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Van de redactie

Sip van der Werf

Dit nummer verschijnt iets later dan u gewend bent, naar
we hopen dat het nog nèt in december in de brievenbus
ligt. Veel pagina's zijn ingenomen door verslagen: van de
Algemene Vergadering en ook van de RUIMTEdag.
Het thema van de RUIMTEdag bepaalt tegelijk de ko-
mende nummers van dit blad. In een artikel van Piet

Brongers wordt dat nader uiteengezet. In een begeleidende
brief wordt aangegeven hoe u zelf daar een bijdrage aan
kunt leveren.

Van Johan Zijlstra kregen we een recensie van een
recensie (over(over Liederen voor de gemeentezang)
toegesfüurd.
Van Jan Messchendorp kregen we weer een tweetal
gedichten toegestuurd, die we met vreugde plaatsten.
Waarschijnlijk zal hij zich in een komend nummer nader
voorstellen.

Tenslotte wenst de redactie u allen een gezegend jaar 2002
toe.

í
l
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Impressies uit Hengelo
A.V. 24 - 26 oktober 2001

Piet Brongers

Thema: "samen yerder?"
Waar gaat het om?
Het belangrijkste punt lijkt het punt te zijn van: hij/zii in
het reglement inzake voorgangers, als testcase van de
bandbreedte van onze uniegemeenschap.
Er lijkt iets van spanning in de lucht. Al op de openings-
avond. 'Veelkleurigheid' is het refrein. Niet alleen wat
betreft de schepping, maar ook wat betreft de herschep-
ping. Ik miste de onderbouwing ervan. Want alleen het
feit, dat er verschil is rechtvaardigt nog niet de term
'veelkleurigheid'. Dat geldt ook voor het argument, dat we
toch allemaal uit hetzelfde watergraf komen. Want als
iemand iets doet wat niet bij 'het watergraf' past, dan
hoort hij toch ook niet bij de kleurenpracht? Je zult toch
minstens een manier moeten vinden om elkaar te herken-
nen op basis van iets gemeenschappelijks. De vraag is of
dat via wet en regel (en dus dogma) vast te leggen is, zoals
sommige gemeenten zouden willen. Ik denk het niet.
Eerder in een weg van ontmoeting en bevragen op zoek
naar wederzijdse echtheid en relatie met de levende Heer.
In die zin had de A.V. wel een betekenis: een goede sfeer
ook bij de avondmaalsviering, waarbij geen verschil was
tussen hij/zij in de bediening. Toch vraag ik me af of er
niet toch een aantal mensen die ontmoeting uit de weg
gegaan zijn...
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Spanning in de lucht, maar niet op de begane grond. Een
poging van de ene kant om de schriftelijke stemming
buiten de AV in de gemeenten over de reglementswijzi-
ging als eindresultaat te accepteren. Nog een poging aan
de andere kant om genoegen te nemen met 'de helft plus
een'. Op een mstige maar duidelijke wijze wordt door de
UC (Jan de Boer) aangegeven, dat er reden is voor nieuwe
besluitvorming, maar ook dat er tweederde meerheid moet
zijn. En... dat er na het besluit niet weer temggekomen
gaat worden over dit punt. Spanning in de lucht bij het
zien van de stembriefjes voor en tegen. Een nuchtere
optelsom geeft het resultaat: voor 142, tegen 68. Oftewel
met tweederde meerderheid aangenomen. En vervolgens
wordt overgegaan tot de orde van de dag. Geen boze
weglopers, geen emotionele reacties. Het programma kan
gewoon verder gaan. Zelfs is er Ïuimte voor een felle
tegenstemmer om bij het punt van aan te trekken mede-
werkers voor het landelijk dienstencentrum een grapje te
maken: "ik heb nu begrepen, dat dat ook een vrouw kan
zijn" (kanttekening mijnerzijds: als ik echt met haÏt en ziel
betrokken was bij zo'n principiële zaak, zou ik daar zelf
geen grapjes over kunnen maken).

Een goede sfeer. Wat is er aan de hand?
Een visie, goede plannen en een goede presentatie ervan.
Ik kan er niets anders van maken:

Een plan voor een landelijk dienstencentrum (dat
wordt de nieuwe naam), van waaÏuit de diverse taken in
unieverband zo geleid kunnen worden, dat ze meer op
elkaar afgestemd zijn, met meer sameÏföang en dwars-
verbindingen.
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Finatxciërg via de uniecontributie op zodanige wijze
geregeld, dat we eindelijk af zijn van vrijblijvende bij-
dragen uit de gemeenten voor structureel aangegane
verplichtingen. Met tegelijk een mogelijkheid voor
compensatie voor gemeenten die aan kunnen geven het
echt niet te kunnen opbrengen.
Het semit'iarium, dat weer betekenis krijgt als kennis-
en toerustingscemrum voor onze gemeenten. Dus een
keuze voor de tweede optie (dus niet de opleiding aan-
hangen aan een opleiding buiten eigen kring, of in het
buitenland): een plek in ons midden met open verbin-
ding naar buiten. Met een heel duidelijke samenhang
met Gemeenteopbouwwerk. Een plek waar voorgangers
en andere gemeenteleden geschoold kunnen worden.
Een schitterende oplossing: René Erwich als rector en
docent praktische theologie met internationaal blikveld
en ervaring in Praag) weer temggehaald. Zijn specia-
lisme is gemeenteopbouw! In het verleden van de Op-
leiding heeft dit altijd al als ideaal voor ogen gestaan,
maar is het seminarium door polariserende stromingen
in een sfeer van wantrouwen terecht gekomen en heeft
het nooit die plaats kunnen krijgen. Nu dus wel weer
een kans, in een sfeer van vertrouwen en met een dui-
delijke visie. De vraag naar kwaliteit blijft nafüurlijk
wel. En dan is het allemaal wel weer afhankelijk van de
criteria en van het vertrouwen van de gemeenten en de
kundigheid van mensen.
Het voorstel met betrekking tot de financiële dekking
vatx de plannen voor de reorganisatie (c.q. verdere
invulling van het dienstencentmm): door gebruik te
maken van fondsen die er zijn kan het proces van reor-
ganisatie over een periode van 5 jaar gedekt worden. In
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die tijd kan de nieuwe unieraad de plannen verder uit-
werken. Heel slim om het nu niet door te drukken (ver-
moedelijk waren er wel genoeg voorstemmers), maar
om met een volledig plaatje te komen op een extra A.V.
in het voorjaar.

