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VAN DE REDACTIE

Het thema van dit nummer wordt mooi
samengevat ín de bïjdrage van Martha Terwel-
Hamster: 'Hoe houden we de jeugd binnen-
boord?'
IJiteraard kunnen ín de hïerna volgend artikelen
geen kant-en-klare recepten worden gegeven.
Maar de diverse bijdragen leveren goede stof
tot nadenken. Niet in het minst het stuk van
Karla, die overstapte naar een evangelische
gemeente.

Het is de bedoeling in het volgende nummer op
dit thema door te gaan. Wie nu al wil reageren
is van harte welkom en lette vooral op de ín-
zenddatum: 15 julí.
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Kind en kerk

Bij de vraag naar thema's voor toekomstige nummers wemen
vaak zaken genoemd die te maken hebben met kínderen - geloof -
gemeente - ruimte.

Een kleine bloemlezing:

Herkenbaarheid voor jeugd
Móet mijn kínd wel naar de kerk?
Geloofsopvoeding in deze tijd
Hoe kunnen wij jonge mensen helpen het geloof te vinden of
opnieuw te hervinden: jongeren en geloof.

Gebrek aan jeugdige instroom doet zich momenteel overal voor.
Je leest erover als het gaat over politieke partijen, omroepvereni-
gingen, vakbewegingen en andere belangenorganisaties. Ook de
Acht Mei Bewegíng zag er laatst op de TV tamelíjk grijs getínt uit.
De voorzitter van de Acht Mei Beweging zei desgevraagd er maar
niet te krampachtig over te doen: we weten waar we staan en
zijn duidelijk. Ook op de RUIMTE-dagen is het jeugdíge aandeel
helaas vrij gering. Overigens zijn de organisaties die meer
fundamentalistisch gericht zijn zoals RPF, GPV, SGP en EO zo'n
beetje de enigen die over gebrek aan jongeren niet te klagen heb-
ben.

Ook kerken klagen over een geringe betrokkenheid van jongeren.
In de zondagsschool of de kindernevendienst komen nog heel wat
kinderen. Maar ín de leeftijdscategorie daarboven (vanaf zo'n 15
jaar) schitteren de jongeren door afwezigheid. Jeugdgroep of
catechisatie worden soms nog wel bezocht, maar de zondagse
kerkdienst is over het algemeen niet populair bij jongeren. Ook
hier zijn uitzonderingen te vinden.
De situatie van vroe«;3er dat je als jongere naar de kerk moest en
dat dan ook braaf deed, net als vrijwel al je klasgenoten is voor-
bij.
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Nieuwe ínzichten

Steeds meer jongeren komen (via school) in contact met inzichten
díe niet direct de kerkelíjke líjn vertolken. Natuurwetenschap-
pelijke ontwikkelingen die aan het eenvoudige Bijbelse beeld tor-
nen, worden soms niet erg pastoraal onderwezen. Sommige leer-
lingen besluiten zich dan definitief af te keren van de ge-
loofs'waarheden', anderen sluiten vol afkeer hun oren voor de
natuurwetenschappelijke vindingen, en enkelen slagen erin een
synthese tussen beide te vinden.
Ook bíj het taal-onderwijs komen leerlingen in contact met litera-
tuur waaruit blijkt dat je je eigenlijk best los kunt en mag maken
van je chrístelijke achtergrond zonder dat je wereld dan direct
instort. Maarten 't Hart ziet om met wrok, Jan Wolkers herinnert
zich met liefde de Bijbelse verhalen als taalschat maar niet als
richtinggevend. Ook leren jongeren kennismaken met een patroon
van normen en waarden dat anders is als het thuis en in de kerk
aangeleerde.

Kenmerken

Het is gevaarlijk over 'de jongeren' te spreken; de ene jongere is
de andere niet. Toch zíjn er een aanfal kenmerken te geven die
vrij algemeen voorkomen. Binnen dit artikel is van belang dat
jongeren zich graag aansluíten bíj een groep om zích daarmee te
kunnen ídentificeren. Een bekend fenomeen is het dragen van
bepaalde merken kledíng (of juíst het dragen van merkloze kle-
ding), Ook de haardracht (eínd 60-er jaren extreem lang, nu juíst
gabber-kaal), de kroegkeuze, en het soort muziek dat je draait
bepalen de groep waartoe je hoort. Binnen de groep kun je hele-
maal jezelf zíjn, je weet je geaccepteerd, je kent de heersende
mores en slaat dus geen flater. Is de kerkgang binnen je groep
niet geaccepteerd, dan doe je dat ook níet (of misschíen stíekem,
zonder het tegen de anderen te zeggen). Als jongeren zelf niet in
staat zijn te herkennen ín welke groep ze thuishoren, dan weten
anderen dat wel haarfijn aan te geven (maar meestal in minder
vleíende termeni
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Het komt natuurlíjk ook voor dat juist een chrístelíjke groep voor
de identíficatie zorgt, dat de gemeentelijke jeugdgroep de morele
thuishaven vormt. Het enthousiasme op EO-jongerendagen laat
hiervan iets zien.

Kosten - baten

Jongeren hebben de neígíng tOt calculeren: Wat kOSt het mij (aan
tijd, geld, vrijheid) om me ergens voor in te zetten, tegen wat
levert het me op (aan geborgenheid, vriendschap en relaties, een
fijn gevoel, zekerheid). Het soms blínde idealisme van de opbouw-
jaren, je geven voor een ideaal wat het ook moge kosten (Lof-
zangen & Gebeden 4191, is geworden tot een afwegen van voors
en tegens. Natuurlijk wordt dit ook door een maatschappij in de
hand gewerkt die alles afweegt aan het economisch belang: er
moet gepresteerd worden, anders geen baan, anders geen
studiefinanciering meer, anders geen diploma.

Sinds de zestíger jaren heeft zich een verschuiving van macht
naar gezag voorgedaan. lets aannemen simpel omdat iemand het
zegt díe de baas is (ouder, predíkant, leraar) werkt níet meer. 'Het
is zo omdat ik het zeg' ís geen sterk argument meer (het is na-
tuurlijk ook nooit een sterk argument geweest) en is zelfs ver-
daCht. Gezag mOet waargemaakt wordent overtuigen kan alleen
als de leidinggevende zelf overtuigd is en weet te overtuigen.

Verduistering

In de kerk krijg je antwoorden op vragen die je niet gesteld hebt,
en dat ook nog in woorden die je niet begrijpt. Zo is de reactie
van veel jongeren als het over de kerk gaat. Er worden beelden
gebruikt die niet verhelderen maar juist vemuisteren.
Misschien dat de catechese, die in de Baptisten Gemeenten een
ondergeschoven kíndje is, wat meer de ruimte moet krijgen, zodat
het helder wordt waar het echt om gaat, zodat het belijden niet
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blijft steken in het herhalen van ívoor ouderen) dierbare formu-
leringen. Wat geloven Christenen nu eigenlijk, waar draait het
allemaal om. En dat in helder, hedendaags Nederlands.
Dat betekent ook dat die oude, dierbare termen ter discussie
gesteld moeten kunnen worden, dat alle vragen (hoe bedreígend
ook) gesteld mogen worden.

