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Van de redactie

Dit nummer wordt grotendeels gevuld met een terugblik op de
laatstgehouden RUIMTEdag. Het 10-jarig bestaan van RUIM-
TE dwingt tot nadere overdenking. Voor sommigen een trieste
zaak dat de beweging al zo lang nodig is, voor anderen een bron
van vreugde dat er al 10 jaar een plek bestaat waar het mogelijk
is in vrijheid en operföeid Baptist te zijn. Waarschijnlijk voor
nog anderen al 10 jaren een steen des aanstoots.
De toespraak van Jannes Reiling wordt in z'n geheel afgedrukt.
Voor degenen die in Zwolle waren een mooie herinnering, om
het gehoorde nog eens even door te lezen. Interessant als artikel
voor diegenen die verhinderd waren. Een aantal RUIMTE-leden
is gevraagd op het artikel (beter gezegd: de toespraak) te
reageren.

Natuurlijk mag een persoonlijk verslag dat Sietzo van de
RUIMTEdag maakte niet ontbreken.

Overigens is door een opeenstapeling van pech in alle stadia
(schrijvers - eindredactie - opmaak/druk) het vorige nuÏmner
veel te laat in uw brievenbus gekomen, waarvoor onze excuses.
We blijven ons best doen het blad steeds tijdig te laten verschij-
nen, maar tot het onmogelijke is niemand gehouden.

Sip van der Werf
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TIEN JÁREN RUIMTEVÁÁRT

Jannes Reiling

Tien jaren Ruimte

Tien jaren is op het vlak van de geschiedenis niet meer dan een
minuscule periode maar in de alsmaar versnellende stroom van
verandering waarin wij leven, een heel lange tijd. Daarom is het
goed aan het eind van dit decennium van Ruimte even stil te
staan, terug te kijken, om ons heen te kijken en vooruit te
kijken. Een verbale kijkoperatie dus.

Temg: Wat is er sinds 1988 gebeurd?
Om ons heen: Wat is nu gaande?
Voomit: Wat staat ons te wachten en waar moeten we

voor kiezen?

We kunnen ons daarbij natuurlijk niet beperken tot onze eigen
interne lotgevallen als Beweging Ruimte. Onze beweging
bestaat binnen de Baptisten gemeenschap in Nederland en
maakt daarvan deel uit. Daarom moeten we de drie vragen ook
op die gemeenschap toepassen.
Maar ook de Baptisten gemeenschap bestaat niet in een
vacuüÏn. Zij bevindt zich in het gebied van kerk en godsdienst
en ondervindt wat daar speelt ook in het eigen lijf.
Nog een stap verder: als we als christenen in dit land de
afgelopen jaren iets hebben geleerd, dan is het dit: wij maken
deel uit van de samenleving en hebben deel aan de cultuur van
die saÏnenleving. Zelfs als wij binnen die saÏnenleving eigen

J
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culturen hebben opgebouwd dan stonden die ook in het teken
van die samenleving.
Daarmee breidt het perspectief van onze viering zich uit tot de
hele samenleving. Dat is heel ver, te ver voor de mogelijkheden
van hier en nu. Niemand verwacht, hoop ik, van mij dat ik alles
wat in de samenleving, in de kerken, in onze Baptisten gemeen-
schap, in Ruimte aan de orde was en is, in kaart kan brengen. Ik
kan niet meer dan enkele hoofdlijnen aangeven: een paar grove
lijnen voor de samenleving, wat fijnere voor kerk en gods-
dienst, nog fijnere voor onze Baptisten gemeenschap en
Ruimte. De onvermijdelijke keuzen die daarbij worden gedaan,
zijn de mijne en daarom subjectief en open voor discussie. Ik
doe mijn best waardeoordelen te verÏnijden en afstand te
bewaren. Dat wordt nafüurlijk gaandeweg moeilijker, als we
dichter bij huis komen. Maar dat geldt niet alleen mij maar ons
allen, Ruimtevaarders van 1998.

Samenleving en cultuur

Om te beginnen moeten wij verder temggaan dan de laatste tien
of honderd jaren. Onze cultuur werd eeuwenlang bepaald door
de christelijke godsdienst. Samenleving, staat en kerk waren
verenigd in één groot alles omspannend systeem, dat bepalend
was voor de politiek, de moraal, de kunst en wat niet al. Wat dit
veld bijeerföield was een beleving van de werkelijkheid waarin
God een centrale plaats innam en via kerk en staat de samenle-
ving bestuurde. Het was één groot samerföangend verhaal.

Vanaf de Renaissance echter meldde zich een ander verhaal, dat
yan het rationalisme. In dit verhaal nam het verstand of de rede
de centrale plaats in. In de bedding van dit verhaal ontwikkel-
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den zich wetenschap en techniek op onvoorstelbare wijze. Om
bij het beeld van een bedding te blijven, wetenschap en tech-
niek bleven niet beperkt tot hun eigen werkgebieden maar
traden buiten hun oevers en doordrenkten geleidelijk cultuur en
saÏnenleving. In de twintigste eeuw zijn (natuur)wetenschap en
techniek zo overheersend geworden dat ook de werkelijkheids-
beleving in het gewone leven er meer en meer door wordt
bepaald, zonder dat wij ons daar steeds rekenschap van gaven.
Dat is de meest verbreide vorm van secularisatie.

Ik geef twee simpele voorbeelden: de weersverwachting heeft
het gebed om goed weer vervangen; de steeds toenemende
mogelijkheden van de medische wetenschap verschuiven het
gebed om genezing naar de marge. Het is voor heel veel
christenen moeilijk geworden God een plaats te geven in het
leven van alle dag, het leven van beroep en saÏÏÏenleving maar
ook het leven van gezin en relaties.

Dit alles betekent een aantasting van het grote verhaal van het
christendom. Op grote stukken van ons leven werkt het niet
meer. De kerken verliezen de greep op hun leden, niet altijd en
niet overal, maar de trend is omniskenbaar: de werkelijkheid
van het leven zoals de mensen van de 20ste eeuw die ervaren,
sluit niet meer aan op de werkelijkheid die in de kerken wordt
verkondigd. Daarom verlaten veel mensen de kerken, daarom
lezen veel mensen met opluchting de boeken van godgeleerden
waarin grote stukken van dit verhaal aan de kant worden gezet.
Zo werkt het tot op de huidige dag. Maar sinds de jaren
zeventig begint weer een ander verhaal zich aan te dienen. Het
woord verhaal is eigenlijk hierop niet meer van toepassing. In
die jaren begint het grote verhaal van de rede, wetenschap en
techniek te wankelen. De moderniteit -een ander woord voor
het verhaal van de rede- wordt uitgedaagd door een beweging
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of stroming die het postmodernisme of de postmoderniteit
wordt genoemd. De moderniteit blijkt op allerlei punten en
plaatsen tekoÏt te schieten. Het wereldbeeld waarvan zij uitgaat,
is incompleet. Zij heeft geen boodschap die zin aan het leven
kan geven. Zij heeft geen morele en sociale waarden aan te
bieden die mens en samenleving bijeen en op de been houden.

