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VAN DE RmDACffE

De variatie binnen de vereniging
mag weer eens blijken uit de
afwisseling van stukken in dit
laatste nummer van 1996. In deze

aflevering van RUIMTE uiteraard
even een terugblik op de Ruimte-
ontrnoetingsdag in Zwolle, midden
vorige rnaand.

Voorts een stuk, dat iedereen in
elk geval zou moeten lezen: een
lezer schrijftover het lezen van
dit blad, mede naar aanleiding van
het lezersonderzoekje dat in Zwol-
le werd gehouden. Zie de harte-
kreet van Ger Booy onder de titel
' Graag een andere invulling. . . I '

Boeiend is het vervolg van de door
Teun van der Leer (en anderen)

gewenste discussie over de plaats
van de vereniging die beweging is:
Piet Brongers over 'het voortgaan-
de geSprek' .

En voorts de bijdragen van Berend
PosthuÏnus over het serninarium in

Praag, en de rubrieken van Irene
de Graaff en Henk TiünerÏnan.
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De Ruimte-dag in Zwolle

VERANDERINGEN IN JE GELOOF...

Wie zondag 17 september gevraagd zou zijn naar het 'hoe-
het-was' van de Ruimte-ontmoetingsdag ín Zwolle zal zeker
niet gezegd hebben dat de jaarverslagen goedgekeurd wer-
den. Eerder zal zíj of hij iets hebben proberen over te breng-
en van de sfeer. En vooral van de wezenlijke dingen die ter
sprake kwamen. Zoals het praten over 'veranderingen in je
geloof'. Op de ontmoetingsdag deden sommigen dat heel
direct en zonder schroom. Anderen voelden meer voor het
gesprek in de wandelgangen, bíj koffie of thee.
Dat onderwerp vormde dan ook het hart van de bijeenk-
omst, waarin de samenzang en de slotviering als vanouds
hartverwarmende elementen waren, omdat de ver-
bondenheid erin tot uitdrukking kon komen.

Een belangrijke opsteker, als ik het zo oneerbíedíg en ook te
veel onderwaarderend zou mogen noemen, was het verhaal
van pastor Marinus van den Berg, die zich in zijn pastorale
werk intensief bezig houdt met verlieservaringen en dat ook
op een heel subtiele manier kon toepassen op het geloofsle-
ven waarín men verlies en wínst kan boeken.

Het is onmogelijk hier een korte samenvatting te geven van
dat verhaal. Natuurlijk, je zou het schematisch overzícht
kunnen geven, zoals Van den Berg dat als kapstok gebruik-
te, met de vier fasen van het geloofsleven. Maar zo'n zake-
lijk stukje zou wel heel erg tekort doen aan de vele waarde-
volle en aansprekende elementen díe íÏet betoog tot het
eígenlíjke verhaal maakten.
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Wie nu teleurgesteld is mag weten dat Píet Brongers ter
vergadering heeft toegezegd van de aantekeningen van Van
den Berg een verhaal te schrijven, waarin de diverse elemen-
ten goed tot hun recht kunnen komen. We kunnen daar naar
uitzien !

Een voor de redactie van RUIMTE niet onbelangrijk onderd-
eel was het praten over de toekomst en de vorm van het
blad, dat velen nog graag 'Níeuwsbrief' noemen. Daar kwam
eigenlijk niet veel helderheid over. Dat geldt ook wel voor de
gewenste en als zodanig op de agenda prijkende 'aanbeve-
lingen'.

De algemene indruk overheerste dat bijna iedereen wel te-
vreden was over de gang van zaken tot nu toe. Een over-
zicht van de antwoorden op het ter vergadering uitgedeelde
vragenlijstje kon bíj het gereedmaken van dit nummer nog
niet gegeven worden. Dat houdt men dus ook tegoed.

