte

was en is, in de ogen van de Unie, illegaal.
Na enkele jaren kwam het toenmalige besfüur met het
voorstel om Ruimte op te heffen. Met algemene stemmen
is dit voorstel toen verworpen.
Ruimte is blijven bestaan en is zelfs een vereniging ge-
worden met heuse stafüten.

Wij noemen Ruimte een beweging. De activiteiten waarin
dit zich manifesteert zijn momenteel:
* één maal per jaar een ontmoetingsdag met een -vaak

bekende- spreker en mogelijkheden voor onderling ge-
sprek, afgesloten met een viering. En niet te vergeten,
de noodzakelijke jaarvergadering, met een duur van
circa 30 tot 45 minuten.
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* de uitgave van een - ons insziens - kwalitatief goed
blad, onze Nieuwsbrief. En een enkele keer een dmk-
werkj e.

Dit alles hoofdzakelijk ten gerieve van onszelf, de Ruim-
teleden. Een en ander heeft tot gevolg dat de ontmoe-
tingsdagen vooral het karakter hebben van een reünie,
waaraan steeds minder leden behoefte schijnen te hebben.
Deze tendens wordt nog enigszins verdoezeld door de
aantrekkingskracht van deze of gene spreker.

Uit pastorale overwegingen is destijds de ledenlijst ver-
spreid. Het is het besfüur niet bekend, of deze ook maar
enigszins functioneert.
Verder zijn besfüursleden slechts met veel moeite te vin-
den.

Kortom, het besfüur is van mening dat Ruimte steeds
meer een in zichzelf gekeerde vereniging dreigt te wor-
den, met weinig aantrekkingskracht. Ruimte streeft geen
duidelijke doelen (meer) na, treedt niet actief naar buiten;
er is weinig vuur, gering enthousiasme over van die eerste
periode. Het besfüur en redactie van de Nieuwsbrief zijn
actief, de overige leden veel minder, de mensen die actief
zijn op de Ruimtedagen niet te na gesproken.

We willen nu graag een aanzet geven om opnieuw onze
plaats te bepalen als Ruimte, waarbij we gezamenlijk
onze identiteit beter zouden kumien definiëren. Wat is

onze inspiratie? Wat zijn onze verwachtingen voor de
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nabije toekomst? In hoeveÏÏe willen wij open staan voor
baptisten en niet-baptisten?

Bovenstaande overwegingen hebben het besfüur ertoe
gebracht, deze beleidsnota op te stellen en ter discussie
aan de leden voor te leggen. Wij willen daarover graag
uw mening horen en hopen dat de ledenvergadering
hieromtrent een aantal besluiten zal nemen.

1 Hoe verder met Ruimte?

1.1 Plaatsbepaling

Ruimte is destijds opgericht o.a. om de Unie aan te spo-
ren, over bepaalde kwesties die gemeenteleden beroeren
na te denken en op te nemen in haar beleid. Het bestuur is
van mening dat dit niet is gelukt en dat Ruimte hierin
geen taak meer heeft. Het zou fijn zijn als we de leden
wat meer bij de activiteiten van Ruimte zouden kunnen
betrekken en zomogelijk inspireren om landelijk of regio-
naal elkaar van dienst te kunnen zijn in projecten of ge-
spreksgroepen. We denken hierbij ook nadmkkelijk aan
al bestaande initiatieven van interkerkelijke aard, waar
Ruimteleden zich bij kunnen aansluiten en zo ook onze
eigen Beweging weer nieuwe impulsen kunnen geven.
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1.2 Gaan we dezelfde voet verder?

Het besfüur zou het betreuren als het antwoord "wel" zou
zijn. Zeker moet Ruimte en geestelijk onderdak bieden
voor haar leden. Een of meerdere ontmoetingsdagen per
jaar kunnen daar bepaald aan bijdragen.
Wij zullen echter moeten nadenken over de vraag, hoe
wij dit aspect van ontmoeting nog meer vorm en inhoud
lcunnen geven, bijv. door het bevorderen van gesprekken
over geloof en leven in onze wereld en in onze tijd. (Over
visies op de bijbel, houding t.o.v. andere godsdiensten en
culfüren, maatschappelijke en ethische kwesties etc.).

1.3 Communicatie met anderen.

Het besfüur vindt het vervolgens van belang dat wij fre-
quenter en nadrukkelijker relaties aangaan en zo mogelijk
onderhouden met de wereld buiten "Ruimte".
Daarbij denken wij in de eerste plaats aan contacten bin-
nen onze baptisten wereld: NBJB, NBVB, EBF, wellicht
soÏmnige gemeenten etc. Inforrneel en waar mogelijk
stmcfüreel.
Maar vervolgens ook met geestverwanten en/of verwante
groeperingen buiten Ruimte en andere kerken (het besfüur
heeft hier en daar reeds geÏnforrneerd over mogelijkheden
en onmogelijkheden.).
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1.4 Minder passief, meer actief.

Zoals we hierboven al hebben opgemerkt zijn vooral het
besfüur en de redactie actief en zijn binnen de vereniging
de overigen vooral passief, consumptief zo u wilt.
Het bestuur acht dit geen goede zaak en wil dit verande-
ren, in de hoop dat er dan meer inspiratie uitgaat van
Ruimte en het enthousiasme toeneemt.