Wat wij nu zien gebeuren is een proces van 'deconstmctie':
geen destructie of afbraak, maar veeleer een soort demontage
van de grote verhalen van christendom en modemiteit: hun
verhalen of systemen worden als het ware gedemonteerd in
losse stukken. Daaruit en uit de vele stukken die uit andere

culturen tot ons komen, stellen de mensen hun eigen verhaal
samen. Zij maken een eigen selectie. De criteria voor deze
selectie zijn: wat spreekt mij aan, waar kan ik iets mee, wat
doet iets mij? Dat zijn heel subjectieve criteria. Zij kunnen
leiden tot groepsvorÏning wanneer mensen met dezelfde
voorkeuren elkaar vinden, maar dan doorgaans zonder een
sterke loyaliteit of binding. Zo'n aaneensluiting vindt soms
plaats binnen bestaande stmcturen maar meestal daarbuiten.

Heel belangrijk daarin is ook dat God terugkeert. De lege plaats
die de moderniteit had achtergelaten, wordt weer gevuld, soms
met het traditionele beeld van het christelijke verhaal of met
brokstukken daarvan. Veel vaker echter met stukken uit andere

verhalen uit verleden en heden. Er ontstaat een nieuwe religio-
siteit met oude en nieuwe vorrnen en iÏföouden.

Ongemerkt zijn wij al doorgeschoven naar het gebied van kerk
en godsdienst en terechtgekomen bij de wereld waarin de
Baptisten gemeenschap zich beweegt. Op die gemeenschap
richten we nu onze aandacht.
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Onze Baptisten gemeenschap

In 1946 vierden de Baptisten gemeenten het honderdjarig
bestaan van het Baptisme in Nederland. Dat gebeurde uiteraard
in Stadskanaal. Daar sprak .ï.w. Weenink, de kleurrijke pastor
loci, de historische woorden: "Nieuw Baptist Nederland loopt
van stapel!" Deze woorden gaven uitstekend weer wat de
nieuwe na-oorlogse generatie bezielde. Wij (let op de eerste
persoon!) wilden de beslotenheid en de afzondering van onze
gemeenten openbreken en ons presenteren in kerk en samenle-
ving. Wij meenden dat we iets te bieden hadden waaraan
binnen de reformatorische kerken grote behoefte bestond. Karl
Barth, toen veruit de meest invloedrijke reformatorische
theoloog, wees de kinderdoop radicaal af en velen, ook in ons
land, waren het met hem eens. Dat wekte verwachtingen bij ons
die de doop op belijdenis vertegenwoordigden. Maar het leidde
niet tot de doorbraak die wij verwachtten. In de oecumene
bleven de oude tradities van de staats- en volkskerken aan de
macht.

Bovendien -en dat was een veel grotere teleurstelling- bleek
gaandeweg dat ook onze eigen gemeenschap de dialoog met de
kerken niet aankon. In 1963, 35 jaar geleden en lang voor de
opkomst van de huidige evangelische beweging, trad de Unie
na een emotioneel debat uit de Oecumenische Raad en uit de
Wereldraad van Kerken. De bovenlaag van onze gemeenschap
wilde dit niet (de Unie-Commissie ontried uittreding), de
onderlaag bleef bij het traditionele gevoelen dat onze gemeen-
ten van gelovigen niets van doen hadden met staats-, volks- en
verbondskerken die mensen krachtens hun geboorte inlijfden.
Aan het eind van de jaren zeventig dienden zich de eerste
tekenen aan van wat het grootste probleem van de jaren tachtig
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is geworden: de opkomst van de evangelische beweging. Hier
moeten wij wat uitvoeriger bij stilstaan omdat dit rechtstreeks
te maken heeft met het ontstaan van Ruimte.

De doperse beweging is ouder darÏ de evangelische beweging.
De engelse Baptisten beschouwden zichzelf als een van de non-
conformist free churches en als zodanig als een deel van het
kerkelijk leven in hun land. Dat besef is bij veel Baptisten in
Engeland en de Verenigde Staten nog altijd aanwezig. In dit
opzicht heeft er steeds een groot verschil bestaan tussen het
angelsaksische Baptisme en het Baptisme op het vasteland van
Europa waar de gemeenten steeds buiten het kerkelijke esta-
blishment stonden. Maar ontegenzeggelijk is het Baptisme,
zowel in de angelsaksische wereld als op het vasteland van
Europa, diepgaand beïnvloed door de evangelische beweging
van de l 8de en de 19de eeuw. Het is niet teveel gezegd dat het
Baptisme getekend was door de spiritualiteit van de opwek-
kingsbeweging. Dat geldt ook voor het Baptisme in ons land,
evenals voor de Vrije-Evangelische gemeenten, de Vergadering
van Gelovigen, de PinksteÏ7emeenten, het Leger des Heils en
binnen de Ned. Hervormde kerk de Gemeenschapsbond. Ook
de Maranatha-beweging valt daaronder evenals de onaflhankelij-
ke Baptisten gemeenten en andere vrije gemeenten. Kortom:
gemeenschappen in de marge van protestants kerkelijk
Nederland. Zij vorÏnden zonder enig organisatorisch verband de
oude evangelische beweging in Nederland.

De opkomst van de huidige evangelische beweging moet, denk
ik, in de eerste plaats gezien worden als een tegenbeweging:
tegen de secularisering in de samenleving, tegen het loslaten
van grote stukken van het oÏthodoxe protestantse geloof, tegen
de vrijere levensstijl en moraal en vooral tegen de groeiende
onduidelijkheid in de kerken. De evangelische beweging
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plaatste daar een uitstraling van onvervalste oprechte ortho-
doxie en emotionele zekerheid tegenover die aanstekelijk
werkte. Inmiddels is de evangelische beweging een kracht
geworden waarmee rekening wordt gehouden, zowel binnen de
gevestigde kerken, met name de S.o.W.-kerken, als in de
oudere evangelische gemeenschappen. De evangelische
beweging is niet zozeer een sarnenhangende beweging, laat
staan een organisatie, als wel een stroming, een rivier die buiten
zijn oevers treedt.

De ontmoeting met deze nieuwe evangelische beweging is in
onze Baptisten gemeenschap in de jaren tachtig en negentig de
meest ingrijpende ontwikkeling geweest. Onze beweging
Ruimte is in de loop, beter gezegd: door de loop van die
ontwikkeling tot stand gekomen. Alleen al daarom is het voor
ons van het grootste belang ons van de invloed en de betekenis
van de evangelische beweging zorgvuldig rekenschap te geven.
Een groot probleem daarbij is dat deze beweging zo moeilijk te
definiëren is. Evangelicalisme en fundarnentalisme liggen vlak
bij elkaar en dekken elkaar voor een groot deel. Het voornaam-
ste verschil tussen beide is, als ik het goed zie, dat het funda-
mentalisme de eigen Schriftuitleg bekleedt met het onfeilbare
gezag van het Woord van God, terwijl het evangelicalisme
enige ruimte laat tussen Schriftgezag en Schriftuitleg. Die
ruimte is variabel, soms groot, soms heel beperkt, maar in die
ruimte kan in ieder geval worden gediscussieerd en kunnen
verschillende conclusies worden getrokken.
Het begon bij ons op het kerkpolitieke vlak, met name rondom
de theologische opleiding. De kritiek noemde zich evangelisch
maar was duidelijk fundamentalistisch. De theologie is altijd
een geliefd doelwit van het fundamentalisme want de theologie
leeft van de ruimte tussen Schrift en uitleg, tussen openbaring
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en geloof. Daarom zijn bij het fundamentalisme de theologie en
de theologen altijd vogelvrij. Bij de jacht op de theologie gaat
het niet om argumenten en discussie maar om onbespreekbare
waarheden en macht. Dat was in onze Baptisten gemeenschap
in de jaren tachtig ook niet anders. Kerkpolitiek is, net als de
gewone politiek, in de eerste plaats een strijd om macht. Ik zal
daarover niet verder uitweiden.