Wat het zakelíjk deel betreft, de jaarverslagen werden índer-
daad goedgekeurd. Bij het punt 'verkiezingen' ( de herkies-
bare bestuursleden werden herkozen) werd afscheid geno-
men van de aftredende bestuursleden Grieta Olyslager en
Piet Brongers. Sip van der Werf deed dat met een warme
speech en bloemen.

s.o.
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WAAROM EEN JAAR WACHTEN ?

Op de Ruímtedag in Zwolle bleek dat verscheidene bezoe-
kers graag nog voor de volgende jaarvergadering weer eens
zouden willen praten over het nu behandelde thema 'Veran-
deringen in je geloof'.
Binnenkort komen daar mededelíngen over. Waarschíjnlijk
kan pastor Van den Berg daar ook weer bij zijn.

leís anders is dat men voor het 'delen' van haar/zijn erva-
ringen natuurlijk niet hoeft te wachten tot er weer eens een
Ontmoetingsdag plaats vindt. In het blad RUIMÏE heeft men
een podíum.
Waar menígeen ín de vergadering zo vríjmoedig kan praten
over zijn geloof moet het toch ook mogelijk zijn ervaringen
schriftelijk door te geven ?
Het 'gesprek' kan ook op papier worden gevoerd, zoals blijkt
uit de voortzetting van de discussie die door Teun van der
Leer is aangezwengeld.
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Graag
blad...!

een andere invullingvan het

Hoewel de in Zwolle uitgereikte enquëteformulieren nog niet
allemaal zijn terug ontvangen en we pas in het volgende
nummer op de resultaten kunnen terugkomen is er in elk
geval één stevige reactie.

Ger Booy schreef de redactíe een uitvoeríge brief, waarín hij
rneteen al zegt dat híj het blad nauwelijks leest. 'De meeste
thema's, en de behandeling daarvan, zijn voor mij gepas-
seerde stations. En als een thema in het geheel niet aan-
spreekt gaat het hele blad naar de krantenbak.'
Hij schrijft verder: 'Graag zou ik een andere invulling zien en
daar sta ik niet alleen in. Een invulling naar een onafhankelijk
blad met informatie over de hele breedte.

Een paar voorbeelden:

*Een níet zo bekend journalist, bij de gemiddelde baptist
althans, Rex Brico, schrijft columns waar ik veel aan heb.
Hij schrijft over boeken en het effect van de inhoud op kerk
eri christendom. Hij zet meningen tegenover elkaar en zet
mij aan het denken.

Ik kan een groot aantal mensen/stromingen/denkwerel-
den noemen die zeker binnen de vereníging 'Beweging
Ruimte' een plaats zouden moeten hebben om zo ook onze
identiteit VaSt te kunnen stellen, waarbíj het baptisme niet
losgelaten hoeft te worden. Met discussïes in breder ver-
band kunnen dan voor en tegen in hetzelfde blad staan.

«
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Nog een paar voorbeelden:

- Wat beweegt Bernam Rootmensen?
- Wat wil E.F.Schumacher ons duidelijk maken?
- Wordt Kuitert wel echt gelezen en kunnen we over í
diens werk in discussie gaan?
- Wat wílde Joseph Doucé eígenlíjk, een praktísch Chris-
tendom?
- Durven wij met elkaar de discussie aan over het boek van
J.Borg 'Als met nieuwe ogen" over de historísche Jezus?
- Martin Buber: waarom zo weinig gelezen en besproken?
- Hetzelfde voor Dietrích Bonhoeffer. Elie Wiesel, Dorothee
Sölle, Nico ter Linden...

