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Baptisme: Kerk of opwekkingsbeweging?

VAN DE REDACTIE

Het streven naar themanummers wordt in deze
aflevering van Ruimte gerealiseerd met reacties
op de inaugurele rede van prof. Olof de Vries.
Het thema is aldus: 'Kerk en opwekkings-
beweging' .
Aly Zantvoürd, Wout Huizing en Jannes Reiling
schreven daarvoor de artikelen, waarmee dit
nummer opent
Als 'zomernummer' biedt dit nummer 4 van
Ruimte ook reacties op het vorige nummer, met
name op een artikel van Wout Huizing over de
vrouwelijke voorgangers.
Zeer lezenswaard is ook een verslag van 'de
praktijk van een vrouw op de kansel'.
Verder de rubriek 'Voor de jeugd' en 'Irene's
column' en mededelingen namens de
werkgroep.
Al met al een íets dikker nummer dan normaal.
Maar 't is ook vakantietijd...

»

In zijn inaugurele rede op 16 maart 1994 heeft prof.Olof de Vries
de complexe relatie tussen de traditionele of historische kerken en
de opwekkingsbeweging in kaart gebracht. Dat duurde maar drie
kwartier en dus was alleen een kaart op grote schaal mogelijk met
voornamelijk hoofdlijnen. Voor ons als Nederlandse baptisten was
deze rede niet alleen een reden tot blijdschap omdat onze
Ieerstoel bij de faculteit godgeleerdheid van de universiteit Utrecht
op zo overtuigende wijze werd beklommen, maar ook een
spannende aangelegenheid omdat wij zelf een plaats op deze
kaart hebben. In het aansluitende symposium hebben theologen
van varschillende kerken op de rede van prof.De Vries
gereageeíd. Hun opmerkingen zijn vastgelegd in de samenvatting
die bij het Uniebureau in Bos en Duin verkrijgbaar is. Maar er is
alle reden voor ons als Nederlandse baptisten onze eigen
geloofsgemeenschap eens te bekijken vanuit de optiek die De
Vries heeft aangedragen. Waar staan wij in het grote veld van
kerk en opwekkingsbeweging in Nederland?

DRIE CONCLUSIES

In de loop van zijn rede heeft De Vries drie conclusies getrokken.
De eerste luidt: de tíaditionele kerk is verankerd in de geschiede-
nis -dat ís haar zondeval- en de opwekkingsbeweging is de reactie
daarop vanuit het evangelie.
De tweede luidt: de traditionele kerk staat in het teken van de
continuïteit, de opwekkingsbeweging is een blikseminslag die
deze continuïteit onder kritiek stelt maar geen eigen plaats in de
geschiedenis krijgt.
De derde luidt: in de geschiedenis van de gemeente van Christus
van Pinksteren naar Voleinding is de toekomst aan de traditionele
kerk, de opwekkingsbeweging is het continu kritische müment
dat de kerk voürtdurend aanspreekt op het normatieve begin.
Twee verdere conclusies brengen tot uitdrukking dat kerk en
opwekkingsbeweging bii elkaaí horen als stem en tegenstem en
elkaar dienen te aanvaarden in hun eigen specifieke rol.
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OP ONS TOEGEPAST

Wat gebeurt er nu wanneer deze conclusies worden toegepast op
ons eigen Nederlandse Baptisme? Dan is allereerst een korte
terugblik in onze geschiedenis nodig: welke belangrijke riiomenten
van opwekking ziin in onze geschiedenis voorgekomen? Daarover
gaat het eerste artikel in dit themanummer, van de hand van Aly
Zantvoord.

Vervolgens komt de vraag op, of wij nu opwekkingsbeweging zijn
of kerk of een tussenvorm. Hebben wij de trekken van de opwek-
kingsbeweging of van de kerk? Gevoelsmatig willen wij geen kerk
zijn. Maar zijn we het misschien toch? Daarover gaat de tweede
bijdrage, geschreven door Wout Huizing.
Tenslotte komen we terecht bii de vraag: wat is nu precies dat
normatieve begin dat de opwekkingsbeweging heet uit te dragen?
Is dat het nieuwtestamentische gemeentemodel of het evangelie
waarvan het Nieuwe Testament getuigt? En heeft de opwekkings-
beweging het aileenvertoningsrecht van dit normatieve begin?
Daarover gaat het derde verhaal, uit de pen van Jannes Reiling.

De gemeente kwan'í niet direct tot bloei. WuÏkes begint zijn boek
over de geschiedenis van het Baptisme in Nederland als volgt:

'Het Nföerlandsche Baptisme is een piant van eigen bodem. Het
schoot op uit de dorre aarde van het geestelijk-arme Drenthe.
Als een nietig heidestruikje scheen het bestemd spoedig te
verdwijnen. Doch het dreef telkens nieuwe loten u:it e'n besloeg
niet onnut de aame. Het werd door stormvlagen geteisterd, doo;
Oosten- en Westenwinden gebogen, door inne;lijke tweespalt
uiteengereten...'

De gemeente in Gasselternijveen was klein, er waren maar viiftien
personen die de diensten in het eerste jaar bijwoonden en twintig
anderen hadden na de doopbediening de gemeenschap de rug
toegekeerd. Een positieve ontwikkeling was dat de gemeente
koninklijke erkenning kreeg eü 'haar openbaren eeredienst uitciefe-
nen' mocht. Feisser ging in het volgende jaar 1849 in Nieüwe
Pekela wonen en hoopte dat het werk hier meer vrucht zou
dragen, maar die hoop yaverd geen werkelijkheid.

**%

De opwekking in de geschiedenis
van het Baptisme in Nederland

Het begin van het Baptisme in Nederland was riiet bepaald een
succesverhaal. De hervormde predikant in Gasselternijveen dr.
Johannes Elias Feisser had een aantal problemen in ziin
gemeente, onder andere over de bediening van de doop. Hij gaf
een paar boekwerkjes uit díe er toe leidden dat twee Duitse
baptisten, Julius Köbner en A.F. Remmers naar Gasselternijveen
reisden erí met hem kennis maakten. Naar aanleiding van de
gesprekken met deze mannen werd Feisser ervan overtuigd dat
hij zich moest laten dopen. In mei 1845 werd hij samen met zes
andere personen gedoopt dicht bij de boerderij van Roelof Reiling
aan de Nijveerische Mond.
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Feisser had vriendschap gesloten met ds Jan de Liefde in
Zutphen, een doopsgezind predikant. Feisser verwachtte dat zijn
beslissing om zich te laten dopen instemming bij De Liefde zou
vinden, maar dit bleek niet het geval. Hij was het er níet mee
eens dat Feisser door een Duitse baptist gedoopt werd, het deed
hem teveel denken aan de apostolische opvolging die zo be-
Iangríjk gevonden werd in de katholíeke kerk. De Liefde stichtte
de evangelistenschool 'Bethanië' die van groot belang is geweest
voor de opbloei van het Baptisme, omdat enkele van deze
evangelisten tijdelijk in baptisten gemeenten kwamen werken of
in gemeenten die zich later baptist gingen noemen.