Wellicht dat dan heel verfrissende zaken naar voren kunnen ko-
men, zonder dat initiatieven gesmoord worden in oude, formele
regels.

Meer dan drumstel

Waarom zou je niet lid kunnen worden van twee kerken? Waarom
moet je je eígenlíjk aan een kerk bínden? Het idee dat de eígen
kerk het beste ís, gelooft waarschijnlijk niemand meer, en zeker
niet een jongere.
Waarom moeten die kerkdiensten zo volgens het oude stramíen,
waarom níet eens een week overslaan of de preek achterwe«ge
laten.
Hoe vaak komt het niet voor dat een jeugddíenst georganiseerd
wordt, waarbij de jeugd de dienst samenstelt, met een veto-recht
voor raad en predíkant (waarvan dan ook dríftig gebruík gemaakt
wordt). Als je als gemeente de jeugd serieus neemt moet je ach-
terhaalde re«;lels overboord durven zetten. Een jeugddienst is meer
dan een drumstel in de kerk en uit Opwekkingsliederen zingen.

Tenslotte, geloven is gelukkig meer dan regelmatig naar de kerk
gaan. Ruzíes op zondagmorgen hebben weíníg zín en zijn contra-
produktief. Laat het echt zijn het geloof, en niet een verzameling
versteende gebruiken.

Síp van der Werf
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EEN PAAR BOEKEN

Bij het thema jeugd - geloof - kerk hoort ook het noemen van een
aantal boeken waarin nadere informatie te vinden ís. Afdoende en
algemeen geldende antwoorden zijn níet voorhanden; jongeren,
ouders, kerkgemeenschappen verschillen allen van elkaar. Een
antwoord dat passend ís in de ene situatie zal in een andere níet
werkzaam zijn. Literatuur met achtergrond-informatie díe de eigen
situatie helder maakt en wegen wijst tot het vinden van passende
antwoorden is dan uíterst nuttíg.

Boeken over geloofsopvoeding bíj kleine kinderen, hoe
Bijbelverhalen verteld kunnen worden, zijn er vele. Boeken over
geloofsopvoeding bij oudere kinderen en jong-volwassenen zijn er
minder.

Een helder en ínspirerend boek vond ik:
Christelijke geloofsopvoeding: een handreiking.
door Dr W. ter Horst - Uitgave Kok, Karnpen

Zowel de mogelijke en gewenste rol van de ouders komt ter spra-
ke, maar ook het ideaalbeeld van een gemeente. Ook wordt ing-
egaan op de essentíe van het geloof (vertaald als: Leven met de
Heer, in de wereld). Vanuit praktijksituaties en de pedagogische
wetenschap wordt een praktische handreíking gegeven. Nergens
oppervlakkig maar geen vaktaal.

Een meer theologische benadering trof ik aan bij:
Geloven van huis un: over geloofsopvoeding.
door Dr H.R. Juch - Uitgave Kok, Kampen

Dit boek leent zich ook voor gespreksgroepen, met aan het eind
van elk hoofdstuk een aantal discussievragen.

Beide boeken zíjn geschreven vanuit een Hervormde of Gerefor-
meerde achtergrond. Wanneer je als 'doop' leest 'opdragen' kun
je er als Baptist prima mee uít de voeten.

Síp
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Gebed

God,
we hebben wel een grote mond
en barsten van commentaar
maar eigenl0k
voelen we ons kwetsbaar.
We doen wel zo stoer,
maar het is de buitenkant.
Wat anderen zeggen
raakt ons diep.
We zijn bang voor gek te staan
en af te gaan bij de anderen.
We passen ons aan,
bang dat ze om ons
zullen lachen.

We schamen ons voor elkaar.
Voor onze diepste gevoe/ens.
Voor onze tranen
en OnZe StOmrniteiten.
We voelen ons ongemakkelijk
als het gesprek gaat
over liefde of over dood,
over seksualiteit
of over de grote vragen
van het leven.
En je bent wel gek,
als je zegt dat je gelooft.
Daar praat je toch niet overl

God, wat zijn we
eigenlpk gek bezig!
Geef ons de moed
om onszelf te zijn

(uit: een zoutkorrel voor elke dag)
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Op veel scholen wordt deze uítgave (zoutkorrel) gebruikt.
Elke week een ander thema, met in elk lokaal een poster over dat
thema. Voor elke dag een aantal teksten (gedichten, uitspraken,
Bijbelteksten) voor bezinning en discussie in de klas.

Op de school waar ik les geef, ís het víerde lesuur iets verlengd,
en aan het begin van dat uur is dan de 'bezinníng'. Soms een
monoloog van de docent, soms een levendige discussíe met de
klas. Het ene thema inspireert meer dan het andere.

Een voorvvaarde voor een optímale bezinning is een sfeer van
vertrouwen tussen leerlingen onderling en ook tussen klas en
docent waarbij men zích durft uit te spreken.
Maar ook wanneer de optimale situatie niet bestaat, kan er toch
iets van geloofs-beleven gedeeld worden.

'De zoutkorrel' wordt uitgegeven door SGO Hoevelaken.

Síp
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GELOOFSOPVOEDING IN HET VOORT-
GEZET ONDERWUS... KAN DAT ?

Kan dat eigenlijk? Geloofsopvoeding in het voortgezet onderwijs ?
Geloofsopvoeding hoort toch thuis te gebeuren en daarnaast
natuurlijk in de kerk via catechisatíe en jeugdwerk, maar ook in de
school? Misschien nog wel ín het basisonderwijs, maar toch níet
ín het onderwijs daarna?

Hoewel... - zo kunnen we antwoorden - opvoeding stopt níet na
de basisschool dus ook de geloofsopvoeding niet. De docenten in
het voortgezet onderwijs ziin ook opvoeders. Het opvoeden is
wat meer 'verpakt", maar kennisoverdracht staat nooit los van
degene die díe kennís overdraagt. De leerling krijgt niet alleen
kennis mee van een docent, hil maakt ook kennis met die docent
als (geloofs)mens, wordt mee door de docent gevormd. Bij hem in
zíjn gedrag en in de maníer van werken zíet de leerling in ïeAer
geval drie díngen: Al of niet vertrouwen ín het leven, verant-
woordelijkheid voor het leven en moed om te leven. Het al of níet
hebben hiervan hangt ten nauwste samen met de godsdienst of
levensbeschouwing van de docent. Zo gebeurt dus naast het
godsdíenstonderwijs, de dagopeningen (bezinningen) en vieringen
nog meer aan godsdíenstíge vorming (want dat is geloofsop-
voeding eigenlijk). Dat 'meer' in het totaal van de school - ver-
trouwen, verantwoordelijkheid en moed -, bepaalt als het goed is
ook de síeer van de onderlínge omgang van personeel en van
personeel en leerlingen in allerlei andere activiteiten.