Het is overigens opmerkelijk dat zich twee tegenstrijdige
ontwikkelingen voordeden. Aan de ene kant was bij de meeste
gemeenten geen wantrouwen jegens de opleiding aanwezig: in
1985 werd een beginsefüerklaring van de CvdO, het curatorium
en de docenten met grote meerderheid door de Algemene
Vergadering aanvaard, hoewel de Unie-Commissie de stem-
ming hierover wilde verhinderen. Een jaar later werd hetzelfde
beleid van de opleiding opnieuw gedetailleerd ter discussie
gesteld in een bijzondere AV en eveneens met grote meerder-
heid ondersteund.

Aan de andere kant werden bij de verkiezingen in Unieverband
mensen met een goede en onberispelijke staat van dienst niet
herkozen maar vervangen door personen die geen andere
kwalificatie meebrachten dan dat zij zich 'evangelisch'
noemden.

Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat de trend tot
isolering ten opzichte van andere kerken sterker werd en dat de
Baptisten gemeenschap zich verre hield van de pogingen van
andere instanties zoals de Raad van Kerken en de Wereldraad

van Kerken om het evangelie tot gelding te brengen in de
problemen van de samenleving en de politiek.
Zo begon zich in de loop van de jaren tachtig het beeld van een
dreigende tweedeling in de Baptisten gemeenschap af te
tekenen. In het sparu'iingsveld van deze tweedeling is de
beweging Ruimte ontstaan. Ik kom daarop straks nader terug.
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Baptisme en evangelicalisme

Eerst wil ik wat dieper ingaan op de verhouding van Baptisme
en evangelicalisme. Waarom kon de invloed van het evangeli-
calisme in onze Baptisten gemeenschap zo sterk worden?
Terugziend op de jaren tachtig moeten we vaststellen dat het
evangelicalisme aansloot op gevoelens en overtuigingen die
vanuit de evangelische component van het Baptisme nog levend
waren en die in het emancipatie-Baptisme van de na-oorlogse
periode niet meer of niet voldoende tot hun recht kwamen. Dat
waren vooral gevoelens en opvattingen over de persoonlijke
levensinvulling: de rol van de wouw, de betekenis van het
huwelijk en het oordeel over de sexualiteit, maar dat was niet
alles. Het gaat, denk ik, nog veel dieper. Het ging en gaat ook
om het mensbeeld en het Godsbeeld. Mag de mens, mogen wij
er zijn omdat Jezus voor onze zonden heeft geboet of omdat
God ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen? Het gaat
natuurlijk niet om een of...of. Schepping en verzoening zijn de
twee brandpunten van de ellips van het christelijk geloof. Het
geloof beweegt zich over de lijnen van de ellips. Sommigen
geloven dichter bij het ene en anderen bij het andere. Het
gevaar bestaat dat zij het andere uit het oog verliezen. De
evangelische beweging appelleert vooral vanuit het brandpunt
van de verzoening. Zij staat op de ellips aan de kant van de
verzoening op de lijn van de brandpunten. Daardoor verdwijnt
het brandpunt van de schepping achter de verzoening. Het kmis
is de inhoud van het geloof geworden. God gaat schuil achter
de Here Jezus.

Op vakantie in Noord-Engeland liep ik op de markt in Hexham
en trof een kraam aan met christelijke lectuur. Ik raakte aan de
praat met de vriendelijke broeder die de kraam beheerde. Wij
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kregen het over ons geloof en wij spraken over God in ons
leven. Ineens drong het tot mij door dat waar ik God bedoelde,
hij het over de Here Jezus had. Deze ontdekking maakte bij mij
in een klap duidelijk waar het brandpunt van het evangelicale
geloof ligt: bij Jezus en niet of veel minder bij God.
Het zou ons te ver van ons thema voeren om hier dieper op in te
gaan. Daarom keren wij terug naar de jaren die achter ons
liggen.

Evangelicale invloed

Het lijdt geen twijfel dat de invloed van het evangelicalisme in
de loop van de jaren negentig sterk is gegroeid, niet in kerkpoli-
tieke zin maar op het vlak van het gemeenteleven en het
Uniewerk. Ik noem drie ontwikkelingen die dat illustreren.
In de eerste plaats de zegetocht van het evangelicale lied. In
vrijwel alle gemeenten heeft de bundel Opwekking een vaste
plaats in de saÏnenkomsten. Lofzangen en Gebeden is bezig op
de achtergrond te raken, het Liedboek voor de kerken is
volledig afwezig. Het engelse woord 'praise' is een gewoon
nederlands woord geworden; iedereen weet wat het betekent:
onbekommerde lofprijzing van God en meer nog van de Here
Jezus.

Vervolgens wijs ik op de evangelisatiecultuur die zich lang-
zaam in onze gemeenten doorzet. Geïnspireerd door Willow
Creek en andere bewegingen wordt gewerkt aan methoden om
mensen te winnen, methoden die veel lijken op marketingmet-
hoden waarin wordt uitgegaan van de behoeften, al of niet
bewust, van de doelgroep. Dat zijn de mensen zonder Christus
en op hen moeten wij, mensen met Christus, onze aandacht
richten, want wij beschikken over de antwoorden op hun
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vragen. Het is opmerkelijk dat de Unie, die zich angstvallig
onthoudt van iedere schijn van relatie met andere kerken, wel
bij de Evangelische Alliantie is aangesloten, zij het indirect en
langs een omweg via de ECU. Het is een teken van een functio-
nele affiniteit met de evangelisatiecultuur van de evangelische
beweging.
Tenslotte de aansluiting van de theologische opleiding aan een
evangelicale theologische hogeschool. Het bevoegd gezag, de
Commissie voor de Opleiding, maakt in de toelichting op haar
voorstel in het AV-boek van 1998 gewag van 'een geestelijke
en theologische affiniteit' met dit instituut.