DE NEUI

Peter Johannes de Neui werd geboren in het Duitse grensgebied
en gedoopt in 1850, hij studeerde in Hamburg en kwam door zijn
vrieníi Harm Peters Eekhoff iri cüntact met de baptisten in Gassel-
ternijveen en een kririg geiovigen in Franeker. Op 21 april 1864
kwam hij in Franeker aan, na zijn preek (over Hoog!ied 8:5) vroe-
gen vier mensen twee dagen iateí al om gedoopt te worden. Op
zondag 24 aprii kwamen er 600 mensen íiaar de dienst. In mei
1865 girig De Neui in Franeker wonen en de gemeente groeiöe al

5



n S
í

snel: in mei 1865 telde de groep 30 tot'40 leden, ?n 1867 52 en
in 1868 60. Er kwamen evangelisatieposten in Makkum, Workum
en Stavoren. In 1891 telde de gemeente in Franeker 200 leden.

Ook de gemeente van Gasseltemijveen groeide. De gemeentel-
eden woonden erg verspreid, daarom werd de-gemeente
verplaatst naar Stadskanaal. In de jaren 1860-65 teld-e de ge-
meente ongeveer 90 leden, mede door het evangelisatiewerk van
Eduard Gerdes en Jacob Witmond. Erg lang werkten ze er
trouwens níet: door allerlei conflicten o.a. over het avondmaal
bleef Gerdes slechts anderhaif en Witmond vïer jaar in
Stadskanaal en omgeving werken.

WEERDINGERMOND

In het najaar van 1881 was er een opwekking in Weerdinger-
mond, Roeles schreef erover: 'De kerk was vol, de navergadering
hartverscheurend. In, vóór en achter de kerk, in ons gehele huis,
in de voor- en achterkame5 in de schuur, achter het huis, overal
Iagen verslagenen, roepende tot God vanwege de veelheid hunner
zonden. 'De Doorbreker' was voor ons aangezícht henen gegaan
en er was niets anders te doen dan de zielen aan te vatten.-Het
getal der geredden was dien avond niet meer te bepalen.'
De volgende zondag werden 54 mensen gedoopti Maar al gauw
kreeg men ruzie over het al langer bestaande twistpunt van de
geheelonthouding. Een half jaar later ontstond een scheuring in
de gemeente.

GRONINGEN

In januari 1882 kwamen er in de pas twee jaar oi?ide gemeente in
Groningen 400 mensen naar de 'Evangelische samenkomsten', er
kwamen 70 mensen tot gelüof en er werden 22 mensen gedoopt.
Een jaar later was er een soortgelijke actie; vijf dagen lang was'er
grote belangstellíng waar 80 mensen tot geloof kwamen. In 1890
waren er 224 leden.

In 't Zandt (Nrd-Groningen) werden ook dergelijke samenkümsten
gehouden in de winter van 1882. Vari de 300 aanwezigen
kwamen ongeveer 40 mensen tot geloof, de gemeente bleef dooí
ällerleí pro61emen riiet lang bestaan.
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De gemeenten in Nederland groeiden niet erg snel: op 1 januari
1900, bijna 55 jaar nadat Feisser gedoopt was, wareü er 20
gemeenten met in totaal nog geen 1000 leden. Terwijl in
Duitsland in 1865, 30 jaar na het ontstaan van de eerste Duitse
gemeente, 76 gemeenten in totaal 12.500 leden telden.

NiEUWE OPWEKKING

In het begin van de twintigste eeuw was er een nieuwe
opwekking, de klassetegenstellingen werden verscherpt door een
Iiberaal politiek en economisch beleid. De grote kerken in
Nederland bleven passief in deze tijd van sociale ontwikkeling. De
vrijkerkelijke groepen waren actiever. Bovendien was er een
Iiedboek van Johannes de Heer uitgekomen met veel oude en
nieuwe opwekkingsliederen.
In 1905 was er een nieuwe opwekking in Groningen: 'er kwamen
zoveel mensen tot geloof en bekering, dat men het oog er niet op
kon houden en de tel kwijt raakte. Overal trok deze opwekking de
aandacht. Wekelijks verschenen er berichten in 'De Christen' en
de gemeente hield aí maar bidstonden... en doopdiensten...' Toen
B. Planting in 1896 voorganger werd in Groningen had de
gemeente 82 leden, vijftien jaar later 322. De gemeente in
Foxhol, dat dicht bij Groningen ligt en waar Planting ook
regelmatig preekte en op huisbezoek ging was in die tijd gegroeid
van 5 naar 52 leden.

In de periode dat J. Huizinga in Tweede Exloërmond warkzaam
was (1907-1914) waren er 75 dopelingen, daarna verhuisde hij
naar Nieuw Weerdinge, tot 1922 vverden daar '150 mensen
gedoopt.
De gemeenten bleven groeien. In de iaren dertig groeiden de ge-
meenten in Friesland van ongeveer 600 tot 1000 leden. De open-
Iuchtsamenkomsten die Huizinga in Leeuwarden hield tí'okkeÏ
grote belangstelling. Ook in die tijd groeide de gemeente in
Noordbergum explosief: iri 1936 werden 74 mensen gedoopt. In
het dorp Zandbulten, vijf kilometer verderop, trok de tentevangeli-
satie en J. Kits en anderen vee! toehoorders. Een hervormde man

in Zandbulten bouwde eeÏ loüds en vroeg zijn voorganger in
Kollumerzwaag te evangeliseren. Die weigerde, omdat hij vond
dat de menseÏ maar naar Koilumerzwaag mcesten komeri. De
baptisten-voorganger Visser van Noordbergum werd daama ge-
vraagd te koÏen. Hij preekte sindsdien regelmatig in Zandbulteri.
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De baptistengemeenten zijn langzaam gegroeid. Naast de
voorbeelden die hier genoemd zijn, was er nauwelijks sprake vari
explosieve groei, die voortkwam uit opwekkingen. Wanneer je het
boek van ds J. van Dam leest kom je daarna het woord opwek-
king niet zo veel meer tegen. Wel is er in de jaren 70 een groei
van de baptisten gemeenten met ongeveer 20%, in het
Usselgewest zelfs met 40%. Maar van een 'opwekking' spreekt
Van Dam dan niet meer.

Aly Zantvoord

Gebruikte literatuur:

G.A. Wumkes, De opkomst en vestiging van het baptisme in
Nederland

J. van Dam, Geschiedenis van het baptisme in Nederland

Deze gedachte komt niet uit de lucht vallen.
Olof de Vries had al eerder gesghr?even over het baptisme als
protestbeweging tegen de gevestigde kerkelijke orde:

"Het baptisme heeft dikwiils getoond goed uit de voeten te
kunnen in situaties van maatschappelijke en politieke crisjs. Dit
heeft te maken met een karaktertrek van het baptisme, nl. die
van protestbeweging tegen de tiestaande orde." (Gezegend erï
gezonden, september 1990, pag. 24).