Over de manier waarop dat vormgegeven kan worden wíl ík graag
wat ideeën met u delen, Ik doe dat door eerst na te denken over
de manier waarop de christelijke godsdienst en de opvoeding in
onze tijd bij elkaar kunnen horen. Dat is het gedeelte 'zoekont-
werp'. Voor (geloofs)opvoedíng is het personeel van een school

1

1 overal waar een mannelijke vorm gebruiktwordt, kan ook
de vrouwelíjke gelezen worden en omgekeerd.
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bijzonder belangrijk, daarover gaat het tweede onderdeel. Daarna
probeer ik het wat te doordenken in de praktijksítuatie onder de
titel 'ontmoetíng".

Een a«'pim+iwerpr4'iöíl'lël(

Een christen erkent dat God betrokken is bij de oorsprong en
bestemming van het leven en zegt daarmee dat het leven zowel
gave als opgave is, bij het eerste hoort dankbaarheid aan God en
bij het tweede verantwoordelijkheid ten opzichte van andere
relatievelden. Dankbaarheid en verantwoordelijkheid ten opzichte
van God en mensen zijn de elementen die het beeld-Gods-zíjn van
de mens bepalen.
Ik ben me ervan bewust dat ik in de regels hiervoor inhoudelíjk
heel veel zeg, het voert echter te ver om alles uit te werken. Waar
het me om gaat is het bijbelse "gave-opgave" karakter van het
leven te benadrukken.

Wat betekent dit nu voor de christelíjke school? Pedagogisch
qezïen heeft de school tot taak de opvoedïng van de totale mens.
Het pedagogisch handelen is gericht op geven van geborgenheid
(veiligheid) en uitdaging (zelfstandigheid). Voor wat de christelijke
school betreft vul ík díe woorden geborgenheíd en uitdaging ín-
houdelijk met de woorden 'gave en opgave".
Om leerlingen te kunnen laten groeien in het besef dat het leven
een gave is, vraagt dít dat ze merken vertrouwen ín het leven te
kunnen hebben. Dat voelen ze aan de mensen die hen begeleiden
en dat oefenen ze in dankbaarheid en eerbied.
Híer ben ík bíj een moeílíjk punt want hebben we hier eigenlíjk wel
rituelen voor? Maar laten we er hier van uitgaan dat het zo gaat
dan kunnen we naar het vervolg. Want vanuit het gevoel van
vertrouwen voelt de leerling dat het leven tegelíjk een opgave
inhoudt.
Er vvordt iets van hem gevraagd: Moed te hebben om te leven,
zich een toekomst te vormen en daarbíj volop verantwoordelijk te
zijn naar anderen en alles zowel ín materiële als ín ímmateriële zin.
Het gaat zowel om het goede van het bestaan als ook om het
welzijn.
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Als je nu nadenkt over wat dit vraagt van de manier waarop do-
centen en leerlingen met elkaar omgaan, dan kom je uit bíj de
noodzaak van een open houding. Bereidheid om elkaar werkelijk
te zien, echt naar elkaar te luisteren, kortom bereid om elkaar
werkelijk te ontmoeten. Een houding die ten opzichte van de
menselijke relaties respect vraagt en ten opzichte van de leerstof
níeuwsgierigheid met zich meebrengt. Kortom een werkelijke
ontmoeting.
Ik stel voor dat we alle begrippen die tot nu toe genoemd zijn, bij
elkaar laten komen in dat woord. Ontmoeting als samenvatting
van "dat we het leven als gave en opgave willen beleven'.

Het "klimaat"

Het kenmerkende van het "klimaat" onder het personeel van de
school zal dan zijn het hebben van wederzijdse belangstelling en
respect voor elkaar en elkaars manier van werken.
In een school waar het personeel zo met elkaar omgaat gaat men
ook goed met de leerlingen om. Want naast en na het gesprek
over het persoonlijk wel en wee van de leerling spreekt men ook
over dat wat men een goede vorm van lesgeven aan deze leerlin-
gen vindt.
Ontmoeting van mensen brengt mensen bij elkaar en biedt ruimte
aan anderen om er ook bij te komen. Personeel van een school
dat zich bezint op vormgeving van onderwijs op grond van idea-
len (waarden» komt dichter bij de leerlingen, want zoals men be-
reid is mee te denken met een collega is men dat ook met de
leerlingen.

Warmeer men elkaar op deze manier ontmoet, dus rond de vraag
naar waarden die er werkelijk toe doen en die richtinggevend kun-
nen zijn, ís het goede klimaat geschapen waarin de vraag naar
vertaling van het christen-zíjn tot zijn recht kan komen.
Waar geborgenheid en uitdaging op deze wijze vorm krijgt is de
goede houdíng gevonden van waaruit men met elkaar zoekt naar
de vertaling van het "gave en opgave" karakter van het leven.
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Vormgeving

Nu dan de vraag naar de manier waarop in het onderwíjsproces
vormgegeven kan worden aan het 'gave-opgave" karakter van de
chr. school.
Het doel van een school voor voortgezet onderwijs is dat jonge
mensen opgeleíd worden. In die opleiding gaan kennís en vorming
hand in hand, het ene kan níet zonder het andere.
Kennis moet vervvorveri worden want daarmee ga je de maat-
schappij begrijpen - ook al ís dat maar gedeeltelíjk - en kun je er
gaandeweg beter een eigen weg in vinden. Men noemt dit de
socialisatíe.
Vorming ís echter evenzeer noodzakelijk, kennis is iets van het
verstand maar vorming doelt op houding. Met kennis alleen, hoe
goed je je díe ook hebt aangeleerd en begrepen, heb je nog geen
houding van waaruít je handelt. Het vormen van een houding is
ook onderwijs, leerlingen moeten niet alleen kennís kunnen toe-
passen, maar dat ook willen.
Het is de bedoeling dat ze via doordenking en oefening het gevoel
krijgen dat de kennis van henzelf geworden ís. Ze kunnen er wat
mee, of en hoe ze dat doen is een persoonlijke beslíssing. Dit
aspect van onderwíjs ís het emancipatoíre. In onderwíjs gaat het
dus in deze zín om socialisatíe en emancipatie, kennisoverdracht
en vorming.

Eenzijdigheid opheffen

Met mijn zoeken naar een werkelijke ontmoeting probeer ik de
eenzijdigheid die er vaak is omdat op kennisoverdracht de nadruk
Iigt, op te heffen. Het gaat om de hele rnens en daarom vraag ik
graag extra aandacht voor het vormende van onderwíjs.
Zoals gezegd, hier hoort bij de doordenking op de vraag naar de
toepassing. Op de leerling wordt een appèl gedaan er over na te
denken of de aangeleerde kennis het al of níet waard is om toege-
past te worden.
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Natuurlijk is er ook kennis waarbíj de vraag in deze zín níet terza-
ke is. Niettemin komt bij elk schoolvak deze vraag aan de orde.