Ik zou graag wíílen dat er discussíes op gang kwamen.
Ook om aan te geven hoe groot de verscheidenheid is bin-
nen Baptist Nederland en zeker binnen 'Ruímte'.
Er haken mensen af als het blijft zoals het nu gaat...'
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Het voortgaande gesprek

EEN REACTIE VAN HET BESTUUR

Allereerst wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de
wijze waarop Teun van der Leer het gesprek voortgezet
heeft, waar anderen misschíen wel afgehaakt zouden heb-
ben. Zo alleen leer je elkaar beter kennen, vind je misschíen
achter een hoop woorden en beeldvorming iets van echtheid
en bewogenheid op het persoonlijke vlak.
Het laat ook zien, dat je echt belang hebt bij die ander en
hem de moeite vvaard vindt om hem te bevragen en eventu-
eel met hem iets te delen.

Zo wil ik ook graag het gesprek aangaan, aan de ene kant
op persoonlijke titel, aan de andere kant in lijn met het
beleidsdenken van het bestuur.

Teun stelt m.i. twee belangrijke vragen aan RUIMTE:

1 . Vanuit welke geloofsbasis opereert RUIMTE? Biedt die
basis genoeg mogelijkheid van herkenning voor ons als
baptisten? Oftewel bevinden we ons nog wel met onze wor-
tels binnen het geloofsgoed van de baptisten traditie?

2. Hoe breed is onze 'bandruimte'? Wordt de kloof tussen
het 'uníegebeuren' en RUIMTE groter of kleiner gemaakt?
Hiermee wordt gedoeld op de beeldvorming, die m.b.t.
RUIMTE aanwezig is binnen de unie: (vrijzinnig) links theolo-
gisch denken. Die beeldvorming lijkt bevestigd te worden
door bijv. de boeken-lijstjes van mensen van RUIMTE zelf.
Met daarbij soms de uitstraling van "bevrijd" te zijn van
(bekrompen) fundamentalistisch geloofsdenken.
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BELANGRUKE VRAGEN

Ik vind deze vragen heel belangrijk, maar niet automatísch
gemakkelijk om te beantwoorden. In die zin nodíg ík íeder uit
hierover mee te denken.
Vanuit het bestuur kan ik zeggen, dat wij ernaar streven, dat
RUIMTE een open plaats is/krijgt binnen onze uniegemeen-
schap, waar zonder beperking vooraf van gedachten gewis-
seld kan worden over vragen van geloof en leven. Niet al-
leen met elkaar, maar ook ín gesprek met ontwikkelingen
binnen de unie. Dat betekent, dat we vinden, dat we aan-
spreekbaar zijn op ons baptist zijn en onze baptisten ge-
Ioofsgoed.

WAARHEID OF BELEVEN ?

Daarmee ís de eerste vraag van Teun echter nog níet beant-
woord. Want waaruit bestaat dat baptísten geloofsgoed?
Gaat het daarbíj in de eerste plaats om de geloofswaarheid
dat "Jezus Christus de Zoon van God is, die ons door zíjn
kruis-dood en opstanding heeft gered'?
Is dat het wat het Baptisme in de geschiedenis heeft doen
ontstaan? Is dat de bijdrage die het baptist denken toege-
voegd heeft aan de veelkleurigheid van de kerkelijk traditie?
Naar míjn overtuigíng zat het probleem niet in de geloofs»eet
van de kerkelijke traditíe (daarin werd die waarheid wel bele-
den!), maar in het geloofs(be)leven.

Platweg gezegd zou je kunnen zeggen, dat het persoonlijke
aelement verdwenen was en dat het geloof meer op papier,
dan met het hart en met het leven beleden werd.
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In díe zin maakte het Baptisme deel uit van een opwekkings-
beweging.
Onze bijdrage, als baptisten, lag en ligt naar mijn overtuiging
meer in het feit, dat wíj nadruk leggen op het persoonlijk
aspect van het geloof als basis van ons geloof en gemeente-
zijn, dan op de verwoordíng en uitwerking het geloof in
termen van goed uítgewerkte leeruitspraken of belíjdenis-
geschriften.