De gedachten gaan daarbij uit o.m. naar de vorÏning van
groepen die hun eigen "agenda" bepalen:
* gespreksgroepen over alle mogelijke thema's.
* werkgroepen, bijv. een groep - al of niet ad hoc - die

de ontmoetingsdag organiseert i.p.v. het bestuur.
* projectgroepen, bijv. voor financiële en/of morele

ondersteuning van iets of iemand.
* groepen van mensen die met anderen willen praten

over problemen, vragen, m.b.t. hun eigen gemeente
(zie ook onder 4: Het pastorale aspect).

* verwijzen naar bestaande mogelijkheden, contacten en
cursussen.

* etc.

Het besfüur ziet zijn taak in deze meer voorwaarden
scheppend dan uitvoerend.
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2 Het pastorale aspect.

In het verleden kon je binnen soÏmnige gemeenten over
sommige onderwerpen moeilijk of niet praten of werd je
er zelfs om veroordeeld:

* als je het gezag van de bijbel relativeerde;
* als je vraagtekens zette achter traditionele

geloofswaarheden;
* als je ging scheiden of gescheiden was;
* als je homoseksueel was;
* als je als ouder een homofiel kind had;
* als je pleitte voor de mogelijkheid van een vrouwelijke

voorganger;
* als je genuanceerd dacht over euthanasie;
*

Het besfüur stelt voor, zo mogelijk groepen te voÏmen
waarbin?nen dit sooÏt kwesties vrijmoedig besproken kun-
nen worden, ervaringen kunnen worden uitgewisseld en
evenfüeel actieplannen kunnen worden opgesteld.
Ook hier de vraag of we bij deze initiatieven ook broeders
en zusters van andere denominaties zouden kun-
nen/moeten betrekken.

3 Ruimte als Gemeente.

Tenslotte zou het besfüur graag het gesprek willen openen
over de vraag, wat wenselijkheden, mogelijkheden en
bezwaren zijn om Ruimte het karakter van gemeente,
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communiteit te geven. Momenteel is dit uiteraard niet het
geval, maar we vertonen daarvan toch een aantal trekken:
pastoraat, onderlinge band, vieringen.

4 0ntmoetingsdag Vs. Jaarvergadering

Het besfüur stelt voor, de onderdelen "Ontmoeting" en
"Beleid" te splitsen, d.w.z. niet meer samen te brengen op
één dag.
Het besfüur zou zich kunnen voorstellen, dat in het voor-
jaar een dag wordt georganiseerd met als kernthema:
Ontmoeting en Solidariteit, waarop bijv. aandacht zou
kunnen worden besteed aan de voorbereiding van Pasen,
een hongerdoek, zingen, vieren, mededelingen over pro-
jecten, enz.

In de herfst: de jaarvergadering, met infoÏÏnatie, beleid;
ook een viering, misschien een "theologisch café" etc.

Wat betreft de jaarvergadering is het besfüur van oordeel,
dat het belang hiervan momenteel niet evenredig is met
de tijd die er voor wordt gereserveerd en de wijze waarop
deze vergadering wordt beschouwd, ook door het besfüur,
tot nog toe, als een stafütaire noodzaak die we zo snel
mogelijk achter ons moeten laten.

Het besfüur pleit er voor, deze op een apaÏte dag of dag-
deel of avond te houden, zodat met meer tijd en rust over
het te voeren beleid, over de koers van Ruimte van ge-
dachten kan worden gewisseld.
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En waarom zouden we zo'n vergadering ook niet met een
viering afsluiten?

5 Publiciteit en P.R.

Voor een goed product mag je, moet je misschien zelfs,
reclame maken. Wanneer wij vinden dat wij iets goeds
hebben te bieden, dat waard is breder te worden uitgedra-
gen, dan dienen we daaraan zorg te besteden.

Nu is misschien nog niet zo zeer te denken aan ons eigen
blad, maar stel dat Ruimte groter zou worden door een
toestroom van buiten: dan zal ons blad daarin zeker een
functie kunnen hebben. Nu lijkt dit nog niet aan de orde.

Wel zijn wij van mening, dat Ruimte meer aan P.R. moet
doen. Wanneer wij op onze ontmoetingsdagen sprekers
hebben als Jannes Reiling, Cees den Heyer, Nico ter Lin-
den, Anne van der Meiden of anderen, is er dan iets tegen
om daaraan bredere bekendheid te geven dan alleen via
Trouw, maar ook bijv, via regionale bladen, huis-aan-
huisbladen in de plaats van samenkomst, periodieken van
andere kerken, regionale radio en TV? Internet?

6 Tenslotte

Het moge duidelijk zijn, dat het besfüur heeft nagedacht
over de toekomstige richting van "Ruimte". Die richting
kunnen wij echter met recht en reden pas inslaan wanneer
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er sprake is van een zo groot mogelijk draagvlak. Dat
betekent, dat zoveel mogelijk leden zouden moeten deel-
nemen aan de besluit- en meningsvorming hieromtrent, in
een zo groot mogelijke eensgezindheid.

Het bestuur roept daarom alle leden op, indien maar
enigszins mogelijk te komen. En mede met het bestuur
deze dag voor te bereiden.
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