- Verder wordt het plan voor de muziekpromotor door de
vergadering keurig bijgesteld: de betekenis van muziek
en zang in de liturgie wordt heel duidelijk onderschre-
ven. Ook om daar een deel van het zangbundelfonds
voor te gebruiken, maar niet om het alleen maar toe te
spitsen op de nieuwe bundel. Breder dus en dan ook
maar beter aansluiten bij de overige plannen van het
dienstencentmm. Volgend jaar temgkomen met een
beter uitgewerkt voorstel.

- Och, het aanstellen van een gemeenteopbouwwerker
op aanvraag van gemeenten blijkt ook een minder zwaar
punt: de contracten met een viertal gemeenten zijn al
haast rond. Geen kosten voor de unie, alleen voor de
gemeenten die er behoefte aan hebben. Het aantal uren
hangt af van de behoeften en financiële mogelijkheden
van de betreffende gemeenten. Dus ook heel goed aan te
vragen door kleine gemeenten.

Wat valt me op bij de discussies? Dingen kunnen gezegd
worden. Emotionele uitingen worden door de voorzitter
(HerÏnan Bijleveld: wie anders?) keurig geparkeerd,
waardoor de lading ervan geneutraliseerd wordt. Daarmee
is het mogelijk in de vergadering goed te communiceren,
met af en toe een relativerende lach.

Een aantal mensen met aandacht voor details, een aantal
mensen met opgepoetste argumenten, waarbij via het
gemeentebelang een eigen opvatting aardig gecamoufleerd
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kon worden. En de 'centenvragen' van hardwerkende en
vaak gefrustreerde 'kruideniers', die goed moeten rekenen
met wat ze op dit ogenblik op zak hebben, maar daardoor
geen oog kunnen hebben voor visie op toekomst. Bij hen
wordt het er niet beter op als achter de tafel het woord
'vertrouwen' als argument gebmikt wordt. Helemaal niet
als er bij gezegd wordt: wij hebben er vertrouwen in. In de
zaal merk je duidelijk het verschil tussen mensen met
visie, waar graag naar geluisterd werd en mensen die
ploeterend bezig waren op de vierkante centimeter.
Nafüurlijk zie ik ook de mensen die al 'solliciteren' naar
nieuwe functies binnen de unie, maar wat blijft hangen is
toch wat anders: Er is behoefte aan beweging. Bereidheid
om vertrouwen te geven. Behoefte aan iets overstijgends.
Nieuw elan. Nieuwe verwachtingen. Los van principiële
polariserende discussies. De tijd is er rijp voor en de
plannen sluiten daarbij aan. En... er is een vertrouwen-
wekkende aanpak door de uniecommissie.
Nu de mensen nog. Die van 'samen' en die van 'verder'.
Die in staat zijn vertrouwen te wekken en het vraagteken
om te zetten in een uitroepteken.
Ook zijn er kansen: ieder, die denkt, dat hij een bijdrage
kan geven aan een van de portefeuilles van de unieraad
kan zichzelf aanmelden (of een ander tippen) en sollicite-
ren. DaarÏnee kun je zelf invloed uitoefenen. De eisen zijn:
bekwaamheid en veelkleurigheid.
Wie zullen we tegenkomen?

Daarmee kom ik bij mijn slotopmerking. De uniegemeen-
schap is een aantal mensen kwijtgeraakt, die op zich op dit
ogenblik een prima bijdrage zou kunnen leveren aan de
veelkleurigheid, maar ook aan het spoor dat er nu ligt. Een
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toekomst voor onze baptisten gemeenschap waarbij
wortels meer dan ooit een kans krijgen om wildgroei en
vervluchtiging tegen te gaan. Maar ja, als je vervreemd
bent is het heel moeilijk. .. dan moet inspiratie en motiva-
tie van ver komen.

Hoezo dan 'samen' ? Wie wil er nog meedoen?

Het is een heel positief verslag geworden. Iets van een
goed gevoel (los van mijn eigen traject), en toch ... ook
iets van pijn (over mensen die we als unie kwijtgeraakt
zijn, en over de wijze waarop).
Veel mensen ken ik nog, veel mensen heb ik daar ook niet
gezien. Jammer. Hoe zal het gaan met de baptisten traditie,
de wortels en het perspectief? Het staat en valt met
mensen. Daarom kan ik nog niet echt positief zijn. Wie
weet is daar ook binnen 'Ruimte' nog gesprek over
mogelijk.