Hoe moeten wij deze ontwikkeling beoordelen? Wij moeten in
de eerste plaats gewoon vaststellen dat het zo is. Het nederland-
se Baptisme is in hoge mate geëvangelicaliseerd. Dat zou niet
zijn gebeurd wanneer ditzelfde Baptisme niet in zijn onder-
grond zelf evangelisch was.
Wat wij daarvan mogen verwachten is een ander verhaal.
Daartoe wil ik ingaan op de motivering voor deze trend die
door onze hoogleraar Olof de Vries is gegeven. In zijn ope-
ningscollege van het cursusjaar 1998-1999 schrijft hij:

"In onze dagen blijkt van alle christelijke instituties de
evangelische beweging het meest slagvaardig te kunnen
opereren in een cultuur die gekenmerkt wordt door
differentiatie, individualisme en pragmatisme... Het ligt
voor de hand dat ook het nederlandse baptisme zich
bewust en doordacht openstelt voor het ontvangen van
impulsen, ideeën en praktijken uit de evangelische
beweging." '

En in De Christen van 2.10.1998, in een artikel te mijner
gedachtenis, schrijft hij:
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"In de huidige situatie zijn niet de gevestigde kerken
maar de zogeheten 'evangelische beweging' centrum van
christelijke groei, inspiratie en vernieuwing. Moeten
baptisten, gegeven deze situatie, er nu niet voor zorgen
ook dáár hun eigen, gerespecteerde plaats te hebben?"2

Met alle respect 'vooÏ mijn hooggeschatte opvolger, dit lijken
mij geen deugdelijke argumenten. 'Slagvaardig' is op zichzelf
een leeg begrip. Het ontleent zijn betekenis aan datgene waartoe
deze slagvaardigheid wordt ingezet. Zolang dat onduidelijk is,
is slagvaardigheid zonder irföoud. Meer gewicht heeft de
uitspraak dat de evangelische beweging een centrum is van
christelijke groei, inspiratie en vernieuwing. Het bewijs voor
deze stelling is echter niet zo gemakkelijk te leveren. De
evangelische beweging vertoont, zoals De Vries zelf terecht
opmerkt, een minimale saÏneÏföang. Hij gebmikt het beeld van
een sterrenstelsel: de evangelische beweging heeft een aantal
vaste leerstellige zorÏnen waar alle mogelijke andere, soms
elkaar uitsluitende opvattingen en praktijken als planeten
omheen draaien.

Zo'n beeld is moeilijk te beoordelen. Wel staat vast dat deze
bont geschakeerde beweging in behoeften voorziet. Ook is
duidelijk dat vele protestantse gelovigen die het oude geloof in
hun eigen kerken niet meer vinden, door deze beweging worden
aangetrokken. De vitaliteit van veel evangelische gemeenschap-
pen werkt aanstekelijk en in zoveÏÏe is het juist om de evangeli-
sche beweging een centruÏn van inspiratie te noemen. Maar
beslissend is de vraag naar de vernieuwing want daarop zit de
christeÏföeid te wachten. Brengt deze beweging werkelijk
vernieuwing, zoals De Vries suggereert? Bij vernieuwing gaat
het niet in de eerste plaats om vormgeving van het gemeentele-
ven en de spiritualiteit maar om het vertalen en vertolken van
het evangelie in onze geseculariseerde en gefragmentariseerde
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cultuur. De evangelievertolking van de evangelische beweging
is die van het orthodoxe protestantisme van de 17de t.e.m. de
19de eeuw, gestuwd en gedragen door de spiritualiteit van de
opwekkingsbeweging. Dat zijn de zonnen van het evangelische
sterrenstelsel. De centrale waarheden van deze vertolking zijn
vanzelfsprekend en staan niet ter discussie. Zij vorÏnen de schat
van het evangelische geloof. Maar deze schat is niet 'in aarden
vaten', zoals Paulus het zei, maar, zoals de vrijgemaakte
hoogleraar Hoogland, co-referent van Olof de Vries bij de
opening van de cursus, veeleer opgeslagen in een kluis, 'im-
muun voor iedere beïnvloeding' 3, maar wel op moderne wijze
uitgedragen. Maar dat is nog geen vertaling van het evangelie.
De 'vertaalslag' (Hoogland, ibidem) blijft uit. In de 'fundamen-
tals' (zo Hoogland) van de evangelische beweging staat de
verhouding God-mens centraal en die verhouding staat geheel
in het teken van zonde, schuld en verzoening. Dat sloot vrijwel
naadloos aan op een centraal stuk van het levensgevoel van de
middeleeuwen en de reformatietijd. Dat levensgevoel is ook
vandaag niet dood. Maar als ik het goed zie, staat in het
hedendaagse levensgevoel niet de vraag naar schuld en zonde
centraal maar de vraag naar de zin, niet alleen van het individu-
ele (mijn) leven maar de zin van het zijn. Ik ken geen evangeli-
cale theoloog die deze vraag oppakt en het evangelie naar deze
vraag toe vertaalt. Dat is de vernieuwing waarop wij wachten.

Hoe zal het nederlandse Baptisme zich ontwikkelen in de
bedding van de evangelische beweging? Olof de Vries bepleit
dat de openstelling voor impulsen vanuit deze beweging een
kritische zal zijn. Zo is, schrijft hij, het individualisme van deze
beweging 'voor het baptisme onacceptabel. Het baptisme is een
gemeentebeweging'4. Welke rechtgeaarde baptist zou het
daarmee niet eens zijn? Maar juist omdat de evangelische

1
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beweging uit hetzelfde hout is gesneden als onze gedifferen-
tieerde, individualistische en pragmatisch ingestelde cultuur (zo
Olof), houd ik mijn hart vast voor wat er overblijft van onze
gemeente-idealen na een langdurige en intensieve beïnvloeding
door de individualistische, on-gemeentelijke impulsen van de
evangelische beweging.
Bovendien zie ik nog een heel ander gevaar. De Vries waar-
schuwt voor een baptistisch traditionalisme, dat zich vastlegt op
de waarden van het verzuilde Nederland van weleer.5 Dat is niet
geheel ten onrechte maar op ander gebied gaan traditionalisme
en evangelicalisme hand in hand. De invloed van de evangeli-
cale beweging heeft een meer open zicht op de man-vrouw-
verhouding in onze gemeenten ernstig veÏtraagd. Dat pas nu
door de Algemeen Vergadering van de Unie een, op zichzelf
nog tamelijk vrijblijvende uitspraak over de vrouwelijke
voorganger is gedaan, is een teken aan de wand.

En wat zal Ruimte?

Zo komen wij eindelijk aan bij onszelf na tien jaren mimte-
vaart. Wat moeten en wat kunnen wij in de Baptisten gemeen-
schap van het eind van de twintigste eeuw? Kunnen we nog
mee? Horen we er nog bij? Willen we er nog bij horen?
Daarover moeten we het in het vervolg van deze dag uitvoerig
met elkaar hebben? Ik heb geprobeerd de achtergrond te
schilderen waartegen deze vragen beantwoord moeten worden.
Ik wil eindigen met een korte tenÏgblik en enkele stellingen en
vragen om de gesprekken op gang te brengen.
Hoe is Ruimte begonnen? Als ik het goed zie ging het vooral
om drie dingen: protest, troost en invloed. Het protest was
gericht tegen het met de komst van het fundamentalisme van de
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jaren zeventig en tachtig herleefde conservatisme dat geen
ruimte liet voor een meer open invulling van geloof en leven:
geen ruimte voor vrouwen, geen ruimte voor andere vorÏnen
van samenleven dan het huwelijk, enz. Ook protest tegen de
vrijblijvendheid van de Unie (en dus van de gemeenten)
tegenover de wagen en problemen van de saÏnenleving. De
afwijzing van het Conciliair Proces van de Raad van kerken
was de directe aanleiding maar het protest ging veel dieper.
Troost vonden wij in de eerste bijeenkomsten van Ruimte
omdat we ons verdriet over wat we in onze eigen gemeenten
misten, met elkaar konden delen. Niet in de laatste plaats waren
het de vieringen die ons bemoedigden en inspireerden om weer
verder te gaan.
Invloed zochten wij, geen macht, maar invloed op het denken
achter conservatisme en vrijblijvendheid. Wij zochten gesprek
met hen die leiding gaven aan onze Baptisten gemeenschap, de
Unie-Commissie in de eerste plaats. Maar wij kregen nul op het
request want, anders dan de fundaÏnentalisten van het Evange-
lisch Beraad, wij bedreigden de mst in de Unie niet.