Ook in zijn openingscollege bij het begin van het studiejaar 1 990/
1 99 1 , "Meegroeien met de evangelische beweging", wordt duide-
íijk gemaakt dat het baptisme nauw verwant is met de "evangeli-
sche beweging":

"Het is een deel van onze geschiedenis en van ons wezen daí
we floreren binnen de werkingssfeer van wat "evangelische
beweging" wordt genoemd. Z?o zijn we nu eenmaal!(...) Het is
niet toevallig dat de karakteristieken van de evangelische
beweging ook kenmerken zijn van het baptisme: autoriteit van
de bijbel, persoonlijk geloof op basis van bekering en nadruk op
getuigenis." ISoteria 8e jrg. nr.1, maart 1991 pag.12).%%%

Het Nederlandse Baptisme anno 1994:
Opwekkingsbeweging of kerk ?

Is het juist om het huidige Nederlandse baptisme neer te zetten
als opwekkingsbeweging naast en tegenover de traditionele kerk?
Olof de Vrïes zegt het niet met zoveei woorden, maar de
suggestíe lijkt toch gedaan orn zijn rede op deze manier te
interpreteren.
Op een paaí hoofdpunten wil ik nagaan of we onszelf volgens de
criteria van Olof de Vries zouden mogen rekenen tot de opwek-
kingsbeweging. Of zijn we toch óók traditionele kerk?

De titel van de door Olof de Vries uitgesprokeri rede bij de
aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar luidt: "De
dynamiek tussen traditionele kerk en opwekkingsbeweging."
Ik vermoed dat de meeste Nederlandse baptisten zichzelf voorai
plaatsen in de buurt van de opwekkingsbeweging en zichzelf
zeker niet zien als leden van een traaitionele kerk.
Deze rede lijkt dan ook op het eerste gezicht te gaan over de
dynamiek tussen het Nederlandse baptisme enerzijds en de tradi-
tionele kerk anderzijds.

ií

OPWEKKINGSBEWEG?NG

De rede opent met een definitie van een opwekkingsbeweging :
een beweging, die de kerk bekritiseert, omdat zij niet meer
degene is die zij zou moeten ziin. Deze kritiek gaat vergí=zëld met
een oproep aan de kerk om terug te keren naar het normatieve
begin van de cmistelijke gerrieer'.te, zoals dat beschreven staat in
het Nieuwe Testament. Dat klinkt direct al veítíouwd in baptisten
oren. Is het hoofddoel inderdaad niet de verspreiding van de
nieuwtestamentische gemeente-beginselen?

8
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PUNTEN VAN KR?TIEK

Vier punten van kritiek kenmerken de opwekkingsbeweging, vol-
gens de Vries:
1 . het protest tegen het met macht beklede kerkelijk arrföt
2. de strijd voor de scheiding van kerk en staat
3. de afwijzing van kerkelijk institutionalisme, zoals blijkt uit het
feit dat door de Geest gewekt leven is gestold in vaste tradities,
gezaghëbbende leerstellingen en onwrikbare structuren.
4. het accent op de geiovige wílsbeslissing (doop) als basis van
het bestaan van de christelijke gemeente, tegenover traditie en
historische successie.

In hoeverré is hët hedendaagse Nederlands Baptisme een opwek-
kingsbeweging? Of kent het ook karaktertrekken van de traditi-
onele kerk?
Het is inteíessant vanuit deze vraag te kijken naar de vier
aangegeven speerpunten van kíitiek.

4

baptisten terminologie!) een steeds grotere macht kriigt binnen
baptisten gemeenten. Ik herinner me hoe een tiental jaren geleden
de kerkeraad van een baptisten gemeente open brieven zond aarí
alle zustergemeenten in het lan6 met adviezen over het omgaan
met bepaalde ethische kwesties....

KERK EN STAAT

Baptisten streden en strijden voor de scheiding van kerk en staat.
Politiek was lange tijd zeer beladen voor baptisten.lnrïíidde.ls is
duidelijk dat het baptisten seminarium niet had kunnen bestaan
zonder overheids-subsidies. De Nederlandse Baptisten Jeugd
Beweging moet personeel ontslaan door het dichtdraaien? van de
overheidskraan.

Op meerdere plaatsen wordt openlijk propaganda gemaakt voor
c)Ïistelijke Iklein-rechtse) politieke partijen.
De scheiding tussen Baptisme en stffiat is niet meer zo sterk als
ooit nagestreefd.

HET PROTEST INSTITuTIQNALISME

Het protest tegen het met macht beklede kerkelijk ambt woídt
nog altijd sterk onder woorden gebracht. Daarin onderscheiden
baptisten zich duidelijk van de traditionele, gevestigde kerken.
De laagkerkelijke opvatting en de 'functionele ambtsopvatting'
kennen duidelijk andere accenten dan de hiërarchie van bijvoor-
beeld de rooms-katholieke clerus.
Toch denk ik dat er een duidelijke (nergens vastgelegde)
ambtstheologie binnen de Baptisten Unie bestaat, die de discussie
over bijvoorbeeld de 'vrouvú in het ambt' nog steeds onmogelijk
maakt. Óan blijkt een ambtsopvatting, zoals die ook binnen de
reformatorische kerken te vinden is. De congregationalistische
uitgangspunten worden met de mond wel beleden, maar ín de
praktijk beslissen de dominee en de raad vaak méér dan de ge-
meente.

In het eerder genoemde werkje'Gezegend en gezonden' wordt
meerdere keren gewezen op de cenffale rol die de dominee in-
neemt(o.a. pag.73) Gemeenten worden "dominee-afhankelijk"
genoemd.
Bovendieo merk ik, dat öe "kerkeraad" (op zich genomen al geen

*
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De afwijzing van het kerkelijk institutionalisme is een ander punt
van kritiek.