ó' ë
6
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Waarheen met RUIMTE?
Verslag Ontmoetingsdag

Sietzo Dijkhuizen
Waar moet het heen met 'Ruimte'? Op twee manieren was
deze vraag (zeer) acfüeel en klemmend op de in Apel-
doorn gehouden Ontmoetingsdag. Want op de historische
plek waar de eerste ontmoeting werd gehouden en waar
toen zo'n 350 mensen hun emoties konden tonen yer-

scheen op zaterdag 24 november een veertigtal. Die bogen
zich voor een groot deel van de dag over vragen die zijn
samengevat in dit verslag.
Er bleken veel antwoorden te geven. Het besfüur zal daar
mee aan de slag moeten.
De dag begon traditioneel: met koffie, koek en handen-
schudden. Het reüniegehalte is nog groot. Een ander
vertrouwd element: het zingen van mooie, soms onbe-
kende liederen.

En bijna even traditioneel: een snelle aföandeling van de
zakelijke vergadering.
Het enige punt dat aanleiding gaf tot opmerkingen en
vragen was de jaarverslag-alinea waarin sprake was van
onderzoek naar kerkverlaters. Dat is nog niet van de grond
gekomen, hoewel het al in 2000 aanleiding gaf tot vragen
(over het jaarverslag 1999!) Vanuit de vergadering werd er
op aangedrongen dit nu eens goed aan te pakken. Het-
zelfde gold voor de plannen de Beweging Ruimte met een
eigen pagina op het wereldwijde web te brengen. In
concept is deze klaar, inhoudelijk moet er nog aan gewerkt
worden.
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In de zakelijke vergadering werd afscheid genomen van
Henk Sikkema als bestuurslid. Hij blijft wel actief in de
redactie van het blad 'Ruimte'

Geen spreker dit jaar, maar genoeg om met elkaar over te
spreken. In het ochtendprogramma een stellingenspel
onder leiding van Piet Brongers en Bart de Lange. Men
kon kiezen tussen 'voor', tegen' of 'weet niet'. De stellin-
gen voÏmden een mooie voorzet voor de bespreking in de
middaguren over de discussienota.

De stellingen
Er verschenen drie stellingen op het schoolbord, waarbij
men kon laten lijken 'voor' of 'tegen' te zijn. Of, als men
nog even wilde nadenken, zich te vervoegen in het
stoelenvak dat met een ? was gemarkeerd. Dit waren de
stellingen:
l . De kerken werken hun eigen leegloop in de hand door

niet in te spelen op de behoefte aan persoonlijke mys-
tieke beleving van de mens.

2. De baptisten gemeenten bewegen zich in de richting van
de evangelische hoek: STELLING: Over tien jaar zijn
alle baptisten gemeenten (orthodox) evangelisch ge-
worden en hebben de Ïuimdenkenden zich aangepast of
zijn ze verdwenen.

3. 'Ruimte' is een verzamelbak van mensen die zich in de

baptisten gemeenten niet meer thuis voelen of geac-
cepteerd worden in hun denken en voelen. STELLING:
Ruimte heeft zijn tijd en functie gehad binnen de bap-
tisten gemeenten.

Het zal de op de ontmoetingsdag afwezige lezers niet
verbazen, dat er, zoals de bedoeling was, spontane uitspra-
ken werden gedaan en toelichtingen werden gegeven, die
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nogal wat heen en weer geloop veroorzaakten: van 'voor'
naar 'tegen' of andersom.
Wat mstiger, maar zeker niet minder betrokken waren de
gesprekken in groepsverband over een vijftal stelligheden.

Deze:

l . RUIMTE moet een duidelijker koers gaan varen. Eens?
Oneens? Waarom?

2. RUIMTE moet meer frequente en meer nadrukkelijke
relaties aangaan en onderhouden met de 'wereld' buiten
Ruimte: met baptistengroepen, maar ook met b.v. Raad
van Kerken, 8 mei-beweging, etc.

3. RUIMTE moet meer plaatselijk en/of regionaal gaan
functioneren, door o.m. groepen te vorÏnen rondom zelf
te kiezen onderwerpen en/of thema's: werkgroepen,
gespreksgroepen, etc, perrnanent of ad hoc.

4. De jaarvergadering dient te worden losgekoppeld van
de ontmoetingsdag.

5. RUIMTE moet ergens in de wereld zowel materieel als
immaterieel een project voor zijn rekening nemen,
eventueel gebonden aan een bepaalde termijn.

De belangrijke reacties, zo bleek in de plenaire bijeen-
komst, kwamen neer op:
1. Ja. Een duidelijker koers is gewenst. Daarbij is nodig

dat de beweging kritischer wordt, meer prikkels geeft
tot nadenken en actief meedoen. De beweging moet het
platforÏn zijn waar men kan praten over zaken die in de
eigen gemeente niet aanbod komen en/of onbespreek-
baar zijn.

2. Relaties aangaan, prima, maar stÏuctureel is dat moei-
lijk. Bij de Raad van Kerken bij voorbeeld kunnen al-
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leen kerkgenootschappen zich aansluiten. Suggestie:
voíÏning van een Federatie van Kritische groepen.

3. Men pakt de suggestie op van enkele briefschrijvers, die
niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn:
Houd een enquëte. DaarÏnee kun je de antwoorden en
behoeften zoals in deze vraag staan, inventariseren

4. Ondanks enkele suggesties (zakelijke vergadering in
november, ontmoetingsdag in voorjaar) was er weinig
aanhang voor een loskoppeling.

5. Bij de laatste vraag scheen de vermoeidheid toe te slaan.
Een eigen project zag men niet zo zitten. Misschien, zo
werd voorzichtig geopperd, steun aan dat onderzoek
kerkverlating?