We kunnen het vak engels als voorbeeld gebruiken. De leerlingen
moeten die taal leren verstaan en spreken, de waardenvraag is
daarbij niet aan de orde. Díe vraaq naar waarden zal echter wel
behandeld worden zodra er b.v. bínnen het vak elementen van de
engelse cultuur aan de orde komen, dat kan literatuur zijn maar
ook fílm en muziek.
Dan behoort a.h.w. een zoektocht op gang te komen naar dat
wat weliswaar onder de oppervlakte gebeurt, maar in wezen de
drijvende krachten zíjn onder een cultuur of achter datgene wat
een kunstenaar maakt.

%

Laat ik een ander voorbeeld nemen, het vak natuurkunde. Veel
kennís moet worden overgedragen, daarbij gaat het om regel-
matig en goed oefenen d.m.v. het nemen van proeven en wat ze
ook moeten leren is zelfstandig onderzoekjes te doen.

Wanneer bij dit alles de docent nooit een gesprek op gang zou
brengen rond de vraag of alles wat kan, ook toegepast zou mo-
gen worden, schiet hij als opvoeder tekort. De leerling zal mee
doordat de docent die vragen stelt, zich een houdííig aanleren van
nadenken over dat wat gebeurt.

Slot

Zích kennis eigen maken ís één, het is heel belangrijk, het geeft
een mens het gevoel in deze maatschappíj iets te kunnen, iemand
te zijn. Het geeft vertrouwen in het leven en moed-om-te-zijn.

L

Even belangrijk is echter dat iemand daarnaast begrijpt dat die
kennis ten goede en ten kwade aangewend kan worden. En dat
híj zelf verantwoordelíjkheid draagt voor de keus voor of het ene
of het andere. Dít alles ontstaat alleen maar in een werkelijke
ontmoeting tussen leerling, leerstof en docent en dat is meer dan
opvoeden, dat ís geloofsopvoedíng.
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Dit proces van ontmoeting is de vruchtbare bodem waarop jonge
rnensen in hun denken en voelen kunnen groeien naar het besef
dat men ook in de toekomst in staat is om vanuit een eigen kader
van waarden, persoonlijk beslissingen te kunnen nemen.

Godsdienstonderwijs

U zult iets hebben gemist, want ik heb niet over het gods-
dienstonderwijs ín de school gesproken. U hebt geíijk dat in dat
vak een belangríjk stuk van de geloofsopvoeding plaatsvíndt,
maar wat ík met name wilde laten zien ís dat het niet mag stop-
pen bij dat godsdienstonderwijs.

Het was mijn bedoeling te laten zien dat het bijbelse "gave en
opgave" karakter van het leven een pedagogísch model is voor de
hele school. Een model dat vormgegeven kan (moet) worden
vanuit een klimaat van "ontmoetíng".
Dat wat mij betreft daarbíj dankbaarheid en eerbied ten opzichte
van de Schepper en ten opzichte van het hele leven een
doorslaggevende rol spelen, zult u hebben begrepen (ik heb er te
weínig over gezegd).
Dat zou m.i. ook nog veel meer een onderwerp van gesprek moe-
ten zijn. Overígens níet alleen ín de school, maar ook in het gezín
en in de kerk.

Drs. A.Althuis (1941 ) is als godsdienstpedagoog verbonden aan de Oplei-
díng Theologie van de Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hij is
schrï3ver van o.a. "Werkboek levensbeschouwing, zoeken naar God, mens
en een bewoonbare aarde" (Utrecht 1993).
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Hoe houdt men de jeugd binnen boord??

De praktijk in Zutphen
De redactïe vroeg mij : Hoe houdt de baptisten gemeente Zutphen
haar jeugd binnenboord ?
Omdat ik geen goede schríjfster ben, heb ik het antwoord maar ín
drïe stukjes geknipt. Om het overzichtelíjk te houden.

W
1

1 . wat doet de gemeente voor de jeugd?
2. wat zíe ík als mijn specifieke taak?
3. wat is de taak van de opvoeder t.a.v. de jeugd?

1. wm doet de gemeente voor de jeugd?
Zutphen is een kleine gemeente en we hebben niet veel jeugd. De
gemeente is open en warm naar de jonge mensen.
Er is aandacht voor ze, ze mogen altijd meewerken in de dienst,
er mag lawaai zijn. Er is belangstelling, b.v. bij ziekte. Als de
oudere jeugd-groep graag ergens heen wil, «kort geleden waren ze
uitgenodígd door de jeugd in Eindhoveni dan zijn er chauffeurs
die wülen rijden.
Vorige herfst had de oudere jeugdgroep een ontmoeting georgani-
seerd ín het IJsselgewest, maar er kwamen zoveel jonge mensen,
dat we ze niet meer in ons gebouw konden bergen. Toen sprong-
en veel ouderen bij om alles toch goed te doen verlopen in een
andere kerk.
We hebben crèche, zondagsschool, jonge jeugd en oudere jeugd
en kinderclub, met goede leiding, maar onderbezet.
Van de jonge mensen die kunnen komen, bezoekt 4/5 min of
meer regelmatig de dienst. Ze haken af, als er langer dan 20
minuten gepreekt wordt. Een paar jonge mensen komen bijna niet
in de dienst, maar bezoeken wel de jeugdgroepen. Omdat ze het
gezellig vinden. Hier komen ook af en toe vrienden. De leiding van
de beide jeugdgroepen doet veel moeite om ze vast te houden.
We proberen regelmatig in de dienst muzikale medewerkíng te
vinden, vooral gericht op de jeugd.

]
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2. wm zie ik als mijn specifieke taak?
Ik werk part-time, de eerste en de derde zondag + de feestdagen
mag ik voorgaan in de diensten. Dan is ook de zondagsschool het
eerste gedeelte van de dienst erbij. De kinderen zítten vooraan en
ik praat altijd met ze. Soms aan de hand van een voorwerp, soms
is het een verhaal met een vraag, waarop ze dan later het ant-
vvoord komen vertellen en ze doen het altijd. Dit jaar hebben we
weinig kinderen, soms zitten er maar 2 of 3, soms 2 van 4 en 3
van 11 . Maar ze rekenen er op.
De bíjbelstudie mag ik ook verzorgen. Ook een jeugdgroep. Dit
jaar zijn er maar 3 in de leeftijd 1 5-17 díe híer komen. Het kost
mij soms wel een uur voorbereidíng, maar de wínst is geweldig.
Ik leer net zoveel van hen, als zij van mij. Ik had nooit gedacht dat
ik hïer zoveel vreugde aan zou beleven.
Ik preek nooit langer dan 15-16 minuten. Indachtig de wijze
woorden van br. Theo van der Laan: 'De volgende week moet je
weer preken'.
Ik vraag jonge mensen vaak voor de lezingen. Ben er wel kritisch
op.Ik bíd regelmatig in de dienst, voor de gezinnen met kinderen. Als
er moeilijkheden in de gezinnen zijn met kínderen probeer ik naar
vermogen te helpen. Ik vraag ze bij me thuis op de koffie, en ze
komen. We nodigen ze uit om te komen eten, rnet z'n tweeën, in
de hoop, dat de drempel laag zal blijken te zijn, als ze problemen
hebben.
Ik probeer de leídmg van de groepen te bemoedigen in hun taak.
Ook om samenwerking te zoeken met andere gemeenten hier ín
de stad.