Ik meen te mogen stellen dat het Nederlands Baptisme zélf
instituut is geworden. Zij heeft een kerkelijk bureau ("De
Vinkenhof") en meerdere permanente commissies, die leiding
geven aan verschillende werkgebieden.
Ook varí het Nederlands Baptisme kan gezegd worden dat er on-
wrikbare struaturen zijn ontstaan. Al meerdere herstructurerings-
pogingen zijn vastgelopen (denk recentelijk aan de SOU).
Plaatseiijke gemeenten hebben allen eigen vaste tradities en ge-
woonten. Uit gemeente-a4alyses bleek dat vernieuwende impul-
sen dikwijls in de kiem gesmoord werden door de traditie van de
gemeente Izie hoofdstuk 4 van 'Gezegend en gezonden").
Binnen de eigen baptisten gemeenten wordt gezocht naar een
opwekking en naar een vernieuwing door de Geest.
Aan de andere kant woröen voorstellen gedaan om de gegrceide
identiteit en traditie vast te leggen in gezaghebbende víaí'klaringeii
en grondslagen. Zo is er een voorstel geweest voor eer'í nieuwe
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grondslag van het baptisten seminarium en kwam de Unie Com-
missie twee jaar geleden met een identiteits-nota. Beide
voorstellen werden (nog) niet aangenomen.
Duide!ijk is voor mij wél, dat de zesde generatie baptisten evenals
de kerken instituut zijn geworden met een éigen traditie, (vaak
nog ongeschreven) leerstellingen en onwrikbare structuren.
Een proces van traditievoíming is in werking getreden. Begrippen
als 'randkerkelijkheid' en 'kerkverlating' zíjn ook bij ons geen
onbekende verschijnselen.

TRADIT?E

Het vierde punt van kritiek is de geheiligde traditie erí een
apostolische successie door de eeuwen heen.
Het is goed te bedenken dat er vele voorbereidingen getroffen
worden om volgend jaar een groots feest te vieren rond ander-
halve eeuw Nederlands Baptisme. We zijn trots op onze eigen
traditie en zoeken evenzeer de continu'íteit van ons eigen bestaan
in de geheíligde traditie.
De uitgave van 'Het vrijheidsbeginsel' door de Werkgroep Ruimte
is in zekere zin als een dergelijke poging te zien. De traditie moet
ríchting wijzen in veranderende tijden. Het 'eigene' van die
traditie moet behouden blijven.
Anderen proberen vooral aan te tonen hoe het Baptisme telkens
vveer een protestbeweging is geweest door te wijzen op de ge-
schiedenis van het Baptisme (vgl. het artikel van Aly Zantvoord)
en rechtvaamigen daarmee de huidige separatistische houding
van baptisten gemeenten t.o.v. de traditionele kerken.
Interessant is de stelling van Olof de Vries:

'Opwekkingsbewegingen is nooit een lang leven beschoren. Ze
zijn historie-kritische momenten in de geschiedenis en krijgen als
zodanig zeif geen historische uitgebreidheid. Zodra ze een eigen
historisch gezekerd bestaan in de geschiedenis gaan zoeken, is
het voorbij met hun opwekkingskarakter."ípag. 16)

Wie deze woorden serieus zou toepassen op het hedendaags
Nederlands Baptisme als een opwekkingsbeweging en zou menen
dat ër dus voor ons niet een lang leven beschoreri is, kan rekenen

12
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op onbegrip, ongeloof en weerstand. Ví/e hopen mínstens op nóg
anderhalve eeuw E3aptisme in Nederland!

KERK

ik constateer dat Olof de Vries geen definitie van de traditionéle
kerk geeft. Dit vind ik een gemis. Als in het begin wél duidelijk
wordt aangegeven wat onder de opwekkingsbeweging wordt
verstaan, was het voor het betoog helderder geweest ook een
definitie van de 'traditionele kerk' te geven. Dan kurinen de
tegenstellingen en/of overeenkomsten ook duidelijker aan het iicht
treden. Dan is ook een beoordeling van het hedendaags Neder-
lands Baptisme eventueel mogelijk. Is zij opwekkingsbeweging of
traditionele kerk?

Prof. Berkhof noemt in zijn boek Het christelíjk geloof' negen
institutaire elementen, die wezenlijk zijn voor een kerk:
onderricht, doop, preek, gesprek, avondmaal, diaconie, eredienst,
ambt en kerkorde. (pag.364)
Het BaptisríÏe geeft aan deze negen elementen op een eigen wijze
vorm. In dat opzicht is zij dus ten volle kerk.
Bovendíen zijn er vastgeroeste gewoontes in elke baptisten ge-
meente ("zo doen wij dat hier") en is bijvoorbeeld de traditie nog
steeds heel sterk om doop alléén op onderdompeling als ware
doop te zien.
Met andere wOorden: baptisten gemeenten z5n rnet alleen ten
volle kerk, maar misschien ook wel traditionele kerk...

DYNAMIEK

Ik durf de stelling aan dat het Nederlands Baptisme anno 1994
méér kerk is dan opwekkingsbeweging, al is de sfeer van de op-
wekking (en de punten van kritiek op de traditionele kerk) ir, onze
gemeenten blijven bestaan. Voor de opwekkingsbeweging is er
zeker een antenne.

Volgens mij speelt de dynamiek tussen traditionele kerk en
opwekkingsbeweging zich eveneens af bínnen de hedendaagse
Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland !
Als stem en tegenstem kunnen zij niet zonder elkaar, zo houdt
Olof
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de '4rïes zijn gehoor voor:
'Traditionele kerk en opwekkingsbeweging horen bij elkaar. De
traditionele kerk kan de opwekkingsbeweging niet verketteren.
Want zi3 is het kritische moment in de geschiedenis die naar
haar eigen toekomst leidt. De opwekkingsbeweging kan de
traditionele kerk niet minachten. Want de toekomst in die
geschiedenis is aan de traditionele kerk. Laten zij elkaar kritisch
liefhebben als eigen vlees en bloed en Geest. Geen van beide
kan er, los van de ander, aanspraak maken op de ware kerk te
zijn. Dat zijn ze samen, in hun historische dynamiek." (pag. 23).

Die woorden moeten we tot ons laten doordringen en wat mij
betreft toepassen op het krachtenspel en de dynamiek die zich
momenteel openbaren binnen de Unie. Dat zou ruimte geven!

Wout Huizing

***

Het Nieuwe Testament als norm

De inaugurele rede van mijn opvolger op de bijzondere leerstoel
van de Unie van Baptisten Gemeenten bij de facu!teit god-
geleerdheid Van de universiteit Utrecht trekt heldere lijnen door de
geschiedenis van de christelijke kerk. De Vries brengt die
geschiedenis op één noemer, de spanning tussen de gevestigde
kerk en de opwekkingsbeweging. Reeds het enkelvoud 'kerk' en
'opwekkingsbeweging' is suggestief: de verscheidenheid van de
vele historische kerken en de veelkleurigheid van de vele
opwekkingsbewegingen wordt vereenvoudigd tot een beeld met
slechts twee componenten. De kerk is geschiedenis eri
continu'íteit, de opwekkingsbeweging is de herhaalde momentane
inslag in die geschiedenis; zij is incident. Maar die opeenvolgende
incidenten vertonen toch voldoende overeenstemming en continu-
ïteit om ze allemaal op de ene noemer van de
opwekkingsbeweging te brengen. Het levert een helder en
boeier?d panorama op en brengt het aloude probleeíÏi l"an kerk en
sekte op een beter en hoger niveau.

