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Van de redactie

Sietzo Dijkhui;uïzen

Dit nummer van RUIMTE staat voor het grootste deel
in het teken van het jaaÏthema: 'Waar stond je toen,
waar sta je nu?' Het zijn vooral de reacties op de eerste
vraag die ging over je situatie ten opzichte van de
gemeente
Het is opvallend dat veel van die reacties lijken op de
hartenkreten op de 'Klaagmuur' van de eerste bijeen-
komst van RUIMTE in Apeldoorn. Toch klinkt in
vrijwel gecn enkele reactie iets door van 'opgeven'. Bij
degenen die iets instuurden of mondeling het nodige te
zeggen hadden, is er niet of nauwelijks sprake van
kerkverlating. Men blijft.
Voor een enkeling wordt het wel erg moeilijk. Het
betreft dan zaken in de gemeente die al jaren achtereen
als het ware sudderen, die wel eens zijn uitgepraat,
maar die toch steeds weer tot nieuwe complicaties
leidden, tot escalatie zelfs. Als er dan ook nog sprake is
van duidelijke paÏtijvorÏning, dan wordt het allemaal
'verdrietig'.
Opvallend is ook dat veel mensen in hun reactie op de
'vragenlijst' graag anoniem wilden blijven. De brief-
schrijver/sters noemden geen naam, de geïnterviewden
vroegen hun naam ' er maar niet bij ' te zetten. Het duidt
wel aan hoe kwetsbaar men zich kan voelen in een
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omgeving die toch erg vertrouwd moet zijn, namelijk
die van broers en zusters onder elkaar.

Reacties (1)
* Waar stond je toen en waar sta je nu ten qo-
zichte van de gemeente?

Bertha Pots- v.d. Veen mailt een uitvoerige reaktie:
Ik kom uit een van de oudste baptisten families. Mijn
betovergrootmoeder was al baptist. Mijn ouders waren
echte pioniers. Elke zondagmiddag was er bij ons in de
keuken zondagsschool, geleid door mijn beide ouders.
Elke week was er zusterhulp in ons huis. Daar heb ik
geen leuke herinneringen aan omdat we altijd mee
moesten helpen de kamer klaar te maken en omdat we
vroeg naar bed moesten. Als de kerstkisten voor de
zending gevuld moesten worden, zat mijn moeder
dagenlang achter de naaimachine om kleren te maken.
Wij moesten dan geld uit onze spaarpotten halen om
schriften en potloden voor de "arme negertjes" te
kopen. Het hele sociale leven van ons gezin stond in
het teken van de gemeente.
Toen ik 13 jaar was zijn we verhuisd naar de stad. Ook
daar werden mijn ouders weer meelevende leden. Ik
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ging ook naar de kerk, de meisjesclub en de jeugd. We
hadden een leuke jeugdgroep. Elke zaterdagavond
waren we bij elkaar en bijna ook de hele zondag. Ik heb
me toen ook laten dopen. Nu vind ik het wel erg jong,
maar toen heb ik me heel bewust laten dopen.Ik wist
als klein meisje al dat ik een kind van God was. Als je
lid van de gemeente werd, was het logisch dat je iets in
de gemeente deed. Dus werd ik zondagsschooljuf. Dat
ben ik 36 jaar geweest.
Ik kreeg 'natuurlijk' verkering met een baptisten
jongen. We hebben elkaar ontmoet op een instmctie-
weekend voor kampleiding op De Vinkenhof. Nadat we
getrouwd waren, werden we lid van de gemeente waar
mijn man al lid was en die het dichtst bij het dorp lag
waar wij gingen wonen. Na een paar jaar werd er nog
een kerk in dezelfde plaats gebouwd en werd de
gemeente in drieën gesplitst, die na enige jaren alle drie
zelfstandige Uniegemeenten werden.
Omdat het een kleine gemeente was, moesten we met
elkaar de schouders onder het werk zetten. Dus werd ik
weer zondagsschooljuf. Later zelfs twee keer op één
zondag. Eerst in de kerk en na de dienst in ons dorp bij
een van de gemeenteleden thuis. We waren met evan-
gelisatiewerk in ons dorp begonnen. Om de veertien
dagen een avonddienst in de HervoÏmde Kerk,
zondagsschool en bijbelstudie. Om de beurt brachten
we onze kinderen naar de (tussen)jeugd, bijbelstudie en
de koffiebar.