Het bestuur kon met een tas vol aantekeningen naar huis
gaan. De eerstvolgende besfüursvergadering wordt vast
leuk! Benieuwd wat we daarover zullen horen of lezen. ..

Een viering, ook dit jaar weer onder leiding van Linda
Schipper, vormde een mooie, goede afsluiting van de
ontmoetingsdag.

Alsnog meedoen?
Reageer op stellingen!!
De stellingen en discussiepunten, zoals ze in het 'verslag
van de ontmoetingsdag' zijn genoemd, kunnen nafüurlijk
mooie 'speldenprikken' zijn om alsnog te reageren.
Wie spijt heeft niet aanwezig te zijn geweest, omdat hij/zij
nu niet zijn zegje heeft kunnen doen, kan haar/zijn
opmerkingen sfüren naar eindredacteur Sip van der Werf
(H.R.Holststraat 36, 8023 CJ Zwolle, of per e-mail: s-
b.van.der.werf(.planet.nl ) Maar ook wie geen spijt heeft
kan uiteraard schriftelijk het hare/zijne laten weten!

13
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KANTELEN

De verkeerde kant
Moet in de krant

Wat een ophef
Plots besef

Mens door God geschapen

Waar stond je toen, waar
sta je nu?

Piet Brongers

* Toelichting
Opnieuw is er op de RUIMTEdag aandacht besteed aan
functie en betekenis van RUIMTE. Opnieuw wordt weer
vastgesteld door de aanwezigen, dat RUIMTE bestaans-
recht heeft. Tegelijk wordt er ook nagedacht over het
bijstellen van visie en beleid.

Naast deze gegevens zijn er ook de harde feiten:
- het ledental van Ruimte loopt terug
- de aanwezigheid van RUÏMTEleden lijkt afhan-

kelijk van een aantrekkelijk programma (c.q.
boeiende spreker)

- er is geen aanwas van jongere leden.
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Dan komen de vragen vanzelf:
* Wat houden we nog in stand en voor wie?
* Hoe komt het dat er van 'het vuur van den beginne' van

RUIMTE nu niet meer zoveel te merken is? Komt dat
omdat de problemen verdwenen zijn, omdat mensen te
weinig resultaat zien, of omdat men zich niet meer zo
dmk maakt?

* Hoe zit het met het praten over de hete hangijzers als
'de vrouw op de kansel', 'homoseksualiteit' en 'oecu-
menisch denken'? Waar zijn de belangengroepen ge-
bleven?

RUIMTE heeft zonder meer aan zijn doel beantwoord
voor een aantal mensen, die teleurgesteld waren in de
gemeente en in de unie. Mensen, die zich niet geaccep-
teerd wisten in hun denken, voelen, handelen. Mensen,
naar wie niet geluisterd werd, maar ook mensen met hun
eigen behoeftes en dromen over hoe het eigenlijk anders
zou moeten en kunnen. Mensen die pijn hadden over de
hardheid van het oordeel van anderen. Mensen ook, die
zich haast schaamden voor hun baptist zijn. Mensen die
het gevoel hadden dat ze, als baptist staande in een lange
traditie, op een zijspoor terecht gekomen waren. Met het
gevoel, dat de baptisten traditie een andere richting
uitgegaan is. Dat je haast een vreemdeling geworden bent
in je eigen kring...
Maar, dat het zo gewerkt heeft, wil niet zeggen, dat het
nog steeds zo werkt.
Er zijn ook signalen van mensen, die zeggen: 'Ruimte
bedankt! Je was nodig, nu niet meer.'
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Het zou kunnen zijn, dat er nog maar een heel klein
groepje overblijft voor wie het nog nodig is. Er zijn ook
mensen, die vinden, dat RUIMTE iets van nostalgie in
zich heeft in de vorm van een ontmoetingsplaats, een
reunie van oudgedienden. Met thema's en goede sprekers
als lokkertjes.
Het is gemakkelijker te gissen, dan greep te krijgen op het
proces van RUIMTE. Dat komt onder andere, omdat veel
mensen hun eigen motieven hadden om erbij betrokken te
zijn. Die motieven konden verschillend zijn, terwijl toch
RUIMTE iets gemeenschappelijks had in het je geaccep-
teerd weten, in een luisterend oor en in aandacht voor
jouw anders zijn of jouw teleurstellingen of wensen. Eén
RUIMTE voor verschillende verwachtingen.

Dat maakt de vraag naar het proces van RUIMTE interes-
sant, maar ook belangrijk.
Hoe is het gegaan met ons als RUIMTE vanaf het begin
naar nu? Wat hadden we, wat zijn we kwijt geraakt? Wie
waren er, wie zijn we kwijt geraakt? Heeft het te maken
met ontwikkelingen in de samenleving? Gaat het om
hetzelfde proces van leegloop als bij de andere kerken?
Heeft het te maken met processen binnen de gemeenten en
de unie: de scherpe kantjes eraf?
Of zijn er gewoon veel weglopers, mensen die het alle-
maal niet interesseert. En/of die hun heil gezocht en
gevonden hebben op een andere plek.

Het zijn vragen, waar we ook op de RUIMTEdag bij
hebben stilgestaan: zowel in stellingenvorÏn als in gesprek.
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Al pratende vonden wij het als redactie van RUIMTE zo
belangrijk om de vragen RUIMTEbreed te verkennen, dat
we op het idee kwamen van een momentopname van
bezinning en uitwisseling rond het thema"waar stond je
toen, waar sta je nuT'

Het zou heel interessant zijn om alle aspecten die bij de
deelnemers van RUIMTE een rol gespeeld hebben in het
proces in kaart te brengen.
Dat kunnen we als redactie niet alleen.