i
(

Zo is het begonnen maar zo is het natuurlijk niet gebleven. Elke
gemeenschap wordt op de duur een beetje een doel op zichzelf
en dat is ook met Ruimte gebeurd. Het werd een ontmoetings-
plaats voor gelijkdenkenden. Het protest en het verdriet naÏnen
af, ook de betrokkeÏföeid op de Baptisten gemeenschap. De
onderwerpen van gesprek veranderden. De blik ging meer naar
buiten en richtte zich op theologische nieuwigheden. Zo
verschenen op de Ruimtedagen Nico ter Linden en Kees den
Heyer. De Nieuwsbrief echter bleef een binnenskaÏners tijd-
schrift.

f
l
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Hoe moet het verder gaan. Als iemand van de afgaande
generatie ligt het niet op mijn weg om de lijnen voor de
toekomst uit te zetten. Dat moeten jongere generaties doen,
want zij moeten de ruimte tussen de lijnen zelf invullen.

"l
J

l
Ik waag drie stellingen en bied ze ter discussie aan:
1. Ruimte moet gericht blijven op de Baptisten gemeen-

schap in Nederland. Ruimtevaarders moeten waar dat
mogelijk is, actief participeren in de gemeenten. In ons,
Ruimtevaarders, zijn bepaalde idealen van onze bewe-
ging preSent.

2. Ruimte moet zorgen voor inforÏnatie en uitstraling
buiten de eigen kring,via de Nieuwsbrief (die een
tijdschrift zou moeten worden dat ook buiten Ruimte
wordt gelezen) en langs andere wegen.

3. Ruimte moet zoeken naar andere impulsen voor het
gemeentelijke en geestelijke leven, andere dan die van
de evangelische beweging, zoals bijv. De charismati-
sche beweging en Taizé.

Noten

1. Zie Heer der wereld, grote dingen...,' bij het veertigiarige jubileum van het
Seminarium der Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, p. 12.

2. 'Dr. Jannes Reiling 50 jaar voorganger', De Christen l 13e jaargang, nr. 16,
p. 4.

*
a 3. J. Hoogland in Heer der wereld p. 18
l
» 4. Heer der wereld p. 14.

5. Heer der wereld p. 14.
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In reaktie (l)
Voor de Ruimtedag er was op 7 november jl, werd mij door het
bestuur gevraagd om eens op te schrijven wat ik van dit stuk
vond. Mijn eerste reactie was er één van verbazing. Moest ik
beoordelen wat een professor geschreven had, vroeg ik de
boodschapper. Ja, dat was zo bedoeld. Het moest juist iemand
zijn, die geen theologie had gestudeerd en een gewoon gemid-
deld mimtelid was of, zoals hij het later aan de toehoorders zei:
een modaal lid. Nu, daar gaan darÏ, hopelijk wordt het wat!

Eerst heb ik de 6, met kleine letters dicht betikte bladzijden,
goed gelezen en de belangrijke zinnen met potlood onderlijnd
zoals ik het mijn dochters weleens zag doen toen zij nog
studeerden. Misschien is het een tip voor de auteur om de
volgende keer gebruik te maken van voetnoten, om de niet zo
dagelijkse uitdrukkingen te verduidelijken.
Vandaag, zondag 8-11, ben ik achter de computer gaan zitten
en ik begin met te zeggen, dat het een goed doortimmerd stuk is
en met kennis van zaken geschreven. Het ging leven en werd
duidelijker toen Prof. Reiling het voordroeg tijdens de Ruim-
temiddag.
De voorbeelden: de weersverwachting heeft het gebed voor
goed weer vervangen en de mogelijkheden van de medische
wetenschap verschuiven het gebed om genezing naar de marge,
vond ik wel een heel persoonlijke visie op het gebed. Als ik op
de televisie de vreselijke overstromingsrampen zie die
momenteel Midden-Amerika en Bangladesh teisteren, dan denk
ik toch wel dat er in de wereld heel wat gebeden zal worden om
beter weer in deze gebieden. En wat de medische wetenschap
betreft: heb in je naaste omgeving maar eens iemand die ernstig
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ziek is. Ik weet niet wat U doet, maar als ik mezelf neem, dan
zou ik wel dag en nacht willen bidden voor een vaste hand van
de chirurgen, en een juiste diagnose van artsen en specialisten,
áls die persoon maar opknapt en bij ons blijft. Toch vreemd
eigenlijk. We willen zo graag naar de plaats toe gaan die hemel
genoemd wordt, maar dan wel wanneer het ons past.
Er staat ook: kerken verliezen greep op hun leden. Wel, dat is
toch iets om je op te verheugen. Mensen lopen niet meer aan de
teugel, denken zelf na en zoeken een eigen richting. Dat is juist,
wat wij ook doen.

Er staat ook, dat wij in onze tijd een eigen selectie maken uit
verhalen met christelijke achtergrond en andere religies. Wij
dragen in deze tijd een eigen verantwoording voor ons denken
en doen. Een lied komt mij in gedachten: "die Gedanken sind
frei, wer kann sie erraten... " en ik ben maar blij, dat anderen
niet in de laatjes van mijn psyche kunnen kijken. Sommige heb
ik zelf nog niet eens open gedaan.
Er ontstaat een nieuw gevoel van wat religie is. Wij gaan zelf
denken en mensen van andere geloofsrichtingen ontmoeten.
Mijn man en ik b.v. hebben vorige winter een cursus gevolgd
over het katholicisme, georganiseerd door de plaatselijke pastor
van de RK-kerk. Het was een verrijking en heeft ons een betere
kijk gegeven op deze geloofsrichting. Ook in de Taizédiensten,
van een plaatselijke oecumenische gemeente, kom ik graag. Het
is voor mij gevoelsmatig zo herkenbaar.

Ongeveer 10 jaar geleden ben ik van een vrijzinnig hervormde
cantorij lid geworden heb er 6 jaar elke maand tijdens de
kerkdiensten in het koor mogen zingen. De irföoud van de
preken die daar uitgesproken werden, deden nieuwe gedachten
in mij opkomen. Verse plantjes sproten op in mijn geloofstuin
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en het geheel begon completer te worden. Ruimte kwam in
zicht en het werd heerlijk toeven in die tuin!
Bij het hoofdstuk Onze Baptisten gemeenschap lees ik over de
moeilijke weg, die de oer-Baptisten gegaan zijn. Tenslotte de
komst van de evangelische beweging, iets waar wij nu zelf in
1998 mee te maken hebben. Over de hele wereld wonen
Baptisten en per werelddeel zijn er verschillen in doen en
denken. Ook per land, stad en gemeente is dat zo. Eén ding
blijft overal hetzelfde: de doop van geestelijk volwassenen.
Bepaalde doopvragen worden nog steeds gesteld, dezelfde
waarop ik toen wat aarzelend ja zei, denkend dat het nog wel
zou groeien.