Door de week waren er vergaderingen en het zangkoor.
Toen de kinderen naar de middelbare school in een

andere plaats gingen, raakten ze geÏnteresseerd in de

een
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dingen die in de maatschappij speelden, zoals de mili-
eubeweging, de kernwapens, het Conciliair Proces enz.
In ons gezin waren dat ook onderwerpen waar over
gepraat werden. Op de jeugd zat een aantal 'evange-
lische, fundamentalistische' jongeren die heel anders
over deze dingen dachten. Onze kinderen wilden op 'de
jeugd' ook over deze dingen praten, maar dat was niet
mogelijk. Als je anders dacht dan zij deugde je geloof
niet. Daarbij kwam dat onze jongens in een schoolband
speelden, die volgens die jeugdleden "duivelse" muziek
speelde. Daardoor heeft een van de kinderen afgehaakt
toen hij 17 was.We hadden onze kinderen geleerd dat
je in de gemeente niet over alle dingen hetzelfde hoefde
te denken maar dat je elkaars mening moest respecteren
en dat je door Jezus' liefde elkaar altijd kon vinden.
Deze houding vonden ze toen niet op 'de Jeugd'.

Ik was best verdrietig toen onze zoon niet meer mee
wilde naar de kerk. Later heb ik wel gedacht: "Wat zou
ik doen als ik nog jong was? Nu zit je in de gemeente,
je werkt volop mee. Maar er zijn genoeg dingen in
baptist Nederland die me niet aanstaan. Zou ik er voor
kiezen om nu bij een baptisten gemeente te horen?"
Door ziekte ben ik vijf jaar geleden gestopt met de
zondagsschool. Het zangkoor werd ook opgeheven.
Daardoor hoorden we door de week geen nieuws meer
uit de gemeente. Dat schepte, ook doordat we niet in
hetzelfde dorp wonen, al wat afstand. Ik voelde me wel
thuis in de gemeente omdat er veel mimte was voor je
eigen mening. Er werd naar je geluisterd. Ook was er
veel mimte voor de vrouw: in de raad, bediening van
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het Avondmaal en in allerlei commissies. Ik miste wel

wat. Vooral het praten over actuele onderweÏpen. Dat
compenseer(de) ik door naar kringgesprekken van de
Hervormde en Gereforrneerde Kerk te gaan.
Ook vond ik veel aansluiting bij de mensen die ik als
vrijwilligster bij de N.B.J.B. ontmoette. Ook mede
daardoor ben ik dingen in een groter verband gaan zien.
Vroeger dacht ik echt: "Baptist dat is 't" en kon ik de
doop zoals die bij ons hoort, verdedigen.