l

l

ONTMOETING

Dat zou betekenen, dat het zoeken naar een goede basis
voor gesprek, níet alleen ligt in het vastleggen van een aan-
tal geloofswaarheden (hoe goed ook geformuleerd! Ik zou
het bíjvoorbeeld best wíllen doen met de apostolísche
geloofs-belijdenis), maar ook in het moment van de persoon-
lijke ontmoeting.
Dat vraagt van deelnemers aan het gesprek de bereidheid
tot zo'n ontmoetíng en dus tot een persoonlijk bevraagd
worden op je gelooís- en levensovertuigingen. Daarvoor is
vemouwen nodig, niet alleen in wat de ander te bieden
heeft, maar ook ín wat je zelf ontdekt hebt in het leven en
wat je dus ook te bieden hebt.

l

Daarmee komen we bij het moeilijke stuk: vertrouwen in de
ontmoeting en het gesprek.
Er zíjn mensen, díe dat vertrouwen door schade en schande
ontdekt hebben in het leven. Soms doordat ze eerst alle
houvast kwijtgeraakt zijn en met brokken 'zekerheden' op-
nieuw moesten leren bouwen. Soms als een 'bevríjding' uít
de gevangenschap van alles wat moest en waar je nooit blij
van werd. Soms gewoon doordat je geleerd hebt alles eerst
in je eigen 'woorden' te vertalen en met je eigen 'handen' te
betasten.

i?
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Er zijn ook mensen, die voor zichzelf vastgesteld hebben,
dat de enige manier om verder te kunnen leven en te gelo-
ven is om dat wat je overgeleverd is als kostbaar en dierbaar
vast te houden en te beschermen tegen alles wat van buiten
af bedreigend is. l

Daar tussenin zijn mensen, díe níet íets voor zichzelf ontdekt
hebben of vastgesteld hebben en eígenlijk alleen maar meel-
open met mensen in wíe ze vertrouwen hebben.

STORINGEN

Je kunt zeíf bedenken, welke storingen er kunnen optreden
bíj ontmoetingen en gesprekken tussen deze soorten ver-
schillende mensen.

Een voorbeeld: lemand die vanuit het verleden ontdekt
heeft, dat de (bovengenoemde) manier van vasthouden van
wat je overgelevem is voor hemzelf alleen maar krampach-
tigheid opgeleverd heeft, zal als hij zich nu daarvan 'bevrijd'
voelt heel moeilijk, zonder vooroordelen, in gesprek kunnen
gaan met mensen die het juist daarvan moeten hebben.

Th

En omgekeerd zal voor laatstgenoemde mensen elk open
gesprek over ervaringen díe niet onmiddellijk bevestigd wor-
den door vaststaande geloofswaarheden altijd een element
van bedreiging in zich hebben.

1 Welnu, voor míj spelen bovengenoemde factoren een grote
rol m.b.t. de problematiek van acceptatie van RUIMTE bín-
nen de unie, zowel gekeken naar de opstelling van mensen
binnen RUIMTE, alswel gelet op de reacties vanuit de unie.
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ONZEKERHEID

Als er geen vertrouwen is komt er automatisch meer onze-
kerheid over de basis van gesprek en rícht men zich op het
vaststellen van zekerheíd. Het spreekt vanzelf, dat dan de
'bandbreedte' in communicatíe, maar ook geloofsverschei-
denheid in het geding is.

Dat beschouw ik als een vaíkuil voor RUIMTE. De verwijzing
van Teun naar de uítnodíging van Nico ter Linden vorig jaar
is daarvan een goede illustratie. Dat hij uitgenodigd werd,
past bíj bovenstaand verhaal over RUIMTE en over het ge-
sprek. Dat de indruk gewekt werd, dat hij als een geloofs-
held m.b.t. het denken van RUIMTE binnengehaald werd,
vind ík begríjpelijk maar jammer.

Ik hoop, dat we, juist door met elkaar ín gesprek te blijven
op basis van het genoemde (dubbele) vertrouwen elkaar
leren bevragen, beluisteren, aanvullen, maar bovenal leren
zien als mensen die door God worden líefgehad.
Wat valt er een hoop te vieren, als je ontdekt wat er te de-
len valt!
Maar misschien is hier het laatste woord nog niet over ge-
zegd....