Bij de oer-baptisten in Nederland was de vrijheid van het
individu belangrijk. Nu heerst er in veel baptisten gemeenten
een benauwende geest. Conservatieve baptisten en evangeliege-
zinden denken dat zij het alleenrecht hebben op uitleg van de
Bijbel en men doet of men God zelf is. Prof. Reiling merkt heel
juist op, dat de huidige evangelische beweging orthodox en
fundamentalistisch is en dat de emotionele zekerheid een kracht
is waaÏmee wij rekening moeten houden. In onze eigen
baptisten gemeente is het ongemerkt binnengeslopen en over-
heerst nu. Uit Lofzangen en Gebederx wordt nauwelijks meer
gezongen en opwekkingsliederen zijn regel geworden. Zullen
wij ons kunnen verzetten tegen dit "koekoeksjong", zoals een
broeder tijdens de Ruimtebijeenkomst dit noemde, en het
blijven voeden?
Zijn we nog bezig met de vragen, die ons bezielden toen wij
Ruimte startten? We waren zo enthousiast, zo één. Wat is er
van over gebleven. Waar gaan we heen?
De Unie wil geen contact met ons. Is dit uit angst van elk
Unielid persoonlijk om wat de reactie van de achterban zal
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zijn? Deze angst is ten onrechte. Wie is er nu bang voor
mensen, die alleen maar zichzelf willen zijn en voor niemand
iets te verbergen hebben. Integendeel. Of heeít de Unie liever
dat echte baptisten gemeenten stilletjes verdwijnen en is het op
de duur in hun ogen maar beter het woord baptist van de gevels
van de kerkgebouwen af te halen en er evangelisch voor in de
plaats te zetten?

Het stuk van prof Reiling eindigt met drie vragen. Wat punt 2
betreft, dat doe ik al.
Bij punt 3 wordt de Taizébeweging genoemd. Iets wat mij van
belang lijkt. Intussen heb ik na overleg met een bestuurslid
inforÏnatie over deze beweging ingewonnen bij het decanaat
van de R.k.-kerk en bij een groep van de vrijzinnig hervoÏmden
die deze zomer naar Taizé zijn geweest. Deze mensen zijn
bereid ons te helpen en raad te geven. De inforÏnatie is doorge-
geven aan het bestuur.

Greet Boelhouwer.
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In reaktie (2)

Toen mij gevraagd werd mijn mening te geven, c.q. commen-
taar te leveren op de inleiding van Jannes Reiling, heb ik daar
na aarzeling mee ingestemd. Het is als leek niet gemakkelijk
om op zo'n gedegen en goed opgezet stuk van een bekwaam
man, die met alle ins en outs op de hoogte is, een zinnig
commentaar te leveren.

Ik wil dan ook proberen vanuit eigen ervaringen en gevoelens
betreffende mij bekende gemeenten, dit te benaderen. Juist daar
gemeenten, die het autonoom zijn zo hoog in hun vaandel
voeren, aan de basis van onze gemeenschap staan. Zij zijn het
die de Unie aansturen en niet andersom.
Bij een groot deel van onze gemeenten is, naar mijn mening,
altijd wel een evangelische stroming aanwezig geweest, bij
sommige latent, bij andere veel duidelijker en weer andere
waren en zijn zeer pluriform. Zo zij dit niet van oorsprong
waren, dan heeít de migratie dit wel in sterke mate bevorderd.
Ook de zienswijze van een voorganger kan gedurende een
periode van invloed zijn op de koers die een gemeente
aanhoudt. Bovendien zijn er leden vanuit pinkstergemeenten,
vrije groepen en anderen, die zich daaÏa om uiteenlopende
redenen niet meer thuisvoelden gekomen en drukken mede hun
stempel op de betreffende gemeente.

In deze verscheidenheid tonen ruimtevaarders zich minder
assertief en laten hun stem te weinig horen of kunnen er
gewoon niet meer tegenop en blijven uit de gemeente weg.
Naar mijn inschatting zijn er gemeenten, die sterk evangelisch
ingesteld zijn en andere aanmerkelijk minder of nauwelijks,
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doch de meeste bevinden zich tussen de uitersten. Het zou
evenwel niet van realiteitszin getuigen te ontkennen, dat de
evangelische invloed toenemend is. Het is echter een golfbewe-
ging en zeker geen statisch gegeven en mijns inziens wel te
beïnvloeden.

Daarom onderschrijf ik stelling 1 volmondig, n.l. dat wij in
onze eigen gemeenschap actief moeten participeren. Het zal
niet lukken het roer in één keer om te krijgen, maar elke
bijsturing is van belang. Het moet toch mogelijk zijn in raads-,
of pemeentevergadering een mening naar voren te brengen.
Best mogelijk dat wij meer medestanders hebben dan wij
denken.

Stelling 2, op zichzelf uitstekend, acht ik wel minder effectief,
omdat van de overvloed aan geschriften en periodieken die men
ontvangt, maar een klein deel werkelijk gelezen wordt.
Stelling 3 kan ik eigenlijk niet beoordelen. Er zullen zeker
bewegingen zijn, waarrnee wij ons kunnen identificeren. Wel
zou ik er erg veel moeite mee hebben om met onze Baptisten
gemeenschap te breken, daarvoor is zij mij ondanks alles te
dierbaar.

Timo Barends
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RUIMTEDAG 1998
NÁ TIEN JÁAR
TOCH WEL ENIG VERSCHIL,
HIER EN DÁAR..

Tien jaar beweging Ruimte, dat levert het welhaast onvermijde-
lijke thema op van 'het omgaan met verschillen'. Het eerst
opvallende verschil op de tiende jaarlijkse ontmoetingsdag in
Zwolle was het toch wel duidelijk geslonken aantal deelnemers.
Waren er op die eerste dag in Apeldoo'rn niet zo'n driehonderd-
vijftig ? Nu schatte ik de aanwezigen op 'een groep varÏ zo'n
tachtig'. Bijkomend verschil: wijwel geen jongeren.
Voor de rest leek er geen verschil te bestaan tussen 'toen' en
'nu'. In zijn dagopening constateerde Henk Slaakweg in elk
geval, dat de situatie van 1988 nauwelijks is veranderd. Hij gaf
aan die constatering zelfs ernstiger kleur door te zeggen: "Het is
treurig dat Ruimte nog moet bestaan". Er kan nog steeds geen
'ruimte voor jezelf' gerealiseerd worden, pogingen tot dialoog
met de Unie zijn gestrand, de deur blijft dicht. Gelukkig had hij
voor de aanwezigen ook positievere woorden: we zijn op weg
en zien uit naar betere tijden.

Hoewel daarmee een ernstige toon scheen te zijn gezet bleef dat
maar even een vage indmk. De zakelijke vergadering bleek
voor Linda Schipper (die bekende dit nog nooit eerder te
hebben gedaan) geen problemen op te leveren. De vergadering
maakte het haar ook niet moeilijk. De jaarstukken werden
vrijwel zonder discussie goedgekeurd. Het jaarverslag leidde tot
de mededeling dat er gewerkt wordt aan de samenstelling van
een pastoraal team van vier personen.
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Bij averkiezingen en afscheid' kwam Roel Bakema in het
bestuur en vertrokken daaruit Elly GroeÏföuijzen en Theo
Pothof. Bloemen en dankwoorden. Ook van Berend Posthumus
werd afscheid genomen. Hij vertrok uit de redactie van wat nog
steeds genoemd wordt 'de nieuwsbrief (Dat is dus géén
verschil met 1988 !)
De rondvraag leverde het nieuwtje op, dat Wout Huizing de
tekst heeft geschreven voor een brochure aPraten over . . .
euthanasie'. De drukker was er nog niet klaar mee, maar wie
dat wilde kon de drukproeven al vast bekijken.