We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij dit
thema, dat natuurlijk niet alleen voor RUIMTE van belang
is, maar ook individuele leden kan helpen inzicht te
krijgen in hun eigen proces. Herkenning, bevestiging en
delen van een stukje gemeenschappelijke geschiedenis.
Als basis voor afronding en afscheid of voor nieuwe visie
en elan.

Juist degenen die zich in het begin erg persoonlijk betrok-
ken wisten bij het proces willen we uitnodigen en prikke-
len om mee te doen. Ja, eigenlijk willen we van zoveel
mogelijk mensen een reactie.
Het zou daarrnee ook kunnen zorgen, dat meer recht
gedaan wordt aan de betekenis van RUIMTE binnen onze
uniegemeenschap. Ook voor onszelf kan het helpen zicht
te krijgen op een stuk geschiedenis van ons denken, voelen
en handelen,

)
)

* Werkwijze:
Bij deze RUIMTE is een vragenlijst en begeleidend
schrijven gevoegd, met toelichting. We hopen, dat veel
mensen de gelegenheid nemen om te reageren op de
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vragen. Als het kan met voorbeelden en eigen ervaringen:
geschiedenis is meer dan een opsomming van opvattingen
en meningen.
In de komende nummers van RUIMTE willen we aan-
dacht geven aan de reacties met betrekking tot de ver-
schillende aspecten van het thema. Daarbij zullen we een
aantal mensen expliciet vragen om hun verhaal en zullen
we dat van onszelf eraan toevoegen.
Het gaat om de drie verschillende vragen van de vragen-
lijst:

februari Thema: Hoe stond ik toen, hoe sta ik nu t.o.v.
de gemeeme?

april Thema: Hoe stond ik toen, hoe sta ik nu t.o.v.
het geloof2

juni Thema: Hoe stond ik toen, hoe sta ik nu t.o.v.
RUIMTE'.

RUIMTE genoeg voor bezinning.
We hopen daarom ook op een zinvol proces voor het
komende jaar, 'wat de toekomst ook moge brengen' voor
RUIMTE.
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KERST

Het gaat op
stralend als een kind

In weeën
niet te stuiten

breekt het door

Tot in het diepst
van ons zijn
raakt het ons

Een met het Licht

Ingezonden:
Liederen voor de Gemeentezang

Al geruime tijd ben ik van plan te reageren op het artikel
van broeder Sip van der Werf dat hij destijds in het orgaan
van de Beweging Ruimte publiceerde over de bundel
Liederen voor de Gemeentezang. Van mijn kant kwam het
niet eerder van maar alsnog maak ik graag een paar
opmerkingen. Ook ik zal trachten mijn gedachten zo
objectief mogelijk te verwoorden.
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Ten eerste moet ik opmerken dat het liedboek officieel
Liedboek voor de kerken heet in tegenstelling tot de
verkeerde benaming die broeder Van der Werf tot drie-
maal toe in zijn artikel gebruikt. (Liedboek der Kerken)
Eerlijk gezegd, dat staat onnauwkeurig en geeft niet zo
sterk de indmk te maken hebben met een kenner van die
bundel. Dat terzijde.
Ik betreur eveneens dat een handjevol baptisten kiest voor
een grotendeels andere psalmberijming en andere psalm
melodieën. Inderdaad, wij plaatsen ons op dit punt buiten
de interkerkelijke beweging. Heel veel kinderen op de
christelijke basisschool leren van tijd een psalm. Waar het
om geloofsopvoeding gaat, het is van groot belang dat
zo'n lied, een psalm, in de gemeente wordt herkend.
Bovendien, nog een aantal generaties en in een pro-
gramma als Nederland zingt - op welke dag dan ook - zegt
een oorspronkelijke psalm de baptisten hoorders en kijkers
maar weinig. Dat vind ik arm. Anderzijds, ik mag eigen-
lijk van broeder Van der Werf (en van allen die zijn
inzichten delen) verwachten dat hij ook moeite had met de
berijming Hasper want ook daarÏnee plaatsten wij ons, zij
het in mindere mate, buiten de oecumenische beweging. In
de gemeenten waar ik stond en sta laat ik de psalmen
graag zingen met behulp van overheadprojector of beamer
en dan uiteraard de berijming Liedboek voor de kerken.
Die berijming is niet van gisteren of eergisteren, het is al
tientallen jaren mogelijk daarvan gebruik te maken. Een
betere berijming is er op dit moment voor mij niet. Kijk,
waren wij, baptisten, het grootste kerkgenootschap van
ons land, dan konden wij ons misschien nog iets permitte-
ren, nu getuigt het, zo ervaar ik dat, wel van erg veel
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verbeelding dat wij ons zo sterk afzonderen. Ik betreur dat
heel sterk.

Als het over gezangen gaat, vindt broeder Sip de bundel
niet echt vernieuwend. Ik geef hem gelijk, er is wel een
aantal liederen - wat betreft woordgebí'uik - enigszins
aangepast aan het huidige taalgebmik maar puur ver-
nieuwend mag dat inderdaad niet genoemd worden. Zowel
uit o.a. het Liedboek, uit de bundels van de dichter Troost,
uit wat wijlen ds. L.M. Vreugdenhil publiceerde was 'een
rijke bron van wijsheid' te putten geweest. Als wij geloven
dat de Heilige Geest in de loop der jaren vele duizenden
woord- en toondichters heeft geï:nspireerd, zouden wij dan
zo beperkt te werk gaan? DaarÏnee laten we veel liggen,
liederen die ons helpen de naam van de Heer groot te
maken.

