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Van het bestuur
Lirïda Schipper

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor onze jaarlijkse
ontmoetingsdag op zaterdag 13 november. Ook dit jaar willen
we elkaar weer ontmoeten in het AGNIETEN COLLEGE,
locatie Carolus Clusius, Kamperweg te Zwolle. In deze
speciale nieuwsbrief is de routebeschrijving oppenomen
Vanaf 9.30 uur kun je je inschrijven en staat de koffie klaar, om
10.00 uur begint het programma.

Deze nieuwsbrief bevat het prograÏnma en de j aarstukken.
Ook dit jaar willen we zowel zakelijk als irföoudelijk met elkaar
van gedachten wisselen. Voor dat laatste hebben we drs. Albert
Althuis, godsdienstpedagoog aan de Christelijke Hogeschool
Windesheim, bereid gevonden ons te activeren rond het thema
Geloofsvragen van jongeren en antwoorden die hen aanspre-
ken.

Natuurlijk zou de ontmoetingsdag niet een echte dag van
ontmoeting zijn, wanneer we niet tijdens deze dag saÏnen ons
geloof zouden vieren. Ons samenzijn wordt dan ook afgesloten
met een viering.
Onder leiding van Jaap Boesschoten en anderen zullen we de
samenzang weer enthousiast beleven.

Tenslotte willen we nogmaals onderstrepen dat ieder welkom is
op onze ontmoetingsdag. Trouwe leden, belangstellenden,
nieuwsgierigen, mensen-van-het-eerste-uur, ouderen, jongeren;
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kortom iedereen die in de Ruimte van het geloof God en
anderen wil ontmoeten. Want een ontmoetingsdag van Ruimte
maak je sarnen.

We hopen op een goede dag.
Tot ziens op 13 november.
Een hartelijke groet, namens het bestuur van RUIMTE

Routebeschrijving

Hoe kom ik bij het AGNIETEN COLLEGE (locatie Carolus
Clusius)?

Per auto:

Op de A 28 afslag Zwolle Zuid (afrit 18)
Op de rotonde richting Hattem en Centrum
Bij tweede stoplichten linksaf richting
trum/ECODROME.

Voor de spoor-overweg linksaf (bij Shell-station)
De locatie Carolus Clusius ligt aan uw linkerhand.

Cen-

Per trein:

Verlaat het station aan de kant van de stationshal (uitgang
Centrum).
Sla direct linksaf. U passeeÏt nu het postkantoor.
Bij het T-kruispunt met stoplichten linksaf en het spoor
over.

4



Nu rechtsaf bij het Shell-station.
De locatie Carolus Clusius ligt aan uw linkerhand.

Het hek staat open bij de parkeerplaats, tevens ingang, plm 200
m vanaf de hoek.

[ Arm l 8; ZWCILLI: Zuio

AmeÏsfoort/Apeldo. A28 MEPPEL

HÁÏÏEM

Aa CoLL

s
ECODROME

SHELL
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Programma
van de Ruimtedag 1999

09.30 uur Welkom met koffie/thee en inschrijving

lO.OOuur Opening van de Ruimtedag met samenzang en
dagopening door Arie Spier

10.30 uur De zakelijke vergadering omvat de volgende punten:
1. Mededelingen
2. Verslag van de zakelijke vergadering op 7

november 1998

3. Jaarverslag van de Beweging Ruimte over het
jaar 1998/1999
Jaarverslag van de redactiecoÏÏunissie
Brief kascontrolecommissie

Financiëel verslag en begroting
Verkiezingen en afscheid bestuursleden
Rondwaag en Sluiting

4.

5.

6.

7.

8.

11.15 uur Jongeren aan het woord

12.15 uur Pauze

13.15 uur Begin van het middaggedeelte van de Ruimtedag

Drs Albert Althuis werkt met ons aan het thema

Geloofsvragen van jongeren (maar ook van ouderen) en
antwoorden die hen aanspreken
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15 .30 uur Viering onder leiding van ds Tjeerd de Graaf

16.15 uur Sluiting van de Ruimtedag 1999

Vanaf 17.15 uur is er gelegerföeid om gezamenlijk te eten in
een Chinees restaurant. Men kan zich daarvoor opgeven door
dit te melden op het aanÏneldingsforÏnulier.

Verslag jaarvergadering 1998
Henk Slaakweg.

Verslag van het zakelijk gedeelte van de RUIMTE dag op
zaterdag 7 november 1998.