*
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NORMATIEF

De opwekkingsbeweging wordt door De Vries getypeerd als het
normatief-kritische moment in de kerkgeschiedenis dat het herstel
van de nieuwtestamentische gemeente ten doel heeft. Daarmee is
meer gezegd dan alleen een definitie van een historisch verschijn-
sel. Herstel van de nieuwtestamentische gemeente impliceert dat
de nieuwtestamentische gemeente een normatieve betekenis
heeft. Aan deze norm wordí de kerk gemeten en de opwekkings-
beweging wil deze norm herstellen. Geen reformatie, hervom"iing
van wat voorhanden is, maar restitutie, nieuwbouw naar het mo-
del van het Nieuwe Testament. Bij dit laatste begrip, restitutie
van de nieuwtestamentische gemeente, plaats ik als exegeet en
bijbels theoloog enkele kanttekeningen.
In de eerste plaats leert de geschiedenis dat de opwekkingsbewe-
gíngen telkens uitgingen van een eigen interpretatie van het mo-
del. Een schoolvoorbeeld is de z.g. goederengemeenschap, het
oerchristelíjk communisme zoals dat in de eerste hoofdstukken
van Handelingen is beschreven. Sommige opwekkingsbewegingen
5eschouwden dit als hèt kenmerk van de gemeente van het NT,
andere lieten dit liggen. De norm is blijkbaar voor verschillende
uitleg vatbaar.
Maar als wij verder willen gaan dan alleen een beschrijving van
historische verschijnselen, komt onherroepelijk de vraag aar'. de
orde: hoe ziet dat normatieve gemeentemodel van het NT er dan
uit? Wat zijrï de kenmerken van die gemeente die normatief zijn
voor de beoordeling en de praktijk van de kerkgeschiedenis?

KFNMFRKEN

Zo'n kerimerk zou kunnen zijn het persoonlijk geloof, in tegenstel-
Iing tot traditioneel geloof. Die tegenstelling kent het NT niet om
de eenvoudige reden dat het begrip persoonlijk nog níet was uít-
geví?riden. Bovendien betekende voor alle christenen van het NT
hun bekering een breuk met het verleden en niet het aanvaarden
van het geloof van üuders of van de kerk. Hier is sprake van ge-
loof in de zendingssituatie. Als geioof nader moet worden gedefi-
nieerd, dan is het geloof in Jezus Christus.
Wat te denken van de doop op belijdenis? Om dezelfde reden als
bij het geloof spreekt het vanzelf dat doop en belijdenis van het
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geloof biJ' elkaar horen. Maar is dat per definitie doop door onder-
dompeling? Daarover zwijgt het NT. Het is niet eens te bewíjzen
dat alle in het NT vermelde doopbedieningen bij onderdompeling
zijn verrïcht. Wat de doop tot doop maakt is niet de vorm en zelfs
niet de belijdenis maar de band met .)Iezus Christus die ermee tot
uitdrukking wordt gebracht. Doop is in het NT doop ií'i of op de
Naam van Jezus Christus.
Hetzelfde geldt van het avondmaal. Is het een sacrament of alleen
maar een symbool van Christus' lichaam en bloed? Dat hangt in
de eerste plaats af van de betekenis die wij aan de woorden
sacrament en symbool toekennen. Het zijn geen bijbelse woürden
en de tegenstelling die ze voor ons uitdrukken, kenden de eerste
christenen niet. Maar als Paulus brood en beker kan beschriiven
als? gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus (1
Kor. 10: 1617), dan zegt hij meer dan dat brood en beker
Christus' lichaam en bloed bij ons in herinnering roepen.
Beslissend is echter ook hier dat het avondmaal gedragen wordt
door het hei! dat in Christus' dood is verweíkelijkt. Of wij
daarmee iets kunnen als het gaat om open of gesloten avondmaal
is een ander verhaal.

Over de ambten kunnen wii kort zijn. De opwekkingsbeweging
ziet ze nauwelijks als een onderdeel van het nieuwtestamentische
model. Het NT zelf spreekt er heel verschillend over. Zouden wij
zoeken naar een omvattend woord voor ambt dan is er alleen het
vvoord dienst {diakonia}. Maaí dat is zo'n algemeen en breed
woord dat er niets aan valt te ontlenen over ambtsgezag, laat
staan volmacht. Het enige wat er met zekerheid over te zeggen is
dat het woord terugwijst naar Jezus die van zichzelf heeft gezegd
dat Hij niet was gekomen om zich te laten bedienen maar om te
dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen (Mark.
10: 45) en zíjn discipelen heeft geleerd dat dit ook hun rol is (Luc.
22: 26). Ook hier is de verwíjzing naar Christus beslissend.
Daarom is niet het gemeentemodel van het NT norm en maat
voor de gemeente van Christus in welke vorm ook. Dat model
bestaat niet, althans niet in de gangbare betekenis van het
woord. De norm is niet de gemeente maar de Heer, niet het
model maar het evangelie. Het NT bevat geen blauwdruk voor de
volmaakte of bijna volmaakte gemeente maar het bevat de
boodschap vari Gods ingreep in de geschiedenis door Jezus
Christus. Het gaat er voor alle kerken en opwekkingsbewegingen,
ja voor alle persoonlijk en traditioneel gelovige mensen äat zij hun

J
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Ieven richten op deze ingreep en de gevolgen daarvan voor mens
en samenleving te onderkennen en toe te passen. Kerk en
beweging hebben in de loop van de geschiedenís veel te veel
gekeken naar iosse teksten over van alles en nog wat maar er
veel te weinig op gelet of in wat ze met die teksten deden wel
spoorde met het evangelie.

KRIT?SCHE NORM

Het evangelie van Jezus Christus is de kritische norm voor kerk
en opwekkingsbeweging beide. Geen van tweeën hebberí zij het
alleenvertoningsrecht van deze norm in pacht. Dat reiativeert hun
pretenties aanmerkelijk. De kerk moet haaí traditie en de toepas-
sing daarvan steeds weer ijken aan deze norm, de opwekkingsbe-we;ing moet steeds vveer -opletten of wat zij aandraagt wel echt
volgt uit het evangelie. Ik heb wel eens de indruk dat in onzeomfüving de kerk ';ich daar meer van bewust is darí de opwek-
kingsbeweging.

Jannes Reiling

Vrouw op de kansel:
verslag van een ontwikkeling
Soms zijn er van die dingen, waar je erg lang op hebt gewacht endi';' wan"neer ze dan eindelijk gebeuren, je een wat dubbel gevoel
geven-. Aan de ene kant üpluchtíng (Fijn, eindelijk is het zover !iaan de: andere kant spföning (Zou mijn verwachting uitkomen ?)
Met dit dubbele gevoel ging ik laatst naar de kerk.ln onzege-meente (Zwolle)-was het de eerste keer dat een vrouwelijke
predikant in de dienst zou voorgaan.