Daarbij, het zou mij niet verwonderen als wij ongeveer de
laatste generatie zijn die uit een bundel zingt. De reeds
genoemde overheadprojector en ook al de beamer mkken
op in onze gemeenten, we mogen hopen en bidden dat we
samen nog veel meer oog krijgen voor bmikbare liederen.
Psalmen, gezangen en geestelijke liederen, dat zijn immers
de hulp- en vervoermiddelen voor onze taal en onze
emotie, zij helpen ons de dank, de aanbidding, de lofprij-
zing te verwoorden.
Waren wij met de eerdere ZBC beter uitgeweest? Op het
punt van de psalmen wel in mijn ogen. Verder vrees ik dat
ook die commissie niet bijzonder eigentijds en inspirerend
zou zijn geweest. Die commissie - dat lees ik in het artikel
van broeder Sip - zou ons zeker aan kinderliederen het een
en ander hebben voorgeschoteld uit Alles wordt nieuw.
Niet sterk eigentijds, integendeel, veel van die liederen
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zijn wat uit de tijd of worden daar gezongen waar men van
de huidige kinderliederen (o.a. uit het repertoíre van Elly
en Rikkert, van Jan Visser, de bundels Opwekkingsliede-
ren voor kinderen) geen of weinig weet heeft. Ik ervaar dat
als van de regen in de drup. Over gemiste kansen gespro-
ken.

Over wat geschreven is over opmaak, vorÏngeving en
copyright ga ik maar niet in, in een tweede druk zal zeker
een aantal correcties worden aangebracht. Wel nog dit,
vanwaar de selectie uit de bundel Opwekkingsliederen?
Die selectie had compleet achterwege kunnen blijven, zo
stel ik me voor. Waar ik kom, elders in baptisten ge-
meenten, wordt toch wel gezongen uit de Opwekkings-
bundel. In elke gemeente ligt het gele boekje, onder welke
benaming dat dan ook wordt aangeprezen. De ene ge-
meente is wat verder met de aanvullingen dan de andere
maar de gemaakte selectie is, denk ik, voor onze gemeen-
ten veel te mager.

Ik laat het hier maar bij, er leeft wel meer in mijn hart
maar ik moet niet alles spuien. Opnieuw, en nog steeds,
ook ik wil graag objectief blijven. Desondanks, ik moet
opmerken dat ik, bij alle kritiek van uw kant op de nieuwe
bundel, maar heel weinig bewogenheid proef de blijde
boodschap verder te brengen, uit te zingen. Dat er 'Lof zij
de Heer' achter al het verrichte werk zit, dat mis ik. Ik wil
daarom alle recensenten oproepen vooral positief mee te
werken aan 'Zingt de Here een nieuw lied'

Johan M. Zijlstra
Diepenveen, 19 november 2001
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Manifestatie Den Haag
13 april 2002,
Kerken protesteren tegen het op straat zetten van recht-
matig in Nederland verblijvende en uitgeprocedeerde
asielzoekers In het Oecumenisch Bulletin staat een

aankondiging van de manifestatie Voor
een humaan bestaan die de Raad vanl
Kerken gaat organiseren op zaterdagA 13 april 2002 van 10.30 tot 16.00 uur
in Den Haag. Aan de manifestatie doen

4 00k ?llee: VluchfellngenWerk, VON en
'?. ' TkTT TA kÄa* v'ïo-ïr srov'aií'r-ïrah*íínrr Aïií';rorïA"' ?" INLIA. Met naar verwachting duizendb4"""""""' Awrsl-rsrz?rsvü í-vs rlrs kÄ-v*h-ïlïrsrlr ít'i TThütsdeelnemers in de Marthakerk in Den

Haag, willen de gezamenlijke kerken in Nederland
aantonen, zo vlak voor de landelijke verkiezingen van mei
2002, dat er wel degelijk een draagvlak iIS VOOr een

humaan asielbeleid. Bovendien willen zij met het mani-
fest, dat ondertekend moet worden door zoveel mogelijk
organisaties en lokale kerkgemeenschappen, invloed
uitoefenen op het regeerakkoord. De projectgroep Vluch-
telingen is dÏuk bezig het programma rond te krijgen.
In de ochtend is er eerst een panelgesprek over knelpunten
in de huidige asielwetgeving en asielpraktijk.
Deelnemers zijn Rian Ederveen (Vluchtelingen in de
Knel), Geesje Werkman (projectgroep Vluchtelingen),
Eduard Nazarski (VluchtelingenWerk), Fatma Ozgümus
(VON), Mariëtte Baaij (Benders Advocaten Noordwijk)
en iemand van het Leger des Heils. Daarna is de beurt aan
staatssecretaris Kalsbeek, die inmiddels haar komst heeft
bevestigd. Zij krijgt het Manifest van de Raad van Kerken
aangeboden en zal een reactie geven.