Opening
De voorzitter, Linda Schipper, opent de vergadering.

MededelingenCuUllllg(;i

Er zijn enkele afmeldingen binnen gekomen:
Dhr. J.C.Th van Beek; Ds en mw. M. Boeschoten;
A en H. Touwen; D. en J. Huizinga; G. Booy.

Jaarverslag Beweging Ruimte 1997
Tekstueel: Onder beleid en visie: "We moeten uit de illegaliteit,
we willen geen concurrentie" veranderen in: "We moeten uit de
illegaliteit, we willen geen concuÏÏent zijn."
Naar aanleiding van: opgemerkt wordt n.a.v. Beleid en visie:
We moeten ons niet vastpinnen op de unie organen om de
publiciteit te zoeken. Dat zou ook via andere kanalen kunnen
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gaan. Waarom b.v. deze dag niet in de Volkskrant niet bekend
gemaakt? De Voorzitter: Er is een persbericht en een agenda-
vermelding naar Trouw gegaan, doch deze hebben het niet
opgenomen.
n.a.v. Pastoraat: De Voorzitter vertelt iets meer over het plan
om pastoraat op te zetten voor RUIMTE. Het heeft door ziekte
enige tijd stil gelegen, maar er wordt na deze vergadering
verder aan gewerkt de vergadering kwmn het voorstel om Theo
van der Laan erbij te betrekken, eventueel als begeleider van de
vier mensen. (na de vergadering werd de vraag gesteld wat er
gebeurt met de mensen die zich enkele jaren geleden hebben
opgegeven?)
Jongeren. Wat is er concreet te melden? Henk Sikkema geeft
aan dat er tot nu toe slecht een informeel overleg is geweest.
Afgesproken is met de vice-voorzitter van de NBJB dat er een
officieel gesprek zal plaatsvinden.
Het verslag wordt zonder sternÏning aangenomen.

Verslag van de zakelijke vergadering van 15
november 1997
Hierover zijn geeri vragen. Het verslag wordt zonder stemming
aangenomen.

van

Jaarverslag RUIMTE nieuwsbrief
Het jaar verslag van de RUIMTE brief, ons twee-maandelijks
orgaan, wordt zonder vragen en steÏmning aangenomen.

Financieel verslag en de begroting
De penningmeester geeft een enkele aanvulling. Er worden
geen vragen gesteld over de resultaten rekening. Het verslag
van de kascontrole commissie wordt in dankbaarheid aanvaard,
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waarna de penningmeester decharge wordt verleend over het
gevoerde beleid van het jaar 1997. De penningmeester geeft en
toelichting op de begroting, o.a. op de post saldo: deze is
negatief begroot vanwege de voor-financiering van een
geplande publikatie. (boekje over euthanasie van Wout
Huizing, verschijnt eind 1998) De begroting wordt met algeme-
ne stemmen aanvaard.

De penningmeester bedankt de leden van de kascontrolecom-
missie. Er is een lid aftredend, dus roept hij mensen op zich te
melden voor deze taak.

Verkiezingen en afscheid bestuursleden
Er zijn twee leden aftredend, n.l. Elly GroeÏföuijzen en Theo
Pothof. De vergadering heeft de gelegenheid om kandidaten te
stellen Er worden vanuit de vergadering geen kandidaten
gesteld. Het bestuur heeft dhr. Roel Bakema uit Apeldoom
bereid gevonden om zich kandidaat te stellen. Zonder stemming
wordt deze aanvaard gls nieuw bestuurslid. De aftredende leden

worden bedankt voor hun inzet. Er moet nog een (bij voorkeur
vrouwelijke) kandidaat gezocht worden. Er heeft zich iemand
beschikbaar gesteld doch deze kan niet eerder dan eind volgend
jaar. Het bestuur zal zich beraden of er een nog er een ander
gezocht wordt die dit jaar gekozen kan worden of dat we een
jaar met een lid minder zullen zijn.

Rondvraag
Graag de RUIMTE brief wat eerder voor de RUIMTE dag.

Linda legt uit dat er bij het traject alles veÏtraagd werd door
omstandigheden wat maar kon. De verzending is nog midden in
de nacht klaargemaakt maar was toch niet op tijd voor de A.V.

Krijgen de studenten de RUIMTEbrief gratis?

9



/

Dit is eemnalig een keer gebeurd. Waarom niet altijd? Zal door
het bestuur bekeken worden.