3. wat is de taak van de opvoeder t.a.v. de jeugd?
Dit punt is persoonlijk: als moeder. En u hoeft het er níet mee
eens te zíjn. Maar ik wíl het toch graag noemen.
Mijn man en ik hebben ontdekt in de jaren dat wij opvoeders
waren, hoe belangrijk het is om in je gezín POS?TIEF te spreken
over de gemeente. Ook als je het zelf moeilijk hebt met structu-
ren, denkbeelden of mensen in de gemeente.
Het zijn JOUW problemen en níet van je kinderen. Probeer ze er
niet mee op te zadelen, want kinderen kíezen altíjd voor de ou-
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ders. En daarmee tegen de gemeente. De houding die je als op-
voeders tegenover de gemeente hebt ingenomen, bepaalt in grote
mate de houdíng die je kinderen tegenover de gemeente innemen.

In Zutphen zijn we heel voorzichtig bezíg met de "natuurlijke-
gemeente-ontwikkeling' naar de zeer goede ideeën van Chr.
Schwarz.
We hopen dat dit ook onze jonge mensen ten goede komt.

Martha Terwel-Hamster.

è

%

%%*%*

Hoe is dat ... van baptist naar 'evangelisch'...?

Even voorstellen: mijn naam is Karla Hergaarden, ik ben 20 jaar
en momenteel volg ik een opleíding tot verpleegkundige. Mij is
gevraagd íets te schrijven over hoe ik de overstap ervaar van een
Baptistengemeente naar de Evangelische Gemeente waar ik nu
kom.

Vanaf jongs af aan ben ik met míjn ouders naar de Baptistenge-
meente in Zwolle gegaan. Ik kwam daar al van jongs af aan. Ik
ben daar op de crèche, de zondagsschool en de tussenjeugd en
jeugd geweest. En eigenlijk heb ik altijd iets gemist.
Op de zondagsschool was ik altijd al een beetje apart omdat ik
meer met het geloof bezig was dan mijn leeftíjdsgenoten.
Omdat er in Zwolle erg weinig aan bíjbelonderwijs werd gedaan,
ben ik vanaf mijn dertiende jaar met een vriendín meegegaan naar
de tienerclub van een Evangelische Gemeente in Zwolle.
Ik was er een vreemde maar toch voelde ik mij hier thuis. Híer
mocht ik zijn wie ik was, het was níet raar om christen te zijn.
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Het belangrijkste wat ík daar geleerd heb is dat christen zíjn niet
alleen iets is voor de zondag, maar dat het een levensstij is en
dat het heel belangriik is om een persoonb5ke keuze voor Jezus te
maken. Je kunt niet teren op het geloof van je ouders maar zult
zelf moeten kiezen.
Vreemd genoeg is er in de Baptisten gemeente nooit gesproken
over het maken van deze persoonlijke keuze. En het feit dat ik
deze keuze gemaakt hebt werd door de meesten vreemd gevon-
den. Ik werd bestempeld als het serieuze meisje. Dit was ik in
zeker opzicht ook wel maar ik vind het nog steeds vreemd. dat er
binnen een gemeente raar tegen aan wordt gekeken wanneer je je
geloof helemaal ín je leven wílt betrekken en het níet wilt houden
voor alleen maar de zondag.
ïoCh ben ik nOg een tijd in de Baptísten gemeente gekomen. Ik
combíneerde de twee door 's ochtends naar de één en 's avonds
naar de andere kerk te gaan. Dít was vooral om mijn ouders niet
teleur te stellen.
Als op dat moment iemand míj vroeg naar míjn kerk dan zeí ik dat
ik evangelisch was, zo voelde ik het ook. Wat mij aantrok in de
Evangelische gemeente was de ruimte voor eígen beleving Van
het geloof. Er is een grotere nadruk op de gevoelskant. (Ik ben me
er van bewust dat dit een gevaar kan zijn.) Er is ook meer onder-
wijs vanuit de bijbel en er wordt geleerd wat een christelijke le-
venswíjze is. Tevens is er meer ruimte voor het werk van de Heí-
lige geest. Ik heb er nu echt een plekje gevonden waar ik mij thuis
voel. Twee jaar geleden ben ik gedoopt en met mijn doop hier heb
ik "JA' gezegd tegen God en níet tegen het lidmaatschap van een
kerk.

Sinds een paar maanden heb ik verkering met een jongen die van
oorsprong ook uit een Baptisten gemeente komt. Met zijn ouders
gaan we wel eens naar de Baptisten gemeente in een andere
plaats en 00k hier heb ik gemerkt dat ik me er niet meer thuiS
voel. De preken zijn goed maar de strakke indeling en het behou-
dende spreekt mij niet meer aan. Ik zeg níet dat de Evangelische
gemeente goed is in alles maar het is wel de plaats waar ik me
thuis kan voelen.

Karla.
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"Halleloeja helpt of religieus beiíimrleloor"?
Bij het bekíjken van het sílhouet van een wíllekeuríge grote stad
valt het op dat de contouren van een kerk niet meer opvallen.
Tussen de grote kantoorkolossen en flatgebouwen in is het moei-
Iijk zoeken naar een kerktoren. De secularisatie is visueel zich-
tbaar. Welke invloed secularisatie heeft op jongeren kun je je als
oudere jongere niet voorstellen. Was je in de jaren '60 en '70 een
uitzondering als je niet gedoopt werd of belijdenis deed bínnen
een kerk, tegenwoordig ben je steeds vaker een uitzondering als
je dat wel doet!
Er is veel gezegd en geschreven over de kerkverlating bij jong-
eren. Het meest opvallende daarbij is de volgende ontwikkeling:
'In de jaren zestig en zeventig verlieten jongeren de kerk, omdat
ze niet meer in God konden geloven. De huídige generatíe jonge-
ren ontbreekt in de kerk om een geheel andere reden. Ze voelen
zich namelijk niet aangesproken door een kerk, die alleen maar
onverstaanbare woorden over hen uitspreekt". (1 )
De vraag die voorafgaat aan het punt hoe je die woorden van de
kerk begrijpelijk kunt maken voor jongeren (0-18 jaar), is of je dat
moet doen en waarom!
Omdat kerkgemeenschappen jongeren nodíg hebben. Níet alleen
voor de toekomst, maar ook nu. Zonder hun frisse kijk, enthousi-
asme en wezenlíjke vragen kan een gemeente eigenlijk niet be-
Staan.
Misschien geloof ik ook wel (maar dan in alle bescheídenheid),
dat 'de wereld' niet zonder gemeenschappen kan waar niet 'het
hebben' belangrijk ís maar 'het zijn". Om die prachtige opdracht
uit Matt. 5:13 daarbij maar eens aan te halen 'Gij zijt het zout der
aarde'.