j
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Om 13.30 uur begint een fommdiscussie met lokale
politici over de thematiek van 'asielzoekers op straat'.
Gevraagd zijn burgemeester Deetman van Den Haag,
burgemeester Randell van Dordrecht (ook voorzitter van
de Werkgroep Vluchtelingen van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) en de wethouders Paas van
Groningen en Spekman van Utrecht.
Aansluitend, om 14.15 uur, wordt een tweede fommdis-
cussie gehouden, nu met landelijke politici die als woord-
voerders inzake het asielbeleid voor hun fractie optreden.
Hiervoor zijn gevraagd de Kamerleden Albayrak,
Halsema, Hoekema, Van de Camp, Rouvoet, De Wit en
Kamp. Dezelfde thematiek is hier onderwerp van gesprek.
Gespreksleider voor beide fora is Willem Breedveld,
journalist bij Trouw.
Parallel aan deze discussies worden in de middag work-
shops georganiseerd over de werking van de Vreem-
delingenwet 2000, over AMA's, over 'best practices', en
over basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergun-
ning. Ook is er een workshop waarin vluchtelingenschrij-
vers spreken over hoe zij hun verblijf in Nederland
ervaren. De dag eindigt met een viering.
Alle informatie vindt u ook op de eigen campagnewebsite
van de Raad van Kerken, die in januari 2002 operatief
moet zijn: www.vooreenhumaanbestaan.nl. Daar kan men
ook zijn vragen aan staatssecretaris Kalsbeek kwijt.
Op zijn vergadering van 12 december jl. heeft de Raad
ingestemd met het plan voor deze manifestatie. Rond deze
datum zal de achterban van de Raad van Kerken en van de

pro5ectgroep Vluchtelingen via artikelen in kerkbladen en
via een directe mailing uitgenodigd en geïnformeerd
worden over de manifestatie. De Raad van Kerken heeft
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zich met een dergelijk grote manifestatie een ambitieus
doel gesteld. Duizend mensen heb je niet zomaar bij
elkaar! Toch durft de Raad deze onderneming aan, omdat
hij weet dat de betrokkenheid van mensen uit kerken bij
(uitgeprocedeerde) asielzoekers groot is.
Blokkeer dus nu de datum van 13 april 2002 in uw
nieuwe agenda en kom op die dag naar Den Haag. En:
'zegt het voort' !
Michel Peters, secretaris projectgroep Vluchtelingen

Uit: Oecumenisch Bulletin

Arminius

In de discussienota van het bestuur als voorbereiding op
de RUIMTEdag 2001 stond een kleine alinea:

Ruimte als Gemeente.

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

Het oude idee van Henk de Boer, een gemeente RUIMTE,
blijft de gemoederen bezighouden.
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Het idee van een gemeente die niet aan een plaats gebon-
den is, maar met leden door het hele land heen. Terwijl die
gemeente dan niet als concuíÏent van de andere gemeenten
fungeert maar als alternatief, als aanvulling. Het blijft een
beetje een vreemd idee.
Het komt wel eens voor dat Baptisten na verhuizing niet
lid worden van de gemeente in (of bij) de nieuwe woon-
plaats, maar lid blijven van hun oude gemeente. Het komt
ook voor dat Baptisten van gemeente veranderen zonder te
verhuizen. In beide gevallen is de keuze van gemeente niet
bepaald door de woonplaats, maar door het 'soort' ge-
meente. Door velen wordt een dergelijke keuze maar
moeilijk geaccepteerd. Maar een gemeente die helemaal
niet aan een plaats is gebonden, zonder een vaste plaats
waar de wekelijkse diensten worden gehouden? Je kunt je
nauwelijks voorstellen dat dit levensvatbaar is. Toch kan
het wel degelijk werken, er is namelijk een uitstekend
voorbeeld: de gemeente Arminius die binnen de Remon-
strantse Geloofsgemeenschap bestaat.

Arminius? Wie was dat ook

í!!?'alweer? De naam doet denken
de lessen geschiedenis,

vroeger op een Christelijke Á!Jschool. Tijdens het twaalf-jarig
bestand werd de strijd uitge-
vochten füssen de volgelingen
van ArÏninius en de volgelingen
van Gomanis Het ging over de J,:,, -
uitverkiezing en leidde ertoe dat
de volgelingen van Arminius de
kerk uitgezet werden. Tijdens de synode van Dordrecht

aan
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zijn de vijf artikelen tegen de Remonstranten aangenomen
(als onderdeel van de Drie Formulieren van enigheid). Dit
was het ontstaan van de Remonstrantse geloofsgemeen-
schap.
Net als Ds. Elias Feisser voor de Baptisten gemeenschap
en Menno Simonsz voor de Doopsgezinden, is de naam
van Jacobus Arminius (de Latijnse versie van Jacob
Harmenszoon) een naam van vroeger, een reus uit het
verleden.

Wat is Arminius?
Arminius is een landelijke Remonstrantse Gemeente voor
jongeren tussen de 20 en 35 jaar. Het is een 'plek' waar de
leden en vrienden vrijuit met elkaar kunnen praten over
levensvragen die hen bezighouden. Onder leiding van een
dominee of leden van de groep komen persoonlijke en
geloofskwesties aan bod. Doordat men niet wekelijks,
maar af en toe een weekend bij elkaar komt, is de structuur
los. Er is echter ook een groot gevoel van verbondenheid
en verantwoordelijkheid.
Zes keer per jaar houdt Arminius een weekeinde van twee
of drie dagen, doorgaans op het landgoed de Hoorneboeg,
in de bossen bij Hifüersum.
Tijdens het weekend is er volop gelegenheid om met
elkaar ken?nis te maken en van de natuur te genieten. Er
staat telkens een thema centraal. Deze thema's zijn heel
verschillend. Zo zijn er weekenden geweest over bijbel-
verhalen, over wonderen en ook over het Millennium. Een
thema kan op verschillende manieren worden uitgewerkt.
Soms gebeurt dat door middel van een discussie, soms
door drama of soms via tekenen.
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Het weekend wordt afgesloten met een viering. Dit is voor
veel mensen het hoogtepunt van het weekend. De deelne-
mers aan het weekend kiezen zelf welk gedeelte zij mee
willen voorbereiden: het gebed, de muziek, de gedichten
en de aankleding.