Daar was een lang proces, aan vooíaf gegaan. Gemeente-avonden-, bezinnningsmomenten, discussies in de raad enge;prekken-ïn de wandelgangen. De angst dat een besluit"yrou'íue-n-te laten VOOrgaan ZOu ieiden tot een uittocht uit aege-meente-was reëei.E;ige jaren eerder was het besluit datvrouweÍÍjke raadsleden het avondmaal mochten bedieríen voor
een aantal ieden re6en de gemeente te ver!aterí.
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Zou er nu weer zo'n uittocht volgen ? Door sommige leden werd
voorgesteld voorlopig maar geen beslissing te nemen. Anderen
vondqn dat dat ook een beslissing was, namelijk tot het
handhaven van de status quo.

'Eaigerilíjk. was het vreemde van de situatie, dat statuten noch
huishoudelijk reglement een vrouwelijke voorganger uitsluíten. De
oorspronkelijke opstellers hebben indertijd nooit aan een dergelijk
fenomeen gedacht. Er moest dus beslist worden over het
toestaan van iets dat niet reglementair verboden was...i

O'p de gemeentevergadering werd het besluit vrouwen toe te
laten tot de kansel met grote meerderheid in een goede sfeer
genomen. Voor ons als Zwollenaars reden tot grote dankbaarheid
voor het ontstaan van ruimte. Iets waar we jarenlang op hadden
gewacht was nu tot stand gekomen.
Blijkbaar was het nemen van dit besluit van zo'n groot belang dat
het zelfs in 'De Christen' als nieuws werd vermeld. Als voorbeeld
ter navolging of als afschrikwekkend vooí'beeld ? Ik ga maar uit
van het eerste.

En toen was daar die dienst waarin ds.Maítha Terwel-Hamster
zou voorgaan. Na de opluchting vooraí kwam de spanning.
Zouden er nog wat mensen komen ? Zouden er mensen bewust
wegbiijven ? Gelukkig was de kerkzaal goed vol, net als anders.
Eigenlijk was het een dienst als alle andere. Er is geen specifiek
vrouwelijk evangelie. er is het Woord van God, dat gebracht werd
door een van hen die daartoe geroepen ziin. En toch... Misschien
waren er toch andere accenten, een andere keuze van liederen en
andere keuze van gebedsonderwerpen.

Soms draai je in huis eens een vaas of een beeldje om. Je ziet het
dan van een andere kant en het lijkt opeens nieuw en fris. Je
weet dat het hetzelfde ding is, maar toch neem je het anders
waar. Die ervaring had ik na de dienst in Zwolle met een
vrouwelíjke voorganger. Hetzelfde Woord, maar nu met een glans
die ik nog nöoit eerder had gezien..

Sip van der Weí

l

Reacties op Spreken is zilver, zwijgen is goud'
In de vorige aflevering van 'Ruimte' vroeg ik kort aandacht vooíde intrede van twee-vrouwelijke gemeente-voorgangers binnen
onze Uniegemeenschap. Lang ieek hierover gezwegen te zijn. Het
stukje maakte meeí tongen los, dan ik had verwacht.
De eindredakteur van 'De Christen' vroeg mij een rectificatie teplaaföen.-In 'De Christen' is wél aandacht besteed aan de intredevan- Martha Terwel-Hamster. De gemeente Zutphen zond eenbfüÍcht over de intrededienst en die is geplaatst. Verder vverderïook de data van de intredes vermeld. Het zij hier als correctie
genoemd.
Het W(IS onjuist te schrijven dat geen enkel artikel in 'De C('rristen'
aan dit feit werd gewijd.

Het is mij niet te doen geweest om 'De Christen' in een bepaaldd'aglÍcht"te plaatsen. Het enige dat ik heb willen signaleren is, datb;n'en-on-ze Uniegemeenschap een cultuur van het zwíjgen heerst;Is=hWt-'ffiaat W;"zaken, waarover verschillend gedacht wordt.;egeanstellingen Ícunnen niet openlijk meer benoemd en besprokenword'en-.-fö.lfs fö:itelijk níeuws kan niet openlijk woíden gemeld.Het-beleid-van-fö redaktie van 'De Christen' is daarin duidelijk:gaepoogd'-wordt geen tegenstellingen aan te scherpen en zeker-op te roepen. Over controversiële onderwerpen wordtniet

daaíom niet geschreven. Dat is een duidelijke keuze.;jn-kWus-zou- anders zijn. Wat zou er tegen zijn geweest als ereena iantervie-w met- beide voorgangers was gehouden én gele-;anhfüd=was-ge:boden aan de -CvdO om het standpunt van de
commissie aan te geven?
D-aaarom-ben Ík -blij met 'Ruimte'. Omdat ik daarin openlijk iets teschrÓven óveor dingen, die mij bezig houden. Van woord enkan

;eer-;W;rd'Ícunnen we rijker worden, indien íespekt en üpenheidoover en-weer-':w;rdt gezocht. In die s"teer wil ik zelf in ieder gevai
telkens schíijven.

De rüotie Van de gemeente Apeldoorn zal overigens niet ter A.V.
worden aangeboden.
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Inmiddels heeft het dagblad Trouw wél een interview met Linda
Schipper geplaatst. Ook dáár wordt het blad 'Ruimte' bíijkbaar
goed gelezen....

Eén gemeente heeft het plan opgevat dat artikel in het gemeen-
teblad te plaatsen.

Het is ze!cer een gevoelig onderwerp, maar niemand kan het Ven:ster sluiten voor wat er al is en vvord{ beleefd in sommígegemeenten.En op dit ogenblik zijn er vrouvverí die voorgaan iríbijna een kwart van alle Unie baptisten gemeenten. Het zijnv:ouwen, die door een baptisten gemeente zijn beroepen als
(part-time) voorganger.

Zo verschiilend kunnen de reakties zijn. Gelukkig maar.
Ik he6 er nu eerst weer voldoende over gesproken
voorlopig maar.,. en zwijg

Wout Huizing

Reacties (2)

'Wie niet weg is wordt gezien...'
Ook een vorm van reactie: Arie Spier uit Emmeloord liet O/7S
weten kort na de A.V.'93 in Eindhoven een stukje te hebben
geschreven voor De Christen' over 'de víouwen-zusters in en na
de opleiding'. ln februari van dit jaar kreeg hij bericht, dat het
artikel niet geplaatst kon worden. Een van de redenen: 'Het is
helaas nog niet zo in onze gemeenschap dat we v@elijk met
elkaar kunnen omgaan. En dus ook gewoon zo'n artikel (...)
zouden kunnen plaatsen. De materie is dermate gevoelig dat we
dat als redactie dus niet hebben aangedurfd'.
Hieronder het geweigerde (nu iets bekorte) artike/ :

GESPREK IN PLAATS VAN DISCUSSIE

Op de in Eindhoven gehouden A.V. bleek dat men niets voeldeyoor een hernieuwde discussie over de vrouwelijke voorqaríger.Mijns inziens behoort er ook geen discussie te zijn. Want dat watje aonderscheidt van anderen - en dat is m.b.t.dit onderwerp zo -averdedig je altijd feller dan dat wat je gemeen hebt. Het gaatuiteindelijk om -je identiteit. En dat geldt voor ieders opvatting.Al-leen in een g-emeenschap waarin niet veroordeeld woí'dt (met
is ruÍmte om te luisteren en om elkaar tebijbelse argumenten) i:

aanvaarden.