Afgelopen jaar is er in de gemeente iets vreselijks
gebeurd. Mensen werden be- en veroordeeld op hun
anders interpreteren van de bijbel. Het was zelfs zo dat
je je met bepaalde dingen niet meer mocht bezighouden
en dat je bepaalde brochures en boeken niet meer
mocht lezen. Dan zie je ineens de gemeente verande-
ren. Mensen worden hard en onverdraagzaam
Je ziet de gemeente kapot gaan. En dan merk je hoe
diep je gevoel voor de gemeente zit. Je wilt dit niet! Je
probeert met mensen te praten en je merkt dat 'de
partijen' niet meer naar elkaar kunnen luisteren! Je
staat erbij, maakt het mee, ziet het gebeuren en je kunt
er niets aan doen! In het begin denk je nog dat alles wel
goed komt, want we konden toch altijd over de dingen
praten. Maar er ontstaan paÏtijen en of je wilt of niet, jij
moet ook kiezen wat je wilt. Welke kant je ook kiest, je
hebt steeds het idee dat je mensen in de steek laat!
Veel mensen hebben bedankt voor de gemeente.
Vooral de 'oude baptisten'. Mensen die ook vanaf het
begin van het ontstaan van de gemeente, de gemeente
hebben mee opgebouwd. Mensen waarin ik veel
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veÏtrouwen had en heb. En dan sta je voor de keus: Wil
ik lid blijven van zo'n gemeente. Een gemeente waarin
je opeens, ra ra hoe kan het, niet meer verschillend mag
denken? Waarin je mening niet meer gerespecteerd,
maar verketterd wordt? Wij hebben na veel slapeloze
nachten, pijn, verdriet, tranen en bidden, besloten om
ons lidmaatschap op te zeggen. Nu ben ik dus "niks"
meer. Dat is een heel raar gevoel. Aan de ene kant is
het een grote opluchting. Je bent niet meer verantwoor-
delijk voor de dingen die in de gemeente gebeuren.
Aan de andere kant ook een grote leegte: Je hoort
nergens meer bij! Dat doet pijn. Je mag de gemeen-
tebode niet meer lezen omdat je geen lid meer bent,
terwijl hij in de gang van de kerk ligt en iedereen hem
mee kan nemen. En jij die meer dan deÏtig jaar lid van
die gemeente bent geweest, mag op afstand niet meer
met de gemeenteleden meeleven. Je wilt vooral nog
meeleven met de ouderen die op hun leeftijd niet meer
de moed of de mogelijkheid hebben om uit de ge-
meente te gaan.
Door ziekte kregen we veel kaartjes, telefoontjes en
bezoeken uit de gemeente. Opeens is dat afgelopen.
Dan denk je wel: Waren we eigenlijk wel belangrijk
voor onze broeders en zusters of stuurden ze gewoon-
tegetrouw kaartjes? Dachten ze wel echt aan ons?
Denken ze nu nog wel eens aan ons en bidden ze nog
voor ons? Het voelt heel raar.
En dan moet je het je kinderen, familie en niet-baptis-
ten vrienden vertellen! Hoe moet je zoiets uitleggen? Je
schaamt je diep.
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Toen we ons lidmaatschap op hadden gezegd, was mijn
eerste reactie: "Ik word nooit meer baptist. Ik wil er
niets meer mee te maken hebben!" Nu, een paar maan-
den later, hebben we wel besloten dat we weer naar een
baptisten gemeente gaan. Onze baptistische wortels
zitten toch dieper dan we dachten. Op het moment zijn
we aan het "shoppen." We wonen in een gebied waar
veel baptisten gemeentes zijn.0mdat we geen thuiswo-
nende kinderen hebben, is de noodzaak er niet om ons
snel bij een gemeente aan te sluiten. We kijken mstig
rond. We stellen wel eisen. In elk geval moet er plaats
zijn voor de vrouw. En we willen mimte!
We worden ook eerst vrienden van de gemeente,
voordat we ons aansluiten. De littekens moeten eerst

een beetje minder pijn gaan doen!

De schaker, een sprookje
Alle van der Goot

Er was eens een schaker uit een te goeder naam en
faam bekend staand schakersnest.

Vanwege de vele verhuizingen en omdat hij zich -
waar hij ook woonde - voor de plaatselijke schaakclub
inzette, had hij vele schaakclubs van nabij meege-
maakt. Het was hem in de loop der jaren opgevallen,
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dat elke schaakclub eigen varianten op de spelregels
hanteerde. Maar bij alle clubs stonden de hoofdregels
van het edele schaakspel hoog in het vaandel, voÏmden
de bindende factor.

Bij elke verhuizing kwam de vraag op of de club ter
plaatse dezelfde varian-
ten gebmikte als hij & %
gewend was en vaak % $
bleek dat het geval.
Behalve bij de laatste
verhuizing. De plaatse-
lijke schaakclub hield
er duidelijk andere
varianten op na, maar in een nabijgelegen stad was een
club waar hij zich wel thuis dacht te kunnen voelen.
Daar sloot hij zich toen bij aan.
Als je echter ouder wordt, de leeftijd der zeer sterken
achter je hebt gelaten en dientengevolge je mobiliteit
beperkter, dan ben je meer op je directe omgeving
aangewezen.
Een toevallige ontmoeting leerde hem dat de varianten
van de plaatselijke schaakclub minder verschillen
vertoonde dan hij had gedacht. Toen was de keus snel
gemaakt: hij zou de schaakclub in de naburige stad niet
loslaten, de door die club voor hem te betalen lande-
lijke contributie blijven vergoeden, maar zijn schaak-
activiteit in de plaatselijke club ontplooien. Daar ging
men hem juist vanwege zijn andere spefüarianten
waarderen. Beide partijen bleken van elkaar te kunnen
leren en deden dat ook.

,l
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Maar . .. het zat de schaakclub in de naburige stad niet
lekker dat hij zijn talenten dichter bij huis aanwendde.
Bij die 'stadse' schaakclub kwamen andere schakers,
kwam een andere voorzitter, een ander bestuur, met als
gevolg dat de daar gehanteerde varianten tot wet van
Meden en Perzen werden verheven.