J

KENMERKEN

Maar hoe bereik je als kerk dat jongeren bij jouw groep willen
horen? Omdat ieder kind uniek is, ís dat niet zo gemakkelijk. Toch
zijn er wel gemeenschappelijke kenmerken te vínden. Zo blijkt uít
onderzoek dat kínderen tot hun 12e open staan voor zaken die
met God te maken hebben. Veel jongeren raken op hun 14e 'reli-
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gieus bewusteloos' en komen na een aantal jaren (bijv. wanneer
ze zelf kinderen kríjgen) pas weer bij. Bart Robbers (jeugdfunktío-
naris binnen de Gereformeerde Kerk) heeft op grond van dit gege-
ven, materiaal ontwikkeld voor kíndercatechese. Op leeftijden
waarop kinderen gevoelig zijn voor godsdienstige zaken moet je
er, op hun níveau, iets mee doen. Eigenlijk is dat niet nieuw. Ook
in het Jodendom werd en word{ geprobeerd om voor het 12e
levensjaar kinderen zoveel mogelíjk te leren over het geloof. Na
dat jaar gaan kínderen in toenemende mate op eigen benen staan,
en moet je maar afwachten of ze open blijven staan voor geloofs-
Vragen.

KENMËRKEN
Wat wel nieuw is, is de cultuur waarín wij leven. Deze is te type-
ren als een zgn. 'zap-cultuur'. Je kiest uit wat je wilt hebben, en
de rest laat je liggen. Staat iets je niet aan dan zap je net zo lang
d00r tOt je ietS Vindt Wat je Wel beValt. Bij het jeugdbeleid binnen
kerken moet met deze cultuur rekening gehouden worden.
Ds. J. Rídderbos uit Haren geeft van inspelen op deze cultuur het
volgende voorbeeld: "Voor mezelf vergelíjk ik mijn bezigheden
weleens met het rijgen van kralen. ledere kraal is een afgerond
geheel, en iedere kraal heeft een eigen koloriet. Als je nu maar
genoeg van die kralen weet te verzamelen, dan kun je een aardige
ketting maken. )kzelf maak niet gauw een slotje aan zo'n ket-
ting......... Eén van die kralen, één van die gelegenheden is voor
mij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onder-
wijs". (2)
Een 1 2-jarig kind gaat in toenemende mate op eigen benen staan.
Dat is fijn en goed, maar ook spannend en nieuw en misschien
soms wel eng. Een moment waarbij je er als kerk moet zijn, voor
het kind en voor de ouders. In een kerkdienst kan (evt. m.m.v. de
ouders} afscheid genomen worden van de kindertijd en een zegen
gevraagd worden voor de tíenertijd.
Ook het club- en vormingswerk wordt beïnvloed door die zap-
cultuur. Omdat kinderen al heel jong tussen van alles kunnen kie-
zen, zul je ze wel wat moeten bieden, wíllen ze komen. Dat kost
veel tijd van voorbereiden. In mijn eigen situatie heb ik gemerkt
dat we op zondagsschool meer kinderen bereiken met 1 x per 14
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dagen goed voorbereide thema- bíjeenkomsten, dan íedere week
volgens Kind en Zondag werken met een verhaal en verwerkíng.

BFFI DCul ÏUUR
Wat ook níeuw ís, ís de beeldcultuur. "Wil de kerk de aansluiting
met de cultuur niet missen dan kan ze het thema van het beeld
niet zo maar naast zích neerleggen. Jongeren zijn gewend om in
beelden te denken. Ze spreken de taal van het beeld. Een kerk die
de taal van het beeld beheerst, zal wellicht het gesprek met jong-
eren beter aan kunnen gaan...... Door het theater leert de kerk de
taal Van de tijd spreken. Theater leert OnS het geloof in beelden te
verwoorden.... Door middel van theater komt de kerk tot een
verstaanbare taal.' (3)

l

LEREN

De ideeën hierboven weergegeven komen vooral voort uit de
Gereformeerde en Hervormde Kerken. Daar is al een tijd de exo-
dus van jongeren aan de gang. Waarschijnlijk kunnen de Baptisten
Gemeenten veel leren van de ondervindingen van deze kerken.
Maar ook binnen de Gereformeerde en Hervormde Kerken word{
door gemeenteleden gekeken naar Baptísten Gemeenten. Waarom
trekken deze gemeenten toch meer jongeren dan wij, is een terug-
kerende vraaq. Steeds meer vvordt gewezen op het belang om
geloven niet alleen met je hoofd te doen, maar met je hele
lichaam. In sommige gemeenten wordt druk geëxperimenteerd
met 'Biblíodrama" of "Sacred Dance'.
Zo hebben ze ontdekt dat je Matt. 5: 1 3 uit kunt leggen door een
verantwoorde theologische verhandeling te gaan houden; maar je
kunt deze tekst ook uitleggen door jongeren een stukje ongezou-
ten brood te eten te geven.

SÏENEN... ?
Het Evangelisch werkverband, de evangelische stroming binnen
Samen op Weg heeft misschien ook wel idem:n van Baptisten
opgedaan. "Wat is het fíjn om met elkaar te zíngen en te klappen:
Er is een Heer {4x) / alleen Hij wacht, totdat Hij ook voor jou /
zorgen mag.
Simpeltjes en lelijk. Maar die líederen zijn toch menselijk? Wat
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moet een 14-jarige met een Gregoríaanse mis of met Bach? Geefhun iets dat hun aanspreekt' (4).Geef je jongeren stenen i.p.v.brood als je met hen liederen uít Opwekkíng zingt? Sommige
jongeren wel! Maar mísschien moet je dat zingen ook wel zíen
als een ontwíkkelingsproces bij jongeren, waarbïj ze uiteindelijk bij
Huub Oosterhuis of .,.... uitkomen. Of moeten wij juist van onze
Gereformeerde en Hervormde broeders en zusters leren dat je
naast een lichaam ook je verstand hebt gekregen, wat je niet
hoeft achter te laten bij het betreden van een kerk ?Het belangrijkste bij de geloofsopvoeding van jongeren is dat je,voor zover dat mogelijk ís, uitgaat van de belevingswereld van diejongere, en dat je probeert te spreken ín hun taal. Mísschíen wel
in een vreemde taal Ib.v. lichaamstaal) en waarschijnlijk in ver-schíllende talen, afhankelijk van de leeftijd en ínteresses van de
jongere. Maar iedere taal kun je lerenl
'Kan God je echt horen als je bidt7' vraagt Robín.
'Ja' zegt Opa. 'Dat denk ik wel.''Maar als er nu een heleboel mensen tegel0k bidden? Dan hoort
Hij alles door elkaar! Kan Hij dan wel horen wat ik zeg?'
'Makkel0k' zegt opa.
'Dan heeft God zeker heel veel oren...'
'Jii snapt het', zegt opa. 'God heeft veel oren. Voor ieder mens
heeft God een oor'

Of niet soms ?

Janneke Poel-Kuperus, Leek

(1 ) en (3) De Speelse Kerk door Jeroen Jeroense
(2) Groninger Kerkbode 25-1 -'97(4) "Halleloeja helpt echt tegen krimpen en vergrijzen", Trouw 27-3-97.
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GEVEN WU WEL HET GOEDE VOORBEELD... ?