Graag meer publikatie in de pers. b.v. de Volkskrant.
Ruimtebrief gaat altijd naar Trouw, deze doet er weinig mee.
Misschien in de vorm van een interview, b.v. over de laatste
ontwikkelingen over de positie van de vrouwelijke voorganger.
We kunnen wel wat meer publiciteit gebruiken. Er wordt
regelmatig een stukje naar Trouw gezonden, maar het wordt
niet opgenomen.

Kunnen er niet wat punten op papier gezet worden waar het
bij RUIMTE over gaat, wat wordt er bedoelt bij mimte
binnen de gemeente, welke geloofzaken er spelen. Als
nieuweling op deze dag hoor ik veel maar ik begrijp niet
altijd waar het over gaat. Het gaat met narne over praktische
dingen, zoals plaats van de vrouw binnen de gemeente,
echtscheiding e.d.

Er is een folder van RUIMTE, misschien moet daar wat aan toe
gevoegd worden of deze worden herschreven. Het bestuur
neemt het mee.

l
l

Publiciteit
Het bestuur had staande de vergadering graag een uitgave
gepresenteerd, maar het kon niet op tijd klaar komen, wij
wilden een goed uitziende uitgave en dat kost wat meer tijd.
Het gaat over een boekje van Wout Huizing over euthanasie. Er
ligt een kopie van de artikelen en een intekenlijst. Wout licht de
uitgave toe: Het gaat om een aantal artikelen die al eerder in de
RUIMTEbrief zijn gepubliceerd, aangevuld en bewerkt tot een
handzame uitgave. Bedoeling is om in gesprek te komen over
euthanasie, nadenken erover met hoe de Schri:tt er over spreekt.
Het wil een impuls zijn om ook met dit onderwerp met elkaar
op weg te zijn, een handreiking te geven. Linda: we hopen dat

N
l
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dit boekje z'n weg zal vinden binnen "Unieland"

Na deze uiteenzetting wordt iedereen bedankt voor zijn of haar
bijdrage op deze vergadering en wordt deze door de voorzitter
gesloten.

Jaarverslag Beweging Rííimte
Henk Slaakweg

De beweging RUIMTE in het jaar 1998/1999

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5 keer vergaderd. We
hielden ons o.a. bezig met opmerkingen die gemaakt waren in
de rondwaag van de vorige RUIMTEdag. Verder het beleid, de
voorbereiding van de RUIMTEdag, invulling Pastoraat.

Beleid en visie
Naar aanleiding van een vraag op de laatste RUIMTEdag is
besloten dat de studenten aan het Baptisten Seminarium de
RUIMTEbrief gratis kunnen ontvangen: Dit zal hun aangebo-
den worden in een persoonlijk schrijven.
Meer aan de weg timmeren door meer inforÏnatie in bladen als
Trouw en de Volkskrant wordt door het bestuur nagestreefd.
Echter de ingezonden stukken worden niet altijd opgenomen.
Voor het komende jaar staat de doelstelling van RUIMTE, de
voortgang, het beleid, het ontwerpen van een nieuwe folder op
de agenda.
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Ook wil het bestuur contacten leggen met voorgangers die niet
afwijzend staan ten opzichte van RUIMTE.

Met betrekking tot het contact met de NBJB: We proberen de
inforÏnele contacten die momenteel bestaan officiëler te maken.
Er is gesproken over de mogelijkheden om jongeren die
"afgehaakt" hebben nog te bereiken. Wellicht zou de NBJB in
samenwerking met RUIMTE iets kunnen doen voor jongeren
die tussen wal en schip verdwijnen.
De pogingen om contacten met de voorzitter van de unie, Chris
Eijer, te leggen en een (inforÏneel) gesprek te hebben, zijn niet
gelukt.

Pastoraat

Wegens dmkke werkzaaÏÏföeden en ziekte is het dit jaar niet
gelukt om contact met mensen te leggen die gevraagd worden
om een taak in het pastoraat op zich te nemen.

PR van RUIMTE
Besloten is tot het maken van een homepage op het internet.
Zodra deze pagina in werking is, zal in het blad RUIMTE de
locatie worden vermeld.