Tja, als je zo denkt, dan ga je op een gegeven moment
de ledenlijst opschonen, want je wilt toch een club van
gelijkgestemden overhouden.
De 'randfiguren' werden door de bestuursleden
bezocht, waarbij zij op hun plicht jegens de club
werden gewezen. Tot die plicht behoorde niet alleen
actief met de club meedoen, maar ook de door de club
gebruikte varianten volledig onderschrijven. Wie dat
niet kon of wilde kreeg het advies de eer aan zichzelf te
houden en te bedanken als lid, daarmee voorkwam hij
royement,

Zo verging het ook onze schaker. Verleden, leeftijd,
afstand, het speelde allemaal geen rol, je accepteeÏt
onze spelregels en daaÏ'mee uit.
Onze schaker had de mimte geproefd en kon niet temg
naar die krampachtigheid. Hij weigerde echter zijn
lidmaatschap van die stadse schaakclub op te zeggen.
Het waren toch ook beoefenaars van hetzelfde edele
schaakspel? De genadeklap kwam toen hij aan de hem
bezoekende bestuursleden de vraag stelde: kunnen
jullie mij nog als schaker erkennen? En daarop als
antwoord kwam: wij waarderen je als mens, maar
kunnen de vraag of je nog als schaker erkend kan

11



t

worden niet beantwoorden, daarover beslissen hogere
regionen.
Het heeft enige tijd geduurd voor onze schaker, door de
stadse club geroyeerd wegens onverenigbare opvattin-
gen, in zijn plaatselijke schaakclub weer met plezier
een partij schaak kon spelen.
Een sprookje? Ja.
Maar soms worden sprookjes pijnlijke werkelijkheid.

Reacties (2)

Naar een eiland

'Toen' blijkt de aanduiding van een tijdperk waaraan
velen goede herinneringen hebben. Een goed voorbeeld
daarvan is de reactie van W. MosteÏt-van Ast uit En-
schede, die uitvoerig haar situatie beschrijft van 20/25
jaar geleden. Ze behoorde toen als diacones, secreta-
resse Zusterhulp en werkgroep Roden, tot ade kern'. De
tijd van de jeugd kent de 'belevenis' van aandacht voor
jonge mensen, met 'jongelieden' en 'jonge dochters-
vereniging'. Maar pas toen ik gedoopt was, op mijn
18e, mocht je pas op het zangkoor en op de zondags-
school helpen. Zo was dat toen. Dat de gemeente (Den
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Haag-oost) strak was, zwart-wit-denkend, merkte je
later. 'Toen de oorlog uitbrak kwamen de zekerheden
op een laag pitje en na de oorlog was alles anders. Er
was veel te doen, de mensen gingen ertegenaan, ook in
de gemeenten. Mijn betrokkenheid tot de gemeente
werd mee bepaald door het dagelijks leven.'
Praktische zaken zorgden voor een dieptepunt. 'Om de
veertíen dagen naar de kerk, want er was geen
kinderopvang. Hoogtepunten waren dan de landdagen
en het liefdemaal met Kerst, dan kon je als gezin
meedoen. De dieptepunten waren er ook als er in de
gemeente dingen niet goed zaten. Belangrijke aspecten
voor mij zijn: het hebben van taken, meedoen met de
activiteiten, waardering!

En of ik mij zou laten dopen in de baptisten gemeente,
zoals ik nu ben? Waarschijnlijk zou ik er langer over
nadenken en meer naar de mensen kijken, hoe ze over
komen. Misschien is dat niet eerlijk (want dan kom je
er niet), maar ik zou bij voorbeeld wel een poos op een
eiland willen zitten en helemaal leeg van gedachten
willen zijn en dan pas antwoord geven'.

Horizontaal

'Een lezeres', iemand dus die graag anoniem wil
blijven, stuurde kort geformuleerde antwoorden, maar
is daarmee toch veelzeggend. Hoewel ze in verleden en
heden nog tot de keÏn van de gemeente behoort en
wortels in het baptisme heeft vanaf het begin van het
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baptisme in Nederland, noemt ze de betrokkenheid met
de gemeente 'een vrij horizontale lijn'. Er is 'een
papieren breekpunt'. Omdat ze geen enkele verant-
woording meer wil dragen voor de Unie is ze gastlid
geworden. Naar dit punt verwijst ze ook als antwoord
op de vraag of ze, zoals ze nu is, lid zou willen zijn van
een baptisten gemeente.

Meedoen!

Een ander geluid komt van Geri van Schravendijk-
Scheinhardt, afkomstig uit een 'gesloten' Vergadering
der Gelovigen, meelevend en door pastorale arbeid
betrokken bij de gemeente. Ze noemt een 'dieptepunt'
dat velen binnen Ruimte zullen herkennen: een streng
oordeel wanneer je over bepaalde zaken anders denkt.
'Ik bemerk bij die ander angst en daardoor zal wel zo'n
oordeel ontstaan.'