De vraag 'Waarom heb je je aangesloten bij 'Ruimte ?' kreeg
van een forum (Greet Boelhouwer, Piet Brongers en Henk
Sikkema) een boeiend antwoord. Het heel persoonlijke verhaal
van Greet, dat hier en daar een humoristische toets kreeg, was
indrukwekkend. Uit de 'wisselwerking' tussen fomm en
zaalzitters bleek dat velen zich in haar verhaal konden herken-
nen. Het onderstreepte ook nog eens de woorden van Henk
Slaakweg. Toch: 'er is hoop', een enkeling ondervindt toch
enige verbetering in de gemeente. Op z'n minst wil men in de
gemeente blijven, al is het ook aaan de zijlijn'.
Een belangrijk onderdeel van de dag, waar velen stellig naar
uitgekeken zullen hebben, was het verhaal van Jannes Reiling,
dat was opgehangen aan de vragen 'Is Ruimte de moeite nog
waard? Wat waren/zijn de opvattingen? Zijn er nu andere
redenen?

Wie de op pagina 4 van dit blad geplaatste tekst leest merkt dat
dit verhaal een ruim kader kreeg. Zeer boeiend !
De hierop volgende 'bespreking' onder leiding van Henk
Sikkema, spitste zich toe op drie door Jannes Reiling geformu-
leerde stellingen met vragen.
Linda Schipper gaf de vieÏing aZijn in verscheidenheid' een
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heel mooi cachet. Het samen breken van brood en drinken ví
wijn vormde opnieuw een heel waardige, waardevolle
imponerende afsluiting.

an

en

Sietzo Dijkhuizen

Samenstelling redactie veranderd
De saÏnenstelling van de redactie van RUIMTE is met ingang
van dit nummer hier en daar gewijzigd. Elly GroeÏföuijzen trad
af als bestuurslid van de Beweging RUIMTE en stopt ook met
de vormgeving van ons blad. Jarenlang heeft ze bijgedragen aan
de technische uitvoering van RUIMTE, ons onderwijzend over
letteÏtypen, inspringen en marges. Ook leerde ze ons dat we
beslist niet mochten onderstrepen.
Sietzo Dijkhuizen wilde zich meer richten op het schrijven, en
minder op het organiserende werk van een eindredacteur (de
schrijvers vriendelijk herinneren aan de uiterste inzenddatum).
Beide functies worden nu verenigd door ondergetekende, zodat
alle kopij naar Zwolle moet worden gezonden, waar het direct
opgemaakt in de computer verdwijnt.
Deze personele wijziging wordt zichtbaar gemaakt door een
ander lettertype. Van het scbreefloze aUNlVERS' zijn we over
gegaan op aTimes New Roman'.

Berend Posthumus hield in de redactie het oog op de nieuwtjes
uit de internationale Baptisten wereld. Na vele jaÏaen bijdragen
leveren en meespreken in de redactievergaderingen vindt hij de
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tijd gekomen om de pen spreekwoordelijk aan de wilgen te
hangen. Sietzo neemt de inteÏnationale nieuwsgaring over.

De laatste verandering is het feit dat Irene de Graaff om
persoonlijke redenen haar coluÏnn beëindigt. De redactie is op
zoek naar een nieuwe schrijver/ster van stukjes met een waÏm
haÏt, uit het leven gegrepen.

Ook op deze plaats willen we de redacteuren/medewerkers die
nu hun werkzaamheden hebben beëindigd, hartelijk bedaínken
voor hun bijdragen aan ons blad.

Sip van der Werf

Hoe ik bij de beweging Ruimte
gekomen ben
Van huis uit heb ik een Hersteld Apostolische achtergrond en
Ton, mijn man, een HervorÏnde. In 1 974 kwam ik als werkzoe-
kende in Amsterdam bij Verpleeghuis Tabitha terecht en
maakte zo kennis met het Baptisme. We bezochten de kerkdien-
sten en zaten in de kerkzaal bij de bewoners van het verpleeg-
huis.
De preken van dominee Veenstra spraken ons aan en na een
jaar gingen we de echte kerk opzoeken. We troffen het want er
was net een ruzie gaande, iets waar wij als nieuwkomers niets
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van merkten en pas veel later van hoorden.
Wij vonden de sfeer fijn en voelden ons er thuis. Dat bleef zo
tot wij in 1979 naar Alphen a/d Rijn verhuisden. Mijn oudste
dochter en ikzelf waren intussen gedoopt. Wij waren gewaar-
schuwd, heel voorzichtig werd ons verteld, dat het een ortho-
doxe gemeente was waar naar toe gingen. Ik wist niet wat ik me
daar van voor moest stellen. Baptist was toch baptist? Zoveel
zou het niet verschillen.

Helaas, het was mij te moede of ik in een andere groepering
terecht was gekomen. Iets gereforÏneerds of zo. Wist ik veel.
Het was wel strenger als wat wij kenden, in Alphen en ook de
manier van bidden en preken. Maar we pasten ons gewoon aan.
Voor onze jongste dochter van 9 kocht ik langere rokken tot
over de knie en van die degelijke juchtlederen schoenen. De
leuke lakschoentjes werden achter in de kast gezet want die
waren echt te wuft net als de minirokjes.
Ach, we leerden mensen kennen en hielden ons wat op de
vlakte maar de jaren verstreken en de sfeer veranderde onge-
merkt. Er kwaÏn een evangelisch ingestelde voorganger, die
enorme lange preken hield tot ongeveer half twaalf en dan nog
het avondmaal. Voor twaalven was je niet klaar. Er ontstonden
in de gemeente 2 partijen. Die van de opwekkingsliederen
hielden en die van de Lofzangen en Gebeden-liederen hielden.
Dus de evangelische gedachten aaÏföangers en de traditionele
baptisten. Het was zoals wij het noemden "zandzakken voor de
deur" en van daarachter elkaar bespieden. Het werd steeds
erger, totdat er een broeder tot voorganger van de raad werd
gekozen die vaste lijnen uitzette en er kwam zowaar weer rust.
Het werd nu voor elk wat wils en zo ging het goed.

Ongeveer in 1980 begon onze gemeente ineens te groeien. Vaak
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keken we elkaar op zondag aan en vroegen wie die mensen toch
allemaal waren. De stroom hield maar aan. De gemeente telde
verleden jaar 300 personen in de zondagse samenkomst en dat
was te veel. Iedereen kon zelf kiezen bij welke van de 2
groepen hij wilde want we gingen weedzaarn splitsen.
Het lijkt allemaal zo mooi maar dat is het niet. Toen de in-
stroom van de nieuwe mensen in 1980 begon voelde ik instinc-
tief aan, dat er ongemerkt iets gebeurde. Ik voelde me niet
prettig meer en begon me te onttrekken aan bijbelkringen,
bidstonden en andere activiteiten. We trokken ons temg en
bekeken het geheel vanaf de zijlijn. Voorzichtig pratend met
anderen, merkte ik dat er nog meer waren die hetzelfde dachten:
onze gemeente was evangelisch aan het worden.