Het gesprek zou kunnen gaan over de concrete invulling van eenVaan -d-e "doelstellingen van onze Unie,namelijk 'onder haar ledenliefde,-achtÍng en samenwerking te bevoíderen'. Met anderewoorden: wat is goed voor de plaatselijke baptisten gemeente enwat is haar eigen verantwoordelijkheid.Het a-aaat' rn'i-. om het beslissingsrecht van de plaatselijkeHet gaat m.ig'emeen'fö:, om het recht doen - in iiefde en achting voor elkaarsmen7ng Naaan de 'afwijkende' zienswijze, om de waardering voor
elkaar.

VEELKLEUR?GHEID

Het aftelrijmpje 'Wie niet weg is, wordt gezien' wordt ook steeds
vaker duidelijk in onze baptisten gemeenten,ten aanzien van de
vrouwelijke voorganger. De theologisch geschoolde baptisten
vrouwen women tegenwoordig meer zichtbaar in onze baptisten
gemeenschap. Zij zijn niet allemaal weg. En dat zichtbaar-zijn en
het zichtbaar-worden van de vrouweliike vooí'ganger is een voort-
gaand proces geworden. Het beeld van wat onder ons is gaat
mank en is incompleet ais het bestaan van deze zusters
verzwegen wordt.

20

In Romeinen 14:5 staat :'Een ieder zij voor zíjn eigen besef tenvolle overtuigd.' Daarmee is ook gezegd, dat ieder persoon eng;;e;füe geroepen is tot eigen keuzen en beslissingen. Hete!ke

;"ge"erJt;íJsst -dre -a'-u-tonomie geeft tegenOVer God, maaí welteg:no'ver-;Ikaar als personen en als gemeenten. Dan is hetbesri's;i'ngsrecht Van e'lke gemeente niet aan kritiek onderhevíg.ÍD'Íat 'ra;'kt"aa;-;et'di'ep;te respect voor de ander als geii3kwaardige
gemeente.al";Sp':eC"Ï Of eer5íed VOOr het geheim van ae ander c.q. andeYeDit Ileï gerleim VCI?I ut. ölluöl L.W. u,,.,..wij de ruimte laten voor anderegemeente betekent dat wij
beslissingen dan ons iuist lijken . }iet ís daÏ in de federatie var,
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baptisten gemeenten in Nederland riiet meer 'uitsluitend' denken
in of...of.., maar fö het 'aanvullend' denken in 'en..en..'Ook
orider öns als baptisten is eí geluRkig een verscheidenheid van
geloven en een veelheid van gaven.

&

RUIMTE IN EEN HOKJE?

Bericht van de werkgroep
ARIE SPIER

*

Reacties (3)

GEEN RUIMTE....?

Als opdracht van de vorige Ruimte-dag hebben we als vverkgroep
meegekregen om te zoeken naar een organisatievorm voor onze
beweging, die aan de ene kant taken en verantwoordeiijkheden
en vooral aansprakelijkheid regelt maar aan de aridere kant geen
enkele beperking oplegt aan het "bewegend" zijn van RUIMTE.'Ik weet niet of spreken zilver is en zwiigen goud', schreef Wout

Huizing in het (mei)nummer van 'Ruimte'. Dat heeft hem er niet
van weerhouderí te herinneren aan de bevestiging en intrede van
een tweetal ví'ouwelijke voorqangers. In dat artikel merkt hij ook
op: 'Het Pensioen- en Invaliditeitsfonds heeft nog geen ruimte
voor vrouwelijke voorgangers, maar niemaríd vveet hiervan'

Ais Wout Huizing bedoelt te zeggen, dat er voor vrouwelijke voor-
gangers op oit moment geen ruimte, d.w.z.geen plaats is in het
Pensioen- en Invaliditeitsfonds. dat er voor hen op reglementaire
gronden (nog) niet de íÏiogelijkheid bestaat om als deelnemer(s) te
worden toegelaten, dan - en dat spijt me voor hem, maar niet
voor de beide vrouwelijke collega's - is zijn opmerking naar
inhoud en strekking feitelijk onjuist. Ik mag verwijzen naar het
bepaalde in de artikelen 1 .6 en 1 .1 0 van het Pensioenreglememt,
die de mügelijkheid van een {voorlopig) deelnemerschap n-oemen !
Ik citeer: 'Indien een beroep wordt aanvaard zonder dat een be-
roepbaarstelling op grond van het Reglement inzake voorgangers
hepkatsgevonden, kan betrokkene, in afwachting van een beroep-
baarstelling op grond van het Reglement inzake voorgangers,
voorlopig deelnemer worden...i art."i.6). Zie voor de d-uur-van
het (voorlopig) deelnemerschap art. 1.10 van het
Pensioenreglement.

Spreken mag dan zílver zijn en zwijgen güud, maar soms geldt
het omgekeerde. In dat geval is zwijgen zilver en spreken g-oud.
Daarom heb ik gesproken, d.w.z. een en ander op papier gez';t !

J.A.Brandsma

Een moeilijke klus op het eerste gezicht.
Want niemand zit er om te springen een 'vereniging' of 'stichting'
in het leven te roepen met alle rompslomp van dien, wanneer
alles toch goed draait naar ieders tevredenheid. Het liikt of alles
wat toch 'levend"'is en 'in de ruimte' in een hokje terecht komt
met een etiket eroíp.
En natuur!ijk zijn we het er allemaal over eens, dat dingen hoe
geestelijk ook, goed geregeld worden, zodat je verantwoordelijk-
heden ook gezamenlijk kunt dragen. Maar kan dat zonder het
keurslijf van een organisatievorm?

We zijn in gesprek gegaan met een notaris.
Het blijkt, dat de enige manier om RUIMTE een rechtspersoon te
Iaten zijn (zodat alle dingen níet als een zaak van privé-personen
beschouwd wordt) is om er de vorm van een stichting of een
vereniging aan te geven.
In feite is evenwel op basis van de afspraken die we het voríge
jaar hebben gemaakt, RUIMTE nu al te beschouwen als een
vereniging. Zii het dan, dat het niet wettelijk geregeld en
vastgelegd is.
Het komt er op neer, dat we, wanÏeer we dat willen RUIMTE,
met de regels die we tot nu toe al hebben afgesproken, wetteíijk
de vorm van een vereniging kunnen geven. Daarmee geef je een
officieel tintie aan iets, dat we al een tijdje samen aan het ontwik-
kelen zijn. Het betekem ook, dat het geen enkele beperkende
invloed hoeft te hebben op de beweging van RUIMTE. Het vraagt
alleen wat zorgvuldigheid in omgang eri afspraken.
Daarmee hoeft het ook geen enkel effekt te hebben op onze
plaats binnen de uniegemeenschap.22
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Het is een noodzakelijk 'kwaad/goed', dat ons echter wel bepaalt
bi3 onze eigen motivatie, beleving en verantwoordelijkheid als het
gaat om de thema"s van geloof en leven.
Daar zal het de komende Ruimte-dag dus ook over moeten gaan!