Het meedoen met activiteiten en het hebben van taken

(Zusterhulp, diacones) noemt ze belangrijke aspecten
van betrokkenheid.

Wrange ervaringen

Nog een anonieme briefschrijver. En wel begrijpelijk
anoniem. Hij/zij heeft nogal wat wrange ervaringen in
zijn/haar (vorige) gemeente en hoewel daar (gelukkig)
vaak over gesproken is hebben die toch geleid tot het
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nemen van afstand. Letterlijk, want 'men' is naar een
andere gemeente gegaan. Om daar te ontdekken dat
ook daar problemen waren tussen bestuur en gemeente
en in het bestuur zelf. Er lag conflictstof die tot op
zekere hoogte de sfeer ging bepalen.

'Wat een verschil met twintig jaar geleden!' aldus de
briefschrijver/ster, die 'baptisten wortels' tot in drie
generaties heeft. 'Toen draaide ik volop mee, kwam
(uiteraard) in de raad, deed mee in gespreksgroepen en
GBS, en wilde geen dienst missen. Op hoogtijdagen als
kerst konden familie- of vrienden-verplichtingen
('Kom je bij ons eten?') me er niet toe brengen weg te
blijven. Totdat er een breekpunt kwam bij een pastorale
kwestie, die mijns inziens helemaal niet pastoraal werd
opgelost. Met de bijbel in de hand en de mond vol
teksten werden mensen in de steek gelaten. Discussie
bleek niet mogelijk. Zo en zo stond het in de bijbel en
zo en zo moest de zaak dus worden behandeld.

1
>

Korte tijd daarna kwam er bij mij een bezinningsproces
op gang, dat leidde tot verhuizing naar een andere
gemeente. Waar ik me niet goed thuisvoelde en waar
ook al gauw sfeer-verstorende mzies naar buiten kwa-
men. Betrokkenheid kan maar niet ontstaan als je in
een gemeente geen gevoel krijgt van een goed, veilig
geestelijk onderdak. Zoals ik me nu voel zou ik me echt
niet laten dopen om daaÏmee lid te worden van een
baptisten gemeente. Zeker niet nu ik net de vorige
week nog hoorde hoe er een "puinhoop' is ontstaan in
een andere gemeente waar ik misschien wel naar toe
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had willen gaan.' Eigenlijk is Ruimte nu de enige plek
waar ik me goed kan voelen. Als al die mensen nu eens
één gemeente vormden, dan zou ik daar lid willen
zijn!'

Kwaad en verdrietig

Kwaad en verdrietig is hij. En soms moe. In zijn ge-
meente zijn er wrijvingen en conflictpunten, zijn er
verdachtmakingen en insinuaties, zijn er partijschap-
pen, waarvan er één de voorganger wel lijkt te hebben
geclaímd, ingepalmd of íngelijfd. Met alle gevolgen
van dien. Moeilijk dus.
Lijn? Breekpunten? Dieptepunten? Hoogtepunten? 'Ik
weet het niet.. Ik weet alleen dat er nu een duidelijke
stem moet klinken, waarÏnee duidelijk wordt gemaakt
wat de feiten zijn. Eerlijk en oprecht. Zodat er helder-
heid ontstaat.'

Hou je dat vol? 'Ik weet dat ook niet. Als je bezoek
hebt van mensen uit de gemeente, vrienden of familie,
dan gaat daar toch steeds weer het gesprek over. Daar
word je moe van. Heel moe. En je moet oppassen dat je
er niet onderdoor gaat. Pas als dat dreigt te gebeuren
omdat er toch geen veranderingen ten goede komen,
dan pas ben ik weg. Maar voorlopig blijf ik. Er moet
een tegenstem blijven klinken.'
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Zo kan het ook

Een stukje brief, compleet zoals het binnenkwam:
Vraag 1:
a KeÏn/meelevend

b. ouders-grootouders en overgrootouders waren lid
van een baptisten gemeente.
gestaag proces, maar wel eens met kronkels
meedoen aan activiteiten, hebben van taken,
contacten, jezelf kunnen zijn. Bij mijn belijdenis
en doop heb ik trouw aan de gemeente beloofd en
ook dat ik mee zou werken in de gemeente naar
me dat mogelijk was.
321%

c.

d.

e.