Piet Brongers
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ZORG OVER THEOLOGIE

PRAAGS SEMINARIUM I

Op een vergadering ter voorbereidíng van de meetíng van de
Europese Baptisten Federatíe in EStland hebben afgevaamig-
den van Oosteuropese landen gezegd verontrust en bezorgd
te zijn over de koers van het Internationale Baptisten Semi-
narium (IBTS) in Praag. Het is het vroeger in Rüschlikon
gevestigde seminarium, dat nu onder vuur ligt. In de veront-
rusting werd uitgesproken dat de docenten te liberale
theologische opvattingen hebben en die overrJragen op de
studenten.
In reactíe daarop heeft de EBF-raad de leidíng van het semi-
narium er op gewezen dat als het seminarium werkelijk een
seminarium wil zijn voor alle unies er ook rekening mee ge-
houden moet worden dat vooral de Oosteuropese landen
meer leersteilígheid wensen. In een van de door de vergade-
ring aangenomen 'aanbevelingen' wordt van de docenten
gevraagd 'een bijbelse belijdenis van geloof. Wanneer de
Oosteuropese unies niet de verzekerïng kunnen krijgen van
een leerstellige verklaring wordt het onwaarschijnlijk geacht
dat men vanuit Oost-Europa nog studenten naar Praag zal
Sturen.

De voorzitter van de Board of Trustees, Walter Fullbrandt,zeí
bij de mededeling dat er een zorgvuldíge geformuleerde
slotverklaring zou komen: o wi3 hebben geen belijdenis Van
geloof voor de EBF en haar onderwijsinstellingen.Deze ge-
dachte wordt ingebracht door enige fundamentalisten uit de
Verenïqde Staten van Amerika, die naar Oost-Europa zijn
.gekomen.'
Toen die slotverklaríng in stemmíng kwam werd die verwor-
pen. Sommige afgevaardigden uit Oost-Europa meenden dat
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hun gezichtspunten daarin onvoldoende aan bod waren ge-
komen.
Fullbrandt:' We wilden een zo algemeen mogelijke verkla-
ring. Maar iedereen bedrijft theologie op zíjn eigen manier.'
Het seminarium is inmiddels begonnen aan het tweede aca-
demisch jaar. Er staan 37 studenten ingeschreven.

Berend Posthumus

***%*

BAPTISTEN NIEUWS UIT HET BUITENLAND

Achteruitgang in Engeland
De Uníe van Baptisten Gemeenten in Engeland heeft haar
bezorgd- heid uitgesproken over de structurele achteruitgang
van het aantal leden van de aangesloten gemeenten. Het
Iedental (inclusief de Unies van Schotland en Wales) is van
1 69.923 (1981 ) gedaald naar 1 52.603 ín 1995.
Ten aanzíen van degenen die zich door de doop in de ge-
meente laten opnemen is er sprake van de gerioemde struc-
turele achteruitgang. In 1995 nam dat aantal met 1 5% af
en voor 1996 wordt die geschat op 20%. De verwachting is
dat het aantal doopkandidaten verder zal afnemen. Vanaf 1
januari 1996 werden 1343 merisen gedoopt. In 1995:
1695.

B.P.
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Irene's column

Veel heil.......