Ä

* ROMMELMARKT

kene's cojumn

Namens de werkgroep,
Piet Brongers, voorz.

P.S. De komende Ruimte-dag is op 12 november a.s. ín Apel-
doorn. Het wordt een bijzondere dag, waaraan o.a.
Jannes Reiling, Jaap Schuil en Linda Schipper zullerí
meewerken aan de inhoud van het programma.

Het is een druilerige zaterdag. De affiche op de lantaarnpaal in de'H;enstraat aW;;'r'0'p te fözen-valt dat er fancy fair in onze keík is,
ís dan ook wat verregend.:e"d'eur;'n awageínwijd open. De kerkzaal heeft een metamor'íoseondergaan. Kraampies, muziek en in de tuinzaal koffie en het RadtjlluCl=l9 ----. ..........,,--, -Van Avontuur. Bleke jongelui (ze zijn die nacht blijven slapen)achter 'deak;aampjes.-Weik;n zíjn ze bezig geweest met het prijzen
van artikelen .

%********%** **+%**%*%*%****%%* ****%%********

U bent uitgenodigd bij jubíleum ds-B. Stuut

Binnenkort hopen wij, baptisten gemeente Assen, te mogen
gedenken, dat ds.Berend Stui?it 25 jaar werkzaam is als
voorganger. De gemeente wil graag iedereen uitnodigen aanwezig
te ziji"i bij de speciale jubileumdienst, die vvordl gehouden op
zondag 4 september a.s. in het kerkgebouw aan de Oranjestraat
in Assen. Aanvang 10.00 u.

Deze bi.izondere díenst zal worden geleid door ds.Berend Stuut
en ds.Anne Gietema. Tijdens de dienst wordt ook het Heilig
Avondmaal gevieíd: ook daarvoor wordt u hartelijk uitgenodigd.
Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw nog gelegenheid
een kopje koffie te drinken. Uiteraard past daar een traktatie bij.
Dan is er ook gelegenheid de familie Stuut met dií jubileum geluk
te wensen,

We zouden het fijn vinden op 4 september veel gasten te begroe-
ten.Desgewenst sturen we u een plattegrond, zodat u de kerk
snel kunt vinden. Wanneer u schrifteliik op deze uitnodigirig wilt
reageren, de secretaris van de gemeente is: A.J.J.Middelkamp,
Kennemerland 44, 9405 LK Assen. Telefonisch is hij bereikbaar
orider riummer 05920-56195 en b.g.g. 05920-72669.
Tot die 4e september !

Ik loop er anders dan op soortgelijke eVenementen elders. Aarde-" ' - ' - "- r-r --- m'n f,íntasipenvverk en porselein, normaal anoniem. Ik heb nu m'n fantasieërí? . - ? ?i s»i:- i.....c* t,r rianr:sron v;ïn rföover de herkomst van dat huisraad. Wie heeft er gegeten van dea " - ---- '-* k-l-- = eürsi:oc iiit rlp iarF!rí '20 dat ík k00p? Ik Zalbo':djes v'an-het-ha'lve servies uit de jarerí '20 dat ik koop?
er wel noo:t"achterokorfö'n-. -Kleding aloop ik nu helemaal voorbij.eEen'sta'p'l"gramm-ofo:o'nfflraten. Ja, "t bekende spul. Maar wel arg'eÍgWna-'ver'zam-eling dus. Op de boekenkraam debekend. Uit"b:;:::;e 'C3em"eensch-a-p dfü HeíÏ'igen'. Ook ineens een pocket metJosepha6ouc':é, waa: we toch even stil van worden.het ex libris:

meest opvallend zijn de vele onbekenden, die zonder eoigeHet 'te ;'nuffel; 'tuss;n.Jcmo'om de adrempel over stappen en lopen te sro - --i- ----i c, ,,ai+ miccföfön wF!l Wat te 'halen ' en de sÏeer isÍ';'taavel'e'g-o-ed. Er valt misschien wel wat te '
blijkbaar uitnodigend.IJlllltuaCll LIIL-- - =9--- = .Zijn we misschien ongepland en onbewust toch een beetje aan'hej:t' evvvangeliserenÏ En 'maakt juist dat de drempel zo laag?Ik heb me nooit zo erg kunnen vinden in de wooíden van een líed'reg'e"Im';tËg in"'deTj'iWnst zí;gen: 'de deur roept je een wel-dat wijkom toe, een stoel staat voor ie kÍaar'. Toch, op deze
zaterdagmiddag lijkt het te kloppen.
Het stemt tot nadenken.

Irene de Graaff
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HAL!O JONGENS EN MEISJES,
De puzzel van de vorige keer was een beetje moeilijk, heb ik ont-dekt, maar ik hoop dat iullie de oplossing: "GEWC)ON DOORGAAN"hebben gevonden.
Tiidens de Pinksterdagen waren we met ons gezin bij kennissen inDuitsland. Op Pinksterzondag zijn we naar een klein Baptisten kerkjein Buchholz in der Nordheide geweest. Het was een hele ervaringom nu eens het Pinksterverhaal in het Duits te horen. De kerkdienstverliep iets anders dan wij gewoon zijn, maar je merkt wel, dat onzeHeer geen landsgrenzen kent en in de hele wereld aanwezig is metZijn geest en kracht.
In het Gemeenteblad van deze kerk vond ik op de Kinderseite,(Duits voor jeugdpagina), een leuke puzzel. Dat is deze: Jullie zien 6tekeningen met afbeeldingen die bij een naam horen die rechtsstaat. Je ziet de naam Daniël, je zoekt de afbeelding die bij Daniëlhoort op en zet de letter die in het církeltje in de afbeelding staat inde grote cirkel achter de naam Daniël. Dan ga je naar de volgendenaam, David, en zo werk je alle namen af. Als je klaar bent, krijg jede naam van een land. Veel succesi
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Dar»ël
David
3udas
Noach
Eva
í;?ebeccg
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Sturen jullie mij nog een ansichtkaart uit je woonplaats of vakantie-adres (kijk nog maar even op pagina 19 van het mei-nummer) ?????
Zo, jongens en meisjes, dit was het voor deze keer, allemaal dehartelijke groeten en tot de volgende keer.

jullie oom Henk.
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