Winst en verlies
Balans: landelijke gemeente

'Een gebroken lijn', zegt hij. 'Zo kun je mijn levens-
loop met betrekking tot de gemeente, ik moet zeggen
ade baptisten gemeenten', wel noemen. Een lijn met
een knik',

De 'knik' ontstond toen hij na tweeëntwintig jaar in
diverse gemeenten in Nederland gewoond en gewerkt
te hebben en daarbij nogal zware taken in de baptisten
gemeenten op zich nam, ander werk kreeg en (weer)
ging verhuizen. De verhuizing was mede een gevolg
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van de gevolgen van een haÏtinfarct en de behande-
lende specialist had zelfs gezegd dat het maar beter was
wat meer afstand te nemen van het kerkelijk werk en de
vernieuwingsdrift op een lager pitje te zetten. Dat was
niet gemakkelijk. "Het doet je wat als je na al die jaren
van gemeentelijke betrokkenheid afstand neemt en
afstand doet."

Maar er was ook winst. In de nieuwe situatie kwam hij
in contact met mensen uit andere geloofsgemeenschap-
pen en verzeilde hij in 'een heel oecumenisch klimaat'.
Daar had hij altijd wel mee gesympathiseerd en dat in
zijn gemeentelijk werk ook wel laten blijken, maar dit
was anders. "Daar begon een proces van kritisch kijken
naar de baptisten gemeenten. En ik denk dat er ook heel
wat baptisten voorgangers zijn die iets soortgelijks
hebben ervaren. Er ontstond een mimte, een soort
vrijheid."
Voor hem is het heel duidelijk: hij is zo geworteld in
het baptisme, heeft zoveel goede dingen meegemaakt,
heeft zoveel warÏnte ondervonden, dat hij er niet los
van kan komen. Hij zegt het mooi: ' Het haÏt is er altijd
nog. Het hoofd is er ver vandaan. . .'
De vraag 'Zou je, zoals je nu bent, lid willen zijn van
een baptisten gemeente?' beantwoordt hij al even
origíneel, ' Dan moet het wel een heel bï3zondere
gemeente zijn. Van de huidige gemeenten sta ik in
menig opzicht ver weg. Ik ben de bijbel anders gaan
lezen. In onze baptisten gemeenten wordt alleen ge-
preekt, gedacht en geleefd vanuit het boek dat van
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Boven gekomen is en zelf lees ik dat boek meer vanuit
dat wat van beneden is.'

'Er is ooit eens geopperd, - was dat niet Henk de Boer?
- dat er eens een landelijke gemeente zou moeten
komen, een gemeente van Ruimte-leden. Van zo'n
gemeente zou ik dan wel lid willen zijn. Maar alleen als
zich dat zou afspelen binnen de Unie. Anders heeft het
voor mij geen betekenis. Op zo'n manier zou je de
pluriformiteit kunnen benadmkken. Jullie zijn anders
dan ik en ik ben anders dan jullie. ..'

Nee

'Nee! ', is het resolute antwoord van een vrouw 'uit het
midden des lands', op de vraag of ze, zoals ze nu is,
denkt en voelt, lid zou willen worden van een baptisten
gemeente. Nee. aWant niet alleen in mijn eigen ge-
meente, maar ook in andere om mijn woonplaats heen,
is er niet alleen een zekere verrechtsing ontstaan, maar
daarmee gepaard gingen ook kleine en grotere
onaangenaamheden en zelfs conflicten en partijschap-
pen. Om maar niet te spreken dat je geen oor vindt voor
jouw mening en verwoording van jouw geloofsbele-
ving Maar wat moet je dan? Ik ga nog wel eens naar
een gereforrneerde kerk, hoor daar een goede preek,
zing mee met mooie liederen (goede teksten/fraaie
muziek), maar na afloop ga je toch als een 'vreemde-
ling' die kerk weer uit. Je kent niemand, de dominee is
al weg voor ik bij de uitgang ben en je hebt erg het

íg



Á
N

gevoel van massaliteit. Die 'grote kerken' heten niet
voor niets zo. Je gaat er onder in de grote aantallen
mensen. Ik mis er de warrne vriendschappelijkheid van
gemeenteleden onder elkaar. Maar dat komt natuurlijk
ook, omdat ik er niet regelmatig kom en ook geen lid
ben.