Bestuurssamenstelling
Linda Schipper heeft de voorzittershamer van Arie Spier
overgenomen. Wegens 'zwangerschapsverlof door het bestuur
verleend, heeft zij een aantal vergaderingen moeten missen.
Ook de secretaris kon zich door drukke werkzaamheden niet
volledig inzetten. We hebben in het verslagiaar afscheid
genomen van Theo Pothof en Elly Groenhuijzen. Als nieuw lid
is op de RUIMTEdag gekozen: Roel Bakema.
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Aan het eind van het verslagjaar was de bestuurssamenstelling
als volgt:

Linda Schipper voorzitter
Henk Slaakweg secretaris
Ron Maatjes penningmeester
Henk Sikkema

Arie Spier
Sip van der Werf
Roel Bakema

De RUIMTEdag:
In november hielden we onze gebruikelijke RUIMTEdag, voor
de tiende keer. RUIMTE 10 jaar was aanleiding om elkaar een
presentje te geven: Ieder aanwezige kreeg een waxinelichtje-
houder van aardewerk in de vorÏn van een muzieknoot waarbij
de stok ook een fluitje is.
De opening werd verzorgd door onze voorzitter Ds. Linda
Schipper. Na het zingen van enkele liederen, uitstekend
begeleid door Petra en Sip van der Werf, begon de zakelijke
vergadering waarvan u elders het verslag vindt.
Daarna was er een fommdiscussie waarin vanuit de zaal
verschillende vragen gesteld werden zoals: Kan ik in de
gemeente praten over de vragen die mij bezighouden; Mag ik er
zijn met mijn mening; Vroeger stonden Baptisten bekend om
vrijheid van denken, nu ziet het er naar uit dat de evangelische
beweging ons denken voorschrijft. In het middagprogramma
kwam Prof. Reiling aan het woord. Hij hield een heldere
toespraak die hijzelf als een soort kijkoperatie typeerde: Om
ons heen kijken, temgblikken en vooruitzien. En dat tegen de
achtergrond van de Baptisten gemeenschap, van kerk en
godsdienst, van samenleving en cultuur. Via de reformatie, de
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geschiedenis van het Baptisme na WOII kwam hij bij de 70er
en 80er jaren in welke jaren de evangelische beweging op-
kwarn. Hij ging in op de vraag hoe Baptisme en de evangelische
beweging ten opzichte van elkaar staan. Tenslotte kwam hij bij
RUIMTE terecht, waarop opgericht? Hoe zich ontwikkeld? En
is het nu een doel in zichzelf geworden. Zo was deze 2a lu-
stmmdag een feest van herkenning en ontmoeting. '

Ledenbestand
Aan het einde van het verslagjaar telde de beweging 268 leden

Ten slotte

Zo zijn we weer een heel jaar bezig geweest. Veel is er gedaan,
veel is blijven liggen, in het komende jaar willen we een aantal
zaken afronden en nieuwe dingen opzetten zoals onder beleid
is vermeld. Met de gedachte dat we iets kunnen betekenen voor
al die mensen die zich op een of andere manier in de eigen
gemeente in de kou gezet voelen. Dat wij als beweging elkaar
die warmte kunnen geven die we van de Heer der wereld zelf
mogen ontvangen.
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Verkiezingen
Henk Slaakweg en Sip van der Werf zijn dit jaar aftredend en
niet herkiesbaar.

Nieuwe kandidaten zijn Ina BouÏnan en Wim Meijer.

Aftredend en herkiesbaar: Linda Schipper.

U kunt tot voor de vergadering andere kandidaten aanÏnelden,
deze moeten zich bereid verklaard hebben. Als er nieuwe
kandidaten bijkomen wordt er een stemming gehouden, anders
worden bovenstaande kandidaten met uw instemming als
verkozen beschouwd.

Jaarverslag Redactie
Sip van der Werf

In het afgelopen verslag-jaar heeft de redactie afscheid geno-
men van Irene de Graaff en van Berend PosthuÏnus als redac-
teuren. Omdat Elly GroeÏföuijzen aftredend was in het RUIM-
TEbestuur, heeft ze ook de redactie verlaten en stopte ze met
het maken van de lay-out en het dmkklaar maken van het blad.
Omdat Sietzo Dijkhuizen zich meer op het schrijven en minder
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op het regelen wilde toeleggen is besloten eindredactie en lay-
out te combineren in de persoon van Sip van der Werf. Deze
combinatie van functies blijkt goed te werken.

Ook in het afgelopen verslag-jaar heeft de redactiecommissie
weer enkele malen vergaderd, waarbij het brainstormen over de
thema's voor de komende nummers het belangrijkste onderwerp
van de vergaderingen was.