Gemeentevorm.
Om de weekeinden te bezoeken is het op zichzelf niet
nodig om lid of vriend van de gemeente AÏÏninius te zijn.
Een belangstellende betaalt een beetje meer om de kosten
van de organisatie te dekken. Maar wie de Beginsefüer-
klaring heeft ondeÏtekend of belijdenis heeft gedaan,
wordt lid van de gemeente, en dus ook van de (overkoe-
pelende) landelijke Remonstrantse Broederschap. In een
belijdenistekst geef je aan waar je voor staat en waar je op
dat moment in gelooft. Je zegt als het ware hardop waar je
voor staat. Het doen van belijdenis betekent dat je lid
wordt van de gemeente Arminius, die hoort bij de Remon-
strantse Broederschap. Belijdenis doen mag, maar hoeft
niet.

AÏminius heeft een eigen (part-time) predikant. en een
kerkenraad van zeven leden. Ook is er een aktieve redac-

tiegroep voor het gemeenteblad. De rol van de predikant is
vooral coördinerend.

Het is een echte jongerengemeente: over zaken als een
kerkorde maakt men zich niet al te druk. De ontmoeting
met elkaar is het belangrijkste, en daarom is men ertoe
over gegaan om naast de weekenden ook (regionale)
ontmoetingen en gesprekskringen te organiseren. Dit alles
om de drempel zo laag mogelijk te houden.
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De meeste leden zijn niet jonger dan 25 jaar, en met het
bereiken van de 35-jarige leeftijd moet het lidmaatschap
van Arminius beëindigd worden, dan gaat men met
attestatie naar een plaatselijke gemeente. Op deze manier
blijft ArÏninius jong (en niet al te groot).

Relatie met andere gemeenten
Landelijk is afgesproken dat een dubbel-lidmaatschap is
toegestaan. Iemand kan dus zowel lid zijn van een plaat-
selijke Remonstrantse gemeente als van de landelijke
gemeente Arminius. Er moet alleen bij de penningmees-
ters aangegeven worden, via wèlke gemeente de landelijke
afdracht betaald wordt. Voor wie lid is van een ánder
kerkgenootschap gaat dit niet op: men betaalt dan voor
beide kerken het volledige bedrag.
Het mogelijk maken van het dubbel-lidmaatschap betekent
dus uitdrukkelijk dat Arminius niet een concurrentie is
voor de plaatselijke gemeenten. Het is een aanvulling
daarop en voor sommigen een altematief. Arminius
probeert juist contacten met andere gemeenten te onder-
houden door het bezoeken van diensten en gezamenlijke
projecten, opdat zij wederzijds van elkaar kunnen leren.
Het heeft wel enig lobby-werk gekost om deze gemeente
geaccepteerd te krijgen, maar de andere Remonstrantse
gemeenten zagen uiteindelijk wel in dat een gemeente
Arminius eigenlijk geen bedreiging vormt voor de kerk,
maar juist een verrijking. Hooguit één of twee jongeren
per gemeente worden lid van Aminius. Die kwamen toch
al niet (meer) in de kerk, 'ze wilden niet aankijken tegen al
die grijze hoofden'. Infüssen is duidelijk dat op deze
manier een redelijke groep jongeren bij de kerk en het
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geloof betrokken blijft, en de gemeente ArÏninius levert
een gerespecteerde bijdrage in de landelijke Remon-
strantse organen.

Gemeente RUIMTE?
Uit de situatie van de gemeente Arminius blijkt, dat zo'n
idee alleen werkbaar is, als de landelijke gemeenschap het
idee ondersteunt en draagt. Erkenning en accepteren van
de gemeente RUIMTE zijn de noodzakelijke voorwaar-
den. Als de andere gemeenten en de Unie het gevoel
hebben dat RUIMTE een bedreiging is, zal gemeente-
voíÏning zeker niet lukken. Als men daarentegen het besef
heeft dat zo'n gemeente een aanvulling is, een manier
waarop sommigen nog binnen het Baptisme kunnen
blijven functioneren, dan kan het levensvatbaar zijn.
Misschien dat het goed is nog eens goed te doordenken
wát een gemeente nu eigenlijk is. In De Christen zijn daar
een aantal aanzetten toe gegeven.
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Gebed
Ineke Bakker

God van alle volken,
Behoed uw wereld voor geweld.
Bescherrn allen die bedreigd worden en geen beschermer hebben,
koester al uw kinderen die kwetsbaar zijn en bang.

Behoed uw wereld voor ontreddering.
Wees metgezel van hen die op de vlucht zijn
en een veilig heenkomen zoeken,
troost allen die geliefden verloren aan een voortijdige dood.

Behoed uw wereld voor haat.

Verlicht de geesten van hen voor wie geweld de enige weg is,
Roep tot bekering allen die anderen geen leven gunnen.

Behoed uw wereld voor machtsmisbruik.

Geef wijsheid en geduld aan de machtigen,
maak bescheiden allen die denken dat de wereld van hen is.

Van U is de aarde, o Heer,
en allen die erop wonen.

Ineke Bakker is algemeen secretaris van de Raad van Kerken in
Nederland.

31