GELOVEN

Geloven is hopen op iets beters
Geloven is smachten naar iets groters
Geloven is weten van iets mooiers
Geloven is werken aan heelheid, gerechtigheid
Geloven is gaan tot aan de horizon

Jan Messchendorp
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Vele jaren baptist
Alle van der Goot

4 februari 1940:

"Je bent goed kopje onder geweest." Dat waren de
woorden die Gerrit Planting (van Spek de bus) mij
toevoegde, toen hij mij uit het doopvont hielp, waar
zijn vader, ds. B.Planting, mij zojuist gedoopt had.
Daarínee begon formeel mijn leven in Baptist Neder-
land, in dit geval de gemeente Amsterdam Centmm.
De stap die toen gezet was, vloeide logischerwijs vooít
uit de situatie thuis, want wat dat betreft ben ik vanaf
mijn geboorte gepokt en gemazeld in het baptisme.
Maar het was wel een baptisme met 'mimte'. Want
voordien, van 1932-1937 woonden mijn ouders in
Heeg, waar een kleine baptisten gemeente was in het
kerkje Silo.
Heeg kende 4 kerken: rooms-katholiek, hervoÏ'md,
gereforrneerd en baptist, met recht een Gideonsbende.
Maar alleen de baptisten deden aan zondagsschoolwerk
op zondagmorgen na de kerkdienst en die baptisten
zondagsschool, geleid door de dames Van Netten, werd
ook bezocht door kinderen van hervorÏnde en gerefor-
meerden huize.

Omgekeerd nam ik deel aan de hervorÏnde knapenvere-
niging, met puberale felle discussies en regionale voor-
drachtwedstrijden. Die 5 jaar in Heeg onderbraken het
vertoeven in de Baptisten gemeente Amsterdam
Centmm.
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Als rijksambtenaar (PTT) werd ik, teneinde aanspraak
te kunnen maken op een vaste aanstelling, verplicht
deel te nemen aan de arbeidsdienst gedurende het
eerste halfjaar van 1943.
Dat betekende bivakkeren in het kamp in Wierden en
zondags kerken in de Baptisten gemeente Almelo
Geraniumstraat, waar toen ds. Hooghwinkel stond.
Binnen de kortste keren was ik daar organist gedurende
mijn diensttijd. In juni zwaaide ik af, om in augustus
voor de rest van de oorlog onder te duiken.
Tijdens die onderduiktijd had ik contact met ds.
Hooghwinkel, die mij de beginselen van het Grieks
bijbracht, en met de plaatselijke hervormde predikant,
met wie ik vele gesprekken heb gevoerd met name over
de doop. Mijn toenmalige verloofde, nu nog steeds
mijn vrouw, was baptist, maar zat vanwege de afstand
tot de baptisten gemeente volop in zondagsschoolwerk
en meisjesvereniging van de plaatselijke hervorrnde
kerk. We waren Baptist, maar praktisch oecumenisch
avant la lettre.

Na mijn onderduikerstijd temg naar Amsterdam cen-
tmm, waar we na ons huwelijk in 1946 volop samen in
de gemeente aan het werk waren.
Dan breekt de tijd aan van verhuizing naar nieuw-west.
Beginnen in een zaaltje van Patrimonium, over naar de
aula van de Fockschool, eindigend met oprichting van
de Herdenkingskerk in Amsterdam West. Weer samen
volop bezig in het gemeentewerk.
In 1966 verhuizen we naar Rotterdam Alexanderpolder.
Volop aan het werk in de baptisten gemeente Rotter-
dam Centmm. Uit mijn tijd als jeugdouderling herinner
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ik mij nog steeds de opmerking/vraag aan de jongelui:
als jullie avondmaal vieren, waarom zetten jullie daar
dan zulke sombere gezichten bij? Ga d'r maar aan
staan!

Uit deze tijd dateert ook het baptisten cabaretgroepje,
waarvan sommige teksten nog steeds of (helaas?) weer
actueel zijn.
Omdat de kerk in centmm stond en wij in een buiten-
wijk woonden, ontstonden via de NCVB (Ned.
Christen Vrouwen Bond) interkerkelijke contacten.
Dus ook hier weer "mimte", zonder eigen standpunt op
te geven.
In die tijd ontstonden ook de contacten met Utrecht
Silo, omdat ik mijn werk in Utrecht had en dan
aansluitend het koor kon leiden, wat ook betekende van
tijd tot tijd zondags in Silo kerken, koor dirigeren, orgel
spelen.
1975, verhuizing. Wonen in een dorp. Geen Baptisten
gemeente ter plaatse, wel in de naburige stad. Dus daar
niet alleen forÏneel via attestatie, maar ook praktisch
aansluiting gezocht, wat zeer moeizaam verliep en
uiteindelijk niet gelukt is. Wij waren te "mim".
Op een zondag was het slecht weer, we hadden niet
zoveel zin om naar de stad te gaan, en daarom gingen
we naar de plaatselijke Samen op Weg Gemeente.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus daar
deelnemen aan NCVB, bijbelkringen (8 jaar de
leiding), cantorij, met als gevolg dat je zondags mensen
in de kerk tegen komt die je door de week ook ontmoet
en omgekeerd.