Het was weer eens één van díe kerkelíjke hoogtijdagen dat de kin-
deren (welke de leeftijd van oudere jeugd allang bereíkt hebben)
zich geroepen voelden om mee te gaan naar de kerk. Ook de
vriend van de dochter gíng mee, Hij komt uit een andere
geloofsgemeenschap. Zoals het een beetje de gewoonte lijkt te
worden op hoogtijdagen, was de kerk redelijk gevuld, ook al om-
dat de kínderen van de zondagsschool in de kerk zaten.
De dienst nam een aanvang en ging rustig naar het moment dat
de zondagsschoolleiding een verhaal gíng veíellen. De kinderen in
de kerk vvaren van leden en vrienden,die vaak in de kerk komen,
er waren geen "vreemde kínderen'. Er werd een sprookje verteld.
De kinderen leefden geweldig mee, zaten op het puntje van de
stoel en probeerden de afloop van het verhaal te voorspellen. De
jeugd en volwassenen zaten met een glimlach het verhaal te belui-
steren en gelukkíg kwam alles op zijn pootjes terecht.
De dienst kabbelde rustig naar het eind en de voorgan«;)er vroeg
een gemeentelid om het dankgebed uit te spreken. Hafüerwege
het dankgebed werd vergeving gevraagd voor de zondagsschool-
Ieiding welke in de dienst sprookjes vertelde ín plaats van de
kinderen door bijbelse verhalen op het goede, maar vooral het
kwade te wijzen. Er werd vergeving gevraagd voor de stad waarin
wij wonen, omdat deze uít zeer oude overlevering beschermd zou
worden door een aartsengel ...

Onze kinderen waren eerder thuís dan wij en voor we goed en
wel de kamer binnen waren, barstte de discussie al in alle hevig-
heid los. De dochter díe toch altijd al het hart op de tong heeft
gaf het eerste schot. We gaan lekker met elkaar om ín de kerk,
we kraken elkaar even in het dankgebed af. De vriend meteen: In
onze kerk zou zoiets níet gebeuren en ...........
Met opmerkingen als : leder heeft een eigen mening en : er is vrije
meríngsuiting konden we de gemoederen níet tot rust brengen...

Onder de koffie toen de jeugd vertrokken was, verzuchten wij te-
gen elkaar: 'Gaan ze een keer mee naar de kerk, beleven we dit
wee.r". H.Ï.
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ewaueÏt

Op de lezersenquëte zijn 24 reacties binnengekomen. Alle inzen-
ders willen we hartelíjk bedanken. De resultaten van de
meerkeuze-vragen volgen hieronder:

1. Bent u tevreden over het blad
RUIMTE ?

ja: 22 nee: 2 geenmening:1

2. Moeten de artíkelen korter ?
ja: 2 nee: 20 geenmening:2

3. Mogen de artíkelen langer ?
ja: 6 nee: 12 geen mening: 6

4. Zijn de artíkelen (te) moeilijk ?
ja: 1 nee: 23

5. Zijn de artikelen qua stíjí prettíg leesbaar ?
ja: 21 nee: O geenmening:3

6. Moet het formaat groter ? (bíjv. naar A4)
ja: 1 nee: 16 geenmening:7

7. Is de lettervorm en -grootte goed ?
ja: 18 nee: 2 geenmening:4

8. Moeten er illustraties in ?
ja: 6 nee: 14 geen mening: 4

9. Verwacht u meer inbreng (ingezonden stukken) van
Iezers ?

ja: 13 nee: 3 geenmening:8

10. Vindt u het werken met themanummers goed ?
ja: 22 nee: 1 geen mening: 1
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Duidelijk ís dat we zo'n beetje op het juiste spoor zitten. Wat de
ínbreng van de lezers betreft: aarzel niet en laat anderen meede-
Ien in uw gedachten.

De reacties op de open vragen zijn allemaal doorgegeven aan de
redaktie en aan het bestuur van RUIMÏE. De voorstellen voor
themanummers geven inspiratie om weer enige tijd door te gaan.
Overigens houden we ons steeds aanbevolen.

Sip van der Werf.

*%**%

Buitenlands nieuws

Kerkelijke erkenning
In België is slechts één kerkgemeenschap door de regering er-
kend, n.l. De Verenigde Protestantse Kerk. Alle andere deno-
minaties hebben geen kerkelijke status en worden bij bíjzondere
kerkelijke aangelegenheden door de woordvoerder van boven-
genoemde kerk vertegenwoordigd.
Hoewel bijv. de Federatie van Evangelísche Gemeenten aanmerke-
líjk groter is dan De Verenigde Protestantse Kerk, t.w. 225 ge-
meenten (V!aams- en Frans sprekend) is de regering nog steeds
niet tot erkenning van andere kerkelijke groeperingen, zoals de
Uníe van Baptísten Gemeenten, overgegaan. Pogingen om tot
deze erkenning te komen zijn op niets uitgelopen,

We lazen in 'The Baptist Timesa, dat de voormalig president van
de Verenigde Staten, Jimmy Carter, één van de leidende figuren
voor de mensenrechten en godsdienstvrijheid, zích met deze zaak
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bezíghoudt. Samen met de Baptísten vvereÏa Alliantie en de Euro-
pese Baptísten Federatíe steunt hij de Baptísten Unie en de andere
denominatíes ín hun streveri deze erkenning te kríjgen.
Roemenië
De Baptisten Wereld Allíantie heeft een beroep gedaan op de
Roemeense regering het alarmerende bericht te onderzoeken dat
negen Baptisten, waaronder een meísje van 14 jaar, zijn lastig
gevallen. Ze werden aangevallen bij het verlaten van een huissa-
menkomst. Zij werden omringd door 700 tot 800 mensen, zonder
dat de politíe íngreep. Het ís tijd voor gerechtígheíd en bescher-
ming van de rechten van alle minderheden, wat hun geloof ook
moge zijn. De BWA vraagt de President van Roemenië om een
onderzoeksteam naar dít gebied te sturen. Ook doet de BWA een
beroep op de Baptisten om rustig te blijven en te bidden voor de
autoriteiten.

Saoedi-Arabië
Een dergelijk berícht komt uit Saoedi-Arabië. Or. Denton Lotz,
secretaris-generaal van de Baptisten Wereld Alliantie ís in maart
j.l. in het Midden-Oosten geweest. Tíjdens zijn bezoek heeft hij
vernomen, dat het aan christenen niet is toegestaan kerken te
bouwen en dat er omstandigheden zijn, waarin christenen om hun
geloof vervolgd worden. Men sprak van een incident, dat drie jaar
geleden heeft plaatsgevonden, waar christenen van verschillende
geloofsgemeenschappen werden gearresteerd en gevangen gezet.
Zo is het verboden de bijbel te lezen, omdat dit tegen de wetten
van het land íngaat. Door een brief heeft dr.Lotz kennis genomen
van de aanhoudingen, die hebben plaatsgevonden. Dit staat in
schríl contrast met de vrijheid, die Moslems genieten in Europa en
de Verenigde Staten van Amerika.
De BWA zond onlangs condoléances naar Koning Fahd bij de
dood van meer dan 400 pelgríms in Mekka.