De mbrieken 'boekbespreking' en 'oecuÏnenisch nieuws' worden
in de eerste plaats door Aly Zantvoord verzorgd. Het internatio-
nale Baptisten nieuws wordt bijgehouden door Sietzo Dijkhui-
zen. Min of meer regelmatig verschijnen er ook stukjes van
Theo van der Laan. Hij blikt terug op zijn bestaan als Baptisten
predikant. De titel van die stukjes Emerititus (als soort ziekte-
beeld) werd door de iÏÏuner actieve tekstverwerker van de
eindredactie direct gecorrigeerd tot Emeritus, hetgeen niet de
bedoeling was. Ook de bijdragen van Henk Timmerman zorgen
voor een constante factor op de laatste pagina.

Het was leuk te ontdekken dat in de mbriek 'uit de kerkbladen'

in TROUW het blad RUIMTE werd genoemd. Een uitgebreid
citaat was overgenomen. Blijkbaar wordt het blad daar ook
gelezen.

Het is ook dit jaar weer gelukt de geplande zes nummers uit te
brengen. Omdat de lay-out en de eindredactie in één hand (en in
één computer) gehouden worden, is een redelijk snelle produk-
tie te handhaven, en kan steeds in het begin van de éven
maanden het nummer bij de lezers zijn, omdat ook de laatste
schakel (dnÏk en verzending) weer door Ron Maatjes snel en
correct verzorgd werden.
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Graag zouden we zien dat meer lezers de gelegeÏföeid te baat
zouden nemen om te reageren op de artikelen in het blad. Valse
bescheideÏföeid blijft het kemnerk van RUïMTElezers.
Gelukkig hebben we al wel enkele bijdragen van lezers gehad,
waarvoor onze dank. Uw bijdragen kunnen ook via e-mail
verstuurd worden: svdwerf@accarolus.nl is dan het redactie-
adres.

Een uitbreiding van de redactie, om mee te werken föema's te
selecteren en nuÏnmers te coördineren staat hoog op ons
verlanglijstje. Wanneer u hierin een boeiende uitdaging ziet (en
dat is het zeker) aarzel dan niet even contact met mij op te
nemen.

De redactie-commissie bestaat uit:

Sietzo Dijkhuizen
Wout Huizing
Jannes Reiling
Henk Sikkema (voorzitter)
Henk TimmerÏnan

Sip van der Werf (eindredactie en lay-out)
Aly Zantvoord

Op dit moment bestaat de betaalde oplage van RUIMTE uit 181
leden-adressen, en 23 abbonnees. Daarnaast wordt naar 50
gemeentes een gratis exemplaar gestuurd terwijl ook nog 14
gratis exemplaren naar andere relaties gestuurd worden. Totaal
is de oplage dus 268 stuks.
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Financiële stukken
Ron Maatjes I

r Resultaat 1998-1999 1 I
Begroting
1998/1999

Resultaat
1998/1999

Begroting
1999/2000 i

Inkomsten
Contributies Ruimte

Ab. Nieuwsbrief

Giften

Ink. Ruimtedag(en)
Rente

Ink. Collecte

Ink. Publicaties

Totaal

3565,00

3225,00
850,00

1500,00

250,00

1500,00

10890,00

3396,25
3171,25
1032,80
610,00
238,48
395,45
400,00

9244,23

3400,00
3200,00

850,00
1000,00
250,00

p.m.

300,00

9000,00

Uitgaven
Besfüurskosten

Reiskosten Bestuur

Nieuwsbrief

Reiskosten Nieuwsbrief

Verzendkosten Nieuws-
brief

RuiÏntedag(en)
Collecte

Reiskosten pastorale
werkgroep
Publicatie

Onvoorzien

Saldo

Totaal

1750,00

1750,00

2500,00

250,00

800,00

2000,00

250,00
2500,00

90,00

-1000,00

10890,00

1162,47
797,20

2807,45
272,00
697,35

1117,50
395,45

933,43

1061,38

9244,23

1500,00

1500,00

3000,00

300,00

800,00

1500,00

p.m.

250,00

150,00

9000,00

l
l

1

l
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Balans per 1 juli 1998

Bezittingen Schulden
Giro 1773,55 EigenverÏnogen 11414,30
Giro Plusrekening 9640,75

Totaal 11414.3 Totaal 11414,30

Balans per 30 juni 1999

Bezittingen Schulden
Giro 2101,95 Eigenvermogen 12475,68
Giro Plusrekening 10373,73

Totaal 12475.6 Totaal 12475,68