Toen ik hem samen met zijn vrouw in de gang van het zie-
kenhuís tegenkwam bekroop mij een schuldgevoel.
We hadden hem zojuist afgewezen voor een woonafdeling
waar hij graag naar toe wilde. Een boom van een kerel, wat
wankel ter been, vrolíjk gestemd.
Alleen.....hij kan erg slecht tegen frustraties, hoe licht ook.
Dan vliegt er opeens een asbak door de kamer of krijgt een
medebewoner een dreun. Een stoornis in de hersenen, die
hij een jaar of vijf geleden, op zijn vijfenveertigste, heeft
opgelopen.
Voorheen een kundig universitair medewerker. Nu moeilijk
plaatsbaar. Ernstig beschadigd. Geveld op het strijdtoneel.
Het ziet er naar uit dat hij toch nog mín of meer víjfenveertig
geslaagde levensjaren heeft gehad.
Dan die jongeman, die 25 jaar was toen hij midden ín zijn
medicijnstudie schizofrenie kreeg en nu al tien jaar ín de
kliniek verblijft.
Of die vrouvv met een dusdanig traumatísche jeugd dat ze
geen normaal leven op kan bouwen, omdat ze telkens weer
depressief en angstig wordt.
Mensen, beschadigd, op het slagveld, dat leven heet.

Kijk ik om me heen, kijk ik naar mezelf, dan heeft ieder zijn
eigen deuken vroeg of later in het leven opgelopen.
Soms vraag ik me wel eens af welke engelbewaarder ik heb
gel"ïad om net aan de andere kant te zitten, zon«Jer psychïa-
trisch etiket. Het lijkt zo onrechtvaardig en ík begríjp de man
die bijna arts was toen het mis ging jaren geleden, die zijn
woede en frustratie over míj uítstort en zegt dat wíj zelf gek
zijn en hij niet.
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Het ís ook oneerlíjk. Ik schaam me regelmatíg vanwege mijn
bevoorrechte positie en het grote contrast.

Dat gevoel heb ik ook als mensen dichtbij mij plotseling door
een ernstige lichamelijke ziekte worden getroffen, terwijl ik
redelijk gezond blijf. Waarom zij wel en ik niet.
Het bepaalt me er bij hoe kwetsbaar we als mens zijn. Mis-
schien is het wel heel bijzönder als je tijdenlang op de been
en bij je verstand blijft.

Ondertussen ervaar ik een opdracht om een beetje 'heil' te
brengen, een beetje te helen. Betaald en onbetaald. Ik ervaar
dat anderen dat ook bij míj doen. Voortdurend.

Irene de Graaff
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HALLO JONGENS EN MEISJES.

Zoals vorige keer beloofd gaan we een Kerstkaart maken. Je
hebt híervoor nodig een stuk papier, ongeveer zo dik als een
briefkaart, en ongeveer 11 cm. breed en 15 cm. lang.

Neem het papier voor je en trek met een potlood een heel
dun lijntje van 4 cm. uit de linkerbovenhoek naar 7 cm. uit
de rechteronderhoek, zoals afgebeeld ín de tekening, van A
naar B.

A

'=J B

x

Teken nu een half kerst-
boompje aan de Iínkerzij-
de van het potlood-
streepje ongeveer 2 cm.
van boven, tot ongeveer
2 cm. van onder het
lijntje.
Nu ga je heel voorzichtig
ALLEEN het hafüe Kerst-
boompje uitknippen of
uitsnijden, dit is het
streepjeslijníje in de
tekening.
Is dit gelukt dan ga je Op
het lijntje van A naar B
vouwen en je vouwt het
gedeelte waar de X in
de tekeníng op staat
naar achteren,

«NIET HET KERSTBOOMPJE VOUWEN, DEZE KLAPT AUÏO-
MATISCH OM)
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Dus alleen de stukjes naar de Kerstboom vouwen, eventueel
kun je het potloodlijntje nog heel voorzichtig weggommen.

De kaart kun je nu nog kleuren of met glitterlijm versieren.
Wanneer het niet helemaal lukt kun je altijd je vader of moe-
der even vragen te helpen.

Ik hoop dat het jullie allemaal lukt een heel mooíe Kerstkaart
te maken.
Ons gezin wenst iedereen die dit?leest, gezegende kerstda-
gen en een heel goed, gezond en vredig 1997.

Jullie OOM HENK
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