Toevallig las ik in de Volkskrant een interview van Neli
Tadema-de Haan, de eerste wouwelijke voorganger binnen
Unieverband in buitengewone dienst. Wat ik daar las opende
een deur, want zo dacht ik ook. Via het bureau van de Unie
kreeg ik haar telefoonnurnmer en adres en schreef een brief aan
Neli. Zij wees mij op Ruimte en we gingen er heen. Het was als
een thuiskomst en we hoefden niet op te passen wat we zeiden.
Verdrietige verhalen hoorden we, maar die ze vertelden werden
getroost. Zo is het nog. Veel brieven schreven Neli en ik elkaar
en ik ging een keer naar Heerenveen en ben een dag bij haar
geweest. Ton en ik gaan zoveel mogelijk naar de ontmoe-
tingsdagen van Ruimte en laven ons daar weer tot de volgende
keer. Met onze gemeente gaat het niet meer zo bloeiend. De
raad begint misschien iets te merken van mensen die zomaar
wegblijven en die tot de oprichters van de gemeente hebben
gehoord of in ieder geval uit de begin periode. Trouwe en
oprechte mensen, die mij bedekt vertellen dat ze niet meer
komen. Ik vind ze sterk, want dat durf ik niet. Heb ik het niet al
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eens meegemaakt hoe geliefde broeders en zusters zich kunnen
gedragen als je weggaat en een andere weg inslaat? Ze kennen
je niet meer!
Overigens, onze dochters zijn uit de gemeente weggegaan toen
ze 15 en 19 jaar waren. De jongste haar punk-outfit werd niet
gewaardeerd en de oudste mocht niet samenwonen.
Ze hebben nooit meer een voet in een kerk gezet en zijn nu 28
en 35 jaar oud. Toch zonde, he?

Greet Boelhouwer

Brochure

Op de laatst gehouden RUIMTE-dag is ook de brochure van
Wout Huizing, onder de titel aln gesprek over EUTHANASIE'
aangekondigd. Deze publikatie die gebonden is uitgevoerd is te
bestellen voor een bedrag van f 10,-(incl verzending).
Degenen die al een exemplaar hebben besteld krijgen het
boekwerk zo snel mogelijk toegezonden. Wie nog niet heeft
besteld kan dat doen door het bedrag van flO,-overrnaken op
ons gironummer: 291 44 47 t.n.v. Beweging RUIMTE, Emmen
onder vermelding van abrochure Wout'.
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Ingezonden:
Hiermee wil ik reageren op het stukje van Sip van der Werf
over agendapunt 13 -meer ruimte voor vrouwelijke
voorgangers- van de Algemene Vergadering. Híj schrijft onder
andere dat deze motie niet ver genoeg gaat. Dat vind ik ook.
Maar de verdergaande motie die hij voorstaat, zou het mijns
inziens niet gehaald hebben. En dan waren we zeker weer
teruggekomen bij af.
De motie van de Unie Commissie was, denk ik, op dit moment
het hoogst haalbare. Volgens mij werkt deze motie ook door,
bijvoorbeeld als her en der in de plaatselijke raden en in de
Unie Commissie de Algemene Vergadering geëvalueerd wordt.
En dat is winst. Men kan niet om een meer dan tweederde
meerderheid heen. Zowel in de Unie Comrnissie als in de
gemeenten niet.
Ook is de ruime meerderheid waaÏÏnee deze motie werd
aangenomen een bemoediging voor onze zusters voorgangers.

Álbert Touwen, Zutphen

'neem uw tent op......'
Voor de zoveelste keer in mijn leven pak ik mijn spullen in.
Ondertussen aan het herordenen en afstand doen van hetgeen ik
niet meer gebruik. Voor de eerste keer in mijn leven sta ik
alleen voor de verhuisklus en dat is eyen wen?nen. Het yerbaast
me dat ik toch weer, ondanks moeilijke omstandigheden, net als
alle andere keren, positieve gevoelens beleef bij het opruimen,
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inpakken en organiseren van alles. Wat is dat toch? Je huis
moeten verlaten, de ruimtes die inmiddels als een jas om je
heen zitten en waar je in het donker de weg weet, vertrouwde
geluiden en gezichten om je heen. Dat alles achter je laten en
inruilen voor het onbekende.
Ik weet nog goed het gevoel dat ik als kind op de kleuterschool
had wanneer ik een nieuw vel tekenpapier voor m'n neus kreeg,
de kleurpotloden met versgeslepen punten in de aanslag erbij.
Ik was geen held in tekenen, maar even, boven dat witte papier
fantaseerde ik dit keer een wondermooie schepping. Na enkele
lijnen was de illusie voorbij. Toch bleef het gevoel, telkens
wanneer het materiaal onbewerkt voor me lag.
Datzelfde gevoel herken ik, wanneer ik vooÏ een verhuizing sta.
Een nieuwe kans! Om creatief te zijn. Misschien ook om te
leven....

Afscheid nemen, opbreken, hoeveel energie en emoties dat
vaak ook kost, heeft een keerzijde. Die van de uitdaging, van de
nieuwe kans, van nieuw leven.
Ik weet niet hoe ik aan de eigenschap kom om de keerzijde van
problemen, van 'on'geluk, misschien niet direct te beleven,
maar wel snel te zien. Misschien is het puur overlevingsdrang,
gebaseerd op mijn ervaringen als kind. Maar er is meer. Aan de
basis ligt een groot vertrouwen, dat er voor me gezorgd wordt
in dit leven.

Ik voel me metgezel van Abraham: 'neem uw tent op, ga op
reis, naar het land dat Ik u wijs!'

irene de graaff
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HALLO JONGENS EN MEISJES

In dit blad wordt er geschreven over 10 jaar Ruimte, sinds juli
1993 is er de speciale pagina voor jullie met een stukje over het
onderwerp van het blad en de puzzel. Dit is nog geen 10 jaar,
maar als we het nog even volhouden zijn we zo 10 jaar met
elkaar aan het schrijven. We blijven gewoon proberen of we
deze jeugdpagina ook 10 jaar kunnen laten worden.

Daarom meteen maar naar het visitekaartje van de vorige keer,
deze was helaas niet op te lossen omdat meneer Jan E. Maerts
niet in Norg woonde maar in Goor. Het visitekaartje hoorde er
dus zo uit te zien:

Jan E. Maerts
Goor

Dus probeer het nu nog maar eens met de goede woonplaats
van meneer JarÏ en we doen er meteen nog één bij die wel goed
is en dit is een visitekaartje van een Belgische mevrouw:
S. VeÏterp
Geel

Nog als extraatje een raadsel: E OE EE EEE AA IE I E E UE
in deze zin moeten jullie nog de volgende letters zetten 3 keer
de letter K, 2 x G, 5 x N, l x P, 2 x T, l x M, l x J, 1 x R, 2 x
D, l x B, en l x V, deze medeklinker moeten jullie tussen
bovenstaande klinkers voegen, de klinkers staan op goede
volgorde. Je krijgt een gezegde waarin een paard voorkomt.

Veel succes met het oplossen van de puzzels en ik wens jullie
en al je familie Gezegende Kerstdagen en een heel goed 1999.

Henk Timmerman.
l
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