Werkloze pastoresOnlangs is er een brochure verschenen getiteld 'Unemployment
and the Future of Work'. Deze brochure heeft nogal wat stof
doen opwaaíen. Een aantal ingezonden brieven ín 'The Baptíst
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Timeso is het gevolg geweest. Ook een onlangs ontslagen predí-
kant schreef een íngezonden brief.
Het blijkt, dat de salarissen van de predikanten regelmatig zijn
verhoogd, wat op zichzelf een goede zaak is. Maar het vervelende
is, dat er een vríj groot aantal kleine gemeenten zijn, die van HO-
ME MISSION (laten we zeggen de ECU) subsídie ontvangen om
de salarissen van de predikanten aan te vullen, maar deze subsi-
die houdt geen gelijke tred met de stijging van de salarissen.
HOME MISSION ontvangt minder geld en daardoor zijn de kleine
gemeenten niet meer ín staat hun predíkanten te betalen.
Er zijn ongeveer 170 predikanten en studenten, die moeten om-
zien naar een andere vorm van pastoraat. Een oud probleem keert
terug: een centrale kas waaruit de salarissen worden uitgekeerd.
Gelijke monniken, gelijke kappen. Deze roep wordt steeds luider.
Grote gemeenten hebben met dit systeem grote moeite. Ongetwíj-
feld zullen zij zich ook verzetten. Het is een trieste zaak, wanneer
predikanten om moeten zien naar een andere baan, terwij hun
hart bíj de gemeentelijke arbeid is

Prediger Seminar der deutschen Baptisten.
Sinds 1880 ontvingen studenten hun theologísche opleiding aan
het Prediger Seminar der deutschen Baptisten in Hamburg-Horn.
Over een paar maanden zal dat verleden tijd zijn. Dat is voor een
groot aantal voorgangers wel even slikken. Een opleídingscentrum
van meer dan een eeuw, dat is niet niks. Daar komt bij dat de
naam gewijzigd zal worden: 'Bildungszentrum Elstala. Een klein
plaatsje in de omgeving van Berlijn Het Predigerseminar der deut-
schen Baptisten in Hamburg was een begrip. In de níeuwe naam
wijst niets meer naar een opleidingscentrum van de Baptisten.
Zoan bericht lees je even ín Die Gemeinde, het veertiendaags
gemeenteblad van de Duitse Baptisten. Een schrale troost is, dat
de voorgevel van het seminaríum te Hamburg behouden zal blij-
Ven.

Op 28 november a.s. zal de officiële inwijding gehouden worden.
De volgende dag zal er een Open Huis zíjn. We denken, dat velen
het nieuwe seminarium op die dag zullen bezoeken.

Berend Posföumus
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IRENES COLUMN

Pinksteren

Twee weken die aan je verwachtingen vol«loen of deze zelfs te boven gaan.
Een prachtige omgeving, iedere dag een stralende hemel, een azuurblauwe
zee. Rust: geen plichten, geen ve?twoordelijkheden.
(3een wonder dat ik opzag tegen de gebÏuikelijke sores die je föuis meestal
weer tegemoet treedt.
We spraken erover: Dat het niet anders kon. We ook niet zonder plichten
en verantwoordelijkheden zouden wfüen leven en dat daat problemen en
zorgen bijhoren. Daarom ook juist deze vakantie zo'n oase kon zijn.
Dat ik echter binnen twaalf uur na mijn landing op vaderlandse bodem
ineens vveer zo'n zuïrare last op mijn nek zou voelen, had ik niet kunnen
bedenken. Bij een zeer na familielid liep de emmer van zich tekort gedaan
voelen over, waarschijnlijk ook beínvloed door die vakantie, en een stroom
van teleurstelling en verwijt sförtte zich over mij uit.
De drieduizend kilometer verre beeldeÏ'i, nog vers op mijn netvlies, werden
tersfönd vertroebeld door schuldgevoel en piin vmvvege de vemtíxmle
relatie. Dit keer svmt ik er niet zo goe«i raa«l mee. Nabije relaties kunnen
soms zo ingewikkeld ziin vanwege hun vaak levenslange duur. Je piekert je
suf of het mÏders zou moeten, anders had gekund. Het antwoord blijft
ontkeÏmend. Het is zoals het is. Elke relatie is uniek en niet verge]ijkbaar
met een máere. Juist als dat wel gebeu'ít kmn er veel teleurstefütig opspelen.
Ondertussen is het Pinksteren. Woorden blijven bij me hangen: 'Ze konden
elkaar verstaan in hun eigen taal!' De afgelopen twee weken heb i)c met
handen en voeten gepraat met deze en gene vanwege een grmí3Áoze taalbar- -
rière. Vroeg of füt begrepen we elkaaía en kwmn de boodschap over. Een-
maal föuis voerde ik een euenlang gesprek in Ïnijn eigen taal. Het kwaÏn
niet föt een weAetzïyls verstaan.
Woorden ziin als gereedschap. }e kunt eÏ goed mee doen. Je kunt er ook
kwaad mee doen. Niet altijd bewust en vaak vanuit het gekwetste zelf. Taal
is niet meer dan een middel om te communiceren. De emotionele band is de
basis van een relafie.
En ik weet het weer: Het taalwonder van Pinksteren was een teken, maa'r
ondergeschikt aan wat et werkelijk ge'beurde.

'uene de graaff
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HALLO JONGENS EN MEISJES.

Deze keer gaat het in dit blad over jeugd en kerk. Gaan jufüe graag met je
ouders naar de kerk '? Of ga je elke week met tegenzin met je ouders mee ?
Ik begrijp best dat je wel eens geen zin hebt, vaaaÏ als dit elke week voor-
komt dan is er toch wel iets aan de hand.

In dit numÏner van RUIMTE proberen jullie ouders met elkashr erachter te
komen waarom er soms zo weinig jeugd in de kerk zit en wat de oorzaak
daanían is. We hopen dat jufüe begrijpen dat jullie ouders het er soÏns erg
moefüjk mee hebben.
De volgende keer wordt er nog meer over dit onderwerp geschreven.

De vorige keer vroeg ik jufüe om een aantal dierennamen in een ziÏi te
zoeken. Wel, hier is de oplossing:

TOEN AAN HET SL(OT 7EQDEGE WERD ONDERZOCHT, WAT
HET NETT(0 ?4T(Á) WAS, WBRD DE PAR('ffJ GER)(UIL)D,
WAARNA IEDEREEN WEER TERUG GING NAAR (BEER)TA.

De dieren svaren dus een otter, okapi, aal, tijger, uil en beer.

I

Deze keer weer een niet zo moefüjke rekenpuzzel: elke letteí' is een cijfer,
probeer uit te vinden welk ciifer bij welke leuer hooÏt.
B=SxS
B:B=K
B=A+K

Tot de volgende keer en veel succes met het oplossen van de puzzel.

Henk TiÏnmeÏman. I
I
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