23



í

Hoewel we nooit gevraagd hadden om gastlidmaat-
schap, werden we wel als zodanig beschouwd. Dat
leidde er zelfs toe, dat ik gevraagd werd als diaken.
Met van mijn kant de restrictie dat ik niet ambtshafüe
dienst wilde doen bij doopdiensten, ben ik de volle
ambtsteÏmijn van 4 jaar diaken geweest. Hier was
duidelijk mimte.
Het eind van het afgelopen jaar is moeilijk geweest. De
Baptisten gemeente in de stad heeft ons als lid geroy-
eerd, omdat wij er te mime opvattingen op na hielden.
We zijn nu formeel lid van de Protestantse Gemeente in
het dorp, maar blijven Baptist in ons geloofsdenken.

Wat het leven mij geleerd heeft?
1. What's in a name?

2. Kerk daar waar je ook je dagelijkse sociale
contacten hebt

3. Ken je eigen standpunt en houdt daaraan vast,
zonder een andere geloofsopvatting van minder
waarde te achten.

Of ik nu nog lid van een Baptisten gemeente zou willen
zijn? Een moeilijk te beantwoorden vraag. In ieder
geval niet van een gemeente waar geen "mimte" is.
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POÉ-ZIE
Jan Messchendorp

Het is zaterdagochtend, 7 oktober 2000. Ik lig in bed en
word wakker. Het is nog vroeg, te vroeg om op te
staan. In mijn hoofd vorÏnen zich enkele gedachten tot
een gedicht met als thema 'Geloven'. Even daarna
komt er nog een gedicht en nog één, en nog één. Ik sta
op, ik moet ze opschrijven. Ik stap mijn bed weer in en
kan niet slapen. Er volgen nog meer gedichten . . .
Een wonderlijke ervaring die ertoe heeft geleid dat ik
ook nu nog regelmatig mijn gevoelens en inzichten aan
het papier toevertrouw.
Mijn naam is Jan Messchendorp en ik ben 38 jaar. Van
beroep ben ik vertaler Frans en Engels. Als kleine
zelfstandige vertaal ik hoofdzakelijk teksten voor de
Europese Commissie en het Europees Parlement. Sinds
september 1982 ben ik lid van de Baptisten Gemeente
Hoogezand-Beukemastraat. Daar ben ik actief in het
huiskringenwerk en in de voorzanggroep. Ik volg al een
flink aantal jaren zangles aan de muziekschool en zing
zowel klassieke als lichte muziek. Om mijn conditie
enigszins op peil te houden, wandel ik regelmatig.
Vanaf begin 2001 lees ik de nieuwsbrief van Ruimte.
In de laatste twee nummers hebben enkele gedichten
van mij gestaan. Ik hoop dat u als lezer plezier aan mijn
gedichten beleeft en dat ze u tot nadenken stemmen.

HaÏtelijke groeten, Jan Messchendorp
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REGENBOOG

Een palet van kleuren
in geuren, straalt mij toe
een schittering, oogverblindend
Als een wijde boog
waaiert Hij uit
lonkend, een kristal
Zijn gloedvolle trouw
omkranst het leven

rimpelloos
Glansrijk grijpt
Hij mij aan
Nooit meer verdronken
behalve in Zijn liefde

I
l
l

Jan Messchendorp
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Uit het bestuur

In de laatste bestuursvergadering van 29 januari jongst-
leden heeft Wim Meijer afscheid genomen als bestuurs-
lid van Ruimte. De yoorzitter bedankte in deze

vergadering Wim voor zijn creatieve en positief-kriti-
sche bijdragen aan het bestuurlijke werk ten behoeve
van Ruimte. Deze dank werd benadmkt met een ca-
deaubon en een bos bloemen.

Tot nu toe konden losse nummers van het blad Ruimte,
voor zolang de voorraad strekt, aangevraagd worden bij
Wim Meijer. Door het vertrek van Wim als bestuurslid,
is deze taak overgenomen door Roel Bakema. Zijn
adres en overige bereikbaarheden zijn aan de achter-
kant van het blad Ruimte aangegeven.
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